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บทคัดย่อ 
 วิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนาจ านวน 211 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 
 ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัย
ด้านอาจารย์และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย พบว่าปัจจัยทางด้านครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 4.15 เป็นอันดับ
หน่ึงรองลงมา ปัจจัยด้านอาจารย์คิดเป็นร้อยละ 3.85 ปัจจัยด้านความเอาใจใส่ในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 3.80 85 และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 3.139 ตามล าดับ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการวิจัยครั้งน้ี สามารถน าผลมา
ใช้เป็นข้อมูลเพื่อเสนอแนะการพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้ง 4 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านอาจารย์และ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
ค าส าคัญ: นักศึกษาพยาบาลศาสตร์, ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study factors that affected learning achievement of 
undergraduate nursing students who were studying at Chalermkarnchana Univesity, Sisaket. The 
population involved in the study consisted of 211 nursing students enrolled at Chalermkarnchana 
University. Questionnaires were used as a tool for collecting data.  Collected data was analyzed yielding 
frequency, percentage and mean figures. 
 Results from the study showed that, as for the four areas taken into consideration namely 
students, the students’ families, instructors, and university environment. The factor concerning the 
students’ was found to be at highest level. Second was factor concerning university instructors Third was 
factor related to interest to do well in study And fourth was university environmentrespectively.  Such 
results showed that the analyzed data could be utilized for improving the teaching and learning process 
at the university involving all four areas namely students, students’ families, instructors, and university 
environment. 
Keywords: nursing students, factors influencing students to choose program 
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1. บทน า  
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่มีระบบแบบแผน
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน  ให้เป็นไปใน
แนวทางที่พึงประสงค์อย่างถาวร กระบวนการทางการ
ศึกษาประกอบด้วยหลักส าคัญขั้นพื้นฐาน 3 ประการคือ 
ก า ร ก าหนด จุด มุ่ งหมาย ทางการศึ ก ษา  กา ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้ (ศิริ
ชัย กาญจนวาสี, 2552: 2 อ้างใน รุ่งฤดี กล้าหาญ , 2554 
: 413 ) เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการให้บริการ
สุขภาพ ที่ ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาพยาบาลจึงต้อง มุ่งเน้นให้นักศึกษามีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองมีความขยัน กระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีเป้าหมายและมุ่งม่ันในการเรียนซ่ึงจะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาวิชาชีพให้กับตนเองและส่งผลต่อการบริการ
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ( ฤทัยรัตน์ ชิด
มงคล , 2553 , 100 ) 
 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหน่ึงที่ ท าให้นักศึกษาพยาบาล
ประสบความส าเร็จในการเรียน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มี
การเตรียมความพร้อมในการเรียน  มีกระบวนการคิด
ตั ดสิ นใจอย่ า ง มี เ หตุ ผ ลและจริ ยธร รม จัดล าดั บ
ความส าคัญได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และยังมีส่วน
ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคลากร
ทางการพยาบาล  ที่มีคุณภาพ การเรียนการสอนในสาขา
พยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ซ่ึงการปฏิบัติการพยาบาล ถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของวิชาชีพการพยาบาล (พรทิพย์ บุญพวง, 2543 
อ้างใน ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล , 2553:100) เน้นการน า
ความรู้ภาคทฤษฎีขณะเรียนในห้องเรียนไปใช้ในการ
ปฏิบัติการโดยจัดประสบการณ์เรียนรู้บนหอผู้ป่วยใน
สถานการณ์จริงและประเมินผลการเรียนโดยพิจารณา
จากคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติการ
พยาบาล  การประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติ จึงเป็น
องค์ประกอบหน่ึงที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนใน
สาขาพยาบาลศาสตร์  ซ่ึ งสามารถประเ มินได้จาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบัติ   

