
บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 คน (Man) นบัเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดในบรรดาทรพัยากรทัง้หมดภายในองค์กร  
การท างานทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศยัคนที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายบุคคล 
หวัหน้างาน หรือ เจ้าของกิจการที่ต้องพยายามด าเนินการสรรหาคดัเลือกบุคลากรจากแหล่ง
ภายใน และภายนอก ทัง้จากผู้มีประสบการณ์ท างาน และบณัฑิตใหม่ที่ยงัไม่มีประสบการณ์
ท างาน หากได้คนดี มีความรู้ มีคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมี     
ประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่คง เกณฑ์เบือ้งต้นที่ใช้พิจารณา
คุณสมบตัิของผู้สมคัรข้อหนึ่ง  คือ  ผลการเรียน  โดยมีสมมติฐานว่าผู้ที่มีผลการเรียนใน
ระดบัดี ย่อมมีแนวโน้มที่จะปฏิบตัิงานได้ดีกว่าผู้ที่มีผลการเรียนในระดบัต ่ากว่า 
 
 การพฒันาคุณภาพของคนโดยใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ  นอกจากจะท าให้คนเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม และจริยธรรม
แล้ว ยงัเป็นการสร้างความมัน่คงให้กบัชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยัง่ยืนอีกด้วย 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาของรฐั ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุคลากร
ในท้องถ่ิน มุ่งมัน่พฒันามาตรฐานการศึกษา คุณภาพของนกัศึกษา ให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 
และคุณธรรม ส าเร็จเป็นบณัฑิตที่สมบูรณ์  สามารถประกอบสัมมาอาชีพ  ด ารงตนในสังคม
ได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุข  ปัจจุบนัเปิดสอน 5 สาขาวิชา 67 โปรแกรมวิชา โดยเปิด
สอนระดบัอนุปริญญา 5 โปรแกรมวิชา ระดบัปริญญาตรี 62 โปรแกรมวิชาระดบั
ประกาศนียบตัรบณัฑิตและระดบัปริญญาโท  3  หลักสูตร 

 
คณะวิทยาการจดัการ เป็นหน่ึงในห้าคณะวิชาที่ผลิตบณัฑิต  แขนงวิชาการบญัชี  

การตลาด  การจดัการทัว่ไป  การบริหารทรพัยากรมนุษย์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ  และนิเทศศาสตร์  จดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 2 ปี (หลัง-
อนุปริญญา)  เพื่อให้บณัฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีทกัษะพืน้ฐานในการด ารงชีวิต มี
ความสามารถในการสร้างงาน และมีทกัษะในการประกอบอาชีพ จึงต้องปฏิบตัิตาม
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ข้อบงัคบั     ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดบัอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2541 
ทัง้ 21 ข้อ โดยในข้อ 15 ได้ก าหนดว่า ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วน 5 ข้อ (15.1 – 15.5) ข้อ 15.3 ระบุชดัเจนว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้อง
ได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 และข้อ 16 การพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษา 
สรุปได้ว่า   นกัศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษา เม่ืออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้ 16.1  ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.60 เม่ือสิน้ภาคเรียนปกติ 
ภาคเรียนที่ 2  16.2  ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 
4, ที่ 6, ที่ 8,     ที่ 10, ที่ 12 และ ที่ 14   16.3  นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
ก าหนด แต่ยงัได้   ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.80  นอกจากนัน้ข้อ 17 ได้ระบุ
เพิ่มเติมว่าเม่ือนกัศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิต ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และ
ได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อ
ท าค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้ถึง 2.00  ดงันัน้นกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง 
2.00 จึงมีแนวโน้มที่จะไม่ส าเร็จการศึกษาค่อนข้างสูง 
 
 ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ของนกัศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ-
จดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00 เพื่อน า
ผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนดีขึน้ 
 
โจทย์และค าถามวิจัย 

  
 มีปัจจยัส่วนบุคคลอะไรบ้างที่มีส่วนท าให้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาตกต ่า 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 
2.00  

2. เพื่อศึกษาสภาพครอบครวัของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00  
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 

2.00 
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

ต ่ากว่า 2.00  
 

ผลและประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 
1. ท าให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 

2.00 
2. ท าให้ทราบสภาพครอบครวัของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 

2.00 
3. ท าให้ทราบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 

2.00 
4. ท าให้ทราบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาที่มีระด ับคะแนนเฉล่ียสะสม 

ต ่ากว่า 2.00 
5. เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมนักศึกษาให้มีผลการเรียนดีขึน้  
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ขอบเขตของการวิจัย 

 
1. เนือ้หาในการวิจยั คือ ข้อมูลส่วนบุคคล  สภาพครอบครวั  พฤติกรรมการเรียน 

และ พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 
2.00 

2. พืน้ที่ด าเนินการวิจยั  คือ  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  ต ัง้อยู่เลขที่ 202   
ถนนโชตนา  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. ระยะเวลาในการวิจยั คือ 12 เดือน นบัต ัง้แต่เดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม  
พ.ศ. 2548 

4. ประชากรในการวิจยั คือ นกัศึกษาภาคปกติ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม่ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548  และมีระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00 (คะแนนเฉล่ียสะสมนบัถึงภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2547)  

 
นิยามศัพท์ 
 

นกัศึกษา  หมายถึง  นกัศึกษาภาคปกติ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัย     
ราชภฏัเชียงใหม่  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548  และมีระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00  (คะแนนเฉล่ียสะสมนบัถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547)  

 
ปัจจยัส่วนบุคคล  หมายถึง  ข้อมูลส่วนบุคคล สภาพครอบครวั พฤติกรรมการเรียน 

และพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง  ของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00  
 




