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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาครั. งนี. มีวตัถุประสงค์เพื2อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนั
ของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื.นที2การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตามบริเวณที2ตั.ง และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งที2ใชใ้นการวิจยั 
ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื.นที2การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
จาํนวน 66 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพื.นที2การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
จาํนวน 65 คน รวมทั.งสิ.น 131 คน เครื2องมือที2ใช้ในการวิจยัครั. งนี.  ไดแ้ก่ แบบสอบถามปัจจยัและ
สาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื.นที2การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ2 งมีลกัษณะเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที2ใช้ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี2ย  ค่าความเบี2ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื.นที2การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีโดยภาพรวม      
อยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบการศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที2การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
จาํแนกตามบริเวณที2ตั.งของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยรวม
และรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที2ระดบั .01 และ 3) ผลการเปรียบเทียบปัจจยั
และสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื.นที2การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ ําแนกตามขนาดของสถานศึกษา คือ  
สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน         
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั .01 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to study and compare factors and causes affecting 
leaving schools of students according to administrators’ opinions under the Office of Chanthaburi 
Primary Educational Service Areas classified by location and size of schools. The samples used in     
the research were 66 school administrators under the Office of Chanthaburi Primary Educational 
Service Area 1 and 65 school administrators under the Office of Chanthaburi Primary Educational 
Service  Area 2, all together 131 people who participated in this research. The tool in this research 
was a 5-rating scale questionnaire. The statistics used  for data analyzing were percentage, mean, 
standard deviation and t-test.  
 The results of this research were as follows: 1) Factors affecting leaving schools of 
students according to administrators’ opinions under the Office of Chanthaburi Primary Educational         
Service  Areas overall  were  in  medium  levels. 2) The comparison of factors affecting leaving schools 
of students according to administrators’ opinions under the Office of Chanthaburi Primary Educational 
Service Areas classified by school location overall and in each aspect were statistically significant 
different at .01 level. 3) The comparison of factors affecting leaving schools of students according to 
administrators’ opinions under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Areas 
classified by school size overall and in each aspect were statistically significant different              
at .01 level. 
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of students according to administrators’ opinions under the Office of Chanthaburi Primary Educational 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ งทีได้ให้ความสําคญักับการจดัการศึกษาและการได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและทัวถึงเป็นอย่างมาก ซึ งได้กาํหนดให้ประชาชนทุกคน         
มีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั,นพื,นฐาน จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช 2550 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553 ก : 1) ได้บญัญติัเรื องสิทธิและ
เสรีภาพในการศึกษาไวใ้นมาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า
สิบสองปีทีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัวถึง และมีคุณภาพไม่เก็บค่าใชจ่้าย และพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดสิทธิและหนา้ทีทางการศึกษา
โดยกาํหนดให้การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษา
ขั,นพื,นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัวถึงและมีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่ายเช่นกนั  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 8) ดงันั,น พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 จึงกาํหนดให้
ผูป้กครองตอ้งส่งเด็กเขา้เรียนในมาตรา 6 และมาตรา 13 ผูป้กครองทีไม่ปฏิบติัตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึงพนับาท ซึ งเมือผูป้กครองนาํเด็กเขา้รับการศึกษาแลว้ในระหวา่งทีไดรั้บการศึกษาก็ตอ้ง
ไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เด็กมิไดเ้ขา้เรียน และสามารถเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบั 
มีความรู้ติดตวั สามารถนาํเอาความรู้ทีไดน้ั,นไปประกอบอาชีพเพือเลี, ยงตนเองและครอบครัวได ้ 
ทั,งนี,  เด็กนั,นอาจเขา้รับการศึกษาในระดบัทีสูงต่อไปได ้
  มณัฑนา ศงัขะกฤษณ์ (2551 : 95) ได้กล่าวเพิมเติมถึงความสําคญัของการศึกษาและ
การศึกษาภาคบงัคบัวา่ การศึกษาภาคบงัคบัเป็นระดบัการศึกษาทีจาํเป็นทีสุดของคนไทย จึงตอ้งใช้
คาํวา่ “บงัคบั” เขียนไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที  2)  
พ.ศ. 2545 เพือกาํหนดให้ชัดเจนว่า ระดบัใดเป็นการศึกษาภาคบงัคบั และจะบงัคบัทั,งฝ่ายผูจ้ดั 
ฝ่ายผูเ้รียน และผูเ้กียวขอ้งอืน ๆ อย่างไร นอกจากนั,นในการจดัการศึกษาในอนาคตตอ้งจดัการเรียนรู้
แบบทีเด็กมีความสําคญัสูงสุด ซึ งตอ้งมีแนวทางการจดัการเรียนรู้ทีหลากหลายตามความแตกต่าง
ของผูเ้รียนแต่ละคน และเด็กตอ้งไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเนือง เพือให้เด็กทุกคนไดรั้บความรู้อยา่งเต็มที
ตามศกัยภาพความสามารถของเด็กคนนั,น  และเมือสาํเร็จการศึกษาออกมาสามารถนาํเอาความรู้นั,น
ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้  แต่ในปัจจุบนัปัญหาหนึ งของการเขา้รับการศึกษาเพือให้เป็นไป
อยา่งต่อเนือง นันคือ สาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน โดยมีแนวโนม้เพิมมากขึ,น ดงัจะเห็นได้
จากขอ้มูลนักเรียนทีออกกลางคนัของสถานศึกษาในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั,นพื,นฐาน ดงันี,  ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ มีเด็กออกกลางคนั จาํนวน 4,482 คน คิดเป็นร้อยละ  2.41 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวดัอุดรธานี จาํนวน 5,264 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 ภาคกลาง   
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 3,806 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 และภาคใต้ จังหวดันครศรีธรรมราช 
จาํนวน 2,764 คน คิดเป็นร้อยละ 1.43 อยา่งไรก็ตามสาเหตุสาํคญัทีทาํใหเ้ด็กลาออกกลางคนัเกิดจาก
หลายสาเหตุ เช่น เด็กบางคนมาจากฐานะยากจน เด็กตอ้งอพยพตามผูป้กครอง ครอบครัวมีปัญหา  
เด็กตอ้งออกหาเลี, ยงครอบครัว เจ็บป่วย เกิดอุบติัเหตุ ตอ้งคดี และสมรสแล้ว เป็นตน้ สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั,นพื,นฐานจึงกาํหนดนโยบาย และดาํเนินการลดจาํนวนนักเรียนทีออก
กลางคนั ในปีการศึกษา 2553-2554 จึงเป็นปีแห่งการจดัทาํโครงการออกเยียมบา้นและช่วยเหลือ
นกัเรียนอยา่งรอบดา้น และสถานศึกษาในสังกดั     
 สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอายุ (2551 : 2) 
ไดก้ล่าวถึงการออกกลางคนัก็เป็นอีกปัญหาหนึงสาํหรับการจดัการศึกษาภาคบงัคบั  ชั,นประถมศึกษา
ปีที 1 ถึงชั,นมธัยมศึกษาปีที 3 มีผูเ้รียนทีออกกลางคนัประมาณ 1 แสนคนต่อปี ซึ งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีสาเหตุมาจากความเบือหน่ายและเครียดกบัการเรียน การทะเลาะวิวาท  
ติดเพือน ติดยาเสพติด และตั,งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ฯลฯ และยงัพบปัญหาอีกวา่ เมือพบกลุ่มเด็กทีเสียง
ต่อการออกกลางคนั สถานศึกษาไม่มีมาตรการรองรับหรือดาํเนินการหรือส่งต่อเด็กกลุ่มนี, ให้ไป
ในทิศทางใด  
 พนม ลิ,มอารีย ์(2539 : 24-25) กล่าววา่ ธรรมชาติของเด็กวยัรุ่น ซึ งเป็นวยัทีมีการเปลียนแปลง
ต่าง ๆ มากมาย ทั,งดา้นร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ นกัเรียนในช่วงชั,นที 2 มกัมีปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์
ก่อนวยั และเป็นปัญหาตน้เหตุของปัญหาอืน ๆ เช่น การทะเลาะวิวาท การติดโรคเพศสัมพนัธ์ 
การหนีเรียน การขายตวั เป็นตน้  
 อรสม สุทธิสาร (2544 : 55) กล่าววา่ ปัญหาเหล่านี,ลว้นเป็นพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมกบั
สภาพการเป็นนกัเรียน นกัศึกษา เนืองจากจะส่งผลกระทบทางการเรียน มีผลการเรียนตกตําจน
ไปนาํไปสู่การออกกลางคนัในทีสุด ธรรมชาติด้านสภาพแวดลอ้มรอบสถานศึกษา ทีเปิดบริการ
ร้านเกม สนุกเกอร์ คาราโอเกะ ร้านกาแฟ พนนับอล  และยาเสพติด เป็นสิงย ัวยุให้นกัเรียนเสพติด 
หลงใหล และในทีสุดก็ออกเรียนกลางคนั อนึ งผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรสถานศึกษาไม่ได้ให้
ความสําคญั การจดัการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสอย่างจริงจงั สถานศึกษาไม่ได้วิเคราะห์
ความตอ้งการทีแทจ้ริงของชุมชนในการจดัการศึกษา ไม่ไดจ้ดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งจริงจงั 
ดา้นความยากจนและการอพยพเร่ร่อนขายแรงงาน ไปกรีดยางตามสถานทีต่าง ๆ นกัเรียนจบการศึกษา
ช่วงชั,นที 1 ตอ้งช่วยเหลือครอบครัวโดยการประกอบอาชีพแรงงาน และการศึกษาต่อทาํให้เสีย
โอกาสการหารายได ้และยงัทาํให้ค่าใชจ้่ายสูง  ทาํให้นกัเรียนขาดเรียนบ่อย ๆ และออกกลางคนั
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ในทีสุดดา้นอืน ๆ เช่น ความเครียดจากการศึกษา  การหยา่ร้างของบิดามารดา ความผิดปกติทางดา้น
ร่างกายเป็นผูทุ้พลภาพ เป็นตน้     
 สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 ข : 7-8) ไดก้ล่าวถึงการออกกลางคนัของ
นกัเรียนเป็นปัญหาทีมีมาตลอด และทาํให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษาเป็นผลเสียต่อนกัเรียน 
ได้แก่ ทาํให้นักเรียนขาดความรู้ ทกัษะจาํเป็นในการดาํรงชีวิต มีทศันคติทีไม่ดีต่อการเรียนรู้ 
ขาดความมันใจในตนเอง ขาดโอกาสในการศึกษาและพฒันาตนเอง ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ในระหว่างเรียน งบประมาณทีรัฐควรจะได้รับในอนาคตจากการทีมีประชากรทีมีคุณภาพ 
รัฐจะต้องเสียงบประมาณไปในการแก้ปัญหาสังคมหากเด็กออกกลางคนัส่วนหนึ งกบัการก่อปัญหา 
และตอ้งดูแลบุคคลส่วนหนึงทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้เป็นการสูญเสียโอกาส ไดแ้ก่ สูญเสีย
โอกาสส่วนบุคคลทีจะศึกษาและพฒันาตนเอง สูญเสียโอกาสของสังคมทีจะไดบุ้คคลทีมีคุณภาพ
มาพฒันาประเทศ ซึ งเป็นผลเสียต่อสังคม ไดแ้ก่ ขาดคนทีมีคุณภาพทีจะสร้างสรรคค์วามเจริญ รัฐตอ้ง
แบกรับภาระ หากนกัเรียนทีออกกลางคนัสูง สังคมจะไดรั้บผลกระทบเพราะเยาวชนในอนาคต
ไม่สามารถพึงตนเองได ้เกิดความวุน่วายและปัญหาตามมาในทีสุด  
 วิทยากร เชียงกูล (2542 : 12) ไดก้ล่าวถึงการออกกลางคนัของนกัเรียนส่งผลให้นกัเรียน
ไม่มีงานทํา หรือได้ทํางานทีใช้ความสามารถของตนเองน้อยกว่าทีตนเองมี ได้ทํางานที มี
ผลตอบแทนตํา และเมือมองในภาพรวมหากมีการออกกลางคนัเป็นจาํนวนมากก็จะทาํให้สัดส่วน
ประชากรทีเป็นแรงงานไร้ฝีมือทีมีค่าจา้ง และผลตอบแทนตําอยูใ่นสัดส่วนทีมากจะส่งผลให้รายได้
ต่อหวัของประชากรลดนอ้ยลง ซึ งจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจในส่วนรวมของประเทศโดยตรง 
การออกกลางคนัของนักเรียนมกัจะส่งผลให้เกิดปัญหาในเรืองสุขภาพอนามยัต่อตวันกัเรียนเอง 
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมธัยมศึกษาซึ งอยู่ในระยะวยัรุ่นและเป็นวยัทีต้องคบหาเพือนฝูง 
การคบหาเพือนฝูงทีอยู่นอกสถานศึกษามกัจะเป็นเพือนฝูงทีไม่ค่อยดีนกั เช่น เป็นแก๊งนกัเลง
นกัการพนนั หรือซ่องโจร ในกลุ่มเพือนดงักล่าวก็มกัจะเป็นเรืองของการติดยาเสพติด  
 จอห์น และคาเรน (John and Karen. Online. 2006) ได้นาํเสนองานวิจยัเมือปี 2549 
โดยไดไ้ปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนระดบัมธัยมปลายทีตดัสินใจออกกลางคนั อายุระหวา่ง 16-24 ปี 
จาํนวน 467 คน จาก 25 ประเทศ พบวา่ การออกกลางคนัของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ไดมี้สาเหตุ
จากผลการเรียนตกตํา แมว้า่ในขณะนั,นกลุ่มตวัอยา่งจะมีผลการเรียนทีไม่ดีก็ตาม โดยกวา่ร้อยละ 70 
ใหส้ัมภาษณ์วา่  “พวกเขาสามารถสําเร็จการศึกษาไดห้ากมีความพยายาม” แต่เกือบครึ งหรือร้อยละ 45 
ให้เหตุผลวา่มาจาก “ความเบือหน่าย” “รู้สึกแยก่บัการเรียนในสถานศึกษา” อีกร้อยละ 32 ให้เหตุผลวา่ 
“ตอ้งเรียนซํ, าชั,น” และยงัพบอีกว่า ครอบครัวของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ไดส้นใจกบัการเรียน
ของผูเ้รียนมากนกั 
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 กษมา วรวรรณ ณ อยธุยา  (ออนไลน์. ม.ป.ป.) กล่าววา่ เมือสถานศึกษาพบกลุ่มเด็กทีเสียง
ต่อการออกกลางคนัแลว้ ไม่ไดมี้แนวทางการดาํเนินการหรือส่งต่อเด็กกลุ่มนี, ให้ไปในทิศทางใด 
จึงมีความเป็นไปไดว้า่เด็กทีออกกลางคนัมีแนวโน้มทีถูกชกันาํเขา้สู่วงจรปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด             
ก่ออาชญากรรม เป็นตน้ ในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา เด็กทีอยู่นอกระบบสถานศึกษา
โดยส่วนใหญ่จะรวมตวัเป็นแก๊งและร่วมก่อปัญหาอาชญากรรม   
 ปัจจุบนัสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีมีบทบาทและหน้าทีด้าน         
การจดัการศึกษาภาคบงัคบัในเขตพื,นที ซึ งได้ดาํเนินการจดัการศึกษาเพือพฒันาและปรับปรุง
แนวทางในการจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนเพือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างมีคุณภาพ เมือจบการศึกษา
ภาคบงัคบัแลว้ไม่ไดศึ้กษาต่อก็จะสามารถประกอบอาชีพเพือหาเลี,ยงครอบครัวและตนเองต่อไปได้
ในภายภาคหน้า แต่หากผูเ้รียนไม่ได้รับการศึกษาหรือออกกลางคนัย่อมทาํให้เกิดผลกระทบ
ทั,งตวัผูเ้รียน ครอบครัว และสังคมดว้ย ดงันั,น สาํนกังานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี
จึงมีความจาํเป็นจะตอ้งดูแล กาํกบั ควบคุมเพือให้เด็กทุกคนไดก้ารศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั จากขอ้มูล 
ปี พ.ศ. 2552 มีนักเรียนทีออกกลางคนั จาํนวน 517 คน โดยสาเหตุหลัก คือ การทีผูป้กครอง
มีรายได้น้อยไม่พอเพียงต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีจาํนวน 20 คน อีก 497 คน ออกกลางคนั
โดยไม่ทราบสาเหตุ หากสามารถศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนทั,งหมดได้
วา่มีปัจจยัและสาเหตุใดบา้ง ก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาทีตน้เหตุเพือระงบัไม่ให้ปัญหานั,นเกิดขึ,นหรือ
ถ้าเกิดขึ, นก็อาจจะมีผลกระทบทีเกิดขึ, นน้อยทีสุด (สํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 1. 2554 : 5) 
 ดงันั,น ผูว้ิจยัในฐานะผูรั้บผิดชอบงานการจดัการศึกษาภาคบงัคบัของสํานกังานเขตพื,นที
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี และตอ้งการแกปั้ญหาการออกกลางคนัจึงมีความสนใจศึกษาถึง
ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
สังกดัสํานกังานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เพือจะไดน้าํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาใช้
แกปั้ญหา และพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั, งนี,  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี,  
 1. เพือศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
 2. เพือเปรียบเทียบปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
จาํแนกตามบริเวณทีตั,งสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
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ประโยชน์ของการวจัิย 

 ผลจากการวิจยัครั, งนี, มีประโยชน์ คือ ทาํให้ทราบถึงปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนั
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนแกปั้ญหาการออก
กลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื,นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี   
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวจัิย 

  ประชากรที ใช้ในการวิจัยครั, งนี,  ได้แก่  ผู ้บริหารสถานศึกษาทีดํารงตําแหน่ง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือผูที้ปฏิบติัหนา้ทีรักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษาในสังกดั
สาํนกังานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 196  คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย         

