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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
3) เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ ระยะที ่1 ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ระยะที่ 2 ข้าราชการครู จ านวน 45 คน พนักงานราชการ จ านวน 
35 คน และครูพิเศษ จ านวน 73 คน คน ได้มาโดยการเทียบจ านวนประชากรทั้งหมดกับตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie and Morgan โดยใช้วิธีเลือกสุ่มแบบแบ่งช้ัน คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 45 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น PNI modified ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) ความสอดคล้องของ
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการแก้ปัญหาการออกกลางคันโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่าได้ 5 องค์ประกอบ 45 ตัวช้ีวัด 
2) สภาพปัจจุบันการแก้ปัญหาการออกกลางคัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) สภาพพึงประสงค์ในการแก้ปัญหาการออก
กลางคัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) การแก้ปัญหาการออกกลางคันของวิทยาลัยที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี พบว่า มีการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา การพัฒนานักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาครูผู้สอน ตรวจประเมินเอกสารประกอบการสอนแผนการสอนนิเทศการสอน
ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมด้านการสอน มีการพัฒนาครูที่ปรึกษา การประชุมมอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจ ากลุ่มนักเรียน
นักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายตามมาตรฐานวิชาชีพ 5) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : แนวทาง การแก้ปัญหาการออกกลางคัน 
 
Abstract 
 This research aims to study 1) elements and indicators of the development of the solution 
design in the middle of college students, vocational Institute, affiliated with the North East 3 2) current 
weather and conditions, studies for the development of the guidelines. To solve the problem of out in the 
middle of college students affiliated with the Institute of vocational education. North East 3 3) to study the 
development of design solutions in the middle of college students affiliated with the Institute of vocational 
education. Northeastern University has 3 good practices (Best Practice) and to developing solutions to exit 
in the middle of college students affiliated with the Institute of vocational education. North East 3 
samples include phase 1 escrow amount 5 people, 2 phases, the number of teachers, the number of 
government employees, 45 ,35 workers and teachers, special number 73 people have come by the table 
to determine the total population size of the sample and using the Krejcie Morgan. How to choose 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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a random layer is current and working conditions questionnaire of academic administration of the school. 
Model scale estimates the 5 level 45 stats that are used in the data analysis include percentage, average, 
standard deviation. Analysis of needs modified PNI research results appear as follows. 
 
Keywords: The Guideline , The development. problem-solving the Drop – Out 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างคนเพื่อจะก้าว
ไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ 2545 มาตรา 6 
 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลการฝึกทักษะกระบวนการคิดการ
จัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้เพื่อ
ป้องกันและแก้ ไขจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบตัิให้ท าไดค้ิดเป็นท าเป็นรักการ
อ่านและเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยึดการจัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่
ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา สามารถ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ เรียนตามศักยภาพ  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 5) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
ด าเนินการในการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อสนองตอบ
ความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศโดยได้สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความนิยมใน
การเรียนวิชาชีพให้กับสังคมในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการ
บริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้สังคม
ได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพ และ
ปลูกฝังส านึกการบริการสังคมนอกจากนี้ได้เน้นเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมี
บทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันมากขึ้นท าให้การ
อาชีวศึกษาเป็นที่รู้จักกับสังคมมากขึ้น และกลุ่มเป้าหมาย
ต้องการเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษาส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงต้องการที่จะพัฒนาด้านคุณภาพให้ เพิ่มขึ้น

