บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็ น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ผูว้ จิ ยั จะนําเสนอดังต่อไปนี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื*อศึกษาปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. เพื*อเปรี ยบเทียบปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กัดสํา นัก งานเขตพืนที* ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจันทบุ รี
จําแนกตามบริ เวณที*ตงั และขนาดของสถานศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรที*ใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที*ดาํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา หรื อผูท้ ี*ปฏิ บตั ิหน้าที* รักษาการในตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการสถานศึ กษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืนที* การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 196 คน
2. กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
กลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน 66 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 65 คน รวมทังสิ น 131 คน ซึ* งได้มาจากวิธีการสุ่ ม
แบบสัดส่ วนชันภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้จาํ นวนสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนที*การศึกษาจันทบุรี เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชัน จากตารางสุ่ มจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี* และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607–608)
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เป็ นแบบสอบถามเกี* ย วกับ ปั จจัย และสาเหตุ ก ารออกกลางคันของนัก เรี ย นตามความ
คิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษา
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จันทบุ รี ซึ* งผูว้ ิจยั ได้สร้ า งขึนจากเอกสาร งานวิจยั ที* เกี* ยวข้องและสร้ างตามวัตถุ ประสงค์ กรอบ
แนวคิดในการวิจยั ที*ได้กาํ หนดไว้ แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี
ตอนที* 1 ข้อมูลเบืองต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที* 2 ปั จจัยและสาเหตุ การออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาในสถานศึ กษา สังกัดสํา นัก งานเขตพืนที* ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจันทบุ รี เป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ ท (Likert. 1970 : 247)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยเก็บ
แบบสอบถามจากผูต้ อบแบบสอบถามที*มีความสมบูรณ์ คื อ จํานวน 58 ฉบับ คิ ดเป็ นร้ อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จ ัย ได้ด ํา เนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ โดยสถิ ติ ที* ใ ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื*อหาคําตอบในการศึกษาค้นคว้าและทดสอบสมมุติฐาน มีดงั นี สถานภาพ
ของผูต้ อบแบบสอบถามใช้ค่าร้ อยละ ปั จจัยและสาเหตุ การออกกลางคันของนักเรี ยนตามความ
คิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที* การศึ กษาประถมศึกษา
จันทบุรี จําแนกตามบริ เวณที*ตงสถานศึ
ั
กษา และขนาดของสถานศึกษา ใช้ค่าเฉลี*ย ( Χ ) ค่าเบี*ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส่ วนเปรี ยบเทียบ ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
จําแนกตามบริ เวณที* ตงสถานศึ
ั
กษา และขนาดของสถานศึ กษา โดยการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี* ยของกลุ่มตัวอย่างใช้ค่าที (t-test) และนําข้อมูลที* ได้มาสรุ ปผล อภิ ปรายผลและ
ข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลจากการศึกษาปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า
1.1 จากการวิเคราะห์ ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็ น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
โดยภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี*ยเท่ากับ 2.74 หากพิจารณารายด้านพบว่า ปั จจัย
และสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เรี ยงลําดับจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านครอบครัว ชุ มชน สิ* งแวดล้อม และด้านตัวเด็ก อยูใ่ นระดับปานกลาง และด้าน
สถานศึกษา อยูใ่ นระดับน้อย
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1.2 จากการวิเคราะห์ ดา้ นตัวเด็กพบว่า ปั จจัยและสาเหตุ การออกกลางคันของนักเรี ยน
ตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาในสถานศึ กษา สั งกัดสํ านักงานเขตพื นที* การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรีอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื*อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงค่าเฉลี*ยจากมากไปหาน้อย
3 ลําดับแรก คือ เด็กมีพฤติกรรมเบี*ยงเบน โดยติดอบายมุข การพนัน สารเสพติด ฯลฯ เด็กขาดเรี ยนบ่อย
เนื*องด้วยสาเหตุทงตั
ั วเด็กหรื อครอบครัว และเด็กตกซําชัน มีผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์เลื*อนชันเรี ยน
1.3 จากการวิเคราะห์ ด้านครอบครัว ชุ มชน และสิ* งแวดล้อมพบว่า ปั จจัยและสาเหตุ
การออกกลางคันของนัก เรี ย นตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาในสถานศึ กษา สั ง กัด
สํานักงานเขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านครอบครัว ชุ มชน และสิ* งแวดล้อม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื* อพิจารณาเป็ นรายด้า น โดยเรี ย งค่าเฉลี* ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คื อ
ครอบครัวแตกแยก บิดามารดามีการหย่าร้ าง ผูป้ กครองไม่ให้ความสําคัญด้านการศึกษาเท่าที*ควร
เห็ นว่าเรี ยนไปก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างใด หรื อเรี ย นแล้วบุ ตรมี พ ฤติ ก รรมที* ไ ม่ดี และผูป้ กครอง
มีฐานะยากจน หาเช้ากินคํ*า ทํางานรับจ้างต่าง ๆ คุณภาพชีวติ ตํ*า
1.4 จากการวิเ คราะห์ ด ้า นสถานศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย และสาเหตุ ก ารออกกลางคัน
ของนักเรี ยนตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาในสถานศึ กษา สั งกัดสํานักงานเขตพืนที*
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื*อพิจารณาเป็ นรายด้าน
โดยเรี ยงค่าเฉลี* ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ ปั จจัยในการส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นการจัด
การศึกษายังมีไม่พอเพียง ครู ไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนมีความสนใจในบทเรี ยน
สร้างความเบื*อหน่ ายให้กบั นักเรี ยน และแนวทางการจัดระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน
ยังไม่ครอบคลุม และไม่ต่อเนื*อง
2. ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็ น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุ รี
จําแนกตามบริ เวณที* ตงของสถานศึ
ั
กษา คื อ สถานศึ ก ษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
โดยรวมและรายด้านทุ กด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที*ระดับ .01
3. ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็ น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา คือ สถานศึ กษาขนาดเล็ก และสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ โดยรวม
และรายด้านทุ กด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที*ระดับ .01
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาปั จจัยและสาเหตุ การออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิ ดเห็ นของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กัดสํา นัก งานเขตพืนที* ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจันทบุ รี
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทังนี อาจเป็ นเพราะ ครอบครั ว ชุ มชน และสถานศึ กษาต้องยึดถื อ
ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อบังคับ ที*ออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด แต่อาจขาดความเข้มงวดในเชิงปฏิบตั ิ ทําให้ปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันมีแนวโน้ม
สู ง ขึ น ซึ* ง สอดคล้อ งกับ ผดุ ง อารยะวิญ dู (2542 : 22) ได้ก ล่ า วว่า สาเหตุ ก ารออกกลางคัน
ของนักเรี ยนมี 9 ประการ คือ 1) แนวทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง 2) การคมนาคมระหว่างบ้านกับ
สถานศึกษาไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย และใช้เวลาเดิ นทางนาน 3) นักเรี ยนย้ายตามผูป้ กครองไม่อยู่
ในถิ* นอื* น 4) สภาพร่ า งกายของนัก เรี ย นมี ค วามเป็ นหนุ่ ม สาว ทํา ให้อายเพื*อนจนไม่อยากเรี ย น
5) สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไม่มีความเร้าใจให้เด็กอยากเรี ยน 6) การสื* อภาษาระหว่างครู และ
นัก เรี ย นไม่ เ ข้า ใจกัน 7) ผู ป้ กครองไม่ ส นใจและไม่ เ ห็ น ความสํา คัญ ของการศึ ก ษา 8) ขาด
การประชาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุ มชน 9) การนําหลักสู ตรไปใช้ไม่ตอบสนองความต้องการ
และสภาพท้องถิ* น ซึ* งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธงชาติ สอนคํา (2554 : บทคัดย่อ) ทําการศึกษา
ปั ญหาการออกกลางคันของนัก เรี ย นโรงเรี ยนบ้านกล้อทอ สัง กัดสํา นักงานเขตพืนที* ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านกล้อทอ
สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงอันดับ
ค่ า เฉลี* ย จากสู ง สุ ด ถึ ง น้อ ยสุ ด คื อ ด้า นสั ง คมและสิ* ง แวดล้อ ม ด้า นเกี* ย วกับ โรงเรี ย นและครู
ด้านเกี* ยวกับตนเองและด้านเกี* ยวกับครอบครัวตามลําดับ ทังนี ด้านสังคมและสิ* งแวดล้อมมาจาก
คนในชุมชนมีความเชื*อว่าไม่ตอ้ งเรี ยนก็มีชีวติ อยูไ่ ด้และขาดแคลนสาธารณูปโภค (ไฟฟ้ า นําประปา
รถส่ วนตัว) และจากสภาพปั ญหาเพื*อนที*ไม่เรี ยนต่อในชุมชนมีจาํ นวนมาก บ้านอยูห่ ่างไกลโรงเรี ยน
ต้องการใช้ชีวิตอิสระ ตามเพื*อน นอกจากนันยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ รศักด์ คติพงศ์ธาดา
(2553 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ งานวิจยั ความคิดเห็นของครู ต่อปั จจัยที*ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยที*ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื*อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยด้านสภาพครอบครัวของนักเรี ยนส่ งผลต่อการออกกลางคันอยูร่ ะในระดับมาก
ปั จจัย ด้า นสภาพชุ ม ชน อยู่ระดับปานกลาง ส่ วนปั จจัย ด้า นสภาพโรงเรี ยนและด้า นตัวนัก เรี ย น
อยูใ่ นระดับน้อย
2. ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็ น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
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จํา แนกตามบริ เวณที* ตงของสถานศึ
ั
ก ษาพบว่า ปั จจัย และสาเหตุ ก ารออกกลางคันของนัก เรี ย น
ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลโดยรวมรายด้า นแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
ที*ระดับ .01 ซึ* งเป็ นไปตามสมมุติฐานที*ตงไว้
ั ทังนี อาจเป็ นเพราะสถานศึกษามีการจัดระบบบริ หาร
จัดการ การติดตามนักเรี ยนที*ออกกลางคันกลับมาเข้าเรี ยนยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที*ควร การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยนของสถานศึกษายังไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื* อง การจัดสภาพแวดล้อมและ
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ส ถานศึ ก ษาไม่เ อื อต่อ การจัด การเรี ย นการสอน สถานศึ ก ษาปฏิ บ ตั ิ ต ามแนวทาง
การดําเนิ นงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ไม่ครบขันตอนและไม่ต่อเนื* อง
ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างครู กบั นักเรี ยนไม่ดีเท่า ที* ค วร ปั จจัย พื นฐานการสนับ สนุ นการจัดการศึ ก ษา
ยังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรี ยน (สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน.
2553 : 22) ซึ* งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาพร อัศววิโรจน์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื* อง
สาเหตุ การออกกลางคันและไม่สํา เร็ จการศึ กษาตามระยะเวลาที* หลัก สู ตรกํา หนดของนักศึ กษา
หลักสู ตรอุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ความคิดเห็นเกี*ยวกับสาเหตุการออกกลางคัน
และไม่สาํ เร็ จการศึ กษาตามระยะเวลาที* หลัก สู ตรกํา หนด ทังนี ในภาพรวมแต่ล ะองค์ป ระกอบ
มี ความแตกต่างกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที* ระดับ .05 โดยการขาดการวางแผนการเรี ย นที* ดี
เป็ นสาเหตุของการออกกลางคัน และไม่สําเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาที*หลักสู ตรกําหนดมากที*สุด
ส่ ว นด้า นทัศ นคติ ต่อ สาขาวิช าพบว่า เนื อหาวิช าที* เ รี ย นไม่เ หมาะกับ ระดับ ความรู ้ ข องผูเ้ รี ย น
เมื* อ เข้า มาเรี ย นแล้ว พบว่า หลักสู ตรไม่ตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยน ส่ วนความคิดเห็ นของ
อาจารย์เห็ นว่าคุ ณภาพของนักศึ กษาที*รับเข้ามามีพืนฐานความรู ้ เดิ มไม่เพียงพอ ต้องใช้เวลาในการทํา
ความเข้าใจและปรับตัวมากขึน นอกจากนันยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของธงชาติ สอนคํา (2554 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื* อง ปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านกล้อทอ สังกัดสํานักงาน
เขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ด้านสังคมและสิ* งแวดล้อมมาจากคน
ในชุ มชนมีความเชื* อว่าไม่ตอ้ งเรี ยนก็มีชีวิตอยู่ได้และขาดแคลนสาธารณู ปโภค (ไฟฟ้ า นําประปา
รถส่ วนตัว) และจากสภาพปั ญหาเพื*อนที*ไม่เรี ยนต่อในชุมชนมีจาํ นวนมาก บ้านอยูห่ ่างไกลโรงเรี ยน
ต้องการใช้ชีวติ อิสระตามเพื*อน
3. ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนตามความคิดเห็ น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า ปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที*ระดับ
.01 ซึ* งเป็ นไปตามสมมุติฐานที*ตงไว้
ั ทังนีอาจเป็ นเพราะว่าสถานศึกษามีองค์ประกอบหลายประการ
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ซึ* ง มี ป ริ ม าณและความต้องการแตกต่า งกันไปตามสภาพพื นที* และขนาดของสถานศึ ก ษาดัง ที*
อารี ผสานสิ นธุ วงศ์ (2549 : 9-20) กล่าวถึ ง สาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนด้านสถานศึกษา
ซึ* งเป็ นองค์ประกอบด้านการเรี ยนการสอนที*ประกอบด้วยปั จจัยต่าง ๆ หลายประการ ได้แก่ อาคาร
สถานที* หลัก สู ต ร ผูส้ อน กระบวนการเรี ย นการสอน การบริ หารและการบริ ก ารที* ส นับ สนุ น
การเรี ยนการสอน อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน สิ* งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่ น ต้องมีที*พกั ผ่อน
อย่า งเพีย งพอ มี โ รงอาหารที* ส ะอาด ห้อ งสมุ ด ทุ น การศึ ก ษา มี กิ จ กรรมที* ห ลากหลายตรงกับ
ความต้อ งการของนัก ศึ ก ษา รวมถึ ง การดู แ ลเอาใจใส่ จ ากอาจารย์ที* ป รึ ก ษา สิ* ง ต่ า ง ๆ เหล่ า นี
เป็ นส่ วนสนับสนุ นให้ก ารเรี ย นการสอนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ*ง ขึ น มิฉ ะนันแล้วอาจเป็ นสาเหตุ
การออกกลางคัน ของนัก ศึ ก ษาได้ ทํา ให้ ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที* อ ยู่ใ นสถานศึ ก ษาที* มี ข นาด
สถานศึกษาต่างกัน จึงมีความคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสราวุฒิ สื บแย้ม (2548 :
บทคัดย่อ ) ได้ท าํ งานวิ จ ัย เรื* อง การศึ ก ษาสาเหตุ ก ารออกกลางคัน และไม่ สํา เร็ จ การศึ ก ษาตาม
ระยะเวลาที* ก ํา หนดในหลัก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาบัณ ฑิ ต คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนื อพบว่า การเรี ยนการสอน สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึ กษา ในรายด้านต่าง ๆ ที* แตกต่างกันมี ระดับ สาเหตุ แตกต่า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญ
ทางสถิติที*ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาปั จ จัย และสาเหตุ ก ารออกกลางคันของนัก เรี ย นในสถานศึ ก ษา สั ง กัด
สํา นัก งานเขตพืนที* ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจันทบุ รีตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา
มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. ควรนํ า ผลการวิ จ ั ย เสนอถึ ง ปั จ จั ย และสาเหตุ ก ารออกกลางคั น ของนั ก เรี ยน
ในสถานศึ ก ษากั บ สํ า นั ก งานเขตพื นที* ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี โดยเฉพาะสาเหตุ
ด้า นครอบครั ว ชุ ม ชน และสิ* งแวดล้อม อันเป็ นสาเหตุ ใ นระดับ มากกว่า ทุ กสาเหตุ เพื*อนําเสนอ
เป็ นนโยบายและแนวทางการแก้ไขปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยนในสถานศึกษา
2. ควรนําผลการวิจยั เสนอต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที*การศึกษา
ประถมศึ ก ษาจันทบุ รี ถึ งปั จจัย และสาเหตุ การออกกลางคันของนักเรี ยนที* ส ถานศึ กษา ควรเพิ*ม
ปั จจัยพืนฐานที* ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั โรงเรี ยนขนาดเล็ก ให้สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3. ควรนําผลการวิจยั เสนอให้กบั ครู ของสถานศึ กษาในสํานักงานเขตพืนที* ก ารศึ กษา
ประถมศึ ก ษาจันทบุ รี ให้ความสําคัญต่ อปั จจัย และสาเหตุ ของการลาออกกลางคันของนัก เรี ย น
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะในด้านครอบครัว ชุมชน และสิ* งแวดล้อม
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั0งต่ อไป
1. ควรศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยนในสํานักงานเขตพืนที*
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. ควรศึกษาปั จจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรี ยนในจังหวัดจันทบุรีโดยการวิจยั
เชิงคุณภาพ

