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  บทคัดย่อ  
 
 การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต า่ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2552 โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและอุปสรรค ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนในกลุ่ม ด้านการจัดการศึกษา ด้านการรับรู้พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน 
ตลอดจนศึกษาการเปรียบเทียบนักศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
              กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนีไ้ด้ท าการศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์  หลักสูตรปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2, 3 และ  4 และ
หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเน่ืองช้ันปีท่ี 2 ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ไม่ถึง 2.00 จ านวน 261 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัญหาและอุปสรรคเป็นรายคู่โดยใช้สถิติทดสอบแบบที (t-test) และสถิติทดสอบแบบเอฟ (F- test) การทดสอบ
มากกว่า 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีใช้คือ 0.05      

 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต า่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีก าลังศึกษาช้ันปีท่ี 2 โดยมีผลการ
เรียนอยู่ระหว่าง 1.76 - 2.00 ครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต า่กว่า 15,000 บาท/เดือน  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษากู้ ยืมกองทุนเพ่ือ
การศึกษา และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากครอบครัวอีกส่วนหน่ึง ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับ
ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต า่ด้านการจัดการศึกษา  และด้านความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าด้านการจัดการศึกษามีจ านวนนักศึกษาต่อห้องเรียนมากเกินไป นักศึกษาไม่
ชอบการจัดรายวิชาในโปรแกรมการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา และนักศึกษาขาดอิสระในการเลือกรายวิชาลงทะเบียน 
ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนเม่ือนักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับการเรียนไม่กล้าปรึกษากับอาจารย์ในช้ันเรียน นักศึกษา
รู้สึกเบ่ือหน่าย ง่วงนอนในเวลาเรียน และไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน  



 
 

 

 จากการศึกษาการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต า่ เม่ือจ าแนกตามด้าน  
พบว่าจ าแนกตามเพศ คณะวิชา ผลการเรียน รายได้ และผู้ รับผิดชอบทางการเงิน พบว่าท้ัง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ส่วนการจ าแนกตามหลกัสูตรนักศึกษาท่ีเรียนหลกัสูตร4 ปี มีปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต า่
โดยรวมท้ัง 4 ด้าน สูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร 2 ปีต่อเน่ือง และการจ าแนกตามช้ันปี นักศึกษาท่ีเรียนเกินช้ันปีท่ี 4 มี
ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต า่โดยรวมท้ัง 4 ด้านสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนช้ันปีท่ี 2 อย่างมี
นัยส าคัญ 
 

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.   

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 
24 กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ไวต้อนหน่ึงว่าให้
สถานศึกษาด าเนินการดงัต่อไปน้ี (ราชกิจจานุเบกษา , 2542: 
13) 

1.  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความ
สนใจ  และความถนัดของผู ้เรียนโดยค าถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

2.  ฝึกทักษะกระบวนความคิดการจัดการการเผชิญ
สถานการณ์  และการประยกุตใ์ชค้วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนั และ
แกปั้ญหา 



 
 

 

3.  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
จริง   ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้ คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน  และ
เกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง    

             นอกจากน้ีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 มาตรา 80 รัฐตอ้งด าเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านการศึกษาให้มีการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบั
และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ จดัให้
มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
กา้วหนา้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก   
 ในทางปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวท าได้
ค่อนขา้งยากเพราะวา่ผูเ้รียนแต่ละคนมีความสนใจและมีความ
ถนัดแตกต่างกนั อีกทั้งมีส่ิงทา้ทายใหม่ ๆท่ีมีผลกระทบต่อ
การศึกษาอยู่ตลอดเวลา เช่น เกมส์  สถานบันเทิง  และการ
เลียนแบบการบริโภคสินคา้ฟุ่ มเฟ่ือย เป็นตน้ ปัญหาต่าง ๆ  รุก
เข้ามาสู่ชีวิตมนุษย์ ท าให้ต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะปัญหาดา้นการศึกษาของกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนต ่า ซ่ึงในแต่ละสถาบนัจะพบกบัปัญหาน้ีมาก กลุ่มคน
เหล่าน้ีถือวา่เป็นทรัพยากรส่วนหน่ึงของประเทศท่ีมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศให้
เจริญกา้วหนา้ แต่กลุ่มคนเหล่าน้ีกลบัไม่สามารถออกไปรับใช้
สงัคมไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด เพราะตอ้งเผชิญกบัปัญหา ใน
ระหวา่งการศึกษาท าให้การเรียนไม่บรรลุผลส าเร็จ เน่ืองจาก
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงท่ีบ่งบอก
ถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของผู ้เ รียน ดังนั้ น 
สถาบนัการศึกษา อาจารยผ์ูส้อน รวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จึง
ต้องร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการเรียน
ของนกัศึกษา 

การวิจยัในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ท่ีมีผลกระทบกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา  ท่ีมี

ระดับค่าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์
ก าหนด (2.00) เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลยัและคณะวิชา
น ามาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะส่ง
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาให้อยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน 
เพื่อลดปัญหาการพ้นสภาพของนักศึกษาและการส าเร็จ
การศึกษาของนกัศึกษาล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะ

แตกต่างกนักบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 

2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและ
อุปสรรค ด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือนในกลุ่ม ด้านการจัด
การศึกษา ดา้นการรับรู้พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์และ
ดา้นความรับผิดชอบต่อการเรียน กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา 
 

ขอบเขตการวจัิย  
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

research) เป็นการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  
วารสาร  อินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ์   และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมุ่งศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เก่ียวกับ
คุณลกัษณะของนักศึกษา ประกอบด้วย คณะวิชา ประเภท
นกัศึกษา ฐานะทางการเงิน ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบ
จ าแนกเป็น 4 ดา้นคือ 1) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนใน
กลุ่ม 2) ดา้นการจดัการศึกษา 3) ดา้นการรับรู้พฤติกรรมการ
สอนของอาจารยแ์ละ 4) ดา้นความรับผิดชอบต่อการเรียนของ
นกัศึกษาโดยมีขอบเขตของการวจิยั  ดงัน้ี 
 

1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา  
เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีการศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคท่ีมีผลกระทบใหน้กัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ต ่าของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์  
 
 



 
 

 

2.  ขอบเขตด้านประชากร 
การศึกษาการวิจัยคร้ังน้ี ท าการศึกษานักศึกษา

หลกัสูตรปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีท่ี 
2, 3 และ 4 และหลกัสูตรปริญญาตรีตอ่เน่ืองชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีเกรด
เฉล่ียสะสม (GPA) ไม่ถึง 2.00 จ านวน 752 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง
ได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้คณะวิชาเป็นตัวแบ่งชั้ น (Strata) และ
นกัศึกษาเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) ไดน้กัศึกษาท่ีพน้
สภาพทั้งหมดจ านวน 261 คน   
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ น ามา

เป็นขอ้เสนอแนะแก่คณะวิชาต่างๆในมหาวิทยาลยัเอเชีย
อาคเนย ์เพื่อใหมี้ความเขา้ใจนกัศึกษาและน ามาใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาในการจดัการดา้นต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม 

2. ผลของการศึกษาจะช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่อาจารย์
ผูส้อน หวัหนา้สาขาวิชาและคณบดี  น ามาปรับปรุงแกไ้ขวิธีการ
ระบบการจัดการการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลกัสูตร
ต่อไป 

3. ผลการศึกษาจะท าให้มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนยไ์ด้
รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคทางดา้นการเงินของนกัศึกษา เพื่อ
จะน ามาใชใ้นแนวทางแกไ้ขปัญหาการจดัเก็บค่าลงทะเบียน 

4. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัปัญหาความล่าชา้
ในการศึกษา และป้องกนัการสูญเปล่าทางการศึกษา อนัเกิดจาก
นกัศึกษาเรียนไม่สามารถส าเร็จตามหลกัสูตรได ้
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการส ารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์

คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์  หลกัสูตรปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 
2, 3 และ4 หลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ืองชั้นปีท่ี 2 ท่ีมี เกรดเฉล่ีย
สะสม  (GPA) ไม่ถึง 2.00 จ านวน 261 คน และท าการวิเคราะห์
ทางสถิติโดยใชค้่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  พบวา่ 

1. นกัศึกษามหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนยท่ี์มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่าส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาหลกัสูตร 4 ปี เพศชาย 
ชั้นปีท่ี 2  จ านวน 125  คน ผลการเรียนอยูร่ะหวา่ง 1.76 - 2.00   
จ านวน  161  คน  ครอบครัวมีรายไดต้  ่ากวา่  15,000 บาท/เดือน    
จ านวน  105  คน   จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน  216  คน และเป็น
นกัศึกษาท่ีไดรั้บการสนับสนุนค่าใชจ่้ายจากผูป้กครองและ
กูย้มืกองทุนเพ่ือการศึกษา 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาใน 4 
ดา้น คือ 

2.1 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษากบัเพ่ือน 
ปัญหามีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าโดยรวมอยู่
ในระดบันอ้ย เ ม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ส่วนใหญ่เพ่ือนมี
ผลต่อการเรียน โดยนกัศึกษารู้สึกขาดความมัน่ใจในการเรียน
เม่ือขาดเพื่อน และนกัศึกษาไม่มีการทบทวนบทเรียนหลงัจาก
การเรียนกบัเพ่ือน    

