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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคาใชจาย ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสาเหตุของ
การออกกลางคันที่เกิดขึ้นในการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ระหวางปการศึกษา 2550 ถึง 2552 จํานวน 
2 สาขา รวม 291 คน กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาที่เขาศึกษาเม่ือปการศึกษา 2550 และใชระยะเวลา
ศึกษาจนจบการศึกษาไมเกิน 3 ป จํานวน 26 คน นักศึกษาที่เขาศึกษาเม่ือปการศึกษา 2550 รักษา
สถานภาพนักศึกษา จํานวน 86 คน และนักศึกษาที่ออกกลางคัน ปการศึกษา 2550-2552 จํานวน 
29 คน  ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายและสาเหตุของการลาออกดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ขอมูลแสดงสถานะของนักศึกษา คาใชจายในการจัดการศึกษา เชน ขอมูลทุติยภูมิ 
จัดเก็บรวบรวมโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ รอยละ และคาเฉลี่ย  

 ผลการศึกษาพบวา  
1)  คาใชจายในการศึกษาทีส่ถาบันจายตอหัวตลอดหลกัสูตร สาขาการจัดการ

อุตสาหกรรม เทากับ 126,012 บาท สาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร เทากับ 118,854 
บาท รวมคาใชจายที่สถาบนัจายตอหัวตลอดหลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตร เทากับ 244,866 บาท
คาใชจายที่นกัศึกษาจายตอหัว ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม 165,702 บาท สาขาการจัดการ
วิสาหกิจสําหรับผูบริหาร 172,702 บาท ตามลําดับ 

2)  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับปริญาโท ใน
ระหวางปการศึกษา 2550-2552 มีความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น เทากับ 6,320,352 บาท เปนสาขา
การจัดการอุตสาหกรรม เทากับ 5,226,135 บาท คิดเปน 83% สาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับ
ผูบริหาร เทากับ 1,094,317บาท คิดเปน 17% ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสถาบัน รวม 2 สาขา 
เทากับ 5,034,352 บาท คิดเปน 80% และความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนักศึกษา รวม 2 สาขา 
เทากับ 1,277,100 บาท คิดเปน 20%  
  3)  การออกกลางคันของนักศึกษาโดยการพนสภาพนักศึกษาทั้งจากการลาออก 
หรือการไมลงทะเบียนเรียนนั้น มีสาเหตุอยูในระดับปานกลาง( =2.55) ในดานการเงิน( =2.53) 
ดานความสามารถของอาจารย(~ =2.61) และสถาบันการศึกษา( =2.72)ตามลําดับ และสาเหตุ
ทางดานตนเอง ( =2.46) และดานครอบครัว ( =2.41) 
  สาเหตุที่ทําใหนักศึกษาใชระยะเวลาศึกษาเกินกวา 3 ป โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้ง
ในดานตัวของผูเรียน ( =3.43) ดานความสามารถของอาจารย ( =3.35) และดานความสามารถการ
ทํางานวิจัย ( =3.09)  
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The purposes of research were to analyze the expense and economic loss from 
dropping out graduate study,Thai-Nichi Institute of Technology. The population were 291 
the MBA graduates majoring in Industrial Management and Executive Enterprise 
Management Programs during 2007-2009. The samples of the study were 26 students who 
graduated in 3 years, 86 students who maintain the student status and 29 students who 
dropped out of the programs. The data concerning the expenses and courses of dropping 
out were collected by the questionnaire. The secondary data, student status, institute 
expenditure for education which collected by the institute were also used in this research. 
The statistics analyses used were percentage and arithmetic mean. 

The result showed that the unit cost through two programs during 2007-2009 were 
244,866 baht: 126,012 baht for Industrial Management Program and 118,854 baht for 
Executive Enterprise Management Program. 

The institute and students economic loss burdens were 6,320,352 baht. Industrial 
Management Program was 5,226,135 baht (83%) and Executive Enterprise Management 
1,094,317 baht (17%). The total of 2 programs economic loss burdens of the institute were 
5,034,352 baht (80%) and the total of 2 programs economic loss burdens of students were 
1,277,100 baht (20%) 

The student dropping out had moderately ( =2.55) occurred for 3 causes, student’s 
financial ( =2.53). The teacher abilities ( =2.61) and the institute management ( =2.72), 
respectively.  

The factors causing the students had to spent time for the program more than 3 
years were the personal student problem ( =3.43)  the teacher abilities ( =3.35) and the 
student research abilities ( =3.09), respectively. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
สารนิพนธฉบบันี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะความกรุณาอยางยิ่งจากทาน รองศาสตรจารย     

ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ อาจารยประพาฬ เฟองฟูสกุล และ อาจารย
ทิพยวิมล วงศรัตนชยั กรรมการสอบสารนิพนธ ที่กรุณาสละเวลาใหคําปรึกษาพรอมทั้งใหแนวคิด 
และขอเสนอแนะ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุเปนอยางสูงไว ณ 
โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคณุคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั ผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการฝายบริหาร 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ในการอนุญาตใหดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมประชากร ตลอดจน
เจาหนาที่ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานในการอํานวยความสะดวกตางๆ และนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคณุคณาจารยทุกทาน ที่ไดประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู อบรมสั่งสอนในสิ่งที่ดี
งามใหกับผูวจัิย  

ขอขอบคุณกําลังใจ ความหวงใย ความชวยเหลือจากนองชาย นองสาว และเพื่อนๆทุกคน 
และที่สําคญัทีสุ่ด ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับคุณพอ คุณแม ที่มอบทุกส่ิงทุก

อยางใหกับลกูมาโดยตลอด ความรัก ความอบอุน การดูแลเอาใจใส และเปนกําลงัใจในการศึกษาเลา
เรียนจนทําใหสารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จขึ้นได ลกูขอระลึกพระคุณนี้ไวสงูสุดตลอดไป 

คุณคาและประโยชนอันใดที่พึงไดจากการทําสารนิพนธฉบบันี้  ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่อง
บูชาพระคุณของ คุณพอ คุณแม ครู-อาจารย และผูมีพระคุณทั้งหลาย ที่ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู 
อบรมสั่งสอน สนับสนุน เปนกําลังใจ และใหโอกาสแกผูวิจัยตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1  (พ.ศ.2506 - 2509) จนถึงปจจุบัน

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) สะทอนเห็นไดวาประเทศไทยใหความสําคัญกับการศึกษาและมี
นโยบายปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีศักยภาพสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืน
อยางตอเน่ือง ในสวนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540–2544) นั้น
ไดเนนในเรื่องการพัฒนา “คน” โดยถือวาคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยเนนการลงทุนพัฒนา
ทรัพยากรณมนุษยเปนหลักของประเทศ เน่ืองจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยูในสังกัดการ
ควบคุมดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอุมศึกษา  มีจํานวนมากถึง 166 แหง ประกอบดวย 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 78 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน 37 แหง วิทยาลัยเอกชน 27 แหง 
สถาบัน 5 แหง และวิทยาลัยชุมชนจํานวน 19 แหง (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,2552:
ออนไลน) สถาบันการศึกษาทุกแหงจึงตองบริหารและดําเนินการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเอกชนจะมุงดําเนินงานในลักษณะที่ประหยัดคาใชจายใหมากที่สุด
พรอมทั้งควบคุมความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสถาบันการศึกษาใหเกิดนอยที่สุด ทั้งในสวนของ
ความสูญเสียจากการบริหารงานที่ไมมีประสิทธิภาพ ความสูญเสียจากการออกกลางคันของผูเรียน 
การใชเวลาศึกษานานกวาที่หลักสูตรกําหนดของผูเรียน  
 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนเปนสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาในสังกัด
คณะกรรมการอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนมุงเนนการสราง และพัฒนาบุคคลากรที่มีความรู ทั้ง
ทางดานอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการที่ทันสมัยตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
ของไทย สถาบันฯ ไดเร่ิมดําเนินการเปดรับสมัครนักศึกษารุนแรกในภาคการเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2550 โดยรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เนนเทคโนโลยีดานวิศวกรรม 
สารสนเทศ และการจัดการที่จําเปนสําหรับภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งระดับปริญญาโทน้ัน เปน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยแบงเปน 2 สาขา คือ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
(Industrial Management: IM) และสาขาการจัดการสําหรับวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร (Executive 
Enterprise Management: EEM) ทั้ง 2 สาขา มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 42 
หนวยกิต หลักสูตร 2 ป 

ตั้งแตปการศึกษา 2550-2552 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ใชระยะเวลาการศึกษา
จนจบหลักสูตรโดยใชเวลาศึกษาไมเกิน 3 ป ทั้งหมด 26 คน จํานวนนักศึกษาที่รักษาสภาพรวม
ทั้งหมด 87 คน ลาออกท้ังหมด จํานวน 2 คน และไมลงทะเบียนทั้งหมด จํานวน 27 คน และ
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เน่ืองจากสถาบันฯ เปดดําเนินการไดไมนาน ผูวิจัยจึงตองการจะศึกษาคาใชจายทางการ
ศึกษาจนจบการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปนั้น มีคาใชจายเปนจํานวนเทาใด ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจทั้งดานของสถาบันการศึกษา (Supply) และ ดานของผูเรียน (Demand) นั้นเปนอยางไร 
และสาเหตุที่ทําใหผูเรียนใชเวลาศึกษานานเกินกวา 3 ป การออกกลางคันโดยพนสภาพนักศึกษา
เน่ืองจากการลาออก หรือการไมลงทะเบียนเรียน เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการทําวิจัยนี้ไปใช
ประกอบการพิจารณาเปนแนวทางการวางแผน หรือปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคาใชจายในการศกึษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

2. เพ่ือศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับ
ปริญาโท หลกัสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

3. เพ่ือศึกษาสาเหตุความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันในการศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน 

 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลจากการวิจัย ทําใหทราบเก่ียวกับคาใชจายในการศึกษา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ
สาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน ซึ่งขอมูลที่ไดเปนประโยชนตอ
บุคคลที่ตองการเขาศึกษาในสถาบันฯ ในการวางแผนจัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษา ผูบริหาร
ของสถาบันฯ ในการกําหนดแนวทางในการวางแผน และบริหารจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม โดย
สามารถลดปญหาความสญูเสยีทางเศรษฐกิจทีเ่กิดขึน้ในการจัดการศึกษา  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  ในชวงปการศึกษา  2550  ถึง 2552  จํานวน 2 สาขา 
รวม 291 คน 

- สาขาการจัดการอุตสาหกรรม   จํานวน  212  คน 
- สาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร  จํานวน 79 คน 

กลุมตวัอยาง   
สําหรับกลุมตวัอยาง ของงานวิจัยในครั้งนี ้ไดแก 

1. การศึกษาเรื่องคาใชจายในการศึกษา 
กลุมตัวอยาง คือ นักศกึษาระดับปริญญาโทที่เขาศึกษาเม่ือปการศึกษา 2550 ใช
ระยะเวลาศึกษาจนจบการศึกษาไมเกิน 3 ป จํานวน 26 คน 

2. การศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท กลุมตัวอยาง คอื  

- นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เขาศกึษาในป 2550 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
รกัษาสภาพนักศึกษา จํานวน 86 คน 

- นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาการจัดการ
วิสาหกิจสําหรับผูบริหาร ปการศึกษา 2550-2552 ที่ออกกลางคัน โดยพน
สภาพนักศึกษา ทั้งจากการลาออกและการไมลงทะเบียนเรียน จํานวนทั้งหมด 
29 คน 

3. การศึกษาสาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
- สาเหตุจากการใชระยะเวลาการศึกษาเกินกวา 3 ป กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา

ที่เขาศกึษาเม่ือปการศึกษา 2550 รักษาสถานภาพนักศกึษา จํานวน 86 คน 
- สาเหตุที่ออกกลางคัน โดยการพนสภาพนักศึกษาทั้งจากการลาออก หรือการ

ไมลงทะเบยีนเรียน ของนักศึกษา ปการศกึษา 2550-2552 จํานวน 29 คน 
 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่เขาเรียนเม่ือปการศึกษา 2550 
2. จํานวนนักศึกษาที่รักษาสภาพนักศึกษาทีเ่ขาเรียนเม่ือปการศึกษา 2550 
3. จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคันโดยการพนสภาพนักศกึษาทั้งจากการลาออก หรือการ

ไมลงทะเบยีนศึกษา ของนกัศึกษาทีเ่ขาเรียนตั้งแตปการศึกษา 2550-2552 
4. งบประมาณทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยไดรับจัดสรรจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ในแตละป

การศึกษา 2550-2552 
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5. คาใชจายของผูเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน ตลอดหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย  

- คาใชจายในดานการเรียน 
- คาใชจายดานอ่ืนๆ  

6. สาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนักศึกษา  
6.1 การใชระยะเวลาศึกษานานกวา 3 ป 
- ดานตนเอง 
- ดานอาจารยที่ปรึกษา 
- ดานงานวิจัย 
6.2 การออกกลางคันโดยพนสภาพนักศึกษาทัง้จากการลาออกหรือการไม

ลงทะเบียนเรยีน 
- ดานสวนตวั 
- ดานครอบครัว 
- ดานเศรษฐกิจและสังคม 
- ดานอาจารย 
- ดานสถาบันการศึกษา 

 

ขอตกลงเบื้องตน 
1. คาใชจายทางการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาโท จะใชขอมูลที่ไดจากนักศึกษา

ที่จบการศึกษาแลวภายใน 3 ป วามีคาใชจายในการศกึษาทั้งหมดจนจบการศึกษาเปน
จํานวนเทาใด  

2. การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยในสวนของนักศึกษาระดับปริญญาโท  เรื่องของความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยศกึษาจากนักศกึษาที่ใชเวลาการศึกษาเกินกวา 3 ป และการ
ออกกลางคันโดยพนสภาพนักศึกษา ทัง้จากการลาออก หรือการไมลงทะเบยีนศึกษา 
ของนักศึกษาที่เขาศกึษาตั้งแตปการศึกษา 2550-2552 

3. การยายสาขาไมถือวาเปนการสูญเปลาทางเศรษฐกิจเน่ืองจากยังคงศึกษาตอตาม
กําหนดและไมพนสภาพนักศึกษา 
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นิยามศัพทเฉพาะ   
1. นักศึกษาปรญิญาโท   หมายถึง   บุคคลทีศ่ึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ตั้งแตปการศึกษา 2550-2552 
2. คาใชจายในการศึกษา หมายถึง จํานวนเงินที่สถาบันการศึกษาและนักศึกษาจายใน

การศึกษาในระดับปริญญาโท ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ 
คาใชจายของสถาบันการศกึษา และคาใชจายของนักศึกษา 

3. คาใชจายของนักศึกษา หมายถึง คาใชจายในการศึกษาที่นักศกึษาระดับปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนที่จายใหกับสถาบันโดยตรงรวมทั้งคาเสียโอกาสและ
คาใชจายอ่ืนๆในระหวางการศึกษาจนจบการศึกษา 

4. คาใชจายที่จายใหกับสถาบนัฯโดยตรง หมายถึง คาใชจายที่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน จะตองจายใหกับสถาบันการศึกษาตอปการศึกษา เชน คาลงทะเบียน คา
บํารุงการศึกษา คาบํารุงหองสมุด ฯลฯ 

5. คาใชจายสวนอ่ืนๆ หมายถึง คาใชจายสวนตวัของนกัศึกษาในดานตางๆท่ีเกิดขึ้นตอป
การศึกษาระหวางที่ศึกษาอยูจนจบการศึกษา เชน คาอาหาร คาเดินทาง คาอุปกรณ
การศึกษา ฯลฯ 

6. คาใชจายของสถาบันการศกึษา หมายถึง คาใชจายที่บัณฑติวทิยาลัยจายไปในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งเปนคาใชจายในการดําเนินการรวมกับคาใชจายของ
ทรัพยสิน  

7. คาใชจายในการดําเนินการ หมายถึง คาใชจายของสถานศึกษาในแผนงานบริหาร
การศึกษา แผนงานการจัดการศึกษา แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และแผนงาน
กิจการนักศึกษา ในหมวดคาใชจายเงินเดือนคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน
ใชสอยเงินอุดหนุนและรายจายอ่ืน 

8. คาใชจายทรัพยสิน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นของอาคาร อุปกรณ ครุภัณฑ รวมทั้งคา
เสื่อมในแตละปการศึกษา 

9. คาเสียโอกาส (Opportunity Cost)  คอื รายไดที่คาดวาจะไดรับหากทํางาน หากตอง
สูญเสียไปเพราะศึกษาตอ โดยคาดวารายไดที่จะไดรับหากทํางานระยะเวลาตั้งแตเริ่ม
การศึกษาจนจบหลักสูตร หรือยังศึกษาอยูจนถึงปการศึกษาปจจุบันของนักศกึษาที่เขา
ศึกษา  

10. นักศึกษาที่จบการศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท รุนปการศึกษา 2550 ที่ใช
ระยะเวลาศึกษาจนจบหลักสูตร ไมเกิน 3 ป 

11. การศึกษาลาชา หมายถึง ระยะเวลาทีน่ักศึกษาระดับปริญญาโท รุนปการศึกษา 2550 
ใชเวลาศกึษาเกินกวา 3 ป และยังรักษาสภาพนักศึกษาอยู 
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12. การออกกลางคัน  หมายถึง การที่นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือการที่
นักศึกษาออกกอนที่จะสําเร็จการศึกษาดวยสาเหตุตางๆท้ังจากการลาออก หรือการไม
ลงทะเบียนเรยีนทําใหไมสามารถสําเร็จการศึกษาได  

