บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิ จ ัย ครั งนี ผู ้วิ จ ัยได้ศึ กษาเอกสารและงานวิ จ ัยที เกี ยวข้องได้นํา เสนอตามหั ว ข้อ
ดังต่อไปนี
1. การศึกษา
1.1 ความหมายของการศึกษา
1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา
2. การออกกลางคัน
2.1 ความหมายของการออกกลางคัน
2.2 สาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยน
2.3 ปั ญหาการออกกลางคัน
3. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
4. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
4.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
4.2 งานวิจยั ในประเทศ
การศึกษา
ความหมายการศึกษา
การศึกษา ตรงกับความหมายของคําในภาษาอังกฤษ คือ Education ได้มีสํานักการศึกษา
และนักวิชาการกล่าวถึง ความหมายของการศึกษา ดังนี
กู๊ด (Good. 1973 : 202) ได้ให้ความหมายไว้ในพจนานุ กรมศัพท์การศึกษา 4 ประการ โดยสรุ ป
คือ
1. การศึ กษา หมายถึ ง การดําเนิ นการด้วยกระบวนการทุ กอย่าง ที ทําให้บุคคลพัฒนา
ความสามารถด้านต่าง ๆ รวมทังทัศนคติและพฤติกรรมอืน ๆ ตามค่านิยมและคุณธรรมในสังคม
2. การศึ ก ษา หมายถึ ง กระบวนการทางสั ง คม ที ทํา ให้ บุ ค คลได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
สิ งแวดล้อม ทีคัดเลือกและกําหนดไว้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะโรงเรี ยน เพือพัฒนาบุคคลและสังคม
3. การศึ ก ษา หมายถึ ง วิช าชี พ อย่า งหนึ งสํา หรั บ ครู หรื อการเตรี ย มบุ ค คลให้เป็ นครู
ซึ งจัดสอนในสถาบันอุ ดมศึ กษา ประกอบด้วย วิชาจิ ตวิทยาการศึ กษา ปรัชญา ประวัติการศึ กษา
หลัก สู ตร หลัก การสอน การวัดผล การบริ หาร การนิ เ ทศการศึ ก ษา และวิ ช าอื น ๆ ที ครู ค วรรู ้
ทังภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ซึ งจะทําให้เกิดความเจริ ญงอกงามสําหรับครู
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4. การศึกษา หมายถึง ศิลปะในการถ่ายทอดความรู ้ ต่าง ๆ ในอดีตซึ งรวบรวมไว้อย่างเป็ น
ระบบสําหรับคนรุ่ นใหม่
กระทรวงศึกษาธิ การ (2545 : 2) ได้ให้ความหมายของการศึกษา ตามพระราชบัญญัติแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 ตามมาตรา 4 หมายถึง การเรี ยนรู ้เพือความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การถ่ า ยทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บ สานทางวัฒ นธรรม การสร้ า งสรรค์ จ รรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อนั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรี ยนรู ้
และปั จจัยเกือหนุ นให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื องตลอดชี วิต และมาตรา 6 เพือพัฒนาคนไทยให้เป็ น
มนุษย์ทีสมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
รุ่ ง แก้วแดง (2546 : 15) ให้ค วามหมายการศึ ก ษาเป็ นกระบวนการในการให้ค วามรู ้
ให้ประสบการณ์โดยผ่านพิธีการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ เพือช่วยให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้ในสิ งทีเหมาะสม
ทีจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเขา เพือทีจะพัฒนาบุคคลนัน ๆ ก็คือ การศึกษาจะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้
ในทางทีเหมาะสมแก่บุคคล
สุ ทธิ ภิบาลแทน (2548 : 624) ให้ความหมาย การศึกษา คือ การเล่าเรี ยน อบรมและฝึ กฝน
หวน พินธุ พนั ธ์ (2548 : 2 – 3) ให้ความหมาย การศึกษา คือ ความเจริ ญงอกงามทังร่ างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การศึกษาคือ การจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมแก่ผเู ้ รี ยน เพือผูเ้ รี ยนจะ
ได้งอกงาม ขึนตามวัตถุประสงค์ การศึกษาคือการสร้างเสริ มประสบการณ์ให้ชีวิต และการศึกษาคือ
เครื องมือทีทําให้เกิดความเจริ ญงอกงามทุกทางในตัวบุคคล
สรุ ปได้ว่า การศึ กษา หมายถึ ง การเล่ าเรื อง การฝึ กอบรม โดยการฝึ กฝน ซึ งทําให้เกิ ด
การเปลี ยนแปลงพฤติกรรมทีเป็ นไปในทางทีดีและสังคมยอมรับเท่านัน
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
จากการศึกษา ได้มีนกั วิชาการกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดังนี
กระทรวงศึกษาธิ การ (2545 : 3-4, 8) ได้ให้จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้จุดมุ่งหมายของการศึกษา ดังนี
1. มาตรา 6 การจัดการศึ ก ษาต้องเป็ นไปเพื อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษ ย์ที สมบูรณ์
ทังร่ า งกาย จิ ตใจ สติ ปั ญญา ความรู ้ และคุ ณ ธรรม มี จริ ย ธรรมและวัฒนธรรมในการดํา รงชี วิต
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
2. มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยดึ หลัก ดังนี
2.1 เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน
2.2 ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
2.3 การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนือง
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3. มาตรา 22 ต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุ กคนมี ความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด ต้องส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
4. มาตรา 23 เน้นความสําคัญทังความรู ้ คุ ณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสม
5. มาตรา 24 ประกอบด้วย
5.1 ต้องจัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รี ยนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.2 ต้องฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู ้มาใช้เพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
5.3 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยน ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิ
5.4 ให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนือง
5.5 จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่างๆอย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน
รวมทังปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
ศิริชยั กาญจนวาสี (2550 : 2-3) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายทางการศึกษาแบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ
1. ด้านพุทธิ พิสัย หรื อด้านความรู ้ความคิด (Cognitive Domain) เป็ นจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาทีแสดงลําดับขันการเรี ยนรู ้ ทีเกิ ดขึนในสมอง ซึ งเป็ นการเรี ยนรู ้ ดา้ นสติปัญญาเกี ยวกับ
ความรู ้ ความคิด และการแก้ปัญหาโดยมีการปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมขึน
2. ด้า นจิ ตพิสัย หรื อ ด้า นอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก (Affective Domain) เป็ นจุ ดมุ่ง หมาย
ทางการศึ ก ษาทีแสดงลําดับขันการเรี ยนรู ้ทีเกิ ดขึนในจิตใจซึ งเป็ นการเรี ยนรู ้ ทางด้านอารมณ์ และ
