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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีการศึกษา 2554 จ านวน 104 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ 
ร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษา มีดังต่อไปนี้ นักศึกษาให้ความส าคัญ
กับการสร้างความคุ้นเคยกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนสูงสุด ผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ผู้สอนมีความรู้ด้าน
วิชาการ อาจารย์ให้ค าปรึกษาในการลงทะเบียนเรียนได้ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาจากผู้ปกครอง  การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการท างานได้ การสอนที่เหมาะกับสาขาวิชา ความเอาใจใส่จากบิดา มารดา และความพยายามของ
ตนเอง ข้อเสนอแนะที่นักศึกษาให้ความส าคัญมากที่สุด คือ การตั้งใจเรียน ความรับผิดชอบ จะสามารถน าไปสู่
เป้าหมายแห่งความส าเร็จได ้ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study factors relating to students’ completion of 
bachelor’s degree programs at the Far Eastern University. The population under study is 
comprised of 104 final year students in the academic year 2011.  The tools were questionnaires 
designed to obtain information concerning the factors mentioned above.  The collected data 
were analyzed by frequency and percentage. 
 The results of this study show that the following factors relating to students’ 
completion of bachelor’s degree programs: Students were strong interpersonal relationships 
with classmates. Teachers were received comments from students and there were knowledge 
in an academic. Advisor gave guidance to student about registration.  The student was 
expended for education supported by their parents, knowledge to apply to the work.  Advisors 
were focus on subject that appropriate on education for major studied, attentiveness of 
parents, and their own efforts. The most important suggestion from the student: intention to 
learn, responsibility.  
 
Keywords 
 Students’ Completion,  Bachelor’s degree programs 
 
นิยามศัพท ์
 การส าเร็จการศึกษา หมายถึง การลงทะเบียนเรียนจนครบตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชาในระยะเวลาที่ก าหนดและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
ฟาร์อีสเทอร์น 
 นักศึกษา หมายถึง บุคคลที่ก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ผลการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตรโดย
ค านวณจากผลการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 
 เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ที่
ต้องการให้เกิดข้ึนในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล 
การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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บทน า 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือเป็นการศึกษาขั้นสูงสุด พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพชั้นสูงให้แก่
สังคมและประเทศชาติ ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความส าเร็จในการใช้ชีวิตทั้งด้านสังคม การมี
ความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้อย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและเป้าหมายที่
วางไว้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาทั้งตัวเองและสังคมอย่างมีจิตส านึก ดังที่ ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา (2553, 17) ได้ระบุว่า เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนดเกณฑ์การวัดผล เกณฑ์ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียน
ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ  4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี  ส่วน พนิดา บุญเกิด (2552) ได้ศึกษาแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาช้ากว่าเกณฑ์ก าหนด พบว่านักศึกษามาจากต่างจังหวัด ต้อง
อยู่หอพัก ความสัมพันธ์กับครอบครัวมีน้อยและไม่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ ารายวิชา  แนว
ทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาดังกล่าว คือ อาจารย์ที่ปรึกษา ควรก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือแนะ
แนวการเรียน การลงทะเบียน ด้านอาจารย์ผู้สอนรายวิชาควรหาวิธีการสอนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายส าหรับเนื้อหาที่
ยากและซับซ้อน และจัดเวลาเข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนของผู้ปกครองควรมีส่วนช่วยส่งเสริมและให้ก าลังใจ
แก่นักศึกษา และขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลพฤติกรรม เพ่ือรับทราบปัญหาของนักศึกษา จะได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
กับการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เ พ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  
 
วิธีการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ ผลงานวิทยานิพนธ์ การ 
ค้นคว้าอิสระ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างเครื่องมือในงานวิจัย ท าแบบสอบถามตาม
ขอบเขตเนื้อหาที่วิจัย น าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร 
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 2.  ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 104 คน คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะ
บริหารรัฐกิจ ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2554 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหาที่วิจัย 
จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ 
    ตอนที่ 2  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นแบบเลือกตอบ 
                 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นแบบปลายเปิด 
   ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ตลอดจนวิธีการ
ตอบแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริง จ านวน 104 ฉบับ  
   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล  ดังนี้ 
   1.  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้ความถี่
ร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
   2.  องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์
อีสเทอร์น วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
   3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีประกอบค าบรรยาย 
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ตารางที่ 1  ภาพรวมขององค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษา 

องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

จ านวน ร้อยละ   จ านวน ร้อยละ   จ านวน ร้อยละ   
(N=104) 

พฤติกรรมส่วนตนของนักศึกษา 
 - สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

 
99 

 
95.19           

 
- 

 
- 

 
5 

 
4.81 

สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ ผู้สอนกับ
นักศึกษา 
 - ผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 

 
 
97 

 
 
