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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1. to study the causes of undergraduate student’s dropout 
at Kamphaeng Phet Rajabhat University and 2. to find out the guideline to solve the problem 
of undergraduate student’s dropout at Kamphaeng Phet Rajabhat University. The sample of 
1st objective consisted of 345 undergraduate students who dropout at Kamphaeng Phet 
Rajabhat University in 2011-2014.  The 2nd objective consisted of 54 dropout student’s 
lecturers and advisors. Questionnaire used as the tool. The results show that the causes of 
undergraduate student’s dropout were 1st the students, 2nd the university’s environment, 3rd 
the family and 4th the surrounding people as ranking. The guideline to solve the problem such 
as measuring the student’s basic knowledge, guardian meeting, advisor’s system using, 
learning suggestion from the lecturers, providing the education fund and preparing modern 
teaching medias for all. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
คุณภาพของประชากรเป็นปัจจยัส าคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความส าเร็จและสามารถ

แข่งขันกับนานาชาติได้ (Office of Secretary of Education Council, 2010) การศึกษาในปัจจุบันมีปัญหา  
จึงท าให้เกิดวิกฤตทางปัญญาแล้วพาให้เกิดวิกฤตชาติ การแก้วิกฤตต้องท าหลายอย่าง รวมทั้งการรักษาด้วย
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา และการปฏิรูปการศึกษาเพื่อความเขม้แข็งทางปัญญาโดยรอบด้านโดยเร็ว การปฏิรูป
การศึกษาจึงเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ และประเด็นส าคญัที่จ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาคือ การบริหาร   
จัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ ในปัจจุบันมีการบริหารรวมศูนย์อ านาจสูส่่วนกลาง, มีการจัด
องค์กรซ้ าซ้อน  ไม่มเีอกภาพด้านนโยบาย และมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่ า, ขาดการเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายมสี่วนร่วม, จึงไม่ได้คนดีคนเก่งมาเป็นครู, สังคมขาดศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพครู, ขาดการพัฒนา
นโยบายอย่างต่อเนื่อง, ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าถึงแหล่งเรยีนรู้ และขาด
ความเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน (Chaisompan, T., 2014)  

ในยุคปัจจุบันการแข่งขันของประเทศข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถของคนมากกว่าจ านวนคนและ
ทรัพยากรเช่นในอดีต ซึ่งในการขบัเคลื่อนการศึกษาของประเทศ เกีย่วข้องกับบุคลากรและผูเ้รียนจ านวนหลาย
ล้านคน ประกอบกับผลสรุปของการศึกษาไทยท่ีผ่านมา คือ ใช้เวลาเรียนมาก เรียนรูไ้ด้น้อย มคีวามเครียด และ
คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาต่ า จึงเน้นย้ าให้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ปรับเปลีย่นแนวทางวิธีการท างานให้เหมาะสม และต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอ่ืน
ด้วย รวมทั้งมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากข้ึน ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ และ
ขับเคลื่อนการท างานอย่างจริงจัง (Office of Permanent Secretary, Ministry of Education, 2013)  
แนวทางพฒันาทางด้านการศึกษาได้มุ่งสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม และรอบรู้
อย่างเท่ากันมุ่งเตรยีมพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความพร้อมทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรมภายใต้ระบบ
การศึกษาท่ีมุ่งการเรียนรู้ทั้งการปฏิบัติและวิชาการพัฒนาหลักสตูรทั้งในและนอกระบบให้หลากหลายสอดคล้อง
กับการพัฒนาทางสมองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือและพัฒนา คุณภาพครูให้รู้เท่าทันวิทยาการ
สมัยใหม่ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มุ่งศึกษาสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นพัฒนาสมรรถนะ และทักษะแรงงานให้รองรับ
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การแข่งขันของประเทศพัฒนา การเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสามารถเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ทั้งที่เป็นวิทยาการสมัยใหม ่วัฒนธรรม และภูมิปญัญาที่มุ่งสรา้งวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้
การเรยีนรู้ในหลากหลายรูปแบบและปรับสภาพแวดล้อมใหเ้อื้ออ านวยกับการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้น าไปสู่
การยกระดับคณุภาพชีวิต และความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน (Ministry of Education, 2009) 
อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าผู้ที่มาศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะสามารถส าเรจ็การศึกษาได้ทั้งหมด ส่วนหน่ึงต้องออกจาก
การศึกษากลางคัน ท าให้เกดิผลเสยีหายตามที่นักวิชาการเรยีกว่า “เกิดความสญูเปล่าทางการศึกษา” กล่าวคือ
สถานศึกษาเสียเวลาในการบริหารจัดการเสียทรัพยากร ในการลงทุนและเสียโอกาสในการสร้างคน ส่วนผู้เรยีน
เสียเวลา เสียเงินทอง และประการส าคญัคือ เสยีขวัญและก าลังใจในการถอยหลังเพื่อไปเริม่ต้นใหม่ รวมทั้ง
ภาครัฐก็จ าเป็นต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการอุดมศกึษาเป็นจ านวนมากเช่นกัน (Office of 
National Education Commission, 2013, pp.27-28) นอกจากน้ีการออกกลางคันยังแสดงถึงประสทิธิภาพใน
การจัดการเรยีนการสอนของสถาบันการศึกษานั้นๆ อีกด้วย ดังนั้นการออกกลางคันจึงเป็นประเด็นปญัหาที่
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งประสบ โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลตอ่การออกกลางคัน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
จากนักการศึกษาและงานวิจัยจากหลายท่าน เพื่อหาข้อสรุปถึงสาเหตุของการออกกลางคันของนักเรียน  
นักศึกษา ซึ่งพบว่าการจัดการศึกษาในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับกอ่นประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา หรอืระดับอุดมศึกษาย่อมมีองค์ประกอบอันเป็นสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเรียน
ของผู้เรียนทั้งสิ้น Office of Permanent Secretary, Ministry of Education (2013) ได้กล่าวถึง ปัญหาเด็ก
ออกกลางคันว่า “เด็กเหล่านี้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพเองได้ ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาร่วมกันคิดว่า
จะแก้ปัญหาดังกล่าวและสร้างอาชีพให้แก่เด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไร ทั้งนี้ทาง สพฐ. ไม่ควรยดึติดกบัเงินอุดหนุนราย
หัวของนักเรียนจนไม่ยอมปล่อยให้เด็กไปเรียนอาชีวะ เพราะขณะนีส้ัดส่วนการเรียนสายอาชีพและสายสามญัยัง   
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ท่ี 50 ต่อ 50” 

การออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลายสถาบันการศึกษาหลายแห่งมสีาเหตุต่างกัน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องพบว่า การออกกลางคันของนักศึกษานักศึกษาในปัจจุบันว่าเกิด
จากสาเหตุหลายประการ  เช่น นักศึกษาไม่มีความพร้อมในการเรยีน นักศึกษามีเวลาว่างน้อยจนไมส่ามารถเรียน
ได้ วิธีการสอนของอาจารย์ไม่น่าสนใจ คุณลักษณะส่วนตัวของนักศึกษาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ปัญหาฐานะ
ทางเศรษฐกิจ นักศึกษาเข้าไปเรียนแล้วไดเ้กรดไมด่ี นักศึกษาไปเรียนในมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ไม่ชอบ 
นักศึกษาอยากเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐที่มีช่ือเสียง นักศึกษาไดเ้อกสาร และวสัดุการศึกษาล่าช้า จดุอ่อนในการ
แนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียน นักศึกษาเลือกเรยีนตามกระแสนิยมของเพื่อนๆ และความต้องการของพ่อแม่ 
นักศึกษาขาดการตดิต่อกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา เป็นต้น 

การออกกลางคันเป็นปญัหาที่ส าคญัมากปัญหาหนึ่งของการศึกษาท่ีสมควรน ามาศึกษาวิจัยเพื่อหา
แนวทางและวิธีการแก้ไข ปรับปรงุ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนพบว่า   
การออกกลางคันของนักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2548-2557 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชร ที่ออกกลางคนั ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 จ านวนมาก จากจ านวนนักศึกษาที่ออกกลางคันในแต่ละปีถ้าคดิเป็นค่าร้อยละ 80 โดย
การเปรยีบเทียบจากจ านวนนักศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร และออกกลางคัน   
จึงนับว่ามีจ านวนไม่น้อย และมีแนวโน้มว่ามีปรมิาณเพิ่มมากข้ึนแต่ยงัไม่มีการศึกษาถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
ดังกล่าว  
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศกึษา ถึงสาเหตุที่มผีลต่อการออกกลางคันว่าสาเหตุใดบ้างทีส่่งผลท าให้
นักศึกษาออกกลางคันก่อนส าเรจ็การศึกษา เพื่อน าผลที่ไดจ้ากการวิจัยไปปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนาการ
บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และลดปัญหา
การออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตลอดจนสามารถจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมทั้งในด้านปริมาณและคณุภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกิดการออกกลางคันของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามขอ้บังคับของมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ที่ออกเลยและออกแล้วกลับมาเรยีนใหม่ ในปีการศึกษา 2554-2557 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
    2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตร ีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่พ้นสภาพความเป็น

นักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ออกเลยและออกแล้วกลับมาเรียนใหม่ ในปี
การศึกษา 2554-2557 ประชากรจ านวน 3,314 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 353 คน 

    2.2 อาจารย์ผูส้อนและเป็นท่ีปรึกษาของนักศึกษาในคณะทีม่ก ีการจัดการเรียนการสอนระด ับปริญญา
ตร ี ภาคปกติ และมีนักศึกษาออกกลางค ัน จำนวน 54 คน ได้มาโดยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling Random) โดยการพิจารณาจากอาจารย์ผูส้อนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

3. ขอบเขตด้านเวลาระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 12 เดือน เริม่ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2558- 
เดือนพฤษภาคม 2559 

4.  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
     4.1 ตัวแปรอิสระ 

4.1.1 ระบบท่ีสอบเข้าศึกษาต่อ แบ่งเป็นระบบโควตา และระบบคัดเลือกทั่วไป 
4.1.2 ช้ันปีท่ีศึกษาก่อนพ้นสภาพความเป็นนักศึกษา 

     4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความคดิเห็นเกีย่วกับสาเหตุการออก กลางคัน 4 
ด้าน คือ ด้านนักศึกษา ด้านครอบครัวและบคุคลแวดล้อม ด้านผูส้อน และด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
กรอบท่ีใช้ในการวิจัยมี 4 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครอบครัวและบคุลคลแวดล้อม ด้านผูส้อน และด้าน

สภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา รายละเอียดมีดังนี ้
1. ปัจจัยด้านนักศึกษา การมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันในระดับมาก 

ส่วนในระดับปานกลาง ได้แก่ การขาดเรียนมากจนหมดสิทธ์ิสอบและไมม่ีเพื่อนท่ีสามารถปรึกษาได้  
2. ปัจจัยด้านครอบครัว และบุคคลแวดล้อม มีเพียงปัจจัยเดียวท่ีส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันใน

ระดับปานกลางคือ ปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ มผีลกระทบน้อยและน้อยท่ีสดุ  
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3. ด้านผู้สอน ปัจจยัด้านครูและสถานศึกษา ถ้าครูมีเจตคติและพฤตกิรรมทีไ่ม่ดีกับนักเรียน อาจท าให้
นักเรียนมีความคิดทีไ่ม่ดตี่อการเรยีน เพราะวัยรุ่นมีความต้องการความรักความอบอุ่น บางคนเกรงกลัวครู
มากกว่าผู้ปกครอง ครูจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนของนักเรียนมาก โดยครู อาจารย์ หัวหนา้แผนกวิชาใหค้วาม
ช่วยเหลือโดยการให้ค าปรึกษาท่ัวไปอย่างเป็นกันเอง ครู อาจารย์ทีป่รึกษา ให้ค าแนะน า ตักเตือน ควบคุมความ
ประพฤติและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ส่วนครู อาจารยผ์ู้สอนช่วยให้ค าปรึกษาและให้โอกาสแก่ตัวในความ
ผิดพลาดที่จะเป็นแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น และลดปัญหาการออกกลางคันลงได้ 
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์มภีารกิจมากเกินไป ขาดความรับผิดชอบ เข้าสอนและ
เลิกไม่ตรงตามเวลา ขาดความสมัพันธ์และความเป็นกันเอง นักศึกษา ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

4. ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา สาเหตุที่ส่งผลการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ดา้น
สถานศึกษา ได้แก่ ระเบยีบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด และมีมากเกินไป ซึ่งสถานศึกษาจะต้องยืดหยุ่น 
กฎระเบียบ ข้อบังคับให้เหมาะสม กับสถานการณ์ สนับสนุนกิจกรรมการเยีย่มบ้านผู้เรยีน สอดส่อง ดแูลชุมชน
รอบสถานศึกษา โดยเฉพาะร้านอาหารที่มีของมึนเมา สมาคมสนุกเกอร์ที่เป็นแหล่งมั่วสุมของนักเรียน นักศึกษา  
 

วิธีด าเนินการวจิัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยประเภทวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

