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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี ้ม่ งุ ศึ กษาปั ญหาและอุปสรรคที่ มีผลกระทบให้ นักศึ กษามีผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนตา่ ของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์ ปี การศึ กษา 2552 โดยศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างปั ญหาและอุปสรรค ด้ านความสั มพันธ์ กับ
เพื่ อนในกลุ่ม ด้ านการจั ดการศึ กษา ด้ านการรั บรู้ พฤติ กรรมการสอนของอาจารย์ และด้ านความรั บผิ ดชอบต่ อการเรี ยน
ตลอดจนศึกษาการเปรี ยบเที ยบนักศึกษาที่ มีคุณลักษณะแตกต่ างกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนีไ้ ด้ ทาการศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์ คณะบริ หารธุรกิจ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิ ลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และคณะนิ ติศาสตร์ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ชั้ นปี ที่ 2, 3 และ 4 และ
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่ อเนื่ องชั้ นปี ที่ 2 ที่ มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ ถึง 2.00 จานวน 261 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่ างของปั ญหาและอุปสรรคเป็ นรายคู่โดยใช้ สถิติทดสอบแบบที (t-test) และสถิติทดสอบแบบเอฟ (F- test) การทดสอบ
มากกว่ า 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ค่ านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ คือ 0.05
ผลการวิจัยพบว่ านักศึกษาที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตา่ ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชายที่ กาลังศึ กษาชั้นปี ที่ 2 โดยมีผลการ
เรี ยนอยู่ระหว่ าง 1.76 - 2.00 ครอบครั วมีรายได้ เฉลี่ยตา่ กว่ า 15,000 บาท/เดื อน ส่ วนใหญ่ เป็ นนักศึ กษากู้ยืมกองทุนเพื่ อ
การศึกษา และได้ รับการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายจากครอบครั วอี กส่ วนหนึ่ ง ผลการวิเคราะห์ ความคิ ดเห็นของนักศึ กษาเกี่ยวกับ
ปั ญหาและอุปสรรคที่ มีผลกระทบให้ นักศึ กษามีผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนตา่ ด้ านการจัดการศึ กษา และด้ านความรั บผิดชอบ
ต่ อการเรี ยนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่ าด้ านการจัดการศึกษามีจานวนนักศึกษาต่ อห้ องเรี ยนมากเกินไป นักศึกษาไม่
ชอบการจัดรายวิชาในโปรแกรมการศึ กษาของแต่ ละภาคการศึ กษา และนักศึ กษาขาดอิ สระในการเลือกรายวิชาลงทะเบี ยน
ส่ วนด้ านความรั บผิดชอบต่ อการเรี ยนเมื่อนักศึ กษามีปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยนไม่ กล้ าปรึ กษากับอาจารย์ ในชั้นเรี ยน นักศึ กษา
รู้ สึกเบื่อหน่ าย ง่ วงนอนในเวลาเรี ยน และไม่ ค่อยมีสมาธิ ในการเรี ยน