93.27           

 
 
1 

 
 
0.96          

 
 
6         

 
 
5.77 

บทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ผู้สอน 
 - ผู้สอนมีความรู้ด้านวิชาการ 

 
96 

 
92.31           

 
3 

 
2.88          

 
5 

 
4.81 

บทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 - ให้ค าปรึกษาในการลงทะเบียนได้ 

 
95 

 
91.35           

 
2 

 
1.92          

 
7 

 
6.73 

แหล่งเงินทุนเพ่ือการศึกษา  
 - ผู้ปกครองส่งเสียให้นักศึกษาเรียนหนังสือ 

 
95 

 
91.35 

 
7 

 
6.73 

 
2 

 
1.92 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- นักศึกษาน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการ
ท างานได้ 

 
 
92 

 
 
88.46           

 
 
4 

 
 
3.85   

 
 
8 

 
 
7.69 

เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
- ผู้สอนเน้นการสอนวิชาที่เหมาะกับสาขาที่
เรียน             
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87.50 

 
8 

 
7.69 
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4.81 

ความพร้อมของครอบครัว 
 - บิดามารดาเอาใจใส่นักศึกษาอยู่เสมอ 
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86.54            
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5.77           

 
8 

 
7.69 

ความรับผิดชอบและวินัยของนักศึกษา 
 - นักศึกษาใช้ความพยายามและความสามารถ
อย่างเต็มที่ในการเรียน 
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82.69            

