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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 2) พัฒนาการ
ด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 3) ประเมินผลการพัฒนาด าเนินงานการแก้ปัญหา
การออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา และประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาในการพัฒนาการด าเนินงาน
การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรยีนเกาะพะงันศึกษา  โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 
การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตผล และการสะท้อนผล ด าเนินการ 2 วงรอบ กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ครูประจ าช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 37 คน แนวทางที่ใช้ในการพัฒนา คือ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการและการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลในเชิงบรรยายและพรรณนาวิเคราะห์  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จากการวิเคราะห์นักเรียนมี
แนวโน้มออกกลางคัน จากสาเหตุด้านตัวนักเรียนมากท่ีสุด รองลงมาด้านครอบครัว ด้านโรงเรียน การด าเนินงานขาดความชัดเจน
ในการบริหารงาน ครูที่ปรึกษาขาดประสบการณ์ ขาดการส่งตัว ขาดการติดตามนักเรียนรายบุคคล และขาดการประสานงาน
ร่วมกับเครือข่าย 2) การพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาด้วย การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาครูที่ปรึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก การด าเนินงานส่งเสริมนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ได้ใช้กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคัน 3) ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจหลังอบรมสูงขึ้น ท าให้
การพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน คือครูที่ปรึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีการประสานงานกับ
เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการติดตามแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคัน  
ให้สามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตรต่อไป 
ค ำส ำคัญ : การออกกลางคัน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  โรงเรยีนเกาะพะงันศึกษา 
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the dropout problems of students at Kohphangansuksa 

School, 2) to develop the dropout prevention operation of students at Kohphangansuksa School, and 3) to 
evaluate the development  of  the dropout prevention operation of students at Kohphangansuksa School. 
Data were collected by evaluating between the operation before and after the workshop and a satisfaction 
assessment of teachers towards the development of the dropout prevention operation of students at 



Kohphangansuksa School. This research was an action research consisting of four steps: planning, action, 
observation, and reflection, and consisted of two cycles. The population were 37 Mathayomsuksa 1 – 6 
advisory teachers at Kohphangansuksa School in academic year 2019. The development guidelines included 
a workshop and a dropout prevention operation. Data were analyzed by basic statistics including percentage, 
mean, and standard deviation. The research findings were presented in descriptive and content analysis.   

The research findings were as follows. 1) The analysis of the dropout problems of students at the school 
showed that  the main reasons were derived from student aspect, followed by family aspect, and school 
aspect. The dropout prevention operation lacked of clarity in administration. The teachers lacked of 
experiences and the school lacked of referrals, individual student tracking, and coordination with the 
network. 2) The development of the dropout prevention operation included educating the teachers in order 
to have knowledge and understanding about duties in caring and helping students. The school should 
cooperate student support services with external agencies. Moreover, regarding the operation promoting 
students to earn an income while studying and following up on students who were likely to drop out, 
activities for workshop and dropout prevention operation were employed. 3) After attending the workshop, 
the teachers gained much knowledge which led to the successful implementation of the dropout problems 
of students. In other words, the teachers could produce efficient works and gained much knowledge and 
confidence in their works. The school cooperated with the network effectively according to the student 
support system involving following up and solving the student dropout problems, which allowed students 
to complete the course.        
Keywords: student dropout, student support system, Kohphangansuksa School. 

ความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้ง สติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และสังคม               

มีความสามารถเต็มศักยภาพเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.2553:1) การศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ในการที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาคนทั้งในแง่
ความรู้ ความคิดตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (2560 :14) หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 ได้ก าหนดไว้ว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ได้
ระบุความมุ่งหมายและหลักการไว้ในมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู้  ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรมทั้ง
ระดับบุคคลและระดับประเทศซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการพัฒนาประเทศให้ประสบความส าเร็จในทุก
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม ในส่วนของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560–2579) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 
(2560–2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาประเทศ  กล่าวถึงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดีมี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2559: 65) ทั้งยังมีนโยบายขับในการขับเคลื่อน



การพัฒนาการศึกษาไปยังหน่วยงานรับผิดชอบให้มีการพัฒนากระบวนการให้เกิดแนวปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวคิดและ
หลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน เปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มี
คุณธรรมและมีความรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดี
งาม มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ทศวรรษท่ี 21 จึงเกิดจากการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมรักความเป็นไทย มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
โลกอย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ.2551) เพื่อมุ่งการส่งเสริมการให้โอกาสทางการศึกษากับคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
การเปิดโอกาสทางการศึกษาหลายรูปแบบ มุ่งการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะ ก่อให้เกิดการศึกษาที่สามารถรองรับการพัฒนาในหลาย
มิติ ในการนี้เป็นส่วนในการรองรับกับความแตกต่างของบุคคลต่อการศึกษาที่ยังคงเป็นความเหลื่อมล้ าในหลายด้าน  ท าให้เกิด
การจัดระบบการศึกษาท่ีไม่เท่าเทียมกันจนส่งผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียน   

