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ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน 
Risk Factors that can Affect the Dropout of Children and Youth 

 
นันธวัช นุนารถ1 
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บทคัดย่อ 
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตให้ก้าว
ต่อไป  จึงจ าเป็นจะต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้านในแต่ละช่วงวัย ทั้งจากพ่อแม่ 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ด้วยความรู้ที่หลากหลายแบบสหวิชาชีพ รวมทั้งต้องใช้ทักษะและ 
เจตคติที่เห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชนด้วย ซึ่งการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานให้เด็ก
และเยาวชนก้าวไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม 
เมื่อเด็กได้เข้าศึกษาแล้วต้องพยายามให้เด็กศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและได้ศึกษา 
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยคือ ปัญหาที่เด็กส่วนหนึ่งศึกษาเล่าเรียน  
ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ แม้ทุกภาคส่วนและทุกระดับของสังคมจะค่อนข้างให้ความส าคัญกับ 
การขยายโอกาสและการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน การออกกลางคันจึงเป็นปัญหา
ส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  
 ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของเด็กและเยาวชนได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องทราบถึง
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา เพ่ือน าไปสู่แนวทางหรือวิธีการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของเด็กและเยาวชนได้ บทความนี้จึงมุ่งทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยเสี่ยงด้าน
ครอบครัว 2) ปัจจัยเสี่ยงด้านครูและสถานศึกษา 3) ปัจจัยเสี่ยงด้านผู้เรียน และ 4) ปัจจัยเสี่ยงด้าน
สังคมและสภาพแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของ
เด็กและเยาวชนดังกล่าว 
ค าส าคัญ: ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน  เด็กและเยาวชน  นครสวรรค์ 
 
Abstract 

Children and young people are valuable resource and essential to national 
development in the future to move forward. Which should be cared appropriately at 
different ages by parents, schools, communities and society. With a range of 
multidisciplinary knowledge. The skills and attitudes that see the value of children and 
youth. Education is part of the foundation for the children and youth to be a complete 
human being, both physical, mental and moral. The children should have access to 
education and they should try to study at least compulsory education and if possible 
higher education too. But the problem is at every age. Many children do not complete 
the compulsory education. Despite all sectors at all levels of society keep on focusing 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



325 
 

on expanding opportunities and promoting ways to educate children and youth. The 
dropout at different age is a burning issue of the education. The country needs urgent 
actions in order to tackle the dropout problems among children and youth. It is very 
important to know the risk factors of the children outside the education system.  

In order to solve the problem or how to prevent dropout of children and youth. 
This article aims to review the risk factors that affect the dropout of children and youth 
includes four fragments: 1) the risk factors of family 2) risk factors, teachers and 
education 3) the risk factors and the students, and 4) risk factors, society and the 
environment As well as ways to hedge the impact of dropping out of children and 
youth. 
Keywords: Risk factors that can affect the dropout, children and youth, Nakhon Sawan. 
 
บทน า 
 ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ได้มีการก าหนดสิทธิทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน  
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 
2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546, น.4) นั้นก็หมายความว่า 
เด็กที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยทุกคนจะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อย 12 ปี จึงเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องรับเด็กในเขตบริการหรือเด็กในความ
รับผิดชอบที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดให้ได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาภาคบังคับทุกคน และเมื่อเด็กได้ เข้า
ศึกษาแล้วต้องพยายามให้เด็กศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยคือ ปัญหาที่เด็กส่วนหนึ่งศึกษาเล่าเรียนไม่จบการศึกษาภาค
บังคับ แม้ทุกภาคส่วนและทุกระดับของสังคมจะค่อนข้างให้ความส าคัญกับการขยายโอกาสและ 
การส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน  แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสังคมดูเหมือนจะยัง 
ไม่สามารถยืนยันได้ถึงความส าเร็จของภารกิจด้านการขยายโอกาสและการส่งเสริมด้านการศึกษาเสีย
ทีเดียว ที่เป็นเช่นนี้เพราะยังมีนักเรียนอีกจ านวนไม่น้อยที่ออกจากระบบการศึกษากลางคันโดยสาเหตุ
หลักๆ ที่เลิกเรียน อาทิ ต้องอพยพตามผู้ปกครอง หาเลี้ยงครอบครัว ฐานะยากจน ติดยาเสพติด  
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และแม้ว่ารัฐบาลจะได้พยายามให้ความช่วยเหลือปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นใน
การศึกษา เช่น ชุดนักเรียน แบบเรียน ค่าอาหารกลางวัน แต่ปัญหาการออกกลางคันเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ 
(ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554, น.1) 
 การออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนท าให้เกิดความ
สูญเปล่าทางการศึกษา เป็นผลเสียต่อผู้เรียน ได้แก่ ท าให้ผู้เรียนขาดความรู้ และทักษะจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้ ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนา
ตนเอง ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระหว่างเรียน งบที่รัฐควรจะได้รับในอนาคตจากการที่มีประชากรที่มี
คุณภาพ งบที่รัฐจะต้องเสียไปในการแก้ปัญหาสังคมหากเด็กออกกลางคันส่วนหนึ่งก่อปัญหาขึ้น  งบที่
รัฐต้องเสียไปในการดูแลบุคคลส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นการสูญเสียโอกาส ได้แก่ 
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สูญเสียโอกาสส่วนบุคคลที่จะศึกษาและพัฒนาตนเอง สูญเสียโอกาสของสังคมที่จะได้บุคคลที่มี
คุณภาพมาพัฒนาประเทศ และเป็นผลเสียต่อสังคม ได้แก่ ขาดคนที่มีคุณภาพที่จะสร้างสรรค์ความ
เจริญ สังคมต้องแบกรับภาระหากผู้เรียนที่ออกกลางคันโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้  
สังคมเกิดความวุ่นวายหากผู้เรียนที่ออกกลางคันโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และก่อปัญหาขึ้น  