ความรู ้สึก เช่น เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ความซาบซึง
3. ด้านทักษะพิสัย หรื อด้านปฏิบตั ิการ (Psychomotor Domain) เป็ นลําดับขันการเรี ยนรู ้
ทีเกิ ดขึ นกับระบบประสาทสัมผัสกล้ามเนื อ และอวัยวะต่าง ๆ เป็ นการเรี ยนรู ้ ทางด้านทักษะ
การเคลือนไหว และใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายได้อย่างคล่องแคล่วสัมพันธ์กนั
สรุ ปได้วา่ การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมาย เพือพัฒนาให้เป็ นคนโดยสมบูรณ์ทงทางร่
ั
างกาย
สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีความรู ้ และคุณธรรม โดยผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
และถื อว่าผูเ้ รี ยนมี ความสําคัญที สุ ด พัฒนาตนตามธรรมชาติ ตามศัก ยภาพ จากการจัดกิ จกรรม
การฝึ กทักษะ และการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
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การออกกลางคัน
ความหมายของการออกกลางคัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติและสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่ ง ชาติ (2542 : 2) กล่ า วว่า การออกกลางคันหมายถึ ง การที นัก เรี ย นถู ก จํา หน่ า ยชื อออกจาก
สถานศึกษาในขณะทียังไม่สาํ เร็ จการศึกษาโดยไม่ใช่สาเหตุอนั เนืองมาจากการย้ายสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545 : 155) ได้ให้ความหมาย การออกกลางคัน
คือ การที นักเรี ย นถูกจําหน่ ายชื อออกจากสถานศึกษาในขณะที ยังไม่สําเร็ จการศึกษาภาคบังคับ
การออกโดยไม่ใช่สาเหตุอนั เนืองมาจากการย้ายสถานศึกษา
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขันพืนฐาน (2545 : 6) ให้ความหมายของการออกกลางคัน
หมายถึง การทีนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนต้นไม่สาํ เร็ จการศึกษาตัวประโยค (หลักสู ตรมัธยมศึกษา
ปี ที 3) และต้องออกไป และรวมถึ ง ผูท้ ี เคยออกกลางคัน ระหว่า งเรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น
แล้วกลับมาเรี ยนใหม่ทงในระบบสถานศึ
ั
กษาและนอกระบบสถานศึกษาจนสําเร็ จชันมัธยมศึกษาด้วย
อารี ผสานสิ นธุ วงศ์ (2549 : 8) ให้ความหมายการออกกลางคันว่า การที นักเรี ยนหรื อ
นักศึกษาทีได้ลงทะเบียนเรี ยนแล้วต่อมาต้องออกจากสถานศึกษาก่อนทีจะจบเรี ยนตามหลักสู ตร
ไว้ไม่วา่ สาเหตุใด ๆ ก็ตาม
กล่ าวโดยสรุ ปการออกกลางคัน หมายถึ ง การที นักเรี ยนต้องออกจากสถานศึ กษาก่ อน
เรี ยนจบหลักสู ตรหรื อการศึกษาภาคบังคับตามทีกําหนดไว้ ไม่วา่ จะโดยตังใจหรื อไม่ตงใจก็
ั ตาม และ
ไม่ได้เข้ารับการศึกษาต่อใด ๆ ทังสิ น
สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1186) ให้ความหมาย สาเหตุ หมายถึง ต้นเหตุหรื อเค้าเรื องเดิม
ทีทําให้เกิดเรื อง
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐาน (2551 : 71) กล่ า วถึ ง สาเหตุ ก ารออก
กลางคันของนักเรี ยน พิจารณาบริ บทต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ใช้หลักการ แนวคิด และความอดทน
ในการแก้ปัญหา จึงจะทราบรายละเอียดของการออกกลางคันของนักเรี ยนทีแท้จริ ง
ผดุง อารยะวิญgู (2542 : 22) กล่าวว่า สาเหตุของการออกกลางคันของนักเรี ยนมี 9 ประการ
คือ
1. ฐานะทางเศรษฐกิ จของผูป้ กครอง ได้แก่ การมี ห นี สิ น การนํา เด็ ก ไปใช้แ รงงาน
ในครอบครั ว การไปรับจ้าง การต้องไปประกอบอาชีพในถินฐานอืน ๆ แล้วต้องนําเด็กไปด้วย และ
เด็กไปรับจ้างทํางานเพือหาเลียงครอบครัว
2. การคมนาคมระหว่างบ้านกับสถานศึกษาไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย และใช้เวลาเดินทางนาน
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3. นักเรี ยนย้ายตามผูป้ กครองไปอยูใ่ นถินอืน โดยไม่ได้แจ้งย้ายออกจากสถานศึกษาหรื อ
ทางสถานศึกษาไม่สามารถติดต่อได้วา่ เด็กไปเรี ยนต่อทีอืน ๆ หรื อไม่
4. สภาพร่ า งกายของนัก เรี ย นมี ค วามเป็ นหนุ่ ม สาวทํา ให้อายเพื อนจนไม่ อยากเรี ย น
ได้แก่ เด็กที เรี ยนเมืออายุเกิ นเกณฑ์ การแจ้งเกิ ดของนักเรี ยนไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง คื อ แจ้งช้า
จนเกินไปซึ งทําให้เด็กเข้าเรี ยนเมือโตแล้ว
5. สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไม่มีความเร้ าใจให้เด็กอยากมาเรี ยน ได้แก่ สภาพอาคาร
ไม่เหมาะสม ห้องเรี ยนไม่มีฝากันห้องทําให้เกิดเสี ยงดัง ในช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวมากทําให้เด็ก
ไม่อยากมาสถานศึกษา การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนของครู ไม่น่าสนใจให้นกั เรี ยนอยากมาเรี ยน
จํานวนนักเรี ยนมากอัตราครู ไม่สมดุล นักเรี ยนขาดอุปกรณ์การเรี ยน นักเรี ยนถูกเพือนรังแกบ่อย ๆ
นักเรี ยนกลัวการถูกลงโทษทีมาสถานศึกษาสายและครู ดุทาํ ให้ไม่อยากมาเรี ยน
6. การสื อภาษาระหว่ า งครู แ ละนัก เรี ย นไม่ เ ข้า ใจกัน ได้แ ก่ นัก เรี ย นที เป็ นชาวเขา
ไม่มีพืนฐานด้านภาษาไทยกลาง สื อภาษากันไม่เข้าใจ ทําให้เกิดความสับสนไม่อยากไปสถานศึกษา
7. ผูป้ กครองไม่สนใจและไม่เห็ นความสําคัญของการศึ กษา ได้แก่ ไม่ทราบระเบี ย บ
กฎหมาย และพระราชบัญญัติการศึกษา ผลการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
8. ขาดการประชาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
9. การนําหลักสู ตรไปใช้ไม่ตอบสนองความต้องการและสภาพท้องถิน
อารี ผสานสิ นธุ วงศ์ (2549 : 9-20) กล่าวถึงการออกกลางคันของนักเรี ยนเกิดจากหลายปั จจัย
ดังนี
1. ด้านนักศึกษา จะเห็ นได้ว่าสาเหตุ ด้านนักศึ กษาเป็ นปั จจัยหนึ งในการออกกลางคัน
ของนักศึกษา ซึ งมาจากสติปัญญา ทัศนคติต่อสาขาวิชาทีเรี ยนผลสัมฤทธิhของการเรี ยน การขาดเรี ยน
ความเบือหน่ายต่อการเรี ยน สุ ขภาพ และความประพฤติ จะเห็นว่าสาเหตุทีเกิดจาก ตัวผูเ้ รี ยน ได้แก่
การติ ดงานอาชี พ ชัวโมงการทํา งานเปลี ยนไปจึ ง ไม่ ส ามารถเรี ย นได้ท นั ตามกํา หนด ไม่ ส นใจ
ทีจะเรี ยนต่อเพราะไม่เห็ นประโยชน์ของการเรี ยน มี พืนฐานการศึกษาเดิ มน้อย ต้องย้ายภูมิลาํ เนา
ไปประกอบอาชีพในท้องทีอืน ผูเ้ รี ยนบางคนต้องไปประกอบอาชี พไกลบ้านทําให้ขาดเรี ยนบ่อย ๆ
จึงเรี ยนไม่ทนั และไม่อยากจะเรี ยน ผูเ้ รี ยนต้องการพักผ่อนเพราะทํางานหนักตลอดวัน ผูเ้ รี ยนทีเป็ นหญิง
มีภาระต้องเลียงบุตร เป็ นต้น
2. ด้านผูส้ อน อาจารย์ ผูส้ อน เป็ นองค์ป ระกอบสําคัญอีกอย่างหนึ งที ทํา ให้ก ารเรี ย น
การสอนประสบผลสั มฤทธิh สู งสุ ด แต่อาจจะมี ปั ญหาบางประการที จะทําให้ก ารเรี ย นการสอน
ไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที ควร อันอาจเนื องมาจากการเตรี ยมการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน ไม่ดีพอ
เช่น สอนไม่ตรงเวลา วิธีการสอนไม่น่าสนใจ สอนเร็ วเกินไป เนื อหาวิชาไม่สอดคล้องกัน เป็ นต้น