จากการศึกษาการเปรี ยบเที ยบปั ญหาและอุปสรรคที่ มีผลกระทบต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตา่ เมื่อจาแนกตามด้ าน
พบว่ าจาแนกตามเพศ คณะวิชา ผลการเรี ยน รายได้ และผู้รับผิ ดชอบทางการเงิ น พบว่ าทั้ ง 4 ด้ าน ไม่ แตกต่ างกันอย่ างมี
นัยสาคัญ ส่ วนการจาแนกตามหลักสูตรนักศึกษาที่ เรี ยนหลักสูตร4 ปี มีปัญหาและอุปสรรคที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตา่
โดยรวมทั้ง 4 ด้ าน สู งกว่ านักศึ กษาที่ เรี ยนหลักสู ตร 2 ปี ต่ อเนื่ อง และการจาแนกตามชั้นปี นักศึ กษาที่ เรี ยนเกินชั้นปี ที่ 4 มี
ปั ญหาและอุปสรรคที่ มีผลกระทบต่ อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนตา่ โดยรวมทั้ง 4 ด้ านสู งกว่ านักศึ กษาที่ เรี ยนชั้นปี ที่ 2 อย่ างมี
นัยสาคัญ
Abstract
The objectives of this research are to study underlying problems and obstacles
affecting low achievement students of South-East Asia University in the academic year 2009.
The study covered the relationships of problems and obstacles in the relationship with friends,
educational management, perception of teaching behaviors, learning accountability, and
comparison of students’ different qualities towards learning achievement.
The research employed sample group of Bachelor’s degree programs students in the
Faculties of Business Administration, Engineering, Arts and Sciences, and Law of the second,
third, and fourth years, and of the second year students enrolled in a two-year continuing
program. The research was conducted by distributing questionnaires to a total of 261
students who earned a GPA below 2.00. Statistics analyses of employed percentage, mean,
and standard deviation; while the comparisons of differences of problems and obstacles
between two sample groups were a paired t-test, and an F-test. The SPSS package program
was used to analyze statistical data with a statistical significance at the .05 level.
The results of the research revealed that students with low achievement were mostly
second-year male students with GPA’s between 1.76 and 2.00. It also indicated that families
of students had an average monthly income below 15,000 baht. Majority of the students
availed a student-loan program to augment the financial support given by their families.
The analytical results of the relationships between problems and obstacles affecting
low achievement students were associated with causes arising from a circle lack of learning
accountability too many students in the classroom lack of learning concentration and feeling
fear to interact with their academic advisors.
The comparative results showed that the problems and obstacles occuring in separate
domains on gender, faculty where they belonged, GPA, and students, family income were
significantly indifferent. When considered on four domains, the field of studies and courses,
especially the fourth year students on the four-year program, encountered difficulties on their
scholastic performance than those students taking the two-year continuing courses.

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา
24 กล่ าวถึ งการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ไว้ตอนหนึ่ งว่าให้
สถานศึกษาดาเนิ นการดังต่อไปนี้ (ราชกิจจานุเบกษา , 2542:
13)

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ และความถนัดของผู ้เรี ยนโดยค าถึ งความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทักษะกระบวนความคิดการจัดการการเผชิ ญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกัน และ
แก้ปัญหา

3. จัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ ง ฝึ กปฏิ บตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และ
เกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 มาตรา 80 รัฐต้องดาเนิ นการ
ตามแนวนโยบายด้ านการศึ กษาให้ มี ก ารพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุ กรู ปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จและสั ง คม จัดให้ มี แผนการศึ กษา
แห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้
มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ในทางปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวทาได้
ค่อนข้างยากเพราะว่าผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความสนใจและมีความ
ถนัดแตกต่างกัน อีกทั้งมีสิ่งท้าทายใหม่ ๆที่ มีผลกระทบต่อ
การศึ กษาอยู่ตลอดเวลา เช่ น เกมส์ สถานบันเทิ ง และการ
เลียนแบบการบริ โภคสิ นค้าฟุ่ มเฟื่ อย เป็ นต้น ปั ญหาต่าง ๆ รุ ก
เข้ามาสู่ ชี วิ ตมนุ ษย์ ท าให้ ต ้องแก้ ปั ญหาอยู่ ตลอดเวลา
โดยเฉพาะปั ญหาด้านการศึ กษาของกลุ่มนักศึกษาที่ มีผลการ
เรี ยนต่ า ซึ่ งในแต่ละสถาบันจะพบกับปั ญหานี้ มาก กลุ่มคน
เหล่านี้ถือว่าเป็ นทรัพยากรส่วนหนึ่งของประเทศที่มีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื องของประเทศให้
เจริ ญก้าวหน้า แต่กลุ่มคนเหล่านี้กลับไม่สามารถออกไปรับใช้
สังคมได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด เพราะต้องเผชิญกับปัญหา ใน
ระหว่างการศึกษาทาให้การเรี ยนไม่บรรลุผลสาเร็ จ เนื่ องจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่ งที่บ่งบอก
ถึ งคุ ณภาพทางการศึ กษาและคุ ณภาพของผู ้เ รี ยน ดังนั้ น
สถาบันการศึกษา อาจารย์ผสู ้ อน รวมทั้งผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จึง
ต้ อ งร่ วมกั น พั ฒ นาคุ ณภาพการเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการเรี ยน
ของนักศึกษา
การวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรค
ที่มีผลกระทบกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ที่ มี

