
บทที่ 2 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศึกษางานวิจยัที่เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินการวิจยัได้อย่างถูกต้อง มีรายละเอียดดงันี  ้
 
 อจัฉรา  สุขารมณ์ และอรพินทร์  ชูชม (2530 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ    
นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าระดบัความสามารถกบันกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนปกติ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเทียบกบั
ความสามารถทางสติปัญญาว่าขึน้อยู่กบัภูมิหลังของนกัเรียนหรือไม่ และเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าระดบัความสามารถ กบันกัเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปกติ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
สังกดักองการมธัยมศึกษากรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2529 จ านวน 
1,415 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random 
Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามเก่ียวกบัภูมิ
หลังของนกัเรียน  แบบทดสอบแมทรีซีสก้าวหน้ามาตรฐานของเรเวน (Raven’s Standard 
Progressive Matrices Test)  แบบสอบถามสภาพแวดล้อมทางบ้าน  แบบสอบถามการ
อบรมเลีย้งดูของบิดามารดา   แบบสอบถามปัญหาส่วนตวั ซึ่งดดัแปลงจากแบบส ารวจ
ปัญหาของมูนีย์ (Mooney Problem Check lists) และแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
วิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ และทดสอบค่าไคสแควร์ 
(Chi-Square test)         เปรียบเทียบความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละกลุ่มโดยใช้สถิติที
ทดสอบ (t-test) ในการหา กลุ่มตวัพยากรณ์ที่มีนยัส าคญั ใช้วิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ชนิดสเตปไวส์ (Stepwise) 
 ผลการวิจยัพบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเทียบกบัความสามารถทาง      
สติปัญญาของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าระดบัความสามารถ กบันกัเรียน   
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปกติ ขึน้อยู่กบัเพศของนกัเรียนและรายได้ของครอบครวัของ    
นกัเรียน แต่ไม่ได้ขึน้อยู่กบัระดบัการศึกษาและอาชีพของบิดามารดาของนกัเรียน (2)   
เปรียบเทียบนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าระดบัความสามารถ กบันกัเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการการเรียนปกติพบว่า (2.1) ในด้านปัญหาส่วนตวั นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนต ่ากว่าระดบัความสามารถ มีปัญหามากกว่านกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนปกติ ในด้านสุขภาพร่างกาย ความสัมพนัธ์กบับิดา ความสัมพนัธ์กบัมารดา 
ความสัมพนัธ์กบัครู ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัตนเอง และการปรบัตน ส่วนปัญหาด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนพบว่านกัเรียนทัง้ 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั (2.2) ในด้านการ
อบรม  เลีย้งดูของบิดามารดา นกัเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าระดบั
ความสามารถ ได้รบัการอบรมเลีย้งดูแบบมีเหตุผลน้อยกว่านกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนปกติ นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าระดบัความสามารถ ได้รบัการอบรม
เลีย้งดูแบบปล่อยปละ  ละเลยมากกว่า  นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปกติ และ
นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าระดบัความสามารถ ได้รบัการอบรมเลีย้งดูแบบ
เข้มงวดกวดขนัมากกว่านกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปกติ (2.3) ในด้าน
สภาพแวดล้อมทางบ้าน พบว่านกัเรียนท่ีมี   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปกติมีสภาพแวดล้อม
ทางบ้านดีกว่า นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าระดบัความสามารถ ในด้าน
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครวั ฐานะเศรษฐกิจ  และความคาดหวงัของบิดามารดา ส่วน
ด้านที่อยู่อาศยัพบว่านกัเรียนทัง้ 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกนั (2.4) ในด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิพบว่า นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปกติมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กว่า นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าระดบัความสามารถ (3) การค้นหากลุ่มตวั
พยากรณ์ท่ีมีนยัส าคญั (ประสิทธิภาพสูง) ในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมของ
นกัเรียนทัง้ 2 กลุ่ม พบว่า (3.1) นกัเรียนกลุ่มที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าระดบั
ความสามารถพบว่า กลุ่มตวัพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเรียงตามล าดบัความส าคญั ได้แก่ 
การอบรมเลีย้งดูแบบมีเหตุผล การอบรมเลีย้งดูแบบปล่อยปละละเลย และแรงจูงใจ ใฝ่
สัมฤทธ์ิ โดยทัง้ 3 ตวัพยากรณ์นีมี้อ านาจในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวม  ร้อย
ละ 9.90 (3.2) นกัเรียนกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปกติพบว่า กลุ่มตวัพยากรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงเรียงตามล าดบัความส าคญัได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และฐานะเศรษฐกิจ
ของครอบครวั โดยทัง้ 2 ตวัพยากรณ์มีอ านาจในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวม
ร้อยละ 5.10 
  

