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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวั ตถุประสงคการวิจั ยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาป จจัย/สาเหตุการออกกลางคันของนิสิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 2) เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีของการลดปญหาการออก
กลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กลุมตัวอยาง ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรีทุก
ชั้นปที่อออกกลางคัน ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549-2553 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน คณาจารยผูสอนคณะตางๆ และผูบริหารและคณาจารยที่เกี่ยวของดานการศึกษาและกิจการนิสิต
โดยทุกกลุมไดมาจากการสุมเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม และการ
สัมมนากลุม (Focus group) สถิตที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอปจจัย/สาเหตุการออกกลางคัน ดานปจจัยสวนตัวนิสิต
พบวา ความกังวลใจในเรื่องตางๆ ของนิสิต ดานทัศนคติตอหลักสูตร พบวานิสิตตองการเลือกเรียนในหลักสูตร/
สาขาวิชาที่ดีกวา ปจจัยดานการเรียนการสอน พบวานิสิตไมชอบเรียนในบางรายวิชา และปจจัยดาน
สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา พบวากิจกรรมนิสิตมีมากเกินไปสงผลกระทบตอการเรียน เปนปจจัย/สาเหตุ
ของการอออกกลางคันมากที่สุดในแตละดาน โดยในภาพรวมทุกปจจัยอยูในระดับนอย สําหรับความคิดเห็นของ
อาจารยที่มีตอปจจัย/สาเหตุการออกกลางคัน ดานปจจัยดานนิสิต พบวาคุณภาพของนิสิตที่รับเขามามีผลตอการ
ออกกลางคัน ปจจัยดานอาจารย พบวา นิสิตไมมาปรึกษาปญหากับอาจารย ปจจัยดานหลักสูตร พบวาหลักสูตร
ไมตรงกับความตองการของนิสิต และปจจัยดานมหาวิทยาลัย พบวากิจกรรมนิสิตมีมากเกินไปสงผลกระทบตอ
การเรียน เปนปจจัย/สาเหตุของการอออกกลางคันมากที่สุดในแตละดาน โดยในภาพรวมทุกปจจัยอยูในระดับ
ปานกลาง
สําหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อลดปญหาการออกกลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน สรุปเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีโดยรวมได 4 ประการ ไดแก 1) สรางกลไกบมเพาะลักษณะนิสัยที่พึง
ประสงคใหกับนิสิต เพื่อเขาใจในสภาพความเปนจริงของตนเองและสังคม 2) พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหอาจารยเขาใจหนาที่และบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใช 3) ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
และปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับเขาในเชิงรุก และ 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1

กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
Educational Services Division (Kamphaeng Saen), Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140
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ด า นกิ จ กรรมของนิ สิ ต ให ส อดคล อ งกั บ การเรี ย นการสอนและส ง เสริ ม บรรยากาศภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให
เอื้ออํานวยตอการศึกษา

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the factors causing dropouts of students
from Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus and 2) to identify good practices for reducing
the dropout rates of students from Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. The sample
consisted of undergraduate students who dropped out between 2006-2010 academic year and
instructors and university administrators involved in education and student affairs which were chosen
by the purposive techniques. The two instruments used in the research were questionnaires and
focus groups designed to collect students’ and instructors’ opinions . Statistical analysis was
employed using percentages, means, and standard deviation.
The findings are indicated as follows. According to students, there were four factors that
caused dropouts which included: personal factors including nervousness of attitude, curriculum
factors, instructor or teaching method factors, and the related-to-university factor which was related
to the number student affairs impacting the students’ status. Most causes of dropouts were in the
middle degree and all factors was responsible to a lesser degree. In the instructors’ opinions, there
were four factors that caused dropouts which consisted of: the student factor relating to the
students’ quality of admission, instructor factor relating to lack of contact between students and
advisors, the curriculum not meeting the students’ needs, and the numbers of student affairs which
impacted the students’ status. Most causes of dropout were in the middle degree.
Good practices for reducing the number of student dropouts from Kasetsart University,
Kamphaeng Campus is summarized as follows: 1) create a mechanism to cultivate desirable traits in
students to help them understand the reality of self and society. 2) develop an effective advisory
system which understands the function and role of the advisor by utilizing information technology. 3)
update the program or curriculum to modernize and meet the needs of the labor market, improve
public relations, and improve proactive admission methods. 4) develop a system to manage student
affairs which is consistent with learning and teaching, and will enhance the educational environment
within the university.
Key Words : dropout, university good practices
E-mail : kpsskt@ku.ac.th

