
บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 การวิจัยครั� งนี�  ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที� เกี�ยวข้องได้นําเสนอตามหัวข้อ
ดงัต่อไปนี�   
 1.  การศึกษา 
  1.1 ความหมายของการศึกษา 
  1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 2. การออกกลางคนั 
  2.1 ความหมายของการออกกลางคนั 

  2.2 สาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 

  2.3 ปัญหาการออกกลางคนั   
 3. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

 4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  4.2 งานวจิยัในประเทศ 
การศึกษา 

 ความหมายการศึกษา 
 การศึกษา ตรงกบัความหมายของคาํในภาษาองักฤษ คือ Education ไดมี้สํานกัการศึกษา
และนกัวชิาการกล่าวถึง ความหมายของการศึกษา ดงันี�  
 กู๊ด (Good. 1973 : 202) ไดใ้หค้วามหมายไวใ้นพจนานุกรมศพัทก์ารศึกษา 4 ประการ โดยสรุป 
คือ 
 1. การศึกษา หมายถึง การดาํเนินการด้วยกระบวนการทุกอย่าง ที�ทาํให้บุคคลพฒันา
ความสามารถดา้นต่าง ๆ รวมทั�งทศันคติและพฤติกรรมอื�น ๆ ตามค่านิยมและคุณธรรมในสังคม 
 2. การศึกษา หมายถึง กระบวนการทางสังคม ที�ท ําให้บุคคลได้รับอิทธิพลจาก
สิ�งแวดลอ้ม ที�คดัเลือกและกาํหนดไวอ้ยา่งเหมาะสมโดยเฉพาะโรงเรียน เพื�อพฒันาบุคคลและสังคม 
 3. การศึกษา หมายถึงวิชาชีพอย่างหนึ� งสําหรับครู หรือการเตรียมบุคคลให้เป็นครู 
ซึ� งจดัสอนในสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบด้วย วิชาจิตวิทยาการศึกษา ปรัชญา ประวติัการศึกษา 
หลักสูตร หลักการสอน การวดัผล การบริหาร การนิเทศการศึกษา และวิชาอื�น ๆ ที�ครูควรรู้          
ทั�งภาคทฤษฎีและปฏิบติั ซึ� งจะทาํใหเ้กิดความเจริญงอกงามสาํหรับครู 
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 4. การศึกษา หมายถึง ศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ในอดีตซึ� งรวบรวมไวอ้ย่างเป็น
ระบบสาํหรับคนรุ่นใหม่ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 2) ไดใ้ห้ความหมายของการศึกษา ตามพระราชบญัญติัแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 ตามมาตรา 4 หมายถึง การเรียนรู้เพื�อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้
และปัจจยัเกื�อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต และมาตรา 6 เพื�อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยที์�สมบูรณ์ทั�งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข  
 รุ่ง แก้วแดง (2546 : 15) ให้ความหมายการศึกษาเป็นกระบวนการในการให้ความรู้ 
ใหป้ระสบการณ์โดยผา่นพิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในสิ�งที�เหมาะสม
ที�จะเกิดประโยชน์ต่อตวัเขา เพื�อที�จะพฒันาบุคคลนั�น ๆ ก็คือ การศึกษาจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ในทางที�เหมาะสมแก่บุคคล 
 สุทธิ ภิบาลแทน (2548 : 624) ใหค้วามหมาย การศึกษา คือ การเล่าเรียน อบรมและฝึกฝน 
 หวน พินธุพนัธ์ (2548 : 2 – 3) ใหค้วามหมาย การศึกษา คือ ความเจริญงอกงามทั�งร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การศึกษาคือ การจดัประสบการณ์ใหเ้หมาะสมแก่ผูเ้รียน เพื�อผูเ้รียนจะ
ไดง้อกงาม ขึ�นตามวตัถุประสงค ์การศึกษาคือการสร้างเสริมประสบการณ์ให้ชีวิต และการศึกษาคือ
เครื�องมือที�ทาํใหเ้กิดความเจริญงอกงามทุกทางในตวับุคคล 
 สรุปได้ว่า การศึกษา หมายถึง การเล่าเรื� อง การฝึกอบรม โดยการฝึกฝน ซึ� งทาํให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�เป็นไปในทางที�ดีและสังคมยอมรับเท่านั�น  
 จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 จากการศึกษา ไดมี้นกัวชิาการกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดงันี�  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 :  3-4, 8) ไดใ้หจุ้ดมุ่งหมายของการศึกษาตามพระราชบญัญติั
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดใ้หจุ้ดมุ่งหมายของการศึกษา ดงันี�  
 1. มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์
ทั�งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 2. มาตรา 8 การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกั ดงันี�  
  2.1 เป็นการศึกษาตลอดชีวติสาหรับประชาชน  
  2.2 ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
  2.3 การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 
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 3. มาตรา 22 ตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด ตอ้งส่งเสริมผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  
 4. มาตรา 23 เน้นความสําคญัทั�งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสม  
 5. มาตรา 24 ประกอบดว้ย 
  5.1 ตอ้งจดัเนื�อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  5.2 ตอ้งฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใชเ้พื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
  5.3 จดักิจกรรมใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั  
  5.4 ใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื�อง 
  5.5 จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทั�งปลูกฝังคุณธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
 ศิริชยั กาญจนวาสี (2550 : 2-3) ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายทางการศึกษาแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 
 1. ดา้นพุทธิพิสัย หรือดา้นความรู้ความคิด (Cognitive Domain) เป็นจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาที�แสดงลาํดบัขั�นการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นในสมอง ซึ� งเป็นการเรียนรู้ดา้นสติปัญญาเกี�ยวกบั
ความรู้ ความคิด และการแกปั้ญหาโดยมีการปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมขึ�น 
 2. ด้านจิตพิสัย หรือด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Domain) เป็นจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาที�แสดงลาํดบัขั�นการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นในจิตใจซึ� งเป็นการเรียนรู้ทางดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก เช่น เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ความซาบซึ� ง  
 3. ดา้นทกัษะพิสัย หรือดา้นปฏิบติัการ (Psychomotor Domain) เป็นลาํดบัขั�นการเรียนรู้    
ที�เกิดขึ�นกบัระบบประสาทสัมผสักลา้มเนื�อ และอวยัวะต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ทางดา้นทกัษะ          
การเคลื�อนไหว และใชส่้วนต่าง ๆ ของร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่วสัมพนัธ์กนั 
 สรุปไดว้า่ การจดัการศึกษามีจุดมุ่งหมาย เพื�อพฒันาใหเ้ป็นคนโดยสมบูรณ์ทั�งทางร่างกาย 
สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีความรู้ และคุณธรรม โดยผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด พฒันาตนตามธรรมชาติ ตามศกัยภาพ จากการจดักิจกรรม 
การฝึกทกัษะ และการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง  
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การออกกลางคัน 

