
บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00     
: กรณีศึกษา นกัศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่           
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล สภาพครอบครวั พฤติกรรมการเรียน และ        
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00 ประชากร 
(Population) คือ นกัศึกษาภาคปกติ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 และมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 
2.00 (คะแนนเฉล่ียสะสมนบัถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547) จ านวน 66 คน เคร่ืองมือ   
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire)  แบ่งออกเป็น  4 ตอน 
คือ  ข้อมูลส่วนบุคคล  สภาพครอบครวั  พฤติกรรรมการเรียน และพฤติกรรรมการใช้เวลาว่าง  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package 
for the Social Science) หรือ SPSS For Windows Version 11.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ  ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) สามารถสรุปผลการวิจยั
ได้ดงันี ้
 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 57.6 มีอายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 
34.8 เป็นนกัศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 51.5 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 92.4 ก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 54.5 เข้าเรียนโดยใช้ระบบ
โควตา คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีรายได้ 2,500 บาท/เดือนหรือต ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 44.0 ได้รบั
รายได้จากบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 84.8 และได้รบัรายได้จากการท างานพิเศษ คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 นกัศึกษาที่ท างานพิเศษส่วนใหญ่คิดว่าการท างานพิเศษมีส่วนท าให้ผลการ
เรียนลดลง คิดเป็นร้อยละ 58.3 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็น   
ร้อยละ 75.8 โดยพกัอาศยัอยู่กบับิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 48.5 พาหนะส่วนตวัที่นกัศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทาง คือ รถจกัรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 62.1 นกัศึกษาส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 92.4 โดยส าเร็จ 
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การศึกษาจากสถาบนัการศึกษาในก ากบัของรฐับาล คิดเป็นร้อยละ 84.8 มีเกรดเฉล่ียสะสม
ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 2.01 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ 50.0 และไม่มีปัญหา
เก่ียวกบัสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 86.4  
 
2.  สภาพครอบครัว 

 
บิดามารดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 62.1 นกัศึกษา

ส่วนใหญ่มีพี่น้อง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6  
บิดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีชีวิตอยู่ คิดเป็นร้อยละ 87.9 มีอายุ 41  – 45 ปี      

คิดเป็นร้อยละ 36.2 ประกอบอาชีพรบัจ้างทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 27.6 มีรายได้ 5,000 บาท/
เดือน หรือต ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส าเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากว่า  
คิดเป็นร้อยละ 38.0  

มารดาของนกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีชีวิตอยู่ คิดเป็นร้อยละ 98.5 มีอายุ 41 – 45 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 46.2 ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 29.2 มีรายได้ 5,000 บาท/เดือน 
หรือต ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 44.6 ส าเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากว่า คิดเป็น
ร้อยละ 56.9   

ครอบครวัของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาทางการเงิน ในระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 48.5 มีความขดัแย้งภายในครอบครวัในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 39.4 มีความ    
อบอุ่นในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 40.9 คนในครอบครวัของนกัศึกษามีความคาดหวงัต่อ
การส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 41.0 คนในครอบครวัของ
นกัศึกษาส่วนใหญ่ให้ขวญัก าลังใจด้านการเรียนในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 42.4 นกัศึกษา
ส่วนใหญ่ได้รบัการสนบัสนุนด้านการเรียนจากคนในครอบครวัในระดบัมากที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ 39.5  

นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่มีคนรกั คิดเป็นร้อยละ 57.6 และมีคนรกัคิดเป็นร้อยละ 
42.4 นกัศึกษาที่มีคนรกัส่วนใหญ่คิดว่าการมีคนรกัไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัผลการเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 85.7 
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3.  พฤติกรรมการเรียน 

 
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความชอบในโปรแกรมวิชาในระดบัมาก    คิดเป็นร้อยละ 53.1

มีความถนดัในโปรแกรมวิชาในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีความสนใจใน
โปรแกรมวิชา ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 44.0  

นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดเรียนโดยเฉล่ีย 3 – 4 ครัง้ / รายวิชา / ภาคเรียน คิดเป็น   
ร้อยละ 39.4 เข้าชัน้เรียนสาย คิดเป็นร้อยละ 42.4 มีความรบัผิดชอบในการเข้าชัน้เรียนใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีความตัง้ใจเรียนในชัน้เรียนในระดบัปานกลาง คิดเป็น  
ร้อยละ 50.0 นกัศึกษาส่วนใหญ่จะจดบนัทึกเนือ้หาวิชาระหว่างเรียนในชัน้เรียน คิดเป็น  
ร้อยละ 89.4 และถามเพื่อนเม่ือเกิดความสงสัยในเนือ้หาวิชา คิดเป็นร้อยละ 92.4 มีความ
เข้าใจระหว่างเรียนในชัน้เรียนในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 69.7 มีความเข้าใจใน    
เนือ้หาวิชาก่อนสอบในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 81.8 และอ่านหนงัสือก่อนสอบ     
ล่วงหน้า 2 – 3 วนั คิดเป็นร้อยละ 33.3  

นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดส่งงาน / การบ้าน ประมาณ 1 ครัง้ / รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
40.9 มีความรบัผิดชอบต่องาน / การบ้านที่ได้รบัมอบหมายให้ท าในรายวิชาในระดบั     
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 47.0 มีความรบัผิดชอบต่องานกลุ่ม / กิจกรรมกลุ่มที่ได้รบั       
มอบหมายให้ท าในรายวิชา ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 60.6  
 
4.  พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 

 
กิจกรรมที่นกัศึกษาส่วนใหญ่ท าในวนัหยุด คือ ดูรายการโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 

81.8 รองลงมา คือ ฟังวิทยุ / ฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 68.2 และนอนพกั คิดเป็นร้อยละ 66.7 
ตามล าดบั 

สถานที่ท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในวนัหยุดช่วงกลางวนั คือ บ้าน / ที่พกัของ             
ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมา คือ หอพกั / บ้านเช่าของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
42.4 และศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า / Supermarket / Discount Store คิดเป็นร้อยละ 
39.4 ตามล าดบั 
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บุคคลที่ที่นกัศึกษาส่วนใหญ่อยู่ด้วยในวนัหยุด คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 56.1      
รองลงมา คือ คนในครอบครวั คิดเป็นร้อยละ 53.0 และอยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 36.4 
ตามล าดบั 

นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมชอบเที่ยวกลางคืน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และมี
พฤติกรรมชอบเที่ยวกลางคืน คิดเป็นร้อยละ 33.3 โดยนกัศึกษาที่ชอบเที่ยวกลางคืน       
ส่วนใหญ่คิดว่าการเที่ยวกลางคืนมีส่วนท าให้ผลการเรียนลดลง คิดเป็นร้อยละ 54.5 และ   
คิดว่าการเที่ยวกลางคืนไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.5 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00 
กรณีศึกษานกัศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาได้ดงันี ้
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

 จากผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาที่มีผลการเรียนต ่ากว่า 2.00 ส่วนใหญ่จะเป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย และเกรดเฉล่ียก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ จะอยู่
ระหว่าง 2.00 – 2.50 ซึ่งสอดคล้องกบั ปีณิต สุภากุล และจิระ บุรีค า (2543 : บทคดัย่อ) ที่ได้
ท าการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลัยพายพั พบว่านกัศึกษา
ที่พ้นสภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีคะแนนเฉล่ียสะสมก่อนเข้าเรียนอยู่ระหว่าง 2.01 –
2.05 มหาวิทยาลัยจึงควรให้ความส าคญักบัการพิจารณาระดบัคะแนนก่อนเข้าศึกษา เพราะ
นกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียต ่ามีแนวโน้มที่จะไม่ส าเร็จการศึกษา  
 
2. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

 จากผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาขาดเรียนบ่อย ส่งงานไม่ครบ และไม่มีการวางแผน
เพื่อเตรียมตวัอ่านหนงัสือก่อนสอบ ซึ่งสอดคล้องกบัอนงค์พรรณ ค าวงั (2546 : บทคดัย่อ)   
ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียน และการใช้เวลาว่างของนกัเรียนที่มีผลการเรียนต ่าโรงเรียน
ศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ พบว่านกัเรียนจะไม่เข้าชัน้เรียนอย่างสม ่าเสมอ ไม่มี
การเตรียมตวัก่อนสอบ ส่งงานไม่ครบและไม่เป็นไปตามก าหนด และยงัสอดคล้องกบั  ปีณิต 
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สุภากุล และจิระ บุรีค า (2543 : บทคดัย่อ) ซึ่งพบว่านกัศึกษาที่พ้นสภาพส่วนใหญ่จะ       
ทบทวนต าราเฉพาะช่วงเวลาก่อนสอบเท่านัน้ นกัศึกษาจึงควรหลีกเล่ียงพฤติกรรมดงักล่าว 
เพื่อป้องกนัมิให้ผลการเรียนต ่า และมีโอกาสพ้นสภาพนกัศึกษา 
 
3. พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 

 จากผลการวิจยัพบว่ากิจกรรมที่นกัศึกษาส่วนใหญ่นิยมท าในวนัหยุด คือ ดูรายการ
โทรทศัน์ ฟังวิทยุ และนอนพกั โดยมีเพียงร้อยละ 19.7 เท่านัน้ที่ใช้เวลาว่างเพื่ออ่านหนงัสือ
เรียน ซึ่งสอดคล้องกบัอนงค์พรรณ  ค าวงั (2546 : บทคดัย่อ) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียน
และการใช้เวลาว่างของนกัเรียนที่มีผลการเรียนต ่า โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี
เชียงใหม่ พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ท ากิจกรรมส่วนตวั เช่น พูดคุยกบัเพื่อน รบัประทาน-
อาหาร เสริมสวย และอ่านหนงัสือการ์ตูน โดยไม่มีการแบ่งเวลาเพื่อการทบทวนความรู้     
ยกเว้นในช่วงเวลาสอบเท่านัน้ ดงันัน้ผู้ปกครองจึงควรมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบ 
รวมถึงกระตุ้นเตือนนกัศึกษาให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  
1. ส าหรับผู้ปกครอง 