 
7   

 
6.73         

 
11 

 
10.58 

       
 จากตารางพบว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษา พฤติกรรมส่วนตนของนักศึกษานั้น 
พบว่า การสร้างความคุ้นเคยกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนมีมากที่สุดถึง ร้อยละ 95.19 ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบในการ
ส าเร็จการศึกษาที่นักศึกษาให้ความส าคัญ ส่วนองค์ประกอบที่มีความส าคัญรองลงมา คือ สัมพันธภาพระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา โดยพบว่า ผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ร้อยละ 93.27 ซึ่งพบว่ามีส่วนช่วยให้
นักศึกษาได้กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อผู้สอน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับผู้สอนต้องมีความ 
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เป็นกันเองกับนักศึกษาด้วย องค์ประกอบล าดับต่อมา คือ บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาให้
ความส าคัญต่อผู้สอนที่มีความรู้ด้านวิชาการถึงร้อยละ 92.31 พบว่า นักศึกษาเชื่อมั่นต่อผู้สอนว่าหากมีความรู้ด้าน
วิชาการมากจะสามารถชี้แนวทางแห่งการเรียนรู้ ความเข้าใจได้มากขึ้น สอนได้ถูกต้องตรงตามเนื้อหา อธิบาย
เนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจน มีส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านในรายวิชาได้ ส่วนที่มีค่าต่ าสุดคือ ความ
รับผิดชอบและวินัยของนักศึกษา การใช้ความพยายามและความสามารถอย่างเต็มที่ในการเรียน ร้อยละ 82.69 ซึ่ง
นักศึกษามีข้อคิดเห็นว่าเป็นลักษณะนิสัยของตัวบุคคลเอง อยู่ที่ความรับผิดชอบและวินัยว่าสามารถจัดการได้
อย่างไร หากมีการจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี ก็จะสามารถเรียนได้คะแนนที่สูง และส าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์
ก าหนด  
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เกี่ยวกับ (1) เกณฑ์มาตรฐานระดับ อุดมศึกษา (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) 
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา (4) บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน (5) สัมพันธภาพระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา (6) พฤติกรรมส่วนตน (7) ความรับผิดชอบและวินัยของนักศึกษา (8) ความพร้อมของ
ครอบครัว และ (9)  แหล่งเงินทุนเพ่ือการศึกษา 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษา ด้านพฤติกรรมส่วนตนของนักศึกษา
นั้น การสร้างความคุ้นเคยกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนมีมากที่สุดถึง ร้อยละ 95.19 ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบในการ
ส าเร็จการศึกษาที่นักศึกษาให้ความส าคัญ แสดงให้เห็นได้ว่าเพ่ือนมีความส าคัญต่อการเรียนมาก ดังนั้นการสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนก็มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้ท าความรู้จักกัน อาจจะมีการท ากิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน หรือ
จัดกลุ่มเสนอหัวข้อที่เกี่ยวกับรายวิชาที่เรียน นักศึกษาจะรู้สึกสนิทกันมากขึ้น หากมีเรียนก็จะชวนกันเข้าชั้นเรียน
ทุกครั้ง หรือมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขหรือปรึกษาเพ่ือนได้ 
 องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา ผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
ร้อยละ 93.27 ซึ่งพบว่ามีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อผู้สอน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับผู้สอนต้องมีความเป็นกันเองกับนักศึกษาด้วย การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นนั้น 
นักศึกษาจะคิดว่าตัวเองได้แสดงความสามารถและในขณะที่เรียนจะได้กระตุ้นความคิดของตนเองให้คิดตามผู้สอน 
ซึ่งตรงกับ นรีนุช ยุวดีนิเวศ (2547) พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติในการเรียน นิสัยในการเรียน
และปัจจัยด้านสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมของอาจารย์ การให้ความเป็นกันเองของ
อาจารย์ผู้สอนนั้นถือว่ามีความส าคัญอย่างหนึ่ง  
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 ส่วนองค์ประกอบด้านบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาให้ความส าคัญต่อผู้สอนที่มีความรู้
ด้านวิชาการถึงร้อยละ 92.31 พบว่า นักศึกษาเชื่อมั่นต่อผู้สอนว่าหากมีความรู้ด้านวิชาการมากจะสามารถชี้
แนวทางแห่งการเรียนรู้ ความเข้าใจได้มากขึ้น สอนได้ถูกต้องตรงตามเนื้อหา อธิบายเนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจน  มี
ส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านในรายวิชาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ วิจิตร ศรีสอ้าน (2518, 71) ได้กล่าวว่า 
คณาจารย์ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดที่จะท าให้สถาบัน อุดมศึกษา มีมาตรฐานการศึกษา ดังนั้น การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาจึงยึดหลักเกณฑ์ว่า ถ้ามีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพียบพร้อมทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่า มาตรฐานการศึกษาจะดีตามไปด้วย และการวิจัยพบว่า อาจารย์สอนตรงตาม
เนื้อหาวิชา ยกตัวอย่างประกอบค าอธิบายได้ชัดเจน 
 ส าหรับ องค์ประกอบด้านบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาในการลงทะเบียนได้ 
ร้อยละ 91.35 นักศึกษาให้ความส าคัญกับอาจารย์ที่ปรึกษามากพอสมควร เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาจะคอยกระตุ้น
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนทุกภาคการศึกษา การให้ค าปรึกษาควรมีการแบ่งเวลาเพ่ือให้
นักศึกษาได้เข้าพบ ให้ค าปรึกษาทั้งปัญหาการเรียน เรื่องส่วนตัว จะท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าถึงนักศึกษาได้ง่าย 
สร้างความไว้วางใจให้กับนักศึกษาได้ ซึ่งตรงกับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2518, 130) ได้กล่าวถึงบทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาไว้ว่า งานอันดับแรกของอาจารย์ที่ปรึกษา คือ การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ได้แก่ แนะน าวิธีการเลือกสาย
วิชาเรียนและการลงทะเบียนเรียน ท าความเข้าใจและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมและถอนทะเบียน เรียนใน
