
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 
 
 

 



 

44

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 
 
 




