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บทคัดย่ อ

การวิ จั ย ในครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จัย เพื่ อ ศึ ก ษาสาเหตุก ารสอบตกในรายวิ ช าพื น้ ฐานของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ระหว่าง ปี การศึกษา 2551-2553 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
ได้ แก่ นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทัง้ นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษที่สอบตกรายวิชา
พืน้ ฐานตังแต่
้ ปีการศึกษา 2551-2553 โดยทุกกลุ่มได้ มาจากการสุ่มเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย แบบสอบถาม สถิตที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการสอบตกในรายวิชาพื ้นฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน พบว่า ข้ อสอบยากเกินไป นิสิตไม่ชอบเรี ยนวิชาพืน้ ฐานวิชานัน้ นิสิตไม่เข้ าใจเนื ้อหาวิชา นิสิตไม่ค่อย
ทบทวนวิชาที่เรี ยนเลยจําไม่แม่น และดูหนังสือไม่ทนั โดยในภาพรวมทุกปั จจัยอยู่ในระดับปานกลาง
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the factors or reasons that contributed to Kasetsart
University, Kamphaeng Saen Campus students’ fail in prerequisite courses. The samples consist of
both regular and special programs for undergraduate students of Faculty of Agriculture at Kamphaeng
Saen, Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen, Faculty of Education and Development Science,
Faculty of Liberal Arts and Science and Faculty of Sports Science who failed in prerequisite courses
during 2008-2010 academic year which were chosen by the purposive techniques. The tools used in
research were questionnaires for collection of students’ opinions. Statistical analysis was used such as
percentages, means and standard deviation.
The result showed that the factors or reasons by students’ opinions that contributed to
Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus students’ fail in prerequisite courses were that
examination was so difficult, students were not interested in these courses, students could not
understand all topics in these courses, students did not review in these courses and students could not
read all relevant subjects in time. Most factors or reasons of fail in prerequisite courses were in the
middle level.
Key Words : prerequisite courses, fail in courses, factors of fail in prerequisite courses
E-mail : kpsskt@ku.ac.th

คํานํา

การพัฒ นาประเทศให้ เจริ ญก้ าวหน้ าทัง้ ทางด้ านเศรษฐกิ จ และสัง คมต้ องอาศัยการจัด การศึก ษาที่ มี
คุณภาพ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็ นการผลิตบัณฑิตเพื่อให้ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ
เพื่อนําความรู้ ไปพัฒนาประเทศ รั ฐบาลทุกสมัยได้ เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาในระดับดังกล่าว จึงได้
สนับสนุนโดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทังปั
้ จจัยเกือ้ หนุนต่างๆ เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอน
ประสบผลสําเร็ จ นิสิตสามารถจบการศึกษาได้ ตามกําหนดระยะเวลาของหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน เป็ นสถาบัน การศึก ษาซึ่ง ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มีค วาม
เชี่ยวชาญด้ านต่างๆ โดยเฉพาะด้ านการเกษตร ซึ่งเป็ นอาชีพที่มีความสําคัญและเป็ นอาชีพหลักของคนไทย จาก
การจัดการเรี ยนการสอนในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2553) ได้ เกิดปั ญหาการศึกษาของนิสิตไม่สําเร็ จตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด เป็ นเพราะนิสิตสอบตกในรายวิชาพื ้นฐาน (prerequisite courses) เป็ นจํานวนมาก
โดยมีนิสิตที่สอบตกในรายวิชาพืน้ ฐานตังแต่
้ ปีการศึกษา 2551-2553 จํานวนประมาณ 1,715 คน คิดเป็ นร้ อยละ
9.87 ของนิสิตที่ศกึ ษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ปั ญหาดังกล่าวนี ้มีผลต่อการออกกลางคันของนิสิต และกระทบกับ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทังเป็
้ นการสิ ้นเปลืองงบประมาณของประเทศด้ วยเช่นกัน
ดังนัน้ กองบริ การการศึกษา (กําแพงแสน) ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดการเรี ยน
การสอนของมหาวิทยาลัยฯ ได้ เห็นถึงความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงสนใจศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการสอบตก
ในรายวิ ชาพื น้ ฐานของนิ สิต การวิจัยสถาบัน ในครั ง้ นี ้ มีเป้าหมายเพื่ อพัฒ นาปรั บปรุ ง การจัด การศึกษาของ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยศึกษาหาปั จจัยที่มีผลการสอบตกในรายวิชาพื ้นฐานของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

วิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั ง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับ สาเหตุ/องค์ ประกอบที่ ส่งผลต่อการสอบตกในรายวิช า
พื ้นฐานของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยได้ นิยามรายวิชาพื ้นฐานที่ใช้ ในการวิจยั ตาม
กลุ่ม ดังนี ้ กลุ่มรายวิชาฟิ สิกส์ ได้ แก่ รายวิชา 01420111 (General Physics I) และ 01420119 (Abridged
Physics) กลุ่มรายวิชาเคมี ได้ แก่ รายวิชา 01403111 (General Chemistry) และ 01403221 (Organic
Chemistry) กลุ่มรายวิชาชีววิทยา ได้ แก่ รายวิชา 01424111 (Principles of Biology) กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์
และแคลคูลสั ได้ แก่ รายวิชา 01417111 (Calculus I) และ 01417167 (Engineering Mathematics I) กลุ่ม
รายวิชาสถิติ ได้ แก่ รายวิชา 01422111 (Principles of Statistics) กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้ แก่ รายวิชา
01355112 (Foundation English II) และ 01355113 (Foundation English III)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ นิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กําแพงแสนทุกคณะทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่สอบตกในรายวิชาพืน้ ฐานกลุ่มต่างๆ ตังแต่
้ ปีการศึกษา 25512553 จํานวนประมาณ 1,715 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คณะ
ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทังนิ
้ สิตภาคปกติ
และภาคพิเศษที่สอบตกรายวิชาพื ้นฐานตังแต่
้ ปีการศึกษา 2551-2553 จํานวนประมาณ 1,715 คน กลุ่มตัวอย่างได้
จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970: 608-609) มีจํานวน. 401 คน ทําการสุ่ม
ตัวอย่างวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิเคราะห์

ในการศึกษาวิจัยในครั ง้ นี ้ คณะผู้วิจัยได้ แจกแบบสอบถามให้ แก่นิสิตที่ สอบตกรายวิชาพื น้ ฐานที่มาใช้
บริ การ ณ กองบริ การการศึกษา (กําแพงแสน) ผลการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากแบบสอบถามที่แจกไปในระยะเวลาที่
กําหนดระหว่างเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2554 จํานวน 400 ฉบับ ได้ รับคืนมาและเป็ นแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ จํานวน 149 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 37.25 โดยการเลือกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็ นไปตามโอกาสทางสถิติ
แบบเฉพาะเจาะจงในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิตที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

ผลการวิจัย

การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ ใช้ แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังแสดงผลสรุ ปในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
จํานวน
ร้ อยละ
เพศ
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ชาย

47

31.50

หญิง

102
149

68.50
100.00

คณะเกษตร กําแพงแสน

33

22.15

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

27

18.12

คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์

72

48.32

คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

15

10.07

คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา

2

1.34

149

100.00

รวม
นิสิตกําลังศึกษาอยู่ คณะ/สาขาวิชา

รวม

จากตารางที่ 2 แสดงสาเหตุ/ปั จจัยของการสอบตกในรายวิชาพื ้นฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน โดยสรุ ปตามความคิดเห็นของนิสิตตามสาเหตุ/ปั จจัยที่ทําให้ นิสิตสอบตกในรายวิชาพื ้นฐาน
อยู่ในระดับปานกลางมากที่สดุ ใน 5 อันดับแรก ได้ แก่ ข้ อสอบยากเกินไป (𝑋� = 3.45) ไม่ชอบเรี ยนวิชาพื ้นฐานวิชา
นัน้ (𝑋� = 3.37) ไม่เข้ าใจเนื ้อหาวิชา (𝑋� = 3.32) ไม่ค่อยทบทวนวิชาที่เรี ยนเลยจําไม่แม่น (𝑋� = 3.29) และดูหนังสือ
ไม่ทนั (𝑋� = 3.28)
สาเหตุ/ปั จจัยรองลงมาที่ทําให้ นิสิตต้ องสอบตกในรายวิชาพื ้นฐานใน 5 อันดับถัดไป ได้ แก่ พื ้นฐานความรู้
เดิมไม่ดีพอ (𝑋� = 3.26) ตัวเลือกในข้ อสอบทําให้ สบั สน (𝑋� = 3.26) นิสิตไม่ได้ เตรี ยมตัวศึกษาเนือ้ หาที่จะเรี ยน
ล่วงหน้ าก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน (𝑋� = 3.16) เรี ยนหนักเกินไปในแต่ละภาคการศึกษา (𝑋� = 3.15) และเรี ยนไม่ร้ ู เรื่ องไม่ร้ ู
จะไปถามใคร (𝑋� = 3.15)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสรุ ปตามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับสาเหตุการสอบตกใน
รายวิชาพื ้นฐาน เรี ยงลําดับจากระดับความคิดเห็นจากมากไปน้ อย 10 อันดับ
ระดับความ
ลําดับของสาเหตุ/ปั จจัยการสอบตกในรายวิชาพื ้นฐาน
S.D.
𝑋�
คิดเห็น
1 ข้ อสอบยากเกินไป
3.45
1.04
ปานกลาง
2. ไม่ชอบเรี ยนวิชาพื ้นฐานวิชานัน้
3.37
0.94
ปานกลาง
3. ไม่เข้ าใจเนื ้อหาวิชา
3.32
0.90
ปานกลาง
4. ไม่คอ่ ยทบทวนวิชาที่เรี ยนเลยจําไม่แม่น
3.29
0.89
ปานกลาง
5. ดูหนังสือไม่ทนั
3.28
0.88
ปานกลาง
6. พื ้นฐานความรู้ เดิมไม่ดีพอ
3.26
0.89
ปานกลาง
7. ตัวเลือกในข้ อสอบทําให้ สบั สน
3.26
1.06
ปานกลาง
้ ยน
8. นิสิตไม่ได้ เตรี ยมตัวศึกษาเนื ้อหาที่จะเรี ยนล่วงหน้ าก่อนเข้ าชันเรี
3.16
0.92
ปานกลาง
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9. เรี ยนหนักเกินไปในแต่ละภาคการศึกษา
10. เรี ยนไม่ร้ ู เรื่ องไม่ร้ ูจะไปถามใคร