ระดับค่ าคะแนนไม่ ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์
กาหนด (2.00) เพื่อเป็ นแนวทางให้มหาวิทยาลัยและคณะวิชา
น ามาปรั บปรุ งระบบการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งจะส่ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาให้อยูใ่ นระดับที่สูงขึ้น
เพื่ อลดปั ญหาการพ้นสภาพของนักศึ กษาและการส าเร็ จ
การศึกษาของนักศึกษาล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบนักศึ กษาที่ มีคุ ณลักษณะ
แตกต่างกันกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
2. เพื่ อศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างปั ญหาและ
อุปสรรค ด้านความสัมพันธ์ กับเพื่ อนในกลุ่ ม ด้านการจัด
การศึ กษา ด้านการรับรู ้พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และ
ด้านความรับผิดชอบต่อการเรี ยน กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey
research) เป็ นการศึ กษาโดยรวบรวมข้อมู ลจากเอกสาร
วารสาร อินเตอร์ เน็ต วิทยานิ พนธ์ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
โดยมุ่งศึ กษาถึ งปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์เ กี่ ยวกั บ
คุ ณลักษณะของนักศึ กษา ประกอบด้วย คณะวิชา ประเภท
นักศึกษา ฐานะทางการเงิน ปั ญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบ
จาแนกเป็ น 4 ด้านคือ 1) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนใน
กลุ่ม 2) ด้านการจัดการศึกษา 3) ด้านการรับรู ้พฤติกรรมการ
สอนของอาจารย์และ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อการเรี ยนของ
นักศึกษาโดยมีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
เนื้ อหาที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ การศึ กษาปั ญหาและ
อุปสรรคที่มีผลกระทบให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ต่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2. ขอบเขตด้ านประชากร
การศึ กษาการวิ จั ยครั้ งนี้ ท าการศึ กษานั กศึ กษา
หลักสูตรปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี ที่
2, 3 และ 4 และหลักสูตรปริ ญญาตรี ตอ่ เนื่องชั้นปี ที่ 2 ที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ถึง 2.00 จานวน 752 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยใช้คณะวิ ชาเป็ นตัวแบ่ งชั้น (Strata) และ
นักศึกษาเป็ นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) ได้นกั ศึกษาที่พน้
สภาพทั้งหมดจานวน 261 คน

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ผลการศึ กษาปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ นามา
เป็ นข้อเสนอแนะแก่คณะวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ เพื่อให้มีความเข้าใจนักศึกษาและนามาใช้ในการ
แก้ไขปั ญหาในการจัดการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม
2. ผลของการศึกษาจะช่วยให้ผูเ้ กี่ยวข้องได้แก่อาจารย์
ผูส้ อน หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี นามาปรับปรุ งแก้ไขวิธีการ
ระบบการจัดการการเรี ยนการสอนและการปรั บปรุ งหลักสู ตร
ต่อไป
3. ผลการศึ กษาจะทาให้มหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์ได้
รับทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคทางด้านการเงินของนักศึกษา เพื่อ
จะนามาใช้ในแนวทางแก้ไขปั ญหาการจัดเก็บค่าลงทะเบียน
4. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการป้ องกันปั ญหาความล่าช้า
ในการศึกษา และป้ องกันการสู ญเปล่าทางการศึกษา อันเกิดจาก
นักศึกษาเรี ยนไม่สามารถสาเร็ จตามหลักสูตรได้