 1. การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภายใน ปี พ.ศ. 
2554 – 2557 ท าการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่พ้นสภาพความเป็น
นักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ออกเลย และออกแล้วกลับมาเรียนใหม่ ในปี
การศึกษา 2554-2557 ประชากรจ านวน 3,314 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความคลาดเคลือ่นได้ไม่
เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 353 คน โดยกระจายเก็บข้อมูลกบันักศึกษาทุกคณะและทุกช้ันปี เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยได้แบบสอบถามที่สมบรูณจ์ านวน 345 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.73 ท า
การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหา
คุณภาพแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวนรวม 30 คน แล้ว
น ามาค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา    
(α-Coefficient) ซึ่งผลวิเคราะหค์่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามมีคา่เท่ากับ 0.92 
 2. การศึกษาแนวทางการแก้ไขปญัหาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
ขอความร่วมมือจากอาจารยผ์ู้สอนและเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีและมีนักศึกษาออกกลางคัน จ านวน 54 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยได้
แบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 54 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถี่     
การหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา การหาคณุภาพแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามใหผู้้ทรงคุณวุฒิท า
การประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาและเชิงทฤษฎ ี
 

สรุปผลการวิจัย 
1. สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ภายในปี พ.ศ. 2554-2557 

ตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ล าดับท่ี 1 
ด้านนักศึกษา เนื่องจากสาขาวิชาที่เรียนไม่สอดคล้องกับความถนดั ความสามารถ ล าดับที่ 2 ด้านสภาพแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาไม่เอื้อต่อการเรียน ล าดับที่ 3 ด้านครอบครัวและ
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บุคคลแวดล้อม เนื่องจากฐานะครอบครัวยากจนไม่มีเงินส่งเสียใหเ้รยีนต่อได้ และล าดับที่ 4 ด้านผูส้อน เนื่องจาก
อาจารยผ์ู้สอนขาดประสบการณ์ในการสอน 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า 
มหาวิทยาลยัควรมีการวัดความรู้พืน้ฐานนักศึกษา การจัดประชุมผูป้กครอง การใช้ระบบอาจารย์ที่ปรกึษา 
อาจารย์ควรใหค้ าแนะน าในด้านการเรยีน การให้ทุนการศึกษา การมีสื่อการสอนที่ทันสมัยและพอเพียงกับ
จ านวนนักศึกษา 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตกุารออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า 

ด้านนักศึกษาเป็นสาเหตุอันดับแรก เนื่องจากสาขาวิชาที่เรียนไมส่อดคล้องกับความถนัด ความสามารถมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ohlari, B., et al. (2003) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษา และการ
ออกกลางคันตามความเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า นักศึกษาออกกลางคัน 
เนื่องจากเห็นว่าไม่ถนัดไม่ชอบสาขาวิชาที่เรียน และคดิว่าไม่เหมาะสมกับตนเอง และสอดคล้องกับ     
Suebyam, S. (2009) ได้ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันและไมส่ าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
หลักสตูรของนักศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
พระนครเหนือ พบว่าประเด็นทัศนคติต่อสาขาวิชาที่เรียนในรายด้านต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน 

สาเหตุด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาไมเ่อื้อต่อการ
เรียนมากทีสุ่ด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ohlari, B., et al. (2003) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษา และการออกกลางคันตามความเห็นของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในมหาวิทยาลยัไมด่ี เงียบเหงา คับแคบ ไมร่่มรื่น ไม่น่าเรียน อาคารสถานท่ี
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่เอื้อต่อการเรยีน, สอดคล้องกับ Tianprapakul, P. (2003) ได้ศึกษา ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอรเ์ทคล าปาง พบว่านกัศึกษาส่วนใหญไ่ม่มีความ 
พึงพอใจในห้องเรียนและห้องปฏบิัติการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การบริหารของส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการรวมถึงงานทะเบียน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายกิจการนักศึกษา ระบบการเรียนการสอน และ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเทอม, สอดคล้องกับ Kittiyanun, S. (2010) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี ประจ าปีการศึกษา 2551-2553 พบว่า ปัจจัย
ด้านการบริการและการสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรยีนการสอน โดยทีป่ัจจัยย่อยท่ีส่งผลมากที่สุด ได้แก่เรื่องอุปกรณ์
การเรยีนการสอนไมเ่พียงพอ, สอดคล้องกับ Aungkinun, P. (2013) ได้ศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา
การออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พบว่า สาเหตุปญัหาการออก
กลางคันด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลีย่สูงสดุ 

