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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมาย 1) เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของการแกป้ญัหาการออกกลาง
คนัของผูเ้รยีนวทิยาลยัการอาชพี สงักดัสถาบนัการอาชวีศกึษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3 2) เพือ่ศกึษา
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 3) เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ระยะที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน ระยะที่ 2 ข้าราชการครู จำานวน 45 คน พนักงานราชการ 
จำานวน 35 คน และครูพิเศษ จำานวน 73 คน คน ได้มาโดยการเทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับตาราง
กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan โดยใช้วิธีเลือกสุ่มแบบแบ่งชั้น คือ แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 45 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น PNI modified ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) ความสอดคล้องขององค์
ประกอบและตัวชี้วัดของการแก้ปัญหาการออกกลางคันโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่าได้ 5 องค์
ประกอบ 45 ตัวชี้วัด 2) สภาพปัจจุบันการแก้ปัญหาการออกกลางคัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
3) สภาพพึงประสงค์ในการแก้ปัญหาการออกกลางคัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) การแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันของวิทยาลัยที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี พบว่า มีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา การพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา มีการพัฒนาครูผู้สอน ตรวจประเมินเอกสารประกอบการสอนแผนการสอนนิเทศการสอนส่ง
เสริมครูเข้ารับการอบรมด้านการสอน มีการพัฒนาครูที่ปรึกษา การประชุมมอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา
ประจำากลุม่นกัเรยีนนักศึกษา มกีารจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีห่ลากหลายตามมาตรฐานวชิาชพี 5) การ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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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 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

บทนำา

การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างคนเพื่อ
จะกา้วไปสูก่ารพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนืพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 มาตรา 6 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และ
คณุธรรมมีจรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำารงชวีติ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมาตรา 
24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการจัดเนื้อหาสาระ
และกจิกรรมใหส้อดคล้องกบัความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรยีน และคำานงึถึงความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคลการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ
การเผชญิสถานการณแ์ละการประยกุตค์วามรูเ้พือ่
ปอ้งกนัและแกไ้ขจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้คิดเป็นทำา
เปน็รกัการอ่านและเกดิการใฝเ่รียนรู้อยา่งต่อเนือ่ง 

ยึดการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวม
ทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา สามารถ
จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดท้กุเวลาทกุสถานทีม่กีาร
ประสานความรว่มมอืกบับดิามารดาผูป้กครองและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศกัยภาพ (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา 
แห่งชาติ. 2545: 5)

สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาได้
ดำาเนนิการในการผลติและพฒันากำาลงัคนเพือ่สนอง
ตอบความต้องการกำาลังคนในการพัฒนาประเทศ
โดยได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีวศึกษา
เพือ่สรา้งความนยิมในการเรยีนวชิาชพีใหก้บัสงัคม
ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคมใน
โครงการและวาระพิเศษต่างๆ เพื่อให้สังคมได้รับ
รู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา และเป็นการ
สรา้งประสบการณใ์หก้บัผูเ้รยีนทัง้ในดา้นการฝกึงาน
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วชิาชพี และปลูกฝงัสำานกึการบรกิารสงัคมนอกจาก
นี้ได้เน้นเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้
เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการ
อาชวีศกึษารว่มกนัมากขึน้ทำาใหก้ารอาชวีศกึษาเปน็
ทีรู่จ้กักับสังคมมากขึน้ และกลุม่เปา้หมายตอ้งการ
เขา้สูร่ะบบอาชวีศกึษาสำานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงต้องการที่จะพัฒนาด้านคุณภาพให้
เพิม่ขึน้ควบคูไ่ปกบัปริมาณผูเ้รียน และขยายบทบาท
การจดัการอาชวีศกึษาสำาหรบัผูเ้รยีนทีเ่ปน็ผูม้งีาน
ทำาแล้วผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและผู้ท่ีกำาลัง
หางานทำาให้มากขึ้นให้ความสำาคัญกับการค้นหา
พฒันาเผยแพรน่วตักรรมเทคโนโลยเีพือ่สรา้ง และ
พฒันาอาชพีใหเ้กดิประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และได้
กระจายอำานาจให้สถาบันการอาชีวศึกษาในด้าน
การบริหารงานทั่วไปการบริหารงานวิชาการ และ
การบริหารบุคคลทำาให้การบริหารมีความคล่อง
ตวัมากขึน้สว่นการจดัการเรยีนการสอนไดท้ำาใน 3 
ระดบั คือ (1) ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 
(2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (3 
) ระดบัเทคโนโลยบัีณฑติ (ทล.บ.) (สำานกัมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2552: 2-3)