  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครั, งนี,  ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังก ัดสํานักงาน
เขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํนวน 66 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาํนวน 65 คน รวมทั, งสิ,น 131 คน         
ซึ งไดม้าจากวิธีการสุ่มแบบสัดส่วนชั,นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชจ้าํนวน
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื,นทีการศึกษาจนัทบุรี เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั,น จากตารางสุ่มจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-608)    
 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตัวแปรอสิระ  แบ่งเป็นดงันี,  
  1.1 บริเวณทีตั,งของสถานศึกษา 
   1.1.1 ในเขตเทศบาล 
   1.1.2 นอกเขตเทศบาล 
  1.2 ขนาดของสถานศึกษา    
   1.2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนกัเรียนไม่เกิน 300 คน 
   1.2.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนกัเรียนตั,งแต่ 301 คนขึ,นไป 

 2. ตัวแปรตาม 
  ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี   



 

6

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  ปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน หมายถึง ตน้เหตุหรือเคา้เรืองเดิมทีทาํให้
เกิดเรือง สภาวะหรือเหตุการณ์ทีทาํให้เด็กนกัเรียนตอ้งออกจากสถานศึกษาก่อนทีจะเรียนจบการศึกษา
ภาคบงัคบั ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงันี,  
  1.1 ดา้นตวัเด็ก หมายถึง เด็กพิการทางร่างกายหรือมีปัญหาดา้นสุขภาพ เด็กมีปัญหา
ดา้นสติปัญญา เด็กไดรั้บผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรง เด็กออกไปประกอบอาชีพ
เพือเลี, ยงดูบุพการีทีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้การมีเพศสัมพนัธ์หรือตั,งครรภ ์หรือมีคู่สมรส
ในวยัเรียน ติดอบายมุข การพนนั สารเสพติด คบเพือนเสเพล ขาดเรียนบ่อย ตกซํ, าชั,น สมาธิสั, น 
หนีเรียน พฤติกรรมผิดระเบียบวินยัของสถานศึกษา ไม่สนใจการเรียน เบือหน่ายการเรียน ปรับตวั
เขา้กบัครูและเพือนไม่ได ้และการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียนไม่ดี 
  1.2 ด้านครอบครัว ชุมชน และสิ งแวดล้อม หมายถึง ผูป้กครองมีฐานะยากจน
ผูป้กครองไม่มีทีอยู่ทีทาํกิน หรือมีทีอยู่แต่ยา้ยทีทาํกิน หรือมีทีอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งซึ งเด็กต้อง
ติดตามผูป้กครองไปดว้ย ผูป้กครองตอ้งการมีรายไดเ้พิมโดยใชแ้รงงานเด็ก ครอบครัวหยา่ร้างหรือ
แตกแยก ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็กเท่าทีควร ผูป้กครองไม่ให้ความสําคญัดา้นการศึกษา
เท่าทีควร บา้นทีพกัอาศยัอยูห่่างไกลสถานศึกษา การคมนาคมไม่สะดวก 
  1.3 ดา้นสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการจดัระบบบริหารจดัการ การติดตาม
นกัเรียนทีออกกลางคนักลบัมาเขา้เรียน ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร การจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของสถานศึกษายงัไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนือง การจดัสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
สถานศึกษาไม่เอื,อต่อการจดัการเรียนการสอน สถานศึกษาปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินงานตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 ไม่ครบขั,นตอนและไม่ต่อเนือง ความมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งครูกบันกัเรียนไม่ดีเท่าทีควร และปัจจยัพื,นฐานการสนบัสนุนการจดัการศึกษายงัไม่เพียงพอ
และเหมาะสมกบัจาํนวนนกัเรียน  
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื2นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
หมายถึง ผูที้ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และผูที้ปฏิบติัหน้าทีรักษาการในตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2  
 3. นักเรียน หมายถึง ผูเ้รียนในระดับชั,นประถมศึกษาปีที 1 ถึงระดับชั,นมธัยมศึกษา            
ปีที 3 ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2            
ปีการศึกษา 2554 ทีออกกลางคนั  
 4. บริเวณที�ตั2งของสถานศึกษา  หมายถึง  ทีอยูข่องสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื,นที
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 จาํแนกเป็น 
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  4.1 ในเขตเทศบาล คือ สถานศึกษานั,นมีเลขทีตั,งสถานศึกษาอยูใ่นเขตเทศบาลเมือง
หรือนอกเขตเทศบาลตาํบล 
  4.2 นอกเขตเทศบาล คือ สถานศึกษานั,นมีเลขทีตั,งสถานศึกษาอยู่นอกเขตเทศบาล
เมืองหรือเทศบาลตาํบล 
 5. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง จาํนวนนักเรียนของสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน
เขตพื,นทีการประถมศึกษา เขต 1 และเขต 2 แบ่งเป็น 2 ขนาด ตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั,นพื,นฐาน  
  5.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนกัเรียนไม่เกิน 300 คน 
  5.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนกัเรียนตั,งแต่ 301 คนขึ,นไป 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการวิจยัเรื อง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษาตาม   
ความคิดเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี  ดงัภาพประกอบ  1 
 
 

 

 

    

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ  1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. ปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตาม
บริเวณทีตั,งของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 

1. บริเวณที�ตั�งของสถานศึกษา 
 1) ในเขตเทศบาล 
 2) นอกเขตเทศบาล 

2. ขนาดของสถานศึกษา    
 1) สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 2) สถานศึกษาขนาดใหญ่  

 ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
1. ดา้นตวัเด็ก 
2. ดา้นครอบครัว  ชุมชน  และสิงแวดลอ้ม 
3. ดา้นสถานศึกษา   
 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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 2. ปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
 
 
 



บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 การวิจัยครั� งนี�  ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที� เกี�ยวข้องได้นําเสนอตามหัวข้อ
ดงัต่อไปนี�   
 1.  การศึกษา 
  1.1 ความหมายของการศึกษา 
  1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 2. การออกกลางคนั 
  2.1 ความหมายของการออกกลางคนั 

  2.2 สาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 

  2.3 ปัญหาการออกกลางคนั   
 3. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

 4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  4.2 งานวจิยัในประเทศ 
การศึกษา 

 ความหมายการศึกษา 
 การศึกษา ตรงกบัความหมายของคาํในภาษาองักฤษ คือ Education ไดมี้สํานกัการศึกษา
และนกัวชิาการกล่าวถึง ความหมายของการศึกษา ดงันี�  
 กู๊ด (Good. 1973 : 202) ไดใ้หค้วามหมายไวใ้นพจนานุกรมศพัทก์ารศึกษา 4 ประการ โดยสรุป 
คือ 
 1. การศึกษา หมายถึง การดาํเนินการด้วยกระบวนการทุกอย่าง ที�ทาํให้บุคคลพฒันา
ความสามารถดา้นต่าง ๆ รวมทั�งทศันคติและพฤติกรรมอื�น ๆ ตามค่านิยมและคุณธรรมในสังคม 
 2. การศึกษา หมายถึง กระบวนการทางสังคม ที�ท ําให้บุคคลได้รับอิทธิพลจาก
สิ�งแวดลอ้ม ที�คดัเลือกและกาํหนดไวอ้ยา่งเหมาะสมโดยเฉพาะโรงเรียน เพื�อพฒันาบุคคลและสังคม 
 3. การศึกษา หมายถึงวิชาชีพอย่างหนึ� งสําหรับครู หรือการเตรียมบุคคลให้เป็นครู 
ซึ� งจดัสอนในสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบด้วย วิชาจิตวิทยาการศึกษา ปรัชญา ประวติัการศึกษา 
หลักสูตร หลักการสอน การวดัผล การบริหาร การนิเทศการศึกษา และวิชาอื�น ๆ ที�ครูควรรู้          
ทั�งภาคทฤษฎีและปฏิบติั ซึ� งจะทาํใหเ้กิดความเจริญงอกงามสาํหรับครู 
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 4. การศึกษา หมายถึง ศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ในอดีตซึ� งรวบรวมไวอ้ย่างเป็น
ระบบสาํหรับคนรุ่นใหม่ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 2) ไดใ้ห้ความหมายของการศึกษา ตามพระราชบญัญติัแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 ตามมาตรา 4 หมายถึง การเรียนรู้เพื�อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้
และปัจจยัเกื�อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต และมาตรา 6 เพื�อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยที์�สมบูรณ์ทั�งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข  
 รุ่ง แก้วแดง (2546 : 15) ให้ความหมายการศึกษาเป็นกระบวนการในการให้ความรู้ 
ใหป้ระสบการณ์โดยผา่นพิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในสิ�งที�เหมาะสม
ที�จะเกิดประโยชน์ต่อตวัเขา เพื�อที�จะพฒันาบุคคลนั�น ๆ ก็คือ การศึกษาจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ในทางที�เหมาะสมแก่บุคคล 
 สุทธิ ภิบาลแทน (2548 : 624) ใหค้วามหมาย การศึกษา คือ การเล่าเรียน อบรมและฝึกฝน 
 หวน พินธุพนัธ์ (2548 : 2 – 3) ใหค้วามหมาย การศึกษา คือ ความเจริญงอกงามทั�งร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การศึกษาคือ การจดัประสบการณ์ใหเ้หมาะสมแก่ผูเ้รียน เพื�อผูเ้รียนจะ
ไดง้อกงาม ขึ�นตามวตัถุประสงค ์การศึกษาคือการสร้างเสริมประสบการณ์ให้ชีวิต และการศึกษาคือ
เครื�องมือที�ทาํใหเ้กิดความเจริญงอกงามทุกทางในตวับุคคล 
 สรุปได้ว่า การศึกษา หมายถึง การเล่าเรื� อง การฝึกอบรม โดยการฝึกฝน ซึ� งทาํให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�เป็นไปในทางที�ดีและสังคมยอมรับเท่านั�น  
 จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 จากการศึกษา ไดมี้นกัวชิาการกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดงันี�  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 :  3-4, 8) ไดใ้หจุ้ดมุ่งหมายของการศึกษาตามพระราชบญัญติั
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดใ้หจุ้ดมุ่งหมายของการศึกษา ดงันี�  
 1. มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์
ทั�งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 2. มาตรา 8 การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกั ดงันี�  
  2.1 เป็นการศึกษาตลอดชีวติสาหรับประชาชน  
  2.2 ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
  2.3 การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 
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 3. มาตรา 22 ตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด ตอ้งส่งเสริมผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  
 4. มาตรา 23 เน้นความสําคญัทั�งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสม  
 5. มาตรา 24 ประกอบดว้ย 
  5.1 ตอ้งจดัเนื�อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  5.2 ตอ้งฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใชเ้พื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
  5.3 จดักิจกรรมใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั  
  5.4 ใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื�อง 
  5.5 จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทั�งปลูกฝังคุณธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
 ศิริชยั กาญจนวาสี (2550 : 2-3) ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายทางการศึกษาแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 
 1. ดา้นพุทธิพิสัย หรือดา้นความรู้ความคิด (Cognitive Domain) เป็นจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาที�แสดงลาํดบัขั�นการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นในสมอง ซึ� งเป็นการเรียนรู้ดา้นสติปัญญาเกี�ยวกบั
ความรู้ ความคิด และการแกปั้ญหาโดยมีการปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมขึ�น 
 2. ด้านจิตพิสัย หรือด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Domain) เป็นจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาที�แสดงลาํดบัขั�นการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นในจิตใจซึ� งเป็นการเรียนรู้ทางดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก เช่น เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ความซาบซึ� ง  
 3. ดา้นทกัษะพิสัย หรือดา้นปฏิบติัการ (Psychomotor Domain) เป็นลาํดบัขั�นการเรียนรู้    
ที�เกิดขึ�นกบัระบบประสาทสัมผสักลา้มเนื�อ และอวยัวะต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ทางดา้นทกัษะ          
การเคลื�อนไหว และใชส่้วนต่าง ๆ ของร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่วสัมพนัธ์กนั 
 สรุปไดว้า่ การจดัการศึกษามีจุดมุ่งหมาย เพื�อพฒันาใหเ้ป็นคนโดยสมบูรณ์ทั�งทางร่างกาย 
สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีความรู้ และคุณธรรม โดยผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด พฒันาตนตามธรรมชาติ ตามศกัยภาพ จากการจดักิจกรรม 
การฝึกทกัษะ และการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง  
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การออกกลางคัน 

 ความหมายของการออกกลางคัน 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2542 : 2) กล่าวว่า การออกกลางคนัหมายถึง การที�นักเรียนถูกจาํหน่ายชื�อออกจาก
สถานศึกษาในขณะที�ยงัไม่สาํเร็จการศึกษาโดยไม่ใช่สาเหตุอนัเนื�องมาจากการยา้ยสถานศึกษา 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 155) ไดใ้ห้ความหมาย การออกกลางคนั  
คือ การที�นกัเรียนถูกจาํหน่ายชื�อออกจากสถานศึกษาในขณะที�ยงัไม่สําเร็จการศึกษาภาคบงัคบั 
การออกโดยไม่ใช่สาเหตุอนัเนื�องมาจากการยา้ยสถานศึกษา 
 สาํนกันโยบายและแผนการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2545 : 6) ให้ความหมายของการออกกลางคนั 
หมายถึง การที�นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ไม่สาํเร็จการศึกษาตวัประโยค (หลกัสูตรมธัยมศึกษา
ปีที� 3) และต้องออกไป และรวมถึงผูที้� เคยออกกลางคนัระหว่างเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนต้น 
แลว้กลบัมาเรียนใหม่ทั�งในระบบสถานศึกษาและนอกระบบสถานศึกษาจนสาํเร็จชั�นมธัยมศึกษาดว้ย 
 อารี ผสานสินธุวงศ์ (2549 : 8) ให้ความหมายการออกกลางคนัว่า การที�นักเรียนหรือ
นกัศึกษาที�ไดล้งทะเบียนเรียนแลว้ต่อมาตอ้งออกจากสถานศึกษาก่อนที�จะจบเรียนตามหลกัสูตร
ไวไ้ม่วา่สาเหตุใด ๆ ก็ตาม 
 กล่าวโดยสรุปการออกกลางคนั หมายถึง การที�นกัเรียนตอ้งออกจากสถานศึกษาก่อน
เรียนจบหลกัสูตรหรือการศึกษาภาคบงัคบัตามที�กาํหนดไว ้ ไม่วา่จะโดยตั�งใจหรือไม่ตั�งใจก็ตาม และ
ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อใด ๆ ทั�งสิ�น 
  สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 1186) ใหค้วามหมาย สาเหตุ หมายถึง ตน้เหตุหรือเคา้เรื�องเดิม
ที�ทาํใหเ้กิดเรื�อง  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2551 : 71) กล่าวถึง สาเหตุการออก
กลางคนัของนกัเรียน พิจารณาบริบทต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ใช้หลกัการ แนวคิด และความอดทน
ในการแกปั้ญหา จึงจะทราบรายละเอียดของการออกกลางคนัของนกัเรียนที�แทจ้ริง    
 ผดุง อารยะวิญgู (2542 : 22) กล่าววา่ สาเหตุของการออกกลางคนัของนกัเรียนมี 9  ประการ  
คือ  
 1. ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง ได้แก่ การมีหนี� สิน การนาํเด็กไปใช้แรงงาน
ในครอบครัว การไปรับจา้ง การตอ้งไปประกอบอาชีพในถิ�นฐานอื�น ๆ แลว้ตอ้งนาํเด็กไปดว้ย และ
เด็กไปรับจา้งทาํงานเพื�อหาเลี�ยงครอบครัว 
 2. การคมนาคมระหวา่งบา้นกบัสถานศึกษาไม่สะดวก ไม่ปลอดภยั และใชเ้วลาเดินทางนาน 



 