13. นักศึกษาลงทะเบียนเรยีน หมายถึง นักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนอยางนอย 1 หนวยกิต 
ของปการศึกษาปจจุบัน 

14. สาเหตุความสญูเสียทางเศรษฐกิจ  หมายถึง สาเหตุที่ทาํใหนักศึกษา มีการศึกษาชากวา
ที่หลักสูตรกําหนด หรือการออกกลางคันโดยพนสภาพนักศึกษา ทั้งที่เกิดจากสวนตวั 
ครอบครัว อาจารย สถาบันการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม  

15. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  หมายถึง  มูลคาความสูญเสียที่เปนตัวเงินและคาเสียโอกาส
ที่เกิดขึ้นของนักศึกษาทีใ่ชระยะเวลาศึกษาเกินกวา 3 ป และการออกกลางคันโดยพน
สภาพนักศึกษาทั้งจากการลาออก หรือการไมลงทะเบยีนเรียน  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้อาศยัแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย   การลงทุนทางการศึกษา  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ตนทนุคาเสียโอกาส  ตนทุนทางการ
จัดการศึกษา  และงานวิจัย บทความที่เก่ียวของมาใชในการวิเคราะหคาใชจายและความสูญเสยีทาง
เศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยสรุป
เปนกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพประกอบ 1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเปลาทางการศึกษา  
- จากการศึกษาลาชา จํานวนนักศึกษาใชระยะเวลาศึกษาเกิน

กวา 3 ป ของนักศึกษาที่เขาศึกษาเมื่อป 2550 
- จากการออกกลางคัน โดยพนสภาพนักศึกษา ทั้งจากการ

ลาออก และการไมลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปการศึกษา 

คาใชจายในการศึกษา 

   
 
 
 
 
 

คาใชจายของ
สถาบันการศึกษา

คาใชจายของ
นักศึกษา

จํานวน
นักศึกษา   

ความสูญเปลา
ทางการศึกษา

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับปริญญาโท  (W) 

W= W1+W2 
W1= คาใชจายของสถาบันการศึกษาตอหัวXจํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน 
W2= คาใชจายของนักศึกษาตอหัวXจํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน 
W1   หมายถึง   ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการออกกลางคันของสถาบัน 

         W2   หมายถึง  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจาการออกกลางคันของนักศึกษา 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

คาใชจายที่สถาบันการศึกษา
จายตอหัว 

คาใชจายที่นักศึกษา
จายตอหัว 

จํานวนนักศึกษาที่
ลาออกกลางคัน

จํานวนนักศึกษาที่ใช
เวลาศึกษาเกิน 3 ป 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 คาใชจายทางการศึกษาสวนบุคคลและความสูญเปลาทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในการศึกษา
ระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ผูวิจัยไดศึกษา คนควา รวมรวบเอกสารและงานวิจัย
เก่ียวของโดยการนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

1) ขอมูลของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
2) แนวคิดเก่ียวกับการลงทุนทางการศึกษา 
3) แนวคิดเก่ียวกับตนทุนทางการศึกษา 
4) แนวคิดเก่ียวกับตนทุนคาเสียโอกาส 
5) แนวคิดเก่ียวกับความสูญเปลาทางการศกึษา 
6) ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
1) ขอมูลของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน)หรือส.ส.ท.เปนสถาบันที่กอตั้งขึ้น โดยความรวมมือ
รวมใจ และความเสียสละของกลุมบุคคลที่เคยไปศึกษาและฝกงานในประเทศญี่ปุน โดยมี ฯพณฯ 
สมหมาย ฮุนตระกูล เปนประธานคณะกรรมการกอตั้ง และไดรับความชวยเหลือเปนอยางดีจาก 
อาจารยโงอิจิ โฮซุมิ อดีตประธานคณะกรรมการสมาคมความรวมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุน-ไทย ส.ส.ท.
ไดรับการสนับสนุนดานการดําเนินกิจกรรมจากกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ อุตสาหกรรม (METI) 
ประเทศญี่ปุนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ส.ส.ท.กอตั้งอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2516 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหมๆ แกบุคลากรไทย ตลอด
ระยะเวลาท่ีผานมาการดําเนินงานของส.ส.ท.มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง และสรางชื่อเสียงในหลาย
ดาน อาทิเชน การจัดอบรมสัมมนาดานเทคโนโลยีและการจัดการ การจัดสอนภาษาตางประเทศ คือ 
ภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การใหบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดทางอุตสาหกรรมและ
วิเคราะหสิ่งแวดลอม การจัดพิมพหนังสือและวารสารทางดานเทคโนโลยีและการจัดการใหมๆ และ
ใหคําปรึกษาแกสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมากมาย จากประสบการณและความ
เชี่ยวชาญในดานการฝกอบรมวิชาการสาขาตางๆ ใหกับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
ประกอบกับการเปนศูนยรวมผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จึงทําใหส.ส.ท.มีดําริที่จะจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่สรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะทางขึ้น เพ่ือปอนบุคลากร
ใหแกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทย และในป พ.ศ.2548 ส.ส.ท.จึงไดดําเนินโครงการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในนาม “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน” โดยใชคํายอวา ส.ท.ญ. หรือใน
ชื่อภาษาอังกฤษวา “Thai-Nichi Institute of Technology” โดยใชคํายอวา TNI  
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พันธกิจ 
1.จัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงที่เปนความตองการ

ของภาคธุรกิจและ ภาคอุตสาหกรรม โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ การปฏิบัติ และการ
ประยุกตใชจริง 

2.พัฒนานักศึกษาใหมีความรูคูคุณธรรม คิดเปนทําเปน มีความรับผิดชอบในการทํางาน
เปนแบบอยางที่ดีและมีจิตสํานึกตอสังคม 

3.ดําเนินการวิจัย สรางสรรคและพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

4.ถายทอดความรูและเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

5.ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
การจัดการศึกษา   ระดับปริญาโท 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การจัดการอุตสาหกรรม) 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร  

ทั้ง 2 หลักสูตร มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ป นักศึกษาจะไมสําเร็จการศึกษา
กอน 4 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาใน
หลักสูตร  

 ระบบการศึกษา 
1. สถาบันจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหน่ึงๆ เปน 2 ภาค

การศึกษาปกติ ซึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
และสถาบันอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอนเพ่ิมอีกได โดยมีระยะเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต มี
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  

2. การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชา กําหนดเปนหนวยกิต โดยมีวิธีการ
กําหนดหนวยกิต ดังนี้  

2.1 การศึกษาที่เปนการบรรยายหรือสัมมนา ใชเวลาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง 
ตลอดหนึ่ง 

2.2 การศึกษาที่เปนการปฏิบัติ ใชเวลาไมนอยกวา 30-45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาค 
การศึกษา ใหนับเปนหน่ึง 1 หนวยกิต  

2.3 การศึกษาที่เปนการฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือการฝกอ่ืนๆ ปกติใชเวลา ไม
นอย กวา 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเทา ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

2.4  การคนควาอิสระ ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ เปนการศึกษาที่นักศึกษาตอง
ศึกษา หรือวิเคราะหดวยตนเองเปนหลัก โดยมีอาจารยประจํารายวิชาเปนผูใหคําปรึกษา ใชเวลาไม
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2.5 การทําโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอ่ืนใดที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมน้ันไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต  

2.6 วิทยานิพนธที่ใชเวลาในการคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต  

2.7 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากรายวิชาปกติอ่ืนๆ 
สถาบันอาจกําหนดหนวยกิต โดยใชหลักเกณฑอ่ืนไดตามเหมาะสม  

3. หลักสูตรนี้แบงการศึกษาออกเปน 2 แผน โดยใหนักศึกษาเลือกโดยอิสระ ไดแก  
3.1 แผน ก.2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ (Thesis) ที่มีคา

เทียบ เทาไมนอยกวา 12 หนวยกิต รวมหนวยกิต ตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต  
3.2 แผน ข. เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาและนักศึกษาตองทํา

สารนิพนธ (Term Paper) ซึ่งเปนการศึกษาคนควาดวยตนเองจํานวน 3 หนวยกิต รวมหนวยกิตต
ลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต  

การลงทะเบียนเรียน  
1.  นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต ตอ

ภาค การศึกษาปกติ  
2.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคฤดูรอน จะตองลงทะเบียนรายวิชาไมต่ํากวา 3 

หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต  
3.  การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตมากหรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 1 

หรือขอ 2 ตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตร เวนแตในภาคการศึกษาสุดทายที่
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจําเปนตองลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวย
กิตรวมกันไมถึงเกณฑขั้นต่ําตามขอ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

2)  แนวคิดเก่ียวกับการลงทุนทางการศึกษา 
 แนวคิดที่วาดวยสวนหน่ึงของการศึกษาเปนการลงทุนนั้น ไดมีนักเศรษฐศาสตรกลาวไว
หลายทาน เชน Adam Smith ไดกลาววา การศึกษาเปนการลงทุน เพราะทรัพยสินของชาติ (the 
Wealth of Nations) เพ่ิมขึ้นได จากคนงานที่ใชฝมือที่ไดร่ําเรียนลงทุนแสวงหามา (มงกุฏ  หาญ
โยธี. 2550: 18  อางอิงจาก Smith1776:10) Alfred Marshall ไดกลาววา การศึกษาเปนการลงทุนที่
มีผลตอบแทนสูงกวาการลงทุนชนิดอ่ืน (มงกุฏ  หาญโยธี. 2550: 18  อางอิงจาก Blandy,1967) 
Theodore Schultz เห็นดวยในเรื่องการศึกษาวาเปนการลงทุน โดยทรัพยากรมนุษยเปนรูปหน่ึงของ
ทุนตามแนวคิดของ Schultz (มงกุฏ  หาญโยธี. 2550: 18  อางอิงจาก Theodore Schultz 1971.) 
ประกอบดวยบริการที่เพ่ิมพูนสุขภาพ การฝกอบรมหรือเรียนรูในขณะทํางานการจัดการศึกษาอยาง
เปนทางการในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การลงทุนในมนุษยในแงของ
การศึกษาอยางเปนทางการเปนการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่รวดเร็วและเปนสวนสําคัญในการเพ่ิม
รายได รวมทั้งเปนการลงทุนที่เปนที่รูจักมากท่ีสุดอีกดวย  
 บุญคง หันจางสิทธิ์ (2543) ไดกลาวไววา รายจายในการศึกษาถือเปนการลงทุน เพราะราย 
จายน้ีจะทําใหออกดอกออกผลในอนาคต เม่ือบุคคลไดรับการศึกษาเพิ่มก็จะมีความรูสามารถที่จะรับ
และใหขาวสารตางๆไดดี การศึกษาจึงเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลเขาใจตนเองและโลกไดอยางลึกซ้ึงมาก
ขึ้นการศึกษามีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการผลิตและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดหลายทาง 
บุคคลที่ไดรับการศึกษาดีจะสามารถรับขาวสารใหมๆไดเร็ว และไดดีกวาโดยเฉพาะในโลกยุค
โลกาภิวัฒนที่ขาวสาร สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก แรงงานที่ไดรับ
การศึกษาสูงกวาจะไดเปรียบแรงงานที่มีการศึกษาดอยกวา การลงทุนในการศึกษาจึงเปน
กระบวนการของการปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรบุคคล ใหมีความรูความชํานาญสามารถปรับตัวเอง
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และขาวสารใหมๆไดดี ทําใหสามารถทํางาน
ไดดีมีประสิทธิภาพมากกวาผูมีการศึกษาดอยกวา ดังนั้นการลงทุนในการศึกษา และฝกอบรมเปน
ตัวเพ่ิมทุนมนุษยในตัวมนุษย การเพ่ิมทุนมนุษยก็คือการเพ่ิมพลังในการหารายไดและการเพิ่ม
ผลผลิตในตัวมนุษย 
 การศึกษาเปนการลงทุน (Education as an investment) การที่บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ
รัฐบาลนําเงินไปลงทุนโดยนําไปใชจายในดานการศึกษาแลวทําใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทน สําหรับ
บุคคลนั้น เม่ือเขารับการศึกษาแลว จะทําใหเปนผูมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถที่จะนํา
ความรูความสามารถมาทํางานเพื่อใหเกิดผลทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดรายไดในอนาคต (เม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลว) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับการที่บุคคลไมเขารับการศึกษาแลว การศึกษายอมจะทําให
เกิดรายไดมากกวา และผลตอบแทนนอกจากหมายถึงรายไดที่เปนตัวเงินแลวยังรวมถึงผลตอบแทน
ดานจิตใจอีกดวย 
 สวนรัฐบาลน้ัน การลงทุนดานการศึกษาจะชวยใหเกิดหรือเพ่ือใหเกิดผลผลติและบริการขึ้น 
เน่ืองจากการศึกษาทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาคนใหมีขีคความสามารถเต็มตามศักยภาพเปนการ



 12 

 จากแนวคิดเก่ียวกับการลงทุนทางการศกึษาสรุปไดวา เปนการพัฒนาทุนมนุษย โดยให
การศึกษานั้น แมคาใชจายสําหรับการศกึษาจะเปนคาใชจายที่มีสูงมาก แตการลงทุนทางดานนี้ยังคง
เพ่ิมมากขึ้น เพราะตระหนักดีวาการศึกษาสามารถชวยใหคนเกิดการทํางานที่มีการพัฒนาทักษะ 
ความชํานาญ การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและสรางใหคนเปนคนดีมีคุณธรรม ซึ่งยอมชวยใหประเทศ
มีการพัฒนาเจริญกาวหนาทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมดวย 
  

3) แนวคดิเก่ียวกับตนทุนทางการศึกษา  
  การวิ เคราะหตนทุนทางการศึกษา  ซึ่ งจะมีผู เ ก่ียวของรับผิดชอบคาใชจ าย  คือ 
สถาบันการศึกษา หรือโรงเรียน และผูเรียนหรือนักเรียน  

ความหมายตนทุนการศึกษา  ตนทุนการศึกษาจะเกีย่วของ กับผูทีต่องเสียคาใชจาย 2 สวน 
คือ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และผูเรียนหรือนักเรียน ฉะน้ันแลวเม่ือกลาวถึง ตนทุนการศึกษา 
จะมีความหมายถึง ตนทุนการลงทนุการ ศกึษาที่เปนคาใชจายของโรงเรียน และของ
ผูเรียน              

ตนทุนการศึกษาแบงออกได 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1  ตนทุนทางมหาวิทยาลัย 

      1.1   ตนทุนทางสังคม  หมายถึง  คาใชจายทางการศึกษาที่รัฐหรือ 
มหาวิทยาลัยเปนผูออกใหเพ่ือประโยชนตอสวนรวม ประกอบดวย 

   1.1.1   ตนทุนดําเนินงาน ( Recurrent  cost)  หมายถึง คาใชจาย
เพ่ือการบริหารงานประจําของมหาวิทยาลัย ในแตละปการศึกษา  หรือปงบประมาณ ไดแก 
รายจายบุคลากร  คาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงาน คาใชจายเพ่ือใหมาซึ่งการบริการ  (ยกเวนการ
บริการสาธารณูปโภค  สื่อสาร  และโทรคมนาคม)   คาวัสดุที่มีอายุการใชงานไมเกิน 1 ป  

   1.1.2  ตนทนุทรัพยสิน (Capital  cost)  หมายถึง คาใชจายที่
กําหนดใหจายเพ่ือการลงทนุของมหาวิทยาลัย ไดแก คาครุภัณฑ  คาที่ดินและสิง่กอสราง  

      1.2   ตนทุนทางออมของสังคม  (Indirect  social  cost)  หรือ ตนทุนคา
เสียโอกาสของสังคม (Opportunity  social  cost)  เปนคาใชจายในลักษณะของการสูญเสียรายไดที่
สามารถเกิดขึน้ไดจากการใชทรัพยากรทางการศึกษานั้น แตตองสละไปจากการเลือกใช 

2   ตนทุนสวนบุคคล   หมายถึงคาใชจายที่ตองเสียไปโดยการใชทรัพยากร 
สวนตวัในขณะที่กําลังศึกษาอยู   

2.1 คาใชจายสวนบุคคล  (Private  direct  cost)  เปนคาใชจายที่ผู
ศึกษาจะตองจายใหกับมหาวิทยาลยัเก่ียวกับการศึกษาโดยตรง  เชน คาลงทะเบยีน  คาธรรมเนียม 
เปนตน 
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2.2 คาใชจายสวนตัวที่จําเปน ( Student  cost)  เปนคาใชจายที่ผู
ศึกษาจะตองจายระหวางทีกํ่าลังศึกษา เชน คาหนังสือ อุปกรณการเรียน คาเครือ่งแตงกาย  เปนตน 

2.3 ตนทุนทางออมสวนบุคคล  (Indirect  Private  cost)  หรือ คาเสีย
โอกาสของบุคคล (Opportunity private cost)  เปนตนทุนทีเ่กิดจากการเสียโอกาสของบุคคลที่
จะตองใชเวลาในการศึกษาแทนที่จะไปประกอบอาชีพเพ่ือใหเกิดรายได  (กองบังคับการบริการ
ศึกษา โรงเรียนนอยรอยตํารวจสามพราน.2553: ออนไลน) 

 

