
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
อดิศักดิ์  มิดดี้, ณัฐพล ผูเทียมใจ และ ดร.ไสว ศิริทองถาวร 

สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตร  วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบเกี่ยวกับปญหาการรออกกลางคันของนักศึกษา กลุมประชากรเปนนักศึกษาภาคปกติ สาขา
การจัดการอุตสาหกรรม ที่ออกลางคันระหวางปการศึกษา 2558-2561 ไดมาโดนใชสูตรคํานวณ จํานวน 60 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม และเก็บขอมูลโดยใชการสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษาท่ีออกกลางคัน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความถี่ และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F-test, T-test  และ Scheffe ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีออกกลางคันเปนเพศชาย (รอยละ 78.3) 
มากกวาเพศหญิง (รอยละ 21.7) และนักศึกษาท่ีออกกลางคันปจจุบันกําลังศึกษา (รอยละ 60.0) มากกวาประกอบ
อาชีพ (รอยละ 40.0)  โดยสาเหตุที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือสาเหตุดานสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.23) รองลงมาคือสาเหตุดานนักศึกษา  (คาเฉลี่ย 2.90) สาเหตุดานผูสอน (คาเฉลี่ย 2.74) สาเหตุดานสังคม 
(คาเฉลี่ย 2.69) และสาเหตุที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือสาเหตุดานครอบครัว (คาเฉลี่ย 2.66) ผลการเปรียบเทียบสาเหตุ
การออกกลางคันของ นักศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีมีที่อยูปจจุบัน รูปแบบท่ีพักอาศัย ปที่เขาศึกษา มีสาเหตุการออก
กลางคันที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

คําสําคัญ : การออกกลางคัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  

  

บทนํา 
ปจจุบันการพัฒนาประเทศกําลังอยูในยุคของ

การเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนซึ่งทําให
เกิดผลกระทบในทุกๆ ดานโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีทําให
ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
เ กษตรกรรม  การท อ ง เที่ ย วและการบ ริกา ร
จําเปนตองอาศัยบุคลากรมาทํางานในตําแหนงหนาที่
ตางๆ เปนจํานวนมาก รัฐบาลทุกสมัยจึงมุงเนน และ

ใหความสําคัญกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
เปนภารกิจเรงดวน ทั้งนี้เนื่องจากทุกภาคสวน ใน
สังคมตางก็มีความตระหนักและยอมรับกันว า
การศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบัน  ดั งนั้ นถ าคนในชาติ ได รั บการพัฒนา
การศึกษาอยางเหมาะสมก็จะสามารถนําความรู 
ทักษะและประสบการณไปประยุกต ใช ในกา ร
ประกอบ อาชีพ รวมทั้งการแกไขปญหาตางๆของ
ชาติใหลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยใหดํารง
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ตนอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข (จรัญ ยินยอม, 

2552; Ingholt et al., 2015) 

อุดมศึกษาเปนสถาบันที่มีหนาที่ ในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพในการ
ประยุกตความรูที่ไดรับการพัฒนาใหเกิดประโยชน
ตอการประกอบอาชีพที่เหมาะสมและสอดคลองตอ
การ พัฒนา เศรษฐกิ จและ สั งคมของประ เทศ
องคประกอบของสถาบันอุดมศึกษาที่สําคัญในการ
สรางคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการ
บ ริ ก า ร ก า ร ศึ กษ า ขอ ง ส ถ า บั น อุ ม ด มศึ กษ า 
ประกอบดวย  คุณภาพของอาจารยผูสอนหลักสูตร
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน  สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง ปจจัยดาน
นักศึกษาไดแกองคประกอบดานสติปญญา ดาน
พ้ืนฐานครอบครัว  นิสัยการเรียนและอ่ืนๆเปนตน 
ปจ จัยเหล านี้ มี ส วน เกี่ ยวของตอคุณภาพและ
ความสําเร็จของนักศึกษาโดยตรงแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 2)ความสูญเปลา
ทางการศึกษาท่ีเปนไดอยางชัดเจนคือ การออก
กลางคัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากปญหาในดานตางๆ ไดแก 
ปญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปญหาดาน
การเรียนการสอนปญหาดานตัวนักศึกษาและปญหา
ดานครอบครัวของผูออกกลางคัน สาเหตุตางๆ 
เหลานี้ลวนมีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษาที่
จะนํามาซึ่งความสูญเปลาทางการศึกษา  