2.2 ด้านการจัดการศึกษา   มีผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง    
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การจดัการสอนในแต่ละรายวชิา
มีจ านวนนกัศึกษาต่อห้องเรียนมากเกินไป นกัศึกษาไม่ชอบ
การจัดรายวิชาในโปรแกรมของแต่ละภาคการศึกษา และ
นกัศึกษาขาดอิสระในการเลือกรายวชิาลงทะเบียน 

 2.3 ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารย ์มี
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าโดยรวมอยูใ่นระดบั
น้อย   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เม่ือนักศึกษามีปัญหา
เก่ียวกบัการเรียนในชั้นเรียนนกัศึกษาไม่กลา้ปรึกษาอาจารย ์
อาจารยต์อบขอ้ซกัถามของนกัศึกษาไม่ตรงประเด็น และไม่มี
การจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ        

2.4 ดา้นความรับผิดชอบต่อการเรียนมีผลกระทบ
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง
เม่ือพิจารณา เป็นรายขอ้พบวา่    นกัศึกษารู้สึกเบ่ือหน่าย ง่วง
นอนในเวลาเรียน ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน และไม่เขา้พบ
อาจารยผ์ูส้อนเม่ือไม่เขา้ใจ 



 
 

 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนยเ์ก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีมี
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า   โดยรวมทั้ง 4 ดา้น 
คือ   ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษากบัเพ่ือน ดา้นการจดั
การศึกษา   ดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารย ์และ
ดา้นความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3.1 จ าแนกตามเพศ พบวา่ นกัศึกษาชายและหญิงมี
ความคิดเห็นวา่ทั้ง 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  

3.2 จ าแนกตามคณะวิชา พบว่านักศึกษาท่ีสังกัด
คณะวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  

3.3 จ าแนกตามหลกัสูตร พบว่านักศึกษาท่ีเรียน
หลักสูตรต่างกัน มีความคิดเห็นว่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

 3.4 จ าแนกตามชั้ นปี พบว่านักศึกษาท่ีอยู่ชั้ นปี
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ  

3.5 จ าแนกตามผลการเรียน พบว่านักศึกษาท่ีมีผล
การเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

3.6 จ าแนกตามรายได ้พบว่านักศึกษาท่ีมีรายได้
ต่างกนั มีความคิดเห็นวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

3.7 จ าแนกตามผู ้รับผิดชอบทางการเงิน พบว่า
นกัศึกษาท่ีมีผูรั้บผิดชอบทางการเงินต่างกนั มีความคิดเห็นวา่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นสัมพนัธภาพ
ระหวา่งนกัศึกษากบัเพ่ือน ระหวา่งนกัศึกษาท่ีมีผูรั้บผิดชอบ
ทางการเงินต่างกัน พบว่า นักศึกษาท่ีมีผู ้ปกครองเป็น
ผูรั้บผิดชอบทางการเงิน มีปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบ
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ าด้านสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากบัเพ่ือน สูงกว่านักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

4.1 ด้านการจัดการศึกษาระหว่างนักศึกษาท่ีมี
ผูรั้บผิดชอบทางการเงินต่างกนั พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีผูป้กครอง
เป็นผู ้รับผิดชอบทางการเงิน มีปัญหาและอุปสรรคท่ีมี
ผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าดา้นการจดัการศึกษา
สูงกว่านักศึกษาท่ีรับผิดชอบทางการเงินดว้ยตนเองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และสูงกวา่ นกัศึกษาท่ีกูย้ืมเงินกองทุนฯ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

4.2 ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน ระหว่าง
นกัศึกษาท่ีมีผูรั้บผิดชอบทางการเงินต่างกนั พบวา่นกัศึกษาท่ี
มีผู ้ปกครองเป็นผู ้รับผิดชอบทางการเงิน มีปัญหาและ
อุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าดา้นการ
จัดการศึกษาสูงกว่านักศึกษาท่ีรับผิดชอบทางการเงินด้วย
ตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