ตามหลกัสตูรอาทหิลกัสตูรประกาศนยีบตัร
วิชาชีพมีท้ังการพัฒนาการเรียนการสอนในสถาน
ศกึษาตามปกตกิารพฒันาทวภิาคซีึง่เปน็ความรว่ม
มอืระหวา่งสถานศกึษากบัสถานประกอบการ และ
การพฒันาสะสมหนว่ยกิตหลกัสตูรประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูงมีทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาตามปกติและการพัฒนาทวิภาคีส่วน
หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคช้ันสูงเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติ
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ (บรรเลง 
ศรนิล. 2555: 22) 

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพกำาหนดเป้า
หมายของการดำาเนินงานโดยรักษาเป้าหมายผู้
เรียนใน ระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนใน 
ระดบั ปวส. ลดปญัหาการออกกลางคนัโดยวางเปา้
หมายใหล้ดลงรอ้ยละ 5 ดว้ยการปอ้งกนั/ดแูลราย

บุคคลการวิจัยพัฒนาแก้ปัญหารายวิทยาลัย/ราย
สาขาวชิาการวเิคราะห์แกป้ญัหาเชงิระบบกลุ่มเปา้
หมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคัน
สูงจากข้อมูลจากการสำารวจและติดตามการออก
กลางคนัของผูเ้รยีนระบบปกตริะดบัประกาศนยีบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้
สงู (ปวส.) ชว่งปกีารศกึษา 2552 – 2554 จำานวน
สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง 353 แห่ง(ร้อยละ 85 
ของจำานวนสถานศึกษา 416 แห่ง) พบว่าผู้เรียน
ระบบปกตใินระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 
และระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) โดย
ภาพรวมมีผู้เรียนออกลางคันจำานวน 64,773 คน 
(คดิเปน็รอ้ยละ 27.52) (สำานกัตดิตามและประเมนิ
ผลการอาชีวศึกษา.2556: 20)

วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีสถาน
ศึกษาทั้งหมด 12 แห่งประกอบไปด้วย 4 จังหวัด 
ไดแ้ก ่จงัหวดักาฬสนิธุ ์1) วทิยาลยัการอาชพีหว้ยผึง้ 
2) วทิยาลยัการอาชพีหนองกงุศร ี3) วทิยาลยัการ
อาชพีคำามว่ง จงัหวดัมหาสารคาม 4) วทิยาลยัการ
อาชพีพยคัฆภมูพิสิยั จงัหวดัขอนแกน่ 5) วทิยาลยั
การอาชพีขอนแกน่ 6) วทิยาลยัการอาชพีกระนวน 
7) วทิยาลยัการอาชพีบา้นไผ ่8) วทิยาลยัการอาชพี
พล จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 9) วทิยาลยัการอาชพีโพนทอง 
10) วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 11) วิทยาลัย
การอาชพีพนมไพร 12) วิทยาลยัการอาชพีรอ้ยเอ็ด 
ในปกีารศกึษา 2556 – 2558 ระหวา่งการรายงาน
ข้อมูลประจำาปีงบประมาณ 2556 – 2558 โดยมี
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 3 4,920 คน และ
จำานวนนกัเรยีน นกัศกึษาทีอ่อกกลางคนัในระหวา่ง
ปกีารศกึษา 2556 – 2558 มจีำานวนทัง้สิน้ 3,519 
คน และแตล่ะปกีารศกึษานัน้ มนีกัเรยีน นกัศกึษา
ที่ออกกลางคัน เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2556 
จำานวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคัน จำานวน 
1,076 คน และในปีการศึกษา 2557 นักเรียน 
นักศึกษาที่ออกกลางคัน จำานวน 1,125 คน เพิ่ม
ขึ้นจากปีการศึกษา 2556 จำานวน 49 คน และ 
ปีการศึกษา 2558 นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลาง
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คัน จำานวน 1,318 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2557 จำานวน 193 คน เป็นอัตราการลดลงเป็น
จำานวนมากซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาการออกกลาง
คันเป็นปัญหาท่ีทุกสถานศึกษาในวิทยาลัยการ
อาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 3 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเหน็วา่การดำาเนนิการวจิยั
การแกป้ญัหาการออกกลางคนัของผูเ้รียนวิทยาลยั
การอาชีพสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 3 ด้วยการวิเคราะห์แก้ปัญหา
เชิงระบบเพื่อเป็นการสอดรับกับนโยบายการขับ
เคลื่อนด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพและ
ลดปัญหาการออกกลางคันซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน
ที่จะต้องมีการดำาเนินแก้ไขอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาในสงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษาหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ได้นำาไปประยกุตใ์ชแ้ละเปน็ประโยชนต์อ่ผูเ้รยีนเพือ่
ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนท่ีมีผู้ท่ีมีคุณภาพและ
คณุลกัษณะตามพงึประสงคไ์ดเ้มือ่สำาเรจ็การศกึษา
จากสถานศึกษาสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
คุณธรรมและประกอบอาชีพได้ต่อไปในระยะยาว

ความมุ่งหมายของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตัวช้ีวดัของ
การแกป้ญัหาการออกกลางคนัของผูเ้รียนวิทยาลยั
การอาชพี สงักดัสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ 3 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

3. เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาการออกกลาง
คันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ของ
วทิยาลยัทีม่วีธีิปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practice) และศกึษา

แนวทางการแกป้ญัหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีน
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

วิธีการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรในการวจิยัครัง้นี ้จำานวน 473 คน 
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เช่ียวชาญ
ทางการศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3 จำานวน 210 คนไดม้าโดย
การเทยีบจำานวนประชากรทัง้หมดกบัตารางกำาหนด
ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในการสมัภาษณ ์
ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา จากวทิยาลยัตน้แบบ 3 
แห่ง ซึ่งได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1) แบบประเมนิองคป์ระกอบและตวัชีว้ดั
การแกป้ญัหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีนวทิยาลยั
การอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3 เปน็แบบประเมนิ (Rating 
Scale) 5 ระดบั ถามเกีย่วกบัองคป์ระกอบของการ
แกป้ญัหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีนวทิยาลยัการ
อาชพี สงักดัสถาบนัการอาชวีศกึษา ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ 3 ทั้ง 5 ด้าน 2) แบบประเมินสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของการแก้ปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ 
สงักดัสถาบนัการอาชวีศกึษา ภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ 3 เป็นแบบ (Rating Scale) โดยมีคำาถาม
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการออก
กลางคนั ท่ีมขีองวิทยาลยั 3) แบบสัมภาษณแ์บบมี
โครงสรา้งครอบคลมุแนวทางการแก้ปญัหาการออก
กลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการ ทั้ง 5 ด้าน เพื่อ
ศึกษาโรงเรียนที่เป็น (Best Practice) ของผู้เรียน
วิทยาลัยการอาชีพ 4) แบบประเมินความเหมาะ
สมและเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3 เป็นแบบ (Rating Scale) 5 ระดับ 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ระยะท่ี 1. วิเคราะห์องค์ประกอบและ
การแกป้ญัหาการออกกลางคนัของผูเ้รียนวิทยาลยั
การอาชีพ จากเอกสารและตำารา (2) สร้างเครื่อง
มือประเมินจำานวน 1 ฉบับ นำาไปเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้คำา
แนะนำาแล้วปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ (3) นำาแบบประเมินไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินดัชนีความสอดคล้องกับจุด
ประสงค์ (IOC) (4) นำาแบบประเมินไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒิประเมินความสอดคล้องและเหมาะสม
ของตัวชี้วัดแล้ววิเคราะห์ผลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 