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเน่ืองจากผู้ศึกษาก าลังศึกษา
อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น  ปีที่ 3 มีผลการเรียนใน
ระดับปานกลาง  มีความสนใจและอยากมีผลการเรียนที่
เป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่าน้ี จึงอยากทราบว่ามีปัจจัย
อะไรบ้างที่สามารถส่งเสริมและมีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลทั้งการ
เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาทั้ง  4  ชั้นปี
เพื่อผู้ที่เก่ียวข้องจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีไป
ใช้ในการแก้ไขและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
ตลอดจนพัฒนาพฤติกรรมบางประการองนักศึกษาให้ได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อส่งผล   ให้ได้บุคลากรที่
ประสบความส าเร็จทางด้านวิชาชีพพยาบาลทีมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  

3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้ ง น้ี  คือ  
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จ านวน 211 คน  
 3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 การวิ จัยครั้ ง น้ี ได้ ศึกษา ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
ผลสัมฤท ธ์ิท างการ เ รี ย นของ นักศึ กษา หลักสู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรี
สะเกษ ตามแนวคิดของ พัชสุดา กัลป์ยาณวุฒิ (2558) ซ่ึง
ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ตอนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็น
แบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

เกณฑ์การให้คะแนนในค าถามเก่ียวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มีดังน้ี 

5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย  
เกณฑ์การ แปลความหมาย ในค าถามเก่ียวกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ศรีสะเกษ มีดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลว่า มีระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลว่า มีระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลว่า มีระดับความพึงพอใจ
น้อย  

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลว่า มีระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลว่า มีระดับความพึงพอใจ
มาก  

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลว่า มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิด เห็นต่ อปั จ จัยที่ มี ผลต่ อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยแยกพิจารณาในแต่ละด้าน 
ปรากฏผลดังน้ี 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย จ านวน 200 คน คิดเป็น  ร้อยละ 
94.8 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
อายุ 17-21 จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4  นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ส่วนใหญ่มีแหล่งรายได้เพื่อการศึกษาจากการ

กู้ยืม กรอ จ านวน   136 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ย
มัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วง 3.01 – 3.50 จ านวน 
103 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ในช่วง 3.01 – 
3.50 จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ส่วนใหญ่มีช่วงเกรดสะสมระหว่าง 3.01 
– 3.50 จ านวน 118 คนคิดเป็นร้อยละ 55.9  
 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ส่วนใหญ่ผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพเกษตรกร  / การประมงจ านวน 128 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.7 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ส่วนใหญ่มี
รายได้ครอบครัวอยู่ในช่วง 5,000 – 10,000 บาทจ านวน 
97 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ที่หอพักจ านวน 203 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.2 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ส่วนใหญ่อยู่ใน
สถานะไม่มีแฟนจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 
และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่
จังหวัดอ่ืนๆ จ านวน 127 คน คิดเป็น ร้อยละ 60.2 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ ระดับความพึงพอใจและปัจจัย   ด้าน
ผู้เรียน ที่ส่งผลต่อการสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ศรีสะเกษ โดยแยกพิจารณาในแต่ละด้าน 
ปรากฏผลดังน้ี 
 ปัจจัยด้านผู้ เรียน สามารถสรุปได้ว่า ระดับ
ความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน การจดบันทึกเรื่องที่เรียนโดยเฉพาะในประเด็น
ส าคัญและทบทวนก่อนการสอบทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00  อยู่ในระดับมาก 
 ปัจจัยด้านครอบครัวสามารถสรุปได้ว่า ระดับ
ความพึงพอใจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน ปัจจัยด้านครอบครัวครอบครัว/ผู้ปกครอง จะให้
ก าลังใจนักศึกษาเม่ือนักศึกษา มีปัญหาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.24 อยู่ในระดับมาก 
 ปัจจัยด้านอาจารย์สามารถสรุปได้ ว่า ระดับ
ความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
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มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านปัจจัยด้านอาจารย์ มีความรู้ในวิชาที่สอนเป็น
อย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับมาก  
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
สามารถสรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจและปัจจัย  ที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรี
ส ะ เ กษ  เ ม่ื อพิ จ า รณา เป็ น ร า ยด้ าน  ปั จ จั ย ด้ า น
มหาวิทยาลัยมีการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่
เหมาะสมซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.63 อยู่ในระดับปานกลาง 
 การเปรียบเทียบระหว่างแหล่งรายได้ที่ใช้ใน
การเรียนกับอาชีพผู้ปกครอง สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ส่วนใหญ่ผู้ปกครองประกอบ
อาชีพ เกษตรกร การประมง จ านวน 128 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 60.7 ส่วนใหญ่มีแหล่งรายได้เพื่อใช้ในการศึกษา
จากการกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาจ านวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.5  
 3. ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ โดยแยก
พิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏผลดังน้ี 
 3.1 ระดับความพึงพอใจ และเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามเพศ
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
ศรีสะเกษเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเพศ สามารถสรุปได้
ว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่เพศชายมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 ปัจจัยด้านครอบครัว ส่วนใหญ่เพศหญิงมี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16ปัจจัยด้านอาจารย์ ส่วนใหญ่เพศ
หญิงมีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
ระดับ ปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เพศชายมีปัจจัย
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37   
 3.2 ระดับความพึงพอใจ และเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามอายุ 
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
ศรีสะเกษ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอายุ สามารถสรุปได้
ว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่