4) แนวคิดเก่ียวกับตนทุนคาเสียโอกาส 
 ตนทุนถือไดวาเปนขอมูลสําคัญสําหรับธุรกิจเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจใหเปนไป

ดวยความถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ โดยทั่วไปแลวขอมูลตนทุนที่ผูบริหารหนวยธุรกิจ
นํามาใชในการตัดสินใจมักจะเปนตนทุนที่ไดจากนักบัญชีมากกวานักเศรษฐศาสตร ซึ่งสวนใหญ
ขอมูลดังกลาวก็เพียงพอและสามารถใชในการตัดสินใจไดเปนอยางดี แตก็มีในบางกรณีที่ขอมูลทาง
บัญชีเปนขอมูลที่ไมละเอียดพอเม่ือเปรียบเทียบกับตัวเลขตนทุนตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตรและ
ไมสอดคลองที่จะนําไปใชในกระบวนการตัดสินใจทาง ดังน้ัน เพ่ือใหไดทั้งแนวคิดทางทฤษฎีและ
แนวปฏิบัติการทําความเขาใจกับความแตกตางของตนทุนทางเศรษฐศาสตรจึงนาจะเปนจุดเริ่มตนที่
ควรเขาทําการศึกษา (มนตรี สิงหะวาระ มหาวิทยาลัยแมโจ. 2553: ออนไลน) 
                    ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม 
                    ตนทุนบางรายการอาทิ คาวัตถุดิบ คาจาง และเวลาในการใชเคร่ืองจักรเครื่องมือใน
การผลิตของหนวยธุรกิจเปนสิ่งที่สามารถระบุไดวาเก่ียวของกับการผลิตสินคาแตละชนิดแตละหนวย
โดยตรง ในขณะที่ตนทุนบางรายการ อาทิ คาเชื้อเพลงิในการใหกําเนิดพลังความรอน คาไฟฟา 
คาใชจายสํานักงาน ตลอดจนคาเส่ือมราคาโรงงานและสํานักงานนั้น เราไมสามารถจะแบงแยกวา
เปนตนทุนการผลิตของสินคาชนิดใดหรือของสินคาหนวยใดเวนแตจะไดมีการจัดแบงอยางคราว ๆ 
นักบัญชีเรียกตนทุนประเภทแรกวาตนทนุทางตรง (Direct costs) และเรียกตนทนุประเภทหลงัวา 
ตนทุนทางออม (Indirect costs or overhead costs) (นราทิพย ชุตวิงศ, 2544 : 241-255) 
                    ตนทุนแจงชัดและตนทนุไมแจงชัด 
                    ตนทุนทางบัญชีจะคิดเฉพาะตนทุนทีเ่ห็นไดแจงชัดวาจายออกไปจริง (Explicit 
costs) ซึ่งก็คือ กระแสคาใชจายที่เกิดขึน้จริง ๆในชวงเวลาที่พิจารณาอยู ในขณะที่รายการที่เปน
ตนทุนที่ไมแลเห็นไดแจงชัดวาจายออกไปจริงๆ ในทางบัญชีจะไมนบัรวมเปนตนทนุเพราะถือวา
ไมไดมีการใชจายออกไป และไมมีการบนัทึกรายการในบัญชี ตวัอยางของตนทุนไมแจงชัด ไดแก 
คาตอบแทนแกอาคารหรือสถานที่ซึ่งเปนของเจาของกิจการอยูแลวหรือคาตอบแทนแกเจาของ
กิจการ 
 



 14 

                    ตนทุนคาเสียโอกาสและตนทุนในอดีต 
                    ในการทํารายงานการเงินเพื่อจุดประสงคทางดานภาษี นักบัญชจีะตองจัดทํา
รายงานการเงินแสดงตนทุนตาง ๆที่เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในอดีต (Historical costs) แตทั้งนักบญัชี
และนักเศรษฐศาสตรตางก็ยอมรับวา แนวคิดเก่ียวกบัตนทุนที่เหมาะสมที่จะใชในการตัดสินใจจะ
ไมใชตนทุนในอดีต แตจะเปนตนทุนในปจจุบันหรือตนทุนอนาคตที่คดิคํานวณในชวงเวลาที่ทาํการ
ตัดสินใจมากกวา 
                    ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity costs) หรือตนทุนในการเลือก (Alternative 
costs) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรในทางเลือกที่ดีที่สุดทางอ่ืนที่หนวยธุรกิจไมไดเลือก ตัวอยาง 
เชน การนําตกึแถวของตวัเองมาทํารานอาหารและดําเนินการเองทําใหเสียโอกาสในการใหผูอ่ืนเชา
เพราะฉะนั้นคาเชาที่สมควรจะไดแตไมไดนี้ก็คือคาเสียโอกาส 
  ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือ มูลคาของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่
สูญเสียโอกาสไปในการเลือกทํากิจกรรมอยางหน่ึง หรือตนทุนที่เปนคาตอบแทน หรือชดเชยที่
เจาของปจจัยการผลิตตางๆ ตลอดจน ตัวผูผลิตเองควรจะไดรับจากการผลิตสินคาน้ัน (อนัญญา  โป
ราณานนท และคณะ. 2549: 45) นั่นคือ ถาเราผลิตสินคาอยางหน่ึงจํานวนหน่ึง ยอมมีความหมาย
วาเราจะเสียโอกาสในการผลิตสินคาอีกอยางหนึ่งเสมอ เราทุกคนลวนตองจายคาเสียโอกาสดวยกัน
ทุกคน (ประพันธ เศวตนันท .2547:1) ตนทุนคาเสียโอกาสเปนตนทุนที่ถูกอางถึงในวิชา
เศรษฐศาสตร เพราะมันบงบอกถึงการเลือกตัวเลือกที่เปนที่ตองการท้ังหมดแตไมสามารถเลือก
พรอมกันได และเปนแนวคิดที่สําคัญในการที่จะใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตนทุน
คาเสียโอกาสไมไดหมายถึงมูลคารวม แตหมายถึงเฉพาะมูลคาที่ใหผลตอบแทนดีที่สุดในบรรดา
ตัวเลือกอ่ืนที่เสียโอกาสไปเทาน้ัน การคํานึงถึงตนทุนคาเสียโอกาสเปนความแตกตางที่สําคัญที่สุด
ของตนทุนทางเศรษฐศาสตรและตนทุนทางบัญชี ตนทุนคาเสียโอกาสนับวาเปนตนทุนที่แทจริงใน
การทํากิจกรรมใดๆ ก็ตาม เพราะมันทําใหเห็นถึงโอกาสซ่ึงเปนตนทุนที่ถูกซอนอยู (และไมสามารถ
มองเห็นหากคํานวณทางบัญชี)อยางไรก็ตาม การคํานวณหาตนทุนคาเสียโอกาสนั้นสวนใหญทําได
ยาก เพราะเปนการคํานวณจากการคาดคะเนเหตุการณที่ไมไดเกิดขึ้น  เชน  ตนทุนคาเสียโอกาส
ของการเรียนตอในระดับปริญญาเอกไมใชเพียงคาเลาเรียนที่เสียไป แตหมายถึงรายไดที่คาดวาจะ
ไดรับหากไมเรียนตอแตไปทํางานแทนดวย 

 

5) ความสญูเปลาทางการศึกษา 
จากการศึกษาเรื่องการลงทุนและความสูญเปลาทางการศึกษาพบวาสาเหตุของการสูญเปลา

ทางการศึกษานั้น ธนู  แสวงศักด์ิ (2513.) ไดสรุปสาเหตุของการสูญเปลาทางการศึกษาไวดังน้ี การ
สอบตกซํ้าชั้นความหยอนสมรรถภาพของครูเน่ืองจากขาดความรับผิดชอบในการสอน    การไม
เตรียมการสอน ทําใหนักเรียนไมไดรับความรูตามหลักสูตรและประมวลการสอน การที่ครูไมไดสอน
เด็กตามกําหนดเวลาที่กําหนด การใชหองเรียน อาคารเรียน และอุปกรณไมเต็มที่ การบริหารงานไม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5
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การสูญเปลาทางการศึกษาสามารถมองไดเปน 2 กรณี ศิริชัย ชินะตังกูร (2526.) คือ  
1.    การสูญเปลาภายใน (Internal Wastage) หมายถึง การสูญเปลาอันเนื่องมาจากระบบ

ดานการศึกษาที่ยังขาดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ซึ่งแสดงได
จากตัวแปรทีเ่กิดขึ้นในสวนตาง ๆ เชน อัตราการออกกลางคัน อัตราการเรียนซํ้าชั้น หรือแมกระทั่ง 
การที่ผูเรียนใชเวลาเรียนมากกวาปกติ  เปนตน 

2.   การสูญเปลาภายนอก (External Wastage) หมายถึง การสูญเปลาอันเนื่องมาจากการ
ผลิตนิสติออกมาแลวไมมีงานทําหรือวางงาน ซึ่งสามารถวัดไดจากดัชนีอัตราการวางงานของผูสําเร็จ
การศึกษา หรือการทํางานต่ํากวาความรูความสามารถหรือวุฒิการศึกษาที่ไดเรียนมา หรืออาจจะวัด
ไดจากดัชนีอัตราการไมรูหนังสือของผูที่จบการศึกษา  

คาแมท (ไพศาล กมลฉํ่า. 2535 :13; อางอิงมาจาก Kamat.1968:n.d.) ความสูญเปลาทาง
การศึกษา หมายถึง ความพยายามทางการศึกษาที่จะใหบุคคล หรือกลุมคนที่เขามาศกึษาใน
หลักสูตรใดหลกัสูตรหนึ่ง เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคตามจุดหมายของหลักสูตรนั้น ตามชวงเวลาที่
กําหนดให แตบุคล หรือกลุมคนเหลาน้ันกลับเรียนไมสําเร็จ หรือไมบรรลุสําเร็จตามวุตถุประสงคมุง
หมายของหลักสูตรนั้น 
 

6)  ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ดัลเนียล (Dulniak.1981.Online) ไดศึกษาลักษณะและคาดคะเนการออกกลางคันของ

นักศึกษามหาวิทยาลัย Montana Stage University จํานวน 1,159 คน ป 1977-1979 โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลที่มีอยูแลวของมหาวิทยาลัยพบวานักศึกษาชายมีอัตราการออกกลางคันมากกวา
นักศึกษาหญิง นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํามีสัดสวนการออกการศึกษาสูง นักศึกษาที่ยังไมเลือก
สาขาวิชาที่เรียนมีอัตราสวนการออกกลางคันสูงกวานักศึกษาที่เลือสาขาวิชาที่เรียน 

เฮลเลอร (Heller.1997. Online) ไดประเมินการศึกษาระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยจํานวน 
50 รัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางปการศึกษา 1976-1994 พบวา นักศึกษาและครอบครัว ตอง
เสียคาใชจายเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูงมาก และพบวาความสัมพันธระหวางคาหนวยกิต 
และการใหความชวยเหลือดานการเงินกับการเขาเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ
กันในลักษณะตรงกันขาม คือ ถาคาใชจายในการศึกษาสูง ความตองการในการศึกษาก็จะลดลง ซึ่ง
คาใชจายในการศึกษาที่สูงนี้เองเปนขอจํากัดในการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา 

ณีรนุช จงอารี  (2543. ออนไลน) ไดศึกษาแนวทางการเรงรัดการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  



 16 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับนักศึกษาเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2525 เปนตนมา ปจจุบันมีหลักสูตรที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 2 ระดับ คือ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 15 สาขาวิชา มีนักศึกษาจํานวนทั้งหมด 
2,888 คน และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากําหนดให
นักศึกษาระดับปริญญาโท ใชเวลาศึกษาเพื่อสําเร็จการศึกษาภายใน 2 ปการศึกษา และไมเกิน 5 ป
การศึกษา จากสถิติของหนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ณ วันที่ 8 มีนาคม 2542 พบวา มีเพียงรอยละ 2.80 เทาน้ัน ที่สําเร็จการศึกษาภายใน 2 ปการศึกษา 
และรอยละ 26.03 ที่สําเร็จการศึกษาภายใน 3 ป สวนอีกรอยละ 71.17 ใชเวลาศึกษาถึง 5 ป หรือ 6 
ป 

องคประกอบที่ทําใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และสําเร็จการศึกษาลาชากวาที่หลักสูตรกําหนด ไดแก  

1. การปฏิบัติตัวของนักศึกษา การเอาใจใสดูแลของอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ เก่ียวกับการวางแผนการเรียนและการทํา
วิจัยของนักศึกษา 

2 .ปญหา ในก า รศึ กษ า ร ะ ดั บบัณฑิ ต ศึ กษ าขอ งนั กศึ กษ าคณะศึ กษ าศ าสต ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา นักศึกษาสวนใหญมีภาระงานประจํามาก ไมมีเวลาศึกษาคนควา ขาด
การวางแผนการรียน ขาดความกระตือรือรนและความรับผิดชอบตอตนเอง ตลอดจนไมมีความรู 
ความเขาใจ กรอบแนวคิดในการทําวิจัย สวนอาจารยผูสอนใชวิธีสอนแบบเกา ไมใชอุปกรณที่
ทันสมัย ไมเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางวิชาการ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ มีภาระกิจมากและมีนักศึกษาในความดูแลมาก
เกินไป จึงไมมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดอยางเต็มที่ เอกสาร หนังสือ ตําราและคอมพิวเตอร
ในหองสมุดมีจํานวนนอยมาก และไมมีความทันสมัย ปญหาสุดทายคือขั้นตอนในการเสนอหัวขอ
และโครงรางฯ มีมากเกินไป การเก็บรวบรวมขอมูลมักจะไดไมครบและขาดความรวมมือจาก
แหลงขอมูล นักศึกษาสวนใหญขาดความรูและความชํานาญในการวิเคราะหขอมูล/แปลความ สวน
รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระไมชัดเจน ยุงยากซับซอน และมีรูปแบบที่
แตกตางกันระหวางคณะกับบัณฑิตวิทยาลัย  

มงกุฏ หาญโยธี (2550:93-96) ไดศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับตนทุนและผลประโยชนสวนบุคคล
ในการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประจําป
การศึกษา 2530-2544 มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 282 คน จาก
บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2530-2544 โดยผลการวิจัย
พบวาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2530 มีตนทุนทางการศึกษาต่ําที่สุดโดยตนทุนทาง
การศึกษามีมูลคาเทากับ 228,190 บาท และบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2544 มีตนทุน
ทางการศึกษาสูงที่สุดเทากับ 657,710 บาท ผลประโยชนหรือรายไดจากการทํางานโดยเฉลี่ยตอคน
ตอป พบวา บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตรปการศึกษา 2530 มีผลประโยชนหรือรายไดจากการทํางาน
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เศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2530-2541 มีคาอัตราผลประโยชนตอตนทุนมากกวา 1 โดยบัณฑิตคณะ
เศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2530 มีอัตราผลประโยชนตอตนทุนสูงที่สุด คือ 13.81 และบัณฑิตคณะ
เศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2542-2544 มีอัตราผลประโยชนตอตนทุนนอยกวา 1 โดยที่บัณฑิตคณะ
เศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2544 มีอัตราผลประโยชนตอตนทุนนอยที่สุดคือ 0.14 อัตราผลประโยชน
ภายในของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2530-2544 มีคาเทากับ 37.11% ซึ่งมีคามากกวา
อัตราดอกเบี้ยที่กําหนดคือ 12 % ตอป 
 ชีวรัตน   เลิศศรีชันนท (2549)  ไดศึกษาการวิเคราะหตนทุนและอัตราผลตอบแทนสวน
บุคคลในการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
ประจําปการศึกษา 2515 – 2544  การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง 386  คน   
โดยผลการวิจัยพบวาตนทุนทางการศึกษากอนและหลังปรับมูลคาปจจุบัน โดยเฉลี่ยตอคนตอ
หลักสูตรน้ัน  ปการศึกษา 2515  มีตนทุนการศึกษาต่ําที่สุด โดยมีมูลคา 335,717  บาท    สวน
บัณฑิตปการศึกษา 2542  มีตนทุนทางการศึกษาสูงที่สุด   โดยมีมูลคา 712,998 บาท  สวน
ผลตอบแทนหรือรายไดจากการทํางาน   โดยเฉลี่ยตอคนตอป จําตองปรับมูลคาดวยอัตราการคิดลด 
โดยปการศึกษา 2515  มีผลตอบแทนจากการทํางานสูงสุด เทากับ 870,735.50  บาท ตอป  และ
ผลตอบแทนที่ต่ําที่สุด  ปการศึกษา 2544  เทากับ 92,792  บาท  เนื่องจากมีอายุการทํางานที่นอย  
และในการหาผลตอบแทนมูลคาปจจุบัน  ผลตอบแทนมูลคาปจจุบันของบัณฑิตป 2515 มี คาสูงสุด 
คือ 43,730,212  บาท   และปการศึกษา 2544 มีผลตอบแทนมูลคาปจจุบันต่ําที่สุดเทากับ -607,119  
บาท การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนสวนบุคคลทางการศึกษาไดนําวิธีการวิเคราะหอัตรา
ผลตอบแทนตอตนทุน มาใชในการวิจัย  พบวา ปการศึกษา 2515 – 2539  มีอัตราผลตอบแทนตอ
ตนทุนมากกวา  1  โดยปการศึกษา 2515  มีอัตราผลตอบแทนตอตนทุนสูงที่สุด คือ 131.26  สวนป
การศึกษา 2544  มีอัตราผลตอบแทนตอตนทุนนอยที่สุด คือ 0.13   