 ความหมายของการออกกลางคัน 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2542 : 2) กล่าวว่า การออกกลางคนัหมายถึง การที�นักเรียนถูกจาํหน่ายชื�อออกจาก
สถานศึกษาในขณะที�ยงัไม่สาํเร็จการศึกษาโดยไม่ใช่สาเหตุอนัเนื�องมาจากการยา้ยสถานศึกษา 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 155) ไดใ้ห้ความหมาย การออกกลางคนั  
คือ การที�นกัเรียนถูกจาํหน่ายชื�อออกจากสถานศึกษาในขณะที�ยงัไม่สําเร็จการศึกษาภาคบงัคบั 
การออกโดยไม่ใช่สาเหตุอนัเนื�องมาจากการยา้ยสถานศึกษา 
 สาํนกันโยบายและแผนการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2545 : 6) ให้ความหมายของการออกกลางคนั 
หมายถึง การที�นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ไม่สาํเร็จการศึกษาตวัประโยค (หลกัสูตรมธัยมศึกษา
ปีที� 3) และต้องออกไป และรวมถึงผูที้� เคยออกกลางคนัระหว่างเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนต้น 
แลว้กลบัมาเรียนใหม่ทั�งในระบบสถานศึกษาและนอกระบบสถานศึกษาจนสาํเร็จชั�นมธัยมศึกษาดว้ย 
 อารี ผสานสินธุวงศ์ (2549 : 8) ให้ความหมายการออกกลางคนัว่า การที�นักเรียนหรือ
นกัศึกษาที�ไดล้งทะเบียนเรียนแลว้ต่อมาตอ้งออกจากสถานศึกษาก่อนที�จะจบเรียนตามหลกัสูตร
ไวไ้ม่วา่สาเหตุใด ๆ ก็ตาม 
 กล่าวโดยสรุปการออกกลางคนั หมายถึง การที�นกัเรียนตอ้งออกจากสถานศึกษาก่อน
เรียนจบหลกัสูตรหรือการศึกษาภาคบงัคบัตามที�กาํหนดไว ้ ไม่วา่จะโดยตั�งใจหรือไม่ตั�งใจก็ตาม และ
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อใด ๆ ทั�งสิ�น 
  สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 1186) ใหค้วามหมาย สาเหตุ หมายถึง ตน้เหตุหรือเคา้เรื�องเดิม
ที�ทาํใหเ้กิดเรื�อง  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2551 : 71) กล่าวถึง สาเหตุการออก
กลางคนัของนกัเรียน พิจารณาบริบทต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ใช้หลกัการ แนวคิด และความอดทน
ในการแกปั้ญหา จึงจะทราบรายละเอียดของการออกกลางคนัของนกัเรียนที�แทจ้ริง    
 ผดุง อารยะวิญgู (2542 : 22) กล่าววา่ สาเหตุของการออกกลางคนัของนกัเรียนมี 9  ประการ  
คือ  
 1. ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง ได้แก่ การมีหนี� สิน การนาํเด็กไปใช้แรงงาน
ในครอบครัว การไปรับจา้ง การตอ้งไปประกอบอาชีพในถิ�นฐานอื�น ๆ แลว้ตอ้งนาํเด็กไปดว้ย และ
เด็กไปรับจา้งทาํงานเพื�อหาเลี�ยงครอบครัว 
 2. การคมนาคมระหวา่งบา้นกบัสถานศึกษาไม่สะดวก ไม่ปลอดภยั และใชเ้วลาเดินทางนาน 
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 3. นกัเรียนยา้ยตามผูป้กครองไปอยูใ่นถิ�นอื�น โดยไม่ไดแ้จง้ยา้ยออกจากสถานศึกษาหรือ
ทางสถานศึกษาไม่สามารถติดต่อไดว้า่เด็กไปเรียนต่อที�อื�น ๆ หรือไม่ 
 4. สภาพร่างกายของนักเรียนมีความเป็นหนุ่มสาวทาํให้อายเพื�อนจนไม่อยากเรียน  
ได้แก่ เด็กที�เรียนเมื�ออายุเกินเกณฑ์ การแจง้เกิดของนักเรียนไม่ตรงกบัความเป็นจริง คือ แจง้ช้า
จนเกินไปซึ�งทาํใหเ้ด็กเขา้เรียนเมื�อโตแลว้ 
 5. สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาไม่มีความเร้าใจให้เด็กอยากมาเรียน ไดแ้ก่ สภาพอาคาร
ไม่เหมาะสม ห้องเรียนไม่มีฝากั�นห้องทาํให้เกิดเสียงดงั ในช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวมากทาํให้เด็ก
ไม่อยากมาสถานศึกษา การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม่น่าสนใจให้นกัเรียนอยากมาเรียน 
จาํนวนนกัเรียนมากอตัราครูไม่สมดุล นกัเรียนขาดอุปกรณ์การเรียน นกัเรียนถูกเพื�อนรังแกบ่อย ๆ 
นกัเรียนกลวัการถูกลงโทษที�มาสถานศึกษาสายและครูดุทาํใหไ้ม่อยากมาเรียน 
 6. การสื� อภาษาระหว่างครูและนักเรียนไม่เข้าใจกัน ได้แก่ นักเรียนที�เป็นชาวเขา             
ไม่มีพื�นฐานดา้นภาษาไทยกลาง สื�อภาษากนัไม่เขา้ใจ ทาํใหเ้กิดความสับสนไม่อยากไปสถานศึกษา  
 7. ผูป้กครองไม่สนใจและไม่เห็นความสําคญัของการศึกษา ได้แก่ ไม่ทราบระเบียบ
กฎหมาย และพระราชบญัญติัการศึกษา ผลการจดัการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
 8. ขาดการประชาสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน 
 9. การนาํหลกัสูตรไปใชไ้ม่ตอบสนองความตอ้งการและสภาพทอ้งถิ�น 
 อารี ผสานสินธุวงศ์ (2549 : 9-20) กล่าวถึงการออกกลางคนัของนกัเรียนเกิดจากหลายปัจจยั 
ดงันี�  
 1. ดา้นนักศึกษา จะเห็นได้ว่าสาเหตุด้านนักศึกษาเป็นปัจจยัหนึ� งในการออกกลางคนั
ของนกัศึกษา ซึ� งมาจากสติปัญญา ทศันคติต่อสาขาวชิาที�เรียนผลสัมฤทธิh ของการเรียน การขาดเรียน 
ความเบื�อหน่ายต่อการเรียน สุขภาพ และความประพฤติ จะเห็นวา่สาเหตุที�เกิดจาก ตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่  
การติดงานอาชีพ ชั�วโมงการทาํงานเปลี�ยนไปจึงไม่สามารถเรียนได้ทนัตามกาํหนด ไม่สนใจ          
ที�จะเรียนต่อเพราะไม่เห็นประโยชน์ของการเรียน มีพื�นฐานการศึกษาเดิมน้อย ตอ้งยา้ยภูมิลาํเนา       
ไปประกอบอาชีพในทอ้งที�อื�น ผูเ้รียนบางคนตอ้งไปประกอบอาชีพไกลบา้นทาํให้ขาดเรียนบ่อย ๆ  
จึงเรียนไม่ทนัและไม่อยากจะเรียน ผูเ้รียนตอ้งการพกัผอ่นเพราะทาํงานหนกัตลอดวนั ผูเ้รียนที�เป็นหญิง
มีภาระตอ้งเลี�ยงบุตร เป็นตน้ 
 2. ด้านผูส้อน อาจารย ์ผูส้อน เป็นองค์ประกอบสําคญัอีกอย่างหนึ� งที�ทาํให้การเรียน       
การสอนประสบผลสัมฤทธิh สูงสุด แต่อาจจะมีปัญหาบางประการที�จะทาํให้การเรียนการสอน         
ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที�ควร อนัอาจเนื�องมาจากการเตรียมการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ไม่ดีพอ  
เช่น สอนไม่ตรงเวลา วิธีการสอนไม่น่าสนใจ สอนเร็วเกินไป เนื�อหาวิชาไม่สอดคลอ้งกนั เป็นตน้  
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สิ� งต่าง ๆ เหล่านี� อาจารย์ผู ้สอนต้องขจัดให้หมดไป เพื�อจะทาํให้การเรียนการสอนได้บรรลุ             
ตามวตัถุประสงคที์�วางไวเ้พราะอาจจะส่งผลใหเ้ป็นสาเหตุการออกกลางคนัของนกัศึกษาได ้
 3. ดา้นครอบครัว สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัที�สําคญัเพราะเป็นสถาบนัแรกที�ขดัเกลา
ทางสังคมแก่เด็กมากที�สุด เนื�องจากเด็กเกิดมาก็มีเวลาส่วนใหญ่อยูก่บัครอบครัว ดงันั�น พฤติกรรม
จะซึมซับมาจากสมาชิกในครอบครัว ปัญหาที�เกิดมาจากครอบครัวที�กล่าวมาแลว้ ซึ� งปัญหาต่าง ๆ 
ดงักล่าวเหล่านี� เป็นปัญหาที�จะทาํใหก้ารเรียนการสอนไม่สัมฤทธิh ผลเท่าที�ควรและอาจส่งผลให้เป็น
สาเหตุการออกกลางคนัของนกัศึกษาได ้
 4. ดา้นสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นองคป์ระกอบดา้นการเรียนการสอน ที�ประกอบดว้ย
ปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ ได้แก่ อาคารสถานที� หลกัสูตร ผูส้อน กระบวนการเรียนการสอน 
การบริหารและการบริการที�สนับสนุนการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ� งอาํนวย 
ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ตอ้งมีที�พกัผ่อนอย่างเพียงพอ มีโรงอาหารที�สะอาด ห้องสมุด  ทุนการศึกษา    
มีกิจกรรมที�หลากหลายตรงกบัความตอ้งการของนักศึกษา รวมถึงการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์
ที�ปรึกษา สิ� งต่าง ๆ เหล่านี� เป็นส่วนสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ� น 
มิฉะนั�นแลว้อาจเป็นสาเหตุการออกกลางคนัของนกัศึกษาได ้
 5. ด้านสังคม สังคมภายในและสังคมภายนอกโรงเรียน นับเป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิh ทางการเรียน รวมทั�งเป็นสาเหตุการออกกลางคนัของนกัศึกษา 
 นฤภคั ฤธาทิพย ์(2553 : 42) กล่าววา่ สาเหตุการออกกลางคนัส่วนหนึ�งมาจากดา้นครอบครัว  
การที�ครอบครัวเห็นความสําคญัทางการศึกษาในครอบครัว เป็นที�เชื�อกนัว่า หากบิดามารดาหรือ
ผูป้กครองของนักเรียนมองเห็นว่า การศึกษาจะเป็นเครื�องมือในการประกอบอาชีพในอนาคต เชื�อว่า
การศึกษาเป็นแนวทางในเบื�องตน้ที�จะทาํใหต้วัเขาเองหรือบุตรหลานของเขาไปสู่ความมีสถานภาพ
ในทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เชื�อวา่การศึกษาที�ดีจะนาํไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ความอยูดี่กินดี 
ความสามารถในการพฒันาในดา้นต่าง ๆ และในทางกลบักนัหากไม่มีการศึกษาหรือไดรั้บการศึกษา
ไม่เพียงพอก็จะมีผลให้สิ�งต่าง ๆ ดงักล่าว ไม่อาจเกิดขึ�นไดแ้ละถา้หากบิดามารดามีความเชื�อเช่นนี�
ก็จะนาํไปสู่การส่งเสริมสนบัสนุนในเรื�องการเรียนของบุตรหลานของเขา และนาํไปสู่ผลสําเร็จ
ของการศึกษาได้จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเชื�อว่าหาก ผูป้กครองบิดามารดาของนักเรียน
ไดม้องเห็นความสําคญัของการศึกษาแลว้จะส่งผลให้แนวโนม้ในการออกกลางคนัลดลงได ้ความเชื�อ
ในเรื�องความสัมพนัธ์ระหว่างออกกลางคนัและการเห็นความสําคญัทางการเรียนของผูป้กครอง 
บิดามารดานั�นไดมี้มานานแลว้   
 สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 (2552 : 18) กล่าวถึงสาเหตุที�ทาํให้
นกัเรียนออกกลางคนัเพิ�มเติม ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1  แสดงปัจจยัและสาเหตุที�ทาํใหน้กัเรียนออกกลางคนั 
 

