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ปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
FACTOR AFFECTING ON LEARNING PROBLEMS OF THE FIRST YEAR STUDENT
: THE CASE STUDY OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TAWAN-OK, BANGPRA CAMPUS IN CHONBURI PROVINCE
นางสาวโศรยา ตินตะบุระ และ นายปรีชา คํามาดี
สถาบันเทคโนโลยีการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการบิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
บทคัดยอ

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
และเพื่อ
เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี จํานวน 300 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาการทดสอบ เพื่อวัดความแตกตางของคาเฉลี่ย (ttest) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test) โดยมีการทดสอบระดับนัยสําคัญที่ 0.05
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 สวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 64.30 มีอายุ 19 ป คิดเปน
รอยละ 54.33 เปนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 45.67 สถานภาพ
ผูป กครอง สมรส/สมรสไมจดทะเบียน คิดเปนรอยละ 72.00 และรายไดผูปกครอง มากกวา 45,001 บาทคิด
เปนรอยละ 60.00
2. เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี พบวา เพศ แตก ตางกันสงผลตอปญหาการ
เรียนของนักศึกษา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในสวนอายุ คณะ สถานภาพผูปกครอง และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง พบวาไมแตกตางกัน
คําสําคัญ ปจจัย, ปญหาการเรียน, ปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียน

Abstract

This study aims to investigate factors that encourage the study problems among
first year students the case study of Rajamangala University of Technology Tawan-ok,
Bangpra Campus in Chonburi province and compare them together. The study group are 300

freshman the case study of Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangpra
Campus in Chonburi province. Descriptive statistics that were used in this study include
frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, and F-test. Significant relationship
at the 0.05
The study found that:
1. 64.30 percent of the first year students are women. 54.33% of them are age 19.
45.67% of them are from Faculty of Humanities and Social Sciences. Their parent’s marriage
status are mostly (by 72%) married – with or without license – and their parent’s income are
mostly (60%) more than 45,001 THB.
2. By comparing the factors that encourage study problems among freshman, it is
found that gender influences the study issues with are different at the .05 level of
significance. Meanwhile, other factors which are age, faculty, parent’s marriage status, and
family income doesn’t show any significant effect in this study.
Keyword Factor, Learning Problems, Factor Affecting on Learning Problems

บทนํา
ปจจุบันทุกประเทศตางก็เผชิญกับการแขงขันที่เปนไปตามกระแสโลกาภิวัตน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ดานขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเชื่อมโยงเขากับ
ชีวิตประจําวันมนุษย ทําใหคนยุคสมัยนี้ตองมีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อใหสามารถเลือกใช
ขอมูลขาวสารในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง สามารถนํามาใชในการแกไขปญหาจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได
สิ่งที่ตองบมเพาะอยางตอเนื่อง คือการศึกษา เพื่อนํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาและสถานการณใหม ๆ ที่
เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและผูคนรอบขาง (ธวัชชัย ศุภดิษฐ, 2556)
สถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปจจุบัน การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของ

โลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน
ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อยางไรก็ตามสถานการณการพัฒนา
ที่ผานมาสงผลกระทบตอคนและสังคมไทยหลายประการ จาก
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 จัดทําขึ้นภายใตกรอบทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 และสอดคลองเชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 –
2559) ตลอดจนสภาพปญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผานมา ซึ่ง
พบวายังมีปญหาที่จําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาทั้งดานการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน ดาน
คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศที่ยัง
อยูในระดับตํ่าตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่ยังตองเพิ่มเติมในดานประสิทธิภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559)
การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตองใหความสําคัญกับการสรางความเทาเทียมและเปน
ธรรม โดยการนอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมไดมี
โอกาสเขาถึงองคความรูได โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิตได
อยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม
จากศึกษาขอมูลเบื้องตนพบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 สวนใหญมีปญหาเรื่องการปรับตัวในสังคมใหม ดาน
การปรับตัวทางเพศ ดานการเงินและที่อยูดานบานและครอบครัว และดานหลักสูตรและการสอน ซึ่งทั้งนี้เกิด
จาการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาและการเรียนรูในระบบใหม ซึ่งการเรียนในระดับอุดมศึกษานักศึกษาจะตอง
มีการจดคําบรรยายในรายวิชาตาง ๆ เพื่อใชขอมูลดังกลาวในการเตรียมตัวทํารายงานและใชสําหรับการเตรียม
ตัวสอบ อยางไรก็ตามในการเกิดปญหาดานการเรียนในบางกรณีอาจเกิดจากพฤติกรรมของผูเรียนเอง แตใน
บางครั้งก็เกิดจากปจจัยแวดลอมที่อยูรอบตัวผูเรียนโดยจากการศึกษาของ Koivo (1983) ไดทําการศึกษา
ความสัมพันธดานการรับรูของนักเรียนในเรื่องนิสัยและทัศนคติในการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีนิสัยและทัศนคติในการเรียนดีกวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
จากสภาพการณดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวามีปจจัยใดบางที่สงผลตอปญหาการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในการวางแผนและใหความชวยเหลือแกนิสิตที่มี
ปญหาการเรียน เพื่อใหมีการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
2. ศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

ประโยชนของการวิจัย

1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
2.
ผลที่ไดจากการศึกษาคนควาในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตออาจารยผูสอน อาจารยแนะแนว
ตลอดจนผูปกครองและบุคคลที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เพื่อใชประกอบการวางนโยบายในการชวยเหลือ
นักศึกษาที่มีปญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ จังหวัดชลบุรี และผลของการศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น สามารถนําขอมูลไปใชในการปรับแกปญหา
ดานการเรียนของนักศึกษาตามบริบทของแตละสถาบันไดอยางเหมาะสมตอไป

2. สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ตางกันสงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ แตกตางกัน

3. ขอบเขตของการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ประกอบดวย
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล (ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1)
1. เพศ
2. อายุ
3. คณะ
4. สถานภาพผูปกครอง
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของ
ผูปกครอง

ตัวแปรตาม
ปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียน
1. ปจจัยขอมูลสวนตัวและบุคลิกภาพ
2. ปจจัยการเอาใจใสการเรียนของ
ผูปกครอง
3. ปจจัยดานสถานที่เรียนและสื่อการ
เรียน
4. ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางเพื่อน/
อาจารย
5. ดานปญหาการเรียน
ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิด

1. เนื้อหาของการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
2. พื้นที่ในการวิจัย ศึกษาในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ จังหวัดชลบุรี
3. ขอบเขตดานระยะเวลา โดยชวงระยะเวลาที่เก็บขอมูลคือในชวงเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

4. วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2558 จํานวน 1,152 คน ซึ่งแสดงไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
คณะ/สถาบัน
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. คณะสัตวแพทยศาสตร
5. สถาบันเทคโนโลยีการบิน
รวม

ประชากร
540
225
214
65
108
1,152

กลุมตัวอยาง
137
59
56
19
29
300

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี รวมจํานวน 4 คณะ 1 สถาบัน ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 291
คน จากการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน (ไพฑูรย โพธิสวาง, 2554) แตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยได
เพิ่มกลุมตัวอยางเปน 300 คน ดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน โดย
ขั้นตอนที่ 1 เปนการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling Design)
ขั้น
ตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายเพื่อใหไดกลุมตัวอยางตามที่กําหนดสัดสวนไว
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม
แบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
แลวมาทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชการ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing statistics) ไดแก t-test และ F-test

5. การเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาใน
ครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล การศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียน
โดยนําแบบสอบถามของ สุวภัทร แกลวกลา (2554) มาพิจารณาปรับปรุงดวย
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity)
โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence
: IOC) ปรากฏวาไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.60 – 1.00 มีคาเกิน 0.50 ซึ่งถือวาใชไดทุกขอ
2. ผูวิจัยปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ จากนั้นนําไปทดลองใช (Try Out) กับ
กลุมนักศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของ ครอนบัค ( Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด.
2545: 99) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93

6. สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี พบวาสวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 64.30
นักศึกษาสวนมากมีอายุ 19 ป รอยละ 54.33 เปนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ
45.67 สถานภาพผูปกครอง สมรส/สมรสไมจดทะเบียน รอยละ 72.00 รายไดผูปกครอง มากกวา 45 ,001
บาท รอยละ 60.00 ตามลําดับ
ความคิดเห็น
1. ดานขอมูลสวนตัวและบุคลิกภาพ
2. ดานการเอาใจใสการเรียนของผูปกครอง
3. ดานสถานที่เรียนและสื่อการเรียน
4. ดานสัมพันธภาพระหวางเพื่อน/อาจารย
5. ดานปญหาการเรียน
สรุปผล

Mean
3.37
3.35
3.23
3.57
3.18
3.34

S.D.
0.52
1.03
0.68
0.55
0.73
0.49

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะหคาเฉลี่ยปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียน
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยจากตารางที่ 2 พบวา ดานความสัมพันธระหวางเพื่อน /อาจารย
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Mean = 3.57) สวนดานขอมูลสวนตัวและบุคลิกภาพ (Mean = 3.37) ดานการเอา
ใจใสการเรียนของผูปกครอง (Mean = 3.35) ดานสถานที่เรียนและสื่อการเรียน (Mean = 3.23) และดาน
ปญหาการเรียน (Mean = 3.18) อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถวิเคราะหตามรายดานไดดังนี้

2.1 ดานขอมูลสวนตัวและบุคลิกภาพ เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขาพเจามีความกระตือรือรนใน
การเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( Mean = 3.80) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขาพเจาไมสนใจวางานที่ทําอยู
สําเร็จตามเปาหมายหรือไม (Mean = 2.58)
2.2 ดานการเอาใจใสการเรียนของผูปกครอง เมื่อพิจารณารายขอพบวา เมื่อใกลสอบผูปกครอง
ใหกําลังใจอานหนังสือเตรียมตัวสอบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( Mean = 4.11) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
ผูปกครองมักตําหนิเมื่อขาพเจามีผลการเรียนไมดี (Mean = 3.25)
2.3 ดานสถานที่เรียนและสื่อการเรียน เมื่อพิจารณารายขอพบวา ภายในหองเรียนมีเสียงดัง
รบกวน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( Mean = 3.67) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีอุปกรณการเรียนการสอนที่
ทันสมัยและอยูในสภาพดี (Mean = 2.79)
2.4 ดานสัมพันธภาพระหวางเพื่อน/อาจารย เมื่อพิจารณารายขอพบวา เพื่อนใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการเรียนแกขาพเจา มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 3.75) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขาพเจาไมกลา
ซักถามอาจารยเมื่อไมเขาใจบทเรียน (Mean = 3.09)
2.5 ดานปญหาการเรียน เมื่อพิจารณารายขอพบวา อาจารยใหงานมากเกินไป มีคาเฉลี่ยสูงสุด
(Mean = 3.74) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขาพเจาเรียนไมทันเพื่อน (Mean = 2.71)