ถนดั  บุญชยั (2539 : บทคดัย่อ) ได้ค้นคว้าสถิติวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตาและสอบคดัเลือก ของสถาบนัราชภฏั
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนกัศึกษาท่ี
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เข้าเรียนโดยวิธีโควตาและสอบคดัเลือกของสถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 
398 คน ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง
นกัศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตากบันกัศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีสอบคดัเลือก ไม่มีความแตก-
ต่างกนั ผลการสร้างสมการจ าแนกประเภทพบว่ามีตวัแปรที่สามารถใช้เป็นตวัแปรจ าแนกได้ 
16 ตวัแปร และได้สมการจ าแนก 2 สมการ เม่ือน าสมการดงักล่าวไปท านายความเป็น
สมาชิกของกลุ่มพบว่าสามารถท านายได้ถูกต้องร้อยละ 88.44 ผลการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาพบว่าในกลุ่มของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพอใช้ และ
กลุ่มของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี มีปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา
มากที่สุด 3 อนัดบัแรก คือ ผลการเรียนกลุ่มวิชาเนือ้หา ผลการเรียนกลุ่มวิชาชีพครูหรือกลุ่ม
วิชาวิทยาการจดัการ และผลการเรียนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ตามล าดบั ในขณะที่ในกลุ่ม
ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีมาก มีปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา
มากที่สุด 3 อนัดบัแรก คือ ผลการเรียนกลุ่มวิชาเนือ้หา ผลการเรียนกลุ่มวิชาชีพครูหรือกลุ่ม
วิชาวิทยาการจดัการ และผลการเรียนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ตามล าดบั 
 
