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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนประจําสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ออกกลางคันและกําลังศึกษา ปีการศึกษา 2558 จํานวน 90
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานประชากรผลการการวิจัยพบว่า
1. สภาพปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การออกกลางคั น ของนั ก เรี ย นสาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ความ
คิดเห็นของนักเรียนที่ออกกลางคัน และความคิดเห็นของนักเรียนปัจจุบัน ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
2. ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีดังนี้ 1)วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ควรนําข้อมูลสภาพปัญหาการ
ออกกลางคั น มาพิ จารณา และกํ าหนดแนวนโยบายที่ ชั ดเจนในการรั บนั กเรี ยน โดยนํ าข้ อมูลการออกกลางคั นมา
พิจารณาควบคู่ไปกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดสรรงบประมาณเพื่อนํามาพัฒนาสถานศึกษา ให้มี
ความพร้อมในการผลิตนักเรียน 2)ครูผู้สอน ควรพัฒนาระบบการเรียนการสอน หรือวิธีการสอนแบบใหม่ๆ โดยใช้หลัก
จิตวิทยาในการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจารย์ควรให้ความสนใจและ เอาใจใส่ต่อตัวนักเรียน
อย่างจริงจัง เข้าใจถึงนักเรียนให้มากขึ้น 3)นักเรียนควรพิจารณาถึงความสามารถของตนเองว่าตนมีความถนัดในเรื่องใด
เมื่อมีปัญหาในการเรียนก็ควรปรึกษากับผู้ปกครอง หรือครูที่ปรึกษา และควรให้ความสําคัญแก่สังคมภายนอก รวมถึง
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในหมู่คณะนักเรียนด้วยกัน สําคัญที่สุดคือต้องเอา
ใจใส่ในการเรียนไม่ขาดเรียนมากเกินความจําเป็น
คําสําคัญ: ปัญหา การออกกลางคัน
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Abstract
The objective of this research was to study Problem to the dropout of Computer business students in
Vocational Certificate Level, HuaiPhuengVocational College, Kalasin Province. Also to propose the approach to
solve the problems regarding to the dropout. The population use in this research is the college management
boards, professors and teachers in the computer business department and students in the career certification
curriculum in the computer business major that dropout from class and currently studying in the curriculum for
the academic year of 2015 for the total of 90 respondents. The tool used in the research is questionnaire and
the statistical methods use to analyze data, including Percentage, Mean, and Standard Deviation. The results
were summarized as follows;
1. The conditions of the problems that affect the dropout of Computer business students in Vocational
Certificate Level, HuaiPhuengVacational College, Kalasin Province based on the opinions of the college
management boards, teachers as well as opinions of both the current students and the students that have
withdrawn result in the overall area to be in medium level.
2. The approach to solve the problems regarding the problems to the dropout. 1) HuaiPhuengVacational College
should bring Dropout problems into consideration and assign the policy clear to students. The data dropout considered in
conjunction with the guidelines for teaching. The budget allocation for development education. To be ready to produce
students 2) Teachers should develop teaching. Or using new teaching methods in teaching psychology to meet the
individual differences. Teachers should pay attention and Pay attention to the serious students understand more 3)
Students should consider their own ability that they have an aptitude matter. When there is a problem in the class, you
should consult with their parents. Teacher or counselor And should be a priority for society. Including attending events
held at the college. To promote relations among the students. Most importantly, pay attention in class absences is not
excessive.
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