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สิ งต่ า ง ๆ เหล่ า นี อาจารย์ผู ้ส อนต้อ งขจัด ให้ ห มดไป เพื อจะทํา ให้ ก ารเรี ย นการสอนได้บ รรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้เพราะอาจจะส่ งผลให้เป็ นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาได้
3. ด้านครอบครัว สถาบันครอบครัวเป็ นสถาบันทีสําคัญเพราะเป็ นสถาบันแรกทีขัดเกลา
ทางสังคมแก่เด็กมากทีสุ ด เนื องจากเด็กเกิดมาก็มีเวลาส่ วนใหญ่อยูก่ บั ครอบครัว ดังนัน พฤติกรรม
จะซึ มซับมาจากสมาชิ กในครอบครัว ปั ญหาทีเกิ ดมาจากครอบครัวทีกล่าวมาแล้ว ซึ งปั ญหาต่าง ๆ
ดังกล่าวเหล่านีเป็ นปั ญหาทีจะทําให้การเรี ยนการสอนไม่สัมฤทธิh ผลเท่าทีควรและอาจส่ งผลให้เป็ น
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาได้
4. ด้านสถานศึกษา สถานศึกษาเป็ นองค์ประกอบด้านการเรี ยนการสอน ทีประกอบด้วย
ปั จจัยต่าง ๆ หลายประการ ได้แก่ อาคารสถานที หลัก สู ตร ผูส้ อน กระบวนการเรี ย นการสอน
การบริ ห ารและการบริ การที สนับสนุ นการเรี ยนการสอน อุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอน สิ งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ เช่ น ต้องมีทีพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีโรงอาหารทีสะอาด ห้องสมุด ทุนการศึกษา
มี กิจกรรมที หลากหลายตรงกับความต้องการของนักศึ กษา รวมถึ งการดู แลเอาใจใส่ จากอาจารย์
ที ปรึ ก ษา สิ งต่ า ง ๆ เหล่ า นี เป็ นส่ ว นสนับ สนุ น ให้ ก ารเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิงขึ น
มิฉะนันแล้วอาจเป็ นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาได้
5. ด้านสังคม สังคมภายในและสั งคมภายนอกโรงเรี ยน นับเป็ นปั จจัยที มี อิทธิ พลต่ อ
ผลสัมฤทธิh ทางการเรี ยน รวมทังเป็ นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
นฤภัค ฤธาทิพย์ (2553 : 42) กล่าวว่า สาเหตุการออกกลางคันส่ วนหนึ งมาจากด้านครอบครัว
การที ครอบครั วเห็ นความสําคัญทางการศึ กษาในครอบครั ว เป็ นที เชื อกันว่า หากบิ ดามารดาหรื อ
ผูป้ กครองของนักเรี ยนมองเห็ นว่า การศึกษาจะเป็ นเครื องมือในการประกอบอาชี พในอนาคต เชื อว่า
การศึกษาเป็ นแนวทางในเบืองต้นทีจะทําให้ตวั เขาเองหรื อบุตรหลานของเขาไปสู่ ความมีสถานภาพ
ในทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เชือว่าการศึกษาทีดีจะนําไปสู่ ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความอยูด่ ีกินดี
ความสามารถในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และในทางกลับกันหากไม่มีการศึกษาหรื อได้รับการศึกษา
ไม่เพียงพอก็จะมีผลให้สิงต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่อาจเกิดขึนได้และถ้าหากบิดามารดามีความเชื อเช่นนี
ก็จะนําไปสู่ การส่ งเสริ มสนับสนุ นในเรื องการเรี ยนของบุตรหลานของเขา และนําไปสู่ ผลสําเร็ จ
ของการศึ ก ษาได้จ ากแนวความคิ ด ดัง กล่ า วจึ ง เชื อว่า หาก ผูป้ กครองบิ ด ามารดาของนัก เรี ย น
ได้มองเห็นความสําคัญของการศึกษาแล้วจะส่ งผลให้แนวโน้มในการออกกลางคันลดลงได้ ความเชื อ
ในเรื องความสัมพันธ์ ระหว่างออกกลางคันและการเห็ นความสําคัญทางการเรี ยนของผูป้ กครอง
บิดามารดานันได้มีมานานแล้ว
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (2552 : 18) กล่าวถึ งสาเหตุทีทําให้
นักเรี ยนออกกลางคันเพิมเติม ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงปั จจัยและสาเหตุทีทําให้นกั เรี ยนออกกลางคัน

1.

2.
3.
4.

ปั จจัยและสาเหตุ
จากตัวนักเรี ยน
ไม่สนใจการเรี ยนเบือหน่าย
การเรี ยน เรี ยนช้าจึงทําให้
เรี ยนอ่อน เรี ยนไม่ทนั เพือน
ปรับตัวเข้ากับครู และเพือน
ไม่ได้
พิการได้รับอุบตั ิเหตุหรื อ
เจ็บป่ วย
ติดยาเสพติด

ปั จจัยและสาเหตุจากครอบครัว
ชุมชนและสภาพแวดล้อม
1. ครอบครัวยากจน เด็กต้อง
ทํางานหาเลียงครอบครัว
2. ครอบครัวแตกแยก
3. มีทีอยูไ่ ม่เป็ นหลักแหล่ง
4. อพยพไปทํางานทีอืนและมี
การย้ายไปมาตามฤดูกาล
5. ขาดผูอ้ ุปการะ
6. ขาดความตระหนักในวาม
สําคัญของการศึกษา
เพราะไม่เห็นประโยชน์ที
ชัดเจนทีได้รับจาก
การเรี ยนในสถานศึกษา
7. พ่อแม่ติดยาเสพติด พิการ
หรื อเจ็บป่ วย

ปั จจัยและสาเหตุ
จากสภาพสถานศึกษา
1. ครู จดั การสอนไม่
เหมาะสม
2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั
นักเรี ยน และนักเรี ยนกับ
นักเรี ยนไม่ดี
3. ครู ลงโทษโดยใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุผล
4. ครู ใช้คาํ พูดไม่เหมาะสม
เช่น ล้อเลียนปมด้อย ดุด่า
หรื อใช้ถอ้ ยคําทีหยาบคาย
5. ครู ขาดความยุติธรรมมีคติ
ต่อเด็ก
6. ครู ไม่ให้ความสําคัญกับ
นักเรี ยน
7. ขาดสื ออุปกรณ์และ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที
น่าสนใจ จูงใจให้
อยากเรี ยน
8. บรรยากาศไม่เอือให้เรี ยนรู ้
9. สภาพสถานศึกษาและ
บริ เวณสถานศึกษา
ทรุ ดโทรม สกปรก
10. ห้องเรี ยนไม่เพียงพอกับ
จํานวนนักเรี ยนทําให้
ต้องใช้ห้องเรี ยนร่ วมกัน
เกิดความอึดอัด

16

สุ ขุม พลเมือง (2552 : 46) ได้กล่าวถึ งสาเหตุการออกกลางคันมาจากการขาดความเอาใจใส่
ต่อการเรี ยนหรื อแม้แต่การสนใจทําการบ้าน ซึ งการบ้านถือได้วา่ เป็ นกิจกรรมหนึ งของการเรี ยน
การสอน แต่เป็ นกิ จกรรมที ผูส้ อนได้ม อบหมายให้ผูเ้ รี ย นนํา ไปปฏิ บ ตั ิ นอกเหนื อจากการเรี ย น
ในเวลาเรี ยนในชันเรี ยน ดังนันการทําการบ้านก็คือการเติมประสบการณ์ในการเรี ยนนันเอง เด็กที
ทําการบ้านเป็ นประจําทําให้เขาใช้เวลาในการเรี ยนมากกว่านักเรี ยนที ไม่เคยทําการบ้าน ผลการ
เรี ยนของนักเรี ย นที ทํา การบ้า นน่ า จะดี กว่านัก เรี ย นที ไม่ ท าํ การบ้า น นอกจากนี นักเรี ยนที ไม่ ท าํ
การบ้านยังอาจได้รับผลกระทบซึ งมีผลในทางลบต่อผลการเรี ยนของเขาอีกด้วย เช่น การถูกทําโทษ
จากผูส้ อน การถูกตําหนิติเตียนจากทังทางบ้านและสถานศึกษา การทําให้เรี ยนช้ากว่านักเรี ยนคนอืน ๆ
รวมทังการขาดความมันใจในการเรี ยน (Self Esteem) ด้วย นอกจากนี ยังมีสาเหตุของการถูกทําโทษ
ให้ออกจากสถานศึ กษา การถู กทําโทษมักมีสาเหตุ สืบเนื องมาจาก การไม่ทาํ การบ้าน การทําผิด
ระเบียบวินยั ของสถานศึกษาในเรื องต่าง ๆ เช่ น การขาดเรี ยน การทะเลาะวิวาท การติดยาเสพติด
ชู ้ส าว ฯลฯ พฤติ ก รรมต่ า ง ๆ เหล่ า นี ล้วนแต่ มีค วามสั ม พันธ์ ก ันในทางลบกับผลการเรี ย น และ
สามารถทีจะเป็ นสาเหตุเสี ยงต่อการออกกลางคันได้ แต่อย่างไรก็ตามการทําโทษของสถานศึกษา
ต่อนักเรี ยนทีทําความผิดดังกล่าว โดยปกติแล้วสถานศึกษาย่อมมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุ งแก้ไข
การป้ องปรามเป็ นสําคัญ คงไม่มีสถานศึกษาหรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาคนใดต้องการให้การทําโทษ
นักเรี ยนส่ งผลในทางลบต่อผลการเรี ยนจนเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งออกกลางคัน ดังนัน การทําโทษของ
สถานศึกษาจึงไม่น่าจะส่ งผลในทางลบต่อผลการเรี ยนของนักเรี ยนและในทางตรงกันข้ามน่าจะ
