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บทคัดยอ่ 
 บทความวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาเหตุปัจจัยของการออกกลางคันของ
นักเรียน และ 2) รวบรวมมุมมองและแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที ่ได้ร ับผลกระทบจาก
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ดำเนินการวิจัย
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาเหตุปัจจัยของการออกกลางคันของนักเรียน มีผู้ที่ให้ข้อมูล
สำคัญ 12 ท่าน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ปรึกษา
นักเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และระยะ
ที่ 2 รวบรวมมุมมองและแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน มีผู้ที่ให้ข้อมูล
สำคัญ 5 ท่าน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ระยะ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) เหตุปัจจัยของ
การออกกลางคันของนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว มีดังนี้ การจ้างงานของผู้ปกครอง การศึกษาของผู้ปกครอง และความพร้อมของ
ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน 2) มุมมองการออกกลางคัน คือ ปัญหาครอบครัวที่มีความ
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เชื่อมโยงและสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกัน และแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคัน มีดังนี้ การ
อบรมกล่อมเกลาในสถาบันครอบครัว การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ และการช่วยเหลือ
ปัจจัยยังชีพพื้นฐาน ที่จำเป็นต้องแก้ไขให้ครอบคลุมทุกปัญหา โดยต้องดำเนินการแก้ปัญหาไป
พร้อมกันสำหรับทุกปัญหาที่มีความเกี่ยงข้องกัน ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน  
คำสำคัญ: เหตุปัจจัยของการออกกลางคัน, แนวทางการแก้ปัญหา, สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม, นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, โรงเรียนของรัฐในจังหวัดปัตตานี 
 
Abstract 
 The objectives of this article were: 1)  to study the reasons of factors to 
the student dropout and 2) to gather perspectives and solutions to the dropout 
problem of lower secondary school students in Pattani's Public Schools, That are 
affected by the family's Socioeconomic Status which is a qualitative research that 
the research was conducted in two phases:  Phase 1 , studying the reasons of 
factors to the student dropout. There were 12 key information takers, which were 
obtained by purposive sampling consisting of School director, student advisors, 
parents and students. The tools used were semi-structured interviews and Phase 
2, gathered perspectives and approaches to solving student dropout problems. 
There were 5  key informants obtained by purposive sampling consisting of 
executives, heads of government agencies.  And personnel of various 
departments, tools used as documents for group discussion Perform.  Data 
analysis was carried out in both phases using content analysis method.  The 
results of the research showed that 1)  the reasons of factors to the student 
dropout those affected by the family's Socioeconomic Status are as follows: the 
employment of the parents, Parent education, and the parents' readiness to take 
care of their children, 2)  the perspective of dropout is a family problem that is 
connected and related. And the solutions to the dropout problem are as follows: 
training in the family institute, Promoting career security, and basic subsistence 
assistance that need to be solved to cover all problems. The solution must be 
implemented simultaneously for all related problems. Because all factors are 
related to each other and affect each other. 
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Keywords:  Reasons of factors to the dropout, Solutions, Socioeconomic status, 
Lower secondary students, Public schools in Pattani province. 
 
บทนำ 
 การศึกษาเปรียบดั่งการสร้างรากฐานพลเมืองของชาติในการพัฒนาประเทศ ด้วยนานา
ประเทศในโลกต่างให้ความสนใจอย่างจริงจัง ต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
ภายใต้นโยบายการศึกษาเพื ่อปวงชน (Education for All) ไม่เว ้นแต่ประเทศไทย ด้วย
การศึกษาพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และการพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตได้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560) ซึ ่งมีแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ
ประชาชนไทยทุกคน โดยได้กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม โดยการเปิดโอกาส
ทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาที่ชัดเจน อันเป็นการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2562) ในปัจจุบันระบบการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขของ
พลเมือง กำหนดให้มีช่วงเวลาการจัดการศึกษาเป็น 9 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและต้องสำเร็จ
การศึกษาอย่างน้อยที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ไม่ได้ส่ง
บุตรหลายเข้าเรียนถือเป็นความผิดทางกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของบทลงโทษทาง
กฎหมายแล้ว ถือว่าไม่คุ้มค่ากับความสูญเปล่าทางการศึกษา  (ยุพรัชต์ สนองคุณ, 2556) ซึ่ง
การจัดการศึกษาให้กับประชาชนนั้นเป็นการลงทุนของรัฐ ที่มีการใช้จ่ายทั้งทางด้านกำลังคน 
กำลังงบประมาณ กำลังทรัพย์ และเวลาที่สูญสิ้นไปในแต่ละปี แต่หากไม่บรรลุผลประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ย่อมทำให้เกิดความสูญเปล่าที่ก่อให้เกิดสภาวะวิกฤติปัญหา
ต่าง ๆ มากมาย ฉะนั ้นแล้วการพัฒนาต้นทุนของประเทศ จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญใน
กระบวนการพัฒนาสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 เมื่อประชากรมีการศึกษาที่ดีย่อมจะสามารถแก้ปัญหาควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ แต่ในปัจจุบันสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยยังมี
ปัญหา อันสะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวในระบบการศึกษา 
(ประหยัด พิมพา, 2561) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถจำกัดแค่การ
ให้การศึกษาได้เท่านั้น แต่ปัจจัยสำคัญที่ภาครัฐควรคำนึงถึง ซึ่งที่มีผลกระทบต่อแนวโน้มของ
การจัดการศึกษาในอนาคต ทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การเมือง และอื่น ๆ ซึ่ง
การจัดการศึกษาภายใต้การใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมด้วย ในความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ยังไม่มีการพัฒนา
ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษาที่เกิดจากปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งผู้เรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย อาจมีโอกาสเข้ารับบริการทางการศึกษาลดลง 
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ด้วยขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือการเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษาที่เกิดจากการ
ขาดแคลนทรัพยากรด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ โดยการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน จึงต้องมีการพัฒนาฐานรากดังกล่าวควบคู่กันไป  (กาญจนา เงารังษี, 
2559) การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ สร้าง
ผลผลิตในทุก ๆ ด้านที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้มาก ขจัดความยากจน สร้างความเท่าเทียมทางโอกาส 
สร้างความเสมอภาคในสังคม มีทักษะในการดำรงชีวิตที่สูงขึ้นสู่เป้าหมายที่เกิดมาตรฐานที่สูง
ทางสังคม ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองในประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่น
ยืน ดังนั้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพจึงส่งผลอย่างยิ่งต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ หากการจัดการศึกษาล้มเหลวย่อมส่งผลกระทบต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมเช่นกัน ในทางกลับกันสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดีส่งผลให้
พลเมืองในประเทศมีคุณภาพทางการศึกษา แต่หากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศแย่ย่อมไม่สามารถขจัดความยากจน ประชากรเสียโอกาสในทำงานหารายได้ จุนเจือ
ครอบครัว บุตรหลานเข้าถึงทางการศึกษาที่มีคุณภาพน้อยลง ไม่เอื้ออำนวยในการที่จะศึกษา
ต่อ อันนำไปสู่การออกกลางคันหรือไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามระดับการศึกษาที่ควรจะเป็น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในภาคบังคับได้ 
 ผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมถือปัจจัยที่กำหนดการออกกลางคัน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 
2563) มีนักเรียนที่ออกกลางคันตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีจำนวนสูงกว่าระดับชั้นอื่น ๆ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) ด้วยสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้าน
รายได้ของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบเป็นภูมิภาคแล้ว พบว่า ภาคใต้ชายแดนมีความยากจน