ปัจจยัและสาเหตุ 
จากตวันกัเรียน 

ปัจจยัและสาเหตุจากครอบครัว
ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัและสาเหตุ 
จากสภาพสถานศึกษา 

1.  ไม่สนใจการเรียนเบื�อหน่าย    
 การเรียน เรียนชา้จึงทาํให้ 
     เรียนอ่อน เรียนไม่ทนัเพื�อน 
2.  ปรับตวัเขา้กบัครูและเพื�อน 

ไม่ได ้
3.  พิการไดรั้บอุบติัเหตุหรือ 
 เจบ็ป่วย 
4.  ติดยาเสพติด 

1.  ครอบครัวยากจน  เด็กตอ้ง
ทาํงานหาเลี�ยงครอบครัว 

 2.  ครอบครัวแตกแยก 
 3.  มีที�อยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่ง 
 4.  อพยพไปทาํงานที�อื�นและมี

การยา้ยไปมาตามฤดูกาล 
5.  ขาดผูอุ้ปการะ 
6.  ขาดความตระหนกัในวาม

สาํคญัของการศึกษา
 เพราะไม่เห็นประโยชน์ที�
 ชดัเจนที�ไดรั้บจาก                
 การเรียนในสถานศึกษา 

 7. พอ่แม่ติดยาเสพติด พิการ 
 หรือเจบ็ป่วย 
 

1.  ครูจดัการสอนไม่
เหมาะสม 

2.  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั
นกัเรียน และนกัเรียนกบั
นกัเรียนไม่ดี 

