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บทคัดย่อ  

 การวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาสาเหตุการสอบตกในรายวิชาพืน้ฐานของนิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ระหว่าง ปีการศึกษา 2551-2553 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทัง้นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสอบตกรายวิชา

พืน้ฐานตัง้แต่ปีการศึกษา 2551-2553 โดยทุกกลุ่มได้มาจากการสุ่มเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจยัปัจจัยท่ีมีผลต่อการสอบตกในรายวิชาพืน้ฐานของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน พบว่า ข้อสอบยากเกินไป นิสิตไม่ชอบเรียนวิชาพืน้ฐานวิชานัน้ นิสิตไม่เข้าใจเนือ้หาวิชา นิสิตไม่ค่อย

ทบทวนวิชาท่ีเรียนเลยจําไมแ่มน่ และดหูนงัสือไมท่นั โดยในภาพรวมทกุปัจจยัอยู่ในระดบัปานกลาง  
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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 
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คาํนํา 

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมต้องอาศัยการจัดการศึกษาท่ีมี

คณุภาพ โดยเฉพาะการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาซึ่งเป็นการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพต่างๆ 

เพ่ือนําความรู้ไปพัฒนาประเทศ รัฐบาลทุกสมยัได้เห็นความสําคญัของการจัดการศึกษาในระดบัดงักล่าว จึงได้

สนับสนุนโดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา รวมทัง้ปัจจัยเกือ้หนุนต่างๆ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน

ประสบผลสําเร็จ นิสิตสามารถจบการศกึษาได้ตามกําหนดระยะเวลาของหลกัสตูร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

เช่ียวชาญด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพท่ีมีความสําคญัและเป็นอาชีพหลกัของคนไทย จาก

การจดัการเรียนการสอนในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2551-2553) ได้เกิดปัญหาการศกึษาของนิสิตไม่สําเร็จตาม

ระยะเวลาท่ีหลกัสตูรกําหนด เป็นเพราะนิสิตสอบตกในรายวิชาพืน้ฐาน (prerequisite courses) เป็นจํานวนมาก 

โดยมีนิสิตท่ีสอบตกในรายวิชาพืน้ฐานตัง้แต่ปีการศึกษา 2551-2553 จํานวนประมาณ 1,715 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.87 ของนิสิตท่ีศกึษาในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ปัญหาดงักลา่วนีมี้ผลตอ่การออกกลางคนัของนิสิต และกระทบกบั

การจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยัฯ รวมทัง้เป็นการสิน้เปลืองงบประมาณของประเทศด้วยเช่นกนั 

 ดงันัน้ กองบริการการศกึษา (กําแพงแสน) ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการสนบัสนุนการจดัการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลยัฯ ได้เห็นถึงความสําคญัของปัญหาดงักล่าว จึงสนใจศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสอบตก

ในรายวิชาพืน้ฐานของนิสิต การวิจัยสถาบันในครัง้นี ้มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาของ

mailto:kpsskt@ku.ac.th


การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2157 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยศกึษาหาปัจจยัท่ีมีผลการสอบตกในรายวิชาพืน้ฐานของนิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน    

 

วิธีการวิจัย 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้เป็นการศึกษาเก่ียวกับสาเหตุ/องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการสอบตกในรายวิชา

พืน้ฐานของนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยได้นิยามรายวิชาพืน้ฐานท่ีใช้ในการวิจยัตาม

กลุ่ม ดงันี ้กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์ ได้แก่ รายวิชา 01420111 (General Physics I) และ 01420119 (Abridged 

Physics) กลุ่มรายวิชาเคมี ได้แก่ รายวิชา 01403111 (General Chemistry) และ 01403221 (Organic 

Chemistry) กลุ่มรายวิชาชีววิทยา ได้แก่ รายวิชา 01424111 (Principles of Biology) กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์

และแคลคลูสั ได้แก่ รายวิชา 01417111 (Calculus I) และ 01417167 (Engineering Mathematics I) กลุ่ม

รายวิชาสถิติ ได้แก่ รายวิชา 01422111 (Principles of Statistics) กลุ่มรายวิชาภาษาองักฤษ ได้แก่ รายวิชา 

01355112 (Foundation English II) และ 01355113 (Foundation English III) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสนทุกคณะทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษ ท่ีสอบตกในรายวิชาพืน้ฐานกลุ่มต่างๆ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2551-