สูงที่สุด โดยมีสัดส่วนคนจนสูงถึงร้อยละ 32.8 ของประชากรทั้งหมด หรือประชากรในภาคใต้
ชายแดนเกือบ 1 ใน 3 เป็นคนจน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 3.8 เท่า ซึ่งมีทั้งสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อยู่ในสถิติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้พบว่า ปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งใน 7 จังหวัดที่มีมิติ
ทั้งความยากจนเรื้อรังและความยากจนรุนแรง โดยปัตตานีจำเป็นต้องให้ความสำคัญลำดับสูงใน
การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา โดยในปี 2563 เกิดภาวะถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจอันเกิดผล
กระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ยิ่งตอกย้ำปัญหาความยากจนให้เลวร้ายยิ่งไปกว่าเดิม 
ซึ่งปัญหาความยากจนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม หากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแย่ลงไปเรื่อย ๆ แนวโน้มการออกกลางคันของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเหล่านี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้สาเหตุของการออก
กลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งในส่วนของนักเรียน โรงเรียน และชุมชน (Adrienne I., 2006) สถานภาพทาง
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เศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำลง อันนำไปสู่ความบกพร่องทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ความเป็นไปได้ที่
นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมจะออกกลางคัน หากปัจจัยดังกล่าวจึงทวีความรุนแรงขึ้น ผลเสีย
สำหรับนักเรียนที่ต้องเผชิญกับความท้าทายนี้ยิ ่งเพื่อพูนปัญหามากยิ่งขั้นเช่นกัน เนื่องจาก
นักเรียนบางคนต้องเผชิญกับความท้าทายเฉพาะ ที่ขัดขวางไม่ให้นักเรียนจบการศึกษาระดับ
มัธยมตอนต้นซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับได ้
 ด้วยปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมา ส่วนใหญ่มุ่งเน้นปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของครอบครัว ที่มีผลต่อกำหนดการจบการศึกษาหรือการออกกลางคันของนักเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดปัตตานี ที่มีมิติทั้งความยากจน
เรื้อรัง ความยากจนรุนแรง ความเชื่อ ทัศนคติ และความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจอย่างยิ่งต่อการศึกษาปัจจัย มุมมอง และแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยของการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว  
 2. เพื ่อรวบรวมมุมมองและแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที ่ได้ร ับผลกระทบจาก
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีการดำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาเหตุปัจจัยของการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของครอบครัว 
 1. ผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญ เป็นบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ครูที่ปรึกษานักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จำนวน 12 ท่าน 
 2. ประเด็นเนื้อหา มุ่งถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว (Family's 
Socioeconomic Status: Family's SES) เป็นเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกกลางคัน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) ที่มีข้อ
คำถามเกี่ยวกับเหตุปัจจัยของการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน
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โรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ตามประเด็นที่
กำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยใช้เวลาประมาณ 1–2 ชั่วโมงต่อท่าน มีการ
ขออนุญาตจดบันทึกและใช้เครื่องบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพระหว่างการดำเนินการสัมภาษณ์ 
ทำการเก็บข้อมูลจากเอกสารเพิ่มเติมที่เกี ่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ตามข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์ ด้วยการถอดเทปสัมภาษณ์คำต่อคำจากบท
สัมภาษณ์ ทั้งหมด 12 บท บันทึกบทสัมภาษณ์ ตรวจสอบบทสัมภาษณ์อีกครั้ง เพื่อพิจารณา
การถูกต้อง ความสอดคล้องของข้อมูล และความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนนำข้อมูลไปทำการ
วิเคราะห์ ทำการจัดแยกประเภทข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา นำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูล เน้นการหาประเด็นใจความสำคัญในแต่ละประเด็น มาทำการเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่าง จัดระเบียบการบรรยายเนื ้อหาของข้อความหรือถ้อยคำตามแนวคิดที่
