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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัย “สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใ ช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะ จง 
(Purposive หรือ Judgmental Sampling) คือ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักศึกษาภาคปกติ ช้ันปีท่ี 1-4 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 300 ชุด ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ประกอบ 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย 2) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 3) ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร 4)
ปัจจัยด้านบรรยากาศและส่ิงสนับสนุกการเรียนการสอน 5.ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา และ 6.ปัจจัยด้าน
สถานภาพครอบครัว จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต ท้ัง 6 ปัจจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4080) คิดเป็นร้อยละ 40.13  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ 3 ปัจจัยแรก คือ 1) ปัจจัยด้าน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 2) ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 3) ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนของ
หลักสูตร  
  สาเหตุท่ีท าให้นักศึกษาออกกลางคัน คือ 1) ความไม่เหมาะสมของอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ 2) ความ
ยากของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 3) อาจารย์ผู้สอนสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้ อย  
4) ความไม่พร้อมของเอกสารและอุปกรณ์การสอน 5) นักศึกษามีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน 6) พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองไม่สนับสนุนค่าใช่จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน  
ค าส าคัญ: ปัจจัย / สาเหตุ / การออกกลางคัน 
 

Abstract 
 Cause of student drop out Bachelor Of Accountancy Program As Usual Attitude Of Regular 
Students Department of Accounting Rajabhat  Kampheangphet University. The purpose of this student 
drop out Bachelor of Accountancy Program the attitude of regular students in accounting. Faculty of 
Management Science Rajabhat Kampheangphet University 2016 year academic. The sample 
population for the research was chosen through purposive or judgmental sampling, consisting of 
300 students enrolled in year 1 to 4 of the regular accounting program who filled out questionnaires 
in the 2016 academic year. 1) atmosphere at the university; 2) teaching/learning system management 
of the program; 3) instructors; 4) support structure/ facilities; 5) students’ personal factors; and 6) family 
status. Overall, all these factors were found to have a small influence (�̅�=2.4080) . Percentage 40.13. 
Factors affecting drop out of graduate Students First 3  factors this 1) teaching/learning system 
management of the program, 2) support structure/ facilities, and 3) instructors. 
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 The reason for students dropping out is 1) Inappropriate of school buildings, 2) Course content 
is difficult, 3) The instructors create incentives for teaching and learning quite a bit, 4)  The lack of 
documentation and teaching aids, 5 )  The Students have problems with the cost of studying, and 6) 
Parents do not support the cost of their education. 
Keywords: factors / cause / drop out 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามรถเรียน รู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ัง ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เ รียนในแต่ละระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยาฐานะครู 
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547, 2547) ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นคณะวิทยาการจั ดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงเป็นอีก 1 คณะท่ีได้เปิดสอนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ท่ีสนใจศึกษาเล่า
เรียน โดยคณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรเปิดสอน จ านวน 4 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 4) หลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ในแต่ละหลักสูตรเมื่อมีการรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อตามหลักสูตร
แล้วก็จะประสบปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาเป็นจ านวนมาก ซ่ึงท าให้นักศึกษาเสียเวลาและโอกาสทางการ
ศึกษาไปโดยไม่ทราบสาเหตุ  
 ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
เนื่องจากการออกกลางคันถือว่าเป็นการสูญเปล่าและเป็นความล้มเหลวในด้านการจัดการศึกษา อีกท้ังนักศึกษาท่ี
ออกกลางคันเหล่านั้นย่อมได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจ รวมท้ังเป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่ง ช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา เร่ืองการ 
คงอยู่ของนักศึกษาปัจจุบันซ่ึงการแก้ปัญหาการออกกลางคันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องทราบข้อมูลพ้ืนฐาน
บางประการและข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษา คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับ
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เพ่ือเป็นการศึกษาและน าเสนอหาแนวทางแก้ไขป้องกันหรือลดจ านวนนักศึกษาให้ลดน้อยลง จากข้อมูลส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต้ังแต่แรก
เข้าจนถึงปัจจุบันมีการออกกลางคันโดยไม่ทราบสาเหตุจ านวนกว่า 431 คน โดยต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ) 
มีจ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน 31 คน ปีการศึกษา 2557(ภาคปกติ) มีจ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน 35 คน 
และปีการศึกษา 2555 จ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน 37 คน (ภาคปกติ) ซ่ึงอาศัยข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ณ วันท่ี 7 กันยายน 2555 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสาเหตุออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ สาขาวิชา
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 
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ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือนักศึกษาภาคปกติช้ันปีท่ี1 - ปีท่ี 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษาคร้ังนี้ ใ ช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ( purposive หรือ 
judgmental sampling) คือ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักศึกษาภาคปกติช้ันปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากร 