รายวิชาต่าง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องคอยพูดให้นักศึกษารู้สึกคล้อยตามทุกครั้งที่มีการแนะน าให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน เพราะการเรียนตามแผนการเรียน ไม่ถอนรายวิชา ไม่รักษาสภาพนักศึกษา 
สอบผ่านทุกรายวิชา นักศึกษาก็จะสามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ก าหนด 
 ส่วน องค์ประกอบทางด้านแหล่งเงินทุนเพื่อการศึกษา ผู้ปกครองส่งเสียให้นักศึกษาเรียนหนังสือ มีอัตรา
ร้อยละ 91.35  นักศึกษาส่วนมากได้รับเงินจากผู้ปกครองเพ่ือน ามาจ่ายค่าเล่าเรียน เงินจากผู้ปกครองก็มีส่วน
ส าคัญในการเรียนเช่นกัน ดังนั้นรายได้ของผู้ปกครองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายด้วย แต่ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย
ก็มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา คอยรองรับส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องเงินค่าเล่าเรียน ดังที่ จุฬาลักษณ์ 
ปรีชากุล (2541) พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ นักศึกษามีปัญหาการใช้จ่ายส่วนตัว และความกังวลใจในปัญหาทาง
การเงินของครอบครัว มีปัญหาด้านการปรับตัว ได้ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาและอาชีพของ
ผู้ปกครองและรายได้ต่อเดือน ทั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 
 ในขณะที่ องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาตระหนักถึงการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
การท างานได้ มีอัตราร้อยละ 88.46  นักศึกษามุ่งประเด็นของการเรียนว่า หากอาจารย์มีแนวทางการสอนการ
ประยุกต์ใช้กับการท างานจริง สร้างแนวคิดให้นักศึกษาปรับใช้กับการท างาน จะท าให้นักศึกษาเข้าใจถึงแก่นแท้
ของเนื้อหารายวิชา นักศึกษาบางสาขามกีารฝึกประสบการณ์ก่อนจบการศึกษา ท าให้นักศึกษาม่ันใจได้ว่า ความรู้ที่ 
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ได้รับมานั้นจะท าให้ประสบความส าเร็จ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้หลังจากจบการศึกษา  ซึ่งควรมุ่งเน้นให้
นักศึกษาทุกสาขาวิชามีการฝึกประสบการณ์หรือท ากิจกรรมเหมือนกับการท างานจริง มีทั้งวิธีการด าเนินงาน การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สิ่งเหล่านี้จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษาได้หากไปเจอกับสถานการณ์จริง 
 ส าหรับ องค์ประกอบด้านเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา นักศึกษามุ่งประเด็นว่าผู้สอนเน้นการสอน
วิชาที่เหมาะกับสาขาท่ีเรียน อัตราร้อยละ 87.50  นักศึกษามีข้อคิดเห็นว่า การที่เน้นการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่
ตนเองเรียนนั้น ท าให้ตนเองได้เข้าใจเชื่อมโยงไปถึงหลักของการท างาน การสอนที่เจาะจงให้ตรงประเด็นเข้าใจได้
ชัดเจนไม่หลงไปทิศทางอ่ืนจะเป็นเส้นทางน าไปสู่ความส าเร็จได้  ดังที่ ธีระ รุญเจริญ (2550, 300) กล่าวว่า 
หลักสูตรที่ค านึงถึงเนื้อหาวิชาเป็นหลัก หลักสูตรประเภทนี้จัดเป็นธรรมเนียมติดต่อกันมา และค านึงถึงการจัด
ประสบการณ์ทางการศึกษาออกมาในรูปของวิชาต่าง ๆ 
             ส่วนองค์ประกอบด้านความพร้อมของครอบครัว พบว่านักศึกษามุ่งประเด็นส าคัญที่บิดามารดาเอาใจใส่
นักศึกษาอยู่เสมอ ร้อยละ 86.54  แสดงให้เห็นว่าการเอาใจใส่ การรับฟังความคิดเห็นจากบิดามารดา มี
ความส าคัญต่อนักศึกษาเช่นกัน จากข้อค้นพบท าให้เห็นว่า ไม่ว่านักศึกษาจะมีวุฒิภาวะขนาดไหนก็ตาม ยังคง
ต้องการความรักความอบอุ่นอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้มาจากความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษา ซึ่งท าให้นักศึกษามีพลังในการ
สร้างขวัญและก าลังใจ  ความคาดหวังของบิดามารดาท าให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง เพ่ือสร้างความ
ผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับนักศึกษา หรือจัดให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับทางมหาวิทยาลัย กิจกรรมเหล่านี้
ควรมีการจัดในทุกปีการศึกษา เพ่ือติดตามการรายงานผลการเรียนโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทใน
การเข้าพบด้วย หากนักศึกษามีผลการเรียนตกต่ าจะได้ช่วยแก้ไขได้ทันเวลา และควรมีวิธีการช่วยเหลือนักศึกษา
เหล่านี้  
 ในขณะที่ องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบและวินัยของนักศึกษา นักศึกษาใช้ความพยายามและ
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการเรียน ร้อยละ 82.69 นักศึกษาเล็งเห็นถึงความพยายามของตนเองว่ามีความส าคัญ 
หากมีความพยายามอย่างเต็มความสามารถ การเข้าเรียนทุกรายวิชามากกว่าร้อยละ 80 และลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการศึกษานั้นจะท าให้ตนเองเรียนผ่านทุกรายวิชา ลักษณะของการเรียน การท่องจ าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
แล้วแต่เทคนิคและวิธีการของแต่ละคนในการท่องจ า หรือการจดบันทึกเช่นเดียวกับ ปาริชาติ บัวเจริญ (2546) 
พบว่า นิสัยในการเรียนด้านวิธีการเรียน มีการท่องหนังสือจนจ าขึ้นใจได้หมด ขีดเส้นใต้ข้อความส าคัญเพ่ือช่วยใน
การจ า ขณะเรียนตั้งใจจดเฉพาะหัวข้อและใจความส าคัญเท่านั้น นักศึกษาเหล่านี้มีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ท า
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนเป็นอย่างมาก พยายามท าความ
เข้าใจในการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  ผู้สอนควรกระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น หรือจัดให้มีการน าเสนอเป็นกลุ่มในชั้นเรียน 
มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับผู้ปกครองในการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม โดยให้ติดตามผลการรายงาน
พฤติกรรมและเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาทุกปีการศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามามีบทบาทในการแจ้งผลการเรียน 
ชี้แนวทางและวิธีที่จะช่วยนักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนได้ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษากลุ่มประชากรอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ร่วมด้วย 
  2.2 ควรศึกษาเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมส่วนตน ความรับผิดชอบ ปัจจัยภายนอก 
(นักศึกษา) ปัจจัยภายใน (นักศึกษา) เป็นต้น 
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