สัมพันธ์กัน ทำการวิเคราะห์หารูปแบบและใจความหลักของข้อมูล สร้างกรอบแนวคิดหลักการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก ทำการตรวจสอบและสะท้อนการคิด 
แปลความหมาย ตีความเพ่ือเรียบเรียง และตรวจสอบความหมายกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พร้อมทำ
การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องจนครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำไปสู่การสร้างข้อสรุปของข้อค้นสู่ข้อมูล
พ้ืนฐานสำหรับการเก็บข้อมูลในระยะที่ 2 ต่อไป 
 ระยะที่ 2 รวบรวมมุมมองและแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที ่ได้ร ับผลกระทบจาก
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวมีประเด็นนำเสนอ ดังนี้ 
 1. ผู ้ที ่ให้ข้อมูลสำคัญ เป็นผู้บริหารและบุคลากรที่ดูแลนโยบายระดับท้องถิ่น คือ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อดีตผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานหอการค้าหรือนักธุรกิจ
ในจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศกึษา จำนวน 5 ท่าน 
 2. ประเด็นเนื้อหา มุ่งถึงมุมมองต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 
(Family's Socioeconomic Status: Family's SES) เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ที่
มีประเด็นสนทนาเกี่ยวกับมุมมองและแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
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ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที ่ได้ร ับผลกระทบจาก
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการด้วยวิธีการสนทนากลุ่มตามประเด็นที่
กำหนดไว้ในเอกสารประกอบการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยใช้เวลาประมาณ  1–2 
ชั่วโมง มีการขออนุญาตจดบันทึกและใช้เครื่องบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพระหว่างการสนทนา
กลุ่ม ทำการเก็บข้อมูลจากเอกสารเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลการวิจัยต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ตามข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ด้วยการถอดเทปบทสนทนากลุ่ม บันทึกบท
สนทนากลุ่ม ตรวจสอบบทสนทนากลุ่มอีกครั้ง เพื่อพิจารณาการถูกต้อง ความสอดคล้องของ
ข้อมูล และความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ ทำการจัดแยกประเภท
ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา นำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เน้นการหาประเด็นใจความ
สำคัญในแต่ละประเด็น มาทำการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง จัดระเบียบการ
บรรยายเนื้อหาของข้อความหรือถ้อยคำตามแนวคิดที่สัมพันธ์กัน ทำการวิเคราะห์หารูปแบบ
และใจความหลักของข้อมูล สร้างกรอบแนวคิดหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเป็นหลัก ทำการตรวจสอบและสะท้อนการคิด แปลความหมาย ตีความเพื่อเรียบเรียง 
และตรวจสอบความหมายกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พร้อมทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องจนครบถ้วน
สมบูรณ์ เพ่ือนำไปสู่การสร้างข้อสรุปของข้อค้นพบจากการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีผลการวิจัย พบว่า 
 1. เหตุปัจจัยของการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว มีดังนี้ 1) การจ้างงานของผู้ปกครอง 2) การศึกษาของผู้ปกครอง และ 3) ความ
พร้อมของผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน 
 2. มุมมองการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของ
รัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว มี
ต้นเหตุของเหตุปัจจัยมาจากปัญหาครอบครัวที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกัน 
สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว มีดังนี้ 1) การอบรมกล่อมเกลาในสถาบันครอบครัว 2) การส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาชีพ และ 3) การช่วยเหลือปัจจัยยังชีพพ้ืนฐาน 
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ภาพที ่1 สรุปเหตุปัจจัย มุมมอง และแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคัน  

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีผลจากการวิจัย ที่สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. เหตุปัจจัยของการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว 
  1.1 การจ้างงานของผู้ปกครอง ด้วยสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน หากผู้ปกครองมีการจ้างงาน มีการประกอบอาชีพ
ที่ดี มีรายได้ดี ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ย่อมสามารถสนับสนุนให้บุตรหลานในทุก
ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา แต่หากผู้ปกครองถูกเลิกจ้างงาน ตกงาน ไม่มีอาชีพที่มั่นคง ขาด