ส่ งผลให้การออกกลางคันลดลงด้วย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2553 : 22) กล่าวถึ ง ปั จจัยและสาเหตุ
การออกกลางคันของนักเรี ยนว่ามีปัจจัยและสาเหตุดงั ต่อไปนี
1. ด้านตัวเด็ก
1.1 เด็กพิการทางร่ างกายหรื อมีปัญหาด้านสุ ขภาพ
1.2 เด็กมีปัญหาด้านสติปัญญา
1.3 เด็กได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรื อโรคติดต่อร้ายแรง
1.4 เด็กออกไปประกอบอาชีพเพือเลียงดูบุพการี ทีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
1.5 มีเพศสัมพันธ์หรื อตังครรภ์ หรื อมีคู่สมรสในวัยเรี ยน
1.6 ติดอบายมุข การพนัน สารเสพติด ฯลฯ
1.7 คบเพือนเสเพล
1.8 เด็กขาดเรี ยนบ่อย
1.9 เด็กตกซําชัน
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1.10 เด็กมีสมาธิ สนั
1.11 เด็กหนีเรี ยน
1.12 เด็กมีพฤติกรรมผิดระเบียบวินยั ของสถานศึกษา
1.13 เด็กไม่สนใจการเรี ยน เบือหน่ายการเรี ยน
1.14 เด็กปรับตัวเข้ากับครู และเพือนไม่ได้
1.15 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยนไม่ดี
2. ด้านครอบครัว ชุมชน และสิ งแวดล้อม
2.1 ผูป้ กครองมีฐานะยากจน
2.2 ผูป้ กครองไม่มีทีอยูท่ ีทํากิน หรื อมีทีอยูแ่ ต่ยา้ ยทีทํากิน หรื อมีทีอยูไ่ ม่เป็ นหลักแหล่ง
ซึ งเด็กต้องติดตามผูป้ กครองไปด้วย
2.3 ผูป้ กครองต้องการมีรายได้เพิมโดยใช้แรงงานเด็ก
2.4 ครอบครัวหย่าร้างหรื อแตกแยก
2.5 ผูป้ กครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ เด็กเท่าทีควร
2.6 ผูป้ กครองไม่ให้ความสําคัญด้านการศึกษาเท่าทีควร
2.7 อยูห่ ่างไกลสถานศึกษา การคมนาคมไม่สะดวก
3. ด้านสถานศึกษา
3.1 สถานศึ กษามี ก ารจัดระบบบริ หารจัดการ การติ ดตามนัก เรี ย นที ออกกลางคัน
กลับมาเข้าเรี ยน ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าทีควร
3.2 การจัด ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นของสถานศึ ก ษายัง ไม่ ค รอบคลุ ม และ
ไม่ต่อเนือง
3.3 การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรี ยนรู ้สถานศึกษาไม่เอือต่อการเรี ยนการสอน
3.4 สถานศึ ก ษาปฏิ บ ตั ิ ตามแนวทางการดํา เนิ นงานตามพระราชบัญญัติก ารศึ ก ษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ไม่ครบขันตอนและไม่ต่อเนือง
3.5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยนไม่ดีเท่าทีควร
3.6 ปั จจัย พื นฐานการสนับ สนุ นการจัดการศึ ก ษายัง ไม่ เพี ย งพอและเหมาะสมกับ
จํานวนนักเรี ยน
กล่ า วโดยสรุ ป ปั จจัย และสาเหตุ ข องการออกกลางคันของนัก เรี ย นตามสาเหตุ สํา คัญ
3 ประการ ดังนี
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1. ปั จจัยและสาเหตุจากตัวนักเรี ยน ได้แก่ ไม่สนใจการเรี ยน เบือหน่ายการเรี ยน เรี ยนช้า
จึงทําให้เรี ยนอ่อน เรี ยนไม่ทนั เพือน ปรับตัวเข้ากับครู และเพือนไม่ได้ พิการ ได้รับอุบตั ิ เหตุหรื อ
เจ็บป่ วย ติดยาเสพติด ฯลฯ
2. ปั จจัยและสาเหตุจากสภาพสถานศึ กษา ได้แก่ ครู จดั การสอนไม่เอือต่อการเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ยน ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างครู ก ับนักเรี ยน และนักเรี ยนกับนักเรี ยนไม่ดี ครู ลงโทษโดยใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุ ผล ครู ใช้คาํ พูดไม่เหมาะสม เช่ น ล้อเลี ย นปมด้อย ดุ ด่า หรื อใช้ถ ้อยคํา ที หยาบคาย
ครู ขาดความยุติธรรม มี อคติ ต่อเด็ก ครู ไม่ให้ความสําคัญกับนักเรี ย น ขาดสื อ อุ ป กรณ์ กิ จกรรม
ไม่น่าสนใจ ไม่จูงใจให้อยากเรี ยน บรรยากาศไม่เอือให้เรี ยนรู ้ สภาพโรงเรี ยนและบริ เวณโรงเรี ยน
ทรุ ด โทรม สกปรก ห้อ งเรี ย นไม่ เ พี ย งพอกับ จํา นวนนัก เรี ย น ทํา ให้ต ้อ งใช้ห้อ งเรี ย นร่ ว มกัน
เกิดความอึดอัด ฯลฯ
3. ปั จจัยและสาเหตุจากครอบครัว ชุ มชน และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ครอบครัวยากจน
เด็กต้องทํางานหาเลียงครอบครัว ครอบครัวแตกแยก มีทีอยูไ่ ม่เป็ นหลักแหล่ง อพยพไปทํางานทีอืน
และมี การย้ายไปมาตามฤดู กาล ขาดผูอ้ ุ ปการะ ขาดความตระหนักในความสําคัญของการศึ กษา
เพราะไม่ เห็ นประโยชน์ ที ชัดเจนที ได้รับ จากการเรี ย นในโรงเรี ย น พ่อแม่ ติดสารเสพติ ด พิ ก าร
เจ็ บ ป่ วย หรื อ เสี ย ชี วิ ต อยู่ ใ นแหล่ ง ชุ ม ชนที มี ปั ญ หาโรคเอดส์ ค้า ยาเสพติ ด ความห่ า งไกล
ไม่มียานพาหนะ
ปัญหาการออกกลางคัน
ชิ นภัทร ภูมิรัตน (2553 : 54) ได้กล่าวถึงปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยนว่า สื บเนื องจาก
มีนกั วิชาการตังข้อสังเกตถึงปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยนทีมีแนวโน้มสู งขึน โดยดูจากสถิติ
เด็กวัยเรี ยนทีไปอยูน่ อกสถานศึกษาและมีปัญหาติดเกม ตังครรภ์ก่อนวัยอันควรจํานวนเป็ นแสนคน
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จึ งได้จดั เสวนาเพือนําข้อมูล มาวิเคราะห์
หาแนวทางป้ องกันและแก้ไขพบว่า จากข้อมูลจํานวนนักเรี ยนที เข้าเรี ยนชันประถมศึ ก ษาปี ที 1
อัตราการคงอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 90 แต่จากการที สพฐ. วิเคราะห์ขอ้ มูลในช่วง 10 ปี ทีผ่านมาพบว่า
อัตราการคงอยูข่ องนักเรี ยนสู งขึน คิดเป็ นร้อยละ 95 แสดงว่าการออกกลางคันลดลง ส่ วนสาเหตุ
การออกกลางคันพบว่า มี 7-8 ปั จจัย แต่ทีมากทีสุ ด คือ ปั ญหาความยากจน ปั ญหาครอบครัว และ
ปั ญหาการปรับตัวของนักเรี ยน ปั ญหาใหญ่ทีทําให้เด็กออกกลางคันมี 3 ทาง คือ จากตัวนักเรี ยนเอง
ครอบครัว และโรงเรี ยน ซึ งในส่ วนของตัวนักเรี ยนและครอบครัวนัน ต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย
ในการช่วยกันแก้ไข แต่สาํ หรับปั ญหาทีเกี ยวข้องกับโรงเรี ยนสามารถแก้ไขได้ทนั ที ซึ งส่ วนใหญ่
จะเป็ นปั ญหาเกี ยวกับ การเรี ย นที เด็ ก ติ ด ร. (รอผลการเรี ย น) มส. (หมดสิ ท ธิh สอบ) หลายวิช า
เกิ ดความท้อถอยไม่ อยากเรี ย นต่ อ เรี ย นไม่ ไ ด้ หรื อเรี ย นไปก็ไ ม่ ไ ด้นํา ไปใช้จึง ไม่ อยากเรี ย น
ทีประชุ มเห็นว่าโรงเรี ยนจะต้องประคับประคองให้เด็กเรี ยนจนจบ ดังนัน ทีประชุ มจึงมีขอ้ สรุ ปว่า
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ต้องมี ก ารปรั บระบบข้อมูล ที ติ ดตามและแก้ปัญหาการออกกลางคันได้อย่างแท้จริ ง เขตพืนที
การศึกษาและสถานศึกษา ต้องมีขอ้ มูลเชิ งคุณภาพทีสามารถกําหนดกลุ่มเป้ าหมายทีจะช่ วยเหลื อ
นักเรี ยน และต้องมีการทบทวนวิธีการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน ทีมีรูปแบบหลากหลายและ
มีหลักสู ตรทางเลื อกให้นักเรี ยน เพือลดปั ญหาการออกกลางคัน และช่ วยให้เด็กได้เรี ยนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ
เกรี ยงศักดิh เจริ ญวงศ์ศกั ดิh (2552 : 27) กล่าวถึง ปั ญหาผูเ้ รี ยนหนี เรี ยนเพราะไม่มีความสุ ข
กับการเรี ยน ส่ วนผูเ้ รี ยนทีจําเป็ นต้องออกกลางคัน โรงเรี ยนจะรับผิดชอบดูแลจนกว่าเข้าเรี ยนใหม่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2550 : 12) ได้นาํ เสนอถึงปั ญหาการออก
กลางคันทําให้เกิดผลเสี ย ดังนี