ดังนั้นมิใชวาผูที่มาศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จะสามารถสําเร็จการศึกษาไดทั้งหมด สวนหนึ่งตอง
ออกจากการศึกษากลางคันทําใหเกิดผลเสียหายกับ
นักศึกษาและสถานศึกษาตามที่นักวิชาการเรียกวา 
“เกิดความสูญเปลาในการลงทุนเพ่ือการศึกษา” 

กลาวคือสถานศึกษาเสียเวลาในการบริหารจัดการ

เสียทรัพยากรในการลงทุนและเสียโอกาสในการ
สรางคนสวนผูเรียนเสียเวลาเสียเงินทองและประการ
สําคัญคือเสียขวัญและกําลังใจในการถอยหลังเพ่ือไป
เริ่มตนใหมรวมทั้งภาครัฐก็จําเปนตองจัดสรรเงิน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการอุดมศึกษาเปนจํานวน
มากเชนกันนอกจากนี้การออกกลางคันยังแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาน้ันๆอีกดวยดังนั้นการออกกลางคัน
จึงเปนประเด็นปญหาที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแหง
ประสบโดยมีปจจัยหลายอยางที่สงผลตอการออก
กลางคัน การออกกลางคันลวนเปนความสูญเปลา
ทางการศึกษาท่ีนาเสียดายควรแกการปรับแกโดย
เรงดวน 

  ปญหาการออกกลางคันของนักศึกษาเปน
ปญหาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่ตองรีบดําเนินการ
แกไข ซึ่งถาไดมีการศึกษาวิจัยเพ่ือทราบปญหาที่ทํา
ใหนั กศึกษาออกกลางคันแล ว  คาดว าจะเปน
ประโยชน ตอ ครู-อาจารย และนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยู และจะเปนแนวทางการแกไขปองกันการ
ออกกลางคันของ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการออกกลางคัน
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ก า ร จั ด ก า ร อุ ต ส า หก ร ร ม  คณะ เ ทค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสาเหตุของการออก
กลางคันของนักศึกษาท่ีมีขอมูลสวนบุคคลท่ีแตกตาง
กัน 

วิธีการวิจัย 

3.1 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยมีดังตอไปนี้  
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  3.1.1 ตัวแปรอิสระไดแก ขอมูลสวนบุคคล
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรีภาคปกติที่
ออกกลางคัน ประจําปการศึกษา 2558, 2559, 
2560 และ 2561 

       3.1.2 ตัวแปรตามไดแก สาเหตุการออก
กลางคันของนักศึกษาจํานวน 5 ดาน คือ สาเหตุดาน
นักศึกษา สาเหตุดานครอบครัว สาเหตุดานผูสอน 
สาเหตุดานสังคม และสาเหตุดานสถานศึกษา 

3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรีภาคปกติที่
ออกกลางคัน จํานวน 60 คน 

3.3 เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย คื อ 
แบบสอบถามจํานวน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 เปน
แบบ ส อบ ถ า ม ข อ มู ล ส ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ต อ บ
แบบสอบถาม และตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม
สาเหตุปญหาของการออกกลางคันของนักศึกษา 

3.4 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแจกแจง
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และใชสถิติทดสอบสมมติฐานไดแก t-test, F-test 
(one-way ANOVA) และ Scheffe 

 

ผลการวิจัย 

4.1 ผลการวิ เคราะหขอมูลสวนบุคคลของ
นักศึกษาท่ีออกกลางคัน จําแนกตามเพศ ปที่เขารับ
การศึกษา และสถานภาพที่พักอาศัยปจจุบัน พบวา 
นักศึกษาที่ออกกลางคันเปนเพศชาย (รอยละ 78.3) 
มากกวาเพศหญิง (รอยละ 21.7) และนักศึกษาที่

ออกกลางคันปจจุบันกําลังศึกษา (รอยละ 60.0) 
มากกวาประกอบอาชีพ (รอยละ40.0)  