อภิปรายผล  
ประเด็นส าคญัท่ีไดพ้บจากการวจิยัในเร่ืองน้ี ผูว้จิยัจะ

ไดน้ ามาอภิปรายเพื่อสรุปเป็นขอ้ยุติให้ทราบถึงขอ้เท็จจริง
โดยน าเอาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงได ้4 ขอ้
ดงัน้ี 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษากับเพ่ือน จาก
ผลการวิจัยพบว่า เพ่ือนมีผลต่อการเรียนของนักศึกษาซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทิพวรรณ  (ทิพวรรณ  กมลพฒันา
นนัท์, 2543: 22)  พบวา่ เพ่ือนเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญัและมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เน่ืองจาก
นักศึกษาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพ่ือนดังนั้ นเพื่อนจึงมี
อิทธิพลอยา่งมาก นกัศึกษาตอ้งปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ในกลุ่มเพ่ือน  เพราะกลุ่มเพ่ือนให้ความมัน่ใจและยอมรับใน
พฤติกรรม ของเขา   ท าใหมี้ความสบายใจ มีความสุขและกลุ่ม
เพื่อนมีอิทธิพลให้นักศึกษามีความเช่ือ  และมีพฤติกรรมไป
ตามลกัษณะกลุ่มท่ีเขายึดอยู่และการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
กลุ่มเพ่ือนจึงมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิต่อการเรียนของนกัศึกษา 
 2. การจัดการศึกษา พบว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีมี
ผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าดา้นการจดัการศึกษา
มีจ านวนนกัศึกษาต่อหอ้งเรียนมีมากเกินไป นกัศึกษาไม่ชอบ



 
 

 

การจดัวชิาในโปรแกรมของแต่ละภาคการศึกษาและนกัศึกษา
ขาดอิสระในการเลือกวชิาลงทะเบียนตามหมวดวชิาต่าง  ๆ
 3. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์มี
ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของทิพวรรณ (ทิพวรรณ  กมล
พฒันานนัท์, 2543: 21)  ท่ีพบวา่อาจารยท่ี์มีความสัมพนัธ์ท่ี
เป็นมิตรมาก นกัศึกษาจะสามารถพฒันาความสามารถในการ
เรียนรู้ไดสู้งและมีอิทธิพลต่อความสนใจในวิชาท่ีเรียนของ
นกัศึกษา  เม่ือนกัศึกษามีความศรัทธาในตวัอาจารยจ์ะช่วยให้
นกัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน การมีทศันคติท่ีดีต่อการ
เรียนจะท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีข้ึน โดยทั่วไป
นกัศึกษาจะชอบพูดคุยกบัอาจารยผ์ูส้อนท่ีเป็นกนัเอง ท าให้
กลา้สอบถามปัญหาท่ีไม่เขา้ใจทั้ งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน 

4. ความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักศึกษาส่ง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม ต่อการเรียนอนัเน่ืองมาจาก
ตวันกัศึกษาเอง ท าใหไ้ม่สามารถบรรลุถึงจุดหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของสุรัตน์ (สุรัตน์ เตียวเจริญ, 
2543: 10-11) กล่าวคือการปรับตวัของนกัศึกษามีความส าคญั
มาก เน่ืองจากระบบการเรียนการสอนในระดบัมหาวิทยาลยัมี
ความแตกต่างจากการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 
เพราะระบบการเรียนการสอนในระดบัมหาวทิยาลยัตอ้งฝึกให้
นักศึกษาเป็นผูมี้ความรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน  นักศึกษาตอ้ง
รับผิดชอบเขา้ชั้นเรียน ศึกษาคนควา้เพ่ิมเติม ท าแบบฝึกหัด 
หรือรายงานต่าง ๆ  ดว้ยตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1.1 ในการวจิยัคร้ังน้ีศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมี
ผลกระทบให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2552 
ผลการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัอยูม่าก โดยเฉพาะการเก็บขอ้มูล
จากนักศึกษาท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าไม่เขา้เรียนจึงไม่
สามารถเก็บขอ้มูลได ้ดงันั้นการวจิยัคร้ังต่อไปควรเก็บขอ้มูล
ดว้ยระบบออนไลนโ์ดยก าหนดใหน้กัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่า

ตอ้งตอบแบบสอบถามก่อนการลงทะเบียน จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนไดจ้ะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริง 

1.2 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านความสัมพันธ์
ระหวา่งนกัศึกษากบัเพ่ือน ดา้นการจดัการศึกษาดา้นการรับรู้
พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์และความรับผิดชอบต่อการ
เรียนของนกัศึกษามีผลกระทบให้นกัศึกษามีสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่า ผูว้ิจัยจึงเสนอว่าควรน าผลจากวิจัยมาพฒันาและ
ปรับปรุงแกไ้ขในการจดัการดา้นการเรียนการสอนต่อไปเพื่อ
ลดปัญหานกัศึกษาท่ีไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 
 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
               จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ าของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์ปีการศึกษา 2552 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจดัการเรียนการใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนดงัต่อไปน้ี  

2.1 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า โดยแยกตามคณะวชิา 

2.2 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าโดยเปรียบเทียบกับนักศึกษาใน
สถาบนัอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลยัเอกชนหรือมหาวิทยาลยัของ
รัฐ 
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