1. ผลเสี ยต่อนักเรี ยน ได้แก่ ขาดความรู ้ ทักษะจําเป็ นในการดํารงชี วิต ทัศนคติทีไม่ดีต่อ
การเรี ยนรู ้ ขาดความมันใจในตนเอง ขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาตนเอง
2. การสู ญเสี ยงบประมาณและโอกาส ได้แก่
2.1 การสู ญเสี ย งบประมาณ งบลงทุ น ทางการศึ ก ษาของรั ฐ ค่ า ใช้จ่า ยส่ วนตัวของ
นัก เรี ย น ค่ า ใช้จ่ า ยทางการศึ ก ษาในระหว่า งเรี ย น งบที รั ฐ ควรจะได้รั บ ในอนาคตจากการที มี
ประชากรทีมีคุณภาพ งบทีรัฐจะต้องเสี ยไปในการแก้ปัญหาสังคม หากเด็กออกกลางคันส่ วนหนึ ง
ก่อปั ญหาขึน งบทีรัฐต้องเสี ยไปในการดูแลบุคคลส่ วนหนึงทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
2.2 การสู ญเสี ยโอกาสส่ วนบุคคลทีจะศึกษาและพัฒนาตนเอง สู ญเสี ยโอกาสของสังคม
ทีจะได้บุคลทีมีคุณภาพมาพัฒนาประเทศ
3. ผลเสี ยต่อสังคม ได้แก่ ขาดคนทีมีคุณภาพทีจะสร้างสรรค์ความเจริ ญ สังคมต้องแบก
รับภาระ หากนักเรี ยนทีออกกลางคันโตขึนเป็ นผูใ้ หญ่ทีไม่สามารถช่วยตนเองได้ สังคมเกิดความวุน่ วาย
หากนักเรี ยนทีออกกลางคันโตขึนเป็ นผูใ้ หญ่ และก่อปั ญหาขึน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2552 : 2) นําเสนอถึงปั ญหาการออกกลางคัน
ของเด็กนักเรี ยน 7 ประการ ได้แก่
1. ปั ญหาความยากจน
2. ปั ญหาครอบครัว/ปั ญหาการหย่าร้าง
3. ปั ญหาเนืองจากมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรี ยน
4. ปั ญหาความเจ็บป่ วย/อุบตั ิเหตุ
5. ปั ญหาอพยพตามผูป้ กครอง
6. ปั ญหาการเรี ยนการสอน
7. ปั ญหาเลียงครอบครัว
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สรุ ป ปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยน มาจากปั ญหาต่าง ๆ อันเป็ นปั ญหาทางสังคม
ตังแต่ปัญหาจากสภาพร่ างกาย สภาพจิตใจของเด็ก โดยเด็กพิการทางร่ างกายหรื อมีปัญหาด้านสุ ขภาพ
เด็กมีปัญหาด้านสติ ปัญญา เด็กได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรื อโรคติดต่อร้ ายแรง เด็กออกไป
ประกอบอาชี พเพือเลี ยงดูบุพการี ทีไม่สามารถช่ วยเหลื อตัวเองได้ การมีเพศสัมพันธ์หรื อตังครรภ์
หรื อมีคู่สมรสในวัยเรี ยน เป็ นต้น ปั ญหาครอบครัว ชุ มชนและสิ งแวดล้อม โดยผูป้ กครองมีฐานะยากจน
ผูป้ กครองไม่มี ทีอยู่ที ทํา กิ น หรื อมี ทีอยู่แต่ย า้ ยที ทํากิ น หรื อมี ที อยู่ไม่ เป็ นหลัก แหล่ ง ผูป้ กครอง
ต้องการมีรายได้เพิมโดยใช้แรงงานเด็ก ครอบครัวหย่าร้างหรื อแตกแยกผูป้ กครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่
เด็ ก เท่ า ที ควร ผูป้ กครองไม่ ใ ห้ค วามสํา คัญด้า นการศึ ก ษาเท่ า ที ควร บ้า นที พัก อาศัย อยู่ห่า งไกล
สถานศึ กษา การคมนาคมไม่ส ะดวก และสถานศึ ก ษามี การจัดระบบบริ หารจัดการ การติ ดตาม
นักเรี ยนทีออกกลางคันกลับมาเข้าเรี ยนยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าทีควร
สํ านักงานเขตพืน+ ทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
สภาพทัวไปของจังหวัดจันทบุรี
1. สภาพพืนที ชุ มชนในเขตพืนทีจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 10 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
เมืองจันทบุรี อําเภอท่าใหม่ อําเภอนายายอาม อําเภอแก่งหางแมว อําเภอมะขาม อําเภอโป่ งนําร้อน
อําเภอสอยดาว อําเภอขลุง อําเภอแหลมสิ งห์ และอําเภอเขาคิชฌกูฎ ซึ งมีสภาพพืนทีทีแตกต่างกันมาก
ตามสภาพภูมิประเทศ กล่าวคือ อําเภอเมืองจันทบุรี มีสภาพชุ มชนเป็ นสังคมเมือง และรอบ ๆ เมือง
เป็ นพืนทีเกษตรกรรมในการทําสวนผลไม้ เช่น ทุเรี ยน เงาะ มังคุด กระท้อน ลองกอง พริ กไทย และ
ทําเหมืองพลอย อําเภอรอบนอกส่ วนใหญ่เป็ นพืนทีการเกษตรปลูกผลไม้และมีบางส่ วนของพืนทีมี
อาณาเขตติดกับอ่าวไทย มีพืนทีเป็ นป่ าชายเลน และบางส่ วนทําการประมง
2. สภาพเศรษฐกิจของชุ มชนจังหวัดจันทบุรี ขึนอยู่กบั การเกษตรและการค้าเป็ นสําคัญ
ในส่ วนของการค้า เนื องจากอยูใ่ นเขตอําเภอเมืองจันทบุรี ซึ งเป็ นย่านธุ รกิจสําคัญของจังหวัดจันทบุรี
สําหรับด้านการเกษตร ชุ มชนในเขตพืนทีรอบนอกจังหวัดจันทบุรี มีศกั ยภาพในการผลิตสิ นค้าเกษตร
เพราะมีลกั ษณะของภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติเอืออํานวย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ อากาศ
ชุ่มชืนเหมาะแก่การทําการเกษตร สามารถปลูกพืชได้ทงพื
ั ชสวน ไม้ผล ไม้ยนื ต้น และพืชไร่ ซึ งเป็ น
พืช เศรษฐกิ จที สําคัญของชุ มชนในเขตพืนที จัง หวัดจันทบุ รี ได้แก่ ทุ เรี ย น เงาะ มัง คุ ด ลองกอง
ลางสาด สละ ยางพารา และพริ กไทย
3. สภาพสังคมของชุ มชนจังหวัดจันทบุรี เป็ นสังคมเกษตรกรรม รองลงมาเป็ นพาณิ ชยกรรม
และบริ การ ราษฎรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พทางการเกษตร มีแหล่งท่องเทียวตามธรรมชาติมากมาย
ทังในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี และเขตทีมีอาณาเขตติดกับชายทะเล และที สําคัญยังมีแหล่งสําคัญ
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ในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมทีสําคัญของภาคตะวันออกอีกด้วย อย่างไรก็ตามสภาพชุ มชน
ในเขตพืนทีจังหวัดจันทบุรี ยังคงมีปัญหาเกียวกับการนําเข้าแรงงานต่างชาติ ปั ญหายาเสพติดทีเข้ามา
จากประเทศเพือนบ้าน และปั ญหาการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพือนําไปขายประเทศ
เพือนบ้าน และเนืองจากจังหวัดจันทบุรีเป็ นจังหวัดทีมีนกั ท่องเทียวเข้ามามาก จึงมีโอกาสเกิดปั ญหา
การแพร่ หลายของแหล่งอบายมุข
4. สภาพการศึ กษาของชุ มชนเขตพืนที จังหวัดจันทบุ รี มี การจัดการศึ กษาทังในระบบ
โรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน โดยแบ่งเป็ นระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ข้ อมูลพืน+ ฐานการศึกษาในเขตพืน+ ทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 1 เป็ นองค์ ก รที ส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐาน โดยจัดการศึกษาตังแต่ระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึ ก ษา ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ซึ งมี ส ถานศึ ก ษาในสั ง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 87 โรงเรี ยน 1 สาขา มีจาํ นวนโรงเรี ยน นักเรี ยน และครู จําแนกเป็ น
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชนทีอยูใ่ นพืนที
ข้ อมูลพืน+ ฐานการศึกษาในเขตพืน+ ทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 2 เป็ นองค์ ก รที ส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐาน โดยจัดการศึกษาตังแต่ระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึ ก ษา ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ซึ งมี ส ถานศึ ก ษาในสั ง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 108 โรงเรี ยน มีจาํ นวนโรงเรี ยน นักเรี ยน และครู จําแนกเป็ นสังกัด