คํานํา
การจั ด การศึ ก ษาของประเทศนั บ ว า เป น การลงทุ น อย า งหนึ่ ง การศึ ก ษาเป น การลงทุ น ใช จ า ยทาง
การศึกษาทั้งดาน กําลังคน งบประมาณ และอุปกรณ อันกอใหเกิดการเพิ่มผลผลิตของประเทศในสวนรวม การ
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ลงทุนทางการศึกษานั้นตองใชจายงบประมาณจํานวนมหาศาล เพื่อใหมีกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ แตถาการ
ลงทุนทางการศึกษาไดผลไมคุมคา ไมเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว นั้นแสดงใหเห็นวาการลงทุนนั้นเปนการ
สูญเปลาทางการศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษาไดสนองตอบตอสังคมไทยในระดับที่นอยมากจากการสํารวจ
กลุมประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพียงรอยละ 11.60 ของตลาดแรงงานเทานั้น หากจะ
เพิ่มใหเปนรอยละ 20 จะตองทําใหมีผูเรียนระดับปริญญาตรีอีกกวา 6 ลานคน ปญหาที่พบจากตลาดแรงงานผูที่
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงานทําเพียง 1 ใน 3 เทานั้น จากปจจัยที่มีอิทธิพลตอกลุมที่เขาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีเหตุและปจจัยมากมายที่เปนผลใหมีผูไมสามารถศึกษาตอจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีได
ทําใหเกิดปญหาการออกกลางคันของนักศึกษาบางสวน การออกกลางคันเปนสาเหตุในการกอใหเกิดความสูญ
เปลาทางการศึกษา ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายทั้งในแงสวนตัว และงบประมาณของรัฐ การออกกลางคันมีเปน
จํานวนมาก จะสงผลทําใหสัดสวนประชากรที่เปนแรงงานไรฝมือ และผลตอบแทนต่ําอยูในสัดสวนที่มากสงผลให
รายไดของประชากรลดนอยลง ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง (Rumberger, 1987)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนสถาบันการศึกษาซึ่งผลิตบัณฑิตใหมีความ
เชี่ยวชาญดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเกษตร ซึ่งเปนอาชีพที่มีความสําคัญและเปนอาชีพหลักของคนไทย จาก
การจัดการเรียนการสอนในชวง 5 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2549-2553) ไดเกิดปญหาการศึกษาไมสําเร็จตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรกําหนด และการออกกลางคันของนิสิตเปนจํานวนมากพอสมควร โดยนิสิตระหวางปการศึกษา 25492553 มีจํานวน 10,509 คน และมีนิสิตที่พนสภาพหรือออกกลางคันจํานวน 1,377 คน คิดเปนรอยละ 13.10 ของ
นิสิตที่ศึกษาในชวงระยะเวลาดังกลาว ปญหาดังกลาวนี้สงผลตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเปน
การสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศดวยเชนกัน เชนเดียวกับสาเหตุการลาออกและการพนสภาพการเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องมาจากนักศึกษามีความรูพื้นฐาน
ไมดีพอ ขาดความขยัน ไมชอบสาขาที่ไดรับการคัดเลือก ทํากิจกรรมมากเกินไป และขาดผูแนะนําดานการวาง
แผนการเรียน (สุทัศน ขันเลข, 2549)
การวิจัยในครั้งนี้มีวั ตถุประสงคการวิจั ยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาป จจัย/สาเหตุการออกกลางคันของนิสิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 2) เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีของการลดปญหาการออก
กลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

วิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ/องคประกอบที่สงผลการออกกลางคันของนิสิต
ระหวางปการศึกษา 2549-2553 เพื่อจะไดหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีของการลดปญหาการออกกลางคันของนิสิต
โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 2 ชุด ทั้งสวนของนิสิตและสวนของ
อาจารย แลวนําขอ มูลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพื่อหาสาเหตุ/ปจจัยการออกกลางคัน พรอมทั้งจัด
ประชุมสัมมนากลุม (Focus group) เพื่อหาวิธีการปฏิบัติที่ดีในการลดปญหาที่เกิดขึ้นได
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั
1. นิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปที่มีสถานพนสภาพหรือออกกลางคัน ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา
2549-2553 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 1,108 คน และกําหนดเปน
กลุมตัวอยาง จํานวน 293 คน โดยเทียบจากตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970)
แลวใชวิธีสุมแบบเจาะจง
2. คณาจารยผูสอนคณะตางๆ จํานวน 193 คน ใชวิธีสุมแบบเจาะจง
3. ผูบริหารและคณาจารยที่เกี่ยวของดานการศึกษาและกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 10 คน

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําฐานขอมูลประวัตินิสิต ที่อยูสําหรับการติดตอ และสถานภาพ
ของนิสิตที่พนสถานภาพการเปนนิสิต ที่ใชเปนกลุมตัวอยาง แลวสงแบบสอบถามที่จัดทําเรียบรอยแลวใหกลุม
ตัวอยางทางไปรษณีย จํานวน 293 ชุด โดยไดติดแสตมป พรอมชื่อ-ที่อยูของผูวิจัยที่ดานหลังของแบบสอบถาม
เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงคืนทางไปรษณียในระยะเวลาที่กําหนด และไดรับการสงกลับคืนมาทั้งสิ้นจํานวน
97 ชุด และใชแบบสอบถามสําหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 193
คน เมื่อไดผลการศึกษาสาเหตุ/ปจจัยการออกกลางคันของนิสิตแลว ไดนําผลการวิจัยมาเสนอในการสัมมนา
กลุม (Focus group)
ในการวิเคราะหขอมูล สถิตที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในสวนการสัมมนากลุมไดจัดกลุมประเด็นตามปจจัยของการออกกลางคันและนําเสนอเปนรายงานวิจัยที่เปน
แนวทางปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติที่ดีของการลดปญหาการออกกลางคันของนิสิต

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดใชแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 2 ชุด ทั้งสวนของ
นิสิตและสวนของอาจารย ดังแสดงผลสรุปในตารางที่ 1-2

