บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ งที ได้ให้ค วามสํา คัญกับการจัดการศึ ก ษาและการได้รับ
โอกาสทางการศึ กษาอย่า งเหมาะสมและทัวถึ ง เป็ นอย่า งมาก ซึ งได้กาํ หนดให้ประชาชนทุ กคน
มีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาขั,นพื,นฐาน จะเห็ นได้จากรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช 2550 (สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา. 2553 ก : 1) ได้บ ญ
ั ญัติเรื องสิ ท ธิ และ
เสรี ภาพในการศึกษาไว้ในมาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า
สิ บสองปี ทีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทัวถึง และมีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ได้กาํ หนดสิ ทธิ และหน้าทีทางการศึกษา
โดยกําหนดให้การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั,นพื,นฐานไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ทีรั ฐต้องจัดให้อย่างทัวถึ งและมีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่ายเช่ นกัน
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2546 : 8) ดังนั,น พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 จึงกําหนดให้
ผูป้ กครองต้องส่ งเด็กเข้าเรี ยนในมาตรา 6 และมาตรา 13 ผูป้ กครองทีไม่ปฏิบตั ิตอ้ งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึงพันบาท ซึ งเมือผูป้ กครองนําเด็กเข้ารับการศึกษาแล้วในระหว่างทีได้รับการศึกษาก็ตอ้ ง
ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เด็กมิได้เข้าเรี ยน และสามารถเรี ยนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
มีความรู ้ ติดตัว สามารถนําเอาความรู ้ ทีได้น, นั ไปประกอบอาชี พเพือเลี, ยงตนเองและครอบครัวได้
ทั,งนี, เด็กนั,นอาจเข้ารับการศึกษาในระดับทีสู งต่อไปได้
มัณฑนา ศังขะกฤษณ์ (2551 : 95) ได้กล่ าวเพิ มเติ ม ถึ ง ความสํา คัญของการศึ ก ษาและ
การศึกษาภาคบังคับว่า การศึกษาภาคบังคับเป็ นระดับการศึกษาทีจําเป็ นทีสุ ดของคนไทย จึงต้องใช้
คําว่า “บังคับ” เขียนไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2545 เพือกําหนดให้ชัดเจนว่า ระดับใดเป็ นการศึ กษาภาคบังคับ และจะบัง คับ ทั,ง ฝ่ ายผูจ้ ดั
ฝ่ ายผูเ้ รี ยน และผูเ้ กี ยวข้องอืน ๆ อย่างไร นอกจากนั,นในการจัดการศึกษาในอนาคตต้องจัดการเรี ยนรู ้
แบบทีเด็กมีความสําคัญสู งสุ ด ซึ งต้องมีแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ ทีหลากหลายตามความแตกต่าง
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน และเด็กต้องได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื อง เพือให้เด็กทุกคนได้รับความรู ้อย่างเต็มที
ตามศักยภาพความสามารถของเด็กคนนั,น และเมือสําเร็ จการศึกษาออกมาสามารถนําเอาความรู ้น, นั
ไปใช้ในการประกอบอาชี พได้ แต่ในปั จจุ บนั ปั ญหาหนึ งของการเข้ารับการศึ กษาเพือให้เป็ นไป
อย่างต่อเนื อง นันคือ สาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยน โดยมีแนวโน้มเพิมมากขึ,น ดังจะเห็นได้
จากข้อมูลนักเรี ยนที ออกกลางคันของสถานศึ ก ษาในสัง กัดสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
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ขั,นพื,นฐาน ดังนี, ภาคเหนื อ จังหวัดเชี ยงใหม่ มีเด็กออกกลางคัน จํานวน 4,482 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.41