 ปีณิต  สุภากุล และจิระ  บุรีค า (2543 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการพ้น
สถานภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลัยพายพั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อ
การพ้นสถานภาพของนกัศึกษา มุ่งพิจารณาเฉพาะกลุ่มปัจจยัลักษณะทัว่ไปของนกัศึกษา 
ประกอบด้วย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภูมิหลังทางการศึกษา และปัจจยัครวัเรือน และ     
กลุ่มปัจจยัเกือ้หนุนทางการศึกษา ประกอบด้วย ปัจจยัสถานภาพทางการเงิน และปัจจยัการ   
เข้าชัน้เรียน การศึกษาครัง้นีเ้ก็บรวบรวมข้อมูลจากนกัศึกษาที่พ้นสถานภาพในปีการศึกษา 
2542 และ 2543 ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (accidental random sampling) จ านวน
ทัง้สิน้ 214 คน และใช้แบบจ าลองโลจิต (logit model) โดยเทคนิคการประมาณค่าพารา-
มิเตอร์ด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimation : MLE) เพื่ออธิบาย
อิทธิพลของปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพ้นสถานภาพของนกัศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทัว่ไปของนกัศึกษาที่พ้นสถานภาพการศึกษาส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาที่ต ัง้ในเขตภาคเหนือ ในสายสามญั
ศึกษาโดยมีเกรดเฉล่ียที่จบส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2.01 – 2.05 ทางด้านพืน้ฐานครอบครวัของ
ผู้ที่พ้นสถานภาพการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่บิดามารดามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มี    
รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครวัอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน และมีสมาชิก
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ในครอบครวั 3 คน ส าหรบัข้อมูลทางด้านการเงินของนกัศึกษาที่พ้นสถานภาพการศึกษา 
ปรากฎชดัว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ได้รบัค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจากครอบครวัเฉล่ียต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 1,500 – 3,000 บาท เป็นผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และไม่เคย
ท างานพิเศษเพื่อหารายได้เสริมภายหลังจากเลิกเรียน เม่ือพิจารณาทางด้านการเตรียมตวั
ก่อนการเรียนในมหาวิทยาลัย และความประพฤติในขณะที่เป็นนกัศึกษาพบว่า นกัศึกษาที่
พ้นสถานภาพส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกคณะ หรือสาขาวิชาที่มีความปรารถนาจะเรียนด้วย  
ตนเอง ส่วนความประพฤติในช่วงที่เป็นนกัศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการเข้าชัน้เรียนสม ่าเสมอ 
แต่การเข้าห้องสมุด การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และทบทวนต ารานัน้ นกัศึกษาที่พ้น   
สถานภาพส่วนใหญ่ทบทวนต าราเฉพาะช่วงเวลาก่อนสอบ มีการเข้าห้องสมุดเป็นบางครัง้ 
และจะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก็ต่อเม่ือ ประสบปัญหาบางอย่างที่ยากต่อการตดัสินใจด้วย
ตนเอง ทางด้านการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนพบว่า ส่วนใหญ่จะชมภาพยนตร์และฟังเพลง 
โดยมีการเที่ยวสถานบนัเทิงอย่างน้อยหนึ่งครัง้ต่อเดือน ส าหรบัทศันคติที่มีต่อวิชาเรียนของ
นกัศึกษาพบว่า นกัศึกษาที่พ้นสถานภาพส่วนใหญ่จะมีวิชาเรียนที่ไม่ชอบเรียนอย่างน้อย 1 
วิชา โดยวิชาที่ไม่ชอบเรียนมากที่สุด คือ คณิตศาสตร์ สาเหตุที่ไม่ชอบเรียนวิชาดงักล่าว  
เนื่องมาจากเนือ้หาของวิชายากต่อการท าความเข้าใจ ไม่มีความพร้อมหรือความถนดัในวิชา
นัน้ และลักษณะของวิชาไม่จูงใจให้เข้าเรียน 
 ผลการศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระที่ก าหนดในแบบจ าลอง สามารถอธิบายความ     
น่าจะเป็นที่นกัศึกษาจะพ้นสถานภาพการศึกษาได้ร้อยละ 22.98 (McFadden R2 = 
0.2298) โดยตวัแปรในกลุ่มปัจจยัลักษณะทัว่ไปของนกัศึกษา ที่มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกบัความน่าจะเป็นในการพ้นสถานภาพ ได้แก่ การคบเพื่อนต่างเพศในลักษณะของคู่รกั 
สายการศึกษาที่ส าเร็จก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายพั และจ านวนสมาชิกในครอบครวั 
ส่วนตวัแปรที่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม กบัความน่าจะเป็นในการพ้นสถานภาพ 
ได้แก่ เกรดเฉล่ียที่จบ และอาชีพของบิดามารดาที่มีรายได้ประจ า เช่น อาชีพข้าราชการ 
พนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือพนกังานบริษัทเอกชน ส าหรบัตวัแปรในกลุ่มปัจจยัเกือ้หนุน
ทางการศึกษาที่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความน่าจะเป็นในการพ้นสถานภาพ
การศึกษา ได้แก่ การท างานเสริมนอกเวลาเรียน และความไม่สม ่าเสมอในการเข้าชัน้เรียน 
ส่วนตวัแปรการตดัสินใจเลือกคณะที่เรียนด้วยตนเอง มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม
กบัความ    น่าจะเป็นที่จะพ้นสถานภาพการศึกษา โดยอิทธิพลของตวัแปรต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพนัธ์กบั  ค่าความน่าจะเป็นในการพ้นสถานภาพการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า 
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ความน่าจะเป็นที่   นกัศึกษาจะพ้นสถานภาพการศึกษาในปีการศึกษาแรกที่เข้า
มหาวิทยาลัยจะเพิ่มสูงขึน้ เม่ือนกัศึกษามีการคบเพื่อนต่างเพศในลักษณะของคู่รกั สาย
การศึกษาที่จบก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นสายอาชีวศึกษาหรืออ่ืน ๆ ที่มิใช่สายสามญั
ศึกษา และมีเกรดเฉล่ียที่ได้รบัจากสถาบนัการศึกษาเดิมในระดบัต ่า ตลอดจนนกัศึกษาที่
บิดามารดามีอาชีพอ่ืน ๆ ที่เป็น  ข้าราชการ พนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือพนกังานบริษัทเอกชน
ที่มีเงินเดือนประจ า รวมไปถึง   นกัศึกษาที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครวัมากขึน้ นอกจากนี ้
นกัศึกษาที่ท างานหารายได้พิเศษหลังจากเลิกเรียน และผู้ที่ตดัสินใจเลือกคณะที่เข้ามา
ศึกษาด้วยตนเอง รวมไปถึงนกัศึกษาที่มีความถ่ีในการเข้าชัน้เรียนไม่ประจ าสม ่าเสมอ จะมี
ความน่าจะเป็นในการพ้นสถานภาพ 
 