การออกกลางคันของนักเรียน เป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศปัญหาหนึ่งที่ท าให้รัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณในโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา และเป็นปัญหาที่ต้องเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนท าให้ เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา  ถึงแม้ว่า
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน (drop out) อย่าง
จริงจังแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนก็ยังคงไม่หมดไปส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการเรียนการสอน ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียนเช่นเดียวกับหน่วยงานหลักทางการศึกษาในระดับอื่น ๆ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากการส ารวจ และติดตาม
การออกกลางคันของเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงปี พ.ศ. 2559 -
2561 ซึ่งนับเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษา และความสูญเปล่าของงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญ มั่นคงไปอย่างเปล่าประโยชน์นั่นเอง (กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2556)  
     แม้ว่าแนวโน้มสถานการณ์การออกกลางคันจะดีขึ้นนั้น ข้อมูลสถิติการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2557-2560)ได้จ าแนกนักเรียนที่ออกกลางคันตามสาเหตุดังต่อไปนี้ 1) ฐานะยากจน จ านวน 
1,513 คน 2) มีปัญหาครอบครัว จ านวน6,662 คน 3) สมรส จ านวน 3,702 คน 4) มีปัญหาในการปรับตัว จ านวน 6,087 
คน 5) ต้องคดีถูกจับ จ านวน 123 คน 6) เจ็บป่วยอุบัติเหตุ จ านวน 549 คน 7) อพยพตามครอบครัว จ านวน 9,818 คน 
8) หาเลี้ยงครอบครัว จ านวน 3,990 คน (ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2560) ซึ่งปัญหาการออกกลางคัน หน่วยงาน
ด้านการศึกษาที่ส าคัญของรัฐอย่างส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก็ได้ยอมรับและระบุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 ว่าการออกกลางคันเป็นปัญหาที่จะยังคงอยู่และต้องได้รับการแก้ไขต่อไป (ส านักเลขาธิการสภา
การศึกษาแห่งชาติ 2560) นอกจากนี้การด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาในทศวรรษหน้ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม (All For Education) ท่ีปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 ที่เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุดมีสมรรถนะในการท างานโดยไม่ปล่อยปละละเลยใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้การจัดการศึกษา
เป็นไปเพื่อปวงชน (Education For All)อย่างแท้จริง (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) อีกทั้งตรงตามพันธกิจข้อที่ 
4 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการสร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน        

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อ าเภอเกาะพะงัน เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าในปีการศึกษา 2559 -2561 โดยภาพรวมมีจ านวนนักเรียน
ออกกลางคันทั้งสิ้น 172 คน จากทั้งหมด 1,525 คน คิดเป็นร้อยละ  11.87 ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งด าเนินการ



แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) พบว่าการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียน การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และด้านการส่งต่อส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตนักเรียน  

 รัฐและสถานศึกษาต้องสูญเสียงบประมาณ และที่ยิ่งไปกว่าการสูญเสียงบประมาณที่เป็นวงเงิน คือ ประเทศชาติขาด
บุคลากรที่มีความรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะไปช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ และประเทศชาติในอนาคตไปอย่างน่า
เสียดาย และผู้เรียนที่ออกกลางคันไปบางส่วนอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ตามมาอีกด้วย นับได้ว่ าเป็นการ
สูญเปล่าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและของประเทศ  

จากเหตุผลดังกล่าวเพื่อเป็นด าเนินงานแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสาเหตุ และปัจจัยของ
การออกกลางคัน เพื่อพัฒนาการด าเนินงานแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา โดย ใช้
กระบวนการด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการด าเนินงาน
แก้ปัญหาการออกกลางคันอย่างเป็นระบบ และพัฒนาการด าเนินงานแก้ปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนโรงเรียนเกาะ 
พะงันศึกษา ให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะน าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ประกอบการตัดสินใจในการหารูปแบบ
วิธีการ หรือ กระบวนการในการพัฒนาการด าเนินงานแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
     1.  เพื่อศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11  

2.  เพื่อพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11  

 3.  เพื่อประเมินผลการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

     3.1  ประเมินผลการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

     3.2  ประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาในการด าเนินงานการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียน 
เกาะพะงันศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความส าคัญและประโยชน์ดังนี้ 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจัย หรือสาเหตุในการการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ซึ่งจะน าไปเป็นข้อมูล

สารสนเทศให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ประกอบการตัดสินใจในการหารูปแบบ วิธีการ หรือ กระบวนการ ในการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ท าให้ทราบแนวทางการด าเนินงานในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาที่มาจากความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายชุมชนเพื่อให้สามารถก าหนดเป็นรูปแบบวิธีการ หรือ กระบวนการในการ
พัฒนาการด าเนินงานแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไปได้ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ขอบเขตของการวิจัย 
   การพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มี ขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2562 และการส่งเสริมการแก้ปัญหาตามบริบทของโรงเรียน โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับ การบริหารงานระบบ



ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การส่งเสริมและแก้ปัญหานักเรียนเกี่ยวกับการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และการติดตามนักเรียนรายบุคคล 