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จัง หวัด อุ ด รธานี จํา นวน 5,264 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.35 ภาคกลาง
กรุ ง เทพมหานคร จํา นวน 3,806 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.23 และภาคใต้ จัง หวัดนครศรี ธ รรมราช
จํานวน 2,764 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.43 อย่างไรก็ตามสาเหตุสาํ คัญทีทําให้เด็กลาออกกลางคันเกิดจาก
หลายสาเหตุ เช่ น เด็กบางคนมาจากฐานะยากจน เด็กต้องอพยพตามผูป้ กครอง ครอบครัวมีปัญหา
เด็กต้องออกหาเลี, ยงครอบครั ว เจ็บป่ วย เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ต้องคดี และสมรสแล้ว เป็ นต้น สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั,นพื,นฐานจึ งกําหนดนโยบาย และดําเนิ นการลดจํานวนนักเรี ยนทีออก
กลางคัน ในปี การศึ กษา 2553-2554 จึงเป็ นปี แห่ งการจัดทําโครงการออกเยียมบ้านและช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนอย่างรอบด้าน และสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุ (2551 : 2)
ได้กล่าวถึงการออกกลางคันก็เป็ นอีกปั ญหาหนึงสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ชั,นประถมศึกษา
ปี ที 1 ถึงชั,นมัธยมศึกษาปี ที 3 มีผเู ้ รี ยนทีออกกลางคันประมาณ 1 แสนคนต่อปี ซึ งส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีสาเหตุมาจากความเบือหน่ ายและเครี ยดกับการเรี ยน การทะเลาะวิวาท
ติดเพือน ติดยาเสพติด และตั,งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ฯลฯ และยังพบปั ญหาอีกว่า เมือพบกลุ่มเด็กทีเสี ยง
ต่อการออกกลางคัน สถานศึกษาไม่มีมาตรการรองรับหรื อดําเนิ นการหรื อส่ งต่อเด็กกลุ่มนี, ให้ไป
ในทิศทางใด
พนม ลิ,มอารี ย ์ (2539 : 24-25) กล่าวว่า ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่ น ซึ งเป็ นวัยทีมีการเปลียนแปลง
ต่าง ๆ มากมาย ทั,งด้านร่ างกาย อารมณ์ และจิตใจ นักเรี ยนในช่วงชั,นที 2 มักมีปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่ อนวัย และเป็ นปั ญหาต้นเหตุ ของปั ญหาอื น ๆ เช่ น การทะเลาะวิวาท การติ ดโรคเพศสัม พันธ์
การหนี เรี ยน การขายตัว เป็ นต้น
อรสม สุ ทธิ สาร (2544 : 55) กล่าวว่า ปั ญหาเหล่านี, ลว้ นเป็ นพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมกับ
สภาพการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา เนื องจากจะส่ งผลกระทบทางการเรี ย น มี ผ ลการเรี ย นตกตําจน
ไปนํา ไปสู่ ก ารออกกลางคันในที สุ ด ธรรมชาติ ด้า นสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา ทีเปิ ดบริ การ
ร้านเกม สนุ กเกอร์ คาราโอเกะ ร้านกาแฟ พนันบอล และยาเสพติด เป็ นสิ งยัวยุให้นกั เรี ยนเสพติด
หลงใหล และในที สุ ดก็ออกเรี ยนกลางคัน อนึ งผูบ้ ริ หาร ครู และบุ คลากรสถานศึ กษาไม่ไ ด้ใ ห้
ความสํา คัญ การจัดการศึ ก ษาให้นัก เรี ย นด้อ ยโอกาสอย่า งจริ ง จัง สถานศึ ก ษาไม่ไ ด้วิเคราะห์
ความต้องการทีแท้จริ งของชุ มชนในการจัดการศึกษา ไม่ได้จดั ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างจริ งจัง
ด้านความยากจนและการอพยพเร่ ร่อนขายแรงงาน ไปกรี ดยางตามสถานทีต่าง ๆ นักเรี ยนจบการศึกษา
ช่ วงชั,นที 1 ต้องช่ วยเหลื อครอบครั วโดยการประกอบอาชี พแรงงาน และการศึ กษาต่อทําให้เสี ย
โอกาสการหารายได้ และยังทําให้ค่าใช้จ่ายสู ง ทําให้นกั เรี ยนขาดเรี ยนบ่อย ๆ และออกกลางคัน
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ในทีสุ ดด้านอืน ๆ เช่ น ความเครี ยดจากการศึกษา การหย่าร้ างของบิดามารดา ความผิดปกติทางด้าน