1.1. ผู้ปกครองควรมอบความรกั ความอบอุ่น ตลอดจนส่งเสริมให้ก าลังใจบุตรหลานใน
ด้านการศึกษา เนื่องจากมีนกัศึกษาบางส่วนระบุว่ามีความขดัแย้งในครอบครวั 
ครอบครวัขาดความอบอุ่น และขาดก าลังใจในการเรียนจากครอบครวั ซึ่งหาก
สามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ก็อาจช่วยให้ผลการเรียนของนกัศึกษาดีขึน้ 

1.2. ผู้ปกครองควรติดตามสอบถามผลการเรียนของบุตรหลานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
แรงกระตุ้นให้นกัศึกษาเอาใจใส่กบัการเรียนย่ิงขึน้ เพราะมีนกัศึกษาบางส่วนระบุ
ว่าชอบเที่ยวกลางคืนและมีการคบเพื่อต่างเพศ การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจะ
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักศึกษาได้ 

  
2. ส าหรับนักศึกษา 

2.1. นกัศึกษาควรเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองมีความถนดัและสนใจ เพราะช่วยให้มี
ความสุขกบัการเรียน และผลการเรียนอยู่ในระดบัดี 
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2.2. นกัศึกษาควรปรบัพฤติกรรมการเรียนด้านความรบัผิดชอบในการเรียน (เข้าเรียน
อย่างสม ่าเสมอ ตรงเวลา และตัง้ใจเรียน) ความรบัผิดชอบในการส่งงาน (ส่งงาน
ให้ครบทัง้งานกลุ่ม และงานรายบุคคล) เม่ือเกิดความสงสัยในเนือ้หาวิชาควร  
สอบถามอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการเตรียมอ่านหนงัสือล่วงหน้าให้พร้อมก่อนสอบ 
หากสามารถปรบัพฤติกรรมดงักล่าวได้ก็จะช่วยให้ผลการเรียนดีขึน้ 

2.3. นกัศึกษาควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง แบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่าง 
การเรียน การพกัผ่อน และการออกก าลังกาย ลดพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน 
เพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพและผลการเรียน 

 
3. ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.1. อาจารย์ควรมีข้อมูลเก่ียวกบัผลการเรียน และความประพฤติของนกัศึกษา เพื่อ   
ติดตาม และให้ค าแนะน าช่วยเหลือนกัศึกษาที่มีปัญหาผลการเรียนตกต ่าได้อย่าง
ถูกต้องและทนัเวลา 

3.2. อาจารย์ควรจดัเวลาให้นกัศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษาปัญหาต่าง ๆ รวมถึงสร้างความ     
คุ้นเคยและไว้วางใจ เพื่อให้นกัศึกษามีความมัน่ใจและกล้าที่จะเข้าพบ 

 
4. ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนมีส่วนส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัศึกษา แต่ผลการวิจยั
พบว่า เม่ือนกัศึกษาเกิดความสงสัยในเนือ้หาวิชามกัจะนิยมสอบถามจากเพื่อนมากกว่า    
ดงันัน้อาจารย์ควรสร้างความเป็นกนัเองในชัน้เรียน และเปิดโอกาสให้นกัศึกษาถามข้อสงสัย
ในชัน้เรียนเป็นระยะ ๆ รวมถึงอาจจดัเวลาให้นกัศึกษาเข้าพบเพื่อซกัถามเพิ่มเติมนอกเวลา
ซึ่งจะช่วยให้ผลการเรียนของนกัศึกษาดีขึน้ได้ 
 
5. ส าหรับผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยควรจดัการสอนเสริมหลักสูตรระยะสัน้ ก่อนเปิดภาคเรียนในรายวิชา     
พืน้ฐานที่นกัศึกษาส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน โดยอาจจดัการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ซึ่งนอกจากจะสร้างทศันคติที่ดีของนกัศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว ยงัช่วยเพิ่มความรู้ความ
มัน่ใจให้กบันกัศึกษาก่อนเรียน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 

 
1. ควรศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกว่า 

3.00 กรณีศึกษา นกัศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย     
ราชภฏัเชียงใหม่ 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมต ่ากว่า 2.00 กบันกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกว่า 3.00    
กรณีศึกษา นกัศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏั-
เชียงใหม่ 

3. ควรศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ของนกัศึกษาที่มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 
2.00 กรณีศึกษา นกัศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย     
ราชภฏัเชียงใหม่ 

4. ควรศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ของนกัศึกษาภาคปกติ 
คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

5. ควรศึกษาสาเหตุที่ท าให้นกัศึกษามีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกว่า 3.00 หรือ
ต ่ากว่า 2.00 ของนกัศึกษาภาคปกติ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัย   
ราชภฏัเชียงใหม่ 