3.  ครูลงโทษโดยใชอ้ารมณ์
มากกวา่เหตุผล 

4.  ครูใชค้าํพดูไม่เหมาะสม  
เช่น ลอ้เลียนปมดอ้ย ดุด่า
หรือใชถ้อ้ยคาํที�หยาบคาย 

5.  ครูขาดความยุติธรรมมีคติ
ต่อเด็ก 

6.  ครูไม่ใหค้วามสาํคญักบั
นกัเรียน 

7.   ขาดสื�ออุปกรณ์และ
กิจกรรมการเรียนรู้ที�
น่าสนใจ จูงใจให ้     
อยากเรียน 

8.   บรรยากาศไม่เอื�อให้เรียนรู้ 
9.   สภาพสถานศึกษาและ

บริเวณสถานศึกษา     
ทรุดโทรม สกปรก 

10. หอ้งเรียนไม่เพียงพอกบั
จาํนวนนกัเรียนทาํให ้  
ตอ้งใชห้้องเรียนร่วมกนั
เกิดความอึดอดั 
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 สุขุม พลเมือง (2552 : 46) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุการออกกลางคนัมาจากการขาดความเอาใจใส่
ต่อการเรียนหรือแมแ้ต่การสนใจทาํการบา้น ซึ� งการบา้นถือไดว้า่เป็นกิจกรรมหนึ�งของการเรียน
การสอน แต่เป็นกิจกรรมที�ผูส้อนได้มอบหมายให้ผูเ้รียนนาํไปปฏิบติันอกเหนือจากการเรียน
ในเวลาเรียนในชั�นเรียน ดงันั�นการทาํการบา้นก็คือการเติมประสบการณ์ในการเรียนนั�นเอง เด็กที�           
ทาํการบา้นเป็นประจาํทาํให้เขาใช้เวลาในการเรียนมากกว่านกัเรียนที�ไม่เคยทาํการบา้น  ผลการ
เรียนของนักเรียนที�ทาํการบ้านน่าจะดีกว่านักเรียนที�ไม่ทาํการบ้าน นอกจากนี� นักเรียนที�ไม่ทาํ
การบา้นยงัอาจไดรั้บผลกระทบซึ�งมีผลในทางลบต่อผลการเรียนของเขาอีกดว้ย เช่น การถูกทาํโทษ
จากผูส้อน การถูกตาํหนิติเตียนจากทั�งทางบา้นและสถานศึกษา การทาํให้เรียนชา้กวา่นกัเรียนคนอื�น ๆ 
รวมทั�งการขาดความมั�นใจในการเรียน (Self  Esteem) ดว้ย นอกจากนี�  ยงัมีสาเหตุของการถูกทาํโทษ
ให้ออกจากสถานศึกษา การถูกทาํโทษมกัมีสาเหตุสืบเนื�องมาจาก การไม่ทาํการบา้น การทาํผิด
ระเบียบวินยัของสถานศึกษาในเรื�องต่าง ๆ เช่น การขาดเรียน การทะเลาะวิวาท การติดยาเสพติด 
ชู้สาว ฯลฯ พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี� ล้วนแต่มีความสัมพนัธ์กันในทางลบกับผลการเรียน และ
สามารถที�จะเป็นสาเหตุเสี�ยงต่อการออกกลางคนัได ้แต่อย่างไรก็ตามการทาํโทษของสถานศึกษา        
ต่อนกัเรียนที�ทาํความผิดดงักล่าว โดยปกติแลว้สถานศึกษายอ่มมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงแกไ้ข  
การป้องปรามเป็นสําคญั คงไม่มีสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาคนใดตอ้งการให้การทาํโทษ
นกัเรียนส่งผลในทางลบต่อผลการเรียนจนเป็นสาเหตุให้ตอ้งออกกลางคนั ดงันั�น การทาํโทษของ
สถานศึกษาจึงไม่น่าจะส่งผลในทางลบต่อผลการเรียนของนกัเรียนและในทางตรงกนัขา้มน่าจะ
ส่งผลใหก้ารออกกลางคนัลดลงดว้ย  
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2553 : 22) กล่าวถึง ปัจจยัและสาเหตุ           
การออกกลางคนัของนกัเรียนวา่มีปัจจยัและสาเหตุดงัต่อไปนี�  
 1. ดา้นตวัเด็ก 
  1.1 เด็กพิการทางร่างกายหรือมีปัญหาดา้นสุขภาพ 
  1.2 เด็กมีปัญหาดา้นสติปัญญา 
  1.3 เด็กไดรั้บผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรง 
  1.4 เด็กออกไปประกอบอาชีพเพื�อเลี�ยงดูบุพการีที�ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้
  1.5 มีเพศสัมพนัธ์หรือตั�งครรภ ์หรือมีคู่สมรสในวยัเรียน 
  1.6 ติดอบายมุข การพนนั สารเสพติด ฯลฯ 
  1.7 คบเพื�อนเสเพล  
  1.8 เด็กขาดเรียนบ่อย 
  1.9 เด็กตกซํ� าชั�น 
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  1.10 เด็กมีสมาธิสั�น 
  1.11 เด็กหนีเรียน 
  1.12 เด็กมีพฤติกรรมผดิระเบียบวนิยัของสถานศึกษา 
  1.13 เด็กไม่สนใจการเรียน เบื�อหน่ายการเรียน 
  1.14 เด็กปรับตวัเขา้กบัครูและเพื�อนไม่ได ้
  1.15 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียนไม่ดี   
 2. ดา้นครอบครัว ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 
  2.1 ผูป้กครองมีฐานะยากจน 
  2.2 ผูป้กครองไม่มีที�อยูที่�ทาํกิน หรือมีที�อยูแ่ต่ยา้ยที�ทาํกิน หรือมีที�อยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่ง
ซึ� งเด็กตอ้งติดตามผูป้กครองไปดว้ย 
  2.3 ผูป้กครองตอ้งการมีรายไดเ้พิ�มโดยใชแ้รงงานเด็ก 
  2.4 ครอบครัวหยา่ร้างหรือแตกแยก 
  2.5 ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็กเท่าที�ควร 
  2.6 ผูป้กครองไม่ใหค้วามสาํคญัดา้นการศึกษาเท่าที�ควร 
  2.7 อยูห่่างไกลสถานศึกษา การคมนาคมไม่สะดวก 
 3. ดา้นสถานศึกษา 
  3.1 สถานศึกษามีการจดัระบบบริหารจดัการ การติดตามนักเรียนที�ออกกลางคนั
กลบัมาเขา้เรียน ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควร 
  3.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษายงัไม่ครอบคลุม และ             
ไม่ต่อเนื�อง 
  3.3 การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาไม่เอื�อต่อการเรียนการสอน 
  3.4 สถานศึกษาปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัการศึกษา               
ภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 ไม่ครบขั�นตอนและไม่ต่อเนื�อง 
  3.5 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนไม่ดีเท่าที�ควร 
  3.6 ปัจจยัพื�นฐานการสนับสนุนการจดัการศึกษายงัไม่เพียงพอและเหมาะสมกับ
จาํนวนนกัเรียน 
 กล่าวโดยสรุปปัจจยัและสาเหตุของการออกกลางคนัของนักเรียนตามสาเหตุสําคัญ           
3 ประการ ดงันี�  
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 1. ปัจจยัและสาเหตุจากตวันกัเรียน ไดแ้ก่ ไม่สนใจการเรียน เบื�อหน่ายการเรียน เรียนชา้
จึงทาํให้เรียนอ่อน เรียนไม่ทนัเพื�อน ปรับตวัเขา้กบัครูและเพื�อนไม่ได ้พิการ ได้รับอุบติัเหตุหรือ
เจบ็ป่วย ติดยาเสพติด ฯลฯ 
 2. ปัจจยัและสาเหตุจากสภาพสถานศึกษา ได้แก่ ครูจดัการสอนไม่เอื�อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกบันักเรียนไม่ดี ครูลงโทษโดยใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุผล ครูใช้คาํพูดไม่เหมาะสม เช่น ล้อเลียนปมด้อย ดุด่า หรือใช้ถ้อยคาํที�หยาบคาย 
ครูขาดความยุติธรรม มีอคติต่อเด็ก ครูไม่ให้ความสาํคญักบันักเรียน ขาดสื�อ อุปกรณ์ กิจกรรม
ไม่น่าสนใจ ไม่จูงใจให้อยากเรียน บรรยากาศไม่เอื�อให้เรียนรู้ สภาพโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
ทรุดโทรม สกปรก ห้องเรียนไม่เพียงพอกับจาํนวนนักเรียน ทาํให้ต้องใช้ห้องเรียนร่วมกัน 
เกิดความอึดอดั ฯลฯ 
 3. ปัจจยัและสาเหตุจากครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม ได้แก่ ครอบครัวยากจน  
เด็กตอ้งทาํงานหาเลี�ยงครอบครัว ครอบครัวแตกแยก มีที�อยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่ง อพยพไปทาํงานที�อื�น
และมีการยา้ยไปมาตามฤดูกาล ขาดผูอุ้ปการะ ขาดความตระหนักในความสําคญัของการศึกษา  
เพราะไม่เห็นประโยชน์ที�ชัดเจนที�ได้รับจากการเรียนในโรงเรียน พ่อแม่ติดสารเสพติด พิการ  
เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต อยู่ในแหล่งชุมชนที�มีปัญหาโรคเอดส์ ค้ายาเสพติด ความห่างไกล 
ไม่มียานพาหนะ 
 ปัญหาการออกกลางคัน 
 ชินภทัร ภูมิรัตน (2553 : 54) ไดก้ล่าวถึงปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียนวา่ สืบเนื�องจาก
มีนกัวชิาการตั�งขอ้สังเกตถึงปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียนที�มีแนวโนม้สูงขึ�น โดยดูจากสถิติ
เด็กวยัเรียนที�ไปอยูน่อกสถานศึกษาและมีปัญหาติดเกม ตั�งครรภก่์อนวยัอนัควรจาํนวนเป็นแสนคน  
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) จึงได้จดัเสวนาเพื�อนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์
หาแนวทางป้องกนัและแก้ไขพบว่า จากขอ้มูลจาํนวนนักเรียนที�เขา้เรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1  
อตัราการคงอยู ่คิดเป็นร้อยละ 90 แต่จากการที� สพฐ. วิเคราะห์ขอ้มูลในช่วง 10  ปีที�ผา่นมาพบวา่  
อตัราการคงอยูข่องนกัเรียนสูงขึ�น คิดเป็นร้อยละ 95 แสดงวา่การออกกลางคนัลดลง ส่วนสาเหตุ 
การออกกลางคนัพบว่า มี 7-8 ปัจจยั แต่ที�มากที�สุด คือ ปัญหาความยากจน ปัญหาครอบครัว และ
ปัญหาการปรับตวัของนกัเรียน ปัญหาใหญ่ที�ทาํให้เด็กออกกลางคนัมี 3 ทาง คือ จากตวันกัเรียนเอง  
ครอบครัว และโรงเรียน ซึ� งในส่วนของตวันกัเรียนและครอบครัวนั�น ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ในการช่วยกนัแกไ้ข แต่สาํหรับปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงเรียนสามารถแกไ้ขไดท้นัที ซึ� งส่วนใหญ่
จะเป็นปัญหาเกี�ยวกับการเรียนที�เด็กติด ร. (รอผลการเรียน) มส. (หมดสิทธิh สอบ) หลายวิชา 
เกิดความท้อถอยไม่อยากเรียนต่อ เรียนไม่ได้ หรือเรียนไปก็ไม่ได้นําไปใช้จึงไม่อยากเรียน              
ที�ประชุมเห็นวา่โรงเรียนจะตอ้งประคบัประคองให้เด็กเรียนจนจบ ดงันั�น ที�ประชุมจึงมีขอ้สรุปว่า  
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ตอ้งมีการปรับระบบขอ้มูลที�ติดตามและแก้ปัญหาการออกกลางคนัได้อย่างแท้จริง เขตพื�นที�
การศึกษาและสถานศึกษา ตอ้งมีขอ้มูลเชิงคุณภาพที�สามารถกาํหนดกลุ่มเป้าหมายที�จะช่วยเหลือ
นกัเรียน และตอ้งมีการทบทวนวธีิการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน ที�มีรูปแบบหลากหลายและ
มีหลกัสูตรทางเลือกให้นักเรียน เพื�อลดปัญหาการออกกลางคนั และช่วยให้เด็กได้เรียนจนจบ
การศึกษาภาคบงัคบั 
 เกรียงศกัดิh  เจริญวงศศ์กัดิh  (2552 : 27) กล่าวถึง ปัญหาผูเ้รียนหนีเรียนเพราะไม่มีความสุข
กบัการเรียน ส่วนผูเ้รียนที�จาํเป็นตอ้งออกกลางคนั โรงเรียนจะรับผดิชอบดูแลจนกวา่เขา้เรียนใหม่   
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2550 : 12) ไดน้าํเสนอถึงปัญหาการออก
กลางคนัทาํใหเ้กิดผลเสีย ดงันี�  
 1. ผลเสียต่อนกัเรียน ไดแ้ก่ ขาดความรู้ ทกัษะจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ทศันคติที�ไม่ดีต่อ
การเรียนรู้ ขาดความมั�นใจในตนเอง ขาดโอกาสในการศึกษาและพฒันาตนเอง 
 2. การสูญเสียงบประมาณและโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1 การสูญเสียงบประมาณ งบลงทุนทางการศึกษาของรัฐ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของ
นักเรียน ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระหว่างเรียน งบที�รัฐควรจะได้รับในอนาคตจากการที� มี
ประชากรที�มีคุณภาพ งบที�รัฐจะตอ้งเสียไปในการแกปั้ญหาสังคม หากเด็กออกกลางคนัส่วนหนึ� ง
ก่อปัญหาขึ�น งบที�รัฐตอ้งเสียไปในการดูแลบุคคลส่วนหนึ�งที�ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
  2.2 การสูญเสียโอกาสส่วนบุคคลที�จะศึกษาและพฒันาตนเอง สูญเสียโอกาสของสังคม
ที�จะไดบุ้คลที�มีคุณภาพมาพฒันาประเทศ 
 3. ผลเสียต่อสังคม ไดแ้ก่ ขาดคนที�มีคุณภาพที�จะสร้างสรรค์ความเจริญ สังคมตอ้งแบก
รับภาระ หากนกัเรียนที�ออกกลางคนัโตขึ�นเป็นผูใ้หญ่ที�ไม่สามารถช่วยตนเองได ้สังคมเกิดความวุน่วาย  
หากนกัเรียนที�ออกกลางคนัโตขึ�นเป็นผูใ้หญ่ และก่อปัญหาขึ�น 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2552 : 2) นาํเสนอถึงปัญหาการออกกลางคนั
ของเด็กนกัเรียน 7 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ปัญหาความยากจน 
2. ปัญหาครอบครัว/ปัญหาการหยา่ร้าง 

 3. ปัญหาเนื�องจากมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัเรียน 
 4. ปัญหาความเจบ็ป่วย/อุบติัเหตุ 
 5. ปัญหาอพยพตามผูป้กครอง 
 6. ปัญหาการเรียนการสอน 
 7. ปัญหาเลี�ยงครอบครัว   
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 สรุป ปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน มาจากปัญหาต่าง ๆ อนัเป็นปัญหาทางสังคม
ตั�งแต่ปัญหาจากสภาพร่างกาย สภาพจิตใจของเด็ก โดยเด็กพิการทางร่างกายหรือมีปัญหาดา้นสุขภาพ  
เด็กมีปัญหาด้านสติปัญญา เด็กได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรง เด็กออกไป
ประกอบอาชีพเพื�อเลี� ยงดูบุพการีที�ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้การมีเพศสัมพนัธ์หรือตั�งครรภ ์
หรือมีคู่สมรสในวยัเรียน เป็นตน้ ปัญหาครอบครัว ชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม โดยผูป้กครองมีฐานะยากจน 
ผูป้กครองไม่มีที�อยู่ที�ทาํกิน หรือมีที�อยู่แต่ยา้ยที�ทาํกิน หรือมีที�อยู่ไม่เป็นหลกัแหล่ง ผูป้กครอง
ตอ้งการมีรายไดเ้พิ�มโดยใชแ้รงงานเด็ก ครอบครัวหยา่ร้างหรือแตกแยกผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่
เด็กเท่าที�ควร ผูป้กครองไม่ให้ความสําคญัด้านการศึกษาเท่าที�ควร บ้านที�พกัอาศยัอยู่ห่างไกล
สถานศึกษา การคมนาคมไม่สะดวก และสถานศึกษามีการจดัระบบบริหารจดัการ การติดตาม
นกัเรียนที�ออกกลางคนักลบัมาเขา้เรียนยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควร   
 