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงสาเหตุของการลาออกกลางคัน 

(ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554, น.14) 
 

 จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่าการออกกลางคันเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ เพราะ
ผู้เรียนที่ออกกลางคันต้องประสบปัญหาคุณภาพชีวิตของตนเอง ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและ
ประเทศชาติในอนาคต เมื่อท าการศึกษาข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคันในระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2548-2552 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า จ านวนผู้เรียนออกกลางคันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ทั้งนี้
สาเหตุส าคัญของการออกกลางคันของผู้เรียนรวมทั้งประเทศในปีการศึกษา  2552 ส่วนใหญ่มีสาเหตุ
จากการอพยพตามผู้ปกครอง กล่าวคือคิดเป็นร้อยละ 18.00 ของจ านวนผู้เรียนออกกลางคันทั้งหมด 
รองลงมามีสาเหตุจากปัญหาครอบครัวและปัญหาในการปรับตัวร้อยละ 12.78 และ 10.21 ตามล าดับ 
อย่างไรก็ด ียังมีประเด็นสาเหตุการออกกลางคันที่น่าสนใจ คือ สมรสแล้วซึ่งมีสูงถึง 3,259 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.58 ของจ านวนผู้เรียนออกกลางคันทั้งหมด เนื่องจากเด็กที่อยู่ในระดับการศึกษาไม่เกิน
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งตามเกณฑ์จะมีอายุสูงสุดอยู่ในช่วงประมาณ  18 ปี เด็กในช่วงวันนี้จึงถูก
คาดหวังว่าน่าจะยังต้องอยู่ในระบบการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการออกกลางคันในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่ได้
ระบุสาเหตุที่ชัดเจนจ านวนมากถึง 19,205  คนหรือร้อยละ 38.75 ของจ านวนผู้เรียนออกกลางคัน
ทั้งหมด จึงเป็นประเด็นน่าสนใจว่ามีความจ าเป็นจะต้องจ าแนกสาเหตุที่แท้จริงของการออกกลางคัน
ให้ละเอียดลงไปหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการกับสถานการณ์นี้ในอนาคต  
 ปัญหาการออกกลางคันที่ปรากฏขึ้นนั้นกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ต้อง
ได้รับการด าเนินการป้องกันและแก้ไข จึงได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่
สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต โดยก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือเป็นการลดจ านวนผู้เรียนที่ออก
จากระบบการศึกษากลางคัน (ส านักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม . (2550, น.
24-25) นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์กรหลักในการน านโยบาย
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ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เหตุผลส่วนหนึ่งก็เพ่ือลด
ความเสี่ยงต่อการออกกลางคันของผู้เรียน โดยก าหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ปัญหา เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก
ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้นักเรียนมี
คุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง 
มีความสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการศึกษา การเรียนรู้และวิถีชีวิตในสังคม (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550, น.3-4) 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บทความน าจึงมุ่งน าเสนอปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็ก
และเยาวชน โดยจ าแนกออกเป็น 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยเสี่ยงด้านครอบครัว ปัจจัยเสี่ยงด้านครูและ
สถานศึกษา ปัจจัยเสี่ยงด้านผู้เรียน และปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ตลอดจนแนวทาง
การป้องกันความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน 
 
แนวคิดพื้นฐานของการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน 
 การออกกลางคันของเด็กและเยาวชน หมายถึง นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปี 
หรือออกจากสถานศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง  ท าให้นักเรียน 
พ้นสภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่ จึงมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงแนวคิด
พ้ืนฐานของการออกกลางคัน ซึ่งพอกล่าวโดยสรุปความได้ ดังนี้  
 สาเหตุของการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน  

มีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงสาเหตุที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชนทั้ง
คล้ายคลึงและแตกต่างกันไป ซึ่งกองนโยบายและแผนของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2542, น.18) กล่าวสรุปได้ความว่า สาเหตุของการออกกลางคันเกิดขึ้นจาก 1) สาเหตุจาก
ตัวนักเรียน ได้แก่ การเบื่อหน่ายการเรียน เรียนรู้ช้า เรียนอ่อนเรียนไม่ทันเพ่ือน ปรับตัวเข้ากับครูและ
เพ่ือนไม่ได้ ได้รับอุบัติเหตุ พิการ ป่วย หรือติดสารเสพติด 2) สาเหตุจากสภาพภายในโรงเรียน ได้แก่ 
ด้านครูผู้สอน สอนไม่เหมาะสม ลงโทษโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม ขาดความ
ยุติธรรม มีอคติต่อเด็ก และไม่ให้ความส าคัญกับนักเรียน ด้านสภาพภายในสถานศึกษา ขาดสื่อ
อุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ จูงใจให้อยากเรียน บรรยากาศไม่เอ้ือให้เรียนรู้  ทรุดโทรม 
สกปรก และห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนท าให้ต้องใช้ห้องเรียนร่วมกัน เป็นต้น 3) สาเหตุ
จากครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ครอบครัวยากจน เด็กต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัว 
ครอบครัวแตกแยก มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง อพยพไปท างานที่อ่ืนและมีการย้ายไปมาตามฤดูกาล  
ขาดผู้อุปการะ ขาดความตระหนักในความส าคัญของการศึกษาเพราะไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนที่ได้รับ
จากการเรียนในโรงเรียน และพ่อแม่ติดยาเสพติด พิการหรือเจ็บป่วย 
 ส่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553, น.39) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการ
ออกกลางคันของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 1) ฐานะ
ยากจน 2) มีปัญหาครอบครัว 3) สมรสแล้ว 4) มีปัญหาในการปรับตัว 5) ต้องคดีหรือถูกจับ  
6) เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ 7) อพยพตามผู้ปกครอง 8) หาเลี้ยงครอบครัว และ 9) สาเหตุอ่ืนๆ 
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 จากการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน สรุปได้ว่า สาเหตุของการออก
กลางคันนั้นเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์การศึกษาที่แปรผันไป เนื่องจาก 
ในปัจจุบันรัฐได้ให้ความส าคัญกับการศึกษามากขึ้น เช่น การก าหนดสิทธิทางการศึกษาให้กับเด็กและ
เยาวชนไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ท าให้สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนที่สมัยก่อนส่วนใหญ่เกิดจาก
ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวเป็นสาเหตุหลักใหญ่ๆ ได้ลดน้อยลง แต่ก็ยังมีสาเหตุอ่ืนเข้ามาท าให้เด็ก
และเยาวชนต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน เช่น ทัศนคติของผู้ปกครองต่อความส าคัญของ
การศึกษา ทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งในโรงเรียน
และสังคมภายนอก เป็นต้น 
 ปัญหาและผลกระทบจากการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน  

โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้จัดให้มีมาตรการรองรับหลังจากท่ีผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนไปแล้ว 
ส่งผลให้ผู้เรียนที่ออกกลางคันจ านวนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมาย และมีแนวโน้มที่จะกระท า
ความผิด ส านักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม . (2550, น.3-4) จ าแนกความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ออกกลางคัน พอสรุปได้ว่า 1) ส่งผลให้ไม่มีงานท าหรือได้ท างานที่ต่ ากว่า
ความสามารถของตนเอง หรือได้ท างานที่มีผลตอบแทนต่ า 2) ส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องสุขภาพอนามัย
ต่อตัวของเยาวชนเอง และมักจะหนีไม่พ้นเรื่องการติดยาเสพติดให้โทษต่อร่างกาย 3) กลายเป็นบุคคล
ที่เป็นปัญหา และเป็นภัยต่อสังคมไปด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า ผลกระทบจากการออกกลางคันของ
นักเรียนมีผลต่อความสุขสงบในสังคม โดยก่อให้เกิดปัญหาในทางอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน และ 4) ผู้ที่
ไม่มีงานท าและไม่มีรายได้ จึงท าให้เขาเหล่านี้เป็นภาระของครอบครัวและสังคม 
 นอกจากนี้กองนโยบายและแผนของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
(2543, น.14) กล่าวถึง การออกกลางคันก่อให้เกิดผลเสียต่อการจัดการศึกษา 3 ประการ ดังนี้  
1) ผลเสียต่อนักเรียน คือ ขาดทักษะจ าเป็นในการด ารงชีวิต มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้ ขาดความ
มั่นใจในตนเอง ขาดโอกาสในการศึกษาและการพัฒนาตนเอง 2) ผลเสียต่องบประมาณและโอกาส คือ 
เสียงบประมาณลงทุนด้านการศึกษาของภาครัฐ สูญเสียโอกาสส่วนบุคคลที่จะศึกษาและพัฒนาตนเอง 
และสูญเสียโอกาสของสังคมที่จะได้บุคคลที่มีคุณภาพมาพัฒนาประเทศ 3) ผลเสียต่อสังคม คือ  
ขาดคนที่มีคุณภาพที่จะสร้างสรรค์ความเจริญ สังคมต้องแบกรับภาระหากนักเรียนที่ออกกลางคัน โต
ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ และสังคมเกิดความวุ่นวายหากนักเรียนที่ออกกลางคันโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่และก่อปัญหาขึ้น 
 จะเห็นได้ว่า ปัญหาและผลกระทบจากการออกกลางคันของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นปัญหาที่
ก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสหลายๆ ด้าน ทั้งต่อตัวเด็กและเยาวชนเองรวมไปถึงสูญเสียโอกาสของ
สังคม และส่งผลกระทบต่อไปถึงความเจริญของประเทศชาติด้วย 
 มาตรการช่วยเหลือและป้องกันปัญหาของการออกกลางคันของเด็กและเยาวชนด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีระบบและ  มี
ประสิทธิภาพโดยโรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนร่วมกันท างาน กระบวนการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ครูที่ปรึกษาจะเป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน
มีองค์ประกอบส าคัญ  5  ประการ  คือ  1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 
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3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ปัญหา และ 5) การส่งต่อ โดยค านึงถึงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน 
 การออกกลางคันของนักเรียนเป็นสาเหตุส าคัญยิ่งของความสูญเปล่าทางการศึกษา ในการจัด
การศึกษานั้นโรงเรียนต้องศึกษาและแสวงหาวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนในระบบ
โรงเรียนจนจบได้ตลอดหลักสูตร ไม่มีการออกกลางคันไปเสียก่อน การศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ท า
ให้นักเรียนต้องออกกลางคันนั้น นับว่าเป็นประโยชน์และถือเป็นแนวทางหนึ่ง ในการเตรียมความ
พร้อมหาวิธีการป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน 
 ปัจจัยเสี่ยงด้านครอบครัว 
 ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง ผู้ปกครอง บุคคลเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อ
นักเรียน เป็นผู้ให้การอบรมเลี้ยงดู เป็นสถาบันทางสังคมหน่วยแรกที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ครอบครัวจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน ดังนี้ 1) ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว เป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยในชนบท หรือในแหล่งเสื่อมโทรม และยังมีลูกมากด้วย 
จึงต้องต่อสู้กับปัญหาของความอดอยาก ดิ้นรนท ามาหากินเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่มีเวลาเอาใจใส่
ทั้งด้านการเรียน การอบรม สุขภาพอนามัย ตลอดจนการให้ความรัก ความอบอุ่น เลี้ยงดูกันตาม
ยถากรรม นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังต้องช่วยเหลือท างานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ต้องท างานก่อน  
ไปเรียน บางทีเลิกเรียนแล้วกลับไปช่วยงานอีกจนถึงค่ า ไม่มีโอกาสได้ท าการบ้าน ออกจากบ้านไป
เรียนก็สาย บางครั้งก็จะไม่ไปเรียนเลยเพราะท าการบ้านไม่เสร็จกลัวถูกท าโทษ เกิดความกลัวครูผู้สอน 
เกิดปมด้อย  อาย เ พ่ือน จึ งท า ให้ ขาด เรี ยน  จนท า ให้ออกจากระบบโรง เรี ยนไปในที่ สุ ด  
2) บทบาทและการสนับสนุนจากครอบครัวนั้นมีส่วนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับทางโรงเรียนและครูผู้สอน ร่วมกันติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรม
ความสนใจของเด็กนักเรียนในความปกครองของตน เพ่ือช่วยให้เด็กได้มีการพัฒนาตามศักยภาพและ
ความสนใจ ซึ่งถ้าหากพบว่าเด็กมีปัญหาก็จะได้ร่วมมือกันกับทางโรงเรียนเพ่ือช่วยให้เด็กแก้ปัญหาได้
โดยเร็วที่สุด 3) การเห็นความส าคัญของการศึกษาของผู้ปกครอง เชื่อว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพในอนาคต เชื่อว่าการศึกษาเป็นแนวทางในเบื้องต้นที่จะท าให้ตัวเขาหรือบุตรหลาน
ของเขาไปสู่ความมีสถานภาพในทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะน าไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง ความอยู่ดี กินดี ความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ และในทางกลับกัน หากไม่มี
การศึกษาหรือได้รับการศึกษาไม่เพียงพอก็จะมีผลให้สิ่งต่างๆ ดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นได้ และหากบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองมีความเชื่อเช่นนี้ก็จะน าไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการเรียนของบุตร
หลานของเขา และน าไปสู่ผลส าเร็จของการศึกษาได้ จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเชื่อว่าหากบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนได้มองเห็นความส าคัญของการศึกษาแล้วจะส่งผลให้แนวโน้มในการ
ออกกลางคันลดลงได้ 4) การมีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียว และ 5) การศึกษาของผู้ปกครอง 
 สรุปได้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญเป็นแหล่งที่หล่อหลอมและพัฒนาจริยธรรม ค่านิยม
และบุคลิกลักษณะของนักเรียน การที่ครอบครัวจะสามารถท าหน้าที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้สมาชิกทุกคน
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีพลังสร้างสรรค์ เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยสื่อ
สัมพันธ์เชื่อมโยงสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้มีโอกาสพูดคุยกัน สอบถาม เข้าใจความเป็นอยู่ของกัน
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และกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีความสบายใจ เพราะฉะนั้นปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้นอาจเป็น
ปัญหาที่น่าจะส่งผลให้การเรียนไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควรได้เช่นกัน 
 ปัจจัยเสี่ยงด้านครูและสถานศึกษา 