1648

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ตารางที่ 1 แบบสอบถามสําหรับนิสิต แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสรุปตามความคิดเห็นของ
นิสิตเกี่ยวกับ ปจจัยของการออกกลางคันเรียงลําดับจากระดับความคิดเห็นจากมากไปนอย 10 อันดับ
ระดับความ
ลําดับของสาเหตุ/ปจจัยการออกกลางคันของนิสิต
S.D.
คิดเห็น
1 ความกังวลใจในเรื่องตางๆ ของนิสิต
3.18
1.29
ปานกลาง
2. นิสิตไมชอบเรียนในบางรายวิชา
3.16
1.22
ปานกลาง
3. ไมชอบสาขาวิชาที่เรียน
2.96
2.36
ปานกลาง
4. ขอสอบมีความยากเกินไป
2.95
1.24
ปานกลาง
5. นิสิตขาดการวางแผนการเรียนที่ดี
2.93
1.20
ปานกลาง
6. การสอบแตละครั้งนิสิตขาดการเตรียมตัวที่ดี
2.92
1.36
ปานกลาง
7. นิสิตขาดผูใหคําปรึกษาดานการเรียน
2.88
1.27
ปานกลาง
8. การขาดความเชื่อมั่นในตนเองของนิสิต
2.86
1.11
ปานกลาง
9. กิจกรรมนิสิตมีมากเกินไปสงผลกระทบตอการเรียน
2.82
1.27
ปานกลาง
10. กิจกรรมที่จัดขึน้ ไมสนองตอความตองการของนิสิต
2.73
1.19
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 แสดงสาเหตุ/ปจจัยของการออกกลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยสรุปตามความคิดเห็นของนิสิตตามสาเหตุ/ปจจัยที่ทําใหนิสิตตองออกกลางคันอยูในระดับปาน
กลางมากที่สุดใน 5 อันดับแรก ไดแก คือ ความกังวลใจในเรื่องตางๆ ของนิสิต (ปจจัยดานสวนตัวนิสิต) คือ นิสิต
ไมชอบเรียนในบางรายวิชา (ปจจัยดานการเรียนการสอน) ไมชอบสาขาวิชาที่เรียน (ปจจัยดานสวนตัวนิสิต)
ขอสอบมีความยากเกินไป (ปจจัยดานการเรียนการสอน) นิสิตขาดการวางแผนการเรียนที่ดี (ปจจัยดานการเรียน
การสอน)
สาเหตุ/ปจจัยรองลงมาที่ทําใหนิสิตตองออกกลางคันใน 5 อันดับถัดไป ไดแก การสอบแตละครั้งนิสิต
ขาดการเตรียมตัวที่ดี (ปจจัยดานการเรียนการสอน) นิสิตขาดผูใหคําปรึกษาดานการเรียน (ปจจัยดานการเรียน
การสอน) การขาดความเชื่อมั่นในตนเองของนิสิต (ปจจัยดานสวนตัวนิสิต) กิจกรรมนิสิตมีมากเกินไปสงผล
กระทบตอการเรียน (ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา) และกิจกรรมที่จัดขึ้นไมสนองตอความ
ตองการของนิสิต (ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา)
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ตารางที่ 2 แบบสอบถามสําหรับอาจารย แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสรุปตามความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามที่เปนอาจารย เกี่ยวกับสาเหตุ/ปจจัยของการออกกลางคันเรียงลําดับจากระดับความ
คิดเห็นจากมากไปนอย 10 อันดับ
ระดับความ
ลําดับของสาเหตุ/ปจจัยการออกกลางคันของนิสิต
S.D.
คิดเห็น
1 คุณภาพของนิสิตที่รับเขามามีผลตอการออกกลางคัน
4.14
1.05
มาก
2. พื้นฐานความรูเ ดิมของนิสิตมีไมเพียงพอ
3.92
1.12
มาก
3. ความตั้งใจของนิสิต มีผลตอการออกกลางคัน
3.68
1.23
มาก
4. วิธีการเรียนของนิสิต เชน การไมเตรียมตัวกอนเรียน มี
3.67
1.23
มาก
ผลตอการออกกลางคัน
5. นิสิตออกกลางคัน เพราะฐานความรูไมเพียงพอ
3.49
1.26
ปานกลาง
6. นิสิตออกกลางคัน เพราะเรียนในสาขาวิชาที่ไมไดสมัคร
3.32
1.27
ปานกลาง
ใจ
7. นิสิตไมมาปรึกษาปญหากับอาจารย
3.32
1.15
ปานกลาง
8. เจตคติตอสาขาวิชาที่เรียน
3.25
1.15
ปานกลาง
9. นิสิตออกกลางคัน เพราะเกิดความทอแทเพราะได
3.24
1.21
ปานกลาง
คะแนนต่ํา
10. กิจกรรมนิสิตมีมากเกินไปสงผลกระทบตอการเรียน
3.10
1.22
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 แสดงสาเหตุ/ปจจัยของการออกกลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยสรุปตามความคิดเห็นของอาจารยตามสาเหตุ/ปจจัยที่ทําใหนิสิตตองออกกลางคันอยูในระดับ
มากไดแก คุณภาพของนิสิตที่รับเขามามีผลตอการออกกลางคัน (ปจจัยดานนิสิต) พื้นฐานความรูเดิมของนิสติ มี
ไมเพียงพอ (ปจจัยดานนิสิต) ความตั้งใจของนิสิต มีผลตอการออกกลางคัน (ปจจัยดานนิสิต)
สาเหตุ/ปจจัยที่ทําใหนิสิตตองออกกลางคันอยูในระดับปานกลางไดแก นิสิตออกกลางคัน เพราะ
ฐานความรูไมเพียงพอ (ปจจัยดานนิสิต) นิสิตออกกลางคัน เพราะเรียนในสาขาวิชาที่ไมไดสมัครใจ (ปจจัยดาน
นิสิต) นิสิตไมมาปรึกษาปญหากับอาจารย (ปจจัยดานอาจารย) เจตคติตอสาขาวิชาที่เรียน (ปจจัยดานนิสิต)
นิสิตออกกลางคัน เพราะเกิดความทอแทเพราะไดคะแนนต่ํา(ปจจัยดานนิสิต) และกิจกรรมนิสิตมีมากเกินไป
สงผลกระทบตอการเรียน (ปจจัยดานมหาวิทยาลัย)
สําหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อลดปญหาการออกกลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน สรุปเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีโดยรวมได 4 ประการตามปจจัยตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 วิธีการปฏิบัติที่ดีในการลดปญหาการออกกกลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
ปจจัยสวนตัวของนิสิต
สรางกลไกบมเพาะลัก ษณะนิสัยที่ พึงประสงค ใหกั บ
นิสิต เพื่อเขาใจในสภาพความเปนจริงของตนเองและ
สังคม