รายได้ในการจุนเจือในครอบครัว ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจออกกลางคันของ
บุตรหลาน ด้วยทางครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนปัจจัยทางการศึกษาของบุตรหลานได้ มี
ความจำเป็นต้องให้บุตรหลานออกจากการเรียนเพื่อมาประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวอีก
ทางหนึ่ง เป็นไปตามแนวคิดของ Rendón, M. G. ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า SES ของครอบครัวมีผลต่อ
การออกกลางคันของนักเรียนนั้น เป็นผลจากการเลิกจ้างงานของผู้ปกครองหรือสมาชิกที่เป็น
เสาหลักของครอบครัว อีกทั้งสภาพการถูกเลิกจ้างงานของคนในครอบครัวมีผลในวงกว้าง เมื่อ
คนในชุมชนหรือพื ้นที ่ใกล้เคียงกับโรงเรียนตกงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการ
สนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานหรือเยาวชนในชุมชนหรือพ้ืนที่นั้น (Rendón, M. G., 2014) 
สอดคล้องกับ แวมารีแย มามะ ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและปัญหาครอบครัว ทั้งการตก
งาน ฐานะยากจน การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ความไม่เอ้ืออำนวยในประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
ทำให้การใช้ชีวิตของนักเรียนในวัยเรียนไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นปกติสุข และขาดการ
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พัฒนาการคุณภาพชีวิตในอนาคต ด้วยเหตุนี้การจ้างงานของผู้ปกครองจึงส่งผลกระทบต่อการ
ออกกลางคันของนักเรียน (แวมารีแย มามะ, 2558) 
  1.2 การศึกษาของผู้ปกครอง เนื่องจากสภาพความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ 
ความคิด ทัศนคติ และการตัดสินใจของผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจของบุตรหลาน เมื่อระดับ
การศึกษาเดิมของผู ้ปกครองดี ได้รับการส่งเสริมทางการศึกษาที ่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้
ผู้ปกครองมีความตระหนักที่จะส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้รับการศึกษาที่ดีเช่นกัน แต่หาก
ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาที่ต่ำ ย่อมส่งผลให้ผู้ปกครองไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรหลาน ด้วยผู้ปกครองขาดการส่งเสริมทางการศึกษาที่เหมาะสม ขาดการ
เรียนรู้เพื ่อพัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสม ขาดความเชื่อว่าการศึกษา
สามารถสนับสนุนการพัฒนาที่ยั ่งยืน ซึ ่งสอดคล้องกับความเห็นของ นุรซีตา เพอแสละ 
ผู้ปกครองให้ความสำคัญต่อการศึกษาของบุตรหลานน้อยลง อันเนื่องมาจากผู้ปกครองได้รับ
การส่งเสริมทางการศึกษาที่น้อยเช่นกัน เมื่อระดับการศึกษาของคนในครอบครัวต่ำ ทำให้
ผู้ปกครองไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา และไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา โดย
ผู ้ปกครองเชื ่อว่าไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาสูงก็สามารถทำงานมีรายได้ การศึกษาไม่เกิด
ประโยชน์ต่อการดำรงชีพ ส่งผลให้ผู ้ปกครองมีความคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษาของบุตรหลายน้อยลงไปด้วย อันนำไปสู่การตัดสินใจให้บุตรหลานออกกลางคันเพ่ือ
ทำงานเลี้ยงชีพ และมีความคิดว่าสิ่งที่เรียนไปไม่สามารถนำมาประกอบอาชีพได้จริง (นุรซีตา 
เพอแสละ, 2562) เช่นเดียวกับ Phannith Peth ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มอง
ถึงความสำคัญของการศึกษา ว่าการศึกษาเป็นเสมือนสะพานเชื่อมที่สำคัญสำหรับอาชีพใน
อนาคตของหน้าของบุตรหลาน ผู้ปกครองบางคนขอให้บุตรหลานออกจากการเรียนที่โรงเรยีน
เพื่อไปทำงาน เพราะผู้ปกครองมักคิดว่าการศึกษาไม่ได้ทำให้บุตรหลานได้งานที่ดีขึ้นในอนาคต 
จึงไม่มีแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุตรหลานมีการศึกษาที่สูงขึ้น อันเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ออกกลางคันของนักเรียนที่สำคัญ (Phannith P., 2019) 
  1.3 ความพร้อมของผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน ครอบครัวถือเป็นสถาบัน
พื้นฐานที่สำคัญที่สุดของคน ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่เสมือนแบบอย่างในการเรียนรู้ของ
นักเรียน สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีบทบาทสำคัญในการอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะ นิสัย 
พฤติกรรม ทัศนคติ และความคิดของบุตรหลานก่อนการออกสู่สังคมภายนอก หากครอบครัวมี
ปัญหาต่าง ๆ เข้ามารุมเร้า ทั้งการหย่าร้าง การแยกกันของพ่อแม่ การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยตาม
การจ้างงาน ความขัดแย้งภายในครอบครัว อันนำไปสู่การขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดการอบรม
สั่งสอนการให้คำแนะนำ หรือแม้แต่ความรุนแรงภายใครอบครัว ซึ่ งล้วนมีผลกระทบต่อสภาพ