 ขอบเขตด้านกลุม่เป้าหมายในการวิจัย 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1– 6 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จ านวน 37 คน  
 ขอบเขตด้านเวลาและพื้นที่การวิจัย 
    ระยะเวลา วงรอบที่  1 ด าเนินการในช่วงภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 และวงรอบที่  2 ต้นภาคเรียนที่  2  

ปีการศึกษา 2562   
  พ้ืนที่  โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

             
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออก

กลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จ านวน 2 วงรอบ  
วงรอบที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน น าข้อมูลปัญหานักเรียนออกกลางคันและจ านวนนักเรียนมีแนวโน้มออกกลางครัน

มาร่วมวางแผนเพื่อวางแผนการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคัน ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการ ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โดยวัดความรู้ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนท่ี 3 
การสังเกตผล สังเกตผลการปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนผล น าผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสังเกตการปฏิบัติ
ประชุมสะท้อนผล เพื่อน าสู่การวางแผนการพัฒนาในวงรอบที่ 2 

ผลการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

1. ประเมินผลการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

2. ประ เมินความพึ งพอใจของครูที่ ปรึ กษาในการ
พัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหานักเรียนออก
กลางคันของนกัเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

การพัฒนาการด าเนินงานแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

1) บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2) พัฒนาครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 
4) ด าเนินงานส่งเสรมิผู้เรียนมรีายไดร้ะหว่างเรยีน 
5) ติดตามนักเรยีนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน   

 



วงรอบที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน น าผลจากการสะท้อนผลมาประชุมวางแผนการด าเนินการต่อเนื่อง ขั้นตอนที่ 2 การ
ปฏิบัติการ ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ขั้นตอนที่ 3 สังเกตผล สังเกตการปฏิบัติการของครูที่ปรึกษา ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนผล 
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการ และประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  

เครื่องมือในการวิจัย 
1. คู่มือการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  เป็นคู่มือที่ได้จัดท าขึ้นมาเพื่อ

เป็นแนวทางในการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาตามระบบดูแ ลช่วยเหลือ
นักเรียน คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี 
2562 

2. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียน
เกาะพะงันศึกษา โดยเป็นแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก รวมจ านวน 20 ข้อ 

3. แบบบันทึกการประชมุสนทนากลุม่ผู้วิจัยได้ใช้เพื่อเก็บข้อมลูจากการประชุมและตรวจสอบข้อมูลทีไ่ดจ้ากการประชุมกลุ่ม
ที่เกี่ยวข้อง 

4. แบบบันทึกผลการแก้ปัญหาของครูที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน  แบบรายงานข้อมูลโดยครูที่
ปรึกษาในการบันทึกข้อมูลการแก้ปัญหานักเรียนท่ีมาขอค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ แบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูล
ของนักเรียนท่ีขอหรือเข้ารับการแก้ปัญหา ข้อมูลรายละเอียดการให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาเขียนบันทึกโดยครูที่ปรึกษาและเก็บเป็น
ความลับ 

5. แบบสังเกตแบบระเบียนพฤติกรรมการปฏิบัติการของกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มออก
กลางคัน เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการด าเนินงานการแก้ปัญหาการอออกกลางคันของครูที่ปรึกษา โดยผู้อ านวยการโรงเรียน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าระดับและผู้วิจัย แบบสังเกตแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ถูกสังเกต วันเวลาในการ
สังเกต ครั้งที่สังเกต ข้อมูลผู้สังเกต ตอนท่ี 2 การสังเกตบันทึกแบบบรรยายพฤติกรรม 

6. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  ตอนที่ 1 
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาการด าเนินงานการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11 แบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Sating scale) 5 ระดับ  ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิด เป็นค าถาม
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คู่มือการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ครูที่ปรึกษาเลือกด าเนินงานการ

ใช้เครื่องมือจากคู่มือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
2. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคัน ผู้วิจัยใช้วัดความรู้ครูที่

ปรึกษาก่อนและหลังการอบรมเขิงปฏิบัติการด้วยตนเอง 
3. แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่มผู้วิจัย ผู้วิจัยจดบันทึกการประชุมในการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออก

กลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
4. แบบบันทึกผลการแก้ปัญหาของครูที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน  ครูที่ปรึกษาบันทึกข้อมูล

นักเรียนรายบุคคลในการให้ค าปรึกษา 
5. แบบสังเกตแบบระเบียนพฤติกรรมการปฏิบัติการของกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มออก

กลางคัน ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนของครูที่ปรึกษาและจดบันทึกข้อมูล
แบบบรรยายพฤติกรรม 

6. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 



ประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สอบถามครูที่ปรึกษานักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนเกาะพะงัน
ศึกษา จ านวน 37 คน  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. แบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์จากค่าสถิติ คือค่าร้อยละ (%) ค่าคะแนนเฉลี่ย (μ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าคะแนนการประเมินก่อนและหลงัการประชุมเชิงปฏิบัติการมาเปรียบเทียบกัน เพื่อดู
ความรู้ความเข้าใจ 

2. ข้อมูลจากการประชุม ผู้วิจัยจะน ามาเรียบเรียงในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  
3. ข้อมูลจากการบันทึกผลการแก้ปัญหาของครูที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงัน

ศึกษา ผู้วิจัยจะน ามาเรียบเรียงในเชิงพรรณนาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรม น ามาเรียบเรียงในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
5. ตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการพัฒนาการด าเนินงานการปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียน

เกาะพะงันศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน  เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตอนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณ ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสอบถามตามรูปแบบความสัมพันธ์ และความต้องการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 รวมถึงการวิเคราะห์โดยใช้
ประสบการณ์ของผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญ 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 
จากการศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สรุปได้ว่า สภาพปัญหาการออกกลางคัน

ของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 3 ปีการศึกษาย้อนหลังปีการศึกษา 2559 – 2561 มีจ านวนนักเรียนออกกลางคันรวม 172 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.87 โดยในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักเรียนออกกลางคันมากที่สุด 63 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68 ของ
นักเรียนทั้งหมดในปีนั้น สรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงัน
ศึกษา มีสาเหตุมาจากครอบครัว จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 57.56 ของนักเรียนที่ออกกลางคันทั้งหมด และสรุปผลการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา นักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 9.84 ของนักเรียนท้ังหมด สรุปผลแนวโน้มการออกกลางคันแต่ละระดับช้ัน พบว่าระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีจ านวนนักเรียนมีแนวโน้มออกกลางคันมากที่สุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27 สรุปผลแนวโน้มการ
ออกกลางคันจากสาเหตุด้านตัวนักเรียนมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 5.16 สรุปผลจากการประชุม การ
ด าเนินงานการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันของครูโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ระบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ไม่มีการวางโครงสร้างที่ชัดเจน ครูที่ปรึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขาดประสบการณ์การใน
การด าเนินงาน ขาดด าเนินการส่งต่อ ส่งเสริม การปฏิบัติเมื่อพบปัญหาจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายกิจการนักเรียนโดยขาดความร่วมมือ
จากครูที่ปรึกษา เมื่อพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในโรงเรียนจะขาดการติดตามนักเรียนเป็นเวลานานท าให้นักเรียนหลุด
ออกจากระบบโดยไม่ได้รับการแก้ปัญหา ระบบการเยี่ยมบ้านนักเรียนครูที่ปรึกษาด าเนินการไม่ครบทุกคนท าให้ขาดความเข้าใจ
บริบทของนักเรียน นักเรียนต้องไปท างานในเวลากลางคืนจนสว่างจึงไม่สามารถมาเรียนได้ ฐานะยากจน  ปัญหาครอบครัว
แตกแยก ผู้ปกครองไปท างานที่อื่นปล่อยให้นักเรียนอาศัยอยู่เพียงล าพัง นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านสะสมจ านวนมาก ปัญหา
ขาดการติดตามเพื่อแก้ปัญหานักเรียนก่อนออกกลางคัน ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน 

2. การพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  
 การพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาด้วยการศึกษาแนวทางการ

แก้ปัญหาการออกกลางคันจากการสังเคราะห์แนวทางเพื่อน ามาพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาท่ีมีแนวโน้มจะออกกลางคันในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  

1) การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการได้มีการแต่งตั้งค าสั่งที่ 197/256 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 



2562 และจัดท าคู่มือการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนข้ึนส าหรับการด าเนินงานการแก้ปัญหา
นักเรียนออกกลางคันแต่ละสาเหตุ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2562)  

2) พัฒนาครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการด าเนินงานการท า
หน้าท่ีครูที่ปรึกษา สามารถด าเนินการแก้ปัญหานักเรียนจากสาเหตุแนวโน้มจะออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 แยกตามสาเหตุของปัญหา 1) สาเหตุโรงเรียน ด าเนินการปรึกษาและหาแนวทางร่วมกันกับฝ่าย
บริหารงานวิชาการ 2) สาเหตุตัวนักเรียน ด าเนินการประเมินพฤติกรรมด้วยแบบประเมินพฤติกรรม SDQ (The Strength and 
Difficulties Questionnaires) การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล  การให้ค าปรึกษา และเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นความลบั 3) สาเหตุ
ด้านครอบครัว ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน สังเกตได้จากการรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนของทุกระดับช้ัน ครบ
ร้อยละ 100 4) สาเหตุด้านผู้สอน ไม่พบสาเหตุแนวโน้มการออกกลางคัน แต่ครูผู้สอนร่วมติดตามนักเรียนกับครูที่ปรึกษา 

3) บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหน่วยงานภายนอก ด าเนินการประสานงานในรูปแบบเครือข่ายการ
บริหารจัดการ ผลการสังเกตการด าเนินงานของครูที่ปรึกษาไม่มีการส่งต่อนักเรียนที่มีแนวโน้มการออกกลางคันในสาเหตุต่าง  ๆ 
ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในโรงเรียน น าสู่การด าเนินงานวงรอบที่ 2 การประสานความร่วมมือจากหน่วย งานภาครัฐ คือ 
โรงพยาบาลเกาะพะงัน สถานีต ารวจภูธรเกาะพะงัน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการประชุมช้ีแจงและวางแนวปฏิบัติในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน การด าเนินงานส่งผลให้ มีการบริหารงานระบบเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งสามารถ
ร่วมแก้ปัญหาการออกกลางคนัของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ดี เป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งผลต่อ
การแก้ปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน จากสาเหตุต่าง ๆ ร่วมกับครูที่ปรึกษาและโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สังเกตจาก 
การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในคู่มือ การพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา และบันทึกผลการด าเนินงานจากการติดตามนักเรียนรายบุคคลของครูที่ปรึกษา   

4) การด าเนินงานส่งเสริมนักเรียนให้มีรายได้ในระหว่างเรียน ผลสังเกตการด าเนินงานของครูที่ปรึกษาจากบันทึกการให้
ค าปรึกษานักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับรายได้ของครอบครัวจึงต้องท างานกลางคืนจนถึงเช้าท าให้ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ การหา
แนวทางการแก้ปัญหาในวงรอบที่ 2 โดยการประสานกับภาคเอกชน คือ บริษัทเทสโก้โลตัส สาขาเกาะพะงัน และบริษัทซีพีออลล์ 
สาขาเกาะพะงัน ร่วมประชุมช้ีแจง รับฟังปัญหา และวางแนวทางการร่วมแก้ปัญหา โดยบริษัทเทสโก้โลตัส สาขาเกาะพะงัน 
เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เข้าท างานช่วงเวลา 17.00 น.–21.00 น.ของทุกวันการด าเนินงานส่งผลให้ปัญหาของ
นักเรียนลดน้อยลง นักเรียนมีการวางแผนการท างาน เพิ่มความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น 

5) การด าเนินการติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ผลจากการสังเกตการด าเนินงานการติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้ม
ออกกลางคันของครูที่ปรึกษา น าข้อมูลนักเรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลางคันภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ของแต่ละระดับช้ัน และ
แยกเป็นรายห้องมีการติดตามการแก้ปัญหานักเรียนรายบุคคล ตามสาเหตุของปัญหา โดยใช้คู่มือการพัฒนาการด าเนินงานการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา เป็นแนวทางการด าเนินงาน สังเกตผลจากรายงานผลการ
ด าเนินงานการแก้ปัญหารายบุคคลต่อผู้อ านวยการ และการติดตามผลของคณะกรรมการ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาตรง
ตามสาเหตุของปัญหา มีการส่งตัว และแก้ปัญหาทันท่วงทีก่อนนักเรียนออกกลางคัน 

3. ผลการประเมินการพัฒนาด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  
    3.1  ประเมินผลการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ด้วยการสรุปผลการประเมินผลการทดสอบเปรียบเทียบก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ สูงขึ้น เฉลี่ย 
7.54 และผลการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1) การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีระบบการบริหารงานและคู่มือการด าเนินงานที่ชัดเจน 2) พัฒนาครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถน ามาด าเนินงานในการแก้ปัญหานักเรียนตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้ 3) บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหน่วยงานภายนอก สามารถด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้การ
ประสานความร่วมมือในรูปแบบภาคีเครือข่าย และด าเนินการส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ 4) การด าเนินงานส่งเสริมนักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน การประสานความร่วมมือเพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนสามารถแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนด้านทุนส าหรับ
การศึกษา หรือการด ารงชีวิต 5) ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน  ครูที่ปรึกษาให้ความส าคัญกับการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการติดตามนักเรียนรายบุคคลมากขึ้น 

3.2  ประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาในการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันของนักเรียน
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 



การด าเนินงานการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.52 รองลงมา ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.51 การติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน มีค่าเฉลี่ย 4.42  และ
การด าเนินงานส่งเสริมนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 4.31 

อภิปรายผลการวิจัย 
   1. ผลการศึกษาปัญหาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา พบว่า จากข้อมูลการออก

กลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา 2559 - 2561 มีจ านวนมาก จากข้อมูล
แนวโน้มการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีสาเหตุมาจากการที่โรงเรียน
ขาดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน ครูที่ปรึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขาดระบบการดูแล
นักเรียนในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการส่งต่อนักเรียน นักเรียนและครอบครัวไม่มีความพร้อมด้านทุน
ในการสนับสนุนการศึกษา และขาดการติดตามนักเรียนรายบุคคลของครูที่ปรึกษาอย่างจริงจั ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ประเทศ ดวงพัตรา และ แพรวพรรณ ยังสามารถ (2556) ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ท าให้นักเรียนนักศึกษาออกระหว่างเรยีนมาก
ที่สุดคือ สาเหตุจากนักศึกษา รองลงไปคือสาเหตุจากสิ่งแวดล้อม สาเหตุจากผู้ปกครอง และสาเหตุจากสถานศึกษาตามล าดับ     
มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิทธิพร เกษจ้อย (2557) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน
ช้ันมัธยมปลายโรงเรียนขามแก่นนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านคือ สภาพแวดล้อมชุมชน โรงเรียน ครอบครัว และพฤติกรรมของ
นักเรียน อยู่ใน ระดับน้อย โดยมีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนควรประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน โดยท าความเข้าใจและรับฟังสภาพปัญหาของนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือและมีมาตรการและควบคุมร้านค้าภายในชุมชน ในการห้ามจ าหน่ายสุรา บุหรี่ให้กับเด็กนักเรียนหรือเยาวชนที่มีอายุต่ า
กว่า 18 ปี เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของนักเรียนในการมั่วสุมสิ่งเสพติด มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Pov  Sokunrith 
(2019) ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการออกกลางคันในปัจจุบันมาจากการขาดเรียนของนักเรียน และการขาดการมีส่วนร่วมกัน
แก้ปัญหาของผู้ปกครอง ขาดการบริหารงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันในเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับการด าเนินการ
ป้องกันการออกกลางคันในอนาคต การศึกษาครั้งนี้ยังได้ค้นพบใหม่การบริหารงานด้านนโยบายการแก้ปัญหาภายใต้ความ
สอดคล้องด้านบริบทของกัมพูชา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Bae Sung (2008) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการศึกษาของโรงเรียนมัธยมปลายในอนาคต ขณะก าลังเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมปลาย เพราะหลักสูต รขาดความ
น่าสนใจ ขาดการดูแลโดยครูในช่วงการออกกลางคัน ปัญหาการหนีเรียนบ่อยครั้ง จนเป็นผลการศึกษาต่อการจบหลักสูตร 
ความก้าวหน้าของนักเรียนสามารถท าให้จ านวนการออกกลางคันลดลง และความสัมพันธ์กับความพยายามของการให้บริการ
ระบบเกี่ยวกับหลักสูตรระบบช่วยเหลือและการสร้างประสิทธิภาพ และการวางแผนการแทรกแซงในระยะยาว  

  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Catterall. (1986) ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาของบิดามารดา การช่วยงานครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กับการออกกลางคันของนักเรียน ในขณะที่อาชีพของบิดามารดา และรายได้ของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ออกกลางคันแต่อย่างใด  จากการที่การศึกษาของบิดามารดาและรายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการออกกลางคันของ
นักเรียนนั้น อาจเป็นเพราะว่ายิ่งผู้ปกครองมีการศึกษาสูงขึ้นก็จะส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้น และเมื่อมีรายได้สูงขึ้นก็จะท าให้สามารถ
สนับสนุนการศึกษาของบุตรได้ การออกกลางคันของนักเรียนก็จะมีแนวโน้มลดลง สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้นักศึกษาออกกลางคัน  
แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านตัวนักศึกษา สาเหตุที่ส าคัญ คือ พื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ แบ่งเวลาในการเรียนไม่เหมาะสม 
เรียนในสาขาวิชาที่ไม่ได้สมัครใจ ขาดที่ปรึกษาด้านการเรียนขาดการวางแผนการเรียนที่ดี 2) ด้านเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุที่
ส าคัญคือ  ครอบครัวมีฐานะยากจน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่เพียงพอ มีความยัดแย้งกับเพื่อน 3)  ด้านครอบครัวสาเหตุที่ส าคัญ 
คือ ผู้ปกครองไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว 4) ด้านสถาบัน  สาเหตุที่ส าคัญ คือ ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับตัวเข้ากับสภาพการเรียนใหม่ไม่ได้ ค่านิยมของผู้ปกครองที่มีต่อสถาบัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Rumberger, และ Ah Lim (2008) พบว่านักเรียน 1 ใน 4 ซึ่งเข้าเรียนในเกรด 9 ไม่สามารถอยู่เรียนจนได้รับประกาศนียบัตร 
จากการทบทวนงานวิจัย 25 ปีย้อนหลังกับการศึกษางานวิจัย เรื่องการออกกลางคัน จ านวน 203 เรื่องพบข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุ
การออกกลางคันดังนี้ 1) ไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่ตายตัว ที่ท าให้นักเรียนตัดสินใจว่าจะเรียนต่อจนจบหรือไม่ 2) การออก
กลางคันของนักเรียนไม่ใช่เรื่องธรรมดา เป็นผลสะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียน ต้องเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนอย่างลึกซึ้ง 
เพราะสิ่งที่นักเรียนแสดงออกจะส่งผลถึงการตัดสินใจของนักเรียนว่าจะเรียนต่อจนจบหลักสูตรหรือไม่ 3) การเข้าศึกษาตั้งแต่ใน
ขั้นต้นจนกระทั่งถึงระดับมัธยมศึกษา กระบวนการต่าง ๆ ช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ มีตัวบ่งช้ี 2 ประการ คือ



การแสดงออกทางด้านวิชาการและพฤติกรรมทางสังคมและวิชาการ 4) จากรายงานผลการวิจัยจ านวนมาก พบว่ามีหลายปัจจัยที่
เกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่ส่งผลต่อการลาออกกลางคันหรือจบการศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไม่ใช่
เพียงปัจจัยด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ การสนับสนุนของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

2. การพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา พบว่า การด าเนินงาน
พัฒนาการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ผลการพัฒนาการด าเนินงานพบว่า โรงเรียนมีการ
จัดระบบการบริหารงานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียนเพื่อแก้ปัญหาด้านทุนในการเรียน และครูที่ปรึกษามีความตระหนักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการติดตาม
นักเรียนรายบุคคล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาภรณ์ ปินะกาโน (2552) ผลการวิจัยพบว่าการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน
เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันแก้ไข แนวทางในการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันมีหลายแนวทางทางขึ้นอยู่กับ
สาเหตุแนวทางส าคัญมีดังนี้ 1) ส ารวจข้อมูลนักเรียนแต่ละคนเพื่อติดตามดูปัญหาที่เกิดขึ้น 2) จัดหาทุนการศึกษา และให้การ
สนับสนุนที่เพียงพอที่จะใช้ในการเรียนและการเป็นอยู่ 3) โรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญในการเรียน 4) ก าหนดมาตรการติดตามผลอย่างจริงจังและช่วยเหลอืให้เหมาะสมเมื่อเดก็ขาดเรยีนหรอืมีเหตุผลแสดง
ว่ามีแนวโน้มจะขาดเรียน 5) ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 6) จัดหาอาชีพให้ผู้ปกครองท าเป็นหลักแหล่ง 7) สนับสนุน
งบประมาณช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์การศึกษา 8) จัดหาที่พัก  จัดรถรับส่งให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียน 9) โรงเรียน
และคณะกรรมการโรงเรียนประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือเด็ก  และผู้ปกครอง 10) 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมช่วยเสริมจัดบรรยากาศในโรงเรียนที่น่าอยู่  ปลอดภัย  อบอุ่น 11) 
โรงเรียนเปิดปิดภาคเรียนให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับอาชีพทางผู้ปกครอง 12) โรงเรียนจัดที่พักให้นักเรียนในระหว่างที่พ่อแม่ไป
ประกอบอาชีพที่อื่น 13) จัดกิจกรรมการเรียนที่เด็กสนใจตรงกับความต้องการท้าทาย สนุก เด็กรู้สึกมีความสุขที่ได้เรียน  14) 
จัดการสอนทั้งใน  และนอกโรงเรียนเด็กบางคนอาจจะเรียนที่บ้านในบางช่วง 15) จัดบรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่างครูกับเด็กและ
เด็กกับเด็ก ครูเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นที่พ่ึงพาเป็นท่ีปรึกษาให้แก่เด็ก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปฏิภาณ อินทเนตร (2558) 
ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมความถนัดตามความต้องการของนักเรียน 2) สร้างงานและส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ที่สุจริตระหว่างเรียน 3) พัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นรูปแบบที่มาตรฐาน 4) สร้างความรู้และสร้างความตระหนักให้กับครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) สร้างเครือข่ายทางสังคมและหน่วยงานภายนอกในการก ากับ ติดตามและ
ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ 6) สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว 

3. ผลการประเมินการพัฒนาด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ก่อนและหลัง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้นจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย (μ) 
10.27 และหลังอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย (μ) 17.81 สรุปได้ว่าครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้น ในการด าเนินงานพัฒนาการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ส่งผลให้ นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันได้รับการดูแล
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับสาเหตุของปัญหา และมีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงัน
ศึกษาได้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Burrus, และRobert (2012:4-8) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกลางคัน
ของนักเรียนไว้หลากหลาย เช่น อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ต่ า  การจัดการเรียนการไม่น่าสนใจ ขาดการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
ข้อสอบยากเกินไปเป็นต้น และมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนโดยสรุป คือ ครูต้อง
ทราบข้อมูลว่านักเรียนคนใดที่เสี่ยงต่อการออกกลางคันมากที่สุดเพื่อหาทางช่วยเหลือได้ทันท่วงที ก่อนที่นักเรียนจะออกกลางคัน 
นอกจากนี้ โปรแกรมการดูแลผู้ออกกลางคันที่มีประสิทธิภาพก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง มีหลายโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาแต่ไม่
สามารถบอกได้ว่าโปรแกรมใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และบางโปรแกรมมีการรับประกันช่วยให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน
ต่อไปได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นฤชล  พิมพ์สว่าง (2553) ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียน สาเหตุและปัจจัยของการออกกลางคันมีมากมายหลายด้าน การจะลดจ านวนผู้ออกกลางคันให้น้อยลงหรือไม่
มีเลย จึงจ าเป็นต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของการออกกลางคันก่อนไม่ว่าสาเหตุนั้นจะมาจากจุดใด ซึ่งทุกฝ่ายต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจกันแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจ การหาทุนสนับสนุนให้นักเรียนยืมเรียน การจัดรูปแบบการเรียนให้หลากหลาย การดูแลเอา
ใจใส่จากสถาบันครอบครัว ในการปกป้องคุ้มครอง ดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีทัศคติที่ดีต่อการศึกษามี
ส่วนร่วมกับโรงเรียนในทุกด้านด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลจริงจัง  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิพนธ์  แก้วเกิด (2555) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาระบบดูแลสนับสนุนนักเรียนประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หลักการ บทบาทของบุคลากรในระบบ  