13

 3. นกัเรียนยา้ยตามผูป้กครองไปอยูใ่นถิ�นอื�น โดยไม่ไดแ้จง้ยา้ยออกจากสถานศึกษาหรือ
ทางสถานศึกษาไม่สามารถติดต่อไดว้า่เด็กไปเรียนต่อที�อื�น ๆ หรือไม่ 
 4. สภาพร่างกายของนักเรียนมีความเป็นหนุ่มสาวทาํให้อายเพื�อนจนไม่อยากเรียน  
ได้แก่ เด็กที�เรียนเมื�ออายุเกินเกณฑ์ การแจง้เกิดของนักเรียนไม่ตรงกบัความเป็นจริง คือ แจง้ช้า
จนเกินไปซึ�งทาํใหเ้ด็กเขา้เรียนเมื�อโตแลว้ 
 5. สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาไม่มีความเร้าใจให้เด็กอยากมาเรียน ไดแ้ก่ สภาพอาคาร
ไม่เหมาะสม ห้องเรียนไม่มีฝากั�นห้องทาํให้เกิดเสียงดงั ในช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวมากทาํให้เด็ก
ไม่อยากมาสถานศึกษา การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม่น่าสนใจให้นกัเรียนอยากมาเรียน 
จาํนวนนกัเรียนมากอตัราครูไม่สมดุล นกัเรียนขาดอุปกรณ์การเรียน นกัเรียนถูกเพื�อนรังแกบ่อย ๆ 
นกัเรียนกลวัการถูกลงโทษที�มาสถานศึกษาสายและครูดุทาํใหไ้ม่อยากมาเรียน 
 6. การสื� อภาษาระหว่างครูและนักเรียนไม่เข้าใจกัน ได้แก่ นักเรียนที�เป็นชาวเขา             
ไม่มีพื�นฐานดา้นภาษาไทยกลาง สื�อภาษากนัไม่เขา้ใจ ทาํใหเ้กิดความสับสนไม่อยากไปสถานศึกษา  
 7. ผูป้กครองไม่สนใจและไม่เห็นความสําคญัของการศึกษา ได้แก่ ไม่ทราบระเบียบ
กฎหมาย และพระราชบญัญติัการศึกษา ผลการจดัการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
 8. ขาดการประชาสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน 
 9. การนาํหลกัสูตรไปใชไ้ม่ตอบสนองความตอ้งการและสภาพทอ้งถิ�น 
 อารี ผสานสินธุวงศ์ (2549 : 9-20) กล่าวถึงการออกกลางคนัของนกัเรียนเกิดจากหลายปัจจยั 
ดงันี�  
 1. ดา้นนักศึกษา จะเห็นได้ว่าสาเหตุด้านนักศึกษาเป็นปัจจยัหนึ� งในการออกกลางคนั
ของนกัศึกษา ซึ� งมาจากสติปัญญา ทศันคติต่อสาขาวชิาที�เรียนผลสัมฤทธิh ของการเรียน การขาดเรียน 
ความเบื�อหน่ายต่อการเรียน สุขภาพ และความประพฤติ จะเห็นวา่สาเหตุที�เกิดจาก ตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่  
การติดงานอาชีพ ชั�วโมงการทาํงานเปลี�ยนไปจึงไม่สามารถเรียนได้ทนัตามกาํหนด ไม่สนใจ          
ที�จะเรียนต่อเพราะไม่เห็นประโยชน์ของการเรียน มีพื�นฐานการศึกษาเดิมน้อย ตอ้งยา้ยภูมิลาํเนา       
ไปประกอบอาชีพในทอ้งที�อื�น ผูเ้รียนบางคนตอ้งไปประกอบอาชีพไกลบา้นทาํให้ขาดเรียนบ่อย ๆ  
จึงเรียนไม่ทนัและไม่อยากจะเรียน ผูเ้รียนตอ้งการพกัผอ่นเพราะทาํงานหนกัตลอดวนั ผูเ้รียนที�เป็นหญิง
มีภาระตอ้งเลี�ยงบุตร เป็นตน้ 
 2. ด้านผูส้อน อาจารย ์ผูส้อน เป็นองค์ประกอบสําคญัอีกอย่างหนึ� งที�ทาํให้การเรียน       
การสอนประสบผลสัมฤทธิh สูงสุด แต่อาจจะมีปัญหาบางประการที�จะทาํให้การเรียนการสอน         
ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที�ควร อนัอาจเนื�องมาจากการเตรียมการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ไม่ดีพอ  
เช่น สอนไม่ตรงเวลา วิธีการสอนไม่น่าสนใจ สอนเร็วเกินไป เนื�อหาวิชาไม่สอดคลอ้งกนั เป็นตน้  
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สิ� งต่าง ๆ เหล่านี� อาจารย์ผู ้สอนต้องขจัดให้หมดไป เพื�อจะทาํให้การเรียนการสอนได้บรรลุ             
ตามวตัถุประสงคที์�วางไวเ้พราะอาจจะส่งผลใหเ้ป็นสาเหตุการออกกลางคนัของนกัศึกษาได ้
 3. ดา้นครอบครัว สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัที�สําคญัเพราะเป็นสถาบนัแรกที�ขดัเกลา
ทางสังคมแก่เด็กมากที�สุด เนื�องจากเด็กเกิดมาก็มีเวลาส่วนใหญ่อยูก่บัครอบครัว ดงันั�น พฤติกรรม
จะซึมซับมาจากสมาชิกในครอบครัว ปัญหาที�เกิดมาจากครอบครัวที�กล่าวมาแลว้ ซึ� งปัญหาต่าง ๆ 
ดงักล่าวเหล่านี� เป็นปัญหาที�จะทาํใหก้ารเรียนการสอนไม่สัมฤทธิh ผลเท่าที�ควรและอาจส่งผลให้เป็น
สาเหตุการออกกลางคนัของนกัศึกษาได ้
 4. ดา้นสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นองคป์ระกอบดา้นการเรียนการสอน ที�ประกอบดว้ย
ปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ ได้แก่ อาคารสถานที� หลกัสูตร ผูส้อน กระบวนการเรียนการสอน 
การบริหารและการบริการที�สนับสนุนการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ� งอาํนวย 
ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ตอ้งมีที�พกัผ่อนอย่างเพียงพอ มีโรงอาหารที�สะอาด ห้องสมุด  ทุนการศึกษา    
มีกิจกรรมที�หลากหลายตรงกบัความตอ้งการของนักศึกษา รวมถึงการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์
ที�ปรึกษา สิ� งต่าง ๆ เหล่านี� เป็นส่วนสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ� น 
มิฉะนั�นแลว้อาจเป็นสาเหตุการออกกลางคนัของนกัศึกษาได ้
 5. ด้านสังคม สังคมภายในและสังคมภายนอกโรงเรียน นับเป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิh ทางการเรียน รวมทั�งเป็นสาเหตุการออกกลางคนัของนกัศึกษา 
 นฤภคั ฤธาทิพย ์(2553 : 42) กล่าววา่ สาเหตุการออกกลางคนัส่วนหนึ�งมาจากดา้นครอบครัว  
การที�ครอบครัวเห็นความสําคญัทางการศึกษาในครอบครัว เป็นที�เชื�อกนัว่า หากบิดามารดาหรือ
ผูป้กครองของนักเรียนมองเห็นว่า การศึกษาจะเป็นเครื�องมือในการประกอบอาชีพในอนาคต เชื�อว่า
การศึกษาเป็นแนวทางในเบื�องตน้ที�จะทาํใหต้วัเขาเองหรือบุตรหลานของเขาไปสู่ความมีสถานภาพ
ในทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เชื�อวา่การศึกษาที�ดีจะนาํไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ความอยูดี่กินดี 
ความสามารถในการพฒันาในดา้นต่าง ๆ และในทางกลบักนัหากไม่มีการศึกษาหรือไดรั้บการศึกษา
ไม่เพียงพอก็จะมีผลให้สิ�งต่าง ๆ ดงักล่าว ไม่อาจเกิดขึ�นไดแ้ละถา้หากบิดามารดามีความเชื�อเช่นนี�
ก็จะนาํไปสู่การส่งเสริมสนบัสนุนในเรื�องการเรียนของบุตรหลานของเขา และนาํไปสู่ผลสําเร็จ
ของการศึกษาได้จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเชื�อว่าหาก ผูป้กครองบิดามารดาของนักเรียน
ไดม้องเห็นความสําคญัของการศึกษาแลว้จะส่งผลให้แนวโนม้ในการออกกลางคนัลดลงได ้ความเชื�อ
ในเรื�องความสัมพนัธ์ระหว่างออกกลางคนัและการเห็นความสําคญัทางการเรียนของผูป้กครอง 
บิดามารดานั�นไดมี้มานานแลว้   
 สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 (2552 : 18) กล่าวถึงสาเหตุที�ทาํให้
นกัเรียนออกกลางคนัเพิ�มเติม ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1  แสดงปัจจยัและสาเหตุที�ทาํใหน้กัเรียนออกกลางคนั 
 

ปัจจยัและสาเหตุ 
จากตวันกัเรียน 

ปัจจยัและสาเหตุจากครอบครัว
ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัและสาเหตุ 
จากสภาพสถานศึกษา 

1.  ไม่สนใจการเรียนเบื�อหน่าย    
 การเรียน เรียนชา้จึงทาํให้ 
     เรียนอ่อน เรียนไม่ทนัเพื�อน 
2.  ปรับตวัเขา้กบัครูและเพื�อน 

ไม่ได ้
3.  พิการไดรั้บอุบติัเหตุหรือ 
 เจบ็ป่วย 
4.  ติดยาเสพติด 

1.  ครอบครัวยากจน  เด็กตอ้ง
ทาํงานหาเลี�ยงครอบครัว 

 2.  ครอบครัวแตกแยก 
 3.  มีที�อยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่ง 
 4.  อพยพไปทาํงานที�อื�นและมี

การยา้ยไปมาตามฤดูกาล 
5.  ขาดผูอุ้ปการะ 
6.  ขาดความตระหนกัในวาม

สาํคญัของการศึกษา
 เพราะไม่เห็นประโยชน์ที�
 ชดัเจนที�ไดรั้บจาก                
 การเรียนในสถานศึกษา 

 7. พอ่แม่ติดยาเสพติด พิการ 
 หรือเจบ็ป่วย 
 

1.  ครูจดัการสอนไม่
เหมาะสม 

2.  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั
นกัเรียน และนกัเรียนกบั
นกัเรียนไม่ดี 

3.  ครูลงโทษโดยใชอ้ารมณ์
มากกวา่เหตุผล 

4.  ครูใชค้าํพดูไม่เหมาะสม  
เช่น ลอ้เลียนปมดอ้ย ดุด่า
หรือใชถ้อ้ยคาํที�หยาบคาย 

5.  ครูขาดความยุติธรรมมีคติ
ต่อเด็ก 

6.  ครูไม่ใหค้วามสาํคญักบั
นกัเรียน 

7.   ขาดสื�ออุปกรณ์และ
กิจกรรมการเรียนรู้ที�
น่าสนใจ จูงใจให ้     
อยากเรียน 

8.   บรรยากาศไม่เอื�อให้เรียนรู้ 
9.   สภาพสถานศึกษาและ

บริเวณสถานศึกษา     
ทรุดโทรม สกปรก 

10. หอ้งเรียนไม่เพียงพอกบั
จาํนวนนกัเรียนทาํให ้  
ตอ้งใชห้้องเรียนร่วมกนั
เกิดความอึดอดั 
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 สุขุม พลเมือง (2552 : 46) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุการออกกลางคนัมาจากการขาดความเอาใจใส่
ต่อการเรียนหรือแมแ้ต่การสนใจทาํการบา้น ซึ� งการบา้นถือไดว้า่เป็นกิจกรรมหนึ�งของการเรียน
การสอน แต่เป็นกิจกรรมที�ผูส้อนได้มอบหมายให้ผูเ้รียนนาํไปปฏิบติันอกเหนือจากการเรียน
ในเวลาเรียนในชั�นเรียน ดงันั�นการทาํการบา้นก็คือการเติมประสบการณ์ในการเรียนนั�นเอง เด็กที�           
ทาํการบา้นเป็นประจาํทาํให้เขาใช้เวลาในการเรียนมากกว่านกัเรียนที�ไม่เคยทาํการบา้น  ผลการ
เรียนของนักเรียนที�ทาํการบ้านน่าจะดีกว่านักเรียนที�ไม่ทาํการบ้าน นอกจากนี� นักเรียนที�ไม่ทาํ
การบา้นยงัอาจไดรั้บผลกระทบซึ�งมีผลในทางลบต่อผลการเรียนของเขาอีกดว้ย เช่น การถูกทาํโทษ
จากผูส้อน การถูกตาํหนิติเตียนจากทั�งทางบา้นและสถานศึกษา การทาํให้เรียนชา้กวา่นกัเรียนคนอื�น ๆ 
รวมทั�งการขาดความมั�นใจในการเรียน (Self  Esteem) ดว้ย นอกจากนี�  ยงัมีสาเหตุของการถูกทาํโทษ
ให้ออกจากสถานศึกษา การถูกทาํโทษมกัมีสาเหตุสืบเนื�องมาจาก การไม่ทาํการบา้น การทาํผิด
ระเบียบวินยัของสถานศึกษาในเรื�องต่าง ๆ เช่น การขาดเรียน การทะเลาะวิวาท การติดยาเสพติด 
ชู้สาว ฯลฯ พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี� ล้วนแต่มีความสัมพนัธ์กันในทางลบกับผลการเรียน และ
สามารถที�จะเป็นสาเหตุเสี�ยงต่อการออกกลางคนัได ้แต่อย่างไรก็ตามการทาํโทษของสถานศึกษา        
ต่อนกัเรียนที�ทาํความผิดดงักล่าว โดยปกติแลว้สถานศึกษายอ่มมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงแกไ้ข  
การป้องปรามเป็นสําคญั คงไม่มีสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาคนใดตอ้งการให้การทาํโทษ
นกัเรียนส่งผลในทางลบต่อผลการเรียนจนเป็นสาเหตุให้ตอ้งออกกลางคนั ดงันั�น การทาํโทษของ
สถานศึกษาจึงไม่น่าจะส่งผลในทางลบต่อผลการเรียนของนกัเรียนและในทางตรงกนัขา้มน่าจะ
ส่งผลใหก้ารออกกลางคนัลดลงดว้ย  
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2553 : 22) กล่าวถึง ปัจจยัและสาเหตุ           
การออกกลางคนัของนกัเรียนวา่มีปัจจยัและสาเหตุดงัต่อไปนี�  
 1. ดา้นตวัเด็ก 
  1.1 เด็กพิการทางร่างกายหรือมีปัญหาดา้นสุขภาพ 
  1.2 เด็กมีปัญหาดา้นสติปัญญา 
  1.3 เด็กไดรั้บผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรง 
  1.4 เด็กออกไปประกอบอาชีพเพื�อเลี�ยงดูบุพการีที�ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้
  1.5 มีเพศสัมพนัธ์หรือตั�งครรภ ์หรือมีคู่สมรสในวยัเรียน 
  1.6 ติดอบายมุข การพนนั สารเสพติด ฯลฯ 
  1.7 คบเพื�อนเสเพล  
  1.8 เด็กขาดเรียนบ่อย 
  1.9 เด็กตกซํ� าชั�น 
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  1.10 เด็กมีสมาธิสั�น 
  1.11 เด็กหนีเรียน 
  1.12 เด็กมีพฤติกรรมผดิระเบียบวนิยัของสถานศึกษา 
  1.13 เด็กไม่สนใจการเรียน เบื�อหน่ายการเรียน 
  1.14 เด็กปรับตวัเขา้กบัครูและเพื�อนไม่ได ้
  1.15 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียนไม่ดี   
 2. ดา้นครอบครัว ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 
  2.1 ผูป้กครองมีฐานะยากจน 
  2.2 ผูป้กครองไม่มีที�อยูที่�ทาํกิน หรือมีที�อยูแ่ต่ยา้ยที�ทาํกิน หรือมีที�อยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่ง
ซึ� งเด็กตอ้งติดตามผูป้กครองไปดว้ย 
  2.3 ผูป้กครองตอ้งการมีรายไดเ้พิ�มโดยใชแ้รงงานเด็ก 
  2.4 ครอบครัวหยา่ร้างหรือแตกแยก 
  2.5 ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็กเท่าที�ควร 
  2.6 ผูป้กครองไม่ใหค้วามสาํคญัดา้นการศึกษาเท่าที�ควร 
  2.7 อยูห่่างไกลสถานศึกษา การคมนาคมไม่สะดวก 
 3. ดา้นสถานศึกษา 
  3.1 สถานศึกษามีการจดัระบบบริหารจดัการ การติดตามนักเรียนที�ออกกลางคนั
กลบัมาเขา้เรียน ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควร 
  3.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษายงัไม่ครอบคลุม และ             
ไม่ต่อเนื�อง 
  3.3 การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาไม่เอื�อต่อการเรียนการสอน 
  3.4 สถานศึกษาปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัการศึกษา               
ภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 ไม่ครบขั�นตอนและไม่ต่อเนื�อง 
  3.5 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนไม่ดีเท่าที�ควร 
  3.6 ปัจจยัพื�นฐานการสนับสนุนการจดัการศึกษายงัไม่เพียงพอและเหมาะสมกับ
จาํนวนนกัเรียน 
 กล่าวโดยสรุปปัจจยัและสาเหตุของการออกกลางคนัของนักเรียนตามสาเหตุสําคัญ           
3 ประการ ดงันี�  
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 1. ปัจจยัและสาเหตุจากตวันกัเรียน ไดแ้ก่ ไม่สนใจการเรียน เบื�อหน่ายการเรียน เรียนชา้
จึงทาํให้เรียนอ่อน เรียนไม่ทนัเพื�อน ปรับตวัเขา้กบัครูและเพื�อนไม่ได ้พิการ ได้รับอุบติัเหตุหรือ
เจบ็ป่วย ติดยาเสพติด ฯลฯ 
 2. ปัจจยัและสาเหตุจากสภาพสถานศึกษา ได้แก่ ครูจดัการสอนไม่เอื�อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกบันักเรียนไม่ดี ครูลงโทษโดยใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุผล ครูใช้คาํพูดไม่เหมาะสม เช่น ล้อเลียนปมด้อย ดุด่า หรือใช้ถ้อยคาํที�หยาบคาย 
ครูขาดความยุติธรรม มีอคติต่อเด็ก ครูไม่ให้ความสาํคญักบันักเรียน ขาดสื�อ อุปกรณ์ กิจกรรม
ไม่น่าสนใจ ไม่จูงใจให้อยากเรียน บรรยากาศไม่เอื�อให้เรียนรู้ สภาพโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
ทรุดโทรม สกปรก ห้องเรียนไม่เพียงพอกับจาํนวนนักเรียน ทาํให้ต้องใช้ห้องเรียนร่วมกัน 
เกิดความอึดอดั ฯลฯ 
 3. ปัจจยัและสาเหตุจากครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม ได้แก่ ครอบครัวยากจน  
เด็กตอ้งทาํงานหาเลี�ยงครอบครัว ครอบครัวแตกแยก มีที�อยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่ง อพยพไปทาํงานที�อื�น
และมีการยา้ยไปมาตามฤดูกาล ขาดผูอุ้ปการะ ขาดความตระหนักในความสําคญัของการศึกษา  
เพราะไม่เห็นประโยชน์ที�ชัดเจนที�ได้รับจากการเรียนในโรงเรียน พ่อแม่ติดสารเสพติด พิการ  
เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต อยู่ในแหล่งชุมชนที�มีปัญหาโรคเอดส์ ค้ายาเสพติด ความห่างไกล 
ไม่มียานพาหนะ 
 ปัญหาการออกกลางคัน 
 ชินภทัร ภูมิรัตน (2553 : 54) ไดก้ล่าวถึงปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียนวา่ สืบเนื�องจาก
มีนกัวชิาการตั�งขอ้สังเกตถึงปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียนที�มีแนวโนม้สูงขึ�น โดยดูจากสถิติ
เด็กวยัเรียนที�ไปอยูน่อกสถานศึกษาและมีปัญหาติดเกม ตั�งครรภก่์อนวยัอนัควรจาํนวนเป็นแสนคน  
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) จึงได้จดัเสวนาเพื�อนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์
หาแนวทางป้องกนัและแก้ไขพบว่า จากขอ้มูลจาํนวนนักเรียนที�เขา้เรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1  
อตัราการคงอยู ่คิดเป็นร้อยละ 90 แต่จากการที� สพฐ. วิเคราะห์ขอ้มูลในช่วง 10  ปีที�ผา่นมาพบวา่  
อตัราการคงอยูข่องนกัเรียนสูงขึ�น คิดเป็นร้อยละ 95 แสดงวา่การออกกลางคนัลดลง ส่วนสาเหตุ 
การออกกลางคนัพบว่า มี 7-8 ปัจจยั แต่ที�มากที�สุด คือ ปัญหาความยากจน ปัญหาครอบครัว และ
ปัญหาการปรับตวัของนกัเรียน ปัญหาใหญ่ที�ทาํให้เด็กออกกลางคนัมี 3 ทาง คือ จากตวันกัเรียนเอง  
ครอบครัว และโรงเรียน ซึ� งในส่วนของตวันกัเรียนและครอบครัวนั�น ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ในการช่วยกนัแกไ้ข แต่สาํหรับปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงเรียนสามารถแกไ้ขไดท้นัที ซึ� งส่วนใหญ่
จะเป็นปัญหาเกี�ยวกับการเรียนที�เด็กติด ร. (รอผลการเรียน) มส. (หมดสิทธิh สอบ) หลายวิชา 
เกิดความท้อถอยไม่อยากเรียนต่อ เรียนไม่ได้ หรือเรียนไปก็ไม่ได้นําไปใช้จึงไม่อยากเรียน              
ที�ประชุมเห็นวา่โรงเรียนจะตอ้งประคบัประคองให้เด็กเรียนจนจบ ดงันั�น ที�ประชุมจึงมีขอ้สรุปว่า  
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ตอ้งมีการปรับระบบขอ้มูลที�ติดตามและแก้ปัญหาการออกกลางคนัได้อย่างแท้จริง เขตพื�นที�
การศึกษาและสถานศึกษา ตอ้งมีขอ้มูลเชิงคุณภาพที�สามารถกาํหนดกลุ่มเป้าหมายที�จะช่วยเหลือ
นกัเรียน และตอ้งมีการทบทวนวธีิการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน ที�มีรูปแบบหลากหลายและ
มีหลกัสูตรทางเลือกให้นักเรียน เพื�อลดปัญหาการออกกลางคนั และช่วยให้เด็กได้เรียนจนจบ
การศึกษาภาคบงัคบั 
 เกรียงศกัดิh  เจริญวงศศ์กัดิh  (2552 : 27) กล่าวถึง ปัญหาผูเ้รียนหนีเรียนเพราะไม่มีความสุข
กบัการเรียน ส่วนผูเ้รียนที�จาํเป็นตอ้งออกกลางคนั โรงเรียนจะรับผดิชอบดูแลจนกวา่เขา้เรียนใหม่   
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2550 : 12) ไดน้าํเสนอถึงปัญหาการออก
กลางคนัทาํใหเ้กิดผลเสีย ดงันี�  
 1. ผลเสียต่อนกัเรียน ไดแ้ก่ ขาดความรู้ ทกัษะจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ทศันคติที�ไม่ดีต่อ
การเรียนรู้ ขาดความมั�นใจในตนเอง ขาดโอกาสในการศึกษาและพฒันาตนเอง 
 2. การสูญเสียงบประมาณและโอกาส ไดแ้ก่ 
  2.1 การสูญเสียงบประมาณ งบลงทุนทางการศึกษาของรัฐ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของ
นักเรียน ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระหว่างเรียน งบที�รัฐควรจะได้รับในอนาคตจากการที� มี
ประชากรที�มีคุณภาพ งบที�รัฐจะตอ้งเสียไปในการแกปั้ญหาสังคม หากเด็กออกกลางคนัส่วนหนึ� ง
ก่อปัญหาขึ�น งบที�รัฐตอ้งเสียไปในการดูแลบุคคลส่วนหนึ�งที�ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
  2.2 การสูญเสียโอกาสส่วนบุคคลที�จะศึกษาและพฒันาตนเอง สูญเสียโอกาสของสังคม
ที�จะไดบุ้คลที�มีคุณภาพมาพฒันาประเทศ 
 3. ผลเสียต่อสังคม ไดแ้ก่ ขาดคนที�มีคุณภาพที�จะสร้างสรรค์ความเจริญ สังคมตอ้งแบก
รับภาระ หากนกัเรียนที�ออกกลางคนัโตขึ�นเป็นผูใ้หญ่ที�ไม่สามารถช่วยตนเองได ้สังคมเกิดความวุน่วาย  
หากนกัเรียนที�ออกกลางคนัโตขึ�นเป็นผูใ้หญ่ และก่อปัญหาขึ�น 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2552 : 2) นาํเสนอถึงปัญหาการออกกลางคนั
ของเด็กนกัเรียน 7 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ปัญหาความยากจน 
2. ปัญหาครอบครัว/ปัญหาการหยา่ร้าง 