ปจจัยดานอาจารยและดานการเรียนการสอน
พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพ และ
ส ง เสริ ม ให อ าจารย เ ข า ใจหน า ที่ แ ละบทบาทของ
อาจารยที่ปรึกษา โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใช
ปจจัยดานหลักสูตร
ปจจัยดานมหาวิทยาลัยและดานสภาพแวดลอม
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและตรงตามความ ภายในสถานศึกษา
ต อ งการของตลาดแรงงาน และปรั บ ปรุ ง ระบบการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานกิจกรรมของนิสิต
ให ส อดคล อ งกั บ การเรี ย นการสอน และส ง เสริ ม
ประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับเขาในเชิงรุก
บรรยากาศภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให เ อื้ อ อํ า นวยต อ
การศึกษา

สรุปและขอเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะหขอมูลมีประเด็นที่นาสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1.
จากผลการวิจัยพบวา นิสิตมีความคิดเห็นวา สาเหตุ/ปจจัยที่ทําใหนิสิตตองออกกลางคัน ใน
ภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยดานการเรียนการสอนนิสิตคิดเห็นวาเปน
สาเหตุ/ปจจัยหลักที่มีผลตอการออกกลางคันหรือพนสภาพการเปนนิสิต ในองคประกอบปจจัยดานการเรียนการ
สอนเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นิสิตไมชอบเรียนในบางรายวิชา สอดคลองกับการศึกษาของบรรจง โอฬาริ
(2546) ที่วาปจจัยที่มีผลตอการออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ปจจัยดานการเรียน
เนื่ อ งจากนิ สิ ต ไม ถ นั ด ไม ส าขาวิ ช าที่ เ รี ย นและคิ ด ว า ไม เ หมาะสมกั บ ตนเอง ข อ สอบมี ค วามยากเกิ น ไป ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาของ อารี ผสานสินธุวงศ (2550) กลาววา สาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษามา
จากอาจารยออกขอสอบยากเกินไป และนิสิตขาดการวางแผนการเรียนที่ดี การสอบแตละครั้งนิสิตขาดการเตรียม
ตัวที่ดี นิสิตขาดผูใหคําปรึกษาดานการเรียน นิสิตใชเวลาเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตรมากเกินไป ลวนแลวแต
เปนสาเหตุ/ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนิสิต
2.
จากผลการวิจัยพบวา อาจารยมีความคิดเห็นวา สาเหตุ/ปจจัยที่ทําใหนิสิตตองออกกลางคัน
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยดานนิสิต สําหรับอาจารยมีความ
คิดเห็นวาเปนสาเหตุ/ปจจัยหลักที่มีผลตอการออกกลางคันหรือพนสภาพการเปนนิสิต ในองคประกอบปจจัยดาน
นิสิตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาคุณภาพของนิสิตที่รับเขามามีผลตอการออกกลางคัน ซึ่งสอดคลอ งกับ
การศึกษาของ สุภาพร อัศววิโรจน (2549) กลาววา อาจารยรอยละ 93.33 ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ
นักศึกษาที่รับเขามา เปนสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาออกกลางคัน และไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนดเพราะนักศึกษาสวนมากมีพื้นฐานความรูเดิมไมเพียงพอ ไมสามารถปรับรูปแบบการเรียนใหเขากับ
ระดับอุดมศึกษาได ตองใชระยะเวลาในการทําความเขาใจนานกวาปกติ นักศึกษาที่รับเขาเรียนในสถาบัน