http://cmuir.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99


การจัดกิจกรรมด้านสังคมและการปรับตัวของนักเรียน และการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน แบ่งเป็น 4 ด้าน คือด้านข้อดี คือระบบดูแลสนับสนุนนักเรียนสามารถช่วยลดปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียนลงได้ ด้านข้อเสีย คือเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับครู ด้านความเหมาะสม คือระบบดูแลสนับสนุนนักเรียนมี
ความเหมาะสมมีกิจกรรมครบทุกด้านและระยะเวลาที่ด าเนินการมีความเหมาะสม และด้านองค์ประกอบ คือระบบดูแลสนับสนุน
นักเรียนขาดการประสานงานระหว่างผู้ปกครองกับครู 3) ผลการใช้ระบบดูแลสนับสนุนนักเรียน โดยนักเรียนทั้งหมดมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาในการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันของนักเรียน
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา พบว่า ครูที่ปรึกษามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการด า เนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานแต่ละงาน พบว่า การ
ด าเนินงานการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.52รองลงมา ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.51การติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน มีค่าเฉลี่ย 4.42 และการ
ด าเนินงานส่งเสริมนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 4.31 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งโรจน์  อาริยะ (2552) 
พบว่า นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเชียงค า มีความคิดเห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางโดยมีการปฏิบัติ ด้านบริการทั่วไปมากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
สวัสดิการและการพัฒนานักเรียนและด้านวิชาการตามล าดับ  นักเรียนมีความต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ต้องการให้ปฏิบัติด้านบริการทั่วไปมากที่สุด รองลงมือด้านวิชาการและด้านสวัสดิการและการ
พัฒนานักเรียน ตามล าดับ โดยต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าและรวบรวมทะเบียนประวัตนิักเรียน  ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
ของแต่ละคณะ สาขาวิชาและต้องการได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ และทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ส่วน
แนวทางในการปฏิบัติตามบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพเชียงค า  
อาจารย์ที่ปรึกษาควรท าความรู้จักนักเรียนในความดูแลทุกคน โดยจัดท าแฟ้มประวัตินักเรียนเก็บข้อมูล  ประวัติส่วนตัว  ด้านการ
เรียนและความประพฤติของนักเรียนพบปะนักเรียนขณะร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวันและประสานกับอาจารย์ผู้สอน 
หัวหน้าแผนก หัวหน้างานปกครองและหัวหน้างานแนะแนว รวมทั้งผู้ปกครองในการพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาอันเป็น
อุปสรรคต่อการเรียน  

มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Stiburek Simon และ VaclavSvec (2017)  ผลการวิจัยพบว่า การให้ความส าคัญกับ
ปัญหาความส าเร็จของนักเรียนในการศึกษาและการออกกลางคันของนักเรียน โดยการก าหนดนโยบายระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ส่งผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ การวางมาตรการที่จะน ามาใช้ในการกระตุ้นความส าเร็จของนักเรียนในประเทศ 
Visegrad สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) พบว่า 1) การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 2) คุณภาพชีวิตนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสัมพันธภาพสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านจิตใจ และด้านการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด 3) การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พุทธชาด สร้อยสน และคณะ (2560) ผลการวิจัยนั้น พบว่า สภาพปัญหาของ
การออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ปัญหาจากเรื่องส่วนตัว ครอบครัว สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และภายนอก
สถานศึกษา ส าหรับแนวทางการลดปัญหาการออกกลางคัน คือ การที่ครูและผู้ปกครองให้ค าปรึกษา และการดูแลอย่างใกล้ชิด มี
ระบบดูแลนักเรียน การอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   

1. ควรมีการส่งเสริมการจัดอบรมครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจและแนวทางการด าเนินงานการแก้ปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน  

2. ควรมีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานของครูที่ปรึกษาในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มการออกกลางคัน
เป็นระยะชัดเจน และเก็บข้อมูลเป็นสารสนเทศในการส่งต่อนักเรียนไประดับช้ันสูงขึ้น 

3. ควรมีนโยบายการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีแนวโน้มการออกกลางคันเป็นหนึ่งในกรอบการพัฒนา
โรงเรียน โดยวางเป้าหมายความส าเร็จในการลดการออกกลางคันของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2126375379_Stiburek_Simon
https://www.researchgate.net/profile/Vaclav_Svec2


 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันร่วมกับโรงเรียน เพื่อให้ผลการพัฒนาและรองรับกับปัญหาตั้งแต่ต้น ควรท าการวิจัย การพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบภาคีเครือข่าย 
 2. จากสภาพปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ในปีการศึกษา 2559 -2561 และต่อเนื่อง
มาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนมาก เพื่อให้จ านวนนักเรียนออกกลางคันมีแนวโน้มลดลง ควรวิจัย ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 3. ผลการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา เพื่อด าเนินงาน
ในแต่ละด้านที่อาจจะแตกต่างกันตามความเหมาะสมของบริบทและสภาพปัญหาที่พบควรมีการวิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาและแนวทางการแก้ปัญหา 
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