ร่างกายและจิตใจของบุตรหลานทั้งสิ้น สอดคล้องกับ จุฑามาศ เพ็ชร์ดำ  ด้วยปัญหาต่าง ๆ 
มากมาย ทั้งครอบครัวมีฐานะยากจน ครอบครัวต้องย้ายถิ่นที่อยู่ตามการจ้างงาน การย้าย
โรงเรียนบ่อยของนักเรียนตามผู้ปกครอง คนในครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ ไม่ดี
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ต่อการศึกษา นักเรียนขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดีจากคนในครอบครัว ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหา
พฤติกรรมเกเร พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่สนใจเรียน ผลการเรียนตกต่ำ หรือแม้แต่การให้
บุตรหลานแต่งงานมีครอบครัวก่อนวัยอันควรโดยไม่คำนึกถึงการศึกษาและอนาคตข้างหน้า ซึ่ง
บุคคลที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน คือ บิดามารดาหรือผู้ปกครองนั่นเอง (จุฑามาศ 
เพ็ชร์ดำ, 2559) ซึ่งมีความคิดเห็นในลักษณะเดียวกันกับ Destin, M. et al. ซ่ึงกล่าวไว้ว่า การ
ที่พ่อแม่ตัดสินใจชี้นำลูก ๆ ปฏิบัติ หรือการที่ลูกได้เห็นในชีวิตพ่อแม่เป็นตัวอย่าง เกิดเป็นความ
ฝังใจแล้วนำไปเชื่อมโยงระหว่างกับความสำเร็จและวิถีชีวิตของพ่อแม่ ซึ่งกลายเป็นตัวบ่งชี้
ความสำเร็จทางการศึกษาของบุตรหลาน โดยการศึกษาของพ่อแม่กับบุตรหลานมักจะมี
ความสำเร็จที ่เท่าเทียมกัน ทั ้งนี ้ในหลายครอบครัวประสบปัญหาอื่น ๆ เข้ามามากมายที่
เชื่อมโยงมาจากการขาดความพร้อมของการสร้างครอบครัว ที่มีผลต่อความคิดในการสนับสนุน
การศึกษาของบุตรหลาน (Destin, M. et al., 2019) 
 2. มุมมองและแนวทางการแก้ป ัญหาการออกกลางคันของนักเร ียนระด ับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 
 มุมมองของการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของ
รัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจาก SES ของครอบครัว มีต้นเหตุหลักท่ีเกิดจากเหตุปัจจัย
ทั้งการจ้างงานของผู้ปกครอง การศึกษาของผู้ปกครอง และความพร้อมของผู้ปกครองในการ
ดูแลบุตรหลาน มาจากปัญหาครอบครัวที่มีความเชื ่อมโยงและสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกัน ด้วย
ครอบครัวเป็นทั้งองค์การและสถาบันทางสังคม ที่สมาชิกภายในครอบครัวมีความสัมพันธ์และ
อยู่อาศัยร่วมกัน โดยสมาชิกแต่ละคนล้วนมีหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ของครอบครัวที่แตกต่างกัน 
ทั้งการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว การดูแลบ่มเพาะบุตรหลาน การเลี้ยงดูสมาชิกใน
ครอบครัว หรือแม้แต่การสนับสนุนความต้องการของครอบครัว ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 
สังคม สภาพแวดล้อม การศึกษา และอ่ืน ๆ ในทางกลับกันก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวทั้งทางที่
ดีหรือก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งความยากจน การขาดศึกษา การหย่าร้าง การทะเลาะ
วิวาท การย้ายถิ่นฐาน ความไม่มั ่นคงของครอบครัว การไม่อบรมขัดเกลาบุตรหลานอย่าง
เพียงพอ การใช้ความรุนแรง สุขภาพกาย สุขภาพจิตของคนในครอบครัว ซึ ่งเป็นปัญหา
ครอบครัวที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกัน สิ่งเหล่านี้ส่งผลยิ่งต่อการสนับสนุน
การศึกษาของสมาชิกในครอบครัว สอดคล้องกับ สิทธิพร เกษจ้อย และคณะ ทั้งนี้ปัญหาที่
นักเรียนประสบนั้นไม่ได้เพียงปัญหาเดียว หากแต่นักเรียนต้องพบเจอปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กันหลายปัญหา ตั้งแต่ครอบครัวมีฐานะยากจนเพราะผู้ปกครองมีรายได้ต่ำ ผู้ปกครองของ
นักเรียนมีอาชีพที่ไม่แน่นอนต้องย้ายที่อยู่บ่อย นักเรียนจึงต้องอพยพย้ายติดตามผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองนักเรียนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้นักเรียนออกจากการ
เรียนช่วยทำงานและหารายได้เลี้ยงครอบครัว ผู้ปกครองไม่สนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน 
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ผู้ปกครองเน้นการทำงานหารายได้มากกว่าการสนใจดูแลเอาใจใส่บุตร สภาพแวดล้อมทางบ้าน
ไม่เอื ้ออำนวยต่อการมาเรียน สถานที่ตั้งของบ้านนักเรียนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม สภาพแวดล้อมของชุมชนอันเป็นสถานที่ตั้งของบ้านนักเรียนอยู่ในชุมชนแออัด อยู่
ใกล้แหล่งอบายมุข จึงทำให้นักเรียนมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน (สิทธิพร เกษจ้อย และ
คณะ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Cookson Jr, P. W. เมื่อพิจารณาปัญหาของ
นักเรียนแล้ว พบว่าปัญหาหลักที่เรียนมีมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย นักเรียนที่มีความ
ยากจนสูง ขาดการสนับสนุนสำหรับโภชนาการ สุขภาพอนามัย ขาดการได้รับการบริการจาก