บรรจง  โอฬาริ และคณะ (2546)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกเขาศึกษาและการออก
กลางคันตามความเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีการศึกษาระดับความ
คิดเห็นและเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเลือกเขาศึกษา 4 ดาน  คือ  ปจจัยเหตุผลสวนตัว ปจจัย
ดานสถาบัน ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสังคม  และเพ่ือศึกษาระดับเปรียบเทียบปจจัยที่มี
ผลตอการออกกลางคันดานปจจัยดานการเรียน  ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานเศรษฐกิจและครอบครัว 
และปจจัยดานบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการออกกลางคัน
ตามความเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยทักษิณ ในภาพรวมอยูในระดับนอย ปจจัย
ดานสังคม  และปจจัยดานเศรษฐกิจและครอบครัวอยูในระดับนอย  สวนปจจัยดานการเรียนและ
ปจจัยดานบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยอยูในระดับปานกลาง  นิสิตที่มีเพศ ประเภทการคัดเลือก 
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อําไพ อินทรประเสรฐิ และคณะ (2549) ไดศึกษาเก่ียวกับการออกกลางคันและปจจัยที่สงผล
กระทบตอการออกกลางคันของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและศึกษาความคาดหวังของนิสิต
ที่มีตอการแกไข ปญหาการออกกลางคันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย มี 3 กลุม คือ ผูบริหารที่เก่ียวของกับการออกกลางคันของนิสิต นิสิตภาคปกติของศูนย
การศึกษาที่มีจํานวนการออกกลางคันสูงสุด 3 อันดับแรก และ นิสิตภาคปกติที่เขาศึกษาในป
การศึกษา 2545-2547 โดยเปนนิสิตที่ศึกษา ในมหาวิทยาลัย และศูนยการศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา เหตุผลที่ทําใหนิสิตออกกลางคันมากที่สุด คือ ปจจัยที่
สงผลกระทบตอการออกกลางคันของนิสิต พบวา การมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ สงผลกระทบตอ
การออกกลางคันในระดับมาก สวนในระดับปานกลาง ไดแก การขาดเรียนมาก จนหมดสิทธิ์สอบ 
และไมมีเพ่ือนที่สามารถปรึกษาได สวนที่มีผลกระทบนอยที่สุด คือ การติด ยาเสพติด เม่ือแยก
พิจารณาเปน 2 กลุม ปรากฏวา กลุมที่มหาวิทยาลัยใหออกมีปจจัยที่สง ผลกระทบในระดับมาก 2 
ปจจัย คือ มีคะแนนต่ํากวาเกณฑและขาดเรียนมากจนหมดสิทธิ์สอบ สวนกลุมที่ขอลาออกเองไมมี
ปจจัยที่สงผลกระทบในระดับมากเลย มีเพียงปจจัยเดียวที่สงผลกระทบตอ การออกกลางคันในระดับ
ปานกลางคือ ปญหาคาใชจาย สวนปจจัยดานอ่ืน ๆ มีผลกระทบนอย และนอยที่สุด เม่ือแยก
พิจารณาเปน 2 กลุม ปรากฏวา กลุมที่มหาวิทยาลัยใหออกมีปจจัยที่สง    ผลกระทบในระดับปาน
กลาง 2 ปจจัย คือ ปญหาเรื่องคาใชจายและบิดามารดาไมมีเวลาให   สวนกลุมที่ขอลาออกเองทุก
ปจจัยสงผลกระทบนอยและนอยที่สุด สําหรับปจจัยดานการเรียนการสอน ดานอาจารยผูสอน พบวา 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการออกกลางคันระดับ มากที่สุดของทั้ง 2 กลุม คือ ผูสอนไมมีเทคนิคการ
นําเสนอที่นาสนใจ สวนผลกระทบในระดับมาก มี 2 ปจจัย คือ ใหงานมากเกินไปจนเกิดความทอแท 
และผูสอนเครงเครียดเกินไป เม่ือ แยกพิจารณาปรากฏวา กลุมที่มหาวิทยาลัยใหออกมีปจจัยที่สงผล
กระทบในระดับมาก ถึง 5 ปจจัย โดยปจจัยที่มีคะแนนสูงสุด คือ ไมมีเทคนิคการนําเสนอที่นาสนใจ 
สวนกลุมที่ ขอลาออกเอง โดยปจจัยที่มีคะแนนสูงสุด คือ ให งานมากจนเกิดความทอแท ดาน
อาจารยที่ปรึกษา พบวา ปจจัยสวนใหญสงผลกระทบตอการ ออกกลางคันในระดับปานกลางของทั้ง 
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ณัฐนนท ลี้ศตัรูพาย (2545:70-85) ไดทําการวิเคราะหคาใชจายสวนตวัและปญหาทางการ
เงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จําแนกตามเพศ คณะระดับชั้น ภูมิลําเนา อาชีพปจจุบันของ
บิดามารดา รายไดตอ และพบวา นักศึกษาหญิงมีคาใชจายเฉลี่ยตอปการศึกษาต่าํกวานักศึกษาชาย 
สวนนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดมีคาใชจายเฉลี่ยตอปการศกึษาต่ํากวานักศึกษาที่มี
ภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร ในสวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร นักศึกษาชั้นป 2 บิดาและ
มารดามีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่บิดาและมารดามีรายได 50,001 บาทตอเดือน และ
นักศึกษามีรายไดจากผูปกครอง 15,001–20,000 บาทตอเดือนมีคาใชจายที่สูงที่สุด ในขณะที่
นักศึกษาชั้นปที่ 1 บิดาและมารดามีอาชีพเกษตรกร โดยที่บิดาและมารดามีรายไดต่ํากวา 20,000 
บาทตอเดือน และนักศึกษามีรายไดจากผูปกครองต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือนมีคาใชจายที่นอยที่สุด 
ปญหาทางดานการเงิน พบวานักศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพสวนใหญไมมีปญหาทางการเงิน 
ปญหาสวนใหญทางการเงินของนักศึกษาจะเปนเรื่องคาอาหารประจําวัน รองลงมาก็เปนเรื่อง
คาใชจายเบ็ดเตล็ด และเม่ือจําแนกตามประเภทของคาใชจายแตละกลุมพบวา เพศ ระดับการศึกษา
แตละชั้นป ภูมิลําเนา รายไดตอเดือนของนักศึกษาที่แตกตางกัน มีปญหาทางดานการเงินไม
แตกตางกัน และปญหาทางการเงินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระดับ 0.001 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (2548:41-49) ศึกษา เรื่อง
การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสถาบนัราชภัฏนครสวรรค ปการศึกษา 2544-2546 
โดยประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรคที่ออก
กลางคัน จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 84.85 ของนักศึกษาที่ออกกลางคัน เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยไดแก แบบสอบถามการออกกลางคันวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS หาคาเฉลี่ย คาเบีย่งเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 
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นักศึกษาที่ออกกลางคันสวนใหญเปนชาย รอยละ 59.29 อายุ 21-23 ป รอยละ 40 มี
คะแนนเฉลี่ยการศึกษาเดิมกอนเขาการศกึษา 1.51-2.00 รออยละ 38.21 สวนใหญเขาศึกษาในคณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รอยละ 27.14 และออกกลางคันในป 2544 รอยละ 40เหตุผลในการ
เลือกเรียนสถาบันราชภัฏนครสวรรคเพราะวาอยูในภูมิลําเนา รอยละ 28.43 

สถานภาพทางครอบครัว บดิา มารดา เปนผูอุปการะ รอยละ 54.29 พักอยูหอพักหรือบาน
เชา รอยละ 50.36 สถานภาพบิดา มารดาอยูดวยกัน รอยละ 32.86 วุฒิการศึกษาสูงสุดอยูในระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 56.43 ประกอบกิจการสวนตวั รอยละ 36.79  มีรายได 11,001บาทขึ้นไป รอย
ละ 42.14 

สาเหตุการออกกลางคัน  
ดานการศึกษาอยูในระดับปานกลาง 2 อันดับแรก คือ ไมเห็นประโยชนจากสาขาวชิาที่เรียน

เพ่ือประกอบอาชีพ และสาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชาทื่เรียนมีประโยชนนอย   
ดานอาจารยอยูใน 3 อันดับแรก คือ การไมไดรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารย

ผูสอนวางตัวไมเหมาะสม และไมชอบวิธกีารสอนของอาจารย  
ดานสวนตวัอยูในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก คือ ตองการสอบเขาสาขาวิชาหรือคณะอ่ืน 

เพ่ือศึกษาตอที่อ่ืน และพ้ืนความรูทางสาขาวิชาที่เรียนไมกวางพอ 
ดานครอบครัว อยูระดับปานกลาง คือตองชวยผูปกครงประกอบอาชีพ 
และดานเศรษฐกิจและการเงิน อยูในระดับมาก 2 อันดับแรก คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวไมดี และคาใชจายทางการศึกษาสูงมาก 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับสาเหตุของความสูญเปลาทางการศึกษา สาเหตุจากการ

ออกกลางคัน สาเหตุของการศึกษาลาชากวาหลักสูตรกําหนดน้ัน พบวาการศึกษาวิจัยของ ณีรนุช 
จงอารี  (2543.) เรื่องแนวทางการเรงรัดการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมสอดคลองกับ บรรจง  โอฬาริ และคณะ 
(2546)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกเขาศึกษาและการออกกลางคันตามความเห็นของนิสิต
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีสาเหตุจาก ตัวของผูเรียน อาจารย สถาบันการศึกษา 
ครอบครัว และสอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
(2548:41-49) ศึกษา เรื่องการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค 
ปการศึกษา 2544-2546 ทําใหผูวิจัยทราบถึงแนวทางในการบูรณาการแนวความคิดในการทําวิจัย
เรื่อง คาใชจายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ตอไป 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครัง้นี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ประชากรที่ใชในการศกึษาไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ระหวางปการศึกษา 2550 ถึง 2552 จํานวน 
2 สาขา รวม 291 คน ประกอบดวย 

- นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม  จํานวน  212  คน และ 
- นักศึกษาสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร จํานวน 79 คน 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวจัิยเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้  
1. การศึกษาเรื่องคาใชจายในการศึกษา 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เขาศึกษาเม่ือปการศึกษา 2550 ใช
ระยะเวลาศึกษาจนจบการศึกษาไมเกิน 3 ป จํานวน 26 คน 

2. การศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  กลุมตัวอยาง คือ  

- นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เขาศกึษาในป 2550 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
รักษาสภาพนักศึกษา จํานวน 86 คน 

- นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาการจัดการ
วิสาหกิจสําหรับผูบริหาร ปการศึกษา 2550-2552 ที่ออกกลางคัน โดยพน
สภาพนักศึกษา ทั้งจากการลาออกและการไมลงทะเบียนเรียน จํานวนทั้งหมด 
29 คน 

3. การศึกษาสาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  กลุมตัวอยาง คือ 
- สาเหตุจากการใชระยะเวลาการศึกษาเกินกวา 3 ป กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา

ที่เขาศกึษาเม่ือปการศึกษา 2550 รักษาสถานภาพนักศกึษา จํานวน 86 คน 
- สาเหตุที่ออกกลางคัน โดยการพนสภาพนักศึกษาทั้งจากการลาออก หรือการ

ไมลงทะเบยีนเรียน ของนักศึกษา ปการศกึษา 2550-2552 จํานวน 29 คน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือเก็บขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 3 ชุด 
คือ  
 ชุดที่  1 แบบสอบถามสําหรับผูจบการศึกษาเรียบรอยแลว 

มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  2. เปนคําถามเก่ียวกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจาการศึกษา 
  3. เปนคําถามปลายเปด ขอความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะปรับปรุง 
 ชุดที่  2  แบบสอบถามสําหรับผูที่ออกกลางคัน โดยพนสภาพนักศึกษาทั้งจากการ 
ลาออก หรือการไมลงทะเบยีนเรียน 

มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  2. เปนคําถามเก่ียวกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจาการศึกษา 
  3. เปนคําถามเก่ียวกับสาเหตุที่ทําใหออกกลางคัน แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดาน
ตนเอง  ดานครอบครัว ดานการเงินและเศรษฐกิจ ดานอาจารย และดานสถาบันการศึกษา 
  4. เปนคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัสาเหตทุี่ทําให
ออกกลางคัน และขอความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะปรับปรุง 

ชุดที่  3 แบบสอบถามสําหรับผูที่ใชระยะเวลาศึกษานานเกินกวา 3 ป 
มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  2. เปนคําถามเก่ียวกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจาการศึกษา 
  3. เปนคําถามเก่ียวกับสาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาศึกษาเกินกวา 3 ป แบงออกเปน 
3 ดาน ไดแก ดานตนเอง ดานอาจารย ดานงานวิจัย 
  4. เปนคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับสาเหตทุี่ใช
ระยะเวลาศึกษานานเกินกวา 3 ป และขอความเห็นเกีย่วกับขอเสนอแนะปรับปรุง 
 สําหรับคําถามชุดที่ 2 และ 3 ตอนที่ 4 นั้น มีลักษณะเปนมาตรการสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ซึ่งกําหนดคาแตละมาตราสวน ดังนี้ 
  ระดับความคดิเห็นมากที่สุด เทากับ 5   
  ระดับความคดิเห็นมาก  เทากับ 4  
  ระดับความคดิเห็นปานกลาง เทากับ 3  
  ระดับความคดิเห็นนอย  เทากับ 2  
  ไมมีระดับความคิดเห็น  เทากับ 1  
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ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
1. ศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก

การออกกลางคันในการศึกษา ตนทุนทางการจัดการศึกษา  ตนทุนคาเสียโอกาส และขอมูลอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของเพ่ือสรางแบบสอบถาม   

2. การวิเคราะหเอกสารและรางแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากความมุงหมายในการวิจัย  
ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพทเฉพาะ กรอบแนวคดิในการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสม และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4. นําแบบสอบถามชุดที่ 2 และ 3 ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวมาทดลองใช (Try Out) กับ
นักศึกษาทีไ่มใชกลุมตัวอยาง 10 คน แลวนําขอมูลที่ไดนั้นมาวิเคราะหหาคณุภาพของเครื่องมือ
กอนที่จะนําไปใชกับกลุมตวัอยางจริง โดยการวิเคราะหหาคณุภาพของเครื่องมือในการวิจัยใชวิธ ี
การทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม(Test of Reliability) ดวยวธิีสมัประสิทธิ์ อัลฟา 
ของครอนบาค(Cronbach ‘s Alpha Coeffcient ) จากการคํานวณไดคาความเชือ่ม่ัน เทากับ 0.98 
และ 0.72 ตามลําดับ 

5. แบบสอบถามฉบับสมบูรณนําไปจัดพิมพเพ่ือใชเปนแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจริง
ตอไป 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ(Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการกรอกแบบสอบถามจากประชากร
ที่ใชในการวิจัย คือนักศึกษาระดับปริญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยขอความรวมมือ
จากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามทางอีเมล และโทรศัพท ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลระหวาง
วันที่ 7 -27 เมษายน 2553 

2. ขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากงานทะเบียน ฝายวิชาการ และงาน
บัญชี ฝายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวทิยาลยั  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือแสดงตอสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน สําหรับขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูลแสดงสถานะนักศกึษา ขอมูลทางดานการเงิน 
โดยใชเวลาในการจัดเก็บ ในวันที่ 20-30 มกราคม 2553 
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การจัดการะทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทาํขอมูล  

กระทําโดยการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จัดระบบและแปรผลของขอมูล 
พรอมทั้งคําณวนคาสถติิเบือ้งตน 
  
 การวิเคราะหขอมูล กระทําโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การวิเคราะหคาใชจายในการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนและนักศึกษา 
จายในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน    
  1.1 คาใชจายในการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนจายตอหัวในการศึกษา
ระดับปริญญาโท  

 
สูตรการคํานวณ 

     W1   =   E1   X   D 
   E1 หมายถึง คาใชจายในสวนที่สถาบันจาย 
   D  หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ออกลางคัน 

 
  1.2 คาใชจายในการศึกษาที่นักศึกษาจายตอหัวในการศึกษาระดับปริญญาโท 
  สูตรการคํานวณ  
 
   W2   =   E2   X   D 
   E2 หมายถึง คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา 
   D  หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ออกลางคัน 

    
2. การวิเคราะหความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษาในระดับ 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  
สูตรการคํานวณ 

W = W1+W2 
 
กําหนดให  
W คือ ความสญูเสียทางเศรษฐกิจทีเ่กิดขึน้จากการออกกลางคันในการศึกษาระดับ 

ปริญญาโท   
W1 คือ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจทีเ่กิดจากการออกกลางคันของสถาบัน 
W2 คือ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจทีเ่กิดจาการออกกลางคันของนักศึกษา 
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3.  การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันใน
การศึกษาในระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  

การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยวิเคราะหจาก
แบบสอบถาม ดังนี้ 

3.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชสถติิการหาคารอยละ 
3.2 วิเคราะหคาใชจายโดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ย ( ) 
3.3 วิเคราะหขอมูลดานสาเหตกุารออกกลางคันและขอมูลดสนการศึกษาลาชาเกิน

