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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพ่ือศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการออกกลางคนัของนกัเรยีน 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา และการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน และเพื่อพัฒนาระบบ
การป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยทำาการวิจัย 3 ระยะ คือ 1)เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ส่ง
ผลกระทบตอ่การออกกลางคันของนกัเรยีน ซึง่พจิารณาตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบและ
ตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 2)เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา การป้องกันการออก
กลางคันของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 โดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงาน
ด้านกิจการนักเรียน จำานวน 105 คน และ3)เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน  
สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต26 โดยการศึกษา
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ จำานวน 2 โรงเรียน และประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 7 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก ่แบบสอบถาม สถิตทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า

1. องคป์ระกอบการปอ้งกนัการออกกลางคนัของนกัเรยีน โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ดา้นครผููส้อนอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่นดา้นอืน่ๆ อยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้าน
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2. สภาพปัจจุบันการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านครูผู้สอน ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านสถานศึกษา ด้านครอบครัว ด้านตัว 
ผู้เรียน และด้านสังคม ส่วนสภาพปัญหาการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน และอยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน 
โดยเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านตัวผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสังคม ด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ด้านสถานศึกษา และด้านครูผู้สอน

3. ระบบการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26 ที่พัฒนาขึ้นได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน 
พบวา่ ระบบการปอ้งกนัการออกกลางคันของนกัเรยีน สำาหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ และระดับความเป็นไปได้ของระบบการป้องกันการ
ออกกลางคันของนักเรียนโดยรวมมีระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อเช่นกัน

คำ�สำ�คัญ: ระบบการป้องกัน การออกกลางคันของนักเรียน

Abstract 
 The research aimed to 1) study the factors affecting the students’ dropout prevention  

system, 2) study the current state and problems of the students’ dropout prevention  
system, and 3) develop the students’ dropout prevention system for the educational institutions 
under the Office of Secondary Education Service Area 26, using the principles of research 
and development. The research was divided into 3 phases. Phase 1 was the study of the 
factors affecting the students’ dropout prevention system. Phase 2 was the study of the 
current state and problems of the students’ dropout prevention system for the educational  
institutions under the Office of Secondary Education Service Area 26, and Phase 3 
was the development of the students’ dropout prevention system for the educational  
institutions under the Office of Secondary Education Service Area 26. The samples 
comprised administrators and teachers who were in charge of the student assistance  
system and worked in the schools under the Office of Secondary Education Service Area 26 
in the academic year 2015. The instruments were of two types: 1) the author-constructed 
questionnaire inquiring about the state and problems of the students’ dropout prevention 
system, and 2) the statistics employed were the mean and standard deviation.

The results are as follows:
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1. The factors affecting the students’ dropout prevention system, on the whole, had 
the suitability in the high level. When considered by a spect, the aspect of the teacher wasin 
the highest level. All the other a spects were in the high level.

2. The state of the students’ dropout prevention system in the educational in  
stitutions under the Office of Secondary Education Service Area 26, on the whole, wasin the 
high level. When considered by a spect, all a spects were in the high level. Mean while, the 
problem sof the students’ dropout prevention system, on the whole, were in the moderate 
level. When considered by a spect, every a spect wasin the moderate level.

3. The students’ dropout prevention system in the educational in stitutions under 
the Office of Secondary Education Service Area 26, on the whole, had the suitability in the 
highest level. When considered by item, everyitem was in the highest level. Andthepossibility 
of the students’ dropout prevention system, on the whole, wasin the highest level. When 
considered by item, every item had the possibility in the highest level also.

Keywords: Prevention system, student dropout

บทนำา
“การศกึษาภาคบงัคบั” หมายความวา่การ

ศึกษาชั้นปีที่หน่ึงถึงช้ันปีที่เก้าของการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
มาตรา 6 ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถาน
ศึกษาเมือ่ผูป้กครองรอ้งขอใหส้ถานศกึษามอีำานาจ
ผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตาม
เกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบัได้ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กำาหนด มาตรา 12 ให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะ
กรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินและสถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นพิเศษ
สำาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สตปิญัญา อารมณ ์สังคม การสือ่สารและการเรียน
รู้ หรือมีร่างกายพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้เพื่อประกันโอกาสและความเสมอ
ภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ มาตรา 13 
ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 6 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท มาตรา 15 ผู้ใดโดย