สรุ ปผลการวิจัย
จากการสารวจนักศึ กษามหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์
คณะบริ หารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิ ลปศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ และคณะนิ ติศาสตร์ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่
2, 3 และ4 หลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ องชั้นปี ที่ 2 ที่มี เกรดเฉลี่ย
สะสม (GPA) ไม่ถึง 2.00 จานวน 261 คน และทาการวิเคราะห์
ทางสถิติโดยใช้ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่าส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาหลักสู ตร 4 ปี เพศชาย
ชั้นปี ที่ 2 จานวน 125 คน ผลการเรี ยนอยูร่ ะหว่าง 1.76 - 2.00
จานวน 161 คน ครอบครัวมีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท/เดือน
จานวน 105 คน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 216 คน และเป็ น
นักศึ กษาที่ได้รับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายจากผูป้ กครองและ
กูย้ มื กองทุนเพื่อการศึกษา
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของนักศึ กษาใน 4
ด้าน คือ
2.1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึ กษากับเพื่อน
ปั ญหามีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ าโดยรวมอยู่
ในระดับน้อย เ มื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่เพื่อนมี
ผลต่อการเรี ยน โดยนักศึกษารู ้สึกขาดความมัน่ ใจในการเรี ยน
เมื่อขาดเพื่อน และนักศึกษาไม่มีการทบทวนบทเรี ยนหลังจาก
การเรี ยนกับเพื่อน
2.2 ด้ านการจัดการศึ กษา มี ผลกระทบต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การจัดการสอนในแต่ละรายวิชา
มีจานวนนักศึกษาต่อห้องเรี ยนมากเกินไป นักศึกษาไม่ชอบ
การจัดรายวิชาในโปรแกรมของแต่ ละภาคการศึ กษา และ
นักศึกษาขาดอิสระในการเลือกรายวิชาลงทะเบียน
2.3 ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ มี
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่าโดยรวมอยูใ่ นระดับ
น้อย เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า เมื่ อนักศึ กษามี ปัญหา
เกี่ยวกับการเรี ยนในชั้นเรี ยนนักศึกษาไม่กล้าปรึ กษาอาจารย์
อาจารย์ตอบข้อซักถามของนักศึกษาไม่ตรงประเด็น และไม่มี
การจัดกิ จกรรมให้นักศึ กษามี ส่ วนร่ วมในการเรี ยนอย่าง
สม่าเสมอ
2.4 ด้านความรับผิดชอบต่อการเรี ยนมีผลกระทบ
ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณา เป็ นรายข้อพบว่า นักศึกษารู ้สึกเบื่อหน่าย ง่วง
นอนในเวลาเรี ยน ไม่ค่อยมีสมาธิ ในการเรี ยน และไม่เข้าพบ
อาจารย์ผสู ้ อนเมื่อไม่เข้าใจ

3. ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์เกี่ ยวกับปั ญหาและอุปสรรคที่ มี
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ า โดยรวมทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ด้านการจัด
การศึกษา ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และ
ด้านความรับผิดชอบต่อการเรี ยน
3.1 จาแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาชายและหญิงมี
ความคิดเห็นว่าทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
3.2 จาแนกตามคณะวิชา พบว่านักศึ กษาที่ สังกัด
คณะวิชาต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ นว่าไม่ แ ตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
3.3 จาแนกตามหลักสู ตร พบว่านักศึ กษาที่ เรี ยน
หลักสู ตรต่ างกั น มี ความคิ ดเห็ นว่ าแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
3.4 จ าแนกตามชั้นปี พบว่านักศึ กษาที่ อยู่ช้ ันปี
ต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติ
3.5 จาแนกตามผลการเรี ยน พบว่านักศึ กษาที่ มีผล
การเรี ยนต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ นว่าไม่ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
3.6 จาแนกตามรายได้ พบว่านักศึ กษาที่ มีรายได้
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
3.7 จ าแนกตามผู ้รั บผิ ดชอบทางการเงิ น พบว่ า
นักศึกษาที่มีผรู ้ ับผิดชอบทางการเงินต่างกัน มีความคิดเห็นว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4. ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ระหว่างนักศึกษาที่มีผรู ้ ับผิดชอบ
ทางการเงิ นต่ างกัน พบว่ า นั กศึ กษาที่ มี ผู ้ปกครองเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบทางการเงิน มีปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบ
ต่ อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ าด้านสั มพันธภาพระหว่าง
นักศึ กษากับเพื่อน สู งกว่านักศึ กษาที่ กู้ยืมเงิ นจากกองทุนฯ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