ร่ างกายเป็ นผูท้ ุพลภาพ เป็ นต้น
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553 ข : 7-8) ได้กล่าวถึงการออกกลางคันของ
นักเรี ยนเป็ นปั ญหาที มีมาตลอด และทําให้เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ ทางการศึกษาเป็ นผลเสี ยต่อนักเรี ยน
ได้แก่ ทํา ให้น ัก เรี ย นขาดความรู ้ ทัก ษะจํา เป็ นในการดํา รงชี วิต มี ท ศั นคติ ที ไม่ดีต่อการเรี ย นรู ้
ขาดความมันใจในตนเอง ขาดโอกาสในการศึ ก ษาและพัฒ นาตนเอง ค่า ใช้จ่า ยทางการศึ ก ษา
ในระหว่า งเรี ย น งบประมาณที รั ฐ ควรจะได้รั บ ในอนาคตจากการที มี ป ระชากรที มี คุ ณ ภาพ
รั ฐ จะต้อ งเสี ยงบประมาณไปในการแก้ปัญหาสังคมหากเด็กออกกลางคันส่ วนหนึ งกับการก่อปั ญหา
และต้องดูแลบุคคลส่ วนหนึงทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็ นการสู ญเสี ยโอกาส ได้แก่ สู ญเสี ย
โอกาสส่ วนบุคคลทีจะศึกษาและพัฒนาตนเอง สู ญเสี ยโอกาสของสังคมทีจะได้บุคคลทีมีคุณภาพ
มาพัฒนาประเทศ ซึ งเป็ นผลเสี ยต่อสังคม ได้แก่ ขาดคนทีมีคุณภาพทีจะสร้างสรรค์ความเจริ ญ รัฐต้อง
แบกรับภาระ หากนักเรี ยนที ออกกลางคันสู ง สังคมจะได้รับผลกระทบเพราะเยาวชนในอนาคต
ไม่สามารถพึงตนเองได้ เกิดความวุน่ วายและปั ญหาตามมาในทีสุ ด
วิทยากร เชี ยงกูล (2542 : 12) ได้กล่าวถึงการออกกลางคันของนักเรี ยนส่ งผลให้นกั เรี ยน
ไม่ มี ง านทํา หรื อ ได้ท ํา งานที ใช้ ค วามสามารถของตนเองน้ อ ยกว่ า ที ตนเองมี ได้ ท ํา งานที มี
ผลตอบแทนตํา และเมือมองในภาพรวมหากมีการออกกลางคันเป็ นจํานวนมากก็จะทําให้สัดส่ วน
ประชากรทีเป็ นแรงงานไร้ฝีมือทีมีค่าจ้าง และผลตอบแทนตําอยูใ่ นสัดส่ วนทีมากจะส่ งผลให้รายได้
ต่อหัวของประชากรลดน้อยลง ซึ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในส่ วนรวมของประเทศโดยตรง
การออกกลางคันของนักเรี ยนมักจะส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาในเรื องสุ ขภาพอนามัยต่อตัวนักเรี ยนเอง
โดยเฉพาะนัก เรี ย นในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาซึ งอยู่ใ นระยะวัย รุ่ น และเป็ นวัย ที ต้อ งคบหาเพื อนฝูง
การคบหาเพือนฝูงที อยู่นอกสถานศึก ษามัก จะเป็ นเพื อนฝูง ที ไม่ค่อยดี น กั เช่ น เป็ นแก๊ง นัก เลง
นักการพนัน หรื อซ่ องโจร ในกลุ่มเพือนดังกล่าวก็มกั จะเป็ นเรื องของการติดยาเสพติด
จอห์ น และคาเรน (John and Karen. Online. 2006) ได้นาํ เสนองานวิจยั เมื อปี 2549
โดยได้ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูเ้ รี ยนระดับมัธยมปลายทีตัดสิ นใจออกกลางคัน อายุระหว่าง 16-24 ปี
จํานวน 467 คน จาก 25 ประเทศ พบว่า การออกกลางคันของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุ
จากผลการเรี ยนตกตํา แม้วา่ ในขณะนั,นกลุ่มตัวอย่างจะมีผลการเรี ยนทีไม่ดีก็ตาม โดยกว่าร้อยละ 70
ให้สัมภาษณ์วา่ “พวกเขาสามารถสําเร็ จการศึกษาได้หากมีความพยายาม” แต่เกือบครึ งหรื อร้อยละ 45
ให้เหตุผลว่ามาจาก “ความเบือหน่าย” “รู ้สึกแย่กบั การเรี ยนในสถานศึกษา” อีกร้อยละ 32 ให้เหตุผลว่า
“ต้องเรี ยนซํ,าชั,น” และยังพบอีกว่า ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่ได้สนใจกับการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนมากนัก
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กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (ออนไลน์. ม.ป.ป.) กล่าวว่า เมือสถานศึกษาพบกลุ่มเด็กทีเสี ยง