1) ปัจจัยเสี่ยงด้านครู ครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะต้องรู้จักและเข้าใจนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี
ในด้านพ้ืนฐานความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อบกพร่องส่วนตัว และความสามารถเฉพาะตัว เพราะสิ่ง
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนการสอนและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวนักเรียนจะช่วยให้ครูสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้สอนจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้การเรียนการสอนประสบผลสัมฤทธิ์
สูงสุด แต่อาจจะมีปัญหาบางประการที่จะท าให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  
อันอาจเนื่องมาจากการเตรียมการสอนของผู้สอนไม่ดีพอ เช่น สอนไม่ตรงเวลา วิธีการสอนไม่น่าสนใจ 
สอนเร็วเกินไป เนื้อหาวิชาไม่สอดคล้องกัน เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ผู้สอนต้องขจัดให้หมดไปเพ่ือจะ
ท าให้การเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เพราะอาจจะส่งผลให้เป็นสาเหตุการออก
กลางคันของนักเรียนได้ 

2) ปัจจัยเสี่ยงด้านสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษานั้นได้ชื่อว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กเป็น
สถานที่ ขัดเกลา อบรม และให้ความรู้ รวมทั้งทักษะในการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงในสังคมได้
อย่างมีความสุข พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ  
สถานศึกษาท่ีขาดความพร้อม ไม่มีความปลอดภัยในสถานศึกษา ไม่มีมาตรการเพ่ือปกป้องหรือพิทักษ์
เด็กอย่างจริงจังจริงใจ ให้ความดูแลช่วยเหลือไม่ถูกต้อง ไม่เท่าทันหรือไม่เท่าเทียม จัดการศึกษาโดย
ขาดการมีส่วนร่วม บุคลากรครูขาดคุณธรรมจริยธรรม แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือจัด
การศึกษาโดยไม่พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ก็ส่งผลให้นักเรียนตัดสินใจออกกลางคัน 
 ปัจจัยเสี่ยงด้านผู้เรียน 
 ปัจจัยเสี่ยงด้านผู้เรียนเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ค่านิยม เจตคติ พฤติกรรม ความสัมพันธ์ทางสังคม พ้ืนฐานความรู้ ครอบครัว บุคลิกภาพ 
เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะแสดงออกในช่วงวัยรุ่นของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นช่วงของ
การเปลี่ยนแปลง หรือเป็นกระบวนการในการพัฒนาจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่  ดังนั้น  
ในการจัดการศึกษาจึงต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญนี้ เพราะนักเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบ
การศึกษา เพราะถ้าขาดนักเรียน การเรียนการสอนก็จะไม่เกิดขึ้น การศึกษาข้อมูลของผู้ เรียนเป็น 
สิ่งส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานศึกษาและครูผู้สอน 
จึงควรศึกษาข้อมูลส่วนตัวในด้านต่างๆ ของผู้เรียน เช่น สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ความ
ต้องการ ความสนใจ และความมุ่งหวังต่อการเรียน ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ความพร้อมในการเรียนรู้ 
ปัญหายาเสพติด สภาพแวดล้อม เนื้อหาวิชายากเกินไป การปรับตัวเข้ากับสภาพการเรียนใหม่ไม่ได้ 
แบ่งเวลาเรียนไม่เหมาะสม ขาดความพยายาม ขาดความตั้งใจในการเรียน เข้าร่วมกิจกรรมมากเกินไป 
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนๆ ไม่ได้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลอาจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้นักเรียน มีผลการเรียนที่ไม่ดี จะเป็น
ปัญหาท าให้การเรียนการสอนไม่สัมฤทธิ์ผล และส่งผลให้เป็นสาเหตุการออกกลางคันได้ อย่างไรก็ตาม
การที่นักเรียนออกกลางคันอาจจะไม่ได้มาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่อาจมีองค์ประกอบอ่ืนเข้ามา
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
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1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งความรับผิดชอบ เป็นการยอมรับผลการกระท าของตนเอง 
และการสามารถควบคุมตนเองได้โดยไม่กระท าในสิ่งที่จะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน รวมทั้งมีการ
เล็งเห็นหรือสามารถคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของตน ถ้านักเรียนผู้ซึ่งมีความประพฤติดี
พยายามศึกษาเล่าเรียน เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ไม่ก่อ
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับผลจากการกระท าของตนเองทั้งที่ดีหรือที่ได้ท าผิดพลาดไป 
และรู้สึกนึกคิดได้ว่าการกระท าใดผิดหรือถูก หากรู้ว่าการกระท าใดผิดก็ไม่ประพฤติปฏิบัติอีก และ
ประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ จึงจัดได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ 