ระยะที ่2. (1) ศกึษาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรา้งแบบประเมนิแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (2) 
รา่งแบบประเมินโดยใชป้ระเดน็ขององคป์ระกอบและ
ตวัชีว้ดัทีไ่ดจ้ากผลการศกึษาในระยะที ่1 มาเปน็ก
รอบการสร้างแล้วนำาไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้คำาแนะนำาแล้ว
ปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่เสนอแนะ (3) จัด
พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง (4) นำาแบบสอบถามที่
ผา่นการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญไปเกบ็ขอ้มลูจาก
กลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ผลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 

ระยะที่ 3 แบบสัมภาษณ์ (1) สร้างแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยใช้กรอบเนื้อหาของ
องคป์ระกอบการแก้ปญัหาการออกกลางคนัของผู้
เรยีนวิทยาลยัการอาชพี ทัง้ 5 องคป์ระกอบแลว้นำา
ไปเสนออาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่ใหค้ำาแนะนำาแลว้นำามา
ปรับปรงุจึงนำาไปเสนอตอ่ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ทา่น เพือ่
ตรวจสอบความถกูตอ้งและเหมาะสม (2) ปรับปรุง
แบบสัมภาษณ์ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ (6) 
จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบับจรงิและนำาไปเก็บขอ้มลู
และนำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า
ความสอดคลอ้งเชงิเนือ้หา (IOC) ของแบบประเมนิ
องค์ประกอบและตัวชี้วัดซึ่งเกณฑ์ความเหมาะสม
ของค่า IOC มีค่า ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป สถิติท่ีใช้ 
ดัชนีความสอดคล้อง IOC

ระยะที่ 2 นำาแบบประเมินที่ได้รับคืนมา
ตรวจสอบความถกูตอ้ง สมบรูณข์องการตอบ จาก
นัน้นำามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
สำาเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน และคา่ PNI ของสภาพปจัจบุนัและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการแกป้ญัหาการออกกลาง
คนัของผูเ้รยีนวทิยาลยัการอาชพี ของวทิยาลยั และ
แปลความหมายขอ้มลูโดยใชเ้กณฑ ์มากทีส่ดุ มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 ผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปเนื้อหาจากการ
สัมภาษณ์แล้วเขียนเป็นตารางสังเคราะห์ออกมา
เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแบบประเมนิ
ของผู้เชี่ยวชาญโดยการหาค่า IOC เพื่อแปรความ
หมายของข้อมูลซึ่งเกณฑ์ความเหมาะสมของค่า 
IOC มีค่า ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และนำามาแปรความ
หมาย ดังนี้

  +1 หมายถึง แน่ใจว่าแนวทางการ
แก้ปัญหาการออกกลางคัน มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้

  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแนวทางการ
แก้ปัญหาการออกกลางคัน มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้

  -1 หมายถงึ แนใ่จวา่แนวทางการแก้
ปัญหาการออกกลางคัน ไม่มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้
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การวิเคราะห์ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการคีย์ลง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป ดังนี้

 5 หมายถึง มีความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ และมีประโยชน์ในระดับมากที่สุด

 4 หมายถึง มีความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ และมีประโยชน์ในระดับมาก

 3 หมายถึง มีความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ และมีประโยชน์ในระดับปานกลาง

 2 หมายถึง มีความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ และมีประโยชน์ในระดับน้อย 