ต่อการออกกลางคันแล้ว ไม่ได้มีแนวทางการดําเนิ นการหรื อส่ งต่อเด็กกลุ่มนี, ให้ไปในทิศทางใด
จึงมีความเป็ นไปได้วา่ เด็กทีออกกลางคันมีแนวโน้มทีถูกชักนําเข้าสู่ วงจรปั ญหาสังคม เช่น ยาเสพติด
ก่ อ อาชญากรรม เป็ นต้น ในต่า งประเทศอย่า งสหรั ฐ อเมริ ก า เด็ก ที อยู่น อกระบบสถานศึ ก ษา
โดยส่ วนใหญ่จะรวมตัวเป็ นแก๊งและร่ วมก่อปั ญหาอาชญากรรม
ปั จจุ บ นั สํา นัก งานเขตพื,นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รีมี บ ทบาทและหน้า ที ด้า น
การจัดการศึ ก ษาภาคบัง คับ ในเขตพื,นที ซึ งได้ดาํ เนิ นการจัดการศึ ก ษาเพื อพัฒนาและปรั บ ปรุ ง
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยนเพือให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ เมือจบการศึกษา
ภาคบังคับแล้วไม่ได้ศึกษาต่อก็จะสามารถประกอบอาชี พเพือหาเลี,ยงครอบครัวและตนเองต่อไปได้
ในภายภาคหน้า แต่ห ากผูเ้ รี ย นไม่ไ ด้รั บ การศึ ก ษาหรื อออกกลางคัน ย่อ มทํา ให้เ กิ ดผลกระทบ
ทั,งตัวผูเ้ รี ยน ครอบครัว และสังคมด้วย ดังนั,น สํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
จึงมีความจําเป็ นจะต้องดูแล กํากับ ควบคุมเพือให้เด็กทุกคนได้การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน จากข้อมูล
ปี พ.ศ. 2552 มี นัก เรี ย นที ออกกลางคัน จํา นวน 517 คน โดยสาเหตุ ห ลัก คื อ การที ผูป้ กครอง
มี รายได้น้อ ยไม่พ อเพีย งต่อค่า ใช้จ่า ยในครอบครั ว มี จาํ นวน 20 คน อี ก 497 คน ออกกลางคัน
โดยไม่ทราบสาเหตุ หากสามารถศึกษาปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนทั,งหมดได้
ว่ามีปัจจัยและสาเหตุใดบ้าง ก็จะสามารถแก้ไขปั ญหาทีต้นเหตุเพือระงับไม่ให้ปัญหานั,นเกิดขึ,นหรื อ
ถ้า เกิ ด ขึ, นก็ อ าจจะมี ผ ลกระทบที เกิ ดขึ, นน้อยที สุ ด (สํา นัก งานเขตพื,น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จันทบุรี เขต 1. 2554 : 5)
ดังนั,น ผูว้ ิจยั ในฐานะผูร้ ับผิดชอบงานการจัดการศึกษาภาคบังคับของสํานักงานเขตพื,นที
การศึกษาประถมศึ กษาจันทบุรี และต้องการแก้ปัญหาการออกกลางคันจึงมีความสนใจศึ กษาถึ ง
ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพือจะได้นาํ ข้อมูลทีได้จากการศึกษามาใช้
แก้ปัญหา และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั,งนี, มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี,
1. เพือศึกษาปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. เพือเปรี ยบเทียบปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กัดสํา นัก งานเขตพื,นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจันทบุ รี
จําแนกตามบริ เวณทีตั,งสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
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ประโยชน์ ของการวิจัย
ผลจากการวิจยั ครั,งนี, มีประโยชน์ คือ ทําให้ทราบถึ งปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคัน
ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สําหรับใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนแก้ปัญหาการออก
กลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1. ประชากรทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรที ใช้ ใ นการวิ จ ัย ครั, งนี, ได้ แ ก่ ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาที ดํา รงตํา แหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา หรื อผูท้ ีปฏิ บตั ิหน้าทีรักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 196 คน
2. กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
กลุ ่ ม ตัว อย่า งในการวิจ ยั ครั, งนี, ได้แ ก่ ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กัด สํา นัก งาน
เขตพื, น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 1 จํา นวน 66 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาในสั ง กัด
สํา นัก งานเขตพื,น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 2 จํา นวน 65 คน รวมทั,ง สิ, น 131 คน
ซึ งได้มาจากวิธีการสุ่ มแบบสัดส่ วนชั,นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้จาํ นวน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาจันทบุรี เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชั,น จากตารางสุ่ มจํานวน
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-608)
ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็ นดังนี,
1.1 บริ เวณทีตั,งของสถานศึกษา
1.1.1 ในเขตเทศบาล
1.1.2 นอกเขตเทศบาล
1.2 ขนาดของสถานศึกษา
1.2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนกั เรี ยนไม่เกิน 300 คน
1.2.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนกั เรี ยนตั,งแต่ 301 คนขึ,นไป
2. ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม คือ ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยน หมายถึง ต้นเหตุหรื อเค้าเรื องเดิมทีทําให้
เกิดเรื อง สภาวะหรื อเหตุการณ์ทีทําให้เด็กนักเรี ยนต้องออกจากสถานศึกษาก่อนทีจะเรี ยนจบการศึกษา
ภาคบังคับ ประกอบด้วยปั จจัยต่าง ๆ ดังนี,
1.1 ด้านตัวเด็ก หมายถึ ง เด็กพิการทางร่ างกายหรื อมีปัญหาด้านสุ ขภาพ เด็กมีปัญหา
ด้านสติปัญญา เด็กได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรื อโรคติดต่อร้ายแรง เด็กออกไปประกอบอาชี พ
เพือเลี, ยงดูบุพการี ทีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การมีเพศสัมพันธ์หรื อตั,งครรภ์ หรื อมีคู่สมรส
ในวัย เรี ย น ติดอบายมุข การพนัน สารเสพติด คบเพือนเสเพล ขาดเรี ยนบ่อย ตกซํ,าชั,น สมาธิ ส, ัน
หนี เรี ยน พฤติกรรมผิดระเบียบวินยั ของสถานศึกษา ไม่สนใจการเรี ยน เบือหน่ายการเรี ยน ปรับตัว
เข้ากับครู และเพือนไม่ได้ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยนไม่ดี
1.2 ด้า นครอบครั ว ชุ ม ชน และสิ งแวดล้อ ม หมายถึ ง ผูป้ กครองมี ฐ านะยากจน
ผูป้ กครองไม่ มีที อยู่ที ทํา กิ น หรื อมี ทีอยู่แต่ ยา้ ยที ทํา กิ น หรื อมี ที อยู่ไม่ เป็ นหลักแหล่ ง ซึ งเด็ กต้อง
ติดตามผูป้ กครองไปด้วย ผูป้ กครองต้องการมีรายได้เพิมโดยใช้แรงงานเด็ก ครอบครัวหย่าร้างหรื อ
แตกแยก ผูป้ กครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ เด็กเท่าทีควร ผูป้ กครองไม่ให้ความสําคัญด้านการศึกษา
เท่าทีควร บ้านทีพักอาศัยอยูห่ ่างไกลสถานศึกษา การคมนาคมไม่สะดวก
1.3 ด้านสถานศึกษา หมายถึ ง สถานศึกษามีการจัดระบบบริ หารจัดการ การติดตาม
นักเรี ยนทีออกกลางคันกลับมาเข้าเรี ยน ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าทีควร การจัดระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรี ยนของสถานศึ กษายังไม่ครอบคลุ มและไม่ต่อเนื อง การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่ งเรี ยนรู ้