3.15
3.15

0.83
0.88

ปานกลาง
ปานกลาง

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล มี ป ระเด็น ที่ น่ าสนใจที่ จะนํ ามาอภิ ป รายผล พบว่า นิ สิ ตมี ค วามคิ ด เห็ น ว่า
สาเหตุ/ปั จจัยที่ทําให้ นิสิตต้ องสอบตกในรายวิชาพื ้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ข้ อสอบยากเกินไป นิสิตไม่
ชอบเรี ยนวิชาพื ้นฐานวิชานัน้ นิสิตไม่เข้ าใจเนื ้อหาวิชา นิสิตไม่ค่อยทบทวนวิชาที่เรี ยนเลยจําไม่แม่น และดูหนังสือ
ไม่ทนั ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ ประจิม เมืองแก้ ว (2536) ที่ว่าสถาบันการศึกษาเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
การสอบตกหรื อการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ไม่ดีของผู้เรี ยน ได้ แก่ การจัดการเรี ยนการสอนที่ไม่เหมาะสม มี
จํานวนอาจารย์ ผ้ ูสอนไม่สมดุลกับจํ านวนผู้เรี ยน การจัดการเรี ยนการสอนไม่มีประสิทธิ ภาพ และผู้เรี ยนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่าหรื อมีผลการเรี ยนสอบตกมีสาเหตุจากตัวผู้เรี ยน ได้ แก่ ขาดแรงจูงใจในการเรี ยน มีนิสยั
ในการเรี ยนที่ไม่ถกู ต้ อง มีทศั นคติที่ไม่ดีต่อการศึกษา มีปัญหาสุขภาพร่ างกายไม่แข็งแรง และมีพื ้นฐานความรู้ ทาง
การศึกษาตํ่า และสอดคล้ องกับการศึกษาของดวงกมล มาลารัตน์ (2534) ศึกษาวิจยั ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ว่า องค์ประกอบที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนนายเรื ออากาศ 2 องค์ประกอบ
คือ ด้ านผู้เรี ยนและด้ านสภาพแวดล้ อมภายในโรงเรี ยนนายเรื ออากาศ โดยมีตัวแปร ได้ แก่ การเตรี ยมตัวสอบ
สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับการเรี ยนการสอน การวางแผนในการเรี ยน อาจารย์พิเศษ เวลาในการค้ นคว้ าตําราเรี ยน
การใช้ อปุ กรณ์การสอนของอาจารย์ และการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ไม่ดี
และผลคะแนนสอบตกได้
อย่างไรก็ตาม ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับสาเหตุ/ปั จจัยของการสอบตกในรายวิชาพืน้ ฐานตาม
คิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนี ้ ควรงดกิจกรรมในบางกิจกรรม เช่น กิจกรรม
ในช่วงใกล้ สอบ ช่วงใกล้ สอบอาจารย์ ไม่ควรให้ งานนิ สิตมากเกิ นไป หรื อมีกิจกรรมอย่างอื่นมารบกวนการอ่าน
หนังสือในช่วงสอบ การจัดตารางสอบไม่เหมาะสม เพิ่มเวลาในช่วงเวลาสอบ ห้ องสมุดบรรยากาศไม่ดี ในช่วงสอบ
มักมีการส่งเสียงดัง หนังสือในห้ องสมุดไม่เป็ นระเบียบ หนังสือเก่า จํานวนมีน้อย ให้ แต่ละคณะจัดให้ มีโครงการพี่
สอนน้ องกันเอง เพื่อให้ นิสิตให้ มีความคุ้นเคยกัน และจะช่วยเหลือกัน เป็ นต้ น
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