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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลิกเรียนกลางคันของ
นักเรียนลีซูระดับมัธยมศึกษา ที่เกิดขึ้นอยางแพรหลาย โดยไมมผี ลงานศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหา
นี้ในชุมชนลีซู
ขอมูลสําคัญการศึกษาปญหานี้มาจากนักเรียนลีซูระดับมัธยมศึกษาที่เลิกเรียนกลางคันจํานวน
58 คน เพือ่ ศึกษาถึงสาเหตุทั่วไปที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลิกเรียนกลางคันของนักเรียนเหลานี้
จํานวนประชากรศึกษาในงานวิจัยนี้ไดจากการสุมตัวอยางจากชุมชนลีซู 5 แหงในเขตอําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม และอําเภอปาย จังหวัด แมฮองสอน ที่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาไมไกลจากชุม
ชนไดแก บานแมออใน บานหวยอีโก บานแมกอ นใน บานหวยนํ้าริน และ บานใหมสหสัมพันธ
การวิจัยนี้เนนการศึกษาปจจัยทัว่ ไปที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลิกเรียนกลางคันของนักเรียนลี
ซูระดับมัธยมศึกษา เชน (1) ปจจัยเกี่ยวกับตัวนักเรียน (2) ปจจัยเกี่ยวกับครอบครัว (3) ปจจัยเกี่ยว
กับครูและโรงเรียน และ(4) ปจจัยเกีย่ วกับชุมชน โดยใชวิธีการศึกษาแบบสํารวจ ใชแบบสอบถาม
ในการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยความถี่ รอยละมัธยฐาน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ เพียร
สัน ไคสแควรเทส
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ผลการศึกษาพบวาสิ่งแวดลอมทางสังคมเชน พี่นอง และเพื่อน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัด
สินใจออกจากโรงเรียนของนักเรียนลีซูระดับมัธยมศึกษามากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง รอยละ 44.8

เปอรเซ็นต ของพี่นองผูตอบแบบสอบถามออกจากโรงเรียนมาชวยพอแมทํางานอยูในหมูบาน ใน
ขณะที่รอยละ 43.1 เปอรเซ็นตของเพื่อนผูตอบแบบสอบถามทํางานอยูในเมือง

ปจจัยที่สําคัญเปนอันดับสองที่มีอิทธิพลตอการเลิกเรียนของผูตอบแบบสอบถามคือ ความรูสึก
ทอใจของผูตอบแบบสอบถามในขณะที่เรียนอยู และปจจัยที่สําคัญเปนอันดับสามคือจํานวนพี่นอง
ของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 84.5 ของผูตอบแบบสอบถามมี่พี่นองมากกวาสองคน
ผลการศึกษานี้บงชี้วาการตัดสินใจไมศึกษาตอของผูตอบแบบสอบถามไดรับอิทธิพลจากสิ่ง
แวดลอมทางสังคม เชน ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนรวมงานในรูปของทฤษฎีสัมพันธทางสังคมตาม
สมมุติฐานของทฤษฎี Social Cognitive Theory ของ Albert Bundura

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

Independent Study Title

Factors Influencing School Dropout Among
Lisu Secondary School Students

Author

Mr. Manop Yangja

Degree

Master of Arts ( English )

Independent Study
Advisory Committee

Asst. Prof. Yaowapa Sangkhasilapin

Chairperson

Dr. Preeya

Member

Nokaew

Asst. Prof. Panit Boonyavatana

Member

ABSTRACT
This study was conducted to find out the reasons behind school dropouts among
Lisu secondary school students which has been increasing widely. Previous study on
this issue among Lisu community is also not available.
The data for the study was obtained from 58 Lisu secondary school dropout
students. The respondents were selected by random sampling from five Lisu
communities in the Chiang Dao district from Chiang Mai province and from Pai
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district, Mae Hong Son province where there were high schools located nearby,

namely Mea Aw Nai village, Hue Eko village, Mae Kon Nai village, Hue Num Rin
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The study focused on four school dropout related factors: (1) Student related

factors, (2) Family related factors, (3) Teacher/school related factors, and (4)

Community related factors. The data was obtained through questionnaires and they
were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson
chi-square test method.

The result of the study revealed that social environment e.g. siblings and friends
was the most influencing factor for Lisu secondary school dropouts. 44.8% of the
respondent siblings were out of school and helping their family in the village while
43.1% of their friends were working in the city.
The second important influencing factor was lack of encouragement while they
were studying, and the third important influencing factor was the number of their
siblings. (84.5%) of the respondents have more than two siblings.
These results can be interpreted that the respondents’ decision not to continue
studying was influenced by their social environment e.g. family, friends and coworkers, in terms of a reciprocal determinism as suggested by the Social Cognitive
Theory premise of Albert Bandura.
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