สํานักงานเขตพื+นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

 สภาพทั�วไปของจังหวดัจันทบุรี  
 1. สภาพพื�นที� ชุมชนในเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย 10 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอ
เมืองจนัทบุรี อาํเภอท่าใหม่ อาํเภอนายายอาม อาํเภอแก่งหางแมว อาํเภอมะขาม อาํเภอโป่งนํ� าร้อน  
อาํเภอสอยดาว อาํเภอขลุง อาํเภอแหลมสิงห์ และอาํเภอเขาคิชฌกูฎ ซึ� งมีสภาพพื�นที�ที�แตกต่างกนัมาก
ตามสภาพภูมิประเทศ กล่าวคือ อาํเภอเมืองจนัทบุรี มีสภาพชุมชนเป็นสังคมเมือง และรอบ ๆ เมือง
เป็นพื�นที�เกษตรกรรมในการทาํสวนผลไม ้เช่น ทุเรียน เงาะ มงัคุด กระทอ้น ลองกอง พริกไทย และ
ทาํเหมืองพลอย อาํเภอรอบนอกส่วนใหญ่เป็นพื�นที�การเกษตรปลูกผลไมแ้ละมีบางส่วนของพื�นที�มี
อาณาเขตติดกบัอ่าวไทย มีพื�นที�เป็นป่าชายเลน และบางส่วนทาํการประมง 
 2. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนจงัหวดัจนัทบุรี ขึ�นอยู่กบัการเกษตรและการคา้เป็นสําคญั  
ในส่วนของการคา้ เนื�องจากอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี ซึ� งเป็นยา่นธุรกิจสําคญัของจงัหวดัจนัทบุรี  
สาํหรับดา้นการเกษตร ชุมชนในเขตพื�นที�รอบนอกจงัหวดัจนัทบุรี มีศกัยภาพในการผลิตสินคา้เกษตร 
เพราะมีลกัษณะของภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติเอื�ออาํนวย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ อากาศ
ชุ่มชื�นเหมาะแก่การทาํการเกษตร สามารถปลูกพืชไดท้ั�งพืชสวน ไมผ้ล ไมย้นืตน้ และพืชไร่ ซึ� งเป็น
พืชเศรษฐกิจที�สําคญัของชุมชนในเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มงัคุด ลองกอง  
ลางสาด สละ ยางพารา และพริกไทย 
 3. สภาพสังคมของชุมชนจงัหวดัจนัทบุรี เป็นสังคมเกษตรกรรม รองลงมาเป็นพาณิชยกรรม
และบริการ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีแหล่งท่องเที�ยวตามธรรมชาติมากมาย  
ทั�งในเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี และเขตที�มีอาณาเขตติดกบัชายทะเล และที�สําคญัยงัมีแหล่งสําคญั
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ในดา้นประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมที�สาํคญัของภาคตะวนัออกอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามสภาพชุมชน
ในเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี ยงัคงมีปัญหาเกี�ยวกบัการนาํเขา้แรงงานต่างชาติ ปัญหายาเสพติดที�เขา้มา
จากประเทศเพื�อนบา้น และปัญหาการโจรกรรมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เพื�อนาํไปขายประเทศ
เพื�อนบา้น และเนื�องจากจงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัที�มีนกัท่องเที�ยวเขา้มามาก จึงมีโอกาสเกิดปัญหา
การแพร่หลายของแหล่งอบายมุข 
 4. สภาพการศึกษาของชุมชนเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี มีการจดัการศึกษาทั�งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งเป็นระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา  
ระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษา โดยมีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั
บูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี และมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 ข้อมูลพื+นฐานการศึกษาในเขตพื+นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นองค์กรที� ส่งเสริม  
สนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยจดัการศึกษาตั�งแต่ระดบัปฐมวยั ระดบั
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ� งมีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน จาํนวน 87 โรงเรียน 1 สาขา มีจาํนวนโรงเรียน นกัเรียน และครู จาํแนกเป็น
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน และสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนที�อยูใ่นพื�นที�   
 ข้อมูลพื+นฐานการศึกษาในเขตพื+นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 
 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นองค์กรที� ส่งเสริม  
สนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยจดัการศึกษาตั�งแต่ระดบัปฐมวยั ระดบั
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ� งมีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน จาํนวน 108 โรงเรียน มีจาํนวนโรงเรียน นกัเรียน และครู จาํแนกเป็นสังกดั
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนที�อยูใ่นพื�นที�   
 ข้อมูลพื+นฐานการออกกลางคันของนักเรียน 
 สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 ปี พ.ศ. 2552  นกัเรียนออกกลางคนั 95 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 
 ปี พ.ศ. 2553  นกัเรียนออกกลางคนั 43 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13 
 ปี พ.ศ. 2554  นกัเรียนออกกลางคนั 32 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16 
 สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
 ปี พ.ศ. 2552 นกัเรียนออกกลางคนั 422 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 
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 ปี พ.ศ. 2553 นกัเรียนออกกลางคนั   51 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 
 ปี พ.ศ. 2554 นกัเรียนออกกลางคนั   38 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 
 จึงสรุปไดว้่า สภาพพื�นที�การศึกษาของจงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย อาํเภอ 10 อาํเภอ 
มีสภาพภูมิประเทศเป็นสังคมเมืองและรอบ ๆ เมืองเป็นพื�นที� เกษตรกรรม มีสภาพเศรษฐกิจ            
ขึ�นอยูก่บัการเกษตรและการคา้เป็นสําคญั มีประวติัความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ มีการจดัการศึกษา
ทั�งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนและยงัคงมีปัญหาทางด้านยาเสพติด ปัญหาการโจรกรรม 
และการแพร่หลายของแหล่งอบายมุขต่าง ๆ อนัเป็นสภาพแวดลอ้มที�สร้างปัญหาให้กบันกัเรียน 
และเป็นสาเหตุที�ทาํให้เด็กออกกลางคนัได้ในระดบัหนึ� ง ดงันั�นปัญหาการออกกลางคนัจึงอาจมี
ปัญหาจากตวัเด็ก ครอบครัว และสถานศึกษา ทั�งนี� จาํเป็นตอ้งดาํเนินการศึกษาตามแนวทางการวิจยั
ต่อไป (สาํนกังานจงัหวดัจนัทบุรี. 2555 : 7) 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 มิทนีรอน (Migneron. 1991 : 1875-A) วจิยัเรื�อง การพิสูจน์องคป์ระกอบที�สามารถทาํนาย
ความเป็นไปไดใ้นการออกกลางคนั กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนในชั�นเรียนระดบั 5 จาํนวน 100 คน  
ที�ออกกลางคนั และนกัเรียนที�สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 100 คน ผลการวิจยัพบว่า  
เกรดเฉลี�ย เกรดบงัคบั และคะแนนมาตรฐาน สามารถบ่งชี�การออกกลางคนัของนกัเรียนได ้
 มนัโร (Munro. 1991 : 172) ทาํการวิจยัเรื� อง สัมพนัธภาพระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อน
ในการศึกษาทางไกลและการออกกลางคนั ผลการวิจยัอธิบายไดว้า่ นกัเรียนที�มีความเชื�อมั�นในตนเอง  
และสามารถควบคุมตัวเองในการเรียนได้จึงจะประสบผลสําเร็จในการเรียนระบบทางไกล               
นกัเรียนที�มีลกัษณะตรงกนัขา้ม คือ ขาดความเชื�อมั�นและไม่สามารถควบคุมตวัเองในการเรียนได ้
จะประสบความสาํเร็จในการเรียนระบบทางไกลไดย้าก   
 งานวจัิยในประเทศ    
 โพธิh ตะวนั ปินทีโย (2543 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�อง สาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน
เพื�อหาแนวทางการแก้ไขการออกกลางคนัของนักเรียนในระบบทวิภาคี ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2539-2541 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย พบว่าสิ�งที�เป็นสาเหตุ คือ  
ความซํ� าซากจาํเจในการฝึกทกัษะปฏิบติัมีความกงัวลใจในเรื�องความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
เนื�องจากการฝึกงานในกะกลางคืนและสถานประกอบการใช้แรงงานเกินกาํหนดเวลาในสัญญา
การฝึกอาชีพ มีความเหนื�อยลา้จากการทาํงานหนกั ครูฝึกเขม้งวดในเรื�องกฎระเบียบและวิธีปฏิบติั
ในการฝึกงาน ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงครูฝึกซึ� งมีผลต่อการฝึกงาน รวมทั�งสาเหตุอื�นดว้ย ไดแ้ก่  



 