ปราศจากเหตุอันสมควร กระทำาด้วยประการใดๆ 
อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียนในสถานศึกษาตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึง่หมืน่บาท (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2545: 2-7) 

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา
เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานสังกัด 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศกึษาธกิารมอีำานาจหนา้ท่ีในการดำาเนนิ
การใหเ้ปน็ไปตามอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาการบริหารและการจัดการ
ศึกษาสถานศึกษาในสังกัดระดับมัธยมศึกษา
ปัจจุบันสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 35 โรงเรียน 
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 37,407 คน นอกจากนี้
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
จัดให้มีศูนย์ประสานงานสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศกึษามธัยมศกึษาเขต 26 ทโีรงเรยีนมหาวชิานกุลู  
จากข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในปีการ
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ศึกษา 2558 พบว่ามีโรงเรียนขาดใหญ่พิเศษ 
จำานวน 6 โรง ขนาดใหญ ่จำานวน 3 โรง ขนาดกลาง 
จำานวน 9 โรง และขนาดเล็ก จำานวน 17 โรง และ
จำานวนนักเรยีนโรงเรยีนขนาดใหญพิ่เศษ มีจำานวน 
19,501 คน จำานวนนกัเรยีนโรงเรยีนขนาดใหญ ่มี
จำานวน 6,101 คน จำานวนนกัเรยีนโรงเรยีนขนาด
กลาง มีจำานวน 6,980 คน และจำานวนนักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก มีจำานวน 4,285 คน ในส่วน
ของจำานวนครู มีจำานวนทั้งหมด 1,777 คน มีการ
จดัการเรียนการสอนตัง้แตร่ะดับมธัยมศกึษาปทีี ่1 
ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีแนวทางการดำาเนิน
งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรียนคล้ายคลงึกนั และ
ในการดำาเนินงานในโรงเรียน พบว่า ปัญหาหน่ึง
ในการดำาเนินงานของโรงเรียน คือปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบมาจาก
หลายๆ ด้าน เช่น ฐานะยากจน ปัญหาครอบครัว 
สมรส ปญัหาการปรบัตัว ต้องคดี การเจบ็ปว่ย ย้าย
ตามผู้ปกครอง หาเลีย้งครอบครวั และปญัหาอืน่ๆ 
ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีต้องมีการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้
ชดิ เพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิให้นักเรียนจบการศกึษาขัน้พ้ืน
ฐานตามที่กระทรวงศึกษากำาหนด (สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26, 2558: 11)

ผู้วิจัยในฐานะของครูที่รับผิดชอบในการ
ดูแลให้คำาแนะนำาการแกไขปัญหาในด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำาคัญดัง
กล่าวจงึไดท้ำาการวิจยั สภาพปจัจุบนั สภาพปญัหา 
องค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาระบบการ
ปอ้งกนัการออกกลางคันของนักเรยีนสำาหรบัสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ในการพัฒนาระบบการป้องกันการออกกลางคัน 
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนท่ีประสบปัญหา 
ดงักล่าวข้างต้นสามารถทีจ่ะเรยีนจบหลักสตูรตาม
ท่ีสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำาหนด โดยใชร้ะบบการปอ้งกนัการออกกลางคนั

ของนกัเรยีน ทีเ่นน้กระบวนการทำางานทีเ่ปน็ระบบ
มคีวามชดัเจนมกีารประสานความของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อทำาให้นักเรียน
สามารถเรียนจบหลักสูตรตามที่สำานักงานคณะ 
กรรมการข้ันพื้นฐานกำาหนด จากเหตุดังกล่าว 
ข้างต้นนับเป็นพันธกิจสำาคัญของหน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับที่จะต้อง
ดำาเนินการอย่างเป็นระบบและร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาเพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีขีดความ
สามารถในการดำาเนนิชวีติ มทีกัษะในการลกีเลีย่ง
และแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี แต่การดำาเนินงาน
ระบบการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน
สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ยังไม่
ปรากฏผลการดำาเนินงานว่าบรรลุผลสำาเร็จตาม
หลักการไปแลว้มากนอ้ยเพยีงใด ซึง่สำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีโรงเรียน
ในสังกัดท้ังหมด 35 โรง ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัย
ในฐานะครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงมี
ความสนใจทีจ่ะศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพปญัหา 
องค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาระบบการ
ปอ้งกันการออกกลางคนัของนกัเรยีนสำาหรบัสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อนำามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและให้การ
บรกิารเกีย่วกบัระบบการปอ้งกนัการออกกลางคนั
ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบทีส่ง่ผลกระทบ