 3. ปัญหาเนื�องจากมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัเรียน 
 4. ปัญหาความเจบ็ป่วย/อุบติัเหตุ 
 5. ปัญหาอพยพตามผูป้กครอง 
 6. ปัญหาการเรียนการสอน 
 7. ปัญหาเลี�ยงครอบครัว   
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 สรุป ปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน มาจากปัญหาต่าง ๆ อนัเป็นปัญหาทางสังคม
ตั�งแต่ปัญหาจากสภาพร่างกาย สภาพจิตใจของเด็ก โดยเด็กพิการทางร่างกายหรือมีปัญหาดา้นสุขภาพ  
เด็กมีปัญหาด้านสติปัญญา เด็กได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรง เด็กออกไป
ประกอบอาชีพเพื�อเลี� ยงดูบุพการีที�ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้การมีเพศสัมพนัธ์หรือตั�งครรภ ์
หรือมีคู่สมรสในวยัเรียน เป็นตน้ ปัญหาครอบครัว ชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม โดยผูป้กครองมีฐานะยากจน 
ผูป้กครองไม่มีที�อยู่ที�ทาํกิน หรือมีที�อยู่แต่ยา้ยที�ทาํกิน หรือมีที�อยู่ไม่เป็นหลกัแหล่ง ผูป้กครอง
ตอ้งการมีรายไดเ้พิ�มโดยใชแ้รงงานเด็ก ครอบครัวหยา่ร้างหรือแตกแยกผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่
เด็กเท่าที�ควร ผูป้กครองไม่ให้ความสําคญัด้านการศึกษาเท่าที�ควร บ้านที�พกัอาศยัอยู่ห่างไกล
สถานศึกษา การคมนาคมไม่สะดวก และสถานศึกษามีการจดัระบบบริหารจดัการ การติดตาม
นกัเรียนที�ออกกลางคนักลบัมาเขา้เรียนยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควร   
 