4.1 ด้านการจัดการศึ กษาระหว่ างนั กศึ กษาที่ มี
ผูร้ ับผิดชอบทางการเงินต่างกัน พบว่า นักศึกษาที่มีผปู ้ กครอง
เป็ นผู ้รั บผิ ดชอบทางการเงิ น มี ปั ญหาและอุ ปสรรคที่ มี
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่าด้านการจัดการศึกษา
สู งกว่านักศึ กษาที่ รับผิดชอบทางการเงิ นด้วยตนเองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และสู งกว่า นักศึกษาที่กยู้ ืมเงินกองทุนฯ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4.2 ด้านความรั บผิ ดชอบต่ อการเรี ยน ระหว่าง
นักศึกษาที่มีผรู ้ ับผิดชอบทางการเงินต่างกัน พบว่านักศึกษาที่
มี ผู ้ปกครองเป็ นผู ้รั บผิ ดชอบทางการเงิ น มี ปั ญหาและ
อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่าด้านการ
จัดการศึ กษาสู งกว่านักศึ กษาที่ รับผิ ดชอบทางการเงิ นด้วย
ตนเอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
ประเด็นสาคัญที่ได้พบจากการวิจยั ในเรื่ องนี้ ผูว้ จิ ยั จะ
ได้นามาอภิปรายเพื่อสรุ ปเป็ นข้อยุติให้ทราบถึงข้อเท็จจริ ง
โดยนาเอาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมาอ้างอิงได้ 4 ข้อ
ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึ กษากับเพื่ อน จาก
ผลการวิจัยพบว่า เพื่ อนมี ผลต่ อการเรี ยนของนักศึ กษาซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของทิ พวรรณ (ทิพวรรณ กมลพัฒนา
นันท์, 2543: 22) พบว่า เพื่อนเป็ นกลุ่มที่มีความสาคัญและมี
อิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เนื่ องจาก
นักศึ กษาใช้เวลาส่ วนใหญ่ อยู่กับเพื่ อนดังนั้นเพื่ อนจึ งมี
อิทธิพลอย่างมาก นักศึกษาต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ในกลุ่มเพื่อน เพราะกลุ่มเพื่อนให้ความมัน่ ใจและยอมรับใน
พฤติกรรม ของเขา ทาให้มีความสบายใจ มีความสุ ขและกลุ่ม
เพื่อนมีอิทธิ พลให้นักศึ กษามีความเชื่อ และมีพฤติกรรมไป
ตามลักษณะกลุ่มที่ เขายึดอยู่และการมี ปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มเพื่อนจึงมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการเรี ยนของนักศึกษา
2. การจัดการศึ กษา พบว่าปั ญหาและอุ ปสรรคที่ มี
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่าด้านการจัดการศึกษา
มีจานวนนักศึกษาต่อห้องเรี ยนมีมากเกินไป นักศึกษาไม่ชอบ