23

ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที�ไดรั้บและสถานประกอบการส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
ที�สถานศึกษาจดัตามลาํดบั 
  ไพรินทร์ รุยแก้ว (2545 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง สถานภาพชีวิตของเด็กนักเรียน
ที�ออกกลางคนัจากสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตพื�นที�อาํเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราชพบว่า สภาพชีวิตของ
เด็กนกัเรียนที�ออกกลางคนัเป็นคนจนและคนดอ้ยโอกาสกลุ่มหนึ� งที�ไม่มีตาํแหน่งในสังคม ไม่รู้ว่า
ตนมีสิทธิจึงไม่ใชสิ้ทธิของตน ไม่มีอาํนาจต่อรอง และไม่มีการสร้างกลุ่มต่อรอง เด็กจึงพึ�งพิงพ่อแม่
ตลอดเวลา และคบหากับเพื�อนที�มีลักษณะเดียวกัน เด็กนักเรียนที�ออกกลางคนัไม่ได้วางแผน          
กับชีวิตของตนเอง และอยู่ในวงัวนของความยากจน นับตั� งแต่ความยากจนทางเศรษฐกิจ 
ของครอบครัวเดิมส่งผลให้เด็กดอ้ยโอกาสทางการศึกษา และตอ้งดอ้ยโอกาสในดา้นอื�น ๆ ตามมา  
เช่น การเลือกประกอบอาชีพ การเขา้ถึงบริการสวสัดิการของรัฐ เป็นตน้ สาเหตุสําคญัที�ทาํให้เกิด
ปัญหาดงักล่าวคือ สภาพครอบครัวของเด็กมีฐานะยากจน ขาดการอบรมเลี�ยงดูเด็ก และอื�น ๆ ส่งผลให้
เด็กเขา้ไปอยู่ในวงัวนของปัญหายาเสพติด ปัญหาวยัรุ่นและปัญหาอื�น ๆ อีกทั�งการจดัการศึกษา
ในปัจจุบนัก็ยงัไม่สามารถทาํให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสิทธิ หน้าที� การรวมกลุ่ม
การสร้างอาํนาจต่อรอง เป็นตน้ ประกอบกบัการจดัสวสัดิการและบริการของรัฐมีไม่เพียงพอและ
ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลใหเ้ด็กเหล่านี� เขา้ไม่ถึงระบบสวสัดิการที�รัฐจดัให ้   
  ภุมริน  บุญทวี (2548 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัทางครอบครัวที�มีผลต่อการออก
กลางคนัของนกัศึกษาและศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของนกัศึกษาที�เป็นสาเหตุการออกกลางคนั 
ของนักศึกษาสถานศึกษาอาชีวะเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัทางครอบครัวมีผลต่อ       
การออกกลางคันของนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวะเอกชนอย่างมาก นักศึกษาที�ไม่ประสบ
ความสําเร็จในการเรียนเกิดจากปัญหาความสัมพนัธ์ในครอบครัว สถานภาพทางสังคมและ
สภาพแวดล้อม ความคาดหวงัที�ครอบครัวมีต่อนักศึกษา การที�พ่อแม่ ผูป้กครองไม่เชื�อมั�นและ
ไวว้างใจลูก มีผลทาํให้นกัศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี� การที�เพื�อนและครูไม่เชื�อมั�น
ในตัวนักศึกษาว่ามีความสามารถในการเรียนและการใช้ชีวิต การได้ยินหรือการตอกย ํ� าถึง
ความสามารถดงักล่าว มีผลทาํให้นกัศึกษาทอ้แทแ้ละไม่ตอ้งการความสําเร็จอีกต่อไป พฤติกรรม
ทางสังคมที�แสดงออกในกลุ่มนกัศึกษา อาทิ การเลียนแบบเพื�อนในการอยูห่อพกั การเที�ยวกลางคืน  
ค่านิยมในการคบเพื�อนต่างเพศ การมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียนจนนาํไปสู่การตั�งครรภที์�ไม่พึงประสงค ์
การใชย้าเสพติด การแสดงออกในทางที�สังคมไม่ยอมรับ เช่น การเขา้ร่วมแก๊งมอเตอร์ไซด์ การแต่งกาย
เฉพาะกลุ่ม หรือภาษาพูดที�แสดงถึงความสนิทสนมกนัภายในกลุ่ม การทะเลาะวิวาทกบักลุ่มอื�น ๆ 
พฤติกรรมเหล่านี�ทาํใหน้กัศึกษาตอ้งออกกลางคนั 
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 สราวุฒิ สืบแยม้ (2548 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�องการศึกษาสาเหตุการออกกลางคนัและ
ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที�กาํหนดในหลกัสูตรของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการศึกษาพบว่า
สาเหตุที�พบมากที�สุดในรายหัวขอ้ใหญ่เพราะการเรียนการสอน และหากวิเคราะห์ตามประเภท
กลุ่มตวัอย่างในรายหัวขอ้รองแต่ละประเด็นพบว่า นกัศึกษาลาออกสาเหตุมากที�สุดในรายหัวขอ้
ทศันคติต่อสาขาวิชาที�เรียน เพราะเป็นอาชีพที�ใชค้วามคิดมาก นกัศึกษาพน้สภาพ สาเหตุมากที�สุด 
ในรายหัวขอ้การเรียนการสอน เพราะขาด การเตรียมตวัที�ดีในการสอบแต่ละครั� ง นกัศึกษาตกคา้ง 
สาเหตุมากที�สุด ในรายหัวขอ้การเรียนการสอน เพราะขาดการวางแผนการเรียนที�ดี อาจารยที์�ปรึกษา 
สาเหตุมากที�สุด ในรายหวัขอ้การเรียนการสอน เพราะขาดการเตรียมตวัที�ดีในการสอบแต่ละครั� ง 
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื�อการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอย่าง โดยทาํการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยในแต่ละประเด็น พบวา่ ประเด็นทศันคติต่อสาขาวิชาที�เรียน ในรายดา้นต่าง ๆ 
ที�แตกต่างกัน มีระดับสาเหตุไม่แตกต่างกัน ในขณะที�ประเด็นนักศึกษา การเรียนการสอน 
สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาในรายดา้นต่าง ๆ ที�แตกต่างกนัมีระดบัสาเหตุ แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 สุภาพร อศัววิโรจน์ (2549 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง สาเหตุการออกกลางคนัและ
ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที�หลกัสูตรกาํหนดของนักศึกษาหลกัสูตรอุตสาหกรรม ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ด้านองค์ประกอบนักศึกษาพบว่า การขาดการวางแผนการเรียนที�ดีเป็นสาเหตุ
ของการออกกลางคนั และไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที�หลกัสูตรกาํหนดมากที�สุด ส่วนดา้น
ทศันคติต่อสาขาวิชาพบว่าเนื�อหาวิชาที�เรียนไม่เหมาะกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน และเมื�อเขา้มาเรียน
แล้วพบว่าหลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของผูเ้รียน ส่วนความคิดเห็นของอาจารย์เห็นว่า
คุณภาพของนกัศึกษา ที�รับเขา้มามีพื�นฐานความรู้เดิมไม่เพียงพอ ตอ้งใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจ
และปรับตวัมากขึ�น เมื�อมีปัญหาไม่กลา้ซกัถามอาจารยที์�ปรึกษาการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัสาเหตุการออกกลางคนัและไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที�หลกัสูตรกาํหนดใน
ภาพรวมแต่ละองคป์ระกอบ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 เอกบุตร อยูสุ่ข (2549 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�อง สาเหตุการออกกลางคนัของนกัศึกษา 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัการอาชีพพุทธมณฑล สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการออก
กลางคนัของนกัศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู-อาจารย ์และนกัศึกษา สรุปไดด้งันี�  ดา้น
สถานศึกษา ไม่มีตูโ้ทรศพัท์สาธารณะและไม่มีรถประจาํทางผ่านหน้าสถานศึกษา ดา้นหลกัสูตร
และการเรียนการสอน หลกัสูตรที�ใช้ไม่เหมาะสม เนื�อหาวิชาที�นกัศึกษาเรียนไม่มีความเหมาะสม 
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ด้านลกัษณะของวิชาชีพและผูเ้รียน นักศึกษาไม่มีความศรัทธาต่อวิชาชีพ ด้านนโยบายการรับ
นักศึกษาเขา้เรียนต่อ มีการปฏิบตัิตามนโยบายการรับนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ� งบางนโยบายไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและท้องถิ�น ด้านครอบครัว คือ 
ครอบครัวแตกแยกและมีความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลในครอบครัว ดา้นนกัศึกษา คือ ไม่ชอบเรียน
ในบางรายวิชา ด้านครู-อาจารย ์ที�สอนวิชาสามญั คือ งานที�มอบหมายมีมากเกินไปไม่ใช้เกณฑ์
การวดัผลตามระเบียบ ด้านครู-อาจารย์ที�สอนวิชาชีพ คือ เข้าและเลิกสอนไม่ตรงต่อเวลา 
ขาดสัมพนัธภาพและความเป็นกนัเองกบันกัศึกษา ดา้นทศันคติต่อวิชาชีพที�เรียน คือ ประกอบอาชีพ
ส่วนตวัไดย้าก เป็นอาชีพที�ใช้ความคิดมาก ดา้นสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา คือ นกัศึกษา
ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากอาจารยที์�ปรึกษา อุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาไม่เพียงพอ 
โรงอาหารคบัแคบและการบริการนํ� าดื�มไม่เพียงพอ ดา้นแผนกวิชาที�เรียน คือ เครื�องมือ อุปกรณ์
การฝึกงานลา้สมยั เครื�องมืออุปกรณ์การฝึกงานไม่อยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดดี้ 
 วชัรี ตระกูลงาม (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง ปัจจัยที�ส่งผลกระทบต่อการออก
กลางคนัของนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคนั  