2553 จํานวนประมาณ 1,715 คน  

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คณะ

ศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทัง้นิสิตภาคปกติ

และภาคพิเศษท่ีสอบตกรายวิชาพืน้ฐานตัง้แตปี่การศกึษา 2551-2553 จํานวนประมาณ 1,715 คน กลุ่มตวัอย่างได้

จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970: 608-609)  มีจํานวน. 401 คน ทําการสุ่ม

ตวัอย่างวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ 

 ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้คณะผู้ วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้แก่นิสิตท่ีสอบตกรายวิชาพืน้ฐานท่ีมาใช้

บริการ ณ กองบริการการศกึษา (กําแพงแสน) ผลการเก็บรวบรวมข้อมลู จากแบบสอบถามท่ีแจกไปในระยะเวลาท่ี

กําหนดระหวา่งเดือนเมษายน 2554 ถงึเดือนพฤษภาคม 2554 จํานวน 400 ฉบบั ได้รับคืนมาและเป็นแบบสอบถาม

ท่ีสมบูรณ์ จํานวน 149 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 37.25 โดยการเลือกลุ่มตวัอย่างแบบไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ 

แบบเฉพาะเจาะจงในการวิเคราะห์ข้อมลู สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบน 

ผลการวิจัย 

 การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู  ดงัแสดงผลสรุปในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพืน้ฐาน จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   
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ชาย 47 31.50 

หญิง 102 68.50 

รวม 149 100.00 

นิสิตกาํลังศึกษาอยู่ คณะ/สาขาวิชา 

คณะเกษตร กําแพงแสน 33 22.15 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 27 18.12 

คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 72 48.32 

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 15 10.07 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 1.34 

รวม 149 100.00 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงสาเหต/ุปัจจยัของการสอบตกในรายวิชาพืน้ฐานของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน โดยสรุปตามความคิดเห็นของนิสิตตามสาเหต/ุปัจจยัท่ีทําให้นิสิตสอบตกในรายวิชาพืน้ฐาน

อยู่ในระดบัปานกลางมากท่ีสดุใน 5 อนัดบัแรก ได้แก่ ข้อสอบยากเกินไป (𝑋� = 3.45)   ไม่ชอบเรียนวิชาพืน้ฐานวิชา

นัน้ (𝑋� = 3.37) ไมเ่ข้าใจเนือ้หาวิชา (𝑋� = 3.32) ไม่ค่อยทบทวนวิชาท่ีเรียนเลยจําไม่แม่น (𝑋� = 3.29) และดหูนงัสือ

ไมท่นั (𝑋� = 3.28) 

 สาเหต/ุปัจจยัรองลงมาท่ีทําให้นิสิตต้องสอบตกในรายวิชาพืน้ฐานใน 5 อนัดบัถดัไป ได้แก่ พืน้ฐานความรู้

เดิมไม่ดีพอ (𝑋� = 3.26)  ตวัเลือกในข้อสอบทําให้สบัสน (𝑋� = 3.26)   นิสิตไม่ได้เตรียมตวัศึกษาเนือ้หาท่ีจะเรียน

ลว่งหน้าก่อนเข้าชัน้เรียน (𝑋� = 3.16)   เรียนหนกัเกินไปในแต่ละภาคการศกึษา (𝑋� = 3.15)   และเรียนไม่รู้เร่ืองไม่รู้

จะไปถามใคร (𝑋� = 3.15)    

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสรุปตามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับสาเหตุการสอบตกใน

รายวิชาพืน้ฐาน เรียงลําดบัจากระดบัความคิดเห็นจากมากไปน้อย 10 อนัดบั 

  
ลําดบัของสาเหต/ุปัจจยัการสอบตกในรายวิชาพืน้ฐาน 

 
𝑋� S.D. 

ระดบัความ

คิดเห็น 

1 ข้อสอบยากเกินไป 3.45 1.04 ปานกลาง 

2.  ไมช่อบเรียนวิชาพืน้ฐานวิชานัน้ 3.37 0.94 ปานกลาง 

3.  ไมเ่ข้าใจเนือ้หาวิชา 3.32 0.90 ปานกลาง 

4.  ไมค่อ่ยทบทวนวิชาท่ีเรียนเลยจําไมแ่มน่ 3.29 0.89 ปานกลาง 

5.  ดหูนงัสือไมท่นั 3.28 0.88 ปานกลาง 

6.  พืน้ฐานความรู้เดิมไมดี่พอ 3.26 0.89 ปานกลาง 

7.  ตวัเลือกในข้อสอบทําให้สบัสน 3.26 1.06 ปานกลาง 

8.  นิสิตไม่ได้เตรียมตวัศกึษาเนือ้หาท่ีจะเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าชัน้เรียน 3.16 0.92 ปานกลาง 
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9.  เรียนหนกัเกินไปในแตล่ะภาคการศกึษา 3.15 0.83 ปานกลาง 