อายุ 22 ปีขึ้นไปมีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่อายุ 22 ปี
ขึ้นไปมีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ปัจจัยด้านอาจารย์ ส่วน
ใหญ่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่อายุ 17-21 ปีมีปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.90 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่อายุ 
22 ปีขึ้นไปมีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 
 3.3 ระดับความพึงพอใจ และเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตาม
ระดับชั้นปี ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
ระดับชั้นปี สามารถสรุปได้ว่า 
 ปัจจัยด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่ นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ส่วนใหญ่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ปัจจัยด้านอาจารย์ ส่วนใหญ่ 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.53  
 3.4 ระดับความพึงพอใจ และเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามผล
การเรียนเฉลี่ย มัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านผลการเรียนเฉลี่ยมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สามารถสรุปได้ว่า 

ปัจจัยด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่ นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.01 
– 2.50 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 

ปัจจัยด้านครอบครัว ส่วนใหญ่  นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 2.51 – 3.00 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ปัจจัยด้าน
อาจารย์ ส่วนใหญ่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.51 – 3.00 มีปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีผล
การเรียนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.51 – 4.00        
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.203.5 ระดับความพึงพอใจ 
และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จ าแนกตามผลการเรียนเฉลี่ยปัจจุบัน ของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านผลการเรียนเฉลี่ยปัจจุบัน 2.01 
– 2.50 สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่ 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยปัจจุบัน 
2.01 – 2.50 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ปัจจัยด้านผู้
ครอบครัว ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยปัจจุบัน 2.01 – 2.50 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.40   

ปัจจัยด้านอาจารย์ ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยปัจจุบัน 2.01 – 2.50 มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีผล
การเรียนเฉลี่ยปัจจุบัน 2.01–2.50 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.63 3.6 ระดับความพึงพอใจ และเปรียบเทียบปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามช่วงเกรด
สะสม ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ศรีสะเกษ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเกรดเฉลี่ย
สะสม สามารถสรุปได้ว่า 

ปัจจัยด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่ นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ที่มีช่วงเกรดสะสม 1.51 – 2.00 มีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 ปัจจัยด้านด้านครอบครัว ส่วนใหญ่
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีช่วงเกรดสะสม 1.51 – 2.00  
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ปัจจัยด้านด้านอาจารย์ ส่วน
ใหญ่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีช่วงเกรดสะสม 2.01 – 

2.50  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ค่า เฉลี่ย เท่ า กับ  4 .35 ปัจ จัยด้านด้ าน
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่นักศึกษ า
พยาบาลศาสตร์ ที่มีช่วงเกรดสะสม 0.01 – 2.50 มีปัจจัย
ที่ส่ งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 3.7 ระดับความพึงพอใจ และ
เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จ าแนกตามอาชีพผู้ปกครองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านอาชีพผู้ปกครองสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้าน
ผู้เรียนส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพค้าขายมีปัจจัยที่ส่ งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
ปัจจัยด้านครอบครัว ส่วนใหญ่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ที่ มี ผู้ ป กครองประกอบอาชี พพ นัก ง าน เอกชน  / 
ภาคเอกชน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35ปัจจัยด้านอาจารย์ 
ส่วนใหญ่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีผู้ปกครองประกอบ
อาชีพค้าขายมีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพค้าขายมี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 