สังคม และขาดการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ได้รับมาผ่านชุมชน จึงควรมีการสนับสนุนระดมความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมให้นักเรียนเหล่านี้เพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ มากมายที่มีความเชื่อมโยงและ
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน (Cookson Jr, P. W., 2020) 
 แนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว 
 1. การอบรมกล่อมเกลาในสถาบันครอบครัว เป็นแนวทางในการบ่มเพาะให้สมาชิก
ภายในครอบครัวโดยเฉพาะบุตรหลาน มีคุณลักษณะ พฤติกรรม ความเป็นอยู่ และการปฏิบัติ
ตนเป็นไปตามวัฒนธรรมครอบครัวหรือวัฒนธรรมชุมชน โดยมีวิธีการต่าง ๆ ทั้ง การอบรมสั่ง
สอนด้วยวาจา การทำตนให้เป็นแบบอย่าง การดูแลเอาใจใส่ การลงโทษ การสร้างแรงจูงใจด้วย
การให้รางวัล การสร้างเกณฑ์หรือข้อตกลงร่วมกัน และการให้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้บุตร
หลานหรือคนในครอบครัวมีอุปนิสัย พฤติกรรม ความคิดความอ่าน การตัดสินใจ ความ
ประพฤติ และการกระทำตน ไปในทางที่ถูกต้องหรือแนวทางเดียวกันกับความต้องการของ
วัฒนธรรมครอบครัว ซึ่งหากครอบครัวการอบรมกล่อมเกลาบุตรหลานหรือคนในครอบครัว
ในทางท่ีดีที่ควร ย่อมสามารถเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของบุตรหลานได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Blondal, K. S. and Adalbjarnardottir, S. ได้กล่าวไว้ว่า 
รูปแบบการเลี้ยงดูบุตรหลานของสมาชิกในครอบครัวสามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มของการออก
กลางคันของบุตรหลานได้ เนื่องจากรูปแบบการเลี้ยงดูอาจปรับความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและการออกกลางคัน แต่ไม่ใช่ในทุกกรณี จะประสบผลสำเร็จเฉพาะใน
ครอบครัวที่มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ดีช่วยลดโอกาสในการกลางคัน
ของบุตรหลาน อันเกิดจากการให้ความสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลกูท่ี
ม ี ค ุณภาพ  ท ี ่ จ ะส ามารถลด โ อกาส ในการออกกลา งค ั น ไ ด ้  (Blondal, K.  S.  & 
Adalbjarnardottir, S., 2009) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นุรซีตา เพอแสละ การดูแล อบรม 
เลี ้ยงดู และปลูกฝังของแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกัน ซึ ่งอาจจะใช้เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ปัจจุบันเป็นแนวทางการอบรมกล่อมเกลา ให้บุตรหลานเห็นโทษของการมั่วสุม 
เกเร ยาเสพติด การรู้เท่าทันภัยรอบตัวที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน กฎหมาย การบ้าน
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การเมือง หรือการใช้หลักหารทางศาสนาเป็นแนวทางการอบรมกล่อมเกลา โดยเฉพาะการ
อบรมปลุกฝังตามหลักศาสนาอิสลาม ในการกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเอง มีความหนัก
แน่นในการที่จะดำเนินชีวิต กระทำตามบทบัญญัติของศาสนา การมีค่านิยมประพฤติปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และรู้จักผิดชอบชั่วดี เพื่อให้สามารถแยกแยะการกระทำที่พ่ึง
ประสงค์และแนวคิดที่ดีต่อการใช้ชีวิตของบุตรหลาน (นุรซีตา เพอแสละ, 2562) 
 2. การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตั้งแต่
ระดับรากหญ้าไปสู่ระดับสูงสุด ด้วยการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนครอบคลุม ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความยากจนของประชาชน สร้างโอกาสใน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว การพัฒนากลไกการให้ความช่วยเหลือประชาชนและ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 และการส่งเสริมการใช้สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานในสถาน
ประกอบการ ทั้งความปลอดภัย ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิมนุษยชน สุขอนามัย 
สวัสดิการแรงงาน การศึกษา และระบบการคุ้มครองสิทธิทางสังคม บนพื้นฐานความเหมาะสม
กับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Huang, H. การส่งเสริมทางฐานะ
ของครอบครัวให้มีความมั่นคง ทั้งรายได้ อาชีพ และคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การมี
แนวทางในความพยายามของพ่อแม่ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว ฐานะทาง
การเงิน เกิดความร่ำรวย ย่อมมีความสามารถในการขยายช่องว่างความสำเร็จของบุตรหลานได้ 
ทั้งการประกอบอาชีพด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงระบบการจ้างงาน อันนำไปสู่ความ
มั ่นคงของงานและรายได้ ช่วยลดปัญหาที ่จะกระทบต่อครอบครัว  (Huang, H., 2015) 
สอดคล้องกับ Phannith Peth นักเรียนมีโอกาสน้อยที่จะออกจากโรงเรียนเพื่อไปทำงาน เมื่อ
ชุมชนของนักเรียนสามารถจัดหางานและเงินเดือนให้คนในชุมชนได้ มีโอกาสในการจ้างงาน
มากมายที่มีอยู่ในชุมชน ช่วยลดการออกจากชั้นเรียนของนักเรียนที่ผู้ปกครองให้ออกมาช่วย
