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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาการออกกลางคันของ
นักเรี ยน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ในปี การศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู ผสู้ อน นักเรี ยนที่ออก
กลางคัน และนักเรี ยนปั จจุบนั ที่ยงั คงศึกษาอยู่ รวม 234 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การวิจยั จานวน 3 ฉบับ คือ แบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริ หารและครู ผสู้ อน แบบสอบถามสาหรับ
นักเรี ยนที่ออกกลางคัน และแบบสอบถามสาหรับนักเรี ยนที่ยงั คงศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS version 11.5 for Windows สถิติที่ใช้ ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู้ อน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในปี การศึกษา 2555
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านครอบครัวของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน และมาจาก
ครอบครัวที่แตกแยก ที่มีปัญหาจากความขัดแย้งกันภายในครอบครัว รองลงมา คือ ด้านนโยบาย
การรับนักเรี ยน พบว่า มีการรับนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งไม่มีความรู ้พ้นื ฐานเพียงพอ
และรับนักเรี ยนหลังจากเปิ ดการเรี ยนการสอนไปนานแล้ว ด้านสถานศึกษา พบว่า ทุนการศึกษา
สาหรับนักเรี ยนมีไม่เพียงพอ หรื อน้อยเกินไป นักเรี ยนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากครู ที่ปรึ กษา
เท่าที่ควร ภูมิทศั น์ และความสะอาดของสถานศึกษา รวมถึงกฎ ระเบียบของสถานศึกษาไม่เป็ นที่
พอใจของนักเรี ยน ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน พบว่า การจัดสิ่ งอานวยความสะดวก
เครื่ องจักร อุปกรณ์ในการฝึ กปฏิบตั ิไม่เพียงพอเกิดการชารุ ด ทรุ ดโทรม และเสี ยหายอย่างมากมาย

บรรยากาศในโรงฝึ กงาน ห้องเรี ยน ร้อน อบอ้าว ครู ผสู ้ อนไม่มีความรับผิดชอบต่อการสอน
ไม่มีการแนะแนวให้นกั เรี ยนเข้าในในเรื่ องของการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า นักเรี ยนส่ วนมากออกไปรับประทานอาหารนอกวิทยาลัยฯ
และไม่เข้าวิทยาลัยฯ ด้านลักษณะของวิชาชีพของผูเ้ รี ยน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่คิดว่า อาชีพ
ทางด้านช่าง เป็ นอาชีพที่ตอ้ งใช้ความคิด ใช้แรงงานมาก เงินเดือนน้อย มีโอกาสในการศึกษาต่อ
น้อยมาก และเป็ นอาชีพที่เสี่ ยงภัยสู ง
นักเรี ยนออกกลางคัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในปี การศึกษา 2555
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านครู ผสู ้ อนวิชาชีพ พบว่า ครู ขาดความเอาใจใส่ ต่อนักเรี ยน เข้าสอน และเลิก
สอนไม่ตรงเวลา ไม่รับฟังความคิดเห็นของนักเรี ยน งานที่มอบหมายมากเกินไป ไม่อธิ บาย
รายละเอียดให้ชดั เจน วิธีการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอนไม่น่าสนใจ ไม่ทนั สมัย เนื่องจากมี
การเตรี ยมตัวไม่พร้อม หรื อไม่มีการเตรี ยมตัวมาสอน และการเตรี ยมเนื้อหาที่จะสอน รองลงมาคือ
ด้านครู ผสู ้ อนสายสามัญ พบว่า มีลกั ษณะอย่างเดียวกันกับครู ผสู ้ อนสายอาชีพ ด้านแผนกวิชาที่
เรี ยน พบว่า เครื่ องมือ อุปกรณ์การฝึ ก มีไม่เพียงพอ ล้าสมัย ไม่อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี ห้องเรี ยน
และห้องปฏิบตั ิการไม่เพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวยต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนขาดการวางแผนที่ดีในการเรี ยน ส่ งผลทาให้การสอบในแต่ละครั้ง ผล
การสอบต่ากว่าเกณฑ์ เข้าเรี ยนในแผนกวิชาที่ไม่ได้สมัครใจ ไม่มีความรู ้พ้นื ฐานในการเรี ยน และ
บางรายต้องช่วยพ่อแม่หารายได้เพื่อจุนเจือครอบครัว ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพที่เรี ยน พบว่า
นักเรี ยนมีความคิดเห็นว่า โอกาสที่จะจบการศึกษาเป็ นไปได้ยาก ต้องใช้ความคิดมาก
ตลาดแรงงานมีนอ้ ย เป็ นอาชีพที่ไม่มีเกียรติ และต้องทางานในสถานที่ที่ไม่สะอาด ด้านครอบครัว
พบว่า นักเรี ยนมาจากครอบครัวที่ยากจน บางรายครอบครัวแตกแยก และต้องรับผิดชอบหารายได้
เพื่อมาจุนเจือครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา พบว่า กิจกรรมทางวิทยาลัยฯ
ดาเนินการจัดให้ไม่มีผล หรื อส่ งผลทาให้การเรี ยนดีข้ ึน วิทยาลัยฯ ยังเข้มงวดในเรื่ องของ
การปกครองมากเกินไป โดยนักเรี ยนยังไม่ได้รับการดูแลจากครู ที่ปรึ กษาเท่าที่ควร และวิทยาลัยฯ
ยังจัดเตรี ยมที่พกั ผ่อน พร้อมอุปกรณ์อานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น น้ าดื่ม อุปกรณ์การกีฬา
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรี ยน
นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการออกกลางคันของ
นักเรี ยน ระดับประกา ศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ในปี การศึกษา 2555 ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านแผนกวิชาที่เรี ยน รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา ด้านครู ผสู้ อนสายสามัญ ด้านครู ผสู้ อนสายอาชีพ ด้านครอบครัว

และด้านนักเรี ยน ตามลาดับ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั ส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ออกกลางคัน
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ช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ของ รศ.ณัฐกิต์ ิ เฮงตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร.คานึง ทองเกตุ
ครู ชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และนายสื บศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ที่ได้กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเครื่ องมือ
ในการวิจยั รวมทั้งกรุ ณาให้คาแนะนาตลอดการทาวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ใน
โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ รองผูอ้ านวยการทุกฝ่ าย คณะครู ผสู้ อน นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้องของ
วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการตอบ
แบบสอบถาม และได้ให้คาปรึ กษาและความช่วยเหลือด้านข้อมูลและการเรี ยบเรี ยง
คุณค่าและประโยชน์อนั เกิดจากงานวิจยั นี้ ขอมอบให้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่าน และผูส้ นใจ

คณะผูว้ จิ ยั