สํานักงานเขตพื+นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

 สภาพทั�วไปของจังหวดัจันทบุรี  
 1. สภาพพื�นที� ชุมชนในเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย 10 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอ
เมืองจนัทบุรี อาํเภอท่าใหม่ อาํเภอนายายอาม อาํเภอแก่งหางแมว อาํเภอมะขาม อาํเภอโป่งนํ� าร้อน  
อาํเภอสอยดาว อาํเภอขลุง อาํเภอแหลมสิงห์ และอาํเภอเขาคิชฌกูฎ ซึ� งมีสภาพพื�นที�ที�แตกต่างกนัมาก
ตามสภาพภูมิประเทศ กล่าวคือ อาํเภอเมืองจนัทบุรี มีสภาพชุมชนเป็นสังคมเมือง และรอบ ๆ เมือง
เป็นพื�นที�เกษตรกรรมในการทาํสวนผลไม ้เช่น ทุเรียน เงาะ มงัคุด กระทอ้น ลองกอง พริกไทย และ
ทาํเหมืองพลอย อาํเภอรอบนอกส่วนใหญ่เป็นพื�นที�การเกษตรปลูกผลไมแ้ละมีบางส่วนของพื�นที�มี
อาณาเขตติดกบัอ่าวไทย มีพื�นที�เป็นป่าชายเลน และบางส่วนทาํการประมง 
 2. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนจงัหวดัจนัทบุรี ขึ�นอยู่กบัการเกษตรและการคา้เป็นสําคญั  
ในส่วนของการคา้ เนื�องจากอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี ซึ� งเป็นยา่นธุรกิจสําคญัของจงัหวดัจนัทบุรี  
สาํหรับดา้นการเกษตร ชุมชนในเขตพื�นที�รอบนอกจงัหวดัจนัทบุรี มีศกัยภาพในการผลิตสินคา้เกษตร 
เพราะมีลกัษณะของภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติเอื�ออาํนวย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ อากาศ
ชุ่มชื�นเหมาะแก่การทาํการเกษตร สามารถปลูกพืชไดท้ั�งพืชสวน ไมผ้ล ไมย้นืตน้ และพืชไร่ ซึ� งเป็น
พืชเศรษฐกิจที�สําคญัของชุมชนในเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มงัคุด ลองกอง  
ลางสาด สละ ยางพารา และพริกไทย 
 3. สภาพสังคมของชุมชนจงัหวดัจนัทบุรี เป็นสังคมเกษตรกรรม รองลงมาเป็นพาณิชยกรรม
และบริการ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีแหล่งท่องเที�ยวตามธรรมชาติมากมาย  
ทั�งในเขตอาํเภอเมืองจนัทบุรี และเขตที�มีอาณาเขตติดกบัชายทะเล และที�สําคญัยงัมีแหล่งสําคญั
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ในดา้นประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมที�สาํคญัของภาคตะวนัออกอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามสภาพชุมชน
ในเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี ยงัคงมีปัญหาเกี�ยวกบัการนาํเขา้แรงงานต่างชาติ ปัญหายาเสพติดที�เขา้มา
จากประเทศเพื�อนบา้น และปัญหาการโจรกรรมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เพื�อนาํไปขายประเทศ
เพื�อนบา้น และเนื�องจากจงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัที�มีนกัท่องเที�ยวเขา้มามาก จึงมีโอกาสเกิดปัญหา
การแพร่หลายของแหล่งอบายมุข 
 4. สภาพการศึกษาของชุมชนเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี มีการจดัการศึกษาทั�งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งเป็นระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา  
ระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษา โดยมีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั
บูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี และมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
 ข้อมูลพื+นฐานการศึกษาในเขตพื+นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นองค์กรที� ส่งเสริม  
สนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยจดัการศึกษาตั�งแต่ระดบัปฐมวยั ระดบั
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ� งมีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน จาํนวน 87 โรงเรียน 1 สาขา มีจาํนวนโรงเรียน นกัเรียน และครู จาํแนกเป็น
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน และสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนที�อยูใ่นพื�นที�   
 ข้อมูลพื+นฐานการศึกษาในเขตพื+นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 
 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นองค์กรที� ส่งเสริม  
สนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยจดัการศึกษาตั�งแต่ระดบัปฐมวยั ระดบั
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ� งมีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน จาํนวน 108 โรงเรียน มีจาํนวนโรงเรียน นกัเรียน และครู จาํแนกเป็นสังกดั
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนที�อยูใ่นพื�นที�   
 ข้อมูลพื+นฐานการออกกลางคันของนักเรียน 
 สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 ปี พ.ศ. 2552  นกัเรียนออกกลางคนั 95 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 
 ปี พ.ศ. 2553  นกัเรียนออกกลางคนั 43 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13 
 ปี พ.ศ. 2554  นกัเรียนออกกลางคนั 32 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16 
 สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
 ปี พ.ศ. 2552 นกัเรียนออกกลางคนั 422 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 
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 ปี พ.ศ. 2553 นกัเรียนออกกลางคนั   51 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 
 ปี พ.ศ. 2554 นกัเรียนออกกลางคนั   38 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 
 จึงสรุปไดว้่า สภาพพื�นที�การศึกษาของจงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย อาํเภอ 10 อาํเภอ 
มีสภาพภูมิประเทศเป็นสังคมเมืองและรอบ ๆ เมืองเป็นพื�นที� เกษตรกรรม มีสภาพเศรษฐกิจ            
ขึ�นอยูก่บัการเกษตรและการคา้เป็นสําคญั มีประวติัความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ มีการจดัการศึกษา
ทั�งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนและยงัคงมีปัญหาทางด้านยาเสพติด ปัญหาการโจรกรรม 
และการแพร่หลายของแหล่งอบายมุขต่าง ๆ อนัเป็นสภาพแวดลอ้มที�สร้างปัญหาให้กบันกัเรียน 
และเป็นสาเหตุที�ทาํให้เด็กออกกลางคนัได้ในระดบัหนึ� ง ดงันั�นปัญหาการออกกลางคนัจึงอาจมี
ปัญหาจากตวัเด็ก ครอบครัว และสถานศึกษา ทั�งนี� จาํเป็นตอ้งดาํเนินการศึกษาตามแนวทางการวิจยั
ต่อไป (สาํนกังานจงัหวดัจนัทบุรี. 2555 : 7) 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 มิทนีรอน (Migneron. 1991 : 1875-A) วจิยัเรื�อง การพิสูจน์องคป์ระกอบที�สามารถทาํนาย
ความเป็นไปไดใ้นการออกกลางคนั กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนในชั�นเรียนระดบั 5 จาํนวน 100 คน  
ที�ออกกลางคนั และนกัเรียนที�สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 100 คน ผลการวิจยัพบว่า  
เกรดเฉลี�ย เกรดบงัคบั และคะแนนมาตรฐาน สามารถบ่งชี�การออกกลางคนัของนกัเรียนได ้
 มนัโร (Munro. 1991 : 172) ทาํการวิจยัเรื� อง สัมพนัธภาพระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อน
ในการศึกษาทางไกลและการออกกลางคนั ผลการวิจยัอธิบายไดว้า่ นกัเรียนที�มีความเชื�อมั�นในตนเอง  
และสามารถควบคุมตัวเองในการเรียนได้จึงจะประสบผลสําเร็จในการเรียนระบบทางไกล               
นกัเรียนที�มีลกัษณะตรงกนัขา้ม คือ ขาดความเชื�อมั�นและไม่สามารถควบคุมตวัเองในการเรียนได ้
จะประสบความสาํเร็จในการเรียนระบบทางไกลไดย้าก   
 งานวจัิยในประเทศ    
 โพธิh ตะวนั ปินทีโย (2543 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�อง สาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน
เพื�อหาแนวทางการแก้ไขการออกกลางคนัของนักเรียนในระบบทวิภาคี ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2539-2541 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย พบว่าสิ�งที�เป็นสาเหตุ คือ  
ความซํ� าซากจาํเจในการฝึกทกัษะปฏิบติัมีความกงัวลใจในเรื�องความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
เนื�องจากการฝึกงานในกะกลางคืนและสถานประกอบการใช้แรงงานเกินกาํหนดเวลาในสัญญา
การฝึกอาชีพ มีความเหนื�อยลา้จากการทาํงานหนกั ครูฝึกเขม้งวดในเรื�องกฎระเบียบและวิธีปฏิบติั
ในการฝึกงาน ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงครูฝึกซึ� งมีผลต่อการฝึกงาน รวมทั�งสาเหตุอื�นดว้ย ไดแ้ก่  
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ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที�ไดรั้บและสถานประกอบการส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
ที�สถานศึกษาจดัตามลาํดบั 
  ไพรินทร์ รุยแก้ว (2545 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง สถานภาพชีวิตของเด็กนักเรียน
ที�ออกกลางคนัจากสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตพื�นที�อาํเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราชพบว่า สภาพชีวิตของ
เด็กนกัเรียนที�ออกกลางคนัเป็นคนจนและคนดอ้ยโอกาสกลุ่มหนึ� งที�ไม่มีตาํแหน่งในสังคม ไม่รู้ว่า
ตนมีสิทธิจึงไม่ใชสิ้ทธิของตน ไม่มีอาํนาจต่อรอง และไม่มีการสร้างกลุ่มต่อรอง เด็กจึงพึ�งพิงพ่อแม่
ตลอดเวลา และคบหากับเพื�อนที�มีลักษณะเดียวกัน เด็กนักเรียนที�ออกกลางคนัไม่ได้วางแผน          
กับชีวิตของตนเอง และอยู่ในวงัวนของความยากจน นับตั� งแต่ความยากจนทางเศรษฐกิจ 
ของครอบครัวเดิมส่งผลให้เด็กดอ้ยโอกาสทางการศึกษา และตอ้งดอ้ยโอกาสในดา้นอื�น ๆ ตามมา  
เช่น การเลือกประกอบอาชีพ การเขา้ถึงบริการสวสัดิการของรัฐ เป็นตน้ สาเหตุสําคญัที�ทาํให้เกิด
ปัญหาดงักล่าวคือ สภาพครอบครัวของเด็กมีฐานะยากจน ขาดการอบรมเลี�ยงดูเด็ก และอื�น ๆ ส่งผลให้
เด็กเขา้ไปอยู่ในวงัวนของปัญหายาเสพติด ปัญหาวยัรุ่นและปัญหาอื�น ๆ อีกทั�งการจดัการศึกษา
ในปัจจุบนัก็ยงัไม่สามารถทาํให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสิทธิ หน้าที� การรวมกลุ่ม
การสร้างอาํนาจต่อรอง เป็นตน้ ประกอบกบัการจดัสวสัดิการและบริการของรัฐมีไม่เพียงพอและ
ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลใหเ้ด็กเหล่านี� เขา้ไม่ถึงระบบสวสัดิการที�รัฐจดัให ้   
  ภุมริน  บุญทวี (2548 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัทางครอบครัวที�มีผลต่อการออก
กลางคนัของนกัศึกษาและศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของนกัศึกษาที�เป็นสาเหตุการออกกลางคนั 
ของนักศึกษาสถานศึกษาอาชีวะเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัทางครอบครัวมีผลต่อ       
การออกกลางคันของนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวะเอกชนอย่างมาก นักศึกษาที�ไม่ประสบ
ความสําเร็จในการเรียนเกิดจากปัญหาความสัมพนัธ์ในครอบครัว สถานภาพทางสังคมและ
สภาพแวดล้อม ความคาดหวงัที�ครอบครัวมีต่อนักศึกษา การที�พ่อแม่ ผูป้กครองไม่เชื�อมั�นและ
ไวว้างใจลูก มีผลทาํให้นกัศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี� การที�เพื�อนและครูไม่เชื�อมั�น
ในตัวนักศึกษาว่ามีความสามารถในการเรียนและการใช้ชีวิต การได้ยินหรือการตอกย ํ� าถึง
ความสามารถดงักล่าว มีผลทาํให้นกัศึกษาทอ้แทแ้ละไม่ตอ้งการความสําเร็จอีกต่อไป พฤติกรรม
ทางสังคมที�แสดงออกในกลุ่มนกัศึกษา อาทิ การเลียนแบบเพื�อนในการอยูห่อพกั การเที�ยวกลางคืน  
ค่านิยมในการคบเพื�อนต่างเพศ การมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียนจนนาํไปสู่การตั�งครรภที์�ไม่พึงประสงค ์
การใชย้าเสพติด การแสดงออกในทางที�สังคมไม่ยอมรับ เช่น การเขา้ร่วมแก๊งมอเตอร์ไซด์ การแต่งกาย
เฉพาะกลุ่ม หรือภาษาพูดที�แสดงถึงความสนิทสนมกนัภายในกลุ่ม การทะเลาะวิวาทกบักลุ่มอื�น ๆ 
พฤติกรรมเหล่านี�ทาํใหน้กัศึกษาตอ้งออกกลางคนั 
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 สราวุฒิ สืบแยม้ (2548 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�องการศึกษาสาเหตุการออกกลางคนัและ
ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที�กาํหนดในหลกัสูตรของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการศึกษาพบว่า
สาเหตุที�พบมากที�สุดในรายหัวขอ้ใหญ่เพราะการเรียนการสอน และหากวิเคราะห์ตามประเภท
กลุ่มตวัอย่างในรายหัวขอ้รองแต่ละประเด็นพบว่า นกัศึกษาลาออกสาเหตุมากที�สุดในรายหัวขอ้
ทศันคติต่อสาขาวิชาที�เรียน เพราะเป็นอาชีพที�ใชค้วามคิดมาก นกัศึกษาพน้สภาพ สาเหตุมากที�สุด 
ในรายหัวขอ้การเรียนการสอน เพราะขาด การเตรียมตวัที�ดีในการสอบแต่ละครั� ง นกัศึกษาตกคา้ง 
สาเหตุมากที�สุด ในรายหัวขอ้การเรียนการสอน เพราะขาดการวางแผนการเรียนที�ดี อาจารยที์�ปรึกษา 
สาเหตุมากที�สุด ในรายหวัขอ้การเรียนการสอน เพราะขาดการเตรียมตวัที�ดีในการสอบแต่ละครั� ง 
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื�อการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอย่าง โดยทาํการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยในแต่ละประเด็น พบวา่ ประเด็นทศันคติต่อสาขาวิชาที�เรียน ในรายดา้นต่าง ๆ 
ที�แตกต่างกัน มีระดับสาเหตุไม่แตกต่างกัน ในขณะที�ประเด็นนักศึกษา การเรียนการสอน 
สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาในรายดา้นต่าง ๆ ที�แตกต่างกนัมีระดบัสาเหตุ แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 สุภาพร อศัววิโรจน์ (2549 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง สาเหตุการออกกลางคนัและ
ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที�หลกัสูตรกาํหนดของนักศึกษาหลกัสูตรอุตสาหกรรม ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ด้านองค์ประกอบนักศึกษาพบว่า การขาดการวางแผนการเรียนที�ดีเป็นสาเหตุ
ของการออกกลางคนั และไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที�หลกัสูตรกาํหนดมากที�สุด ส่วนดา้น
ทศันคติต่อสาขาวิชาพบว่าเนื�อหาวิชาที�เรียนไม่เหมาะกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน และเมื�อเขา้มาเรียน
แล้วพบว่าหลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของผูเ้รียน ส่วนความคิดเห็นของอาจารย์เห็นว่า
คุณภาพของนกัศึกษา ที�รับเขา้มามีพื�นฐานความรู้เดิมไม่เพียงพอ ตอ้งใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจ
และปรับตวัมากขึ�น เมื�อมีปัญหาไม่กลา้ซกัถามอาจารยที์�ปรึกษาการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัสาเหตุการออกกลางคนัและไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที�หลกัสูตรกาํหนดใน
ภาพรวมแต่ละองคป์ระกอบ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 เอกบุตร อยูสุ่ข (2549 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�อง สาเหตุการออกกลางคนัของนกัศึกษา 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัการอาชีพพุทธมณฑล สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการออก
กลางคนัของนกัศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู-อาจารย ์และนกัศึกษา สรุปไดด้งันี�  ดา้น
สถานศึกษา ไม่มีตูโ้ทรศพัท์สาธารณะและไม่มีรถประจาํทางผ่านหน้าสถานศึกษา ดา้นหลกัสูตร
และการเรียนการสอน หลกัสูตรที�ใช้ไม่เหมาะสม เนื�อหาวิชาที�นกัศึกษาเรียนไม่มีความเหมาะสม 
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ด้านลกัษณะของวิชาชีพและผูเ้รียน นักศึกษาไม่มีความศรัทธาต่อวิชาชีพ ด้านนโยบายการรับ
นักศึกษาเขา้เรียนต่อ มีการปฏิบตัิตามนโยบายการรับนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ� งบางนโยบายไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและท้องถิ�น ด้านครอบครัว คือ 
ครอบครัวแตกแยกและมีความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลในครอบครัว ดา้นนกัศึกษา คือ ไม่ชอบเรียน
ในบางรายวิชา ด้านครู-อาจารย ์ที�สอนวิชาสามญั คือ งานที�มอบหมายมีมากเกินไปไม่ใช้เกณฑ์
การวดัผลตามระเบียบ ด้านครู-อาจารย์ที�สอนวิชาชีพ คือ เข้าและเลิกสอนไม่ตรงต่อเวลา 
ขาดสัมพนัธภาพและความเป็นกนัเองกบันกัศึกษา ดา้นทศันคติต่อวิชาชีพที�เรียน คือ ประกอบอาชีพ
ส่วนตวัไดย้าก เป็นอาชีพที�ใช้ความคิดมาก ดา้นสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา คือ นกัศึกษา
ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากอาจารยที์�ปรึกษา อุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาไม่เพียงพอ 
โรงอาหารคบัแคบและการบริการนํ� าดื�มไม่เพียงพอ ดา้นแผนกวิชาที�เรียน คือ เครื�องมือ อุปกรณ์
การฝึกงานลา้สมยั เครื�องมืออุปกรณ์การฝึกงานไม่อยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดดี้ 
 วชัรี ตระกูลงาม (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง ปัจจัยที�ส่งผลกระทบต่อการออก
กลางคนัของนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคนั  
พบว่า มี 4 ปัจจยัหลกั ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นนกัศึกษา 2) ปัจจยัดา้นครอบครัว 3) ปัจจยัดา้น
การเรียนการสอน 4) ดา้นอาจารยที์�ปรึกษา โดยกลุ่มที�มหาวิทยาลยัให้ออกมีปัจจยัที�ส่งผลกระทบ
ในระดบัมาก 2 ปัจจยั คือ ไม่มีจิตวิทยาในการให้คาํปรึกษาและมีความรู้เรื� องบทบาทอาจารย์
ที�ปรึกษาน้อย ส่วนกลุ่มที�ขอลาออกเอง ปัจจยัที�ส่งผลกระทบสูงสุด คือ มีความรู้เรื� องบทบาท
อาจารยที์�ปรึกษาน้อย ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและบริการพบว่า ปัจจยัส่วนใหญ่ส่งผลกระทบ
ในระดบัปานกลางและนอ้ย โดยปัจจยัที�ส่งผลกระทบสูงสุด คือ บุคลากรที�ให้บริการขาดมนุษยสัมพนัธ์   
ความคาดหวงัที�มีต่อการแกไ้ขปัญหาที�เกิดจากปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคนั ส่วนใหญ่
มีความคาดหวงัในระดบัมาก โดยกลุ่มที�มหาวิทยาลยัให้ออกมีความคาดหวงัสูงสุด คือ เมื�อมีปัญหา
ดา้นการเรียนจะไดรั้บการช่วยเหลือโดยเร็ว ส่วนกลุ่มที�ลาออกเอง คาดหวงัให้อาจารยที์�ปรึกษามี
ความรู้เรื�องหลกัสูตรดีสามารถใหค้าํแนะนาํได ้   
 อญัชิสา อยู่ยืนยง (2550 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง ปัจจยัที�มีอิทธิพลส่งผลให้เยาวชน
ตดัสินใจออกจากโรงเรียนกลางคนั ในระดบัมธัยมศึกษา กรณีศึกษา : ตาํบลบา้นอาํเภอ จงัหวดับุรีรัมย ์
พบวา่ ปัจจยัที�สําคญัที�สุดที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออกจากสถานศึกษากลางคนัของเยาวชน คือ  
ปัจจยัทางดา้นสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว เนื�องจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของครอบครัวนั�น
สามารถเชื�อมโยงไปสู่ปัญหาอื�น ๆ ที�ทาํให้เยาวชนตดัสินใจออกจากสถานศึกษากลางคนัในระดบั
มธัยมศึกษาไดโ้ดยที�เป็นปัจจยัที�สอดคลอ้งกบัปัจจยัตวัอื�น ๆ และปัจจยัที�สําคญัรองมาคือปัจจยัดา้น
ครอบครัวของเยาวชนซึ� งก็คือการที�ผูป้กครองมีการศึกษาตํ�า โดยผูป้กครองไม่เห็นความสําคญั
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ของการศึกษาและไม่สนบัสนุนทางดา้นการศึกษาแก่ตวัเยาวชน ส่วนปัจจยัต่อมาก็คือปัจจยัทางดา้น
ตวัของเยาวชน ซึ� งก็ถือไดว้่าเป็นปัจจยัที�สําคญัมากปัจจยัหนึ� งเนื�องจากส่วนใหญ่การตดัสินใจ
ออกจากสถานศึกษากลางคนันั�นเป็นการตดัสินใจของตวัเยาวชนเอง โดยมาจากเหตุผลต่าง ๆ กนัไป 
เช่น สติปัญญา ผลการเรียน การเรียนซํ� าชั�น ลกัษณะนิสัยส่วนตวั พฤติกรรมเบี�ยงเบน การคบเพื�อน  
การไม่เห็นความสําคญัของการศึกษาและมองไม่เห็นอนาคตจากการศึกษา การลอกเลียนแบบ
การดาํเนินชีวติจากสิ�งแวดลอ้มรอบขา้ง เป็นตน้ 
 สมชัย เหมะธุลิน (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง การออกกลางคันของนักเรียน
ระดับชั� นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ 1) สาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนระดบัชั�น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัการอาชีพสว่างแดนดิน สังกดัสานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 2) การเปรียบเทียบสาเหตุการออกกลางคนั
ของนักเรียนระดับชั� นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํแนกตามเพศพบว่า โดยภาพรวม มีสาเหตุการออก
กลางคนัแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยที�เพศชายมีสาเหตุการออกกลางคนั
สูงกวา่เพศหญิง 3) การเปรียบเทียบสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนระดบัชั�นประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัการอาชีพสว่างแดนดิน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จาํแนกตามระดบัชั�นปีที�ศึกษาพบว่า โดยภาพรวม มีสาเหตุการออกกลางคนัแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .01 โดยที�นกัเรียนระดบัชั�น ปวช.1 กบัระดบัชั�น ปวช.3 และระดบัชั�น ปวช.2 กบั
ระดบัชั�น ปวช.3 แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ส่วนระดบัชั�น ปวช.1 กบัระดบัชั�น 
ปวช.2 มีสาเหตุการออกกลางคนัไม่แตกต่างกนั 
 สุรศกัด์ คติพงศ์ธาดา (2553 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง ความคิดเห็นของครูต่อปัจจยั
ที�ส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขต
พื�นที�การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัจจยัที�ส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพครอบครัวของนกัเรียน
ส่งผลต่อการออกกลางคนัอยูร่ะในระดบัมาก ปัจจยัดา้นสภาพชุมชนอยูร่ะดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัดา้น
สภาพโรงเรียนและดา้นตวันกัเรียนอยู่ในระดบัน้อย 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างการออกกลางคนั
กบัที�ตั�งของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ�า ส่วน
ความสัมพนัธ์ระหว่างการออกกลางคนักบัขนาดของโรงเรียน มีความสัมพนัธ์กนัทางลบ โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัตํ�า 3)การออกกลางคนั กบัปัจจยัที�ส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน 
ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก โดยมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ�า 4) ความสัมพนัธ์ภายในของปัจจยั
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ที�ส่งผลต่อการออกกลางคนัทั�ง 4 ดา้น โดยปัจจยัดา้นสภาพชุมชนกบัสภาพครอบครัว และปัจจยัดา้น
สภาพครอบครัวกบัดา้นตวันกัเรียนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพชุมชนกบัตวันกัเรียน และสภาพโรงเรียน
กบัตวันกัเรียนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัที�ระดบั .01 โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ�า 
ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพครอบครัวนกัเรียนกบัสภาพโรงเรียน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  5) นกัเรียนที�ออกกลางคนัส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เรียนอยูใ่นระดบั
มธัยมศึกษาปีที� 1 มากที�สุด และออกกลางคนัระหวา่งปีการศึกษามากที�สุด 
 ธงชาติ สอนคาํ (2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน
โรงเรียนบา้นกลอ้ทอ สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นผูห้ญิงและระดบัชั�นขณะออกกลางคนัส่วนใหญ่เป็นชั�นมธัยมศึกษา
ปีที� 1 ศึกษาปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน โรงเรียนบา้นกลอ้ทอ สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงอนัดบัค่าเฉลี�ยจากสูงสุด
ถึงน้อยสุด คือ ดา้นสังคมและสิ�งแวดลอ้ม ดา้นเกี�ยวกบัโรงเรียนและครู ดา้นเกี�ยวกบัตนเองและ
ดา้นเกี�ยวกบัครอบครัวตามลาํดบั ทั�งนี�ดา้นสังคมและสิ�งแวดลอ้มมาจากคนในชุมชนมีความเชื�อวา่
ไม่ตอ้งเรียนก็มีชีวิตอยูไ่ดแ้ละขาดแคลนสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า นํ� าประปา รถส่วนตวั) และจากสภาพ
ปัญหาเพื�อนที�ไม่เรียนต่อในชุมชนมีจาํนวนมาก บา้นอยู่ห่างไกลโรงเรียน ตอ้งการใช้ชีวิตอิสระ
ตามเพื�อนและผลการเปรียบเทียบปัญหาการออกกลางคนัของนักเรียน จาํแนกตามระดบัชั�น
ขณะออกกลางคนัพบวา่ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 จากการศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ทาํให้ทราบถึงสาเหตุการออก
กลางคนัของนักเรียนในสถานศึกษาซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัที�ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคนั
ของนกัเรียน ประกอบดว้ย ดา้นตวันกัเรียน ไดแ้ก่ ผลการศึกษา การขาดความเชื�อมั�น ปัญหาวยัรุ่น  
ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท ดา้นครอบครัว ชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สถานภาพทางอาชีพ
ของผู ้ปกครอง ค่านิยมของผู ้ปกครองที� มีผลต่อสถานศึกษา การเข้าสังคมและการปรับตัว  
ผูป้กครองมีการศึกษาตํ�า และดา้นสถานศึกษา ไดแ้ก่ ความซํ� าซากจาํเจในโรงเรียน การจดัสวสัดิการ
และการให้บริการของรัฐยงัไม่เพียงพอ บทบาทอาจารยที์�ปรึกษานอ้ย ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษา
ปัจจยัการออกกลางคนัของนกัเรียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรีตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
 
 



บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
 ในการวจิยัครั งนี  เพื�อศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
โดยมีวธีิการดาํเนินการวจิยัตามขันตอน ดงันี     
 1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  

 1. การกาํหนดประชากร 

  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั งนี  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา หรือผูที้�ปฏิบตัิหนา้ที�รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 196 คน 
 2. การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง         

  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํนวน 66 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จาํนวน 65 คน รวมทังสิน 131 คน ซึ� งไดม้าจากวิธีการสุ่มแบบ
สัดส่วนชันภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้จาํนวนสถานศึกษา สังกดั
สํานกังานเขตพืนที�การศึกษาจนัทบุรี เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชัน จากตารางสุ่มจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง
ของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607–608) ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 

ขนาดของสถานศึกษา 
ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 99 66 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 97 65 
รวม 196 131 