1651

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปราจีนบุรี สวนใหญไมไดเลือกเปนอันดับแรกแตเลือกเปนอันดับรองทําให
นักศึกษามีคุณภาพดอยกวานักศึกษาที่เรียนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ สําหรับ
พื้นฐานความรูเดิมของนิสิตมีไมเพียงพอ สุภาพร อัศววิโรจน ยังไดกลาววา อาจารยรอยละ 60.00 ใหความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพื้นฐานความรูของนักศึกษา เปนสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาออกกลางคันและไมสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด เพราะนักศึกษามีพื้นความรูไมเพียงพอ สวนใหญนักศึกษามีปญหาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิชาทางเทคโนโลยี อีกทั้งนักศึกษายังขาดการคิดวิเคราะหดวยตนเองรวมถึง
วิธีการเรียนในระดับพื้นฐานเดิมกับการเรียนในระดับอุดมศึกษามีความแตกตางกันมาก นักศึกษาจําเปนตองใช
เวลาในการทําความเขาใจและปรับตัวมากขึ้น และความตั้งใจของนิสิตมีผลตอการออกกลางคัน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของสุภาพร อัศววิโรจน
อยางไรก็ตาม ในมุมมองของอาจารยเห็นวาคุณภาพของนิสิตมีผลตอการเรียนและการออกกลางคัน ใน
การสัมมนากลุม (focus group) จึงไดมีขอเสนอแนะวา ควรมีการปรับพื้นฐานของนิสิตตั้งแตแรกเขา โดยจัดสอน
เสริมหรือสอนพิเศษใหกับกลุมนิสิตที่มีปญหาดานการเรียน โดยใหนิสิตชวยสอน (TA) เปนผูสอนในลักษณะพี่
ชวยนองติว ทั้งนี้ นิสิตชวยสอนจะตองไดรับการแนะนําวิชาหรือแบบฝกหัดจากอาจารยประจําวิชากอน เพื่อจะได
สอนไปในทิศทางเดียวกันและตรงกับวัตถุประสงคของรายวิชา และเสนอแนะวาควรมีการเก็บคะแนนในการทํา
แบบฝกหัดในชั้นเรียนใหมากขึ้น เพื่อกระตุนใหนิสิตมีความตั้งใจเรียน และเขาชั้นเรียนมากขึ้น ซึ่งจะเปนการลด
ปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตได

กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย สถาบั น ในครั้ ง นี้ มี เ ป า หมายเพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยการหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อลดปญหาการออกกลางคันของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยไดรับการสนับสนุน ความอนุเคราะหและใหคําปรึกษา
แนะนํ า จากรองอธิ ก ารบดี วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ฝ า ยการศึ ก ษาและวิ เ ทศสั ม พั น ธ และ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) จึงทําใหการศึกษาวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี พรอมทั้งไดรับทุน
สนับสนุนจากกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

เอกสารอางอิง
บรรจง โอฬาริ และคณะ. 2546. รายงานการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเขาศึกษาและการออกกลางคัน
ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ, พัทลุง.
สุทัศน ขันเลข. 2549. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง สาเหตุการลาออกและการพนสภาพการเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
สุภาพร อัศววิโรจน. 2549. รายงานการวิจัยเรื่อง สาเหตุการออกกลางคันและไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ, กรุงเทพมหานคร.
อารี ผสานสินธุวงศ. 2550. รายงานการวิจัยเรื่อง สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2549. กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย.

1652

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

Krejcie, Robert V. and Daryle W. Morgan. “Determining Sample Size for Research Activities.”
Journal of Educational and Psychological Measurement. 30(3) : 607-610; August, 1970.
Rumberger, Russell W. 1987. A Review of Issues and Evidence Review of Education Research
Summer. New York : High School Dropouts .p.57, 101-121.

1653