ตอ่ระบบการปอ้งกนัการออกกลางคนัของนกัเรยีน 
สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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2. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพปญัหา 
ระบบการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน 
สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

3. เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันการออก
กลางคนัของนกัเรยีน สำาหรบัสถานศกึษา ในสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 

วิธีดำาเนินการวิจัย
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัคำาถามและความมุง่

หมายการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำาเสนอแบ่งเป็น 3 ระยะ
ดังต่อไปนี้

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบระบบ
การป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน สำาหรับ
สถานศึกษา ในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 5 คน

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ปัญหา ระบบการป้องกันการออกกลางคันของ
นักเรียน สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิด
ชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ในสังกัดโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2558 
จำานวน 35 โรงเรยีน แบง่เปน็ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จำานวน 35 คน และครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จำานวน 105 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 

2558 โดยเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มประชากร
ทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 70 คน

ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบการป้องกัน
การออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียน สำาหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลซึ่งทำาหน้าที่ประเมินระบบ (โดยประเมิน
ความถูกต้อง/ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/
ความเป็นประโยชน์หรือความคุ้มค่า) ได้แก่ ผู้ทรง
คุณวุฒิจำานวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบระบบ
การป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน สำาหรับ
สถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นแบบประเมิน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อยืนยัน 
องค์ประกอบ

ระยะที่  2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพปัญหา ระบบการป้องกันการออกกลาง
คันของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
มี 5 ระดับตามแนวของลิเคอร์ท ครอบคลุมองค์
ประกอบของการออกกลางคันของนักเรียน ทั้ง 6 
องค์ประกอบ

 ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบการป้องกัน
การออกกลางคันของนักเรียน สำาหรับสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยใช้แบบประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบการ
ป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ โดย
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป ดังนี้ 
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ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบระบบ
การป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน สำาหรับ
สถานศึกษา ในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 26 โดยหาคา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ปัญหา ระบบการป้องกันการออกกลางคันของ
นักเรียน สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบการป้องกัน
การออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียน สำาหรับ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยหา 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์

ประกอบระบบการป้องกันการออกกลางคันของ
นักเรียนสำาหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 
แล้วประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ ผล
ปรากฏดังนี้ 

ต�ร�ง 1 แสดงค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมขององคป์ระกอบระบบการ
ปอ้งกนัการออกกลางคนัของนกัเรยีน สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมเป็นรายด้าน 

องค์ประกอบก�รป้องกันก�รออกกล�งคันของนักเรียน
คว�มเหม�ะสม

S.D. แปลผล

ด้านตัวผู้เรียน 4.54 0.11 มากที่สุด

ด้านครอบครัว 4.38 0.17 มาก

ด้านสังคม 4.46 0.15 มาก

ด้านสถานศึกษา 4.51 0.16 มากที่สุด

ด้านครูผู้สอน 4.52 0.11 มากที่สุด

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 4.50 0.20 มาก

รวม 4.49 0.11 ม�ก

จากตาราง 1 แสดงว่า องค์ประกอบการ
ป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านตัวผู้เรียน ด้านสถานศึกษา 
และด้านครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน
ครอบครัว ด้านสังคม และด้านหลักสูตรและการ

เรียนการสอน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ระยะที ่2 ผลการวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนั
และสภาพปัญหาระบบการป้องกันการออกกลาง
คันของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 26 
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จากตาราง 2 แสดงว่า สภาพปัจจุบัน
การป้องกันการออกกลางคันของนกัเรยีนในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่พจิารณาเปน็รายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดับ

มาก 4 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน 
โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ดา้นครผููส้อน ดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
ด้านสถานศึกษา ด้านครอบครัว ด้านตัวผู้เรียน 
และด้านสังคม

ต�ร�ง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสภาพปัจจุบันการป้องกันการออกกลางคันของ
นักเรียน สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 โดยรวมและรายด้าน 