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพืนฐาน และสํา นัก งานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ ก ษา
เอกชนทีอยูใ่ นพืนที
ข้ อมูลพืน+ ฐานการออกกลางคันของนักเรียน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ปี พ.ศ. 2552 นักเรี ยนออกกลางคัน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.28
ปี พ.ศ. 2553 นักเรี ยนออกกลางคัน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.13
ปี พ.ศ. 2554 นักเรี ยนออกกลางคัน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.16
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ปี พ.ศ. 2552 นักเรี ยนออกกลางคัน 422 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.69
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ปี พ.ศ. 2553 นักเรี ยนออกกลางคัน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.23
ปี พ.ศ. 2554 นักเรี ยนออกกลางคัน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.18
จึงสรุ ปได้ว่า สภาพพืนทีการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย อําเภอ 10 อําเภอ
มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศเป็ นสั ง คมเมื อ งและรอบ ๆ เมื อ งเป็ นพื นที เกษตรกรรม มี ส ภาพเศรษฐกิ จ
ขึนอยูก่ บั การเกษตรและการค้าเป็ นสําคัญ มีประวัติความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ มีการจัดการศึกษา
ทังในระบบโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยนและยังคงมีปัญหาทางด้านยาเสพติด ปั ญหาการโจรกรรม
และการแพร่ หลายของแหล่งอบายมุ ขต่าง ๆ อันเป็ นสภาพแวดล้อมที สร้ างปั ญหาให้กบั นักเรี ยน
และเป็ นสาเหตุ ทีทําให้เด็กออกกลางคันได้ในระดับหนึ ง ดังนันปั ญหาการออกกลางคันจึ งอาจมี
ปั ญหาจากตัวเด็ก ครอบครัว และสถานศึกษา ทังนี จําเป็ นต้องดําเนิ นการศึกษาตามแนวทางการวิจยั
ต่อไป (สํานักงานจังหวัดจันทบุรี. 2555 : 7)
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยต่ างประเทศ
มิทนีรอน (Migneron. 1991 : 1875-A) วิจยั เรื อง การพิสูจน์องค์ประกอบทีสามารถทํานาย
ความเป็ นไปได้ในการออกกลางคัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนในชันเรี ยนระดับ 5 จํานวน 100 คน
ทีออกกลางคัน และนักเรี ยนทีสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 100 คน ผลการวิจยั พบว่า
เกรดเฉลีย เกรดบังคับ และคะแนนมาตรฐาน สามารถบ่งชีการออกกลางคันของนักเรี ยนได้
มันโร (Munro. 1991 : 172) ทํา การวิจ ยั เรื อง สั ม พัน ธภาพระหว่า งผูเ้ รี ย นกับ ผูส้ อน
ในการศึกษาทางไกลและการออกกลางคัน ผลการวิจยั อธิ บายได้วา่ นักเรี ยนทีมีความเชื อมันในตนเอง
และสามารถควบคุ ม ตัว เองในการเรี ย นได้จึ ง จะประสบผลสํ า เร็ จ ในการเรี ย นระบบทางไกล
นักเรี ยนทีมีลกั ษณะตรงกันข้าม คือ ขาดความเชื อมันและไม่สามารถควบคุ มตัวเองในการเรี ยนได้
จะประสบความสําเร็ จในการเรี ยนระบบทางไกลได้ยาก
งานวิจัยในประเทศ
โพธิh ตะวัน ปิ นทีโย (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง สาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยน
เพือหาแนวทางการแก้ไขการออกกลางคันของนักเรี ยนในระบบทวิภาคี ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พ (ปวช.) ในปี การศึกษา 2539-2541 วิทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย พบว่าสิ งทีเป็ นสาเหตุ คือ
ความซําซากจําเจในการฝึ กทักษะปฏิบตั ิมีความกังวลใจในเรื องความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
เนื องจากการฝึ กงานในกะกลางคืนและสถานประกอบการใช้แรงงานเกิ นกําหนดเวลาในสัญญา
การฝึ กอาชี พ มีความเหนื อยล้าจากการทํางานหนัก ครู ฝึกเข้มงวดในเรื องกฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิ
ในการฝึ กงาน ตลอดจนการเปลียนแปลงครู ฝึกซึ งมีผลต่อการฝึ กงาน รวมทังสาเหตุอืนด้วย ได้แก่
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ความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีได้รับและสถานประกอบการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม
ทีสถานศึกษาจัดตามลําดับ
ไพริ น ทร์ รุ ย แก้ว (2545 : บทคัด ย่อ) ได้ศึ ก ษาเรื อง สถานภาพชี วิตของเด็ก นัก เรี ย น
ที ออกกลางคัน จากสถานศึ ก ษาขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่ งชาติ ในเขตพืนที อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราชพบว่า สภาพชี วิตของ
เด็กนักเรี ยนทีออกกลางคันเป็ นคนจนและคนด้อยโอกาสกลุ่มหนึ งทีไม่มีตาํ แหน่งในสังคม ไม่รู้ว่า
ตนมีสิทธิ จึงไม่ใช้สิทธิ ของตน ไม่มีอาํ นาจต่อรอง และไม่มีการสร้างกลุ่มต่อรอง เด็กจึงพึงพิงพ่อแม่
ตลอดเวลา และคบหากับ เพื อนที มี ล ัก ษณะเดี ย วกัน เด็ ก นัก เรี ย นที ออกกลางคันไม่ ไ ด้วางแผน
กับ ชี วิ ต ของตนเอง และอยู่ใ นวัง วนของความยากจน นับ ตังแต่ ค วามยากจนทางเศรษฐกิ จ
ของครอบครัวเดิมส่ งผลให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา และต้องด้อยโอกาสในด้านอืน ๆ ตามมา
เช่ น การเลือกประกอบอาชี พ การเข้าถึ งบริ การสวัสดิ การของรัฐ เป็ นต้น สาเหตุสําคัญทีทําให้เกิ ด
ปั ญหาดังกล่าวคือ สภาพครอบครัวของเด็กมีฐานะยากจน ขาดการอบรมเลียงดูเด็ก และอืน ๆ ส่ งผลให้
เด็กเข้าไปอยู่ในวังวนของปั ญหายาเสพติด ปั ญหาวัยรุ่ นและปั ญหาอื น ๆ อีกทังการจัดการศึกษา
ในปั จจุ บนั ก็ยงั ไม่สามารถทําให้นักเรี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับสิ ทธิ หน้า ที การรวมกลุ่ ม
การสร้ างอํานาจต่อรอง เป็ นต้น ประกอบกับการจัดสวัสดิ การและบริ การของรัฐมีไม่เพียงพอและ
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้เด็กเหล่านีเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการทีรัฐจัดให้
ภุมริ น บุญทวี (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทางครอบครัวทีมีผลต่อการออก
กลางคันของนักศึกษาและศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของนักศึกษาทีเป็ นสาเหตุการออกกลางคัน
ของนัก ศึ ก ษาสถานศึ กษาอาชี วะเอกชนในจัง หวัดเชี ย งใหม่ พบว่า ปั จจัยทางครอบครั วมี ผ ลต่ อ
การออกกลางคัน ของนัก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาอาชี ว ะเอกชนอย่า งมาก นัก ศึ ก ษาที ไม่ ป ระสบ
ความสํ า เร็ จ ในการเรี ย นเกิ ด จากปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ใ นครอบครั ว สถานภาพทางสั ง คมและ
สภาพแวดล้อม ความคาดหวังที ครอบครั วมี ต่อนักศึ กษา การที พ่อแม่ ผูป้ กครองไม่ เชื อมันและ
ไว้วางใจลูก มีผลทําให้นกั ศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรี ยน นอกจากนี การทีเพือนและครู ไม่เชื อมัน
ในตัว นัก ศึ ก ษาว่ า มี ค วามสามารถในการเรี ย นและการใช้ ชี วิ ต การได้ยิ น หรื อ การตอกยําถึ ง
ความสามารถดังกล่าว มีผลทําให้นกั ศึกษาท้อแท้และไม่ตอ้ งการความสําเร็ จอีกต่อไป พฤติกรรม