      4.2 ผลการวิเคราะหสาเหตุการออกกลางคัน
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม ในภาพรวมพบวา มีสาเหตุ
การออกกลางคันอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
2.78 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) โดยสาเหตุการ
ออกกลางคันที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานสถานที่
ศึกษา (คาเฉลี่ย 3.23 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68) 
ดานนักศึกษา (คาเฉลี่ย 2.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.58) ดานผูสอน (คาเฉล่ีย 2.74 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67) ดานสังคม (คาเฉลี่ย 2.69คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74) และดานครอบครัว 
(คาเฉลี่ย 2.24 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71) 
ตามลําดับเมื่อพิจารณาเปนรายดาน และรายขอ
พบวา       

  4.2.1 ดานนักศึกษามีสาเหตุการออก
กลางคันอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.90) โดย
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก สาขาท่ีเรียนไมตรง
กับความถนัดหรือความสนใจ  (คาเฉล่ีย 3.43) 
รองลงมาคือ มีพ้ืนฐานความรูสําหรับการศึกษาตอไม
เพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.38) แบงเวลาเรียนไมเหมาะสม
(คาเฉลี่ย 3.18) ตามลําดับ 

 4.2.2 ดานครอบครัวมีสาเหตุการออก
กลางคันอยู ในระดับนอย (คาเฉล่ีย 2.24) โดย
ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดไดแก ปญหาดานรายได
และคาใชจายภายในครอบครัว (คาเฉล่ีย 2.57) 
รองลงมาคือ มีปญหาทะเลาะเบาะแวงกันภานใน
ครอบครัว (คาเฉลี่ย 2.30) ครอบครัวไมเห็นคุณคา
ของการศึกษาในระดับอุดทศึกษา (คาเฉลี่ย 2.18) 
ตามลําดับ 
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  4.2.3 ดานสังคมมีสาเหตุการออกกลางคัน
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.69) โดยประเด็นที่
มีคาเฉล่ียสูงที่สุดไดแก ในระแวกบานหรือมหาลัยมี
สถานบันเทิงเปนสิ่งดึงดูดความสนใจ (คาเฉลี่ย 3.08) 
รองลงมา มีเพ่ือนเก่ียวพันกับยาเสพติดหรืออบายมุข 
(คาเฉลี่ย 2.98) ปรับตัวให เขากับสิ่ งแวดลอม 
(คาเฉลี่ย 2.72) ตามลําดับ  

อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องสาเหตุการออกกลางคัน
ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา มีประเด็นของขอคนพบท่ีนําสูการอภิปราย
ผลไดดังนี้ 

1.   จากการวิจัยพบวาสาเหตุการออก
กลางคันของนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ย 2.78) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานสถานศึกษาเปนสาเหตุที่ทําใหนักศึกษา
ออกกลางคันสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.23) อยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ วราวุธ 
ราชเนตร (2556) วิจัยเรื่องสาเหตุของการออก
กลางคันของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบวา สาเหตุการออกกลางคันของ
นักเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลางผลจากการ
วิเคราะหเปรียบเทียบสาเหตุการออกกลางคันของ
นักเรียนจําแนกตามเพศพบวาโดยรวมและรายดานมี
ความแตกตางกันและเม่ือจําแนกตามระดับชั้นปที่
ศึกษาพบวาระหวางระดับชั้นปที่ศึกษาพบวาโดยรวม
มีความแตกตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอมดานการจัดการ
เรียนการสอนดานอาจารยที่ปรึกษาดานอาจารย

ผูสอนและดานสถานภาพของผูปกครองมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.05 สวน
ดานพฤติกรรมนักเรียนพบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

2. จากการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีปที่เขา
ศึกษาและสถานภาพปจจุบันมีสาเหตุการออก
กลางคันแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษานั้นขาดเรียนบอย มี
ภาระหนาที่ตองรับผิดชอบทางครอบครัว สถานภาพ
ทางครอบครัวของนักศึกษาแตละคนตางกัน และไม
สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมเพ่ือนในชั้นเรียนได 
จึงเปนสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาออกกลางคัน 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องสาเหตุการออก
กลางคันของนักศึกษา  สาขาวิชาการจัดการ
อุตส าหกร รมคณะ เทค โน โ ลยี อุ ต ส าหกร รม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอมูลที่ไดแสดงถึง
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาไดเปนอยางดี  
ซึ่งขอคนพบดังกลาวสามารถนําไปหาแนวทางในการ
ปรับปรุง 
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