ก�รป้องกันก�รออกกล�งคัน 
สภ�พปัจจุบัน 

S.D. แปลผล

ด้านตัวผู้เรียน 3.49 0.28 ปานกลาง

ด้านครอบครัว 3.51 0.22 มาก

ด้านสังคม 3.45 0.24 ปานกลาง

ด้านสถานศึกษา 3.77 0.28 มาก

ด้านครูผู้สอน 3.90 0.27 มาก

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 3.85 0.34 มาก

รวม 3.64 0.11 ม�ก

ต�ร�ง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสภาพปัญหาการป้องกันการออกกลางคันของ
นักเรียน สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 โดยรวมและรายด้าน 

ก�รป้องกันก�รออกกล�งคัน 
สภ�พปัญห�

S.D. แปลผล

ด้านตัวผู้เรียน 3.39 0.30 ปานกลาง

ด้านครอบครัว 3.37 0.37 ปานกลาง

ด้านสังคม 2.91 0.35 ปานกลาง

ด้านสถานศึกษา 2.24 0.19 น้อย

ด้านครูผู้สอน 2.21 0.24 น้อย

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 2.31 0.25 น้อย

รวม 2.77 0.15 ป�นกล�ง
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จากตาราง 3 แสดงว่า สภาพปัญหาการ
ป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง 3 ด้าน และอยู่ในระดับน้อย 
3 ด้าน โดยเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านตัวผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสังคม ด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านสถานศึกษา 
และด้านครูผู้สอน

 จากการศึกษาโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่
ดีเยี่ยม (Best Practices) มาสังเคราะห์เพื่อนำา
ไปสู่การออกแบบระบบการป้องกันการออกกลาง

คันของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 26 ไดร้ะบบการปอ้งกนัการออกกลางคนัของ
นักเรียน สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 1. 
ที่มาและความสำาคัญของระบบ 2. วัตถุประสงค์
ของระบบ 3. เป้าหมาย 4. รูปแบบและวิธีการ
พฒันา 5. โครงสรา้งของระบบ 6. เนือ้หาประกอบ
ด้วย 7. แนวการจัดกิจกรรม 8. เทคนิคและ 
เครื่องมือ 9. การประเมินผล

4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปไดข้องระบบการปอ้งกนัการออกกลาง
คันของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงดังตาราง 

ต�ร�ง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ระบบการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร�ยก�รประเมิน
คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. ที่มาและความสำาคัญของระบบ 4.80 0.45 มากที่สุด 4.80 0.45 มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ของระบบ 4.80 0.45 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด

3. เป้าหมาย 4.80 0.45 มากที่สุด 4.80 0.45 มากที่สุด

4. รูปแบบและวิธีการพัฒนา 4.80 0.45 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด

5. โครงสร้างของระบบ 4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด

6. เนื้อหาประกอบด้วย 4.60 0.55 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด

7. แนวการจัดกิจกรรม 4.60 0.55 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด

8. เทคนิคและเครื่องมือ 4.60 0.55 มากที่สุด 4.80 0.45 มากที่สุด

9. การประเมินผล 4.60 0.55 มากที่สุด 4.80 0.45 มากที่สุด

รวม 4.69 0.29 ม�กที่สุด 4.78 0.16 ม�กที่สุด
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จากตาราง 4 แสดงว่า ระบบการป้องกัน
การออกกลางคนัของนกัเรยีน สำาหรบัสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมมีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
และระดบัความเปน็ไปได้ของระบบการป้องกนัการ
ออกกลางคันของนักเรียน โดยรวมมีระดับความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ เช่นกัน 

อภิปรายผล
1. องค์ประกอบการป้องกันการออก

กลางคันของนักเรียน จากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบหลัก 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านตัวผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้าน
สังคม ด้านสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน และด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน แล้วทำาการ
ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า 
องค์ประกอบการป้องกันการออกกลางคันของ
นักเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครู 
ผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน

2. การศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหา
ของการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน 
สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า 

2.1 สภาพปัจจุบันการป้องกันการออก
กลางคันของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และ
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยเรียงลำาดับค่า

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านครูผู้สอน ด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านสถานศึกษา 
ด้านครอบครัว ด้านตัวผู้เรียน และด้านสังคม 