ระดับ หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา 
แรกเข้า 

จ านวนนักศึกษา 
ท่ีคงอยู่ 

จ านวนนักศึกษา 
ท่ีออกกลางคัน 

ช้ันปี 1 5915201 38 33 5 
 5915202 37 35 2 
 5915303 19 18 1 

ช้ันปี 2 5815201 36 30 6 
 5815202 35 29 6 
 5815203 33 27 6 
 5815301 16 14 2 

ช้ันปี 3 5715201 51 44 7 
 5715202 55 49 6 
 5715203 46 32 14 
 5715301 14 13 1 

ช้ันปี 4 5615201 42 32 10 
 5615202 45 33 12 
 5615203 40 30 10 
 5615301 23 22 2 
 รวม 530 441 88 

(ท่ีมา: งานทะเบียนและประเมินผล, ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร)  
  
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลโดยใช้สูตรดังนี้ 

 n = 
Npq(𝑧)2

(𝑁−1)𝑒2  +𝑍2 𝑝𝑞
     แทนค่าในสูตรได้ดังนี้  n = 

530(0.02)(2)2

(530−1)(0.05)2 +(2)2 (0.25)
 

                =  32.06 คน หรือ 33 คน 
 จากการค านวณกลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคร้ังนี้มีจ านวน 33 คน เพ่ือให้
เกิดความน่าเช่ือถือคณะผู้วิจัยจึงได้มีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ชุด  
 ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

- ตัวแปรอิสระ (independent variable) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
- ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ สาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต ช้ันปีท่ี 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 1 คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและท าการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ออกกลางคันของนักศึกษาและสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคัน/แนวโน้มการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ  
 ข้ันตอนท่ี 2 หลังจากนั้นไ ด้น าแบบสอบถามท่ีมีการตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยแล้วจึงน า
แบบสอบถามนั้นไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาคปกติช้ันปีท่ี 1 - 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 
2559 จ านวนท้ังส้ิน 300 ชุด 
 ข้ันตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลครบแล้วมาท าการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 1) หาค่าความถ่ี (frequency) 2) หาค่าร้อยละ (percentage) 3) หา
ค่าเฉล่ีย (�̅�)  ค่าต่ าสุด (minimum) และค่าสูงสุด (maximum) 4) หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยก าหนดค่าคะแนนของระดับ
ความต้องการออกมา 5 ระดับ ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน ระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  หมายถึง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน ระดับมาก 
2.50 – 3.49  หมายถึง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน ระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน ระดับน้อย 
1.00 – 1.49  หมายถึง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน ระดับน้อยท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
ตารางท่ี 2 จ านวน และร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการประเมิน จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 17 5.70 
หญิง 283 94.30 

อายุ   
ต่ ากว่า 15 ปี  0 0 
อายุ 15-20 ปี 12 4.00 
อายุ 21-25 ปี 288 96.00 
อายุ 26 ปี ข้ึนไป 0 0 

ตัวแปรอิสระ 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับช้ันปี 

ตัวแปรตาม 

สาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี 
- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
- ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน  
- ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน 
- ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษาปัจจัยสถานภาพ
ครอบครัว 
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ตารางท่ี 2 จ านวน และร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
รายการประเมิน จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
ช้ันปีท่ี 1 30 10.00 
ช้ันปีท่ี 2 62 20.67 
ช้ันปีท่ี 3 113 37.67 
ช้ันปีท่ี 4 95 31.67 

รวม 300 100 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 94.30 และเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 อายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 25 ปี จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมา มีอายุ 15 - 20 ปี 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.67 รองลงมา คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67 นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 2 จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67 และนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุ ปัจจัย /แนวโน้มท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาบัญชีบัณฑิต  
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ เก่ียวกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ เก่ียวกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุกา รออก
กลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ท้ัง 6 ปัจจัย ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 2) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร  3) ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร 4) ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 5) ปัจจัยด้าน
ส่วนตัวของนักศึกษา และ 6) ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการ
ออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ท้ัง 6 ปัจจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4080) 
คิดเป็นร้อยละ 40.13 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีเป็นสาเห ตุ
การออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
มีค่าเฉล่ีย ( �̅�=2.5477)  คิดเป็นร้อยละ 42.46 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุกการเรียนการสอน   
มีค่าเฉล่ีย ( �̅�=2.5306) คิดเป็นร้อยละ 42.17 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร มีค่าเฉล่ีย ( �̅�=2.4948)  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน �̅� S.D. 
ระดับปัจจัยท่ี
มีผลต่อการ
ออกกลางคัน 

ร้อยละ 
การออก
กลางคัน 

1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 2.3315 0.9993 น้อย 38.85 
2. ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 2.5477 0.9470 ปานกลาง 42.46 
3. ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร 2.4948 0.9028 น้อย 41.58 
4. ปัจจัยด้านบรรยากาศและส่ิงสนับสนุนการเรียน 
   การสอน 

2.5306 0.9010 ปานกลาง 42.17 

5. ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา 2.3706 0.9796 น้อย 39.51 
6. ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว 2.1730 1.0043 น้อย 36.21 

รวม 2.4080 0.9556 น้อย 40.13 
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คิดเป็นร้อยละ 41.58 ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.3706) คิดเป็นร้อยละ 39.51 ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.3315) คิดเป็นร้อยละ 38.85 และอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้าน
สถานภาพครอบครัว มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.1730) คิดเป็นร้อยละ 36.21 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

 ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันนักศึกษาปกติ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.3315) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย 3 อันดับแรก ท้ังหมด 4 ข้อ พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ ความไม่เหมาะสมของอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ เป็นสาเหตุการออก
กลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5133) รองลงมา คือ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ดึงดูดใจ เป็น
สาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5033) และอันดับสุดท้าย บริเวณรอบมหาวิทยาลัยมี
ส่ิงเร้าเป็นจ านวนมากท าให้ไม่อยากเข้าช้ันเรียน เป็นสาเหตุการออกกลางคันการออกกลางคันอยู่ในระดับน้ อย  
มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.2367) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับสาเหตุ 

การออก
กลางคัน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
   

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ดึงดูดใจ 2.5033 0.9966 ปานกลาง 
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีส่ิงเร้าเป็นจ านวนมากท าให้ไมอ่ยากเข้าช้ันเรียน 2.2367 1.0666 น้อย 
ภายในมหาวิทยาลัยมีส่ิงเร้าเก่ียวกับยาเสพติดและการพนัน 2.0733 0.9718 น้อย 
ความไม่เหมาะสมของอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ 2.5133 0.9624 ปานกลาง 

รวม 2.3315 0.9993 น้อย 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับสาเหตุ 

การออก
กลางคัน 

ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
   

ความยากของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 2.6933 0.9742 ปานกลาง 
จ านวนรายวิชาท่ีเรียนต่อสัปดาห์มากเกินไป 2.6600 0.9630 ปานกลาง 
เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรไม่เหมาะสม 2.4100 0.9617 น้อย 
จ านวนของหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรมากเกินไป 2.6067 0.8876 ปานกลาง 
หลักสูตรไม่มีระบบในการจัดการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 2.4100 0.9617 น้อย 
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมมากเกินไป 2.5067 0.9342 น้อย 

รวม 2.5477 0.9470 ปานกลาง 
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 ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร เป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5477) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย 3 อันดับแรก ท้ังหมด 6 ข้อ พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ ความยากของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.6933) รองลงมา คือ จ านวนรายวิชาท่ีเรียนต่อสัปดาห์มากเกินไป เป็นสาเหตุการ
ออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.6600) และอันดับสุดท้ายหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมมากเกินไป 
เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5067) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร 

 ตาราง ท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน จากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน เป็นสาเหตุการออกการออก
กลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4948) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย 3 อันดับแรก ท้ังหมด 9 ข้อ พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ อาจารย์ผู้สอนสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย เป็น
สาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.6067) รองลงมา คือ อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
มากเกินไป เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 2.6600) และอันดับสุดท้ายอาจารย์
ผู้สอนไม่มีความยุติธรรม และเข้มงวดในการสอนมากเกินไป เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5233) ตามล าดับ 

 
 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับสาเหตุ 

การออก
กลางคัน 

ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร    
อาจารย์ผู้สอนสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย 2.6067 0.8876 ปานกลาง 
อาจารย์ผู้สอนขาดประสบการณ์ในการสอน 2.3400 0.8871 น้อย 
อาจารย์ผู้สอนไม่มีความยุติธรรม และเข้มงวดในการสอนมากเกินไป 2.5233 0.9304 ปานกลาง 
อาจารย์ผู้สอนไม่ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา 2.4533 0.9040 น้อย 
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้มากเกินไป 2.6600 0.9630 ปานกลาง 
อาจารย์ผู้สอนไม่มีความสามารถดูแลนักศึกษาได้ท่ัวถึง 2.5000 0.9125 ปานกลาง 
อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ีไม่น่าสนใจ ท าให้นักศึกษาเกิดความ 

น่าเบ่ือในการเรียน และไม่อยากเข้าเรียน 2.4933 0.9342 น้อย 
อาจารย์ผู้สอนขาดการควบคุมอารมณ์หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  2.3833 0.8826 น้อย 
การวัดและประเมินผลของอาจารย์ขาดความเท่ียงตรง      2.4933 0.8239 น้อย 

รวม 2.4948 0.9028 น้อย 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านบรรยากาศในการเรียนและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน  

 ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านบรรยากาศในการเรียนและ ส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้าน
บรรยากาศในการเรียนและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นสาเหตุการออกการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5306) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย 3 อันดับแรก ท้ังหมด 5 ข้อ พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ ความไม่พร้อมของเอกสารและอุปกรณ์การสอน เป็นสาเหตุการออกกลางคัน
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.6933) รองลงมา คือ ส่ือประกอบการการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ เป็น
สาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5800) และอันดับสุดท้ายบรรยากาศในห้องเรี ยน  
ไม่เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.5300) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับสาเหตุ 

การออก
กลางคัน 

ปัจจัยด้านบรรยากาศในการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  

ความไม่พร้อมของเอกสารและอุปกรณ์การสอน 2.6933 0.9742 ปานกลาง 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ 2.3400 0.8871 น้อย 
อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ      2.5100 0.8750 ปานกลาง 
ส่ือประกอบการการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ 2.5800 0.8866 ปานกลาง 
บรรยากาศในห้องเรียนไม่เหมาะสม 2.5300 0.8822 ปานกลาง 

รวม 2.5306 0.9010 ปานกลาง 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับสาเหตุ 

การออก
กลางคัน 

ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา    
ไม่เข้าใจในเนื้อหารายวิชาท่ีเรียนและไม่ส่งงาน 2.5467 0.8347 ปานกลาง 
มีทัศนคติไม่ดีต่ออาจารย์ผู้สอน 2.4200 0.8281 น้อย 
มีทัศนคติไม่ดีต่อวิชาท่ีเรียน 2.4467 0.8541 น้อย 
มีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาท่ีเรียนน้อย 2.5067 0.9342 ปานกลาง 
ขาดเรียนบ่อยเบ่ือหน่ายการเรียนการสอน 2.3600 1.0836 น้อย 
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนใหม่ไม่ได้ 2.3667 0.9671 น้อย 
ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีระหว่างเวลาท างานกับเวลาเรียน 2.3467 1.0376 น้อย 
มีปัญหาเร่ืองอบายมุขหรือยาเสพติด 2.0467 1.1084 น้อย 
มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน 2.6633 1.1580 ปานกลาง 
มีปัญหาเร่ืองชู้สาวและความสัมพันธ์จนเสียการเรียน 2.2833 1.0155 น้อย 
การถูกข่มขู่ หรือท าร้ายจากเพ่ือนนักศึกษาหรือรุ่นพ่ี 2.0900 0.9547 น้อย 

รวม 2.3706 0.9796 น้อย 
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 ตาราง ท่ี 8 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา เป็นสาเหตุการ
ออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.3706) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย 3 อันดับแรก ท้ังหมด 11 ข้อ พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระ ดับ  
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.6633) รองลงมา คือ ไม่เข้าใจในเนื้อหารายวิชาท่ีเรียนและไม่ส่งงาน เป็นสาเหตุการออก
กลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5467) และอันดับสุดท้ายมีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาท่ีเรียนน้อย 
เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5067) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว 

 จากตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว เป็นสาเหตุการ
ออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.1730) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย 3 อันดับแรก ท้ังหมด 10 ข้อ พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน เป็นสาเหตุการ
ออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5067) รองลงมา คือ ครอบครัวมีฐานะยากจนต้องช่วยหารายได้ 
เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.3667) และอันดับสุดท้ายสมาชิกในครอบครัวมีหลาย
คนท่ีต้องรับผิดชอบ เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.3567) ตามล าดับ 
 
 ผลการศึกษาวิจัย “สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษา
ปกติสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามทัศนคติของนักศึกษาปกติสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559 
 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับสาเหตุ 

การออก
กลางคัน 

ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว    
ขัดแย้งทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว 1.9900 0.9999 น้อย 
รู้สึกขาดความรักความอบอุ่น ความยุติธรรมภายในครอบครัว 2.2400 1.0028 น้อย 
ครอบครัวให้เรียนในสาขาท่ีนักศึกษาไม่ถนัด 2.1533 1.0392 น้อย 
สภาพของครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง 2.0867 1.0243 น้อย 
สมาชิกในครอบครัวมีหลายคนท่ีต้องรับผิดชอบ 2.3567 1.0329 น้อย 
ครอบครัวมีฐานะยากจนต้องช่วยหารายได้ 2.3667 0.9677 น้อย 
พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่สนับสนุนค่าใช่จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 2.2500 0.9920 น้อย 
พ่อ แม่ ผู้ปกครองประกอบอาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง 2.0767 0.9663 น้อย 
พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่มีงานท าไม่มีรายได้ 2.0633 0.9878 น้อย 
การคมนาคม หรือการเดินทางไม่สะดวก 2.1467 1.0305 น้อย 

รวม 2.1730 1.0043 น้อย 
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 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
283 คน คิดเป็นร้อยละ 94.30 และเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 25 ปี จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 99.30 รองลงมามีอายุ 15 - 20 ปี จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.70 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.70 รองลงมาเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 และนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 สาเหตุท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขา วิชา
การบัญชี ส่วนใหญ่เลือกเรียนตามเพ่ือน จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมา คือ เลือกเพราะช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และเลือกเพราะอยากเรียนบัญชี จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.33  
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุ ปัจจัย /แนวโน้มท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ 

ผลการศึกษาวิจัยสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ท้ัง 6 ปัจจัย ซ่ึงประกอบไป
ด้วย 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 2) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 3) ปัจจัย
ด้านอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร 4) ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 5) ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา 
และ 6) ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตร บัญชี
บัณฑิต ท้ัง 6 ปัจจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4080) คิดเป็นร้อยละ 40.13 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ 3 ปัจจัยล าดับแรก คือ ล าดับท่ี 1 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มี
ค่าเฉล่ีย ( �̅�=2.5477)  คิดเป็นร้อยละ 42.46 ล าดับท่ี 2 ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุกการเรียนการสอน  มีค่าเฉล่ีย 
(�̅�=2.5306) คิดเป็นร้อยละ 42.17 ล าดับท่ี 3 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4948) คิด
เป็นร้อยละ 41.58 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาสาเหตุท่ีท าให้นักศึกษาออกกลางคัน ท้ัง 6 ปัจจัย พบว่า  
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตมากท่ีสุด สาเหตุแรก คือ ความไม่เหมาะสมของอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ 2 ) ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัยไม่ดึงดูดใจ และ 3) บริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีส่ิงเร้าเป็นจ านวนมากท าให้ไม่อยากเข้าช้ันเรียน  
 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมาก
ท่ีสุด สาเหตุแรก คือ ความยากของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 2) คือ จ านวนรายวิชาท่ีเรียนต่อสัปดาห์มากเกินไป
มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา 3) หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมมากเกินไป  
 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน จากการวิเคราะห์ข้อมูล ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมาก
ท่ีสุด สาเหตุแรก คือ อาจารย์ผู้สอนสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย 2) อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้มากเกินไป และ 3) อาจารย์ผู้สอนไม่มีความยุติธรรม และเข้มงวดในการสอนมากเกินไป  
 ปัจจัยด้านบรรยากาศในการเรียนและสิ่งสนับสนุกการเรียนการสอน ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมากท่ีสุด สาเหตุแรก คือ ความไม่พร้อมของเอกสารและอุปกรณ์การสอน 2) ส่ือประกอบการ
การเรียนการสอนไม่น่าสนใจ และ 3) อันดับสุดท้ายบรรยากาศในห้องเรียนไม่เหมาะสม  
 ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมากท่ีสุด สาเหตุแรก
คือ มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง 2) นักศึกษาไม่เข้าใจใน
เนื้อหารายวิชาท่ีเรียน และไม่ส่งงานตามก าหนดเวลา และ 3) นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาท่ีเรียนน้อย  
 ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมากท่ีสุด สาเหตุแรก 
คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่สนับสนุนค่าใช่จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 2) ครอบครัวมีฐานะยากจนต้องช่วยหารายได้  
และ 3) อันดับสุดท้ายสมาชิกในครอบครัวมีหลายคนท่ีต้องรับผิดชอบ  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาวิจัย “สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษา
ปกติสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามทัศนคติของนักศึกษาปกติสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังมีท้ังหมด 6 ปัจจัย ซ่ึงประกอบไปด้วย 1) ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 2) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  3) ปัจจัยด้านอาจารย์
ผู้สอนประจ าหลักสูตร 4) ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 5) ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา และ 6) ปัจจัย
ด้านสถานภาพครอบครัว พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ท้ัง 6 ปัจจัย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4080) คิดเป็นร้อยละ 40.13 หรือได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่เกิน 3.50 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ 3 ปัจจัยล าดับ
แรก คือ ล าดับท่ี 1 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5477) คิดเป็นร้อยละ 42.46 
ล าดับท่ี 2 ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุกการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5306) คิดเป็นร้อยละ 42.17 ล าดับท่ี 3 ปัจจัย
ด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4948) คิดเป็นร้อยละ 41.58  
 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุท่ีท าใ ห้นักศึกษาออกกลางคันมากท่ีสุดในแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมากท่ีสุด คือ 
ความไม่เหมาะสมของอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ส่ิงท่ีเป็น
สาเหตุของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมากท่ีสุด คือ 1) ความยากของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 2) จ านวน
รายวิชาท่ีเรียนต่อสัปดาห์มากเกินไปมีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา 3) หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมมากเกินไป
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของจรัญ ยินยอม (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัย “เร่ือง การศึกษาปัจจัยเก่ียวข้องกับการ
ออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาระดับความ
คิดเห็น และ 2) เสนอแนะแนวทางแก้ไขเก่ียวกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการออกกลางคัน จ านวน 10 ปัจจัย เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ 1) ความคิดเห็นระดับมาก จ านวน 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเรียนการสอน หลักสูตร และ
หน่วยสนับสนุนการเรียน  2) ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จ านวน 7 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ศูนย์ IT ผู้บริหาร อาจารย์ ส านักวิทยบริการ ปัจจัยส่วนตัว และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถน าข้อมูลท่ีได้รับไปช่วย
ในการของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หรือหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องได้ เช่น การพิจารณาในการลด
จ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาท่ีมีความซ้ าซ้อนกัน หรือไม่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน และยังช่วยเป็นแนวทาง
ในการเพ่ิมจ านวนการคงอยู่ของนักศึกษาได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในแต่ละคณะเพ่ือ

น าข้อมูลมาเปรียบเทียบหาสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีเป็นปัจจัยต่อการออกกลางคันของนักศึกษา รวมท้ังน าข้อมูลท่ีได้รับมา
ก าหนดแนวทางนโยบายท่ีชัดในการวางแผนแก้ไข และลดปัญหานักศึกษาออกกลางคัน 

2. อาจารย์ผู้สอนควรพัฒนาระบบการเรียนการสอน หรือวิธีการสอนแบบใหม่ๆ โดยน าระบบการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เข้ามาช่วยพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 

3. การวิจัยคร้ังต่อไปควรมุ่งเน้นศึกษาตัวแปรในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึนเพราะอาจจะท าให้ค้นพบถึงปัญหา
การออกกลางคันของนักศึกษาท่ีชัดเจนและตรงจุดมากข้ึน 
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