3.8 สามารถสรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจและ
เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จ าแนกตามรายได้ครอบครัว ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษเ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านรายได้ของครอบครัว สามารถสรุป
ได้ ว่า  ปัจจัยด้านผู้ เรียน ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ที่ครอบครัวมีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท มีปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 ปัจจัยด้านครอบครัว ส่วนใหญ่นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ที่ครอบครัวมีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาทมี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ปัจจัยด้านอาจารย์ ส่วนให ญ่
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่ครอบครัวมีรายได้ 5,000 – 
10,000 บาท มีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่นักศึกษา 
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พยาบาลศาสตร์ที่ครอบครัวมีรายได้15,001 
บาทขึ้นไปมีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 3.9 ระดับความ
พึงพอใจ และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จ าแนกตามตามแหล่งที่พักอาศัย ของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรี
สะเกษ เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแหล่งที่พักอาศัย
สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์พักอาศัยที่หอพักมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.84 

ปัจ จัยด้ านครอบครั ว  ส่ วนใหญ่ นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์พักอาศัยที่หอพักมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 ปัจจัยด้านอาจารย์ ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์พักอาศัยที่บ้านมีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์พักอาศัยที่บ้าน มีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.71 3.10 ระดับความพึงพอใจ และเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามตาม
การคบเพศตรงข้าม ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านการคบเพศตรงข้ามสามารถสรุปได้ว่า 

ปัจจัยด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ที่มีแฟนมีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีแฟนมี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ปัจจัยด้านอาจารย์ ส่วนใหญ่
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีไม่มีแฟนมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีไม่มีแฟน มีปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 
 3.11 ระดับความพึงพอใจ และเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกตามตาม
ภูมิล าเนา ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย

เฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถสรุปได้ว่า 
 ปัจจัยด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์พักอาศัยที่มีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดศรีสะเกษปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ปัจจัยด้านครอบครัว ส่วนใหญ่
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์พักอาศัยที่มีภูมิล าเนาอยู่จังหวัด
ศรีสะเกษและจังหวัดอ่ืนๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ปัจจัย
ด้านอาจารย์ ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์พักอาศัย
ที่มีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดอ่ืนๆปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์พักอาศัยที่มีภูมิล าเนาอยู่จังหวัด
ศรีสะเกษปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16   
 
5. สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยพบว่า การศึกษาเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรี
สะเกษ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ถึง
ระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจในประเด็นปัจจัย
ทางด้านครอบครัวเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านอาจารย์ ปัจจัยด้านความเอาใจใส่ในการเรียนและ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านครอบครัวมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
สัมฤท ธ์ิ ผลทา งการ เ รี ย นของ นักศึ กษาหลักสู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรี
สะเกษ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ถึง 
ระดับมาก โดยมีการสนับสนุนด้านครอบครัว/ผู้ปกครอง 
จะให้ก าลังใจนักศึกษาเม่ือนักศึกษามีปัญหาเป็นอันดับ
หน่ึง ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีของ แมคเคลแลนด์ ผู้เรียน
จะเติบโตเป็นคนที่ต้องการความส าเร็จ มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิด้วย ได้พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่มีค่อนข้างสูง การอบรมเลี้ยงดู
ของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในตัวของ
ผู้เรียนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงดู
แบบ เดินทางสายกลา ง  ไ ม่ตามใจ เด็ กจนเ กินไป            
ไม่เคี่ยวเข็ญให้เด็กท าในสิ่งที่เกินความสามารถของเขา ไม่
วางมาตรฐานความส าเร็จไว้สูงหรือต่ าเกินไป ส่งเสริมให้
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เด็กช่วยตัวเองให้ท าอะไรเองตั้งแต่ยังเด็กเม่ือพ่อแม่และ
อาจารย์ให้ความรักความอบอุ่นและสนับสนุนแก่เด็กเขา
จะประสบความส าเร็จด้วยตัวเอง จะเห็นได้ว่าทฤษฎีของ 
แมคเคลแลนด์  สอดคล้องกับงานวิจัยของข้าพเ จ้า 
เน่ืองจากผลการวิจัยมีระดับความพึงพอใจในประเด็น
ปัจจัยทางด้านครอบครัวเป็นอันดับหน่ึงจะสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ แมคเคลแลนด์ กล่าวคือผู้เรียนจะเติบโตเป็น
คนที่ต้องการความส าเร็จ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิด้วย ได้
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการอบรมเลี้ยงดู
ของพ่อแม่มีค่อนข้างสูงการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในตัวของผู้เรียนเป็น  อย่าง
มาก 
 ปัจจัยด้านอาจารย์  มีปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ
สัมฤท ธ์ิ ผลทางการ เ รี ย นของ นักศึ กษาหลักสู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรี
สะเกษ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางโดยมี
ปัจจัยด้านอาจารย์มีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดีเป็น
อันดับห น่ึง  ซ่ึ งสอดคล้อง กับทฤษฏีของ  มาสโล ว์ 
(Maslow) ถือว่าเป็นความต้องการความส าเร็จในชีวิตท า
ให้มนุษย์แสวงหาสิ่งที่ส่วนตัวต้องการและพอใจที่ส่วนตัว
ได้พบได้ท า อาจารย์จะพบว่าเด็กไม่ชอบความอยู่น่ิง การ
ให้เด็กอยู่  น่ิง ๆ และไม่ให้ซักถาม จึงขัดกับความต้องการ
และแรงจูงใจของเด็ก เด็กเป็นผู้ที่ต้องการแสวงหาด้วย
ความอยากรู้อยากเห็น หากอาจารย์ได้ใช้ความรู้ อยาก
ทดลองผู้เรียนให้ถูกทาง และเป็นการเรียนในสิ่งที่เขา
สนใจก็จะให้เขาได้ประสบผลส าเร็จในสิ่งที่ต้องการ จะ
เห็นได้ว่าทฤษฎีของ มาสโลว์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ข้าพเจ้า เน่ืองจาก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านอาจารย์มี
ความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดีส่งผลให้นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้นจะสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของมาสโลว์ คือ เด็กเป็นผู้ที่ต้องการแสวงหาด้วย
ความอยากรู้อยากเห็นหากอาจารย์ได้ใช้ความรู้ อยาก
ทดลองผู้เรียนให้ถูกทางและเป็นการเรียนในสิ่งที่เขาสนใจ
ก็จะให้เขาได้ประสบผลส าเร็จในสิ่งที่ต้องการ 
 ปัจจัยด้านความเอาใจใส่ในการเรียน มีปัจจัยที่
ส่งผลต่อการสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ศรีสะเกษ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลางโดยมี ปัจจัยด้านมีการท าการบ้านหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายส่งตรงต่อเวลาและ ปัจจัยด้านไม่ขาดเรียนโดย
ไม่มีเหตุผลเป็นอันดับหน่ึงซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Bloom, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์: 2548, 91 
ได้เสนอทฤษฎีการเรียนรู้ในโรงเรียน กล่าวคือ พื้นฐาน
ของผู้เรียนเป็นหัวใจในการเรียน ผู้เรียนแต่ละคนจะเข้า
ชั้นเรียนด้วยพื้นฐานที่จะช่วยให้เขาประสบความส าเร็จใน
การเรียนรู้ต่ างกัน ถ้าเขามีพื้นฐานที่คล้ายคลึง กัน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะไม่แตกต่างกัน คุณลักษณะ