 ทิพวรรณ  กมลพฒันานนท์ (2543 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย รุ่นปี    
การศึกษา 2541 ทุกคณะที่ก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2542  ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 394 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าเอฟ และการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน  โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ผลการศึกษาสรุปได้ดงันี  ้
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.76  นกัศึกษาส่วนใหญ่ของแต่ละคณะ และของแต่ละประเภทของโครงการรบัเข้า มี       
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั ยกเว้นนกัศึกษาคณะแพทย์-
ศาสตร์ และนกัศึกษาโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทที่นกัศึกษาส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัมาก 
 ปัจจยัทางครอบครวั  พบว่า  ระดบัการศึกษาของบิดา  ระดบัการศึกษาของมารดา  
ฐานะทางเศรษฐกิจ (รายได้) ของบิดามารดา  ความสัมพนัธ์ของบิดามารดา  ความสัมพนัธ์
ระหว่างบิดากบันกัศึกษา  ความสัมพนัธ์ระหว่างมารดากบันกัศึกษา  และความคาดหวงัของ
บิดามารดา  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
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 ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย  พบว่า  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ส่วนคุณลักษณะและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
อาจารย์กบันกัศึกษา และความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกบันกัศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
 ปัจจยัทางด้านตวันกัศึกษา พบว่าทศันคติในการเรียนของนกัศึกษา ด้านการยอมรบั
ในตวัครู และด้านการยอมรบัคุณค่าทางการศึกษา  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษา  ส าหรบันิสัยในการเรียนของนกัศึกษา  ด้านการหลีกเล่ียง  การผลัดเวลา
หรือการจดัการเก่ียวกบัเวลา และด้านวิธีการท างาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
 

สุรตัน์  เตียวเจริญ (2543 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลการ
เรียนต ่ากว่าเกณฑ์  โดยศึกษาจากประชากรจ านวน 32 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 3 ด้าน คือ ด้านสถานศึกษา  ด้านครอบครวั และด้านส่วนตวั  โดยมีความ
เช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach เท่ากบั 0.91 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า  นกัศึกษามีความเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า  ปัจจยัด้าน
สถานศึกษา และปัจจยัด้านส่วนตวั มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัปาน
กลาง ส่วนปัจจยัด้านครอบครวั มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัน้อย 
 