กวา 3 ป ในสวนของความคิดเห็นที่เปนสวนวัดประเมินคาโดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ย ( ) และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยมีเกณฑ 
 สําหรับการแปลผลตามเกณฑของเบสทและคาหน (Best&Kahn.1993.) ดังนี้ 
 1.00 - 1.50  คือ  ระดับความคดิเห็นนอยที่สุด 
 1.51 - 2.50  คือ  ระดับความคดิเห็นนอย 
 2.51 - 3.50  คือ  ระดับความคดิเห็นปานกลาง 
 3.51 - 4.50  คือ  ระดับความคดิเห็นมาก 
 4.51 - 5.00  คือ  ระดับความคดิเห็นมากที่สุด 
 3.4 วิเคราะหขอมูลดานสาเหตถการออกกลางคันและการศึกษาลาชาเกินกวา 3 ป ใน
สวนของที่เปนความคิดเห็นคําถามปลายเปด โดยวิธกีารวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) หา
ความถี่ของคาํถาม และจัดกลุมเน้ือหา นําเสนอตามลําดับ 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม 
การวิเคราะหความเช่ือถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธ

อัลฟาของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coeffcient ) เน่ืองจากสามารถใชกับแบบสอบถามมาตร
วัดลิเคิรท (Likert Scale) แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูล. 
2550:236)  
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เม่ือ α = คาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม  
 k = จํานวนขอของแบบสอบถาม 
 ∑ Si 2   = ผลรวมคาความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 
 Sx 2 = คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 



บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาวิเคราะหคาใชจาย และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันใน

การศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน สามารถสรุปผลการศึกษาโดยนําเสนอตาม
ความมุงหมายได ดังน้ี 

1. การวิเคราะหคาใชจายในการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนและนักศึกษาที่จาย
ในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน   
  1.1 คาใชจายในการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนจายตอหัวในการศึกษา
ระดับปริญญาโท  

สูตรการคํานวณ 
     W1   =   E1 X D 
   E1 หมายถึง คาใชจายในสวนที่สถาบันจาย 
   D  หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ออกลางคัน 

 
  1.2 คาใชจายในการศึกษาที่นักศึกษาจายตอหัวในการศึกษาระดับปริญญาโท 

สูตรการคํานวณ  
 
     W2   =   E2 X D 
   E2 หมายถึง คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา 
   D  หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ออกลางคัน 
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ตาราง 1  ขอมูลสถานะการศึกษาของนักศึกษา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) 
    รุนปการศึกษา 2550-2552 ณ มกราคม 2553            
 

        หนวย:คน 

การพนสภาพนักศึกษา 
รุนป 

การศึกษา 
จํานวน 

ที่รับเขาเรียน 
ลงทะเบียน รักษาสภาพ 

สําเร็จ
การศึกษา
ไมเกิน 3 ป ลาออก 

ไม
ลงทะเบียน 

2550 137 9 86 26 2 14 

2551 41 36 1 0 0 4 

2552 34 32 0 0 0 2 

รวม 212 77 87 26 2 20 

 
ตาราง 2  ขอมูลสถานะการศึกษาของนักศึกษาสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร (EEM)  
    รุนปการศึกษา 2551-2552 ณ มกราคม 2553     
                 
                                                                                                             หนวย:คน 

การพนสภาพนักศึกษา 
รุนป 

การศึกษา 
จํานวน 

ที่รับเขาเรียน 
ลงทะเบียน รักษาสภาพ 

สําเร็จ
การศึกษา
ไมเกิน 3 ป 

ลาออก 
ไม

ลงทะเบียน 
2551 43 40 0 0 0 3 

2552 36 32 0 0 0 4 

รวม 79 72 0 0 0 7 

         
ที่มา : งานทะเบียน  ฝายวชิาการ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  
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ตาราง 3 ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
    สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

            
      หนวย:บาท 

ป 1 ป 2 
รายการ 

ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน 

คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 4,000 - - - -  

คาทําบัตรนักศึกษา 150 - - - -  

คาคูมือนักศึกษา 100 - - - -  

คาบํารุงการศึกษา 3,000 3,000 1,000 3,000 1,000 1,000 

คาหนวยกิต* 27,000 27,000 18,000 41,000 27,000 0** 

รวมคาลงทะเบียนตอภาค
การศึกษา 

34,250 30,000 19,000 44,000 30,000 1,000 

รวมคาลงทะเบียนตอป 83,250 75,000 

รวมคาลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 158,250 

                
 ** การสอบวทิยานิพนธ/การสอบประมวล 

 
ตาราง 4 ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
    สาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบรหิาร                                            

      
      หนวย:บาท 

ป 1 ป 2 
รายการ 

ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน 

คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 4,000 - - - -  

คาทําบัตรนักศึกษา 150 - - - -  

คาคูมือนักศึกษา 100 - - - -  

คาบํารุงการศึกษา 3,000 3,000 1,000 3,000 3,000 1,000 

คาหนวยกิต* 24,000 27,000 18,000 41,000 27,000 3,000 

รวมคาลงทะเบียน 31,250 30,000 19,000 51,000 30,000 4,000 

รวมคาลงทะเบียนตอป 80,250 85,000 

รวมคาลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 165,250 
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  * รายวิชาบรรยาย/ทฤษฎี หนวยกิตละ 3,000 บาท, รายวิชาปฏบิัต/ิดูงาน หนวยกิตละ  
    10,000 บาท 

- รายวิชาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หนวยกติละ 3,000 บาท 
- คาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดรวมอยูในประมาณการคาใชจายเบื้องตน รายวิชาปรับพ้ืนฐาน  
รายวิชาละ 5,000 บาท 
-คารักษาสภาพนักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท  

ที่มา : งานทะเบียน  ฝายวชิาการ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  
 

 จากตาราง 3 ตาราง 4 และตาราง 12 พบวาคาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโท ระหวาง
ปการศึกษา 2550-2552 ทีนั่กศึกษาจายตอหัวจนจบหลักสูตรในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
เทากับ 165,702 บาท และสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร เทากับ 172,702 บาท 

 
ตาราง 5 คาใชจายในการศกึษาที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนตอหัว 
 
          หนวย:บาท 

สาขา ป 2550 ป 2551 ป 2552 

การจัดการอุตสาหกรรม 27,777 55,474 42,761 

การจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร 0 58,387 60,467 

 
        ที่มา: งานบัญชี ฝายบริหาร สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
 
ตาราง 6 คาใชจายในการศกึษาที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนจายตอหัวในการศกึษาระดับปรญิญา 
    โท จนจบการศึกษา ระยะเวลาไมเกิน 3 ป 
 
          หนวย: บาท 

สาขา ป 2550 ป 2551 ป 2552 รวมคาใชจาย 

การจัดการอุตสาหกรรม 27,777 55,474 42,761 126,012 

การจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร 0 58,387 60,467 118,854 

รวม 27,777 113,861 103,228 244,866 

 
  จากตาราง 6 พบวา คาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโท ที่สถาบันจายตอหัว
ตลอดหลักสูตร ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม เทากับ 126,012 บาท สาขาการจัดการวิสาหกิจ
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สําหรับผูบริหาร เทากับ 118,854 บาท รวมคาใชจายทีส่ถาบันจายตอหัวตลอดหลกัสูตร ทั้ง 2 
หลักสูตร เทากับ 244,866 บาท 

 
2. การวิเคราะหความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษาในระดับ 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  
สูตรการคํานวณ 

W = W1+W2 
กําหนดให  
W คือ ความสญูเสียทางเศรษฐกิจทีเ่กิดขึน้จากการออกกลางคันในการศึกษาระดับ 

ปริญญาโท   
W1 คือ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจทีเ่กิดจากการออกกลางคันของสถาบัน 
W2 คือ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจทีเ่กิดจาการออกกลางคันของนักศึกษา 
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ตาราง 7 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันโดยพนสภาพนักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
 

 
หมายเหตุ: (1) หมายถึง หลักสูตร  (2) หมายถึง คาใชจายตอหัวของสถาบัน  (3) หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคันโดยพนสภาพนักศึกษา   (4) ความสูญเสียที่เกิดจากการ 

ลาออกกลางคัน ในแตละปการศึกษาคํานวณ  จาก (2)x(3)  (5) หมายถึง คาใชจายที่สูญเสียไปในการออกกลางคันแตละหลักสูตร (6) หมายถึง เปอรเซ็นต 

 
ตาราง 8 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการรักษาสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโท ของสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
 

 
หมายเหตุ: (1) หมายถึง หลักสูตร  (2) หมายถึง คาใชจายตอหัวของสถาบัน  (3) หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคันจากการรักษาสภาพนักศึกษา   (4) ความสูญเสียที่เกิด 
      จากการลาออกกลางคัน ในแตละปการศึกษาคํานวณ  จาก (2)x(3)  (5) หมายถึง คาใชจายที่สถาบันสูญเสียไปในการจัดการศึกษาหลักสูตร  
 
 
 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 
(1) 

(2) (3) (4) (2) (3) (4) (2) (3) (4) 
(5) (6) 

การจัดการอุตสาหกรรม 27,777 16 444,432 55,474 4 221,896 42,761 2 85,522 751,850 53.37 
การจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร 0 3 0 58,387 4 233,548 60,467 7 423,269 656,817 46.63 
รวม          1,408,667 100 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 
(1) 

(2) (3) (4) (2) (3) (4) (2) (3) (4) 
(5) 

การจัดการอุตสาหกรรม 27,777 0 0 55,474 0 0 42,761 86 0 3,634,685 

 
31 
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ตาราง 9 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันโดยพนสภาพนักศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาโท ของนักศึกษา  
 

 
หมายเหตุ: (1) หมายถึง หลักสูตร  (2) หมายถึง คาใชจายตอหัวของนักศึกษา  (3) หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคันโดยพนสภาพนักศึกษา   (4) ความสูญเสียที่เกิดจาก 

การลาออกกลางคัน ในแตละปการศึกษาคํานวณ  จาก (2)x(3)  (5) หมายถึง คาใชจายที่นักศึกษาสูญเสียไปในออกกลางคันแตละหลักสูตร  (6) หมายถึง เปอรเซ็นต 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 
(1) 

(2) (3) (4) (2) (3) (4) (2) (3) (4) 
(5) (6) 

การจัดการอุตสาหกรรม 34,250 16 548,000 34,250 4 137,000 34,250 2 68,500 753,500 63.26 

การจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร 31,250 3 93,750 31,250 4 125,000 31,250 7 218,750 437,500 36.74 

รวม          1,191,000 100 

32 
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จากตาราง 7 พบวา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันโดยพนสภาพ
นักศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาโทของสถาบัน ในระหวางปการศึกษา 2550-2552 รวมทั้ง 2 
สาขา เปนจํานวน เทากับ 1,408,667 บาท  เปนสาขาการจัดการอุตสาหกรรม  เทากับ 751,850 
บาท คิดเปนรอยละ 53.37 สาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร เทากับ  656,817 บาท คิดเปน
รอยละ 46.63 

จากตาราง 8 พบวา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการรักษาสภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ในระหวางปการศึกษา 2550-2552 ของสถาบัน เทากับ 3,634,685 บาท ในสาขา
การจัดการอุตสาหกรรมเพียงสาขาเดียว เน่ืองจากสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหารเพ่ิงเปด
เรียนในปการศึกษา 2551 จึงยังไมมีการรักษาสภาพนักนักศึกษา 

ดังนั้น จากการวิเคราะหจึงสรุปไดวา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสถาบันจากการออก
กลางคันในการศึกษาระดับปริญญาโท เทากับ 5,034,352 บาท 

จากตาราง 9 พบวา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันโดยพนสภาพ
นักศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาโทของนักศึกษา ในระหวางปการศึกษา 2550-2552 รวมทั้ง 2 
สาขา เปนจํานวน เทากับ 1,191,000 บาท  เปนสาขาการจัดการอุตสาหกรรม เทากับ 753,500 
บาท คิดเปนรอยละ 63.26 สาขาสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร เทากับ 437,500 บาท 
คิดเปนรอยละ 36.74 

จากขอมูลทายตาราง 4 คารักษาสถานภาพนักศึกษา เทอมละ 1,000 บาท จํานวนนักศึกษา
ที่รักษาสภาพ 86 คน จึงวิเคราะหความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในการศึกษาระดับปริญญาโท 
จากการรักษาสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโท เทากับ 86,000 บาท 

ดังน้ัน จากการวิเคราะหจึงสรุปไดวาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนักศึกษาจากการออก
กลางคันในการศึกษาระดับปริญญาโท เทากับ 1,277,000 บาท 
 
ตาราง 10 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศกึษาระดับปรญิญาโท ระหวางป 
    การศึกษา 2550-2550 
 

 ความสูญเสียทั้งหมด สถาบัน นักศึกษา 

รวม 2 สาขา 6,320,352 5,043,352 1,277,000 

 100.00 80.00 20.00 

การจัดการอุตสาหกรรม 5,226,135 4,386,535 839,600 

 83.00 70.00 13.00 

การจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร 1,094,317 656,817 437,500 

 17.00 10.00 7.00 
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จากตาราง 10 พบวา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษา
ระดับปริญาโท ในระหวางปการศึกษา 2550-2552 มีความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น เทากับ 
6,320,352 บาท เปนสาขาการจัดการอุตสาหกรรม เทากับ 5,226,135 บาท คิดเปน 83.00% สาขา
การจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร เทากับ 1,094,317บาท คิดเปน 17.00%ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจของสถาบัน รวม 2 สาขา เทากับ 5,034,352 บาท คิดเปน 80% และความสูญเสียของ
นักศึกษา รวม 2 สาขา เทากับ 1,277,000 บาท คิดเปน 20%  

3. การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคัน
ในการศึกษาในระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  

การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยวิเคราะหจาก
แบบสอบถาม ดังน้ี 

2.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชสถติิการหาคารอยละ 
2.2 วิเคราะหคาใชจายโดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ย ( ) 
2.3 วิเคราะหขอมูลดานสาเหตกุารออกกลางคันและขอมูลดสนการศึกษาลาชาเกิน

กวา 3 ป ในสวนของความคิดเห็นที่เปนสวนวัดประเมินคาโดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ย ( ) และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยมีเกณฑ 
 สําหรับการแปลผลตามเกณฑของเบสทและคาหน (Best&Kahn.1993.) ดังน้ี 
 1.00 - 1.50  หมายถึง  ระดับความคดิเห็นนอยที่สุด 
 1.51 - 2.50  หมายถึง  ระดับความคดิเห็นนอย 
 2.51 - 3.50  หมายถึง  ระดับความคดิเห็นปานกลาง 
 3.51 - 4.50  หมายถึง  ระดับความคดิเห็นมาก 
 4.51 - 5.00  หมายถึง  ระดับความคดิเห็นมากที่สุด 
 3.4 วิเคราะหขอมูลดานสาเหตถการออกกลางคันและการศึกษาลาชาเกินกวา 3 ป ใน
สวนของที่เปนความคิดเห็นคําถามปลายเปด โดยวิธกีารวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) หา
ความถี่ของคาํถาม และจัดกลุมเน้ือหา นําเสนอตามลําดับ 
ขอมูลสวนบุคคล  จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลําเนา อาชีพในปจจุบัน ศึกษาหรือเคย
ศึกษาในสาขา 
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ตาราง 11   จําแนกตามขอมูลดานสวนบคุคล 
 

ขอมูลดานสวนบุคคล 
จํานวน (คน) 

N=126 
รอยละ 

1. เพศ   

             ชาย 77 61.1 

             หญงิ 49 38.9 

2. อายุ   

            เฉลีย่   32  ป 23 18.3 

3.สถานภาพ   

            โสด 96 76.2 

            สมรส 28 22.2 

            หยาราง มาย 2 1.6 

4.ภูมิลําเนา   

             กรงุเทพและปริมณฑล 90 71.4 

             ตางจังหวัด 36 28.6 

5.อาชีพ   

            ขาราชการ ทหาร ตํารวจ 6 4.8 

            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 3.2 

            พนักงานองคการเอกชน 76 60.3 

             กิจการสวนตัว 17 13.5 

             อืน่ๆ 23 18.3 

6.สาขาที่ศึกษา   

                การจัดการอุตสาหกรรม 116 92.1 

                การจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร 10 7.9 

  
จากตาราง 11 จะเห็นวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางมีทั้งหมด 126 คน เปนเพศชาย 77 

คน คิดเปนรอยละ 61.1 เปนเพศหญิง 49 คน คิดเปนรอยละ 38.9 โดยมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 32 ป คิด
เปนรอยละ 18.3 มีสถานภาพ โสด 96 คน คิดเปนรอยละ 76.2 สมรส 28 คน คิดเปนรอยละ 22.2 
หยาราง มาย 2 คน คิดเปนรอยละ 1.6 มีภูมิลําเนา อยูใน กรุงเทพฯและปริมณฑล 90 คน คิดเปน
รอยละ 71.4 ตางจังหวัด 36 คน คิดเปนรอยละ 28.6  มีอาชีพ ขาราชการ ทหาร ตํารวจ 6 คน คิด
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เปนรอยละ 4.8 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 คน คิดเปนรอยละ 3.2 พนักงานองคการเอกชน 76 คน คิด
เปนรอยละ 60.3 กิจการสวนตัว 17 คน คิดเปนรอยละ 13.5 อ่ืนๆ 23 คน คิดเปนรอยละ 18.3 
 
ตาราง 12 จําแนกขอมูลดานคาใชจาย 
 

ขอมูลคาใชจาย คาเฉล่ียตอหัว ( ) 