การจัดวิชาในโปรแกรมของแต่ละภาคการศึกษาและนักศึกษา
ขาดอิสระในการเลือกวิชาลงทะเบียนตามหมวดวิชาต่างๆ
3. สั มพันธภาพระหว่ างนั กศึ กษากับอาจารย์มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของทิ พวรรณ (ทิ พวรรณ กมล
พัฒนานันท์, 2543: 21) ที่พบว่าอาจารย์ที่มีความสัมพันธ์ที่
เป็ นมิตรมาก นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ได้สูงและมีอิทธิ พลต่อความสนใจในวิชาที่ เรี ยนของ
นักศึกษา เมื่อนักศึกษามีความศรัทธาในตัวอาจารย์จะช่วยให้
นักศึ กษามีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยน การมีทศั นคติที่ดีต่อการ
เรี ยนจะท าให้ ผลการเรี ยนของนักศึ กษาดี ข้ ึ น โดยทั่วไป
นักศึ กษาจะชอบพูดคุยกับอาจารย์ผสู ้ อนที่เป็ นกันเอง ทาให้
กล้าสอบถามปั ญหาที่ ไม่เข้าใจทั้งในชั้นเรี ยนและนอกชั้น
เรี ยน
4. ความรั บผิ ดชอบต่ อการเรี ยนของนั กศึ กษาส่ ง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการเรี ยนอันเนื่องมาจาก
ตัวนักศึกษาเอง ทาให้ไม่สามารถบรรลุถึงจุดหมายที่ต้ งั ไว้ได้
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุ รัตน์ (สุ รัตน์ เตี ยวเจริ ญ,
2543: 10-11) กล่าวคือการปรับตัวของนักศึกษามีความสาคัญ
มาก เนื่องจากระบบการเรี ยนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยมี
ความแตกต่ างจากการเรี ยนการสอนในระดับมัธยมศึ กษา
เพราะระบบการเรี ยนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยต้องฝึ กให้
นักศึ กษาเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้ น นักศึ กษาต้อง
รับผิดชอบเข้าชั้นเรี ยน ศึ กษาคนคว้าเพิ่มเติม ทาแบบฝึ กหัด
หรื อรายงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง

ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1.1 ในการวิจยั ครั้งนี้ศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคที่มี
ผลกระทบให้ นักศึ กษามี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ าของ
นั กศึ กษามหาวิ ทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์ ปี การศึ กษา 2552
ผลการวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ จากัดอยูม่ าก โดยเฉพาะการเก็บข้อมูล
จากนักศึ กษาที่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ าไม่เข้าเรี ยนจึ งไม่
สามารถเก็บข้อมูลได้ ดังนั้นการวิจยั ครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูล
ด้วยระบบออนไลน์โดยกาหนดให้นกั ศึกษาที่มีผลการเรี ยนต่า

ต้องตอบแบบสอบถามก่ อนการลงทะเบี ยน จึ งจะสามารถ
ลงทะเบียนได้จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่แท้จริ ง
1.2 ผลการวิจัยพบว่า ปั ญหาด้านความสั มพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ด้านการจัดการศึกษาด้านการรับรู ้
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และความรับผิดชอบต่อการ
เรี ยนของนักศึกษามีผลกระทบให้นกั ศึกษามีสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนต่ า ผูว้ ิจัยจึ งเสนอว่าควรน าผลจากวิจัยมาพัฒนาและ
ปรับปรุ งแก้ไขในการจัดการด้านการเรี ยนการสอนต่อไปเพื่อ
ลดปั ญหานักศึกษาที่ไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่กาหนด
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
จากการศึ กษาปั ญหาและอุปสรรคที่ มีผลกระทบให้
นั ก ศึ ก ษามี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ า ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปี การศึกษา 2552 เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการจัดการเรี ยนการให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนดังต่อไปนี้
2.1 ศึ กษาปั ญหาและอุ ปสรรคที่ มี ผลกระทบต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า โดยแยกตามคณะวิชา
2.2 ศึ กษาปั ญหาและอุ ปสรรคที่ มี ผลกระทบต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ าโดยเปรี ยบเที ยบกับนักศึ กษาใน
สถาบันอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยเอกชนหรื อมหาวิทยาลัยของ
รัฐ
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