2) สุขภาพ ความบกพร่องทางร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากกรณีใด เช่น ร่างกายพิการโรคภัย 
ไข้เจ็บหรือสิ่งที่ได้รับจากบรรพบุรุษ ท าให้นักเรียนคิดมากไม่สบายใจและเกิดปมด้อย จึงเป็นสาเหตุ
ส าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลท าให้นักเรียนกระท าความผิดหรือมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และถ้าความรู้สึกนี้
สะสมเป็นเวลานานอาจน าไปสู่ความบกพร่องทางจิตได้ ดังนั้น จึงควรแก้ปัญหาด้วยการตรวจสุขภาพ
ร่างกายโดยทั่วไปก่อน แล้วจึงมาหาสาเหตุของปัญหาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่ามาจากตัวนักเรียน  หรือ
มาจากครอบครัว และอะไรคือสาเหตุที่แท้จริง ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนบางคนอาจต้องส่งไปพบ
แพทย์เพ่ือให้แก้ไขเป็นกรณีพิเศษ 

3) ความสัมพันธ์ในครอบครัว ครอบครัวจะสมบูรณ์ได้ถ้าสมาชิกทุกคนสามารถท าหน้าที่
ของตนและมีความผูกพันระหว่างกันได้อย่างเต็มที่ จากความผูกพันภายในครอบครัวที่ดี จะเป็น
พ้ืนฐานขั้นสูงของครอบครัวที่จะส่งผลต่อสังคม โดยสมาชิกภายในครอบครัวที่มีความรักความผูกพัน
ต่อกัน มีการช่วยเหลือห่วงใยต่อกัน จึงก่อให้เกิดความสุขภายในครอบครัว และเป็นพ้ืนฐานทาง
อารมณ์ที่ดีแก่สมาชิก โดยเฉพาะบุตรจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมตามวัย สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการช่วยเหลือ ดูแลผู้ที่อ่อนแอกว่าและร่วมรับผิดชอบกิจกรรมในครอบครัว ตลอดจน
การอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสามารถท าหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม 

4) ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือน กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทาง
ความรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพและคุณธรรมของนักเรียน  ทั้งนี้ เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
สถานศึกษาจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในกลุ่มเพ่ือน นักเรียนบางคนที่คบเพ่ือนดีจะช่วย
สนับสนุนและประคับประคองให้ประพฤติดีงามตามความคาดหวังของสังคมไปด้วย  แต่นักเรียน 
บางคนที่คบกับเพ่ือนที่ไม่ดี เพ่ือนก็จะชักน าเข้าไปสู่ความตกต่ าและล้มเหลวด้วยกันได้ 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ  (2540, น.10-23) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออก
กลางคันที่เกี่ยวข้องกับด้านส่วนตัวของนักเรียนไว้ ดังนี้ 1) การย้ายสถานศึกษา ประเด็นการย้าย 
มีความสัมพันธ์กับการออกกลางคันของนักเรียน เพราะการย้ายสถานศึกษาท าให้ขาดประสบการณ์ใน
สถานศึกษาใหม่ ขาดกลุ่มเพ่ือนที่จะคอยช่วยเหลือทั้งในเรื่องการเรียน การให้ก าลังใจ การปรับตัวให้
เข้ากับสังคมใหม่ก็ย่อมส่งผลต่อการเรียน และการที่ผลการเรียนถูกกระทบกระเทือนก็จะส่งผลต่อ
ความเบื่อหน่ายต่อการเรียนและเป็นสาเหตุของการออกกลางคันได้ นอกจากนี้การย้ายสถานศึกษามี
ความเกี่ยวข้องกับผลการเรียนที่ต่ าลงของนักเรียนเนื่องจากต้องอยู่ห่างไกลพ่อแม่  ผู้ปกครอง ท าให้ 
ไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างใกล้ชิด 2) เพศ มีผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา เพศ
หญิงที่ออกกลางคันมากกว่าเพศชายในสถานศึกษา เนื่องจากการตั้งครรภ์และเพ่ือการแต่งงานมี
ครอบครัว 3) การถูกลงโทษ มักจะเกี่ยวข้องกับตัวแปรอื่น เช่น ไม่ท าการบ้าน การท าผิดระเบียบวินัย