ทำงานมากข้ึนในแต่ละวัน ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาการลาออกจากโรงเรียนน้อยลงเช่นกัน จาก
การศึกษาวิจัยหลายชิ้นพิสูจน์ในทำนองเดียวกันว่าการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและเงื่อนไขของ
ชุมชนที่ให้โอกาสการจ้างงานในชุมชนกำลังพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญของการออกกลางคัน 
(Phannith P., 2019) 
 3. การช่วยเหลือปัจจัยยังชีพพื้นฐาน เป็นการลดหรือแบ่งเบาภาระในครัวเรือนของ
ประชาชน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรหลานของแต่ละครอบครัว ซึ่งมาจากนโยบาย
ความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
ทุนการศึกษา งบประมาณสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียน การปรับปรุงลักษณะโครงการ
เศรษฐกิจ การสนับสนุนปัจจัยสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอื่น ๆ โดยการวิเคราะห์จากสิ่ง
ประชาชนประสบปัญหาจริง เก็บข้อมูลของปัญหา วางแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
ดำเนินการช่วยเหลือในเชิงรุก การบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจริง 
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สร้างเครือความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ และการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องคำนึกถึง
การช่วยเหลือที่ถึงมือประชาชนที่ประสบปัญหาจริง อันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของ ยุพรัชต์ สนองคุณ โรงเรียน ชุมชน ภาครัฐ และเอกชนควรดำเนินการทำความ
เข้าใจ ให้ความรู้กับผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษา มีการ
สนับสนุน เสริมสร้างแรงจูงใจในการศึกษาของบุตรหลาน มีการช่วยเหลือปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง
ทุนการศึกษา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน จัดหากิจกรรมส่งเสริมรายได้
ระหว่างช่วงวันหยุดหรือปิดภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษา มีการจัดการฝึกอบรมพ้ืนฐานอาชีพ
ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียน เพื่อที่จะสามารถในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเลี ้ยง
ครอบครัวได้ ประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ช่วยเหลือปัจจัยยังชีพพ้ืนฐานของประชาชน (ยุพรัชต์ สนองคุณ, 2556) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Destin, M. et al. ซึ่งกล่าวไว้ว่า เป็นความท้าทายของชุมชนและโรงเรียนที่ต้องเผชิญกับ
ความจำเป็นในการคลี่คลายกระบวนการในแง่มุมต่าง ๆ ของเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม 
สำหรับการหาแนวทางและความช่วยเหลือร่วมกันในการส่งเสริมอาชีพ โอกาสความก้าวหน้าใน
อาชีพ ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความยากจน การแยกที่อยู่อาศัย การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เพ่ิม
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในสถานการณ์ชีวิตของคนใน
ชุมชนต่อ (Destin, M. et al., 2019) 
 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื ่องนี้ สรุปได้ว่า เหตุปัจจัย มุมมอง และแนวทางการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
นั้น มีความเก่ียวข้องครอบคลุมปัญหาทั้งฐานะทางเศรษฐกิจ พ้ืนฐานความรู้หรือการศึกษา และ
ความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัว โดยต้องดำเนินการแก้ปัญหาไปพร้อมกันทุกปัญหาที่มี
ความเกี่ยงข้องกัน ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและส่งผลกระทบซึ่งกัน
และกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำวิจัยไปใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 1) ควรปรับ
รูปแบบหรือลักษณะการเก็บรวบรมข้อมูลตามสถานการณ์หรือบริบทของแต่ละพื้นที่  เพื่อให้
สามารถเข้าถึงเหตุปัจจัยของปัญหาดังกล่าวที่มีความแตกต่างกรณีวิจัยในครั้งนี้  2) ควรหยิบยก
แนวทางที่มีความหลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม 3) ควรขยายขอบเขตพื้นที่ของการศึกษาวิจัยให้กว้างขึ้น เพื่อให้สามารถค้นพบเหตุ
ปัจจัย มุมมอง และแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันที่ครอบคุลมพื้นที่ที่มีลักษณะเดียว
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลมากขึ ้น และ 4) ควรมีการนำผลการวิจัยไปเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ยังหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชนในการแก้ปัญหา
และพัฒนา ทั้งนี้หากได้นำการวิจัยนี้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหา 
ย่อมนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตของพลเมืองที่สอดคลองกับเป้าหมายและความต้องการต่อไป 
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