สถานศึกษาไม่เอื,อต่อการจัดการเรี ยนการสอน สถานศึกษาปฏิบตั ิตามแนวทางการดําเนิ นงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ไม่ครบขั,นตอนและไม่ต่อเนื อง ความมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครู กบั นักเรี ยนไม่ดีเท่าทีควร และปั จจัยพื,นฐานการสนับสนุนการจัดการศึกษายังไม่เพียงพอ
และเหมาะสมกับจํานวนนักเรี ยน
2. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั งกัด สํ า นั ก งานเขตพื2นทีการศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั นทบุ รี
หมายถึ ง ผูท้ ี ดํารงตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการสถานศึ ก ษา และผูท้ ี ปฏิ บตั ิ หน้า ที รั กษาการในตํา แหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2
3. นั ก เรี ยน หมายถึ ง ผูเ้ รี ย นในระดับ ชั,นประถมศึ กษาปี ที 1 ถึ ง ระดับ ชั,นมัธ ยมศึ ก ษา
ปี ที 3 ในสถานศึ กษาสังกัดสํานัก งานเขตพื,นที การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี เขต 1 และเขต 2
ปี การศึกษา 2554 ทีออกกลางคัน
4. บริเวณทีตั2งของสถานศึกษา หมายถึง ทีอยูข่ องสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื,นที
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 จําแนกเป็ น
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4.1 ในเขตเทศบาล คือ สถานศึกษานั,นมีเลขทีตั,งสถานศึกษาอยูใ่ นเขตเทศบาลเมือง
หรื อนอกเขตเทศบาลตําบล
4.2 นอกเขตเทศบาล คื อ สถานศึ กษานั,นมี เลขทีตั,งสถานศึกษาอยู่นอกเขตเทศบาล
เมืองหรื อเทศบาลตําบล
5. ขนาดของสถานศึ กษา หมายถึ ง จํานวนนัก เรี ย นของสถานศึ ก ษา สัง กัดสํา นัก งาน
เขตพื, น ที การประถมศึ ก ษา เขต 1 และเขต 2 แบ่ ง เป็ น 2 ขนาด ตามเกณฑ์ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั,นพื,นฐาน
5.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนกั เรี ยนไม่เกิน 300 คน
5.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนกั เรี ยนตั,งแต่ 301 คนขึ,นไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิ จยั เรื อง ปั จ จัย และสาเหตุ ก ารออกกลางคันของนัก เรี ย นในสถานศึ ก ษาตาม
ความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื, น ที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ
1. บริ เวณทีตังของสถานศึกษา
1) ในเขตเทศบาล
2) นอกเขตเทศบาล
2. ขนาดของสถานศึกษา
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก
2) สถานศึกษาขนาดใหญ่

ตัวแปรตาม
ปั จจัยและสาเหตุ การออกกลางคันของ
นัก เรี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กัด สํ า นัก งาน
เขตพื,นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
1. ด้านตัวเด็ก
2. ด้านครอบครัว ชุมชน และสิ งแวดล้อม
3. ด้านสถานศึกษา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมุติฐานในการวิจัย
1. ปั จ จัย และสาเหตุ ก ารออกกลางคัน ของนัก เรี ย นตามความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาในสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื,นทีการศึ กษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตาม
บริ เวณทีตั,งของสถานศึกษา มีความแตกต่างกัน
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2. ปั จ จัย และสาเหตุ ก ารออกกลางคัน ของนัก เรี ย นตามความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาในสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื,นทีการศึ กษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกัน

