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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุและความคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออก

กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี การเก็บรวบรวมขอมูลใช
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 218 คน และการสนทนาอภิปรายกลุมยอย จํานวน 8 คน การวิเคราะห
ขอมูลใชคาความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนการสนทนาอภิปรายกลุมยอย วิเคราะห
ขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออก
กลางคันในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ไดแก (1) ดานหลักสูตร ประกอบดวย  เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป และ
เมื่อเขาเรียนแลวเห็นวา สาขาวิชาไมตรงกับความตองการ  (2) ดานมหาวิทยาลัย ประกอบดวย การบริการ
สาธารณปูโภค เชน ระบบนํ้า ไฟฟา มีไมเพียงพอ หองเรียน/หองปฏิบัติการ ไมทันสมัย และวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องจักรในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ (3) ดานนักศึกษา ประกอบดวย  คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ  ความรู
พ้ืนฐานไมเพียงพอสําหรับรายวิชาท่ีศึกษาอยู  สวนสาเหตุดานครอบครัว  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาเปน
สาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาอยูในระดับนอย ดานความคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออก
กลางคันของนักศึกษาฯ  พบวาอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานหลักสูตร ประกอบดวย การจัดกิจกรรม
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนและแนวทางการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ดานอาจารย ประกอบดวย 
อาจารยผูสอนมีความเขาใจถึงความแตกตางของนักศึกษา และอาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคําแนะนําอยาง
เพียงพอ และดานมหาวิทยาลัย ประกอบดวย การจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยตองมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการเรียน การประชาสัมพันธขอมูลตางๆ มีหลายชองทางและรวดเร็ว และการใหบริการของเจาหนาท่ีควรมี
ปฏิสัมพันธท่ีดีตอนักศึกษา  
คําสําคัญ: การออกกลางคัน  นักศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

Abstract 
The research aims to study the causes and expectations on the solutions to dropout 

problems of Prince of Songkla University students, Surat Thani Campus.  The data were 
collected from 218 questionnaires and a group discussion of 8 participants.  The data were 
analysed for frequency, mean, percentage and standard deviation whereas the group 
discussion was analysed by using the content analysis technique. The findings revealed that 
the students’ opinions on the dropouts were at a medium level which the first three reasons 
were (1) the curriculum; the course content was too difficult to learn and the students were 
not interested in the chosen majors (2) the university; the students were not satisfied with the 
service facilities such as water, electricity, non-modernized classrooms/labs, learning materials 

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธาน ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี84000 
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and equipments provided by the university, and (3) the students; the students’ average score 
was lower than the standard criterion and they were lack of basic knowledge on each subject. 
In addition, the family problem factor was at a low level. The findings of the expectations on 
the solutions to dropout problems were at a medium level which were from 3 factors. Firstly, 
the curriculum; the activity arrangements prepared for higher education or indicate career 
guidelines at after graduation should be provided. Secondly, the lecturers; they should 
understand the differences of students and they should provide time appropriately for 
consultations. Thirdly, the university; the environment should support the learning 
atmosphere, there should be various and fast channels of information distributions and the 
staff should have a service minde to the students.  
Keywords: dropouts, undergraduate students, Surat Thani Campus  

 
บทนํา 

ในแตละปการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือก
จากระบบตางๆ ไมวาจะเปนโดยวิธีพิเศษ รับตรง และระบบกลางเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเปน
จํานวนมาก และสาขาวิชาตางๆ สามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถเขาศึกษาไดตามจํานวนท่ี
ตองการ แตอยางไรก็ตามท่ีผานมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีนักศึกษาท่ีออก
กลางคัน ไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรไดกําหนดไวเปนจํานวนไมนอย จากขอมูลจํานวน
นักศึกษาระหวางปการศึกษา 2554 – 2556 จํานวน 3,679 คน มีนักศึกษาท่ีออกกลางคัน จํานวน 529 คน  
คิดเปนรอยละ 14.38 (งานทะเบียนและประมวลผล, 2557) และในแตละปการศึกษา ก็มีจํานวนนักศึกษาท่ี
ออกกลางคันเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แตยังไมมีการศึกษาถึงสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาดังกลาว 

การออกกลางคันยังถือไดวาเปนความสูญเปลาทางการศึกษา กลาวคือ สถานศึกษาเสียเวลาในการบริหาร
จัดการ เสียทรัพยากรในการลงทุนและเสียโอกาสในการสรางคน สวนผูเรียนเสียเวลา เงินทอง และเสียขวัญ
กําลังใจในการถอยหลังไปเริ่มตนใหม รวมท้ังภาครัฐก็จําเปนตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการศึกษา
เปนจํานวนมากเชนกัน และการออกกลางคันยังแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
น้ันๆ อีกดวย สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มีหลายอยาง เชน เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป มีปญหาเรื่อง
การเรียนรูและความยากของหลักสูตร (อารี, 2550) หรือสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากนักศึกษาเองไมชอบสาขาวิชาท่ี
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน หรือบางคนมีการรับรูชากวาปกติ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีอาจสงผลให
นักศึกษามีผลการเรียนท่ีไมดีและออกกลางคันได (วัชรี และคณะ, 2550)   

ดังน้ันผูวิจัยซึ่งมีภาระงานในการดําเนินการเก่ียวกับการลาออกจากสภาพการเปนนักศึกษา การพนสภาพ
จากการเปนนักศึกษาเน่ืองจากการไมมาลงทะเบียน จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี วามีสาเหตุใดบางท่ีทําใหนักศึกษาตองออก
กลางคัน ซึ่งผลจากการวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปใชในการกําหนด
แนวทางในการแกไข ปองกัน ติดตามชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีแนวโนมการออกกลางคัน และนําเสนอผูบริหาร
เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ใหมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. ศึกษาความคิดเห็นตอสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
2. ศึกษาความคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประชากร/กลุมตัวอยาง   

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ท่ีสมัครเขาเรียนและลงทะเบียนเรียนแลวเขาศึกษาไดระยะหน่ึงแลวตอง
ออกจากมหาวิทยาลัยไปกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รวมท้ังนักศึกษาในภาวะวิกฤตและนักศึกษาใน
ภาวะรอพินิจ ปการศึกษา 2556 และ 2557 จํานวน 477 คน (งานทะเบียนและประมวลผล, 2557) โดยใชสูตร
ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ธานินทร, 2549) ไดจํานวนตัวอยาง 218 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบดวย 4 สวน   

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
จํานวน 8 ขอ  

สวนท่ี 2 สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
จํานวน 33 ขอ 

สวนท่ี 3 ความคาดหวังท่ีมีการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี จํานวน 11 ขอ 

โดยสวนท่ี 2 และ 3 มีลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 อันดับ คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง/แกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open – ended) 

สวนการสนทนาอภิปรายกลุมยอย (Focus group discussion) 1 กลุม จํานวน 8 คน โดยมีแนวคําถาม
สําหรับการสนทนาอภิปรายกลุมยอยเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ตลอดจนขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาดังกลาว
เพ่ือใชประกอบและสนับสนุนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม 

3. การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสาเหตุการออก

กลางคัน นํามารางเปนแบบสอบถามใหสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ีวางไว เสนอท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือ
ตรวจสอบหาขอบกพรองและใหขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ ถูกตองมากยิ่งข้ึน 

นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับนักศึกษาท่ีเปนประชากรจํานวน 30 คน  
โดยนักศึกษาท่ีเปนประชากรและไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือดูวาขอคําถามมีความชัดเจน ถูกตอง เหมาะสมหรือไม  
ซึ่งจากการวิเคราะหความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม, 2545) ไดคาความเช่ือมั่น = 0.89 นําแบบสอบถามท่ีไดแกไข
ปรับปรุงแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางตอไป 
4. ขั้นตอนและวิธกีารในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิจัยจะเปนผูเก็บขอมูลโดยใหผูตอบแบบสอบถามกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง  
และตอบขอซักถามหากผูตอบแบบสอบถามมีขอสงสัย และรอรับคืนโดยมีการตรวจสอบความถูกตอง  
ครบถวนของแบบสอบถามแตละชุดทันทีท่ีไดรับจากผูตอบแบบสอบถาม หากแบบสอบถามไมสมบูรณจะขอให
ผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลเพ่ิมเติม จํานวน 218 ชุด 

ขั้นตอนท่ี 2 การสนทนาอภิปรายกลุมยอย ใชวิธีการเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จัดกลุมสนทนาจํานวน 8 คน โดยผูวิจัยจะดําเนินการสัมภาษณ ตั้งคําถามและซักถามใหนักศึกษา
ไดแสดงความคิดเห็น สังเกตกิริยา วาจา นํ้าเสียง โดยไมแสดงความคิดเห็นรวมหรือช้ีนําใดๆ บันทึกขอมูลจาก
การสนทนาโดยการจดบันทึก (take note) และใชเครื่องบันทึกเสียง (take record)    

 

 7 
 



ความคิดเห็นตอสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

5. การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณถูกตองและนํามาประมวลผล แปลงขอมูลท่ีไดเปน 

รหัสตัวเลขเพ่ือใหสามารถประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร และทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูป โดยมีสถิติท่ีใชคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive research) ไดแก การวิเคราะหความถ่ี (Frequency)  
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  มีการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหในรูปแบบของตารางและการบรรยาย   

สวนการสนทนาอภิปรายกลุมยอย  ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม  ซึ่งเปนขอมูลท่ี
เปนถอยคําหรือขอความท่ีมาจากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา  โดยการเปรียบเทียบคําตอบวามีความ
คลายกัน  เหมือนกัน  เก่ียวของหรือไมเก่ียวของกัน  อยูในบริบทเดียวกันหรือไม จากน้ันจะมีการวิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content  analysis)  มีการจัดหมวดหมูของขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม แลวสรุป
เปนขอคนพบจากการเก็บขอมูลโดยนําเสนอตามหัวขอท่ีกําหนด โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิจัย 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เปน เพศหญิ ง  ร อยละ 75.23 (164 คน) วิ ธี เข าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี คือ โครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียนรอยละ 45.41 (99 คน) 
รองลงมา คือ วิธีรับตรง รอยละ 22.48 (49 คน) และระบบกลาง (admission) รอยละ 18.81 (41 คน) มีผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยูระหวาง 2.00–2.75 รอยละ 47.70 (104 คน) รองลงมาคือ 2.76–3.50  
รอยละ 39.00 (85 คน)   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ รอย
ละ 22.48 (49 คน) รองลงมา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ รอยละ 13.76 (30 คน) และสาขาวิชาภาษา การ
สื่อสารและธุรกิจ รอยละ 9.63 (21 คน) สวนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รอยละ 8.26 (18 คน) รองลงมา คือสาขาวิชาเคมีเพ่ือ
อุตสาหกรรม รอยละ 7.80 (17 คน) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 7.34 (16 คน) สวนใหญนักศึกษา
กําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 1 รอยละ 51.83 (113 คน) รองลงมา คือช้ันปท่ี 2 รอยละ  26.15 (57 คน) 
 ผูปกครองของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 39.00 (85 คน) รองลงมา คือ
อาชีพคาขาย รอยละ 23.39 (51 คน) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001–20,000 บาท รอยละ 35.32 (77 คน) 
รองลงมา คือ นอยกวา 10,000 บาท รอยละ 24.77 (54 คน) และ 20,001–30,000 บาท รอยละ 23.40  (51 คน) 
 
2.  สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันในระดับปานกลาง ยกเวนสาเหตุ
ดานครอบครวั มีความคิดเห็นในระดับนอย โดยสาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุ
การออกกลางคันเรียงตามลําดับ ไดแก ดานหลักสูตร ดานมหาวิทยาลัย ดานนักศึกษา และดานอาจารย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.02, 2.79, 2.71 และ 2.57 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันดานหลักสูตร จําแนกตามสาเหตุ
ยอยในระดับปานกลาง โดยสาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคัน
ดานหลักสูตร เรียงตามลําดับ ไดแก เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป เมื่อเขาเรียนแลวเห็นวาสาขาวิชาไมตรงกับ
ความตองการ ไมมั่นใจในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา และเน้ือหาท่ีเรียนนํามาใชประโยชนไดนอย 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27, 3.14, 2.95 และ 2.72 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันดานมหาวิทยาลัย จําแนกตามสาเหตุ
ยอยในระดับปานกลาง โดยสาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันดาน
มหาวิทยาลัย เรียงตามลําดับ ไดแก การบริการสาธารณูปโภค เชน ระบบนํ้า ไฟฟา  มีไมเพียงพอ หองเรียน/
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หองปฏิบัติการไมทันสมัย และวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ แหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 
เชน หนังสือ ตํารา คอมพิวเตอรสืบคนไมเพียงพอ สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยไมสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
การใหบริการของเจาหนาท่ีไมเหมาะสม เชน วาจาไมสุภาพ ไมมีความรู และมหาวิทยาลัยอยูไกล ไมสะดวกในการเดินทาง
มาเรียน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99, 2.92, 2.92, 2.79, 2.73, 2.64 และ 2.55 ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันดานนักศึกษา จําแนกตามสาเหตุ
ยอยในระดับปานกลาง ยกเวนสาเหตุยอยดานสุขภาพไมเอื้ออํานวยตอการเรียน และปญหาอื่นๆ เชน 
ติดสารเสพติด ติดการพนัน มีความคิดเห็นในระดับนอย โดยสาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันดานนักศึกษา ไดแก คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ ความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอ
สําหรับรายวิชาท่ีศึกษาอยู ความภาคภูมิใจในช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ไมชอบสาขาวิชาท่ีเรียน มีปญหาเรื่อง
การแบงเวลาในการเรียนกับการทํางาน ลาออกเพ่ือศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน ไมสามารถปรับตัวเขากับการเรียนใน
มหาวิทยาลัยได ลาออกเพ่ือเขารับการคัดเลือกใหมโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33, 3.12, 3.09, 2.87, 2.73, 2.69, 
2.68, 2.57 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสาเหตุการออกกลางคัน ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จําแนกแตละดาน 

สาเหตุการออกกลางคัน คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ดานนักศึกษา 2.71 0.69 ปานกลาง 
2.  ดานครอบครัว 2.29 0.99 นอย 
3.  ดานอาจารย 2.57 0.96 ปานกลาง 
4.  ดานหลักสูตร 3.02 0.95 ปานกลาง 
5.  ดานมหาวิทยาลัย 2.79 1.01 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดานหลักสูตร จําแนกสาเหตุยอยในแตละดาน 

ดานหลักสูตร คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  เนื้อหาที่เรียนยากเกินไป 3.27 1.12 ปานกลาง 
2.  เนื้อหาที่เรียนนํามาใชประโยชนไดนอย 2.72 1.21 ปานกลาง 
3.  เมื่อเขาเรียนแลวเห็นวาสาขาวิชาไมตรงกับความตองการ 3.14 1.25 ปานกลาง 
4.  ไมมั่นใจในการประกอบอาชพีหลังจบการศึกษา 2.95 1.24 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดานมหาวิทยาลัย จําแนกสาเหตุยอยในแตละดาน 

ดานมหาวิทยาลัย คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยไมสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 2.73 1.20 ปานกลาง 
2.  แหลงศึกษาคนควาเพิ่มเติม เชน หนังสือ ตํารา คอมพิวเตอรสืบคนไมเพียงพอ   2.79 1.24 ปานกลาง 
3.  การใหบริการของเจาหนาที่ไมเหมาะสม เชน วาจาไมสุภาพ  ไมมีความรู 2.64 1.17 ปานกลาง 
4.  มหาวิทยาลัยอยูไกล ไมสะดวกในการเดินทางมาเรียน 2.55 1.29 ปานกลาง 
5.  การบริการสาธารณูปโภค เชน ระบบน้ํา ไฟฟา มีไมเพียงพอ  2.99 1.35 ปานกลาง 
6.  วัสดุ อปุกรณ และเคร่ืองจักรในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 2.92 1.28 ปานกลาง 
7.  หองเรียน/หองปฏบิัติการไมทันสมัย 2.92 1.31 ปานกลาง 
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ความคิดเห็นตอสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดานนักศึกษา จําแนกสาเหตุยอยในแตละดาน 

ดานนักศึกษา คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ความรูพื้นฐานไมเพียงพอสําหรับรายวิชาที่ศึกษาอยู 3.12 1.06 ปานกลาง 

2.  ไมชอบสาขาวิชาที่เรียน 2.87 1.25 ปานกลาง 
3.  คะแนนเฉล่ียตํ่ากวาเกณฑ 3.33 1.23 ปานกลาง 
4.  มีปญหาเร่ืองการแบงเวลาในการเรียนกับการทาํงาน 2.73 1.11 ปานกลาง 
5.  ไมสามารถปรับตัวเขากับการเรียนในมหาวิทยาลัยได 2.68 1.19 ปานกลาง 
6.  ความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของมหาวทิยาลัย   3.09 1.54 ปานกลาง 
7.  ลาออกเพื่อศึกษามหาวิทยาลัยอื่น  2.69 1.41 ปานกลาง 
8.  ลาออกเพื่อเขารับการคัดเลือกใหม 2.57 1.40 ปานกลาง 
9.  สุขภาพไมเอื้ออํานวยตอการเรียน   2.14 1.13 นอย 
10.  ปญหาอื่นๆ เชน ติดสารเสพติด ติดการพนัน ต้ังครรภระหวางเรียน 1.84 1.16 นอย 

 
3. ความคาดหวังที่มีการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอการแกไขปญหาการออกกลางคันทุกดานในระดับปานกลาง  
โดยความคาดหวังตอการแกไขปญหาการออกกลางคัน เรียงตามลําดับ ไดแก ดานหลักสูตร  ดานมหาวิทยาลัย  
และดานอาจารย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45, 3.37 และ 3.37 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอการแกไขปญหาการออกกลางคันดานหลักสูตรในระดับปานกลาง 
โดยความคาดหวังตอการแกไขปญหาการออกกลางคัน เรียงตามลําดับ ไดแก การจัดกิจกรรมการศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึนและแนวทางการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมเน้ือหาวิชา
ในหลักสูตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณปจจุบันไดจริง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 และ 3.44 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออกกลางคันของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จําแนกแตละดาน 

ความคาดหวงัที่มตีอการแกไขปญหาการออกกลางคัน คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความความหวัง 

1.  ดานมหาวิทยาลัย 3.37 0.89 ปานกลาง 

2.  ดานหลักสูตร 3.45 0.97 ปานกลาง 
3.  ดานอาจารย 3.37 1.06 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออกกลางคัน ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ดานหลักสูตร จําแนกความคาดหวังยอยในแตละดาน 

ดานหลักสูตร คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความความหวัง 

1.  ปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาในหลักสูตรใหสามารถนาํมา
ประยุกตใชในสถานการณปจจุบันไดจริง 

3.44 1.03 ปานกลาง 

2.  การจัดกิจกรรมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและแนวทางการประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 

3.45 1.04 ปานกลาง 
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4. ขอมูลจากคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง/แกไขปญหาการออก
กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

จากการศึกษาเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง/แกไขปญหาการออกกลางคันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ท่ีมีลักษณะเปนแบบปลายเปด สามารถแยก
ออกเปนดานตางๆ ดังตารางท่ี 7 

 
ตารางท่ี 7 ความถ่ีของขอเสนอแนะ และแนวทางแนวทางในการปรับปรุง/แกไขปญหาการออกกลางคันของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง/แกไขปญหาการออกกลางคัน ความถ่ี 

ดานนักศึกษา 
1. ความรูพื้นฐานมีไมเพียงพอ  ควรเพิ่มการเรียนปรับความรูพื้นฐานในบางรายวิชา  
2. ควรใหความรูเกี่ยวกับการเรียน  การปรับตัวเพื่อใหสามารถใชชีวิตในมหาวิทยาลัยได 

 
24 
17 

ดานครอบครัว 
    1. ควรจัดประชุมผูปกครองเพื่อแนะนําวิธีการใหคําปรึกษา/ใหกําลังใจ  คอยติดตาม  และสังเกตพฤติกรรม 
       การเรียนและการใชชีวิตของนักศึกษาอยางใกลชิด 

2. รายไดของครอบครัวมีไมเพียงพอที่จะสงเสียใหเรียนตอได 

 
29 
 

26 
ดานหลักสูตร 

1. เนื้อหาที่เรียนยากเกินไป  พื้นฐานไมแนน  จึงไมเขาใจเนื้อหาวิชา 
2. ควรเนนรายวิชาที่นําไปประกอบเปนอาชีพไดจริง 

 
25 
19 

ดานอาจารย 
1. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาพบเพื่อรับคําแนะนํา วางแผนหรือปรึกษาหารือเร่ืองการเรียนและการใชชีวิต 
2. วิธีการสอนของอาจารย เชน สอนเร็วเกินไป เพราะเขาใจวานักศึกษามีพื้นฐานอยูแลว ระดับความยาก    
   ของเนื้อหา เทคนิคการสอนที่ไมหลากหลาย 

 
28 
13 

 
4. ผลการสนทนาอภิปรายกลุมยอย   

1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอบเขาเพ่ือศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
นักศึกษาสวนใหญคิดวา วิธีสอบเขาเพ่ือศึกษาตอในมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

มีความหลากหลายและเหมาะสมแลว สวนใหญสอบเขาโดยโครงการตั้งใจดีมีท่ีเรียนรอบแรกและรอบท่ีสอง วิธี 
admission และโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต 

2) ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมและการใหความรูตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนท้ังทางดานวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และนันทนาการ 

นักศึกษามีความเห็นวา กิจกรรมท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษา เชน โครงการเตรียมความพรอม
ในการเรียนมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มีความเหมาะสมดีแลว และมีความเห็นเพ่ิมเติมวา
มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานกอนเปดภาคการศึกษา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ  ใหแกนักศึกษาท่ีสนใจสมัครเรียน  หรือนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ํากวา
เกณฑ เพ่ือเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนเปดภาคการศึกษา สําหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัย
ไดกําหนดใหเปนสวนหน่ึงของรายวิชา เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมแลว เพราะนักศึกษาไดทําลงมือปฏิบัติจริง 
กิจกรรมท่ีทําก็เปนประโยชนตอสวนรวม และสามารถนําประสบการณท่ีไดมาปรับใชในชีวิตประจําวันได 

3) บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา 
นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวา อาจารยท่ีปรึกษามีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยใหคําปรึกษา 

แนะนําเรื่องตางๆ แกนักศึกษา ไมวาจะเปนการวางแผนการลงทะเบียนเรียน แนะนําวิธีการเรียน การใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาไดใหขอมูลเก่ียวกับอาจารยท่ีปรึกษาในอุดมคติวา ควรคอยแนะนําการลงทะเบียน
เรยีนและวางแผนการเรียน การปรับตัวและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมท้ังดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดสภาพ
การเปนนักศึกษา เปดโอกาสและชองทางในการสื่อสารกับนักศึกษาใหมากข้ึน และมีความรูเก่ียวกับหลกัเกณฑ
ตางๆ เชน การลงทะเบียน โครงสรางหลักสูตร เปนตน 
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ความคิดเห็นตอสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

4) สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย เชน หอพัก หองเรียน โรงอาหาร   
นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวา บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเงียบ สงบ เปนธรรมชาติ เหมาะกับ

การใชชีวิตแบบเรียบงาย มีสมาธิในการเรียนและสามารถซึมซับกับธรรมชาติรอบๆ มหาวิทยาลัยไดอยางเต็มท่ี 
สวนสภาพหองเรียนบางหองเกา และมีความสกปรก มีเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ โสตทัศนูปกรณ  แตใชงาน
ไมได สวนหองนํ้าภายในมหาวิทยาลัยบางจุดโดยเฉพาะอาคารเรียนรวม มีจํานวนนอย บางหองไมสามารถใชงานได 
และแสงสวางภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาเห็นวา บริเวณทางเดินและบริเวณลานอาคารท่ีนักศึกษาใชทํา
กิจกรรมยังไมมีความสวางเพียงพอ ท้ังน้ี นักศึกษามีขอเสนอแนะ ขอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องหองเรียน หองนํ้าและแสงสวางภายในพ้ืนท่ีทางเดินและ
ลานทํากิจกรรมโดยเรงดวน 

5) การจัดผังหนวยงานหรือสถานท่ีตางๆ เชน งานทะเบียนและประมวลผล งานพัฒนานักศึกษา  
งานบริหารงบประมาณและพัสดุ สํานักงานคณะ   

นักศึกษามีความเห็นเก่ียวกับการจัดผังหนวยงานหรือสถานท่ีตางๆ เชน งานทะเบียนและ
ประมวลผล งานพัฒนานักศึกษา งานบริหารงบประมาณและพัสดุ สํานักงานคณะวา หนวยงานดังกลาวเปน
หนวยงานท่ีนักศึกษามีความจําเปนจะตองติดตอซึ่งแตละงานตั้งอยูหางไกลกัน หากเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ซึ่ง
ไมมีรถมอเตอรไซคใช จะตองเดินทางดวยเทาหรือรอรถประจําทางมาติดตอกับหนวยงานดังกลาว ท้ังน้ี  
นักศึกษาเสนอใหมีการดําเนินการแตละเรื่องมีข้ันตอนท่ีไมยุงยาก สามารถจัดสงเอกสารไดท้ังสํานักงานคณะ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีเจาหนาท่ีท่ีสํานักงานคณะสามารถใหขอมูลและตอบคําถามหรือคอยใหบริการ
ประสานงานระหวางอาจารยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยไมตองใหนักศึกษาเดินไปมาระหวางหนวยงานเพ่ือ
สอบถามขอมูลเรื่องเดียวกันแตอยูคนละหนวยงาน  

6) ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาเห็นวาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมแลว 

ท้ังน้ี นักศึกษามีความเห็นเพ่ิมเติม ขอใหคณะ/สาขาวิชาเพ่ิมโครงการเรียนปรับพ้ืนฐานใหกับนักศึกษาบางคนท่ีมี
ผลการเรียนต่ํากอนเปดภาคการศึกษา สวนการจัดการเรียนการสอนขอใหจัดการเรียนการสอนในวันจันทรถึงวันศุกร 

7) บทบาทของอาจารยผูสอน 
นักศึกษามีความเห็นวา อาจารยผูสอนจะตองสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ไดคิดคนควา

ศึกษาทดลอง ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เปนผูกําหนดบทบาทใหนักศึกษาทุกคนไดมีสวน
เขารวมทํากิจกรรม แบงกลุม มอบหมายงานหนาท่ีความรับผิดชอบ จัดการใหทุกคนไดทํางานท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและความสนใจของตน เขารวมทํากิจกรรมในกลุมจริงๆ พรอมท้ังให ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเมื่อนักศึกษาตองการความชวยเหลือ 
 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยกับสาเหตุการออกกลางคันในระดับปานกลาง  โดยสาเหตุ

การออกกลางคันในภาพรวม 3 อันดับแรก ไดแก ดานหลักสูตร ดานมหาวิทยาลัย และดานนักศึกษา สวน
สาเหตุยอยดานครอบครัว มีความคิดเห็นในระดับนอย   

สาเหตุการออกกลางคันดานหลักสูตร ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดย
สาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุดคือ เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป สอดคลองกับ
การศึกษาของอารี (2550)  และ Rai (2014) ท่ีพบวา สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาดานหลักสูตร คือ  
เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป มีปญหาการเรียนรูและความยากของหลักสูตร อาจเน่ืองจากนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู
ไมเพียงพอสําหรับการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ขาดทักษะกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะห ไมสามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสาระอื่นๆ ได สวนสาเหตุยอยที่รองลงมาเห็นวา สาขาวิชาไมตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับการศึกษาของสรรคชัย (2554) ท่ีพบวาสาเหตุการออกกลางคัน
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ของนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน คือ เมื่อเขาเรียนแลวเห็นวาสาขาวิชาไมตรงกับความตองการ 
อาจเน่ืองจากสถานการณความตองการของแรงงานในปจจุบันมีความตองการแรงงานฝมือ หรือบุคลากรท่ีมี
ความสามารถเฉพาะทางสถานประกอบการและผูประกอบการมีความตองการผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพียงรอยละ 28.6 ซึ่งเปนลักษณะงานสําหรับดานบริหารจัดการและฝายสนับสนุน/สํานักงาน (จงจิตต และ  
รีนา, 2558) เมื่อนักศึกษาเขามาเรียนแลวจึงพบวาหลักสูตรท่ีตนเองเรียนน้ันไมตรงกับความตองการ  หรือจบ
แลวไมมีความมั่นใจในการหางานทําน่ันเอง  

สาเหตุการออกกลางคันดานมหาวิทยาลัย ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  
โดยสาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุดคือ การบริการสาธารณูปโภค เชน ระบบนํ้า 
ไฟฟา มีไมเพียงพอ  สอดคลองกับผลการสํารวจความพึงพอใจตอกายภาพและสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี (2553) ท่ีพบวา ระดับความพึงพอใจตอกายภาพและ
สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยต่ําสุด คือ ระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา สวนสาเหตุยอยท่ี
รองลงมาเห็นวา หองเรียน/หองปฏิบัติการไมทันสมัย วัสดุ อุปกรณ และเครื่องจักรในการปฏิบัติงานไม
เพียงพอ สอดคลองกับการศึกษาของสรรคชัย (2554)  และอารี  (2550) ท่ีพบวา สาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษาดานการบริการและการสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน คือ ไมมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช
จัดการเรียนการสอน และอุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ อาจเน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน
เพ่ือสรางหรือปรับปรุง ซอมบํารุง ระบบสาธารณูปโภคมีจํากัดและบางสาขาวิชาอาจมีอุปกรณการเรียนการสอนท่ี
ไมเพียงพอเน่ืองจากเครื่องมือวิทยาศาสตรบางช้ินมีราคาคอนขางแพงหรืออาจจะตองใชเจาหนาท่ีท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะในการดูแล เมื่อพิจารณาถึงความจําเปน จํานวนผูใชงานและประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับแลว จึง
ไมคุมคาแกการลงทุน 

สาเหตุการออกกลางคันดานนักศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดย
สาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุดอันดับแรก  ไดแก คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ  
สอดคลองกับการศึกษาของ วิทยาลัยเทคนิคลําปาง (2556) และวัชรี และคณะ (2550) ท่ีพบวา ปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอการออกกลางคันดานนักศึกษา คือ การมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ อาจเน่ืองจากเกณฑในการวัดผล
การเรียนของแตละหลักสูตรไดระบุวิธีการประเมินเพ่ือใหไดมาซึ่งคะแนน เชน การเขาช้ันเรียน การทดสอบยอย 
การทํารายงาน การสอบกลางภาค-ปลายภาค หากนักศึกษาไมตั้งใจเรียน หรือไมเขาช้ันเรียน  ขาดการเตรียมตัว
ท่ีดีในการเรียนและการสอบ ก็จะทําใหไมมีคะแนนเก็บหรือทําคะแนนไดนอย สงผลใหคะแนนรวมในการ
ประเมินผลต่ํากวาเกณฑได อน่ึงรายไดของครอบครัวก็เปนสวนหน่ึงในการสงเสริมการเรียนของนักศึกษา 
ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนจะจายหรือลงทุนเพ่ือการศึกษาของบุตรนอยกวาครอบครัวท่ีมีฐานะร่ํารวย เพราะมี
ความสามารถในการจายนอยกวา และสิ่งน้ีนาจะมีผลตอผลสัมฤทธ์ิในการเรียนท่ีแตกตางกันดวย   
 สาเหตุยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นดวยรองลงมาอันดับท่ี 2 เห็นวา ความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอ
สําหรับรายวิชาท่ีศึกษาอยู สอดคลองกับการศึกษาของรําพึง (2550) ท่ีพบวา สาเหตุหลักท่ีทําใหนักศึกษาตอง
ออกกลางคัน เพราะไมมีพ้ืนฐานในสาขาท่ีเรียน อาจเน่ืองจากนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอในบาง
รายวิชา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาจมุงเนนการเรียนพิเศษ 
หรือเทคนิคการทําขอสอบเพ่ือเขาศึกษาตอในคณะ/สาขาท่ีตนเองสนใจแทนการมุงมั่นกับการเรียนในช้ันเรียน
เพ่ือใหมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอกับการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนเมื่อเขามาเรียนในระดับอุดมศึกษา แลวไมสามารถ
ปรับตัวเขากับการเรียนได 
 
2. ความคาดหวังท่ีมีการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต 
สุราษฎรธานี 
 ดานหลักสูตร คือ การจัดกิจกรรมการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนและแนวทางการประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของจงจิตต และ รีนา (2558) ท่ีพบวา อาจเน่ืองจากเมื่อนักศึกษาใกล
สําเร็จการศึกษาตองพิจารณาเลือกระหวางการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนหรือหางานเพ่ือประกอบเปนอาชีพหลัง
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สําเร็จการศึกษา แตยังไมมั่นใจในศักยภาพของตนเอง  หรือไมสามารถหางานท่ีเหมาะกับตนเองได จึงตองการ
ขอมูลหรือแนวทางเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ประกอบกับปจจุบันการผลิตบุคลากรมีคุณสมบัติไมสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานทําใหเกิดปญหาการวางงานและขาดแคลนแรงงานซึ่งคาดวาจะมีแนวโนมมากข้ึน
ถึง 6% ไปจนถึงป  2560  จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหนักศึกษามีความคาดหวังใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึนและแนวทางการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา   

ดานอาจารย คืออาจารยผูสอนมีความเขาใจถึงความแตกตางของนักศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของ  
อรุณวรรณ และ นันทิกา (2554) ท่ีพบวา ความคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษามาก
ท่ีสุด คือ  ผูสอนเขาใจถึงความแตกตางของนักศึกษา อาจเน่ืองจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางในเรื่องของ
ความรูพ้ืนฐานความสามารถของสติปญญาและสมองก็มีความแตกตางกัน หรือมีความเขาใจเน้ือหาวิชาท่ีไมเทากัน 
ดังน้ัน  นักศึกษาจึงมีความคาดหวังใหอาจารยผูสอนมีความเขาใจผูเรียน สามารถตรวจสอบและดึงความคิดของ
ผูเรียนใหแสดงออกมามากท่ีสุด ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน ไมถือวาความคิดตนถูกตองเสมอ เขาใจและ
ยอมรับวาบุคคลมีความแตกตางกัน ไมดวนตัดสินผูเรียนอยางผิวเผินและความคาดหวังดานมหาวิทยาลัย คือ การ
จัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยตองมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียน สอดคลองกับการศึกษาของประสิทธ์ิ 
และรัชนีพร (2556) และการสนทนาอภิปรายกลุมยอย (Focus group discussion) ท่ีพบวา แนวทางการแกไข
ปญหาการออกกลางคันดานสถานศึกษา คือขอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเรื่องหองเรียนท่ีเหมาะสม หองนํ้าท่ีสะอาดและแสงสวางภายในพ้ืนท่ีทางเดินและลานทํา
กิจกรรม อาจเน่ืองจากสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ไมวาจะเปนอาคารสถานท่ี สนาม สวนหยอม สนามกีฬา 
สถานท่ีพักผอน เปนเรื่องสําคัญท่ีมีอิทธิพลสงผลตอการเรียนและสมองของนักศึกษาใหไดรับการกระตุนทํา
ใหเกิดการเรียนรู สภาพแวดลอมท่ีดีอาจสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดีทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน จึงเปนเหตุผลใหนักศึกษามีความคาดหวังใหมหาวิทยาลัยพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมเพ่ือเสริมสราง
บรรยากาศทางวิชาการใหมากข้ึน  

 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันสําหรับหนวยงานตางๆ 
 ดานหลักสูตร 

1) ควรจัดใหมีการเรียนปรับความรูพ้ืนฐานของนักศึกษากอนเริ่มการเรียนในภาคการศึกษาแรก เชน  
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร เปนตน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจใน
เน้ือหาวิชาท่ีเรียนมากข้ึน และมีเวลาปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษา  

2) เพ่ิมความเขมขนในรายวิชาหรือเน้ือหาในหลักสูตรเก่ียวกับความสามารถเฉพาะทางหรือจุดเนนของ
สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหนักศึกษาใชสมัครงานหรือประกอบ
อาชีพอิสระ   

3) เปดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือใหนักศึกษาท่ีสนใจสมัครเรียนเพ่ิมเติมความรูและทักษะท่ีเฉพาะเจาะจง  
เพ่ือนําประกาศนียบัตรทางวิชาชีพท่ีไดรับประกอบการพิจารณาสมัครงาน 

ดานอาจารย 
1) ควรใหความสําคัญกับบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา เน่ืองจากระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็งจะ

ชวยลดจํานวนการออกกลางคันของนักศึกษาไดโดยการสรางความตระหนักและการรับรูใหอาจารยท่ีปรึกษาไดมี
บทบาทในการใหคําแนะนําท้ังเรื่องวิชาการและเรื่องสวนตัว รวมท้ังจัดเวลาใหนักศึกษาสามารถเขาพบไดมากข้ึน 

ดานมหาวิทยาลัย 
1) ควรวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ระบบนํ้า ท้ังอาคารเรียนและหอพัก

อยางเปนรูปธรรม และประชาสัมพันธกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเปนระยะ ๆ 
รวมท้ังสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมดังกลาว นําผลจากการการศึกษาท่ีได มาพัฒนา
และปรับปรุงตอไป 
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2.  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 1)  ควรเพ่ิมกระบวนการในการสัมภาษณผูบริหาร คณาจารยเพ่ือสอบถามความคิดเห็น เพ่ิมเติมจาก
กลุมตัวอยางรวมดวย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมและครบถวนยิ่งข้ึน  
 2) วางแผนและพัฒนาระบบการชวยเหลือและติดตามการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตสรุาษฎรธานี 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เก่ียวกับสาเหตกุารออกกลางคัน  ในระดับปานกลาง  โดยสาเหตุการออก
กลางคัน 3 อันดับแรก ไดแก ดานหลักสูตร ดานมหาวิทยาลัย และดานนักศึกษา สวนสาเหตุดานครอบครัว  มี
ความคิดเห็นในระดับนอย   

สําหรับสาเหตุยอยการออกกลางคันดานหลักสูตร ไดแก เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป และเมื่อเขาเรียนแลว
เห็นวาสาขาวิชาไมตรงกับความตองการ สาเหตุยอยการออกกลางคันดานมหาวิทยาลัย ไดแก การบริการ
สาธารณูปโภค เชน ระบบนํ้า ไฟฟา มีไมเพียงพอ หองเรียน/หองปฏิบัติการ  ไมทันสมัย และวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องจักรในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ  และสาเหตุยอยการออกกลางคันดานนักศึกษา ไดแก คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา
เกณฑ ความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอสําหรับรายวิชาท่ีศึกษาอยู ความภาคภูมิใจในช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ไมชอบ
สาขาวิชาท่ีเรียน และมีปญหาเรื่องการแบงเวลาในการเรียนกับการทํางาน   

ท้ังน้ี เมื่อนําขอมูลสาเหตุยอยการออกกลางคันในแตละดานมาเรียงกัน สาเหตุการออกกลางคัน
สูงสุด  3  อันดับแรก ไดแก (1) คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ  (2) เน้ือหาท่ีเรียนยากเกินไป  และ (3) เมื่อเขาเรียน
แลวเห็นวา สาขาวิชาไมตรงกับความตองการ สวนความคาดหวังท่ีมีตอการแกไขปญหาการออกกลางคันดาน
มหาวิทยาลัย  ดานหลักสูตร และดานอาจารย  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังระดับปานกลาง  
ความคาดหวังยอยดานหลักสูตร  ไดแก การจัดกิจกรรมการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนและแนวทางการประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศกึษา สวนความคาดหวังดานอาจารย ไดแก อาจารยผูสอนมีความเขาใจถึงความแตกตางของ
นักศึกษา  และอาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคําแนะนําอยางเพียงพอ และความคาดหวังดานมหาวิทยาลัย 
ไดแก การจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยตองมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียน การประชาสัมพันธขอมูล
ตางๆ มีหลายชองทางและรวดเร็ว และการใหบริการของเจาหนาท่ีควรมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอนักศึกษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตสุราษฎรธานี ท่ีไดอนุมัติ

งบประมาณใหดําเนินการวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนผูตอบ
แบบสอบถามและสนทนาอภิปรายกลุมยอย ขอขอบคุณ คุณกัญญณัฐภัทร รังสี ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  
อาจารยอัสมา ทรรศนะมีลาภ ผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ ท่ีไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอเสนอแนะ  
ขอคิดเห็นอันเปนประโยชนสําหรับการศึกษาเปนอยางดียิ ่ง ทําใหการวิจ ัยฉบับนี ้เสร ็จสมบูรณตาม
วัตถุประสงคทุกประการ คุณคาและประโยชนจากการศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแด  คุณพอ 
คุณแม และผูมีพระคุณทุกทาน สวนความผิดพลาดใดๆ ท่ีปรากฏในการวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยขอนอมรับแตเพียงผูเดียว 
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