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บทคัดยอ
วัตถุประสงคหลักของงานวิจั ยครั้ง นี้มีจุดประสงคเพื่อ 1. เพื่ อศึกษาความสั มพันธระหวาง
ภู มิ ห ลั ง ทางการศึ ก ษากั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอรศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2. เพื่อประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหและ
แสดงความสั ม พั น ธปจจั ย ทางดานภู มิ ห ลั ง ทางการศึ ก ษาและตํ า แหนงที่ ตั้ ง ของโรงเรี ยนที่ มี ต อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางของการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ไดมา
จากการคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี
จํานวน 54 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 อยาง คือ แบบบันทึกขอมูลสําหรับการคัดลอกขอมูล
ระเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีและแบบบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยทางดานภูมิหลังทาง
การศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1.ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลการเรียนของนักศึกษามีจํานวน 3 ตัว
แปร คือ 1) การเคยเขารวมแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร 2) ระดับรายไดรวมของครอบครัวเกิน
150,000 บาทตอปA และ 3) เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ
0.463, -0.333 และ 0.298 ตามลําดับ และ 2.ไดสมการพยากรณผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญา
ตรี ชั้นปAที่ 1 ในรูปคะแนนดิบ = 1.682+.433 (การเคยเขารวมแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร) +.341
(เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย) และสมการพยากรณผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นปAที่
1 ในรูปคะแนนมาตรฐาน = .458(การเคยเขารวมแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร) +.290 (เกรดเฉลี่ย
รวมระดับมัธยมปลาย) ตามลําดับ โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับ 0.298
นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยทางดานตําแหนงที่อยูของโรงเรียนตางๆ ที่นักศึกษาจบการศึกษามา
ไมมีผลตอผลการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีอยางนี้นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทคัดยอ
The main purposes of this research were to 1. Study the educational
background of the students in the high school education is related to the results of
students in the first grade. 2. To generate an equation for predicting the GPA in the
first year of bachelor degree. The samples of the research were students studying
computer education 54 persons was selected from high school graduates in
Chantaburi The research tools used were 2 recorders for copying records, and
educational background factors. The result is 1. Variables related to student
achievement were 3, :1) computer skill contest, 2) total family income of 150,000
Baht/year, and 3) GPA. Of high school and the coefficient of correlation was 0.463,0.333 and 0.298, respectively. 2. The predictive equation of the learning outcome in
the raw score =1.682+0.433 (ever to compete in the computer skills) +0.341 (GPA of
high school) and the standard score =0.458 (ever to compete in the computer skills)
+0.290 (GPA of high school) with a predictive efficiency of 0.298.
And result found about the position of the school not relate to learning
achievement of student when they study in the university.
Keywords : Academic achievement, Educational background, GIS