ของแต่ละคน เช่น ความรู้ที่จ าเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจใน
การเรียนคุณภาพของการสอนเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้เพื่อให้
แต่ละคนมีระดับการเรียนที่สูงขึ้น จะเห็นได้ว่างานวิจัย
ของ Bloom, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์: 2548, 
91 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของข้าพเ จ้า เ น่ืองจาก 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการท าการบ้านหรืองานที่
ได้รับมอบหมายส่งตรงต่อเวลา และ ปัจจัยด้านไม่ขาด
เรียนโดยไม่มีเหตุผลเป็นอันดับหน่ึง จะสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Bloom, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน์: 2548, 91 กล่าวคือ พื้นฐานของผู้เรียนเป็นหัวใจ
ในการเรียน ผู้เรียนแต่ละคนจะเข้าชั้นเรียนด้วยพื้นฐานที่
จะช่วยให้เขาประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย       
มีปัจจัยที่ ส่งผลต่อการสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลางโดยมี  ปัจจัยด้านมหา วิทยาลัย มีการจัด
กระบวนการการเรียนการสอนที่เหมาะสมซ่ึงสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ เป็นอันดับหน่ึง ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
,2548 ,231-241 อ้างถึงใน พัชสุดา กัลป์ยาณวุฒิ ,2558 
,12 ผลการวิจัยคือปัจจัยด้านสถานศึกษา เป็นสิ่งส าคัญ
เพราะเวลาส่วนใหญ่ นักศึกษาจะอยู่ที่มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ให้การศึกษาแก่เด็ก รวมถึงการ
จัดการด้านบริหาร ด้านวิชาการและการบริการตลอดจน
การจัดกิจกรรมต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา 
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสพัฒนา
ส่วนตัวอย่างเต็มที่ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของข้าพเจ้า 
เ น่ืองจาก ผลการวิจัยพบว่าปัจ จัยด้านปัจ จัยด้าน
มหาวิทยาลัยมีการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่
เหมาะสมซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ 
จะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
,2548 ,231-241 อ้างถึงใน พัชสุดา กัลป์ยาณวุฒิ ,2558 
,12 กล่าวคือปัจจัยด้านสถานศึกษา เป็นสิ่งส าคัญเพราะ
เ ว ล า ส่ วน ใ หญ่  นั ก ศึ ก ษ าจ ะ อยู่ ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
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มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ให้การศึกษาแก่เด็ก รวมถึงการ
จัดการด้านบริหาร ด้านวิชาการ และการบริการตลอดจน
การจัดกิจกรรมต่าง 
 จากผลการวิจัยโดยรวมพบว่า การศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ศรีสะเกษ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจใน
ประเด็นปัจจัยทางด้านครอบครัว เป็นอันดับหน่ึง
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านอาจารย์ ปัจจัยด้านความเอาใจใส่
ในการเรียนและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชสุดา กัลยาณวุฒิ
, 2558, 27 กล่าวคือได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวช . 
และ ระดับปวส.ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และ
บริหารธุรกิจ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ทั้ง 4 ด้าน เม่ือพิจารณาโดยรวมมี ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากเหมือนกันโดยประเด็นที่มีความพึง
พอใจมาก คือปัจจัยด้านครอบครัวเป็นอันดับหน่ึง แต่ไม่
สอดคล้องคือ  รองลงมาเป็นปั จจัยด้ านปัจ จัยด้าน
สภาพแวดล้อมของวิทยาลัย ปัจจัยด้านอาจารย์ และ
ปัจจัยด้านผู้เรียน ตามล าดับ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

จากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งน้ี สามารถน าผล
มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแนวทางใน
การ จัดการ เ รี ย นการ สอนและมหา วิทยาลั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิ ต ม ห า วิท ย าลั ย เ ฉ ลิ มก าญจน า  ศ รี ส ะ เ ก ษ 
ข้อเสนอแนะแนวทางดังน้ี 

1. ปัจจัยด้านผู้เรียน ควรส่งเสริมในด้านความ
รับผิดชอบต่อการเรียน มีการแบ่งเวลาให้มากขึ้น 

2. ปัจจัยด้านอาจารย์ ควรส่ง เสริมพัฒนา
อาจารย์ให้ได้รับการอบรมเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพให้มาก
ขึ้น 

3.  ปั จจัยด้ านครอบครั ว ควรส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนมาก
ขึ้น 

4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในวิทยาลัย ควร
ส่งเสริมสภาพบรรยากาศที่เหมาะสมเอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้ให้มากขึ้น  
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