ควบคู่ไปกับปริมาณผู้เรียน และขยายบทบาทการจัดการ
อาชีวศึกษาส าหรับผู้เรียนที่เป็นผู้มีงานท าแล้วผู้ที่ต้องการ
พัฒนาศักยภาพและผู้ที่ ก าลั งหางานท าให้มากขึ้น ให้
ความส าคัญกับการค้นหาพัฒนาเผยแพร่นวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อสร้าง และพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ และได้กระจายอ านาจให้สถาบันการอาชีวศึกษา 
ในด้านการบริหารงานท่ัวไปการบริหารงานวิชาการ และการ
บริหารบุคคลท าให้การบริหารมีความคล่องตัวมากขึ้นส่วน
การจัดการเรียนการสอนได้ท าใน 3 ระดับ คือ (1) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (2) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (3) ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
(ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2552 : 2-3) 
 ตามหลักสูตรอาทิหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพมีทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ตามปกติการพัฒนาทวิภาคีซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ และการพัฒนาสะสม
หน่วยกิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงมีทั้งการ
พัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติและการ
พัฒนาทวิภาคีส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคช้ันสูง
เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติโดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ (บรรเลง ศรนิล. 2555 : 22)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้าน
การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพก าหนดเป้าหมายของการ
ด าเนินงานโดยรักษาเป้าหมายผู้เรียนใน ระดับ ปวช . การ
เพิ่มปริมาณผู้ เรียนในระดับ ปวส . ลดปัญหาการออก
กลางคันโดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ  5 ด้วยการ
ป้องกัน/ดูแลรายบุคคลการวิจัยพัฒนาแก้ปัญหาราย
วิทยาลัย/รายสาขาวิชาการวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
จากข้อมูลจากการส ารวจและติดตามการออกกลางคันของ
ผู้เรียนระบบปกติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช่วงปีการศึกษา 
2552 – 2554 จ านวนสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง 353 แห่ง
(ร้อยละ 85 ของจ านวนสถานศึกษา 416 แห่ง) พบว่าผู้เรียน
ระบบปกติในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยภาพรวมมี
ผู้ เรียนออกลางคันจ านวน  64,773 คน (คิดเป็นร้อยละ 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 

154 

27.52) (ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา.2556 
: 20) 
 วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  มีสถานศึกษาทั้งหมด 12 แห่ง
ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  1) 
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 2) วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
3) วิทยาลัยการอาชีพค าม่วง จังหวัดมหาสารคาม 4) 
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดขอนแก่น 5) 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 6) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 
7) วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  8) วิทยาลัยการอาชีพพล 
จังหวัดร้อยเอ็ด  9) วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 10) 
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 11) วิทยาลัยการอาชีพพนม
ไพร 12) วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ในปีการศึกษา 2556 – 
2558 ระหว่างการรายงานข้อมูลประจ าปีงบประมาณ 2556 
– 2558 โดยมีนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 3 4,920 คน 
และจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันในระหว่างปี
การศึกษา 2556 – 2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 3,519 คน และแต่
ละปีการศึกษานั้น มีนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคัน 
เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2556 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่
ออกกลางคัน จ านวน 1,076 คน และในปีการศึกษา 2557 
นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคัน จ านวน 1,125 คน เพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา 2556 จ านวน 49 คน และ ปีการศึกษา 
2558 นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคัน จ านวน 1,318 คน 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 จ านวน 193 คน เป็นอัตราการ
ลดลงเป็นจ านวนมากซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาการออกกลางคัน
เป็นปัญหาที่ทุกสถานศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพ สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
 ดังนั้นผู้ วิจัยจึงเห็นว่าการด าเนินการวิจัยการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
ด้วยการวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบเพื่อเป็นการสอดรับกับ
นโยบายการขับเคลื่อนด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
และลดปัญหาการออกกลางคันซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่
จะต้องมีการด าเนินแก้ไขอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปประยุกต์ใช้
และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคน
ที่มีผู้ที่มีคุณภาพและคุณลักษณะตามพึงประสงค์ได้เมื่อส าเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
คุณธรรมและประกอบอาชีพได้ต่อไปในระยะยาว 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของ
การแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลยัการอาชีพ 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
  2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
  3. เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ของวิทยาลัยที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) และศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 473 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จ านวน 
210 คนได้มาโดยการเทียบจ านวนประชากรทั้งหมดกับ
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จากวิทยาลัยต้นแบบ 
3 แห่ง ซึ่งได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
เป็นแบบประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ ถามเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
วิ ท ย าลั ย ก ารอ า ชีพ  สั งกั ดสถาบั นการอาชี วศึ กษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ทั้ง 5 ด้าน  
 2. แบบประเมินสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึ ง
ประสงค์ ของการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นแบบ (Rating Scale) โดยมี
ค าถามครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการออก
กลางคัน ที่มีของวิทยาลัย  
 3. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างครอบคลุม
แนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัย
การ ทั้ง 5 ด้าน เพื่อศึกษาโรงเรียนที่เป็น (Best Practice) 
ของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ  
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 4. แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้
ของแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
วิท ยาลั ยการอา ชีพ  สั งกั ดสถาบั น การอา ชีวศึ กษ า  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นแบบ (Rating Scale) 5 ระดับ  
 