10.  เรียนไมรู้่เร่ืองไมรู้่จะไปถามใคร 3.15 0.88 ปานกลาง 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีจะนํามาอภิปรายผล พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่า 

สาเหตุ/ปัจจัยท่ีทําให้นิสิตต้องสอบตกในรายวิชาพืน้ฐานอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า ข้อสอบยากเกินไป นิสิตไม่

ชอบเรียนวิชาพืน้ฐานวิชานัน้ นิสิตไม่เข้าใจเนือ้หาวิชา นิสิตไม่ค่อยทบทวนวิชาท่ีเรียนเลยจําไม่แม่น และดหูนงัสือ

ไมท่นั ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ  ประจิม เมืองแก้ว (2536) ท่ีว่าสถาบนัการศกึษาเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลต่อ

การสอบตกหรือการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไม่ดีของผู้ เรียน ได้แก่ การจดัการเรียนการสอนท่ีไม่เหมาะสม มี

จํานวนอาจารย์ผู้ สอนไม่สมดุลกับจํานวนผู้ เรียน การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ และผู้ เรียนท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ําหรือมีผลการเรียนสอบตกมีสาเหตจุากตวัผู้ เรียน ได้แก่ ขาดแรงจูงใจในการเรียน มีนิสยั

ในการเรียนท่ีไมถ่กูต้อง มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการศกึษา มีปัญหาสขุภาพร่างกายไม่แข็งแรง และมีพืน้ฐานความรู้ทาง

การศกึษาต่ํา และสอดคล้องกบัการศกึษาของดวงกมล มาลารัตน์ (2534) ศกึษาวิจยัประกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญากบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีว่า องค์ประกอบท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายเรืออากาศ 2 องค์ประกอบ 

คือ ด้านผู้ เรียนและด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนายเรืออากาศ โดยมีตัวแปร ได้แก่ การเตรียมตวัสอบ 

สามารถปรับตวัให้เข้ากบัการเรียนการสอน การวางแผนในการเรียน อาจารย์พิเศษ เวลาในการค้นคว้าตําราเรียน 

การใช้อปุกรณ์การสอนของอาจารย์ และการจดักิจกรรมของโรงเรียน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไม่ดี 

และผลคะแนนสอบตกได้ 

อย่างไรก็ตาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสาเหตุ/ปัจจยัของการสอบตกในรายวิชาพืน้ฐานตาม

คิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ดงันี ้ควรงดกิจกรรมในบางกิจกรรม เช่น กิจกรรม

ในช่วงใกล้สอบ ช่วงใกล้สอบอาจารย์ไม่ควรให้งานนิสิตมากเกินไป หรือมีกิจกรรมอย่างอ่ืนมารบกวนการอ่าน

หนงัสือในช่วงสอบ การจดัตารางสอบไม่เหมาะสม เพ่ิมเวลาในช่วงเวลาสอบ ห้องสมดุบรรยากาศไม่ดี ในช่วงสอบ

มกัมีการส่งเสียงดงั หนงัสือในห้องสมดุไม่เป็นระเบียบ หนงัสือเก่า จํานวนมีน้อย ให้แต่ละคณะจดัให้มีโครงการพ่ี

สอนน้องกนัเอง เพ่ือให้นิสิตให้มีความคุ้นเคยกนั และจะช่วยเหลือกนั เป็นต้น 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การวิจยัสถาบนัในครัง้นีมี้เป้าหมายเพ่ือพฒันาปรับปรุงการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิ ท ย า เ ข ต กํ า แ พ ง แ ส น  โ ด ย ศึ ก ษ า ห า ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก า ร ส อ บ ต ก ใ น ร า ย วิ ช า พื ้น ฐ า น ข อ ง นิ สิ ต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยได้รับการสนบัสนนุ ความอนเุคราะห์และให้คําปรึกษาแนะนํา

จากรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสมัพันธ์ และผู้ อํานวยการกอง

บริการการศกึษา (กําแพงแสน) จงึทําให้การศกึษาวิจยัสําเร็จลลุว่งด้วยดี พร้อมทัง้ได้รับทนุสนบัสนนุจากกองบริการ

การศกึษา (กําแพงแสน) 

เอกสารอ้างอิง 
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