 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั งนี  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี  
 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบับริเวณที�ตังของสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ชนิด 5 ระดบั ตามรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert. 1970 : 247) โดยกาํหนดความหมายของค่า
คะแนน ดงันี    
 คะแนน 5 หมายถึง   ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบัมากที�สุด 
 คะแนน 4 หมายถึง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบัมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง   ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบัปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง   ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบันอ้ย 
 คะแนน 1 หมายถึง   ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบันอ้ยที�สุด 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครื�องมือใชใ้นการศึกษาครั งนี  ดงันี  
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ตามลาํดบัขันตอน ดงันี  
 1.   ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา บทความ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัรายละเอียดของปัจจยั
และสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. นาํข้อมูลที�ศึกษามาสร้างกรอบแนวคิด สร้างคาํนิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการ เพื�อเป็น
กรอบกาํหนดในการสร้างแบบสอบถาม เกี�ยวกบัปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน   
ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
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 3. สร้างแบบสอบถามการศึกษา ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั มากที�สุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด  
 4. นาํแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบเนือหา
และสาํนวนภาษาที�ใชใ้นแบบสอบถามและนาํมาปรับปรุงแกไ้ข  
 5. นาํแบบสอบถามที�ได้สร้างขึ นไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที�ยงตรงด้านเนือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามและ
วตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 64-65)  ซึ� งได้
ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง .80-1.00 และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตามขอ้เสนอแนะ  
 6. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน นาํแบบสอบถาม
ไปหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทังฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธิj แอลฟา (∝ -Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดค้่าความเชื�อมั�น .97 
 7. นาํแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบความเชื�อมั�นแล้วไปสอบถามกลุ่มตวัอย่าง
ที�กาํหนดเพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยัต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการสํานักงาน
เขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต 1, เขต 2  เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี   
 2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการทาํวิจยัส่งสถานศึกษา  
เพื�อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามและกาํหนดวนัที�รับคืน โดยเก็บ
แบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามโดยตรง  
 3. ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามที�ส่งกลบัมาทังหมด และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามเพื�อนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ผล  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที�ไดรั้บคืนทุกฉบบันาํแบบสอบถามมาตรวจ
ให้คะแนนตามนํ าหนกัของแต่ละขอ้ตามที�กาํหนดไว ้แลว้นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปทางสถิติ   
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 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ ซึ� งกาํหนดเกณฑ์
การแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100) ดงันี    
  ค่าเฉลี�ย 4.51-5.00 หมายถึง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย 3.51-4.50  หมายถึง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัอยูใ่นระดบัมาก  
  ค่าเฉลี�ย 2.51-3.50 หมายถึง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย 1.51-2.50 หมายถึง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย 1.00-1.50 หมายถึง ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 3. วเิคราะห์ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
โดยพิจารณาจากค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 4. เปรียบเทียบปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษาตาม    
ความคิดเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํแนกบริเวณที�ตังของสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยการทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่ง  
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี  
 1. สถิติพื.นฐาน 

  1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
  1.2 ค่าเฉลี�ย (X ) 
  1.3 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective 
Congruence : IOC) และค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิj

แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202-204) 
 3. สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

  การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชค้่าที (t-test 
Independent) 
 
 



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี*  
 

สัญลกัษณ์ทางสถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 X   แทน ค่าเฉลี�ย   
 S.D. แทน ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 t  แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
 p  แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ  
 df  แทน ค่าชั*นแห่งความเป็นอิสระ 
 **  แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั* งนี*  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี*  
 ตอนที� 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื*องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที� 2 ผลการศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
 ตอนที� 3 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
จาํแนกตามบริเวณที�ตั*งสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบื*องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลเบื*องต้นของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามบริเวณที�ตั* ง
ของสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา  
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ตาราง 3  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามขอ้มูลเบื*องตน้  
 

สถานภาพ 
n  =  131 

จาํนวนสถานศึกษา (แห่ง) ร้อยละ 
บริเวณที�ตั*งของสถานศึกษา   
1.  ในเขตเทศบาล 65 49.62 
2.  นอกเขตเทศบาล 66 50.38 

รวม 131 100.00 
ขนาดของสถานศึกษา   
1.  สถานศึกษาขนาดเล็ก 66 50.38 
2.  สถานศึกษาขนาดใหญ่ 65 49.62 

รวม 131 100.00 

 
 จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั* งนี*  เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาที�มีบริเวณ
ที�ตั*งของสถานศึกษาในเขตเทศบาล จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 49.62 บริเวณที�ตั*งของสถานศึกษา 
นอกบริเวณเขตเทศบาล จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 50.38 ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�อยู่ในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 50.38 ผูบ้ริหารที�อยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.62  
 ตอนที�  2 ผลการศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
 ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี� ยวกับปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคัน                    
ของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื*นที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  โดยภาพรวมและรายดา้น ดงัตาราง  4-7 
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ตาราง  4  ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ในสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  

 

ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
n = 131 

ระดบั อนัดบัที� 
X  S.D. 

1.  ดา้นตวัเด็ก 2. 2.69 1.39 ปานกลาง 2 
2.  ดา้นครอบครัว ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 3.36 1.27 ปานกลาง 1 
3. ดา้นสถานศึกษา 2.17 1.16 นอ้ย 3 

รวม 2.74 1.27 ปานกลาง - 
 

 จากตาราง 4 พบวา่ ปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษา              
สังกดัสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 2.74) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย  
3 ลาํดบัแรก คือ ดา้นครอบครัว ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม (X = 3.36) ดา้นตวัเด็ก (X = 2.69) และดา้น
สถานศึกษา (X = 2.17)  
 
ตาราง 5  ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีดา้นตวัเด็ก 
 

ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
n = 131 

ระดบั 
อนัดบั

ที� X  S.D. 

1.  เด็กมีความพิการทางร่างกายหรือมีปัญหาดา้น
สุขภาพเรื*อรังตอ้งเขา้รับการรักษาเป็นประจาํ 

 
2.60 

 
1.47 

 
ปานกลาง 

 
12 

2.  เด็กมีปัญหาดา้นสติปัญญา เรียนชา้ อ่านหนงัสือ
ไม่คล่อง 

 
2.83 

 
1.40 

 
  ปานกลาง 

 
6 

3.  เด็กไดรั้บผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือ
โรคติดต่อร้ายแรง ทั*งที�ไดรั้บจากทางตรง   
และทางออ้ม 

 
 

2.64 

 
 

1.50 

 
 

ปานกลาง 

 
 

10 
4.  เด็กออกไปประกอบอาชีพเพื�อเลี*ยงดูบุพการี   

ที�ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ซึ� งตอ้งทาํ
หนา้ที�เป็นเสาหลกัของครอบครัว 

 
 

2.88 

 
 

1.46 

 
 

  ปานกลาง 

 
 

5 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
n = 131 

ระดบั อนัดบัที� 
X  S.D. 

  5.  เด็กมีเพศสัมพนัธ์หรือตั*งครรภ ์หรือมีคู่
สมรสในวยัเรียน 

 
2.68 

 
1.59 

 
ปานกลาง 

 
9 

  6.  เด็กมีพฤติกรรมเบี�ยงเบน โดยติดอบายมุข 
การพนนั สารเสพติด ฯลฯ 

 
3.27 

 
1.45 

 
ปานกลาง 

 
1 

  7.  เด็กคบเพื�อนเสเพล และเลียนแบบ
พฤติกรรมเพื�อน 

 
2.80 

 
1.48 

 
ปานกลาง 

 
7 

  8.  เด็กขาดเรียนบ่อย  เนื�องดว้ยสาเหตุทั*งตวั
เด็กหรือครอบครัว 

 
3.23 

 
1.57 

 
ปานกลาง 

 
2 

  9.  เด็กตกซํ* าชั*น มีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์
เลื�อนชั*นเรียน 

 
3.15 

 
1.46 

 
ปานกลาง 

 
3 

10.  เด็กมีสมาธิสั*น มีความบกพร่องทาง
พฤติกรรม 

 
2.62 

 
1.53 

 
ปานกลาง 

 
11 

11.  เด็กหนีเรียน ผูป้กครองมาส่งแต่นกัรเรียน
ไม่เขา้โรงเรียน 

 
2.89 

 
1.48 

 
ปานกลาง 

 
4 

12.  เด็กมีพฤติกรรมผดิระเบียบวนิยัของ
โรงเรียน โดยการเจตนาที�จะปฏิบติั 

 
2.69 

 
1.31 

 
ปานกลาง 

 
8 

13.  เด็กไม่สนใจการเรียน เบื�อหน่ายการเรียน 
ไม่มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน ไม่ทาํ
การบา้น 

 
 

2.36 

 
 

1.13 

 
 
ปานกลาง 

 
 

13 
14. เด็กเบื�อหน่ายวธีิการจดัการเรียนการสอน

ของครู ซึ� งบางครั* งเด็กอยากไดใ้ชสื้�อการ
เรียนแต่ครูไม่มี 

 
 

2.27 

 
 

1.17 

 
 
ปานกลาง 

 
 

14 
15. เด็กไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัครูประจาํชั*น 

ครูประจาํวชิา บางครั* งมีการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที�ต่อตา้น 

 
 

2.04 

 
 

1.02 

 
 

นอ้ย 

 
 

16 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
n = 131 

ระดบั อนัดบัที� 
X  S.D. 

16.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื�อนนกัเรียนดว้ยกนั
ไม่สามารถเขา้กนัได ้

 
2.07 

 
1.22 

 
ปานกลาง 

 
15 

รวม 2.69 1.39 ปานกลาง - 

 
 จากตาราง 5 พบว่า ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ดา้นตวัเด็ก โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 2.69) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงค่าเฉลี�ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ เด็กมีพฤติกรรมเบี�ยงเบน โดยติดอบายมุข การพนัน                 
สารเสพติด ฯลฯ (X = 3.27) เด็กขาดเรียนบ่อย เนื�องดว้ยทั*งตวัเด็กหรือครอบครัว  (X =  3.23)  และ
เด็กตกซํ* าชั*น มีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑเ์ลื�อนชั*นเรียน (X = 3.15)  
 

ตาราง 6  ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีดา้นครอบครัว ชุมชน และ
สิ�งแวดลอ้ม 

 

ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
n = 131 

ระดบั อนัดบัที� 
X  S.D. 

1.  ผูป้กครองมีฐานยากจน หาเชา้กินคํ�า ทาํงาน
รับจา้งต่าง ๆ คุณภาพชีวติตํ�า 

 
3.45 

 
1.25 

 
ปานกลาง 

 
3 

2.  ผูป้กครองไม่มีที�อยูที่�ทาํกิน หรือมีที�อยูไ่ม่เป็น
หลกัแหล่ง ซึ� งเด็กตอ้งติดตามผูป้กครองไปดว้ย 

 
3.42 

 
1.19 

 
ปานกลาง 

 
4 

3.  ผูป้กครองตอ้งการมีรายไดเ้พิ�มเติมเพื�อใชจ่้าย   
ในครอบครัวซึ� งตอ้งอาศยัโดยบุตรหลาน         
ในครอบครัวมาช่วยประกอบอาชีพ 

 
 

3.01 

 
 

1.28 

 
 

ปานกลาง 

 
 

6 
4.  ครอบครัวแตกแยก บิดามารดามีการอยา่ร้าง 3.92 1.32 มาก 1 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
n = 131 

ระดบั อนัดบัที� 
X  S.D. 

5.  ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็กเท่าที�ควร
เลี*ยงดูบุตรดว้ยการใหแ้ต่เงิน ส่วนมากสนใจกบั
งานที�ตนเองทาํ 

6.  ผูป้กครองไม่ใหค้วามสาํคญัดา้นการศึกษา
เท่าที�ควร เห็นวา่เรียนไปก็ไม่ไดป้ระโยชน์   
อยา่งใด หรือเรียนแลว้บุตรมีพฤติกรรมที�ไม่ดี 

 
 

3.33 
 
 

3.53 

 
 

1.35 
 
 

1.41 

 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 

 
 

5 
 
 

2 
7.  บา้นอยูห่่างไกลโรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก 

ไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนไดต้ามเวลาหรือ
ใชร้ะยะเวลานานกวา่จะเดินทางมาถึง 

 
 

2.85 

 
 

1.06 

 
 

ปานกลาง 

 
 

7 
รวม 3.36 1.27 มาก - 

 
 จากตาราง 6 พบว่า ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ดา้นครอบครัว  ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.36) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น  
โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรก คือ ครอบครัวแตกแยก บิดามารดามีการหย่าร้าง  
(X = 3.92) ผูป้กครองไม่ให้ความสําคญัดา้นการศึกษาเท่าที�ควร เห็นว่าเรียนไปก็ไม่ไดป้ระโยชน์
อยา่งใด หรือเรียนแลว้บุตรมีพฤติกรรมที�ไม่ดี (X = 3.53) และผูป้กครองมีฐานะยากจน หาเช้ากินคํ�า  
ทาํงานรับจา้งต่าง ๆ คุณภาพชีวติตํ�า (X = 3.45)  
 
ตาราง 7  ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นสถานศึกษา 
 

ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
n = 131 

ระดบั อนัดบัที� 
X  S.D. 

1.  ครูไม่สามารถจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนมี
ความสนใจในบทเรียน สร้างความเบื�อหน่าย
ใหก้บันกัเรียน 

 
 

2.38 

 
 

1.26 

 
 

นอ้ย 

 
 

2 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
n = 131 

ระดบั อนัดบัที� 
X  S.D. 

2.  การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูนกัเรียนไม่ราบรื�น
ไม่สามารถพดูคุยหรือปรึกษาปัญหาได ้ครูคอย
จบัผดินกัเรียนตลอดเวลา 

 
 

1.95 

 
 

1.24 

 
 

นอ้ย 

 
 

6 
3.  ในกรณีที�นกัเรียนมีเหตุทะเลาะววิาทหรือมี

ปัญหาอื�น ๆ ครูไม่ใหค้วามยุติธรรมกบันกัเรียน
มีการตดัสินที�ลาํเอียง 

 
 

2.14 

 
 

1.03 

 
 

นอ้ย 

 
 

4 
4.  ในการจดัการเรียนการสอนไม่มีการใชสื้�อหรือ

กิจกรรมเพื�อสร้างความเขา้ใจใหก้บันกัเรียนจึง
เกิดความเบื�อหน่าย 

 
 

1.80 

 
 

0.81 

 
 

นอ้ย 

 
 

7 
5.  แนวทางการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ

โรงเรียนยงัไม่ครอบคลุม และไม่ต่อเนื�อง 
 

2.18 
 

1.09 
 

นอ้ย 
 

3 
6.  บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนไม่เอื*อต่อการจดัการเรียนการสอน เช่น 
บริเวณรอบโรงเรียนมียาเสพติดอยูใ่นบริเวณ
สถานที�ท่องเที�ยวเริงรมย ์

 
 
 

2.12 

 
 
 

1.23 

 
 
 

นอ้ย 

 
 
 

5 
7.  ปัจจยัและสาเหตุในการส่งเสริมหรือสนบัสนุน

การจดัการศึกษายงัมีไม่พอเพียง 
 

2.64 
 

1.45 
 

ปานกลาง 
 

1 
รวม 2.17 1.16 นอ้ย - 

 
        จากตาราง 7 พบว่า ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ดา้นสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (X = 2.17) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงค่าเฉลี�ย
จากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก คือ ปัจจยัและสาเหตุในการส่งเสริมหรือสนบัสนุนการจดัการศึกษา
ยงัมีไม่พอเพียง (X = 2.64) ครูไม่สามารถจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีความสนใจในบทเรียน  
สร้างความเบื�อหน่ายให้กบันกัเรียน (X = 2.38) และแนวทางการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียนยงัไม่ครอบคลุม และไม่ต่อเนื�อง (X = 2.18)  



 

39

 ตอนที� 3 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
จาํแนกตามบริเวณที�ตั*งสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็น           
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ดงัตาราง 8-9 
 
ตาราง 8  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี จาํแนกตามบริเวณที�ตั*งของสถานศึกษา 

 

 
ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนั              

ของนกัเรียน 

n  =  66 

t p  ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
 X  S.D. X  S.D. 

1.  ดา้นตวัเด็ก 2.68 1.39 2.70 1.40 0.05 .000** 
2.  ดา้นครอบครัว ชุมชน และ

สิ�งแวดลอ้ม 
3.35 1.27 3.36 1.27 0.00 .000** 

3.  ดา้นสถานศึกษา 2.18 1.16 2.17 1.31 0.50 .000** 
รวม 2.74 1.16 2.74 1.28 0.26 .000** 

 

** p ≤ .01 
 
 จากตาราง 8 พบว่า ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็น          
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
จาํแนกตามบริเวณที�ตั*งของสถานศึกษา คือ บริเวณที�ตั*งของสถานศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
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ตาราง 9  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

 
ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนั              

ของนกัเรียน 

n  =  66 

t p  ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่  
 X  S.D. X  S.D. 