การด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่  1. วิเคราะห์องค์ประกอบและการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ 
จากเอกสารและต ารา (2) สร้างเครื่องมือประเมินจ านวน 1 
ฉบับ  น าไป เสนออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบและให้ค าแนะน าแล้วปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอแนะ (3) น าแบบประเมินไปให้
ผู้เช่ียวชาญประเมินดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
(IOC) (4) น าแบบประเมินไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความ
สอดคล้องและเหมาะสมของตัวช้ีวัดแล้ววิเคราะห์ผลโดยการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 ระยะที่ 2. (1) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้าง
แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (2) ร่างแบบ
ประเมินโดยใช้ประเด็นขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดที่ได้
จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 มาเป็นกรอบการสร้างแล้ว
น าไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
และให้ค าแนะน าแล้วปรับปรุงแก้ ไขตามที่ อาจารย์ที่
เสนอแนะ (3) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง (4) น าแบบสอบถาม
ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างและวิเคราะห์ผลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป  
 ระยะที่  3 แบบสั มภ าษณ์  (1) สร้ างแบบ
สัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้างโดยใช้กรอบ เนื้ อหาของ
องค์ประกอบการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
วิทยาลัยการอาชีพ ทั้ง 5 องค์ประกอบแล้วน าไปเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าแล้วน ามาปรับปรุงจึง
น าไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและเหมาะสม (2) ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตาม
ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ (6) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับ
จริงและน าไปเก็บข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
มาสังเคราะห์  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบประเมินองค์ประกอบ
และตัวช้ีวัดซึ่งเกณฑ์ความเหมาะสมของค่า IOC มีค่า ตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป สถิติที่ใช้ ดัชนีความสอดคล้อง IOC 

 ระยะที่  2 น าแบบประ เมิ น ที่ ได้ รับ คื นม า
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการตอบ จากนั้นน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า 
PNI ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ 
ของวิทยาลัย และแปลความหมายข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ระยะที่ 3 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลโดยการสรุปเนื้อหาจากการสัมภาษณ์แล้วเขียนเป็น
ตารางสังเคราะห์ออกมาเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
 วิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญโดยการหาค่า IOC เพื่อแปรความหมายของ
ข้อมูลซึ่งเกณฑ์ความเหมาะสมของค่า IOC มีค่า ตั้งแต่ 0.50 
ขึ้นไป และน ามาแปรความหมาย ดังนี ้
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าแนวทางการแก้ปัญหา
การออกกลางคัน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแนวทางการแก้ปัญหา
การออกกลางคัน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 
  -1 หมายถึง แน่ใจว่าแนวทางการแก้ปัญหา
การออกกลางคัน ไม่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 
 การวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางผู้ ท รงคุณ วุฒิ  โดยการคี ย์ ล งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
  5 หมายถึง มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ 
และมีประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ 
และมีประโยชน์ในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ 
และมีประโยชน์ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ 
และมีประโยชน์ในระดับน้อย   
  1 หมายถึง มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ 
และมีประโยชน์ในระดับน้อยท่ีสุด   
 สถิติที่ ใช้  IOC ค่าเฉลี่ ย ร้อยละ ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 
ผลการวิจัย 
 1. ความสอดคล้องขององค์ประกอบและตัวช้ีวัด
ของแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่าได้ 5 องค์ประกอบ 45 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้าน
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษามี 5 ตัวช้ีวัด ด้านการพัฒนา
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นักเรียน นักศึกษามี 10 ตัวช้ีวัด ด้านการพัฒนาครูผู้สอนม ี
10 ตัวช้ีวัด ด้านการพัฒนาครูที่ปรึกษา มี 10 ตัวช้ีวัด ด้าน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมี 10ตัวช้ีวัด  
 2. สภาพปัจจุบันในการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 3. สภาพพึงประสงค์ในการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 4. การแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
วิทยาลัยการอาชีพ ที่มีประสิทธิผลของวิทยาลัยที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ดี พบว่า มีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา การพัฒนา
นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาครูผู้สอน ตรวจประเมิน
เอกสารประกอบการสอนแผนการสอนนิเทศการสอน
ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมด้านการสอน มีการพัฒนาครูที่
ปรึกษา การประชุมมอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
หลากหลายตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 5. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของแนวทางพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
อภิปรายผล 
 1. สภาพปัจจุบันในการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ เอกบุตร อยู่สุข (2552 : 
103) ได้ศึกษาวิจัยสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมลฑลในปีการศึกษา 2546-
2548 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครู -อาจารย์และ
นักศึกษาผลการศึกษาพบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ออกกลางคันของนักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารครู
อาจารย์และนักศึกษาได้แก่การรับนักศึกษาควรมีการ
ประเมินศักยภาพของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนจรงิเพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้เรียนตามความรู้ความสามารถที่
แท้จริง  
 2. สภาพพึงประสงค์ในการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการออกกลางคันของนักเรียน
ระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 
2538 องค์ประกอบของการออกกลางคันได้แก่ด้านหลักสูตร
การเรียนการสอนที่ไม่สอดคลอ้งกับความต้องการของผู้เรียน
และตลาดแรงงานขาดความต่อเนื่องในการศึกษาต่อใน
ภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับ ชลกร ศรีขจรกิจ (2552 : 10) ที่ได้

ศึกษาวิจัยการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่
เหมาะสมกับนักเรียนที่อยู่ภายใต้การปกครองทุกคนควรจะ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาท้ังนักเรียนในกลุ่มปกติและกลุม่
เสี่ยงหรือกลุ่มพิเศษเช่นกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง เพื่อที่จะให้นักเรียนในกลุ่มปกติได้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองมากยิ่งขึ้นและเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียน
ในกลุ่มปกติกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงส าหรับในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มมีปัญหาหรือกลุ่มพิเศษที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็จะช่วยให้
กลับมาเป็นนักเรียนในกลุ่มปกติหาทางแก้ไขให้กับปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตตามที่
โรงเรียนคาดหวังไว้ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนมี
หลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาเนินการได้แต่มีกิจกรรม
หลักส าคัญที่โรงเรียนต้องด าเนินการคือการจัดกิจกรรม 
โฮมรูมการเยี่ยมบ้านการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
 3. ผลศึกษาการการแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ ของวิทยาลัยที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
ประกอบด้วย วิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
วิทยาลัยการอาชีพนายามอาม และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
พบว่า สถานศึกษาได้มีการด าเนินการพัฒนา ด้านการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ด้านการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ด้านการพัฒนาครูผู้สอน ด้านการพัฒนาครูที่
ปรึกษา และด้านการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งตรง
กับองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านที่ผู้วิจัยได้ศึกษา เพื่อแก้ปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับการศึกษาการ
แก้ปัญหาการออกกลางคัน ประจักษ์ เลขตะระโก (2554 : 
64-67) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูและนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงต่อการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ีของครูที่ด้านการแนะน าและการให้ค าปรึกษา
ความคิดเห็นของครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาโดยภาพรวมคือให้
ค าแนะน าเรื่องอันตรายจากยาเสพติดและไม่ให้ไปเกี่ยวข้อง
และการวางตัวให้เหมาะสมกับวัยในสถานศึกษา 
 4. ผลความเหมาะสมและเป็นไปได้ของการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องวัชรี ตระกูลงาม (2550 : 106-107) ได้ศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหาและลดผลกระทบการออกกลางคัน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพลินพิศ สิงห์ค า (2561) ที่
วิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานตามระบบดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 28 พบว่า 1. การศึกษา
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรี ยนในสั งกัดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ได้องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) 
การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และ 5) การส่งต่อนักเรียนซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์จากนัก
การศึกษา ที่มีช่ือเสียงและนักวิชาการท าให้ได้องค์ประกอบ
ที่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  2. การวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และจัดล าดับความ
ต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 พบว่าสภาพปัจจุบันของการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมากและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก จะเห็นว่าสภาพท่ีเกิดขึ้นเป็นสภาพ
ที่บ่ งบอกถึ งระบบคุณภาพในการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างด ี
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   1.1 ผลจากศึกษา สภาพปั จจุบันของการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการ
ให้ความส าคัญของผู้เรียนเพื่อให้ประโยชน์ต่อผู้เรียน รวมทั้ง
ส่ งผลให้สถานศึกษาได้สนองนโยบายจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส าหรับสภาพปัจจุบันใน
การด าเนินงานในระดับน้อยสุด การมีกิจกรรมพัฒนาด้าน
การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ควรการเสริมสร้างให้ผู้เรียน
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ในการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้วิชาชีพ 
และการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์  
  1.2 ผลจากศึกษา สภาพพึงประสงค์ของ 
การแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลยัการอาชีพ
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับด้านที่พึงประสงค์
มากที่สุดคือ ด้านการพัฒนาครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนควร
ตระหนักและให้ความส าคญัในการจดัการเรียนการสอน การ

เอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษาให้ทั่วถึง เพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาแนวทางให้
ครอบคลุมในส่วนของข้อมูลสาระต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ในอนาคต 
  2.2 ควรศึกษาวิจัยบทบาทการแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลยัการอาชีพ
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
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