ทางสังคมทีแสดงออกในกลุ่มนักศึกษา อาทิ การเลียนแบบเพือนในการอยูห่ อพัก การเทียวกลางคืน
ค่านิยมในการคบเพือนต่างเพศ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยนจนนําไปสู่ การตังครรภ์ทีไม่พึงประสงค์
การใช้ยาเสพติด การแสดงออกในทางทีสังคมไม่ยอมรับ เช่น การเข้าร่ วมแก๊งมอเตอร์ ไซด์ การแต่งกาย
เฉพาะกลุ่ม หรื อภาษาพูดทีแสดงถึงความสนิ ทสนมกันภายในกลุ่ม การทะเลาะวิวาทกับกลุ่มอืน ๆ
พฤติกรรมเหล่านีทําให้นกั ศึกษาต้องออกกลางคัน
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สราวุฒิ สื บแย้ม (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื องการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันและ
ไม่สํา เร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาที กํา หนดในหลัก สู ต รของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ผลการศึ กษาพบว่า
สาเหตุทีพบมากที สุ ดในรายหัวข้อใหญ่เพราะการเรี ยนการสอน และหากวิเคราะห์ตามประเภท
กลุ่มตัวอย่างในรายหัวข้อรองแต่ละประเด็นพบว่า นักศึกษาลาออกสาเหตุมากทีสุ ดในรายหัวข้อ
ทัศนคติต่อสาขาวิชาทีเรี ยน เพราะเป็ นอาชี พทีใช้ความคิดมาก นักศึกษาพ้นสภาพ สาเหตุมากทีสุ ด
ในรายหัวข้อการเรี ยนการสอน เพราะขาด การเตรี ยมตัวทีดี ในการสอบแต่ละครัง นักศึกษาตกค้าง
สาเหตุมากทีสุ ด ในรายหัวข้อการเรี ยนการสอน เพราะขาดการวางแผนการเรี ยนทีดี อาจารย์ทีปรึ กษา
สาเหตุมากทีสุ ด ในรายหัวข้อการเรี ยนการสอน เพราะขาดการเตรี ยมตัวทีดี ในการสอบแต่ละครัง
และผลการวิเคราะห์ ข ้อมูล เชิ ง อนุ ม านเพื อการทดสอบสมมติ ฐานของกลุ่ มตัวอย่า ง โดยทําการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลียในแต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นทัศนคติต่อสาขาวิชาทีเรี ยน ในรายด้านต่าง ๆ
ที แตกต่ า งกัน มี ร ะดับ สาเหตุ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ในขณะที ประเด็ น นัก ศึ ก ษา การเรี ย นการสอน
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาในรายด้านต่าง ๆ ทีแตกต่างกันมีระดับสาเหตุ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สุ ภาพร อัศ ววิโรจน์ (2549 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาเรื อง สาเหตุ ก ารออกกลางคัน และ
ไม่สําเร็ จการศึ กษาตามระยะเวลาที หลักสู ตรกําหนดของนักศึกษาหลักสู ตรอุตสาหกรรม ผลการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล ด้านองค์ประกอบนักศึ ก ษาพบว่า การขาดการวางแผนการเรี ย นที ดี เป็ นสาเหตุ
ของการออกกลางคัน และไม่สําเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาทีหลักสู ตรกําหนดมากทีสุ ด ส่ วนด้าน
ทัศนคติต่อสาขาวิชาพบว่าเนื อหาวิชาทีเรี ยนไม่เหมาะกับระดับความรู ้ ของผูเ้ รี ยน และเมือเข้ามาเรี ยน
แล้วพบว่า หลัก สู ตรไม่ ตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ย น ส่ วนความคิ ดเห็ นของอาจารย์เห็ นว่า
คุณภาพของนักศึกษา ทีรับเข้ามามีพืนฐานความรู ้เดิมไม่เพียงพอ ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจ
และปรับตัวมากขึน เมือมีปัญหาไม่กล้าซักถามอาจารย์ทีปรึ กษาการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ความ
คิดเห็นเกียวกับสาเหตุการออกกลางคันและไม่สําเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาทีหลักสู ตรกําหนดใน
ภาพรวมแต่ละองค์ประกอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
เอกบุตร อยูส่ ุ ข (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชี พพุทธมณฑล สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปั ญหาการออก
กลางคันของนักศึกษาตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หาร ครู -อาจารย์ และนักศึกษา สรุ ปได้ดงั นี ด้าน
สถานศึกษา ไม่มีตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะและไม่มีรถประจําทางผ่านหน้าสถานศึกษา ด้านหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอน หลักสู ตรทีใช้ไม่เหมาะสม เนื อหาวิชาทีนักศึกษาเรี ยนไม่มีความเหมาะสม
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ด้า นลัก ษณะของวิช าชี พและผูเ้ รี ยน นักศึ ก ษาไม่ มีค วามศรั ท ธาต่ อวิช าชี พ ด้านนโยบายการรั บ
นัก ศึ ก ษาเข้า เรี ย นต่อ มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ต ามนโยบายการรั บ นัก ศึ ก ษาของสํา นัก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษาซึ งบางนโยบายไม่ ส อดคล้อ งกับ สภาพสั ง คมและท้องถิ น ด้า นครอบครั ว คื อ
ครอบครัวแตกแยกและมีความขัดแย้งระหว่างบุคคลในครอบครัว ด้านนักศึกษา คือ ไม่ชอบเรี ยน
ในบางรายวิชา ด้านครู -อาจารย์ ที สอนวิชาสามัญ คื อ งานที มอบหมายมี มากเกิ นไปไม่ใช้เกณฑ์
การวัด ผลตามระเบี ย บ ด้า นครู - อาจารย์ที สอนวิ ช าชี พ คื อ เข้า และเลิ ก สอนไม่ ต รงต่ อ เวลา
ขาดสัมพันธภาพและความเป็ นกันเองกับนักศึกษา ด้านทัศนคติต่อวิชาชี พทีเรี ยน คือ ประกอบอาชี พ
ส่ วนตัวได้ยาก เป็ นอาชี พที ใช้ความคิดมาก ด้านสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา คื อ นักศึกษา
ไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทีปรึ กษา อุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาไม่เพียงพอ
โรงอาหารคับแคบและการบริ การนําดื มไม่เพียงพอ ด้านแผนกวิชาทีเรี ยน คือ เครื องมื อ อุ ปกรณ์
การฝึ กงานล้าสมัย เครื องมืออุปกรณ์การฝึ กงานไม่อยูใ่ นสภาพทีใช้งานได้ดี
วัช รี ตระกูล งาม (2550 : บทคัดย่อ ) ได้ศึ ก ษาเรื อง ปั จจัย ที ส่ ง ผลกระทบต่ อการออก
กลางคันของนักศึ ก ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต ปั จจัยที ส่ งผลกระทบต่ อการออกกลางคัน
พบว่า มี 4 ปั จจัยหลัก ประกอบด้วย 1) ปั จจัยด้านนักศึกษา 2) ปั จจัยด้านครอบครัว 3) ปั จจัยด้าน
การเรี ยนการสอน 4) ด้านอาจารย์ทีปรึ กษา โดยกลุ่มทีมหาวิทยาลัยให้ออกมีปัจจัยทีส่ งผลกระทบ
ในระดับ มาก 2 ปั จจัย คื อ ไม่มี จิตวิท ยาในการให้คาํ ปรึ ก ษาและมี ค วามรู ้ เรื องบทบาทอาจารย์
ที ปรึ ก ษาน้อย ส่ วนกลุ่ ม ที ขอลาออกเอง ปั จจัย ที ส่ ง ผลกระทบสู ง สุ ด คื อ มี ค วามรู ้ เรื องบทบาท
อาจารย์ทีปรึ กษาน้อย ด้านสิ งอํานวยความสะดวกและบริ การพบว่า ปั จจัยส่ วนใหญ่ส่งผลกระทบ
ในระดับปานกลางและน้อย โดยปั จจัยทีส่ งผลกระทบสู งสุ ด คือ บุคลากรทีให้บริ การขาดมนุ ษยสัมพันธ์
ความคาดหวังทีมีต่อการแก้ไขปั ญหาทีเกิดจากปั จจัยทีส่ งผลกระทบต่อการออกกลางคัน ส่ วนใหญ่
มีความคาดหวังในระดับมาก โดยกลุ่มทีมหาวิทยาลัยให้ออกมีความคาดหวังสู งสุ ด คือ เมือมีปัญหา
ด้านการเรี ยนจะได้รับการช่ วยเหลื อโดยเร็ ว ส่ วนกลุ่มทีลาออกเอง คาดหวังให้อาจารย์ทีปรึ กษามี
ความรู ้เรื องหลักสู ตรดีสามารถให้คาํ แนะนําได้
อัญชิ สา อยู่ยืนยง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยที มี อิทธิ พลส่ งผลให้เยาวชน