8. คาใชจายสวนตัวที่ใชในการศึกษา 7,452 

10. สูญเสียรายไดที่ควรจะได 12,134 

 
 จากตาราง 12 จะเห็นไดวา คาใชจายที่นักศึกษาจายใหกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนนั้น 
คาใชจายสวนตัวที่ใชในการศึกษา 7,452บาท  สูญเสียรายไดระหวางการศึกษาเฉลี่ย 12,134บาท 
 
สาเหตุที่ทําใหออกกลางคัน 
  วิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 27 คน 
 
ตาราง 13 วิเคราะหสาเหตทุี่ทําใหออกกลางคันโดยรวม 
 
สาเหตุที่ทําใหออกกลางคนั  S.D ระดับความคิดเห็น 

1.ดานตนเอง 2.46 0.65 นอย 

2.ดานครอบครวั 2.41 0.69 นอย 

3.ดานการเงินและเศรษฐกิจ 2.53 0.75 ปานกลาง 

4.ดานอาจารย 2.61 0.69 ปานกลาง 

5.ดานสถาบันการศึกษา 2.72 0.53 ปานกลาง 

รวม 2.55 0.66 ปานกลาง 

 
จากตาราง 13 จะเห็นไดวา สาเหตุที่ทําใหนักศึกษาออกกลางคัน โดยการพนสภาพ

นักศึกษา เน่ืองจากการลาออก หรือการไมลงทะเบียนเรียนนั้น อยูในระดับปานกลาง ( =2.55) และ
มีสาเหตุทางดานการเงิน ( =2.53) อาจารย ( =2.61) และสถาบันการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
( =2.53, 2.61, 2.72) ตามลําดับ และมีสาเหตุทางดานตนเอง ( =2.46)และครอบครัว ( =2.46 และ 
2.41) ในระดับนอย 
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ตาราง 14  สาเหตุที่ทําใหออกกลางคันจากดานตนเอง 
 
สาเหตุที่ทําใหออกกลางคนั  S.D ระดับความคิดเห็น 

ดานตนเอง    

1.สุขภาพไมเอื้ออํานวยตอการศึกษา 1.59 0.50 นอย 

2.เปลี่ยนงานในความรับผิดชอบใหม 3.22 0.93 ปานกลาง 

3.ยายสถานที่ทํางานใหม 2.63 1.15 ปานกลาง 

4.ผลการเรียนคะแนนเฉล่ียตํ่า 1.56 0.51 นอย 

5.ปญหาการแบงเวลาไมเหมาะสม 2.78 0.64  ปานกลาง 

6.พื้นความรูสาขาวิชาที่เรียนมีไมเพียงพอ 3.00 - ปานกลาง 

7.ไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเรียนได 2.44 0.85 นอย 

 
 จากตาราง 14 พบวา สาเหตุที่ทําใหอกกลางคันที่เกิดจากตัวนักศึกษาเองนั้น สาเหตุจาก
การเปลี่ยนงานในความรับผิดชอบใหม ( =3.22) ตองยายสถานที่ทํางานใหม ( =2.63) ปญหาการ
แบงเวลาไมเหมาะสม ( =2.78) และพ้ืนความรูสาขาวิชาที่เรียนมีไมเพียงพอ ( =3.00) อยูในระดับ
ปานกลาง สวนสาเหตุสุขภาพไมเอ้ืออํานวยตอการศึกษา( =1.59)  ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยต่ํา(
=1.56)  และไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเรียนไดน้ันอยูในระดับนอย ( =2.44)  
 
ตาราง 15  สาเหตุที่ทําใหออกกลางคันจากดานครอบครัว 
 
สาเหตุที่ทําใหออกกลางคนั  S.D ระดับความคิดเห็น 

ดานครอบครวั    

1.มีปญหาภายในครอบครัว 2.22 0.64 นอย 

2.ยายตามครอบครัว 2.78 0.64 ปานกลาง 

3.มีสมาชิกภายในครอบครัวเจ็บปวยตองดูแล 1.67 0.96 นอย 

4.ตองสงเสียสมาชิกภายในครอบครัวเรียน 2.78 0.64 ปานกลาง 

5.สมาชิกในครอบครัวไมสนับสนุนใหเรียน 2.78 0.64 ปานกลาง 

6.ตองชวยครอบครัวประกอบอาชีพ 2.22 0.64 นอย 

  
จากตาราง 15 สาเหตุที่ทําใหออกกลางคันดานครอบครัว จากยายตามครอบครัว ( =2.78)  

ตองสงเสียสมาชิกภายในครัวเรือน ( =2.78)  สมาชิกในครอบครัวไมสนับสนุนใหเรียน( =2.78)  
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อยูในระดับปานกลาง สาเหตุจากปญหาภายในครอบครัว ( =2.22)  มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย
ตองดูแล ( =1.67)  ตองชวยครอบครัวประกอบอาชีพ อยูในระดับนอย ( =2.22) ตามลําดับ 
 
ตาราง 16  สาเหตุที่ทําใหออกกลางคันจากดานการเงินและเศรษฐกจิ 
 
สาเหตุที่ทําใหออกกลางคนั  S.D ระดับความคิดเห็น 

ดานการเงนิและเศรษฐกิจ    

1.ฐานะทางเศรษฐกิจไมดี 2.33 0.88 นอย 

2.ระหวางเรียนมีภาระทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 3.07 0.73 ปานกลาง 

3.เกิดภาวะจําเปนทางการเงินทําใหไม
สามารถเรียนตอได เชน การกูหนี้ยืมสิน 

2.37 0.97 นอย 

4.ผลกระทบทางเศรษฐกิจทําใหรายไดลดลง 
เชน บริษัทปรับลดเงินเดือนพนักงาน  ลดคา
ลวงเวลา 

2.00 0.62 นอย 

5.ขาดผูอุปการะทางการเงิน 2.85 0.53 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 16 สาเหตุที่ทําใหออกกลางคัน ดานการเงินและเศรษฐกิจ จากการระหวางเรียน
มีภาระทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ( =3.07)  ขาดผูอุปการะทางการเงิน อยูในระดับปานกลาง ( =2.85) 
สาเหตุจากฐานะทางเศรษฐกิจไมดี ( =2.33)  เกิดภาวะจําเปนทางการเงินทําใหไมสามารถเรียนตอ
ได เชน การกูหน้ียืมสิน ( =2.37)  ผลกระทบทางเศรษฐกิจทําใหรายไดลดลง เชน บริษัทปรับลด
เงินเดือนพนักงาน  ลดคาลวงเวลา อยูในระดับนอย ( =2.00)  
 
ตาราง 17  สาเหตุที่ทําใหออกกลางคันจากดานอาจารยผูสอน 
 
สาเหตุที่ทําใหออกกลางคนั ดานอาจารยผูสอน  S.D ระดับความคิดเห็น 

1.อาจารยผูสอนไมมีเทคนคิวิธีการในการถายทอดการสอน 2.78 0.64 ปานกลาง 

2.วิธีการประเมินผลของอาจารยผูสอนไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ควรจะเปน 

2.85 0.60 ปานกลาง 

3.ขาดการแนะแนวใหคําปรึกษาอยางเพียงพอจากอาจารย
ที่ปรึกษา 

2.33 0.62 นอย 

4.อาจารยผูสอนสวนใหญความสามารถทางวิชาการไม
เพียงพอที่จะสอน 

2.78 0.64 ปานกลาง 

5.อาจารยผูสอนวางตัวไมเหมาะสม 2.33 0.96 นอย 
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 จากตาราง 17 สาเหตุที่ทําใหออกกลางคันจากดานอาจารย จากอาจารยผูสอนไมมีเทคนิค
วิธีการในการถายทอดการสอน( =2.78) วิธีการประเมินผลของอาจารยผูสอนไมเปนไปตาม
หลักเกณฑทีค่วรจะเปน( =2.85) อาจารยผูสอนสวนใหญความสามารถทางวิชาการไมเพียงพอที่จะ
สอน อยูในระดับปานกลาง ( =2.78) 
 
ตาราง 18  สาเหตุที่ทําใหออกกลางคันจากดานสถาบนัการศึกษา 
 
สาเหตุที่ทําใหออกกลางคนั ดานสถาบันการศกึษา  S.D ระดับความคิดเห็น 

1.เนื้อหาหลักสูตรไมตรงกับความคาดหวังของผูเรียนที่วางไว 2.78 0.64 ปานกลาง 

2.การจัดเวลาในการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ยังขาด
ความเหมาะสม 

2.78 0.64 ปานกลาง 

3.การใหบริการวิชาการในดานตางๆ ขาดประสิทธิภาพทําให
ไมเพียงพอกับความตองการ 

2.22 0.64 นอย 

4.สวัสดิการ ความสะดวกในดานตางๆ เชน โรงอาหาร ที่จอด
รถ หองสมุด ในการใหบริการแกนักศึกษามีไมเพียงพอ 

2.78 0.64 ปานกลาง 

5.การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาไมกําหนดคุณสมบัติ
ที่จําเปนสําหรับการศึกษาทําใหผูเรียน ไมสามารถเรียนได 

3.00 - ปานกลาง 

6.เมื่อศึกษาแลวไมเห็นประโยชนจากสาขาที่เรียนเพื่อนําไป
ประกอบอาชีพ 

2.78 0.64 ปานกลาง 

  
จากตาราง 18 สาเหตุที่ทําใหออกกลางคันจากดานสถาบันการศึกษา จากเน้ือหาหลักสูตร

ไมตรงกับความคาดหวังของผูเรียนที่วางไว ( =2.78) การจัดเวลาในการเรียนการสอน และกิจกรรม
ตางๆ ยังขาดความเหมาะสม ( =2.78) สวัสดิการ ความสะดวกในดานตางๆ เชน โรงอาหาร ที่จอด
รถ  หองสมุด ในการใหบริการแก นักศึกษามีไม เ พียงพอ ( =2.22) การจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาไมกําหนดคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการศึกษาทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนได (
=3.00) เม่ือศึกษาแลวไมเห็นประโยชนจากสาขาที่เรียนเพ่ือนําไปประกอบอาชีพ อยูในระดับปาน
กลาง ( =3.00) การใหบริการวิชาการในดานตางๆ ขาดประสิทธิภาพทําใหไมเพียงพอกับความ
ตองการ( =2.78)   
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ตาราง 19  สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาศกึษาเกินกวา 3 ป 
 
สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาเกินกวา 3 ป  S.D ระดับความคิดเห็น 

1.ดานตนเอง 3.43 0.79 ปานกลาง 

2.ดานอาจารย 3.35 0.97 ปานกลาง 

3.ดานงานวิจัย 3.09 0.95 ปานกลาง 

รวม 3.29 0.91 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 19  สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาศึกษาเกินกวา 3 ป จากดานตนเอง ( =3.43) 
ดานอาจารย ( =3.35) ดานงานวิจัย( =3.09) ทั้ง 3 ดานอยูในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 20  สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาศกึษาเกินกวา 3 ป ดานตนเอง 
 
สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาเกินกวา 3 ป  S.D ระดับความคิดเห็น 

ดานตนเอง    

1.ภาระงานประจําที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 3.36 0.74 ปานกลาง 

2.ผูเรียนขาดการวางแผนในการเรียน 3.45 0.55 ปานกลาง 

3.ผูเรียนขาดความกระตือรือรน ความ
รับผิดชอบตอตนเอง 

3.70 1.01 มาก 

4.ผูเรียนขาดความรู ความชํานาญในการ
วิเคราะหขอมูล 

3.11 0.78 ปานกลาง 

5.ผูเรียนขาดความความรู ความเขาใจ กรอบ
แนวคิดในการทําวิจัย 

3.55 0.89 มาก 

 
 จากตาราง 20 สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาศึกษาเกินกวา 3 ป ดานตนเองจากภาระงาน
ประจําที่รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ( =3.36) ผูเรียนขาดการวางแผนในการเรียน ( =3.45) ผูเรียนขาด
ความกระตือรือรน ความรับผิดชอบตอตนเอง ( =3.70) ผูเรียนขาดความรู ความชํานาญในการ
วิเคราะหขอมูล ( =3.11)ผูเรียนขาดความความรู ความเขาใจ กรอบแนวคิดในการทําวิจัย อยูใน
ระดับปานกลาง ( =3.55) 
 
 
 



 41 

ตาราง 21  สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาศกึษาเกินกวา 3 ป ดานอาจารย 
 
สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาเกินกวา 3 ป  S.D ระดับความคิดเห็น 

ดานอาจารย    

1.อาจารยที่ปรึกษามีจํานวนนอย 3.48 1.04 ปานกลาง 

2.อาจารยที่ปรึกษามีจํานวนนักศึกษาในความ
ดูแลมากเกินไป จึงไมมีเวลาใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาไดอยางเต็มที่ 

3.42 0.95 ปานกลาง 

3.อาจารยที่ปรึกษามีภาระกิจมาก 3.23 0.90 ปานกลาง 

4.อาจารยที่ปรึกษาใชเทคนิควิธีการสอนดาน
การวิจัยที่เขาใจยาก 

3.22 1.00 ปานกลาง 

5.อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในหัวขอวิจัย
ที่ผูเรียนสนใจไดไมเพียงพอ 

3.41 0.98 ปานกลาง 

  
จากตาราง 21 สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาศึกษาเกินกวา 3 ป ดานอาจารยจากอาจารยที่

ปรึกษามีจํานวนนอย ( =3.48) อาจารยที่ปรึกษามีจํานวนนักศึกษาในความดูแลมากเกินไป จึงไมมี
เวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดอยางเต็มที่ ( =3.42)อาจารยที่ปรึกษามีภาระกิจมาก ( =3.23) 
อาจารยที่ปรึกษาใชเทคนิควิธีการสอนดานการวิจัยที่เขาใจยาก ( =3.22) อาจารยที่ปรึกษาให
คําปรึกษาในหัวขอวิจัยที่ผูเรียนสนใจไดไมเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง ( =3.41) 
 
ตาราง 22  สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาศกึษาเกินกวา 3 ป ดานงานวิจัย 
 
สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาเกินกวา 3 ป  S.D ระดับความคิดเห็น 

ดานงานวิจัย    

1.ไมมีหัวขอในการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 3.28 1.05 ปานกลาง 

2.ขั้นตอนในการเสนอหัวขอ และโครงรางฯ มี
หลายขั้นตอนมากเกินไป 

2.70 1.08 ปานกลาง 

3.เอกสาร หนังสือ ตํารา คอมพิวเตอร แหลง
คนควาในหองสมุดมีจํานวนนอย 

3.22 0.83 ปานกลาง 

4.รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธไม
ชัดเจน 

3.04 0.85 ปานกลาง 

5.ขาดความรวมมือจากแหลงขอมูล 3.20 0.96 ปานกลาง 
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จากตาราง 22 สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาศึกษาเกินกวา 3 ป ดานงานวิจัยจากไมมีหัวขอใน
การทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ( =3.28) ขั้นตอนในการเสนอหัวขอ และโครงรางฯ มีหลายขั้นตอน
มากเกินไป ( =2.70) เอกสาร หนังสือ ตํารา คอมพิวเตอร แหลงคนควาในหองสมุดมีจํานวนนอย (
=3.22) รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธไมชัดเจน ( =3.04) ขาดความรวมมือจาก
แหลงขอมูล อยูในระดับปานกลาง ( =3.20) 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครัง้น้ี เพ่ือวิเคราะหคาใชจายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออก
กลางคันในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน สามารถสรุปประเด็นสําคญัได
ดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคาใชจายในการศกึษาระดับปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
2. เพ่ือศึกษาความสูญเปลาทางเศรษฐกิจทีเ่กิดขึ้นจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับ

ปริญาโท หลกัสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
3. เพ่ือศึกษาสาเหตุความสูญสยีทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันในการศกึษา

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุน 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน ระหวางปการศึกษา 2550 ถึง 2552 จํานวน 
2 สาขา รวม 291 คน ประกอบดวย 

- นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม  จํานวน  212  คน และ 
- นักศึกษาสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร จํานวน 79 คน 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวจัิยเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี  
1. การศึกษาเรื่องคาใชจายในการศึกษา 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปรญิญาโทที่เขาศึกษาเม่ือปการศึกษา 2550 ใช
ระยะเวลาศึกษาจนจบการศึกษาไมเกิน 3 ป จํานวน 26 คน 

2. การศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  กลุมตัวอยาง คือ  

- นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เขาศกึษาในป 2550 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
รักษาสภาพนักศึกษา จํานวน 86 คน 

- นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาการจัดการ
วิสาหกิจสําหรับผูบริหาร ปการศึกษา 2550-2552 ที่ออกกลางคัน โดยพน
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สภาพนักศึกษา ทั้งจากการลาออกและการไมลงทะเบียนเรียน จํานวนทั้งหมด 
29 คน 

3. การศึกษาสาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  กลุมตัวอยาง คือ 
- สาเหตุจากการใชระยะเวลาการศึกษาเกินกวา 3 ป กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา

ที่เขาศกึษาเม่ือปการศึกษา 2550 รักษาสถานภาพนักศกึษา จํานวน 86 คน 
- สาเหตุที่ออกกลางคัน โดยการพนสภาพนักศึกษาทั้งจากการลาออก หรือการ

ไมลงทะเบยีนเรียน ของนักศึกษา ปการศกึษา 2550-2552 จํานวน 29 คน 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือเก็บขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 3 ชุด 
คือ  
 ชุดที่  1 แบบสอบถามสําหรับผูจบการศึกษาเรียบรอยแลว 