พบว่า มี 4 ปัจจยัหลกั ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นนกัศึกษา 2) ปัจจยัดา้นครอบครัว 3) ปัจจยัดา้น
การเรียนการสอน 4) ดา้นอาจารยที์�ปรึกษา โดยกลุ่มที�มหาวิทยาลยัให้ออกมีปัจจยัที�ส่งผลกระทบ
ในระดบัมาก 2 ปัจจยั คือ ไม่มีจิตวิทยาในการให้คาํปรึกษาและมีความรู้เรื� องบทบาทอาจารย์
ที�ปรึกษาน้อย ส่วนกลุ่มที�ขอลาออกเอง ปัจจยัที�ส่งผลกระทบสูงสุด คือ มีความรู้เรื� องบทบาท
อาจารยที์�ปรึกษาน้อย ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและบริการพบว่า ปัจจยัส่วนใหญ่ส่งผลกระทบ
ในระดบัปานกลางและนอ้ย โดยปัจจยัที�ส่งผลกระทบสูงสุด คือ บุคลากรที�ให้บริการขาดมนุษยสัมพนัธ์   
ความคาดหวงัที�มีต่อการแกไ้ขปัญหาที�เกิดจากปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคนั ส่วนใหญ่
มีความคาดหวงัในระดบัมาก โดยกลุ่มที�มหาวิทยาลยัให้ออกมีความคาดหวงัสูงสุด คือ เมื�อมีปัญหา
ดา้นการเรียนจะไดรั้บการช่วยเหลือโดยเร็ว ส่วนกลุ่มที�ลาออกเอง คาดหวงัให้อาจารยที์�ปรึกษามี
ความรู้เรื�องหลกัสูตรดีสามารถใหค้าํแนะนาํได ้   
 อญัชิสา อยู่ยืนยง (2550 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง ปัจจยัที�มีอิทธิพลส่งผลให้เยาวชน
ตดัสินใจออกจากโรงเรียนกลางคนั ในระดบัมธัยมศึกษา กรณีศึกษา : ตาํบลบา้นอาํเภอ จงัหวดับุรีรัมย ์
พบวา่ ปัจจยัที�สําคญัที�สุดที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออกจากสถานศึกษากลางคนัของเยาวชน คือ  
ปัจจยัทางดา้นสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว เนื�องจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของครอบครัวนั�น
สามารถเชื�อมโยงไปสู่ปัญหาอื�น ๆ ที�ทาํให้เยาวชนตดัสินใจออกจากสถานศึกษากลางคนัในระดบั
มธัยมศึกษาไดโ้ดยที�เป็นปัจจยัที�สอดคลอ้งกบัปัจจยัตวัอื�น ๆ และปัจจยัที�สําคญัรองมาคือปัจจยัดา้น
ครอบครัวของเยาวชนซึ� งก็คือการที�ผูป้กครองมีการศึกษาตํ�า โดยผูป้กครองไม่เห็นความสําคญั
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ของการศึกษาและไม่สนบัสนุนทางดา้นการศึกษาแก่ตวัเยาวชน ส่วนปัจจยัต่อมาก็คือปัจจยัทางดา้น
ตวัของเยาวชน ซึ� งก็ถือไดว้่าเป็นปัจจยัที�สําคญัมากปัจจยัหนึ� งเนื�องจากส่วนใหญ่การตดัสินใจ
ออกจากสถานศึกษากลางคนันั�นเป็นการตดัสินใจของตวัเยาวชนเอง โดยมาจากเหตุผลต่าง ๆ กนัไป 
เช่น สติปัญญา ผลการเรียน การเรียนซํ� าชั�น ลกัษณะนิสัยส่วนตวั พฤติกรรมเบี�ยงเบน การคบเพื�อน  
การไม่เห็นความสําคญัของการศึกษาและมองไม่เห็นอนาคตจากการศึกษา การลอกเลียนแบบ
การดาํเนินชีวติจากสิ�งแวดลอ้มรอบขา้ง เป็นตน้ 
 สมชัย เหมะธุลิน (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง การออกกลางคันของนักเรียน
ระดับชั� นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ 1) สาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนระดบัชั�น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัการอาชีพสว่างแดนดิน สังกดัสานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 2) การเปรียบเทียบสาเหตุการออกกลางคนั
ของนักเรียนระดับชั� นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํแนกตามเพศพบว่า โดยภาพรวม มีสาเหตุการออก
กลางคนัแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยที�เพศชายมีสาเหตุการออกกลางคนั
สูงกวา่เพศหญิง 3) การเปรียบเทียบสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนระดบัชั�นประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัการอาชีพสว่างแดนดิน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จาํแนกตามระดบัชั�นปีที�ศึกษาพบว่า โดยภาพรวม มีสาเหตุการออกกลางคนัแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .01 โดยที�นกัเรียนระดบัชั�น ปวช.1 กบัระดบัชั�น ปวช.3 และระดบัชั�น ปวช.2 กบั
ระดบัชั�น ปวช.3 แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ส่วนระดบัชั�น ปวช.1 กบัระดบัชั�น 
ปวช.2 มีสาเหตุการออกกลางคนัไม่แตกต่างกนั 
 สุรศกัด์ คติพงศ์ธาดา (2553 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง ความคิดเห็นของครูต่อปัจจยั
ที�ส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขต
พื�นที�การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัจจยัที�ส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพครอบครัวของนกัเรียน
ส่งผลต่อการออกกลางคนัอยูร่ะในระดบัมาก ปัจจยัดา้นสภาพชุมชนอยูร่ะดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัดา้น
สภาพโรงเรียนและดา้นตวันกัเรียนอยู่ในระดบัน้อย 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างการออกกลางคนั
กบัที�ตั�งของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ�า ส่วน
ความสัมพนัธ์ระหว่างการออกกลางคนักบัขนาดของโรงเรียน มีความสัมพนัธ์กนัทางลบ โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัตํ�า 3)การออกกลางคนั กบัปัจจยัที�ส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน 
ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก โดยมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ�า 4) ความสัมพนัธ์ภายในของปัจจยั
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ที�ส่งผลต่อการออกกลางคนัทั�ง 4 ดา้น โดยปัจจยัดา้นสภาพชุมชนกบัสภาพครอบครัว และปัจจยัดา้น
สภาพครอบครัวกบัดา้นตวันกัเรียนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพชุมชนกบัตวันกัเรียน และสภาพโรงเรียน
กบัตวันกัเรียนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัที�ระดบั .01 โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ�า 
ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพครอบครัวนกัเรียนกบัสภาพโรงเรียน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  5) นกัเรียนที�ออกกลางคนัส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เรียนอยูใ่นระดบั
มธัยมศึกษาปีที� 1 มากที�สุด และออกกลางคนัระหวา่งปีการศึกษามากที�สุด 
 ธงชาติ สอนคาํ (2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน
โรงเรียนบา้นกลอ้ทอ สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นผูห้ญิงและระดบัชั�นขณะออกกลางคนัส่วนใหญ่เป็นชั�นมธัยมศึกษา
ปีที� 1 ศึกษาปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน โรงเรียนบา้นกลอ้ทอ สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงอนัดบัค่าเฉลี�ยจากสูงสุด
ถึงน้อยสุด คือ ดา้นสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ดา้นเกี�ยวกบัโรงเรียนและครู ดา้นเกี�ยวกบัตนเองและ
ดา้นเกี�ยวกบัครอบครัวตามลาํดบั ทั�งนี�ดา้นสังคมและสิ�งแวดลอ้มมาจากคนในชุมชนมีความเชื�อวา่
ไม่ตอ้งเรียนก็มีชีวิตอยูไ่ดแ้ละขาดแคลนสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า นํ� าประปา รถส่วนตวั) และจากสภาพ
ปัญหาเพื�อนที�ไม่เรียนต่อในชุมชนมีจาํนวนมาก บา้นอยู่ห่างไกลโรงเรียน ตอ้งการใช้ชีวิตอิสระ
ตามเพื�อนและผลการเปรียบเทียบปัญหาการออกกลางคนัของนักเรียน จาํแนกตามระดบัชั�น
ขณะออกกลางคนัพบวา่ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 จากการศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ทาํให้ทราบถึงสาเหตุการออก
กลางคนัของนักเรียนในสถานศึกษาซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัที�ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคนั
ของนกัเรียน ประกอบดว้ย ดา้นตวันกัเรียน ไดแ้ก่ ผลการศึกษา การขาดความเชื�อมั�น ปัญหาวยัรุ่น  
ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท ดา้นครอบครัว ชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สถานภาพทางอาชีพ
ของผู ้ปกครอง ค่านิยมของผู ้ปกครองที� มีผลต่อสถานศึกษา การเข้าสังคมและการปรับตัว  
ผูป้กครองมีการศึกษาตํ�า และดา้นสถานศึกษา ไดแ้ก่ ความซํ� าซากจาํเจในโรงเรียน การจดัสวสัดิการ
และการให้บริการของรัฐยงัไม่เพียงพอ บทบาทอาจารยที์�ปรึกษานอ้ย ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษา
ปัจจยัการออกกลางคนัของนกัเรียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรีตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
 
 