2.2 สภาพปัญหาการป้องกันการออก
กลางคันของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พจิารณาเปน็รายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง  
3 ดา้น และอยูใ่นระดบันอ้ย 3 ดา้น โดยเรยีงลำาดบั 
จากมากไปหาน้อย ดั งนี้  ด้ าน ตัว ผู้ เ รี ยน  
ด้านครอบครัว ด้านสังคม ด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ด้านสถานศึกษา และด้านครู 
ผู้สอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 26 มีข้อจำากัดเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน
การดำาเนินงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของบ
ประมาณและบุคลากร และระบบการบริหารการ
จัดการที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่เอื้ออำานวยให้เกิดการ
ประสานการดำาเนินงานร่วมกัน ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ข้ันตอนของการวางแผน
จนถงึการปฏบิตังิาน จงึอาจทำาใหไ้มส่ามารถระดม
ทรพัยก์รทีม่อียูม่าใชใ้หเ้กดิประสิทธภิาพเทา่ทีค่วร 
สอดคล้องกับมธุริน แผลงจันทึก (2554: 76-80) 
ไดศ้กึษาปัญหาการดำาเนินงานระบบดแูลชว่ยเหลอื
นักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา นครราชสมีา เขต 5 ผลการ
ศกึษาพบวา่ ระดบัปญัหาการดำาเนนิงานระบบดแูล
ชว่ยเหลอืนักเรียน ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 5 ทั้ง 5 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง สอดคล้องกับธงชาติ สอนคำา (2554: 
55-60) ศกึษาปญัหาการออกกลางคนัของนกัเรยีน
โรงเรียนบ้านกล้อทอ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ผลการวิจัย  
พบว่า โดยภาพรวมทกุด้าน ปญัหาการออกกลางคัน 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 130 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

ของนักเรียน โรงเรียนบ้านกล้อทอ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ชิสาพัชร์ โกสีย์รัตนาภิบาล (2555: 
56-61) ศึกษาปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน โรงเรียน บ้านจันทเขลม สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ีเขต 2 พบวา่ 
ปญัหาการออกกลางคนัของนกัเรยีน โรงเรยีนบ้าน 
จันทเขลม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ดวงใจ หอมหวน (2555: 58-59) 
ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาระบบดูแลช่วย
เหลอืนกัเรยีนในโรงเรียนประถมศกึษา เขตอำาเภอ
ปลวกแดง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาในการดำาเนินงาน 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศกึษาเขตอำาเภอปลวกแดง สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 
จำาแนกตามประสบการในการสอนและขนาดของ
โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการดำาเนิน
งานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศกึษาเขตอำาเภอปลวกแดง สงักดัสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1 โดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง

3. ระบบการป้องกันการออกกลางคัน
ของนักเรียน สำาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ และระดับ
ความเป็นไปได้ของระบบการป้องกันการออก
กลางคันของนักเรียน โดยรวมมีระดับความเป็น
ไปได้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พิจารณาเปน็รายข้อ  
พบวา่ มรีะดบัความเปน็ไปได้อยู่ในระดับมากทีส่ดุ
ทุกข้อ เช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�ร

วิจัยไปใช้

1.1 ในการดำาเนนิงานระบบการดแูลชว่ย
เหลือนกัเรยีน ผู้บรหิารสถานศึกษาควรถือนโยบาย
ที่จะต้องดำาเนินการอย่างจริงจัง ควรสร้างความ
ตระหนกัใหเ้หน็ความสำาคญัของระบบมกีาร นเิทศ 
กำากับ ติดตาม ประเมินผลการทำางานอย่างจริงจัง 
เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ

1.2 ควรมกีารจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่
ทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครู
ประจำาชั้นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยภาค
เรียนละ1 ครั้ง

1.3 โรงเรยีนควรมทีมีงานพฒันาคณุภาพ
ของระบบการดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง

1.4 ควรจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นระบบหลักและพัฒนาควบคู่ไปกับ
ระบบการเรียนรู้ ระบบกิจกรรมนักเรียนของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

1.5 สถานศึกษาควรมีการประชุมครู
กำาหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนโดยการใช้
ข้อมูลภายในโรงเรียนเช่นครูเพื่อนเป็นข้อมูลเพิ่ม
เติมในการคัดกรองนักเรียน

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยในครั้ง
ต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่ งผล
ต่อการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26

2.2 ควรมีการศึกษาผลการดำาเนินงาน
กับประชากรที่เป็นนักเรียน ผู้ปกครองและคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่เปน็ขอ้มลูใน
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ภาพรวมที่กว้างขึ้น

2.3 ควรศึกษาในเชิงคุณภาพในโรงเรียน
ทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้นการดำาเนนิงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนทั้งในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาและระดับประเทศเพื่อเป็นรูปแบบ
ตัวอย่างในการพัฒนาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
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