1.  ดา้นตวัเด็ก 2.68 1.39 2.70 1.40 0.05 .003** 
2.  ดา้นครอบครัว ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 3.35 1.27 3.36 1.27 0.00 .000** 
3.  ดา้นสถานศึกษา 2.18 1.16 2.17 1.31 0.50 .008** 

รวม 2.74 1.16 2.74 1.28 0.26 .001** 
 

** p ≤ .01 
 
 จากตาราง 9 พบว่า ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็น         
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา คือ ขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่  
โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 
 



บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครั� งนี�  เป็นการศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ผูว้จิยัจะนาํเสนอดงัต่อไปนี�  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
 1.  เพื*อศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
 2. เพื*อเปรียบเทียบปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
จาํแนกตามบริเวณที*ตั�ง และขนาดของสถานศึกษา 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวจัิย 

  ประชากรที*ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที*ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา หรือผูที้*ปฏิบติัหน้าที*รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 196 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํนวน 66 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จาํนวน 65 คน รวมทั�งสิ�น 131 คน ซึ* งได้มาจากวิธีการสุ่ม
แบบสัดส่วนชั�นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชจ้าํนวนสถานศึกษา สังกดั
สํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาจนัทบุรี เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั�น จากตารางสุ่มจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง
ของเครจซี*และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607–608)   
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
 เป็นแบบสอบถามเกี*ยวกบัปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษา
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จนัทบุรี ซึ* งผูว้ิจยัได้สร้างขึ�นจากเอกสาร งานวิจยัที*เกี*ยวข้องและสร้างตามวตัถุประสงค์ กรอบ
แนวคิดในการวจิยัที*ไดก้าํหนดไว ้แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี�  
 ตอนที* 1 ขอ้มูลเบื�องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที* 2 ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert. 1970 : 247) 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยเก็บ
แบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามที*มีความสมบูรณ์ คือ จาํนวน 58 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที*ใช ้           
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื*อหาคาํตอบในการศึกษาคน้ควา้และทดสอบสมมุติฐาน มีดงันี�  สถานภาพ
ของผูต้อบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี จาํแนกตามบริเวณที*ตั�งสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา ใชค่้าเฉลี*ย (Χ ) ค่าเบี*ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส่วนเปรียบเทียบ ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
จาํแนกตามบริเวณที*ตั�งสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี*ยของกลุ่มตวัอย่างใช้ค่าที (t-test) และนาํขอ้มูลที*ได้มาสรุปผล อภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะในการศึกษา ดงันี�  
      

สรุปผลการวจัิย 

 1. ผลจากการศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี พบวา่ 
  1.1 จากการวิเคราะห์ ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
โดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี*ยเท่ากบั 2.74 หากพิจารณารายดา้นพบวา่ ปัจจยั
และสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา เรียงลาํดบัจากมาก
ไปหานอ้ย คือ ดา้นครอบครัว ชุมชน สิ*งแวดลอ้ม และดา้นตวัเด็ก อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้น
สถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 
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  1.2 จากการวิเคราะห์ดา้นตวัเด็กพบว่า ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรีอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงค่าเฉลี*ยจากมากไปหานอ้ย 
3 ลาํดบัแรก คือ เด็กมีพฤติกรรมเบี*ยงเบน โดยติดอบายมุข การพนนั สารเสพติด ฯลฯ เด็กขาดเรียนบ่อย  
เนื*องดว้ยสาเหตุทั�งตวัเด็กหรือครอบครัว และเด็กตกซํ� าชั�น มีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑเ์ลื*อนชั�นเรียน 
  1.3 จากการวิเคราะห์ ดา้นครอบครัว ชุมชน และสิ*งแวดลอ้มพบวา่ ปัจจยัและสาเหตุ
การออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นครอบครัว ชุมชน และสิ*งแวดลอ้ม โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก เมื*อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี*ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรก คือ  
ครอบครัวแตกแยก บิดามารดามีการหย่าร้าง ผูป้กครองไม่ให้ความสําคญัดา้นการศึกษาเท่าที*ควร
เห็นว่าเรียนไปก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างใด หรือเรียนแล้วบุตรมีพฤติกรรมที*ไม่ดี และผูป้กครอง
มีฐานะยากจน หาเชา้กินคํ*า ทาํงานรับจา้งต่าง ๆ  คุณภาพชีวติตํ*า 
  1.4 จากการวิเคราะห์ด้านสถานศึกษาพบว่า ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนั
ของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เมื*อพิจารณาเป็นรายดา้น           
โดยเรียงค่าเฉลี*ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรก คือ ปัจจยัในการส่งเสริมหรือสนับสนุนการจดั
การศึกษายงัมีไม่พอเพียง ครูไม่สามารถจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีความสนใจในบทเรียน
สร้างความเบื*อหน่ายให้กบันกัเรียน และแนวทางการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน
ยงัไม่ครอบคลุม และไม่ต่อเนื*อง 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
จาํแนกตามบริเวณที*ตั� งของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที*ระดบั .01 
 3. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวม
และรายด้านทุกด้านแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที*ระดบั .01 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 1. ผลการศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาตอ้งยึดถือ
ระเบียบปฏิบติั ขอ้บงัคบั ที*ออกตามพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั และนโยบายของหน่วยงาน
ตน้สังกดั แต่อาจขาดความเขม้งวดในเชิงปฏิบติั ทาํให้ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัมีแนวโนม้
สูงขึ� น ซึ* งสอดคล้องกับผดุง อารยะวิญdู (2542 : 22) ได้กล่าวว่า สาเหตุการออกกลางคนั
ของนกัเรียนมี 9 ประการ คือ 1) แนวทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง 2) การคมนาคมระหว่างบา้นกบั
สถานศึกษาไม่สะดวก ไม่ปลอดภยั และใช้เวลาเดินทางนาน 3) นกัเรียนยา้ยตามผูป้กครองไม่อยู่
ในถิ*นอื*น 4) สภาพร่างกายของนักเรียนมีความเป็นหนุ่มสาว ทาํให้อายเพื*อนจนไม่อยากเรียน 
5) สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาไม่มีความเร้าใจให้เด็กอยากเรียน 6) การสื*อภาษาระหวา่งครูและ
นักเรียนไม่เข้าใจกัน 7) ผูป้กครองไม่สนใจและไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา 8) ขาด
การประชาสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน 9) การนาํหลกัสูตรไปใชไ้ม่ตอบสนองความตอ้งการ
และสภาพทอ้งถิ*น ซึ* งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธงชาติ สอนคาํ (2554 : บทคดัย่อ) ทาํการศึกษา
ปัญหาการออกกลางคนัของนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้อทอ สังกัดสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน โรงเรียนบา้นกลอ้ทอ 
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงอนัดบั
ค่าเฉลี*ยจากสูงสุดถึงน้อยสุด คือ ด้านสังคมและสิ* งแวดล้อม ด้านเกี*ยวกับโรงเรียนและครู 
ดา้นเกี*ยวกบัตนเองและดา้นเกี*ยวกบัครอบครัวตามลาํดบั ทั�งนี� ดา้นสังคมและสิ*งแวดลอ้มมาจาก
คนในชุมชนมีความเชื*อวา่ไม่ตอ้งเรียนก็มีชีวติอยูไ่ดแ้ละขาดแคลนสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า นํ� าประปา 
รถส่วนตวั) และจากสภาพปัญหาเพื*อนที*ไม่เรียนต่อในชุมชนมีจาํนวนมาก บา้นอยูห่่างไกลโรงเรียน 
ตอ้งการใช้ชีวิตอิสระ ตามเพื*อน นอกจากนั�นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรศกัด์ คติพงศ์ธาดา 
(2553 : บทคดัยอ่) ไดท้าํงานวจิยั ความคิดเห็นของครูต่อปัจจยัที*ส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจยัที*ส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื*อพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพครอบครัวของนกัเรียนส่งผลต่อการออกกลางคนัอยูร่ะในระดบัมาก           
ปัจจยัด้านสภาพชุมชน อยู่ระดับปานกลาง ส่วนปัจจยัด้านสภาพโรงเรียนและด้านตวันักเรียน            
อยูใ่นระดบันอ้ย 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
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จาํแนกตามบริเวณที*ตั� งของสถานศึกษาพบว่า ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน         
ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลโดยรวมรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                    
ที*ระดบั .01 ซึ* งเป็นไปตามสมมุติฐานที*ตั�งไว ้ทั�งนี� อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจดัระบบบริหาร
จดัการ การติดตามนกัเรียนที*ออกกลางคนักลบัมาเขา้เรียนยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที*ควร การจดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษายงัไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื*อง การจดัสภาพแวดลอ้มและ
แหล่งเรียนรู้สถานศึกษาไม่เอื�อต่อการจดัการเรียนการสอน สถานศึกษาปฏิบตัิตามแนวทาง 
การดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 ไม่ครบขั�นตอนและไม่ต่อเนื*อง  
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียนไม่ดีเท่าที*ควร ปัจจยัพื�นฐานการสนับสนุนการจดัการศึกษา
ยงัไม่เพียงพอและเหมาะสมกบัจาํนวนนักเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน.  
2553 : 22) ซึ* งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาพร อศัววิโรจน์ (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื*อง 
สาเหตุการออกกลางคนัและไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที*หลกัสูตรกาํหนดของนักศึกษา
หลกัสูตรอุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ความคิดเห็นเกี*ยวกบัสาเหตุการออกกลางคนั
และไม่สาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที*หลกัสูตรกาํหนด ทั�งนี�  ในภาพรวมแต่ละองค์ประกอบ
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที*ระดบั .05 โดยการขาดการวางแผนการเรียนที*ดี 
เป็นสาเหตุของการออกกลางคนั และไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที*หลกัสูตรกาํหนดมากที*สุด 
ส่วนด้านทศันคติต่อสาขาวิชาพบว่าเนื�อหาวิชาที*เรียนไม่เหมาะกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน    
เมื*อเขา้มาเรียนแล้วพบว่า หลกัสูตรไม่ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน ส่วนความคิดเห็นของ
อาจารยเ์ห็นว่าคุณภาพของนกัศึกษาที*รับเขา้มามีพื�นฐานความรู้เดิมไม่เพียงพอ ตอ้งใช้เวลาในการทาํ
ความเขา้ใจและปรับตวัมากขึ�น นอกจากนั�นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธงชาติ สอนคาํ (2554 : 
บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื*อง ปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียนโรงเรียนบา้นกลอ้ทอ สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นสังคมและสิ*งแวดลอ้มมาจากคน
ในชุมชนมีความเชื*อว่าไม่ตอ้งเรียนก็มีชีวิตอยู่ไดแ้ละขาดแคลนสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า นํ� าประปา 
รถส่วนตวั) และจากสภาพปัญหาเพื*อนที*ไม่เรียนต่อในชุมชนมีจาํนวนมาก บา้นอยูห่่างไกลโรงเรียน 
ตอ้งการใชชี้วติอิสระตามเพื*อน 
 3. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที*ระดบั  
.01 ซึ* งเป็นไปตามสมมุติฐานที*ตั�งไว ้ทั�งนี�อาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษามีองคป์ระกอบหลายประการ 
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ซึ* งมีปริมาณและความตอ้งการแตกต่างกนัไปตามสภาพพื�นที* และขนาดของสถานศึกษาดงัที*
อารี ผสานสินธุวงศ ์ (2549 : 9-20) กล่าวถึง สาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนดา้นสถานศึกษา 
ซึ* งเป็นองคป์ระกอบดา้นการเรียนการสอนที*ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ ไดแ้ก่ อาคาร
สถานที* หลกัสูตร ผูส้อน กระบวนการเรียนการสอน การบริหารและการบริการที*สนับสนุน
การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ*งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ตอ้งมีที*พกัผ่อน
อย่างเพียงพอ มีโรงอาหารที*สะอาด ห้องสมุด ทุนการศึกษา มีกิจกรรมที*หลากหลายตรงกบั
ความต้องการของนักศึกษา รวมถึงการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ที*ปรึกษา สิ* งต่าง ๆ เหล่านี�
เป็นส่วนสนบัสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ*งขึ�น มิฉะนั�นแลว้อาจเป็นสาเหตุ
การออกกลางคันของนักศึกษาได้ ทาํให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาที*อยู่ในสถานศึกษาที*มีขนาด
สถานศึกษาต่างกนั จึงมีความคิดเห็นแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสราวุฒิ สืบแยม้ (2548 : 
บทคัดย่อ) ได้ทาํงานวิจัยเรื* อง การศึกษาสาเหตุการออกกลางคนัและไม่สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที*กําหนดในหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบว่า การเรียนการสอน สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา ในรายด้านต่าง ๆ ที*แตกต่างกนัมีระดบัสาเหตุ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติที*ระดบั .05  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื�นที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา            
มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี�  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 
 1. ควรนําผลการวิจัย เสนอถึงปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเ รียน                          
ในสถานศึกษากับสํานักงานเขตพื� นที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีโดยเฉพาะสาเหตุ                      
ด้านครอบครัว ชุมชน และสิ* งแวดล้อม อนัเป็นสาเหตุในระดับมากกว่าทุกสาเหตุเพื*อนําเสนอ           
เป็นนโยบายและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียนในสถานศึกษา  
 2. ควรนาํผลการวิจยัเสนอต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที*การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี ถึงปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนที*สถานศึกษา ควรเพิ*ม
ปัจจยัพื�นฐานที*ใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้กบัโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สามารถจดัการศึกษา          
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3. ควรนาํผลการวิจยัเสนอให้กบัครูของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื�นที*การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี ให้ความสําคญัต่อปัจจยัและสาเหตุของการลาออกกลางคนัของนักเรียน             
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะในดา้นครอบครัว ชุมชน และสิ*งแวดลอ้ม 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั0งต่อไป 
 1. ควรศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียนในสํานกังานเขตพื�นที*
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
 2. ควรศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนในจงัหวดัจนัทบุรีโดยการวิจยั
เชิงคุณภาพ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1. วา่ที�ร้อยตรี ดร.อานนท ์ สุขภาคกิจ ผูอ้าํนวยการ 
   สาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 17 
2. นายภิญโญ  อิ�มอุไร รองผูอ้าํนวยการ 
   สาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
3. นายโอภาศ  ทรัพยเ์จริญ ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ   
   สาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต 1 
4. นายชชัพล  เหล่ามีสุข ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแกว้ 
   สาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต 1 
5. นางรองรัตน์  วเิศษ ผูอ้าํนวยการกลุ่มอาํนวยการ 
   สาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 17 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๑๒๙               มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                  อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 
 

            ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 

เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื8นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๗  
              (วา่ที�ร้อยตรี ดร.อานนท ์สุขภาคกิจ)  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน ๑ ชุด 

 เนื�องดว้ยนางนงลกัษณ์  ดิสสร  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาปัจจยัและสาเหตุ
การออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพื8นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี” โดยมีรองศาสตราจารยธี์รวลัย ์ ศิลารัตน์  เป็น
ประธานที�ปรึกษา และดร.ศรีสกุล  เฉียบแหลม เป็นกรรมการที�ปรึกษา ในการนี8 มหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญในเรื� องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ8นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

     ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัยนต ์ ประดิษฐศิลป์) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.  ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๑๒๙               มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                  อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

             ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 

เรียน รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื8นที�การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ (นายภิญโญ อิ�มอุไร)  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน ๑ ชุด 

 เนื�องดว้ยนางนงลกัษณ์  ดิสสร  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาปัจจยัและสาเหตุ
การออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพื8นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี” โดยมีรองศาสตราจารยธี์รวลัย ์ ศิลารัตน์  เป็น
ประธานที�ปรึกษา และดร.ศรีสกุล  เฉียบแหลม เป็นกรรมการที�ปรึกษา ในการนี8 มหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่าน
เป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ8นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

     ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัยนต ์ ประดิษฐศิลป์) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.  ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๑๒๙              มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                 อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 
             ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 

เรียน ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังานเขตพื8นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต ๑ 
 (นายโอภาศ  ทรัพยเ์จริญ)  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน ๑ ชุด 

 เนื�องดว้ยนางนงลกัษณ์  ดิสสร  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาปัจจยัและสาเหตุ
การออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพื8นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี” โดยมีรองศาสตราจารยธี์รวลัย ์ ศิลารัตน์ เป็น
ประธานที�ปรึกษา และดร.ศรีสกุล  เฉียบแหลม เป็นกรรมการที�ปรึกษา ในการนี8 มหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่าน
เป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ8นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

     ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัยนต ์ ประดิษฐศิลป์) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.  ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๑๒๙              มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                 อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 
              ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 

เรียน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแกว้ (นายชชัพล  เหล่ามีสุข) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน ๑ ชุด 

 เนื�องดว้ยนางนงลกัษณ์  ดิสสร  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาปัจจยัและสาเหตุ
การออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพื8นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี” โดยมีรองศาสตราจารยธี์รวลัย ์ ศิลารัตน์  เป็น
ประธานที�ปรึกษา และ ดร.ศรีสกุล  เฉียบแหลม เป็นกรรมการที�ปรึกษา ในการนี8 มหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่าน
เป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ8นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

     ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัยนต ์ ประดิษฐศิลป์) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.  ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๑๒๙               มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                  อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

             ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 

เรียน ผูอ้าํนวยการ กลุ่มอาํนวยการ สาํนกังานเขตพื8นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๗ 
(นางรองรัตน์  วิเศษ)  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน ๑ ชุด 

 เนื�องดว้ยนางนงลกัษณ์  ดิสสร  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาปัจจยัและสาเหตุ
การออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพื8นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี” โดยมีรองศาสตราจารยธี์รวลัย ์ ศิลารัตน์  เป็น
ประธานที�ปรึกษา และดร.ศรีสกุล  เฉียบแหลม เป็นกรรมการที�ปรึกษา ในการนี8 มหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่าน
เป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ8นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

     ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัยนต ์ ประดิษฐศิลป์) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.  ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๑๓๑              มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                 อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

              ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

เรื�อง ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแกว้ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน ๑ ชุด 

 เนื�องดว้ยนางนงลกัษณ์  ดิสสร  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาปัจจยัและสาเหตุ
การออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพื8นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี” โดยมีรองศาสตราจารยธี์รวลัย ์ ศิลารัตน์  เป็น
ประธานที�ปรึกษา และดร.ศรีสกุล  เฉียบแหลม เป็นกรรมการที�ปรึกษา ในการนี8 นักศึกษาขอนาํ
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่านเพื�อตรวจสอบเครื�องมือ
ที�นกัศึกษาสร้างขึ8น  