นฤมล  คงขุนเทียน (2545 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามการรบัรู้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีแต้มระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมต ่า มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนกัศึกษาแต่ละคณะ ตามการรบัรู้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ช ัน้ปีที่ 2  
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่า  โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
80 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  เก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟา
ของ Cronbach เท่ากบั 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยัพบว่า      
นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า ปัจจยัด้านสถาบนัการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดบัมาก และปัจจยัด้านครอบครวั และส่วนตวั มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดบัปานกลาง  ส่วนผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  พบว่าความคิดเห็น
ที่มีต่อปัจจยัด้านครอบครวัและส่วนตวั เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบิดามารดากบั         
นกัศึกษา  ทศันคติในการเรียน  นิสัยในการเรียน  และปัจจยัด้านสถาบนัการศึกษาเก่ียวกบั
อาจารย์ที่ปรึกษา  คุณลักษณะและพฤติกรรมของอาจารย์  ความสัมพนัธ์ของอาจารย์กบั     
นกัศึกษา และความสัมพนัธ์ของกลุ่มเพื่อนกบันกัศึกษา จ าแนกตามคณะไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญั 

 
 อนงค์พรรณ  ค าวงั (2546 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนและการใช้   
เวลาว่างของนกัเรียนที่มีผลการเรียนต ่า โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียน และการใช้เวลาว่างของนกัเรียนที่มีผลการเรียน
ต ่า  โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกรณี-
ศึกษา จ านวน 3 คน ที่มีผลการเรียนต ่ากว่า 2.00 และผู้ที่เก่ียวข้องกบักรณีศึกษาด้วยวิธีการ
สังเกต และการสัมภาษณ์ แล้วตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยจดัหมวดหมู่ และบรรยาย  ผลการศึกษาสรุปได้ดงันี  ้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กรณีศึกษาทุกคนมีภูมิล าเนาอยู่ต่างอ าเภอ เป็น
บุตรสาวคนเดียวของครอบครวั ฐานะทางครอบครวัสามารถส่งเสียเลีย้งดู
กรณีศึกษาได้เป็นอย่างดี มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างสะดวกสบายพอสมควร แต่
ทุกคนไม่มีการปรึกษาเร่ืองส่วนตวักบับิดามารดา ส่วนความสัมพนัธ์กบั
อาจารย์ในโรงเรียน โดยส่วนใหญ่จะไม่เข้าพบ หรือปรึกษาอาจารย์ อย่างไรก็
ตามกรณีศึกษาทุกคนมีความคาดหวงัที่จะศึกษาต่อในระดบัสูง  
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2. พฤติกรรมการเรียนของกรณีศึกษา  พบว่า  นกัเรียนไม่มีการเตรียมตวั และ
เตรียมความรู้ก่อนเรียน ไม่เข้าเรียนอย่างสม ่าเสมอ ไม่ต ัง้ใจเรียน ไม่ได้ท างาน
ด้วยตนเอง ส่งงานไม่ครบ และไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา ไม่ได้ทบทวน        
บทเรียนเนื่องจากไม่ได้น าต าราเรียนกลับบ้าน  การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียน 
และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ความร่วมมือเฉพาะในกิจกรรมที่ตนสนใจ 
และได้ร่วมปฏิบตัิกบัเพื่อนสนิท และไม่ค่อยร่วมแสดงความคิดเห็น 

3. การใช้เวลาว่างของกรณีศึกษา  ส่วนใหญ่เป็นการท ากิจกรรมส่วนตวั เช่น การ
พูดคุยกบัเพื่อน  รบัประทานอาหารและขนม  เสริมสวย  ออกก าลังกาย  อ่าน
หนงัสือการ์ตูน  โดยไม่มีการแบ่งเวลาเพื่อการทบทวนความรู้  ยกเว้นในช่วง
เวลาสอบเท่านัน้ 

 