มีรายละเอียดดังน้ี 
  1. เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  2. เปนคําถามเก่ียวกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจาการศึกษา 
  3. เปนคําถามปลายเปด ขอความเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะปรับปรุง 
  

ชุดที่  2  แบบสอบถามสําหรับผูที่ออกกลางคัน โดยพนสภาพนักศึกษาทั้งจากการ 
ลาออก หรือการไมลงทะเบยีนเรียน 

มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  2. เปนคําถามเก่ียวกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจาการศึกษา 
  3. เปนคําถามเก่ียวกับสาเหตุที่ทําใหออกกลางคัน แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดาน
ตนเอง  ดานครอบครัว ดานการเงินและเศรษฐกิจ ดานอาจารย และดานสถาบันการศึกษา 
  4. เปนคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตทุี่ทําให
ออกกลางคัน และขอความเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะปรับปรุง 

 
ชุดที่  3 แบบสอบถามสําหรับผูที่ใชระยะเวลาศึกษานานเกินกวา 3 ป 
มีรายละเอียดดังน้ี 

  1. เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  2. เปนคําถามเก่ียวกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจาการศึกษา 
  3. เปนคําถามเก่ียวกับสาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาศึกษาเกินกวา 3 ป แบงออกเปน 
3 ดาน ไดแก ดานตนเอง ดานอาจารย ดานงานวิจัย 
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  4. เปนคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตทุี่ใช
ระยะเวลาศึกษานานเกินกวา 3 ป และขอความเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะปรับปรงุ 
 สําหรับคําถามชุดที่ 2 และ 3 ตอนที่ 4 น้ัน มีลักษณะเปนมาตรการสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ซ่ึงกําหนดคาแตละมาตราสวน ดังน้ี 
  ระดับความคดิเห็นมากที่สุด เทากับ 5   
  ระดับความคดิเห็นมาก  เทากับ 4  
  ระดับความคดิเห็นปานกลาง เทากับ 3  
  ระดับความคดิเห็นนอย  เทากับ 2  
  ไมมีระดับความคิดเห็น  เทากับ 1  
 
ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก
การออกกลางคันในการศึกษา ตนทุนทางการจัดการศึกษา  ตนทุนคาเสียโอกาส และขอมูลอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของเพ่ือสรางแบบสอบถาม   

2. การวิเคราะหเอกสารและรางแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากความมุงหมายในการวิจัย  
ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพทเฉพาะ กรอบแนวคดิในการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสม และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4. นําแบบสอบถามชุดที่ 2 และ 3 ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวมาทดลองใช (Try Out) กับ
นักศึกษาทีไ่มใชกลุมตัวอยาง 10 คน แลวนําขอมูลที่ไดน้ันมาวิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
กอนที่จะนําไปใชกับกลุมตวัอยางจริง โดยการวิเคราะหหาคณุภาพของเครื่องมือในการวิจัยใชวิธ ี
การทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม(Test of Reliability) ดวยวิธีสัมประสิทธิ์ อัลฟา 
ของครอนบาค(Cronbach ‘s Alpha Coeffcient ) จากการคํานวณไดคาความเชือ่ม่ัน เทากับ 0.98 
และ 0.72 ตามลําดับ 

5. แบบสอบถามฉบับสมบูรณนําไปจัดพิมพเพ่ือใชเปนแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจริง
ตอไป 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ(Primary Data) ปนขอมูลที่ไดจากการกรอกแบบสอบถามจากประชากร
ที่ใชในการวิจัย คือนักศึกษาระดับปริญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยขอความรวมมือ
จากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามทางอีเมล และโทรศัพท ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล
ระหวางวันที่ 7 -27 เมษายน 2553 

2. ขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากงานทะเบียน ฝายวิชาการ และ
งานบัญชี ฝายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน โดยผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิต
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วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือแสดงตอสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน สําหรับขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับขอมูลแสดงสถานะนักศึกษา ขอมูลทางดาน
การเงิน โดยใชเวลาในการจัดเก็บ ในวันที่ 20-30 มกราคม 2553 

 
การจัดการะทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทาํขอมูล  

กระทําโดยการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จัดระบบและแปรผลของขอมูล 
พรอมทั้งคําณวนคาสถติิเบือ้งตน 
  
 การวิเคราะหขอมูล  

กระทําโดยมีขัน้ตอนดังน้ี 
1. การวิเคราะหคาใชจายในการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนและ

นักศึกษา จายในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน    
   1.1 คาใชจายในการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนจายตอหัวใน
การศกึษาระดับปริญญาโท  

 
สูตรการคํานวณ 

     W1   =   E1   X   D 
   E1 หมายถึง คาใชจายในสวนที่สถาบันจาย 
   D  หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ออกลางคัน 

 
   1.2 คาใชจายในการศึกษาท่ีนักศึกษาจายตอหัวในการศึกษาระดับปริญญา
โท 
  สูตรการคํานวณ  
 
   W2   =   E2   X   D 
   E2 หมายถึง คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา 
   D  หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ออกลางคัน 

  
2. การวิเคราะหความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษาในระดับ 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  
สูตรการคํานวณ 

W = W1+W2 
 



 47 

กําหนดให  
W คือ ความสญูเสียทางเศรษฐกิจทีเ่กิดขึน้จากการออกกลางคันในการศึกษาระดับ 

ปริญญาโท   
W1 คือ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจทีเ่กิดจากการออกกลางคันของสถาบัน 
W2 คือ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจทีเ่กิดจาการออกกลางคันของนักศึกษา 
 

3.  การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันใน
การศึกษาในระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  

การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยวิเคราะหจาก
แบบสอบถาม ดังน้ี 

3.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชสถติิการหาคารอยละ 
3.2 วิเคราะหคาใชจายโดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ย ( ) 
3.3 วิเคราะหขอมูลดานสาเหตกุารออกกลางคันและขอมูลดสนการศึกษาลาชาเกิน

กวา 3 ป ในสวนของความคิดเห็นที่เปนสวนวัดประเมินคาโดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ย ( ) และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยมีเกณฑ 
 สําหรับการแปลผลตามเกณฑของเบสทและคาหน (Best&Kahn.1993.) ดังน้ี 
 1.00 - 1.50  คือ  ระดับความคดิเห็นนอยที่สุด 
 1.51 - 2.50  คือ  ระดับความคดิเห็นนอย 
 2.51 - 3.50  คือ  ระดับความคดิเห็นปานกลาง 
 3.51 - 4.50  คือ  ระดับความคดิเห็นมาก 
 4.51 - 5.00  คือ  ระดับความคดิเห็นมากที่สุด 
 3.4 วิเคราะหขอมูลดานสาเหตถการออกกลางคันและการศึกษาลาชาเกินกวา 3 ป ใน
สวนของที่เปนความคิดเห็นคําถามปลายเปด โดยวิธกีารวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) หา
ความถี่ของคาํถาม และจัดกลุมเน้ือหา นําเสนอตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะหคาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
สามารถสรุปไดดังน้ี 

จากการศึกษาพบวา คาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโท ที่สถาบันจายตอหัว
ตลอดหลักสูตร ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม เทากับ 126,012 บาท สาขาการจัดการวิสาหกิจ
สําหรับผูบริหาร เทากับ 118,854 บาท รวมคาใชจายทีส่ถาบันจายตอหัวทั้ง 2 สาขา เทากับ 
244,866 บาท  เห็นไดวาคาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโท ที่สถาบันจายตอหัวในสาขาการ
จัดการอุตสาหกรรมสูงกวาสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร 7,158 บาท 
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 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญ่ีปุน มีคาใชจายตลอดหลกัสูตรจนจบการศึกษา เทากับ 165,702  บาท และสาขาการจัดการ
วิสาหกิจสําหรับผูบริหาร เทากับ 172,702 บาท จะเห็นไดวาคาใชจายที่นักศึกษาจายในการศึกษา
ระดับปริญญาโทนั้น สาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหารสูงกวาการจัดการอุตสาหกรรม 7,000 
บาท 

 
 2. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษาในระดับปริญญาโท สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
  จากการศึกษาพบวา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันใน
การศึกษาระดับปริญญาโทของสถาบัน ในระหวางปการศึกษา 2550-2552 รวมทั้ง 2 สาขา เปน
จํานวน เทากับ 1,408,667 บาท  เปนสาขาการจัดการอุตสาหกรรม  เทากับ 751,850 บาท คิดเปน
รอยละ 53.37 สาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร เทากับ  656,817 บาท คิดเปนรอยละ 
46.63 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการรักษาสภาพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ในระหวางปการศึกษา 2550-2552 เทากับ 3,634,685 บาท ในสาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมเพียงสาขาเดียว เน่ืองจากสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหารเพ่ิงเปดเรียนในป
การศึกษา 2551 จึงยังไมมีการรักษาสภาพนักนักศึกษา 

สรุปไดวาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสถาบันที่เกิดขึ้นจากการออกกลางคันใน
การศึกษาระดับปริญญาโท เทากับ 5,034,352 บาท 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการลาออกกลางคันโดยพนสภาพนักศึกษา
ในการศึกษาระดับปริญญาโทของนักศึกษา ในระหวางปการศึกษา 2550-2552 รวมทั้ง 2 สาขา เปน
จํานวน เทากับ 1,191,000 บาท  เปนสาขาการจัดการอุตสาหกรรม เทากับ 753,500 บาท คิดเปน
รอยละ 63.26 สาขาสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร เทากับ 437,500 บาท คิดเปนรอยละ 
36.74 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในการศึกษาระดับปริญญาโท จากการรักษา
สภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโท เทากับ 86,000 บาท 
  สรุปไดวาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนักศึกษาจากการออกกลางคันใน
การศึกษาระดับปริญญาโท เทากับ 1,277,000 บาท 
 
 3. สาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาในระดับปรญิญาโท สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  
  การออกกลางคันของนักศึกษาโดยการพนสภาพนักศึกษาทั้งจากการลาออกและ
การไมลงทะเบียนเรียนนั้น มีสาเหตุอยูในระดับปานกลาง ( =2.55) ดานการเงิน ( =2.53) อาจารย 
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( =2.61) และสถาบันการศกึษา ( =2.72) ตามลําดับ และมีสาเหตทุางดานตนเอง ( =2.46) และ
ดานครอบครัว ( =2.41) 
  สาเหตุที่ทําใหใชระยะเวลาศกึษาเกินกวา 3 ป จากดานสวนตวั ( =3.43) ดาน
ความสามารถของอาจารย ( =3.35) ความสามารถดานงานวิจัย ( =3.09) ทั้ง 3 ดานอยูในระดับ
ปานกลาง 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลของการวิจัยที่ไดรับจากการศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
  1. จากการศึกษาคาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญ่ีปุน  

  ผลการศึกษาพบวา คาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโท ที่สถาบันจายตอหัว
ตลอดหลักสูตร ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม เทากับ 126,012 บาท สาขาการจัดการวิสาหกิจ
สําหรับผูบริหาร เทากับ 118,854 บาท รวมคาใชจายที่สถาบันจายตอหัวตลอดหลักสูตร ทั้ง 2 
หลักสูตร เทากับ 244,866 บาท จะเห็นไดวาคาใชจายที่สถาบันจายสําหรับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรมน้ันสูงกวา สาขาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ซ่ึงคาใชจายในการศึกษาที่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับ
ผูบริหาร เทากับ 165,250 บาท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม เทากับ 158,250  บาท ซ่ึงเปน
ทิศทางตรงกันขามกัน สาเหตุที่สาขาการจัดการอุตสาหกรรมมีคาใชจายที่สูงกวาน้ัน เพราะวา
สถาบันไดเปดการเรียน การสอนในสาขาการจัดการอุตสาหกรรมกอนตั้งแตปการศึกษา 2550 มี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษามากอนสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับ
ผูบริหาร 

  2. จากการศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากออกกลางคันในการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับปริญาโท ใน
ระหวางปการศกึษา 2550-2552 มีความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น เทากับ 6,320,352 บาท เปนสาขา
การจัดการอุตสาหกรรม เทากับ 5,226,135 บาท คิดเปน 83% สาขาสาขาการจัดการวิสาหกิจ
สําหรับผูบริหาร เทากับ 1,094,317บาท คิดเปน 17% ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสถาบัน รวม 
2 สาขา เทากับ 5,034,352 บาท คิดเปน 80% และความสูญเสียของนักศึกษา รวม 2 สาขาเทากับ 
1,277,100 บาท คิดเปน 20% ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับ
ปริญญาโทน้ีเห็นไดวาสถาบันมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นสูงถึง 80% ของความสูญเสียทั้งหมด และ
เกิดขึ้นจากสาขาการจัดการอุตสาหกรรม 4,386,535 บาท คิดเปน 70% สาขาการจัดการวิสาหกิจ
สําหรับผูบริหาร 656,817 บาท คิดเปน 10%  
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ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับปริญญาโทนี้
นักศึกษามีความสูญเสียที่เกิดขึ้น 1,277,100 บาท จากสาขาการจัดการอุตสาหกรรม 839,600 บาท 
คิดเปน 13% จากสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร 437,500 บาท คิดเปน 7% 
  3. สาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาในระดับปรญิญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  
  การออกกลางคันของนักศึกษาโดยการพนสภาพนักศึกษาทั้งจากการลาออกและ
การไมลงทะเบียนเรียนนั้น มีสาเหตุอยูในระดับปานกลาง ( =2.55) ดานการเงิน ( =2.53) อาจารย 
( =2.61) และสถาบันการศกึษา ( =2.72) ตามลําดับ และมีสาเหตทุางดานตนเอง ( =2.46) และ
ดานครอบครัว ( =2.41) 
  การใชระยะเวลาศึกษาเกินกวา 3 ป จากดานสวนตวั ( =3.43) ดานความสามารถ
ของอาจารย ( =3.35) ความสามารถดานงานวิจัย ( =3.09) ทั้ง 3 ดานอยูในระดับปานกลาง 

 ผลของการศึกษาสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ณีรนุช จงอารี  (2543. ออนไลน) 
ไดศึกษาแนวทางการเรงรัดการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําเร็จการศึกษาลาชากวาที่หลักสูตรกําหนด ไดแก การปฏิบัติ
ตัวของนักศึกษา การเอาใจใสดูแลของอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ เก่ียวกับการวางแผนการเรียนและการทําวิจัยของนักศึกษา 
นักศึกษาสวนใหญมีภาระงานประจํามาก ไมมีเวลาศึกษาคนควา ขาดการวางแผนการรียน ขาด
ความกระตือรือรนและความรับผิดชอบตอตนเอง ขั้นตอนในการเสนอหัวขอและโครงรางฯ มีมาก
เกินไป การเก็บรวบรวมขอมูลมักจะไดไมครบและขาดความรวมมือจากแหลงขอมูล นักศึกษาสวน
ใหญขาดความรูและความชํานาญในการวิเคราะหขอมูล การแปลความ 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห ทําใหทราบคาใชจายในการศึกษา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากการออกกลางคัน และสาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการออกกลางคันใน
การศึกษาระดับปริญญาโท ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาพบวา คาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมสูงกวาสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร ซ่ึงคาลงทะเบียนตลอดหลักสูตรนั้น
สาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหารจะสูงกวา สาเหตุที่สาขาการจัดการอุตสาหกรรมมี
คาใชจายที่สูงกวาน้ัน เพราะวาสถาบันไดเปดการเรียน การสอนในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
กอนตั้งแตปการศึกษา 2550 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษามากอน
สาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบริหาร ดังน้ัน สถาบันจึงควรจะตองหาสาเหตุที่ทําใหเกิด
คาใชจายน้ี และบริหารงบประมาณรายได รายจายใหเปนไปตามแผนที่วางไวในใชทรัพยากรที่มีอยู
ใหไดอรรถประโยชนสูงสุด และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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2. จากผลการศึกษาพบวา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันใน
การศึกษาระดับปริญญาโท ความสูญเสียที่เกิดขึ้นน้ี สําหรับสถาบันแลวเปนจํานวนที่สูงมากถึง 80% 
ของความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด และเกิดขึ้นในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาเหตุที่ทําใหเกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ัน ในสวนของสถาบันโดยรวม คือความสามารถของอาจารยผูสอน การ
เรียนการสอน การบริหารจัดการดานการศึกษา และการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ของ
สถาบันที่ยังไมเพียงพอกับการใชงานของนักศึกษา ซ่ึงสถาบันจะตองดําเนินการปรับปรุง และ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยวางแผนการใชจายใหสอดคลอง
กับรายรับ รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ  

3. จากผลการศึกพบวา สาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออก
กลางคันในการศึกษาระดับปริญญาโท การออกกลางคันของนักศึกษาโดยการพนสภาพนักศึกษาทั้ง
จากการลาออกและการไมลงทะเบียนเรียนนั้น มีสาเหตุอยูในระดับปานกลาง  ทางดานการเงิน 
สถาบันอาจจะชวยในเรื่องการจัดหาทุนใหกับผูเรียน และดานความสามารถของอาจารย  สถาบัน
ควรจะเพ่ิมจํานวนอาจารยที่มีความรู ความสามารถ เพ่ิมมากขึ้น และดานสถาบันการศึกษา 
เน่ืองจากสถาบันเพ่ิงเปดดําเนินการไดไมนาน ดังน้ันการบริการในดานตางๆอาจยังไมเพียงพอ ควร
มีการสอบถามขอมูลความตองการของผูใชบริการ เพ่ือที่จะไดดําเนินการตรงกับความตองการของ
ผูใช  