สาเหตุด้านครอบครัวและบุคคลแวดล้อม เนื่องจากครอบครัวยากจนไม่มเีงินส่งเสยีให้เรียนต่อได้มาก
ที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ohlari, B., et al. (2003) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเขา้ศึกษา และ
การออกกลางคันตามความเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยทักษิณ พบว่า ครอบครัวมรีายได้
น้อยฐานะไมม่ั่นคงท าให้เกิดปญัหา เรื่องค่าใช้จ่ายไมส่ามารถส่งเสียให้เรียนได้, สอดคล้องกับ Tianprapakul, P. 
(2003) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศกึษาวิทยาลัยอินเตอร์เทค ล าปาง พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาเรื่องหนึ่งคือ การไมไ่ดส้ิทธ์ิกู้ยืมเพื่อการศึกษา และปัญหา
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว สอดคล้องกับ Boonthawi, P. (2005) ได้ศึกษาปัจจัยทางครอบครัวและพฤตกิรรมทาง
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สังคมที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวท าให้พ่อแม่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ของตนท างานหาเงินมาส่งเสียลูกเรียน 
ด้านผูส้อน เนื่องจากอาจารยผ์ู้สอนขาดประสบการณ์ในการสอนมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ    
Tianprapakul, P. (2003) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์   
เทคล าปาง พบว่าอาจารย์ผูส้อนมคีวามรู้ไม่เพียงพอในเรื่องที่สอนและเทคนิคการสอนหรือการน าเสนอ ของ
อาจารยผ์ู้สอน สอดคล้องกับ Kittiyanun, S. (2010) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรุี ประจ าปีการศึกษา 2551-2553 พบว่าปัจจัยดา้นอาจารย์
ผู้สอน โดยที่ปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากท่ีสุด ได้แก่ เรื่อง อาจารยไ์ม่มเีทคนิคการสอนที่น่าสนใจ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ได้แก่ ควรมี
การวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษา จดัประชุมผู้ปกครอง ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ให้ค าแนะน าในด้านการ
เรียน การให้ทุนการศึกษา มีสื่อการสอนที่ทันสมยัและพอเพียง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Puangkit, N. 
(2003) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 
นอกจากความปลอดภัยโรงเรยีนที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนแล้ว นโยบายการบริหารสถานศึกษา 
และการให้บริการต่างๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับสถานศึกษาก็เป็นปัจจัยส าคัญเช่นเดียวกัน, 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Aungkinun, P. (2013) ได้ศึกษาสาเหตแุละแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พบว่าแนวทางส าคัญในการแกไ้ขปัญหาการออก
กลางคันท่ีมีสาเหตมุาจากนักเรียน นักศึกษา คือ นักเรียน นักศึกษา ควรรู้จักอดทน ตั้งใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ และ
เห็นประโยชน์ของการศึกษาแนวทาง ส าคัญในการแกไ้ขปัญหาการออกกลางคันท่ีมีสาเหตุมาจากสถานศึกษา คือ 
ควรจัดห้องน้ าท่ีสะอาด สถานท่ีรบัประทานอาหาร ที่น่ังพักผ่อน ห้องเรียนที่เหมาะสม แนวทางแก้ไขปัญหาการ
ออกกลางคันที่ มีสาเหตุมาจากคร ูคือ เสริมสร้างแรงจูงใจท่ีดีให้กับผู้เรยีน โน้มน้าว ส่งเสรมิ ให้ก าลังใจให้ใน
การศึกษาต่อ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ด้านครอบครัวและบุคลคลแวดล้อม ควรให้ความส าคญัในบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง 
หากมหาวิทยาลัยมรีะบบอาจารยท์ี่ปรึกษาท่ีเข็มแข็งจะสามารถลดจ านวนการพ้นสภาพความเป็นนักศกึษาได้ 
และควรจัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพ่ือช้ีแจงเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยั รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองของนักศึกษาในการช่วยกัน
แก้ปัญหา ไม่วา่จะเป็นเรื่องการเรยีนหรือเรื่องส่วนตัว 
 2. ด้านผู้สอน ควรท าการพัฒนาอาจารยผ์ู้สอนให้มีความเช่ียวชาญในหลายๆ ด้าน โดยเน้นเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถการใช้สื่อการสอนที่ทันสมยั ทั้งนี้ควรท าการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 3. ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษาควรจดัให้มีการเรยีนปรบัระดับความรู้พื้นฐานของ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาจะไดม้ีเวลาปรับพ้ืนฐานและปรับตัวในการเรียนซึ่งจะมผีลท าให้นักศึกษาเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น และควรวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาทุนการศึกษาให้พอเพียง และหลากหลายเพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรยีน โดยพิจารณานักศึกษาท่ีมีความยากจนจริงๆ และควร
เพิ่มเงินทุนการศึกษาให้มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   ควรศึกษาสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาด้วยงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์ หรอื

การสนทนากลุ่ม และควรท าการหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยการสนทนากลุ่ม 
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