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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 



 

4

 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   
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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 
 
 
 