การใชระยะเวลาศึกษาเกินกวา 3 ป จากดานสวนตัว ดานความสามารถของ
อาจารย  ความสามารถดานงานวิจัย  ทั้ง 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสาเหตุดังกลาวน้ัน 
สถาบันควรที่จะเพ่ิมจํานวนอาจารยที่มีความรู ความสามารถในดานงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น หรือให
ความรูความเขาใจในดานการทําวิจัยกับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 
ขอเสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังตอไป 

1. การทําวิจัยคร้ังน้ีมีขอจํากัด เน่ืองจากสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุนเพ่ิงเปดดําเนินการ
ไดเพียง 3 ป ทําใหมีจํานวนนักศึกษาสําหรับเก็บตัวอยางมีจํานวนนอยเกินไป สําหรับการวิจัยใน
คร้ังตอไปควรมีระยะเวลามากกวาน้ี เพ่ือจะไดจํานวนกลุมตัวอยางเพ่ิมมากขึ้น 

2. การวิจัยครั้งตอไปควรมีการเปรียบเทียบระหวางสถาบนัการศึกษาเอกชนประเภท
เดียวกัน เพ่ือใหทราบความแตกตาง 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม
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แบบสอบถามเร่ือง 
 

คาใชจายทางการศึกษาและความสูญเปลาทางเศรษฐกิจในการศึกษาระดับปริญญาโท  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
คําช้ีแจง 

แบบสอบถามของการวิจัยในครั้งน้ี ตองการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคาใชจาย และ ขอคิดเห็นเพื่อ
การปรับปรุง ซึ่งจะกอใหเกิดความสูญเปลาทางเศรษฐกิจในการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  

แบบสอบถามน้ีมีท้ังหมด 3 ตอน การตอบแบบสอบน้ีไมมีผลกระทบแตอยางใดท้ังส้ินตอผูตอบ 
ดังน้ัน จึงขอใหตอบแบบสอบถามในแตละตอนดวยความเปนจริง และตอบคําถามทุกขอไมเวนขอใดขอหนึ่ง
ไว 

 
 
 
 

ขอขอบพระคุณในความรวมมือ 
           น.ส.สุชีรา  นวลทอง 

          ผูวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง คาใชจายทางการศึกษาและความสูญเปลาทางเศรษฐกิจในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําช้ีแจง แบบสอบถามของการวิจัยในครั้งน้ีตองการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายทางการศึกษา และความ
สูญเปลาทางเศรษฐกิจในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  
ตอนที่ 1 ขอมูลดานสวนบุคคล 

1. เพศ  ชาย    หญิง 
2. อาย ุ ………… ป 
3. สถานภาพ  โสด   สมรส  หยาราง มาย 
4. ภูมิลําเนา  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ตางจังหวัด 
5. อาชีพของทานในปจจุบัน 

 ขาราชการ ทหาร ตํารวจ  พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
 พนักงานองคการเอกชน  กิจการสวนตัว 
 อื่นๆ .............................................................................................. 

6. ทานศึกษา/เคยศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนในระดับปริญญาโท สาขา...... 
 การจัดการอุตสาหกรรม  การจัดการวิสาหกิจสําหรบัผูบริหาร 

 
ตอนที่ 2 ขอมูลดานคาใชจาย 

7. คาใชจายท่ีจายใหกับสถานศึกษา 
- คาเลาเรียน หนวยกิตละ ...........................................บาท 
- คารักษาสภาพ................................ บาท 
- คาบํารุงปกติ ไดแก คาบํารุงการศึกษา คาประกันความเสียหาย คาบํารุงหองสมุด ฯลฯ 

จํานวน  ................................บาท/ป 
- คาธรรมเนียมปกติ ไดแก คาสมัครสอบ คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา ฯลฯ 

จํานวน  ................................ บาท/ป 
8. คาใชจายสวนตัวท่ีใชในการศึกษา เชน คาอาหาร คาเดินทาง คาเครื่องแตงกาย ฯลฯ 

จํานวนประมาณ ................................ บาท/ป 
9. รวมคาใชจายท่ีทานจายใหกับสถานศึกษาจนจบการศึกษา หรือจนพนสถาพนักศึกษาท้ังจากการ

ลาออกและไมลงทะเบียนเรียน 
จํานวน ..................................... บาท 

10. ระหวางท่ีทานศึกษาอยู ทานสูญเสียรายไดท่ีควรจะไดหากทํางาน เชน คาลวงเวลา ฯ 
จํานวนประมาณ ................................. บาท/ป 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (เพ่ิมเติม) 
3.1 ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการดําเนินการของสถาบันการศึกษาอยางไรบาง (โปรด

เขียนอธิบาย) 
................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 

 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 
ผูวิจัย 
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แบบสอบถามเร่ือง 
 

คาใชจายทางการศึกษาและความสูญเปลาทางเศรษฐกิจในการศึกษาระดับปริญญาโท  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
คําช้ีแจง 

แบบสอบถามของการวิจัยในครั้งน้ี ตองการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคาใชจาย และ สาเหตุของการ
ออกกลางคัน โดยพนสภาพนกัศึกษา ท้ังจากการลาออก  หรือการไมลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะกอใหเกิดความสูญ
เปลาทางเศรษฐกิจในการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  

แบบสอบถามน้ีมีท้ังหมด 4 ตอน การตอบแบบสอบน้ีไมมีผลกระทบแตอยางใดท้ังส้ินตอผูตอบ 
ดังน้ัน จึงขอใหตอบแบบสอบถามในแตละตอนดวยความเปนจริง และตอบคําถามทุกขอไมเวนขอใดขอหนึ่ง
ไว 

 
 
 
 

ขอขอบพระคุณในความรวมมือ 
           น.ส.สุชีรา  นวลทอง 

          ผูวิจัย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง คาใชจายทางการศึกษาและความสูญเปลาทางเศรษฐกิจในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําช้ีแจง แบบสอบถามของการวิจัยในครั้งน้ีตองการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายทางการศึกษา และความ
สูญเปลาทางเศรษฐกิจในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  
ตอนที่ 1 ขอมูลดานสวนบุคคล 

7. เพศ  ชาย    หญิง 
8. อาย ุ ………… ป 
9. สถานภาพ  โสด   สมรส  หยาราง มาย 
10. ภูมิลําเนา  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ตางจังหวัด 
11. อาชีพของทานในปจจุบัน 

 ขาราชการ ทหาร ตํารวจ  พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
 พนักงานองคการเอกชน  กิจการสวนตัว 
 อื่นๆ .............................................................................................. 

12. ทานศึกษา/เคยศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนในระดับปริญญาโท สาขา...... 
 การจัดการอุตสาหกรรม  การจัดการวิสาหกิจสําหรบัผูบริหาร 

ตอนที่ 2 ขอมูลดานคาใชจาย 
8. คาใชจายท่ีจายใหกับสถานศึกษา 

- คาเลาเรียน หนวยกิตละ ...........................................บาท 
- คารักษาสภาพ................................ บาท 
- คาบํารุงปกติ ไดแก คาบํารุงการศึกษา คาประกันความเสียหาย คาบํารุงหองสมุด ฯลฯ 

จํานวน  ................................บาท/ป 
- คาธรรมเนียมปกติ ไดแก คาสมัครสอบ คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา ฯลฯ 

จํานวน  ................................ บาท/ป 
8. คาใชจายสวนตัวท่ีใชในการศึกษา เชน คาอาหาร คาเดินทาง คาเครื่องแตงกาย ฯลฯ 

จํานวนประมาณ ................................ บาท/ป 
9. รวมคาใชจายท่ีทานจายใหกับสถานศึกษาจนจบการศึกษา หรือจนพนสถาพนักศึกษาท้ังจากการ

ลาออกและไมลงทะเบียนเรียน 
จํานวน ..................................... บาท 

10. ระหวางท่ีทานศึกษาอยู ทานสูญเสียรายไดท่ีควรจะไดหากทํางาน เชน คาลวงเวลา ฯ 
จํานวนประมาณ ................................. บาท/ป 



 

 
64 

ตอนที่ 3 สาเหตุที่ทําใหทานออกกลางคัน    (หากทานยังรักษาสถานภาพนักศึกษาอยู โปรดขามไปตอนท่ี 4) 
คําช้ีแจง โปรดอานขอความขางลางนี้แตละขอ แลวใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับสาเหตุท่ีทําใหทาน
ออกกลางคัน โดยการพนสภาพนักศึกษาเน่ืองจากการลาออก หรือการไมลงทะเบียนเรียน   
 

ขอ สาเหตุ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1. 
ดานตนเอง 
สุขภาพไมเอื้ออํานวยตอการศึกษา 

     

2. เปลี่ยนงานในความรับผิดชอบใหม      

3. ตองยายสถานท่ีทํางานใหม      

4. ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยตํ่า      

5. มีปญหาการแบงเวลาเรยีนไมเหมาะสม      

6. พื้นความรูสาขาวิชาท่ีเรียนมีไมเพียงพอ      

7. ไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเรียน      

8. 
ดานครอบครัว 
มีปญหาภายในครอบครัว 

     

9. ยายตามครอบครัว      

10. มีสมาชิกภายในครอบบครัวเจ็บปวยตองดูแล      

11. ตองสงเสียสมาชิกภายในครอบครัวเรียน      

12. สมาชิกในครอบครัวไมสนับสนุนใหเรียน      

13. ตองชวยครอบครัวประกอบอาชีพ      

14. 
ดานการเงินและเศรษฐกิจ 
ฐานะทางเศรษฐกิจไมดี 

     

15. ระหวางเรยีนมภีาระทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน      

16. 
เกิดภาวะจําเปนทางการเงินทําใหไมสามารถเรยีนตอได 
เชน การกูหนี้ยืมสิน  

     

17. 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจทําใหรายไดลดลง เชน บริษัท
ปรับลดเงินเดือนพนักงาน  ลดคาลวงเวลา 

     

18. ขาดผูอุปการะทางการเงิน      
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19. 
ดานอาจารย 
อาจารยผูสอนไมมีเทคนิควิธีการในการถายทอดการสอน 

     

20. 
วิธีการประเมินผลของอาจารยผูสอนไมเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีควรจะเปน 

     

21. 
ขาดการแนะแนวใหคําปรึกษาอยางเพียงพอจากอาจารยท่ี
ปรึกษา 

     

22. 
อาจารยผูสอนสวนใหญความสามารถทางวิชาการไมเพียง
พอท่ีจะสอน 

     

23. อาจารยผูสอนวางตัวไมเหมาะสม      

24. 

ดานสถาบันการศึกษา 
เนื้อหาหลักสูตรไมตรงกับความคาดหวังของผูเรียนท่ีวาง
ไว 

     

25. 
การจัดเวลาในการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ยังขาด
ความเหมาะสม 

     

26. 
การใหบริการวชิาการในดานตางๆ ขาดประสิทธิภาพทํา
ใหไมเพียงพอกับความตองการ 

     

27. 
สวัสดิการ ความสะดวกในดานตางๆ เชน โรงอาหาร ท่ี
จอดรถ หองสมดุ ในการใหบริการแกนักศึกษามีไม
เพียงพอ 

     

28. 
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาไมกําหนด
คุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาทําใหผูเรียน ไม
สามารถเรียนได 

     

29. 
เมื่อศึกษาแลวไมเห็นประโยชนจากสาขาท่ีเรียนเพื่อนําไป
ประกอบอาชีพ 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (เพ่ิมเติม) 
3.2 ทานมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการออกกลางคันของผูเรยีน อยางไรบาง (โปรดเขียน

อธิบาย) 
................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 

 
3.3 ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการดําเนินการของสถาบันการศึกษาอยางไรบาง (โปรด

เขียนอธิบาย) 
................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 

 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 
ผูวิจัย 
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แบบสอบถามเร่ือง 
 

คาใชจายทางการศึกษาและความสูญเปลาทางเศรษฐกิจในการศึกษาระดับปริญญาโท  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
คําช้ีแจง 

แบบสอบถามของการวิจัยในครั้งน้ี ตองการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคาใชจาย และ สาเหตุท่ีใช
ระยะเวลาศึกษานานเกินกวา 3 ป ซึ่งจะกอใหเกิดความสูญเปลาทางเศรษฐกิจในการศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  

แบบสอบถามน้ีมีท้ังหมด 4 ตอน การตอบแบบสอบน้ีไมมีผลกระทบแตอยางใดท้ังส้ินตอผูตอบ 
ดังน้ัน จึงขอใหตอบแบบสอบถามในแตละตอนดวยความเปนจริง และตอบคําถามทุกขอไมเวนขอใดขอหนึ่ง
ไว 

 
 
 
 

ขอขอบพระคุณในความรวมมือ 
           น.ส.สุชีรา  นวลทอง 

          ผูวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง คาใชจายทางการศึกษาและความสูญเปลาทางเศรษฐกิจในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําช้ีแจง แบบสอบถามของการวิจัยในครั้งน้ีตองการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายทางการศึกษา และความ
สูญเปลาทางเศรษฐกิจในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  
ตอนที่ 1 ขอมูลดานสวนบุคคล 

13. เพศ  ชาย    หญิง 
14. อาย ุ ………… ป 
15. สถานภาพ  โสด   สมรส  หยาราง มาย 
16. ภูมิลําเนา  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ตางจังหวัด 
17. อาชีพของทานในปจจุบัน 

 ขาราชการ ทหาร ตํารวจ  พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
 พนักงานองคการเอกชน  กิจการสวนตัว 
 อื่นๆ .............................................................................................. 

18. ทานศึกษา/เคยศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนในระดับปริญญาโท สาขา...... 
 การจัดการอุตสาหกรรม  การจัดการวิสาหกิจสําหรบัผูบริหาร 

 
ตอนที่ 2 ขอมูลดานคาใชจาย 

9. คาใชจายท่ีจายใหกับสถานศึกษา 
- คาเลาเรียน หนวยกิตละ ...........................................บาท 
- คารักษาสภาพ................................ บาท 
- คาบํารุงปกติ ไดแก คาบํารุงการศึกษา คาประกันความเสียหาย คาบํารุงหองสมุด ฯลฯ 

จํานวน  ................................บาท/ป 
- คาธรรมเนียมปกติ ไดแก คาสมัครสอบ คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา ฯลฯ 

จํานวน  ................................ บาท/ป 
8. คาใชจายสวนตัวท่ีใชในการศึกษา เชน คาอาหาร คาเดินทาง คาเครื่องแตงกาย ฯลฯ 

จํานวนประมาณ ................................ บาท/ป 
9. รวมคาใชจายท่ีทานจายใหกับสถานศึกษาจนจบการศึกษา หรือจนพนสถาพนักศึกษาท้ังจากการ

ลาออกและไมลงทะเบียนเรียน 
จํานวน ..................................... บาท 

10. ระหวางท่ีทานศึกษาอยู ทานสูญเสียรายไดท่ีควรจะไดหากทํางาน เชน คาลวงเวลา ฯ 
จํานวนประมาณ ................................. บาท/ป 
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ตอนที่ 3  สาเหตุที่ทําใหทานใชระยะเวลาศึกษานานกวา 3 ป 
คําช้ีแจง โปรดอานขอความขางลางนี้แตละขอ แลวใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับสาเหตุท่ีทําใหทาน
ใชระยะเวลาศึกษาเกินกวา 3 ป 
 

ขอ สาเหตุ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1. 
ดานตนเอง 
ภาระงานประจําท่ีรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน 

     

2. ผูเรียนขาดการวางแผนในการเรียน      

3. ผูเรียนขาดความกระตือรือรน ความรับผิดชอบตอตนเอง      

4. ผูเรียนขาดความรู ความชํานาญในการวิเคราะหขอมูล      

5. 
ผูเรียนขาดความความรู ความเขาใจ กรอบแนวคิดในการ
ทําวิจัย 

     

6. 
ดานอาจารย 
อาจารยท่ีปรึกษามีจํานวนนอย 

     

7. 
อาจารยท่ีปรึกษามีจํานวนนักศึกษาในความดูแลมาก
เกินไป จึงไมมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดอยางเต็มท่ี 

     

8. อาจารยท่ีปรึกษามีภาระกิจมาก      

9. 
อาจารยท่ีปรึกษาใชเทคนิควิธีการสอนดานการวิจัยท่ีเขาใจ
ยาก 

     

10. 
อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในหัวขอวจิัยท่ีผูเรียนสนใจ
ไดไมเพียงพอ 

     

11. 
ดานงานวิจัย 
ไมมีหัวขอในการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

     

12. 
ข้ันตอนในการเสนอหัวขอ และโครงรางฯ มหีลายข้ันตอน
มากเกินไป 

     

13. 
เอกสาร หนังสือ ตํารา คอมพิวเตอร แหลงคนควาใน
หองสมุดมีจํานวนนอย 

     

14. รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธไมชัดเจน      

15. ขาดความรวมมือจากแหลงขอมูล      
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (เพ่ิมเติม) 
3.4 ทานมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการใชระยะเวลาศึกษาเกินกวา 3 ปของผูเรียน 

อยางไรบาง (โปรดเขียนอธิบาย) 
................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 

 
3.5 ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการดําเนินการของสถาบันการศึกษาอยางไรบาง (โปรด

เขียนอธิบาย) 
................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 

 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 
ผูวิจัย 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ   ชื่อสกุล           นางสาวสุชีรา  นวลทอง 
วันเดือนปเกิด      4 มีนาคม 2515 
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