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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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