ตัดสิ นใจออกจากโรงเรี ยนกลางคัน ในระดับมัธยมศึกษา กรณี ศึกษา : ตําบลบ้านอําเภอ จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า ปั จจัยทีสําคัญทีสุ ดทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจออกจากสถานศึกษากลางคันของเยาวชน คือ
ปั จจัยทางด้านสภาพทางเศรษฐกิ จของครอบครัว เนื องจากปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จของครอบครัวนัน
สามารถเชื อมโยงไปสู่ ปัญหาอืน ๆ ทีทําให้เยาวชนตัดสิ นใจออกจากสถานศึกษากลางคันในระดับ
มัธยมศึกษาได้โดยทีเป็ นปั จจัยทีสอดคล้องกับปั จจัยตัวอืน ๆ และปั จจัยทีสําคัญรองมาคือปั จจัยด้าน
ครอบครัวของเยาวชนซึ งก็คือการที ผูป้ กครองมีการศึกษาตํา โดยผูป้ กครองไม่เห็ นความสําคัญ
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ของการศึกษาและไม่สนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่ตวั เยาวชน ส่ วนปั จจัยต่อมาก็คือปั จจัยทางด้าน
ตัวของเยาวชน ซึ งก็ถื อได้ว่า เป็ นปั จจัย ที สํา คัญมากปั จจัยหนึ งเนื องจากส่ วนใหญ่ก ารตัดสิ นใจ
ออกจากสถานศึกษากลางคันนันเป็ นการตัดสิ นใจของตัวเยาวชนเอง โดยมาจากเหตุผลต่าง ๆ กันไป
เช่น สติปัญญา ผลการเรี ยน การเรี ยนซําชัน ลักษณะนิ สัยส่ วนตัว พฤติกรรมเบียงเบน การคบเพือน
การไม่เห็ นความสําคัญของการศึก ษาและมองไม่เห็ นอนาคตจากการศึกษา การลอกเลี ย นแบบ
การดําเนินชีวติ จากสิ งแวดล้อมรอบข้าง เป็ นต้น
สมชัย เหมะธุ ลิ น (2551 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาเรื อง การออกกลางคัน ของนัก เรี ย น
ระดับ ชันประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) วิ ท ยาลัย การอาชี พ สว่ า งแดนดิ น สั ง กัด สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1) สาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนระดับชัน
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชี พสว่างแดนดิ น สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 2) การเปรี ยบเทียบสาเหตุการออกกลางคัน
ของนัก เรี ย นระดับ ชันประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ (ปวช.) วิท ยาลัย การอาชี พ สว่า งแดนดิ น สั ง กัด
สํา นัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา จําแนกตามเพศพบว่า โดยภาพรวม มี ส าเหตุ ก ารออก
กลางคันแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 โดยที เพศชายมี ส าเหตุ ก ารออกกลางคัน
สู งกว่าเพศหญิง 3) การเปรี ยบเทียบสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนระดับชันประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชี พสว่า งแดนดิ น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
จําแนกตามระดับชันปี ทีศึกษาพบว่า โดยภาพรวม มีสาเหตุการออกกลางคันแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 โดยทีนักเรี ยนระดับชัน ปวช.1 กับระดับชัน ปวช.3 และระดับชัน ปวช.2 กับ
ระดับชัน ปวช.3 แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ส่ วนระดับชัน ปวช.1 กับระดับชัน
ปวช.2 มีสาเหตุการออกกลางคันไม่แตกต่างกัน
สุ รศักด์ คติ พงศ์ธาดา (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึ ก ษาเรื อง ความคิ ดเห็ นของครู ต่อปั จจัย
ทีส่ งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยทีส่ งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยด้านสภาพครอบครัวของนักเรี ยน
ส่ งผลต่อการออกกลางคันอยูร่ ะในระดับมาก ปั จจัยด้านสภาพชุ มชนอยูร่ ะดับปานกลาง ส่ วนปั จจัยด้าน
สภาพโรงเรี ยนและด้านตัวนักเรี ยนอยู่ในระดับน้อย 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการออกกลางคัน
กับที ตังของโรงเรี ยนมี ความสัม พันธ์ กนั ทางบวก โดยมี ความสั มพันธ์ ในระดับค่อนข้างตํา ส่ วน
ความสัมพันธ์ ระหว่างการออกกลางคันกับขนาดของโรงเรี ยน มี ความสัมพันธ์ กนั ทางลบ โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับตํา 3)การออกกลางคัน กับปั จจัยทีส่ งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก โดยมีความสัมพันธ์ระดับตํา 4) ความสัมพันธ์ภายในของปั จจัย
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ทีส่ งผลต่อการออกกลางคันทัง 4 ด้าน โดยปั จจัยด้านสภาพชุ มชนกับสภาพครอบครัว และปั จจัยด้าน
สภาพครอบครัวกับด้านตัวนักเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพชุ มชนกับตัวนักเรี ยน และสภาพโรงเรี ยน
กับตัวนักเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างตํา
ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างสภาพครอบครัวนักเรี ยนกับสภาพโรงเรี ยน มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 5) นักเรี ยนทีออกกลางคันส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย เรี ยนอยูใ่ นระดับ
มัธยมศึกษาปี ที 1 มากทีสุ ด และออกกลางคันระหว่างปี การศึกษามากทีสุ ด
ธงชาติ สอนคํา (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านกล้อทอ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นผูห้ ญิงและระดับชันขณะออกกลางคันส่ วนใหญ่เป็ นชันมัธยมศึกษา
ปี ที 1 ศึกษาปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านกล้อทอ สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรี ยงอันดับค่าเฉลี ยจากสู งสุ ด
ถึ งน้อยสุ ด คือ ด้านสังคมและสิ งแวดล้อม ด้านเกี ยวกับโรงเรี ยนและครู ด้านเกี ยวกับตนเองและ
ด้านเกียวกับครอบครัวตามลําดับ ทังนี ด้านสังคมและสิ งแวดล้อมมาจากคนในชุ มชนมีความเชื อว่า
ไม่ตอ้ งเรี ยนก็มีชีวิตอยูไ่ ด้และขาดแคลนสาธารณู ปโภค (ไฟฟ้ า นําประปา รถส่ วนตัว) และจากสภาพ
ปั ญหาเพือนทีไม่เรี ยนต่อในชุ มชนมีจาํ นวนมาก บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรี ยน ต้องการใช้ชีวิตอิสระ
ตามเพื อนและผลการเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการออกกลางคัน ของนัก เรี ย น จํา แนกตามระดับ ชัน
ขณะออกกลางคันพบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ทําให้ทราบถึงสาเหตุการออก
กลางคัน ของนัก เรี ย นในสถานศึ ก ษาซึ งเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ที ส่ ง ผลกระทบต่ อ การออกกลางคัน
ของนักเรี ยน ประกอบด้วย ด้านตัวนักเรี ยน ได้แก่ ผลการศึกษา การขาดความเชื อมัน ปั ญหาวัยรุ่ น
ปั ญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท ด้านครอบครัว ชุ มชนและสิ งแวดล้อม ได้แก่ สถานภาพทางอาชี พ
ของผู ้ป กครอง ค่ า นิ ย มของผู ้ป กครองที มี ผ ลต่ อ สถานศึ ก ษา การเข้า สั ง คมและการปรั บ ตัว
ผูป้ กครองมีการศึกษาตํา และด้านสถานศึกษา ได้แก่ ความซําซากจําเจในโรงเรี ยน การจัดสวัสดิการ
และการให้บริ การของรัฐยังไม่เพียงพอ บทบาทอาจารย์ทีปรึ กษาน้อย ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษา
ปั จจัยการออกกลางคันของนักเรี ยนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร