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

     ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัยนต ์ ประดิษฐศิลป์) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.  ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๑๓๒              มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                 อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

            ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

เรื�อง ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัเกาะขวาง 

 เนื�องดว้ยนางนงลกัษณ์  ดิสสร  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การศึกษาปัจจยัและสาเหตุ
การออกกลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพื8นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี” โดยมีรองศาสตราจารยธี์รวลัย ์ ศิลารัตน์  เป็น
ประธานที�ปรึกษา และ ดร.ศรีสกุล  เฉียบแหลม เป็นกรรมการที�ปรึกษา ในการนี8 จาํเป็นตอ้งนํา
เครื�องมือในการวจิยัมาเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งซึ� งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่าน   

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

     ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัยนต ์ ประดิษฐศิลป์) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.  ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 

เรื�อง 

การศึกษาปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
 

คําชี*แจง แบบสอบถามฉบบันี�  จดัทาํขึ�นโดยมีวตัถุประสงค์เพื$อศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออก
กลางคนัของนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ$ งจะช่วยให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ผูที้$เกี$ยวขอ้งไดน้าํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาและนาํไปเป็นแนวทางในการแกไ้ขที$ปัจจยั
และสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื�นที$
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี   

 
 แบบสอบถามฉบบันี�  แบ่งออกเป็น 2  ตอน  ดงันี�  
 ตอนที$ 1 ขอ้มูลทั$วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที$ 2   ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนในสถานศึกษาสังกดั 
    สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีตามความคิดเห็น 
    ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 กรุณาอ่านและตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง  เพราะข้อมูลที$ตรงกับ              
ความเป็นจริงเท่านั�นที$จะช่วยให้การวิจยัดาํเนินไปดว้ยความถูกตอ้ง  คาํตอบของท่าน  ผูว้ิจยัจะเก็บ
ไวเ้ป็นความลบัและการแปรผลการวิจยัจะเป็นในรูปส่วนรวม  ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที$
ราชการของท่านแต่อยา่งใด แต่จะมีผลเฉพาะดา้นวชิาการทางการบริหารการศึกษาเท่านั�น 
 
 
           ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี�  
               นางนงลกัษณ์  ดิสสร 
                 นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
                 คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที� 1 ขอ้มูลทั$วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชี*แจง กรุณาทาํเครื$องหมาย � ลงใน (    )  ตามสภาพความเป็นจริงเกี$ยวกบัตวัท่าน 
 1.  บริเวณที$ตั�งของสถานศึกษา  
  (    ) ในเขตเทศบาล  (    ) นอกเขตเทศบาล 
 2.  สถานศึกษาที$ท่านปฏิบติังานอยูเ่ป็นสถานศึกษาขนาดใด 
  (    )  ขนาดเล็ก      จาํนวนนกัเรียนไม่เกิน  300  คน 
  (    )   ขนาดใหญ่  จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่  301 คนขึ�นไป   
 
ตอนที� 2   ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที$ 
 ประถมศึกษาจนัทบุรี  
คําชี*แจง  โปรดอ่านคาํถามแต่ละขอ้โดยละเอียด  แลว้พิจารณาวา่ปัจจยัและสาเหตุกลางคนั 
 ของนกัเรียนที$ท่าน มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใด  แลว้ทาํเครื$องหมาย  � ลงในช่อง 
 ที$ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา  ดงันี�  
  5 หมายถึง  ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบัมากที$สุด 
  4 หมายถึง  ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบัมาก 
  3 หมายถึง  ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง  ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง  ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัระดบันอ้ยที$สุด 
 

ข้อ ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

0 นกัเรียนออกกลางคนัโดยยา้ยตามบิดามารดา �     
 
 จากตวัอยา่งขอ้ 0  ท่านทาํเครื$องหมาย  � ในช่องมากที$สุด  แสดงวา่ท่านมีความคิดเห็น
วา่ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนจากสาเหตุนกัเรียนออกกลางคนัโดยยา้ยตามบิดา
มารดา อยูใ่นระดบัมากที$สุด 
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ขอ้ ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดา้นตวัเด็ก 

1 เด็กมีความพิการทางร่างกายหรือมีปัญหาดา้นสุขภาพเรื�อรัง
ตอ้งเขา้รับการรักษาเป็นประจาํ 

     

2 เด็กมีปัญหาดา้นสติปัญญา  เรียนชา้  อ่านหนงัสือไม่คล่อง      
3 เด็กไดรั้บผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรง            

ทั�งที$ไดรั้บจากทางตรงและทางออ้ม 
     

4 เด็กออกไปประกอบอาชีพเพื$อเลี�ยงดูบุพการีที$ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได ้ ซึ$ งตอ้งทาํหนา้ที$เป็นเสาหลกัของ
ครอบครัว 

     

5 เด็กมีเพศสัมพนัธ์หรือตั�งครรภ ์ หรือมีคู่สมรสในวยัเรียน      
6 เด็กมีพฤติกรรมเสี$ยงโดยติดอบายมุขการพนนัสารเสพติดฯลฯ      
7 เด็กคบเพื$อนเสเพล  และเลียนแบบพฤติกรรมเพื$อน      
8 เด็กขาดเรียนบ่อย  เนื$องดว้ยสาเหตุของตวัเด็กหรือครอบครัว      
9 เด็กตกซํ� าชั�น  เนื$องจากมีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์             

เลื$อนชั�นเรียน 
     

10 เด็กมีสมาธิสั�น มีความบกพร่องทางพฤติกรรม      

11 เด็กหนีเรียน  ผูป้กครองมาส่งแต่นกัเรียนไม่เขา้โรงเรียน      

12 เด็กมีเจตนาปฏิบติัผิดระเบียบวนิยัของโรงเรียนโดยมีเจตนา 
ที$จะปฏิบติั 

     

13 เด็กไม่สนใจการเรียน เบื$อหน่ายการเรียน ไม่มีความเอาใจใส่
ต่อการเรียน ไม่ทาํการบา้น  

     

14 เด็กเบื$อหน่ายวธีิการจดัการเรียนการสอนของครู  ซึ$ งบางครั� ง
เด็กอยากไดใ้ชสื้$อการเรียนแต่ครูไม่มี 

     

15 เด็กไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัครูประจาํชั�น  ครูประจาํวชิา  
บางครั� งมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที$ต่อตา้น 
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ขอ้ ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
16 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื$อนนกัเรียนดว้ยกนั                              

ไม่สามารถเขา้กนัได ้  
     

ดา้นครอบครัว ชุมชน และสิ$งแวดลอ้ม      
17 ผูป้กครองมีฐานะยากจน  มีคุณภาพชีวติตํ$า      
18 ผูป้กครองไม่มีที$อยูที่$ทาํกิน  หรือมีที$อยูแ่ต่ยา้ยที$ทาํกิน  หรือ

มีที$อยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่งซึ$ งเด็กตอ้งติดตามผูป้กครองไปดว้ย 
     

19 ผูป้กครองตอ้งการมีรายไดเ้พิ$มเติมเพื$อใชจ่้ายในครอบครัว
ซึ$ งตอ้งอาศยัโดยบุตรหลานในครอบครัวมาช่วยประกอบ
อาชีพ 

     

20 ครอบครัวแตกแยก  บิดามารดามีการหยา่ร้าง      
21 ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็กเท่าที$ควร  เลี�ยงดูบุตร

ดว้ยการใหแ้ต่เงิน  ส่วนมากสนใจกบังานที$ตนเองทาํ 
     

22 ผูป้กครองไม่ใหค้วามสาํคญัดา้นการศึกษาเท่าที$ควร                  
เห็นวา่เรียนไปก็ไม่ไดป้ระโยชน์อยา่งใด                               
หรือเรียนแลว้บุตรมีพฤติกรรมที$ไม่ดี 

     

23 บา้นอยูห่่างไกลสถานศึกษา  การคมนาคมไม่สะดวก                  
ไม่สามารถเดินทางมาสถานศึกษาไดต้ามเวลาหรือใชร้ะยะ
เวลานานกวา่จะเดินทางมาถึง 

     

ดา้นสถานศึกษา        
24 ครูไม่สามารถจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีความสนใจ

ในบทเรียน  สร้างความเบื$อหน่ายใหก้บันกัเรียน 
     

25 การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูนกัเรียนไม่ราบรื$น ไม่สามารถ
พดูคุยหรือปรึกษาปัญหาไดค้รูคอยจบัผิดนกัเรียนตลอดเวลา 

     

26 ในกรณีที$นกัเรียนมีเหตุทะเลาะววิาทหรือมีปัญหาอื$น ๆ           
ครูไม่ใหค้วามยติุธรรมกบันกัเรียนมีการตดัสินที$ลาํเอียง 
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ขอ้ ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
27 ในการจดัการเรียนการสอนไม่มีการใชสื้$อหรือกิจกรรมเพื$อ

สร้างความเขา้ใจใหก้บันกัเรียนจึงเกิดความเบื$อหน่าย 
     

28 แนวทางการการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ
โรงเรียนยงัไม่ครอบคลุม  และไม่ต่อเนื$อง 

     

29 บรรยากาศ  สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนไม่เอื�อ
ต่อการจดัการเรียนการสอน เช่น บริเวณรอบโรงเรียน  
มียาเสพติดอยูใ่นบริเวณสถานที$ท่องเที$ยวเริงรมย ์

     

30 ปัจจยัและสาเหตุในการส่งเสริมหรือสนบัสนุนการจดั
การศึกษายงัมีไม่พอเพียง 

     

 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง 10  ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ (IOC) 
 

ขอ้ 
ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนั 

ของนกัเรียน 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

 ด้านตัวเด็ก        
1 เด็กมีความพิการทางร่างกายหรือมีปัญหา

ดา้นสุขภาพเรื4อรังตอ้งเขา้รับการรักษา      
เป็นประจาํ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 

2 เด็กมีปัญหาดา้นสติปัญญา  เรียนชา้            
อ่านหนงัสือไม่คล่อง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

3 เด็กไดรั้บผลกระทบจากโรคเอดส์หรือ
โรคติดต่อร้ายแรงทั4งที�ไดรั้บจากทางตรง
และทางออ้ม 

 
 

+1 

 
 

0 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

0.80 

 

4 เด็กออกไปประกอบอาชีพเพื�อเลี4ยงดู
บุพการีที�ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ 
ซึ� งตอ้งทาํหนา้ที�เป็นเสาหลกัของ
ครอบครัว 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

5 เด็กมีเพศสัมพนัธ์หรือตั4งครรภ ์ หรือ               
มีคู่สมรสในวยัเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

6 เด็กมีพฤติกรรมเสี�ยง  โดยติดอบายมุข  
การพนนั  สารเสพติด ฯลฯ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.80 

 

7 เด็กคบเพื�อนเสเพล  และเลียนแบบ
พฤติกรรมเพื�อน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

8 เด็กขาดเรียนบ่อย  เนื�องดว้ยสาเหตุของ 
ตวัเด็กหรือครอบครัว 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

9 เด็กตกซํ4 าชั4น  เนื�องจากมีผลการเรียน           
ไม่ผา่นเกณฑเ์ลื�อนชั4นเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

10 เด็กมีสมาธิสั4น  มีความบกพร่อง                
ทางพฤติกรรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนั 

ของนกัเรียน 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

11 เด็กหนีเรียน  ผูป้กครองมาส่งแต่นกัเรียน
ไม่เขา้โรงเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

12 เด็กมีเจตนาปฏิบติัผิดระเบียบวนิยัของ
โรงเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

13 เด็กไม่สนใจการเรียน  เบื�อหน่ายการเรียน  
ไม่มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน                      
ไม่ทาํการบา้น  

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 

14 เด็กเบื�อหน่ายวธีิการจดัการเรียนการสอน
ของครู  ซึ� งบางครั4 งเด็กอยากไดใ้ช ้               
สื�อการเรียน  แต่ครูไม่มี 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 

15 เด็กไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัครูประจาํชั4น  
ครูประจาํวชิา  บางครั4 งมีการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที�ต่อตา้น 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

0 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

0.80 

 

16 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื�อนนกัเรียนดว้ยกนั                              
ไม่สามารถเขา้กนัได ้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

  ด้านครอบครัว  ชุมชน  และสิ�งแวดล้อม        
17 ผูป้กครองมีฐานะยากจน  หาเชา้กินคํ�า 

ทาํงานรับจา้งต่าง ๆ คุณภาพชีวติตํ�า +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
18 ผูป้กครองไม่มีที�อยูที่�ทาํกินหรือมีที�อยู ่แต่

ยา้ยที�ทาํกิน  หรือมีที�อยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่งซึ� ง
เด็กตอ้งติดตามผูป้กครองไปดว้ย 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 

19 ผูป้กครองตอ้งการมีรายไดเ้พิ�มเติมเพื�อใช้
จ่ายในครอบครัวซึ� งตอ้งอาศยัโดยบุตร
หลานในครอบครัวมาช่วยประกอบอาชีพ 

 
 

0 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

0.80 

 

20 ครอบครัวแตกแยก  บิดามารดามีการหยา่ร้าง +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนั 

ของนกัเรียน 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

21 ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก
เท่าที�ควร  เลี3ยงดูบุตรดว้ยการใหแ้ต่เงิน  
ส่วนมากสนใจกบังานที�ตนเองทาํ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 

22 ผูป้กครองไม่ใหค้วามสาํคญัดา้นการศึกษา
เท่าที�ควร  เห็นวา่เรียนไปก็ไม่ได้
ประโยชน์อยา่งใดหรือเรียนแลว้                   
บุตรมีพฤติกรรมที�ไม่ดี 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 

 

23 บา้นอยูห่่างไกลโรงเรียน การคมนาคม    
ไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียน
ไดต้ามเวลาหรือใชร้ะยะเวลานานกวา่จะ
เดินทางมาถึง 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 

 

 ด้านสถานศึกษา        
24 ครูไม่สามารถจดัการเรียนการสอนให้

นกัเรียนมีความสนใจในบทเรียน            
สร้างความเบื�อหน่ายใหก้บันกัเรียน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

0 

 
 

+1 

 
 

0.80 

 

25 การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูนกัเรียนไม่
ราบรื�น ไม่สามารถพดูคุยหรือปรึกษา
ปัญหาไดค้รูคอยจบัผดินกัเรียนตลอดเวลา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 

26 ในกรณีที�นกัเรียนมีเหตุทะเลาะววิาทหรือ
มีปัญหาอื�น ๆ ครูไม่ใหค้วามยติุธรรมกบั
นกัเรียนมีการตดัสินที�ลาํเอียง 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 

27 ในการจดัการเรียนการสอนไม่มีการใชสื้�อ
หรือกิจกรรมเพื�อสร้างความเขา้ใจใหก้บั
นกัเรียนจึงเกิดความเบื�อหน่าย 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 

1.00 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนั 

ของนกัเรียน 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

28 ในกรณีที�นกัเรียนมีเหตุทะเลาะววิาทหรือ
มีปัญหาอื�น ๆ ครูไม่ใหค้วามยติุธรรมกบั
นกัเรียนมีการตดัสินที�ลาํเอียง 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 

29 ในการจดัการเรียนการสอนครูไม่มีการใช้
สื�อหรือกิจกรรมเพื�อสร้างความเขา้ใจ
ใหก้บันกัเรียนจึงเกิดความเบื�อหน่าย 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 

30 แนวทางการการจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของโรงเรียนยงัไม่ครอบคลุม 
และไม่ต่อเนื�อง 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 

 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
ค่าอาํนาจจําแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 11  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบถามปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื+นที-การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี 

 

ดา้น ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 
ตวัเด็ก 1 0.68 
 2 0.66 
 3 0.38 
 4 0.53 
 5 0.43 
 6 0.52 
 7 0.23 
 8 0.67 
 9 0.66 
 10 0.70 
 11 0.78 
 12 0.78 
 13 0.40 
 14 0.56 
 15 0.71 
 16 0.71 
ครอบครัว ชุมชนและสิ-งแวดลอ้ม 17 0.69 
 18 0.69 
 19 0.53 
 20 0.46 
 21 0.37 
 22 0.35 
 23 0.54 
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ดา้น ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 
สถานศึกษา 24 0.78 
 25 0.63 
 26 0.61 
 27 0.23 
 28 0.72 
 29 0.54 
 30 0.51 

 
 ค่าความเชื-อมั-นของแบบสอบถามเรื-อง การศึกษาปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของ
นักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื+นที-
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เท่ากบั 0.93 
  
ตาราง 12  ค่าความเชื-อมั-นของแบบสอบถามเรื-อง  ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื+นที-การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี  

 

ที- ปัจจยัและสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน 
ค่าความเชื-อมั-น 

ของแบบสอบถาม 
1 ดา้นตวัเด็ก 0.90 
2 ดา้นครอบครัว ชุมชม และสิ-งแวดลอ้ม 0.81 
3 ดา้นสถานศึกษา 0.84 
 ค่าความเชื-อมั-นของแบบสอบถามทั+งฉบบั 0.93 
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ชื�อ – ชื�อสกุล นางนงลกัษณ์  ดิสสร 
วนั เดือน ปีเกดิ วนัที� 14  ธนัวาคม 2508 
สถานที�เกดิ จงัหวดัจนัทบุรี 
สถานที�อยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที� 71/1 ถนนแผน่ดินทองพฒันา 2 
 ตาํบลตลาด อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 
ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ 
สถานที�ทาํงานปัจจุบัน สาํนกังานเขตพื4นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2524 มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3)  
 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
พ.ศ. 2527 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปวช. (การบญัชี) 
 วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 
พ.ศ. 2529 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั4นสูง ปวส. (การบญัชี) 
 วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 
พ.ศ. 2534 ศิลปศาสตรบณัฑิต ศศ.บ. (การจดัการทั�วไป) 
 วทิยาลยัครูฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. 2557 ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี    

 