7. การอภิปรายผล

นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันสงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะเพศที่แตกตางกันทําใหมีปญหาการเรียนแตกตางกัน ความรับผิดชอบที่
แตกตางกัน ทัศนคติที่ตางกัน ซึ่งเพศหญิงอาจมองปญหาเปนเรื่องที่ใหญกวาเพศชาย สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิลาวัลย กองสะดี, 2552 ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ ปการศึกษา 2552 ที่พบวา นักศึกษาที่มีเพศที่ตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัย
ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกัน สงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาไมแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากนักศึกษาแตละบุคคลมีอายุที่ใกลเคียงกัน มีจิตลักษณะ และประสบการณในการดําเนินชีวิตที่ไม
ตางกันมากดังนั้นอายุของนักศึกษาจึงไมสามารถเปนตัวกําหนดปญหาการเรียนของนักศึกษาได
นักศึกษาที่มีคณะตางกัน สงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิลาวัลย กองสะดี, 2552 ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ ปการศึกษา 2552 ที่พบวา นักศึกษาไมวาจะเลือกเรียนสาขาวิชาใดก็ตามจะ
มีความคิดเห็นตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก
นักศึกษาที่มีสถานภาพผูปกครองตางกันสงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาไมแตกตางกัน อาจเปน
เพราะการอบรมเลี้ยงดู และการใหการสนับสนุนที่ดีจากผูปกครอง โดยพบวาดานการเอาใจใสการเรียนของ
ผูปกครอง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อใกลสอบผูปกครองใหกําลังใจอานหนังสือเตรียมตัวสอบ มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (Mean = 4.11) ดังนั้นสถานภาพผูปกครองจึงไมสามารถเปนตัวกําหนดปญหาการเรียนของนักศึกษาได
นักศึกษาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง แตกตางกันสงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาไม
แตกตางกัน อาจเปนเพราะนักศึกษาแตละบุคคลมีผูปกครองที่มีรายไดไมแตกตางกันมากนัก ดังนั้นรายไดของ
ผูปกครองจึงไมอาจเปนตัวกําหนดปญหาการเรียนของนักศึกษาได สอดคลองกับงานวิจัยของ พรจันทร โพธิ
นาค และคณะ, 2556 ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํา

กวาเกณฑ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่พบวา รายไดของครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียนแตกตางกันซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐาน สวนนักศึกษาที่มีอายุ คณะ สถานภาพผูปกครองและรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีปจจัย
ที่สงผลตอปญหาการเรียนไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน

8. ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารในมหาวิทยาลัยควรสํารวจและทําการปรับปรุงสถานที่เรียนใหมีบรรยากาศที่ไมมีเสียง
รบกวนและจัดสื่อการเรียนใหมีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยและอยูในสภาพที่ดี
2. อาจารยผูสอน ควรมีการเอาใจใส ติดตาม ประเมินผลนักศึกษาถึงความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน
และควรมอบหมายงานใหเสร็จภายในหองเรียนเพื่อลดภาระงาน เพื่อใหนักศึกษาไดมีเวลาทํากิจกรรมอื่น ๆ
นอกเหนือจากการเรียน เพื่อใหนักศึกษาไดมีเวลาไดผอนคลายจากการเรียน เพื่อประสิทธิภาพการเรียนที่มาก
ขึ้น
3. ผูเรียนควรมีความตั้งใจทํางานใหสําเร็จเปาหมาย เมื่อสงสัยหรือไมเขาใจในสิ่งที่เรียนตองกลา
ซักถามอาจารยทันที
4. ผูปกครองควรใหการสนับสนุน เอาใจใส และหาแนวทางชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาดานการเรียน
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษาในชั้นปอื่น ๆ ดวย
2. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนขึ้นอยูกับนักศึกษาเปนสําคัญ ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาถึงดานการ
จัดการเรียนการสอนที่สามารถเปลี่ยนแปลงใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยไมตองคํานึงถึง
พื้นฐานของนักศึกษาวาเปนอยางไร
3. ควรศึกษาโดยการศึกษาเชิงคุณภาพใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก รวมกับการสังเกต เพื่อใหไดขอมูลที่
หลากหลาย
4. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาการเรียนของนักศึกษา โดยเพิ่มกลุมที่ตอบแบบสอบถาม เชน
อาจารย เจาหนาที่ ผูบริหารการศึกษา สําหรับประเมินนักศึกษา เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในผลการศึกษาใหมาก
ขึ้น
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