 1 หมายถึง มีความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ และมีประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด สถิติ
ทีใ่ช ้IOC ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1) ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบและตวั
ชีว้ดัของแนวทางการแกป้ญัหาการออกกลางคนัโดย
รวมอยู่ในระดับมาก พบว่าได้ 5 องค์ประกอบ 45 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
มี 5 ตัวชี้วัด ด้านการพัฒนานักเรียน นักศึกษามี 
10 ตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาครูผู้สอนมี 10 ตัวชี้วัด 
ดา้นการพัฒนาครทูีป่รกึษา ม ี10 ตวัชีวั้ด ดา้นการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมี 10ตัวชี้วัด 2) สภาพ
ปัจจุบันในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้
เรียนวิทยาลัยการอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง 3) สภาพพึงประสงค์ในการแก้ปัญหาการ
ออกกลางคนัของผูเ้รยีนวทิยาลยัการอาชพี โดยรวม
อยูใ่นระดับมาก 4) การแกป้ญัหาการออกกลางคนั
ของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ ที่มีประสิทธิผลของ
วิทยาลัยท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดี พบว่า มีการคัดเลือก
นกัเรยีน นกัศกึษา การพัฒนานกัเรยีน นกัศกึษา มี
การพฒันาครผููส้อน ตรวจประเมนิเอกสารประกอบ
การสอนแผนการสอนนเิทศการสอนสง่เสรมิครเูข้า
รับการอบรมด้านการสอน มกีารพฒันาครทูีป่รกึษา 
การประชมุมอบหมายหนา้ทีค่รทูีป่รกึษาประจำากลุม่

นักเรียนนักศึกษา มกีารจดักจิกรรมเสริมหลักสูตรที่
หลากหลายตามมาตรฐานวิชาชีพ 5) การประเมิน
ความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทางพบ
ว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล

1) สภาพปัจจุบันในการแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ 
เอกบตุร อยูส่ขุ (2552: 103) ไดศ้กึษาวจิยัสาเหตุ
และแนวทางการแกไ้ขปญัหาการออกกลางคนัของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
วทิยาลยัการอาชพีพทุธมลฑลในปกีารศกึษา 2546-
2548 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครู-อาจารย์
และนกัศกึษาผลการศกึษาพบวา่แนวทางการแกไ้ข
ปญัหาการออกกลางคนัของนักศกึษาตามความคดิ
เหน็ของผูบ้รหิารครอูาจารยแ์ละนกัศกึษาไดแ้กก่าร
รบันกัศกึษาควรมกีารประเมนิศกัยภาพของนกัศกึษา
กอ่นเขา้เรยีนจรงิเพือ่เปน็การสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนได้
เรียนตามความรู้ความสามารถที่แท้จริง 

2) สภาพพงึประสงคใ์นการแกป้ญัหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะการ
ออกกลางคันของนักเรียนระบบทวิภาคีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2538 องค์
ประกอบของการออกกลางคันได้แก่ด้านหลักสูตร
การเรียนการสอนทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของผูเ้รยีนและตลาดแรงงานขาดความตอ่เนือ่งใน
การศกึษาตอ่ในภมูภิาค ซึง่สอดคลอ้งกบั ชลกร ศรี
ขจรกิจ (2552: 10) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนา
และส่งเสริมนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนที่อยู่ภายใต้การปกครองทุกคนควรจะได้
รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งนักเรียนในกลุ่มปกติ
และกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มพิเศษเช่นกิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อที่จะให้นักเรียนใน
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กลุ่มปกติได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองมากยิ่ง
ขึ้นและเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนในกลุ่มปกติ
กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสำาหรับในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มมีปัญหาหรือกลุ่มพิเศษที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็
จะช่วยให้กลับมาเป็นนักเรียนในกลุ่มปกติหาทาง
แกไ้ขใหก้บัปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัตนเองไดอ้ยา่งเหมาะ
สมและมีคุณภาพชวีติตามท่ีโรงเรยีนคาดหวงัไวซ้ึง่
การพฒันาและสง่เสรมินกัเรยีนมหีลายวธิทีีโ่รงเรยีน
สามารถพจิารณาเนนิการไดแ้ตม่กีจิกรรมหลกัสำาคญั
ที่โรงเรียนต้องดำาเนินการคือการจัดกิจกรรมโฮมรู
มการเยี่ยมบ้านการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
การจดักจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะการดำารงชวีติและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3) ผลศกึษาการการแกป้ญัหาการออกกลาง
คันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ ของวิทยาลัยที่มี
วธิปีฏบิติัท่ีด ีประกอบดว้ย วทิยาลยั ประกอบดว้ย 
วทิยาลยัเทคนคิชมุพร วทิยาลยัการอาชพีนายามอาม 
และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร พบว่า สถานศึกษาได้
มีการดำาเนินการพัฒนา ด้านการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา ด้านการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้าน
การพัฒนาครูผู้สอน ด้านการพัฒนาครูที่ปรึกษา 
และดา้นการพัฒนากจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ซึง่ตรง
กบัองคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้นทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษา เพือ่แก้
ปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีน ทีส่อดคลอ้งกบั
การศกึษาการแกป้ญัหาการออกกลางคนั ประจกัษ ์
เลขตะระโก (2554: 64-67) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความคดิเหน็ของครูและนักเรยีน นักศกึษาวทิยาลยั
การอาชพีวงัสะพุงตอ่การปฏบิตัติามบทบาทหนา้ที่
ของครูที่ด้านการแนะนำาและการให้คำาปรึกษา
ความคิดเห็นของครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาโดย
ภาพรวมคือให้คำาแนะนำาเรื่องอันตรายจากยาเสพ
ติดและไม่ให้ไปเกี่ยวข้องและการวางตัวให้เหมาะ
สมกับวัยในสถานศึกษา

4) ผลความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ
การแกป้ญัหาการออกกลางคนัของผูเ้รียนวิทยาลยั
การอาชีพสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 3 โดยภาพรวมมีความเหมาะสม

และเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องวัชรี 
ตระกูลงาม (2550: 106-107) ได้ศึกษาแนวทาง
การแก้ปัญหาและลดผลกระทบการออกกลางคัน
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ พบวา่มี
ความเหมาะสมและเปน็ไปได ้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ผลจากศึกษา สภาพปัจจุบันของการ
แกป้ญัหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีนวทิยาลยัการ
อาชพีสงักดัสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื 3 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง การ
จดัการเรียนการสอนตามนโยบายของสำานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา และการให้ความสำาคัญ
ของผู้เรียนเพื่อให้ประโยชน์ต่อผู้เรียน รวมทั้งส่ง
ผลให้สถานศึกษาได้สนองนโยบายจากสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำาหรับสภาพ
ปัจจุบันในการดำาเนินงานในระดับน้อยสุด การมี
กจิกรรมพฒันาดา้นการดำารงชวีติในสงัคมปจัจบุนั 
ควรการเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนเปน็ผูใ้ฝเ่รยีนรู ้และสง่
เสริมการจดักจิกรรมพัฒนาศกัยภาพในการเรียนรู้
ด้านวิชาชีพ ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้วิชาชีพ และ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.2 ผลจากศึกษา สภาพพึงประสงค์ของ
การแกป้ญัหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีนวทิยาลยั
การอาชีพสังกดัสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนือ 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สำาหรับด้านที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ ด้านการ
พัฒนาครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนควรตระหนักและให้
ความสำาคญัในการจดัการเรียนการสอน การเอาใจ
ใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษาให้ทั่วถึง เพื่อเป็นการแก้
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยคร้ังต่อไป

2.1 ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาแนวทาง
ให้ครอบคลุมในส่วนของข้อมูลสาระต่างๆ เพื่อที่
จะสามารถนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ในอนาคต
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2.2 ควรศึกษาวิจัยบทบาทการแก้ปัญหา
การออกกลางคนัของผูเ้รยีนวทิยาลยัการอาชพีสงักดั
สถาบนัการอาชวีศกึษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 3

2.3 ควรมกีารศึกษาวจิยั ปจัจยัท่ีส่งผลตอ่
การแกป้ญัหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีนวทิยาลยั
การอาชีพสังกดัสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ 3
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