ของสถานศึกษา การขาดเรียน การทะเลาะวิวาท การติดยาเสพติด ชู้สาว การถูกท าโทษมีผลต่อจิตใจ
นักเรียน และส่งผลต่อการออกกลางคันในที่สุด 4) สติปัญญา มีผลโดยตรงต่อผลการเรียน การที่บุคคล
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มีความแตกต่างกัน สติปัญญาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้ของบุคคล  นักเรียน
ที่มีสติปัญญาดีสามารถเล่าเรียนได้ดีกว่านักเรียนที่มีสติปัญญาไม่ค่อยดี สติปัญญาจึงส่งผลต่อการออก
กลางคัน 5) การเบื่อหน่ายต่อการเรียน นักเรียนที่เบื่อหน่ายต่อการเรียนจะมีอัตราเสี่ยงในการออก
กลางคัน เพราะการเบื่อหน่ายต่อการเรียนเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการประสบผลส าเร็จในการเรียน
และน าไปสู่การออกกลางคัน 6) ปัจจัยด้านสถานศึกษามักจะมุ่งไปที่พฤติกรรมของนักเรียน เป็นความ
ประพฤติความตั้งใจ ความสนใจ ทัศนคติต่อการเรียน ผลการเรียนต่ าและการตกซ้ าชั้นจะมี
ความสัมพันธ์กับการออกกลางคัน 7) การสนับสนุนทางบ้าน นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง
บ้านจะออกกลางคันน้อยกว่านักเรียน นักศึกษาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางบ้าน และการสนับสนุน
ทางบ้านมีผลต่อการเรียนของนักเรียนด้วย 8) การขาดเรียน มีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ นักเรียน 
มาเรียนมากท าให้การออกกลางคันน้อย และถ้านักเรียนมาเรียนน้อยมีความเสี่ยงในการออกกลางคัน
มาก พฤติกรรมขาดเรียนมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา และความน่าสนใจของกิจกรรมใน
ชั้นเรียน การหนีเรียนถือเป็นสาเหตุการออกกลางคัน  และ9) พฤติกรรมเบี่ยงเบน นักเรียนที่มี
พฤติกรรมใช้สารเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงเสื่อมเสียในเรื่องต่างๆ มีความสัมพันธ์กับการออกกลางคัน
ของนักเรียนเช่นเดียวกัน 
 ปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมและสภาพแวดล้อม  
 ปัจจัยเสี่ ยงด้านสังคมและสภาพแวดล้อมนั้น มีผลต่อการเรียนของนักเรียน  เช่น 
สภาพแวดล้อมทางบ้าน การย้ายถิ่นฐาน การสาธารณูปโภค และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน การย้ายถิ่นฐานของประชากร มีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การศึกษา กล่าวคือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ห่างไกลหรือถิ่นทุรกันดาร มักจะย้ายเข้ามาอยู่ใน
เขตที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงกว่า และน าบุตรหลานมาด้วยท าให้อัตราการออกกลางคันของ
นักเรียนในเขตห่างไกลหรือทุรกันดารมีมาก และยังพบอีกว่า การมีสาธารณูปโภคที่ดีก็ช่วยส่งเสริม
ความสามารถทางการเรียน เช่น การมีไฟฟ้าใช้ มีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การคมนาคมสะดวก 
มีน้ าประปา นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล่าวคือ การที่โรงเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนก็จะน ามาซึ่ง
ความร่วมมือ การร่วมกิจกรรมต่างๆ และการพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น การที่โรงเรียนได้รับความ
ช่วยเหลือ ร่วมกิจกรรมจากชุมชน เช่น การได้รับเงินหรือแรงงานบริจาค การที่ชาวบ้านร่วมกิจกรรม 
เช่น จัดงานวันเด็ก มีการละเล่นต่างๆ และเลี้ยงขนมเด็ก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะมีผลท าให้การศึกษาของ
นักเรียนมีคุณภาพดีขึ้น 
 
แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน 
 1. ด้านครอบครัว ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีกองทุนเพ่ือการศึกษาส าหรับเด็กและ
เยาวชนที่ยากจนเพ่ิมเติมจากส่วนที่รัฐจัดให้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน เพ่ือแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีรายได้เพ่ิมขึ้น หรือให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพแก่ผู้ปกครอง ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความรู้ทั้งแก่เด็ก 
เยาวชน และผู้ปกครองได้น าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม และสถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ และเห็นความส าคัญของการศึกษาให้
มากกว่าเดิม 
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 2. ด้านครูและสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น
ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนว เช่น คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านทักษะการให้ค าปรึกษา และเข้าในในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี  
ส่งเสริมให้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการติดตามผลการด าเนินงาน 
และเป็นรูปธรรม ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเด็กและเยาวชน เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
ถูกต้อง ตรงจุด ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรอง
นักเรียน เพ่ือส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างแท้จริง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้มี
การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ 
ครบทุกชั้นเรียน (ป.1-ม.3) ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมในห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมคาบแนะแนว และการสอดแทรกกระบวนการแนะแนว ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 
ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาตนเอง รู้จักตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นต้น ส่งเสริมให้มี
แนวทางด าเนินการติดตามและเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนที่ขาดเรียนบ่อยๆ อย่างจริงจัง เช่น ขาดเรียน
เกิน 7 วันต่อเดือน ท าหนังสือแจ้งเตือนผู้ปกครอง เป็นต้น 
 3. ด้านผู้เรียน ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเอาใจใส่เด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนใน
เกณฑ์ต่ า โดยหาแนวทางแก้ไข เช่น การเรียนซ่อมเสริม เป็นต้น มีแนวทางแก้ไขเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาที่ติด 0 , ร , มส อย่างเป็นระบบ เช่น การให้โอกาสสอบซ่อม การท ากิจกรรมเพ่ิมเติม เป็นต้น 
ประสานงานร่วมกับผู้ปกครองเด็กและเยาวชนแก้ไขปัญหาผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ า และ เร่ง
ติดตามแก้ไขการ ติด 0 , ร , มส ในทุกๆ ปีการศึกษาเพ่ือไม่ให้สะสมไว้นาน มีนโยบายแก้ปัญหา
ต้นเหตุ ของการที่เด็กและเยาวชนมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ หรือการเรียน ติด 0 , ร , มส เช่น  
การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เสริมแรงทางบวก บรรยากาศในห้องเรียน และ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นต้น ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรม
วัยรุ่น การแสดงออกของวัยรุ่น และวิธีการเข้าถึงปัญหาของวัยรุ่น ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ส่งเสริม
การอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น เป็นต้น ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมในการให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยากับเด็กและเยาวชน เช่น  
การจัดการกับปัญหาความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนต่างเพศ ส่งเสริมให้ครูทุกคนรู้จักเด็กและ
เยาวชนเป็นรายบุคคล เพื่อรู้เข้าใจสาเหตุการเรียนของเด็กและเยาวชนแต่ละคน และหาแนวทางแก้ไข 
ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ สร้างให้เด็กและเยาวชนเกิดความ
สนใจอยากเรียนรู้ เช่น การเสริมแรง การจูงใจ การชมเชย เพ่ือนสอนเพ่ือน เป็นต้น ส่งเสริมสื่อ 
อุปกรณ์การเรียน แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียน ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของ
เด็กและเยาวชน เช่น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องโสต เป็นต้น และสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง
ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในทางที่ดี เช่น การแบ่ง เวลา ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ เป็นต้น 
 4. ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  ได้ สามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติดและสารเสพติดให้โทษ รวมไปถึง
การเล่นพนันชนิดต่างๆ ด้วย 
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สรุป 
 การออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี ้เนื่องจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนท าให้เกิดความ
สูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเท
ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคันแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนก็ยังไม่หมดไป ซึ่งแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของเด็กและเยาวชนได้นั้น จ าเป็นที่จะต้อง
ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา เพ่ือน าไปสู่แนวทาง
หรือวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของเด็กและเยาวชนได้  
 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน  จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
1) ปัจจัยเสี่ยงด้านครอบครัว ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว บทบาทและการสนับสนุนจาก
ครอบครัว การเห็นความส าคัญของการศึกษาของผู้ปกครอง การมีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียว 
และการศึกษาของผู้ปกครอง   2) ปัจจัยเสี่ยงด้านครู ได้แก่ รู้จักและเข้าใจนักเรียน ความพร้อมใน 
การเรียนการสอน ปัจจัยเสี่ยงด้านสถานศึกษา ได้แก่ ความพร้อมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ความปลอดภัยในสถานศึกษา มาตรการเพ่ือปกป้องหรือพิทักษ์เด็กอย่างจริงจังจริงใจ ให้ความดูแล
ช่วยเหลือที่ถูกต้อง เท่าทันหรือเท่าเทียม จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม บุคลากรครูมีคุณธรรม
จริยธรรม หรือจัดการศึกษาโดยพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและสถานศึกษา 3) ปัจจัย
เสี่ยงด้านผู้เรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง สุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ใน
กลุ่มเพ่ือน การเบื่อหน่ายต่อการเรียน ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และ 4) ปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมและ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางบ้าน การย้ายถิ่นฐาน การสาธารณูปโภค และความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน ในแต่ละด้าน 
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 1) ด้านครอบครัว ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีกองทุนเพ่ือการศึกษา
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่ยากจนเพ่ิมเติมจากส่วนที่รัฐจัดให้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่าง
เรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีรายได้เพ่ิมข้ึน หรือให้
ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ปกครอง ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความรู้
ทั้งแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้น าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม และควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ และเห็นความส าคัญของการศึกษาให้
มากกว่าเดิม 2) ด้านครูและสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่
การเป็นครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนว ส่งเสริมให้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเด็กและเยาวชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาหรือ 
ครูแนะแนวรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียนรูปแบบต่างๆ 
และส่งเสริมให้มีแนวทางด าเนินการติดตามและเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนที่ขาดเรียนบ่อยๆ อย่าง
จริงจัง 3) ด้านผู้เรียน ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเอาใจใส่เด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียน
ในเกณฑ์ต่ า โดยหาแนวทางแก้ไข เช่น การเรียนซ่อมเสริม การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เสริมแรงทางบวก บรรยากาศในห้องเรียน และให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นต้น 
มีแนวทางแก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่ติด 0 , ร , มส อย่างเป็นระบบ เช่น การให้โอกาส
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สอบซ่อม การท ากิจกรรมเพ่ิมเติม เป็นต้น ประสานงานร่วมกับผู้ปกครองเด็กและเยาวชนแก้ไขปัญหา
ผลการเรียน พฤติกรรมการเรียน และปัญหาวัยรุ่น และ 4) ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยจาก
ยาเสพติดและสารเสพติดให้โทษ รวมไปถึงการเล่นพนันชนิดต่างๆ ด้วย  
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