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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2) ศึกษาปัจจัยด้าน

ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือนของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3) ศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก  าลังศึกษาช้ันปีที่ 2 

และ ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาลัยครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมจ านวนทั้งหมด 48 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สมการถดถอย

เชิงพหุด้วยวิธเีพ่ิมตัวแปรอสิระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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ผลการวิจัยพบว่า  

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ ส่วนใหญ่มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม (Grade Point Average: GPA) 3.51-4.00

จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.61 

2. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้าน

ครอบครัวและเพ่ือน ของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.36, 

S.D.= 0.77)  

3. ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 มี 2 ปัจจัย ได้แก่ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา  และการสนับสนุน

และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยปัจจัยทั้งสองร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักศึกษาได้ร้อยละ 23.6 

 

ค าส าคญั : ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน 

นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

  

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

การศึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนาคนทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและช่วยให้

ประสบความส าเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความ

เป็นเลิศ ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ดังที่

มาตรา 6 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ

อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ  (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2546: 5, 13)  

มนุษย์มีความเช่ือประการหน่ึงว่า การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้  ความสามารถ  

มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  มีความพร้อมที่จะ

ประกอบการงานอาชีพ  และสามารถด ารงตนให้อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ  กล่าวได้ว่าการศึกษา

เป็นความจ าเป็นและส าคัญสูงสุดของชีวิต เน่ืองจากการศึกษาน้ันสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ในทุก 

ๆ ด้าน  มนุษย์น้ันต้องการปัจจัยสี่  อันได้แก่ อาหาร  ที่อยู่อาศัย  เคร่ืองนุ่งห่ม  และยารักษาโรค  

แต่สิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถเกดิขึ้นหรือพัฒนาได้เลย  หากมนุษย์ไม่มีการศึกษาหาความรู้   

ท่ามกลางกระแสสังคมโลกที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เกิดปรากฏการณ์ทั้งด้านดี

และด้านร้าย  ประเทศไทยต้องพยายามก้าวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์เหล่าน้ี  ใน

ภาวะเช่นน้ี  “การศึกษา”  คือสิ่งส าคัญที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน  เพราะการศึกษาท าให้คน

ฉลาด มีเหตุผล  คิดแก้ไขปัญหาเป็น ประเทศไทยจะก้าวไปในทิศทางใดหรืออยู่ล าดับที่เท่าไรใน
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สายตาของคนต่างชาติน้ันล้วนขึ้ นอยู่กับการศึกษา  เพราะการศึกษาสร้างคน และคนสร้างชาติ จะ

ช่วยพัฒนาสงัคมให้เกดิความก้าวหน้าและมีสขุ 

 วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Framework: TQF) ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานประกอบด้วย ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก รวมถึงการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์  เพ่ือเป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554  มีพันธกจิในการผลิตบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบสูง และมีคุณธรรม  เสริมสร้างงานวิจัย และความเป็นเลิศทางวิชาการ  บริหารงานด้วย

ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส  บริการวิชาการ เพ่ือสอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์  ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ปรับปรุง

หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และได้รับการรับรองปริญญา

จากครุสภา เม่ือนักศึกษาส าเรจ็การศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด มีสิทธิ์ขอข้ึนทะเบียนรับใบ

ประกอบวิชาชีพครูได้ และในช่วงปีการศึกษา 2557  ถึง  ปีการศึกษา  2558 รับนักศึกษาจ านวน  

2รุ่น รุ่นละไม่เกิน  30  คน อีกทั้งยังมีโครงสร้างหน่วยกิตในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  3  หน่วยกิต   กลุ่ม

วิชาบังคับ  21  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเลือก  3  หน่วยกิต  การฝึกปฎิบัติวิชาชีพ   6  หน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต (วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 2559)  ผู้วิจัย

มองเหน็ว่าผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ เร่ิมมีความต้องการจะเข้ามาศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือที่จะมุ่งม่ันจะประกอบวิชาชีพครู  และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนของวิทยาครุศาสตร์ที่ผ่านมาผู้วิจัยได้สังเกตเหน็ความแตกต่างของการเรียนรู้

ของนักศึกษาในหลักสูตรน้ี  กล่าวคือ ในบางรายวิชานักศึกษาให้สนใจในการเรียนดี  และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง  แต่ในบางรายวิชานักศึกษาสนใจเรียนน้อย  และมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาต ่า   

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างย่ิงที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์  ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑติศึกษา  เพราะปัจจัยเหล่าน้ี

อาจท าให้เกิดความส าเรจ็ต่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา  และเป็นสิ่งที่สถาบันควรน าข้อมูลมา

ศึกษา เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการน ามาพัฒนาปรับปรุงในการผลิตมหาบัณฑิตของสถาบันให้มี

คุณภาพเพ่ิมย่ิงขึ้ น  อีกทั้งหลักสูตรยังสามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสตูรในอนาคตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสตูรต่อไป 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

หลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัย

ด้านครอบครัวและเพ่ือนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้านครอบครัว

และเพ่ือน สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1.  กลุ่มเป้าหมาย 

   กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่ก  าลังศึกษาช้ันปีที่ 2 และ ปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์  เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมจ านวนทั้งหมด 50 คน 

 2.  ตัวแปร 

   2.1  ตัวแปรอสิระ คือ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา  อนัได้แก่   

  1) ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 2) ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา 3) ปัจจัยด้าน

ครอบครัวและเพ่ือน 

   2.2  ตัวแปรตาม  คือ   

  2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชาหลักสตูร

และการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 3.  ระยะเวลาในการวิจัย  คือ  ปีการศึกษา 2559  จ านวน 1 ภาคการศึกษา   

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ มีทั้งหมด 2 ชุดดังน้ี 
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  ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  ประกอบไปด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ 

เพศ สาขาที่จบ  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (Grade point average : GPA) ตลอดปีการศึกษา 2558  

รายได้ ซ่ึงเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (check list)  และแบบเติมค าตอบ จ านวน 5 ข้อ 

  ชุดที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกอบด้วยข้อ

ค าถามเกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จ านวน 3 ด้าน ดังน้ี 

  1.  ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 

   1.1  เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา 

   1.2  พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

   2.  ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา 

   2.1  หลักสตูรของวิทยาลัยครุศาสตร์ 

   2.2  คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ 

   2.3  การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

   3.  ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน 

   3.1  การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง 

   3.2  ความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือน 

   

ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

 1.  ผู้วิจัยติดต่อกับผู้อ านวยการสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยค รุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ขอข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาช้ันปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2559  เพ่ือ

น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการท าวิจัยและขออนุญาตเกบ็ข้อมูลจากนักศึกษาดังกล่าว   

 2. ผู้ท าวิจัยติดต่อกับนักศึกษา  ช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัยและแจกแบบสอบถาม โดย

ให้เวลาตอบแบบสอบถาม 1 สปัดาห์  เน่ืองจากค าถามในแบบสอบถามมีจ านวนหลายข้อและหลาย

วิชา จึงต้องให้เวลานักศึกษาในการตอบ  

 3. หลังจาก 1 สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยจึงตามเก็บแบบสอบถามเพ่ือน ามารวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไปถ้าแบบสอบถามตรงไหนไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยกลับไปขอให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ช่วยตอบให้สมบูรณ์ด้วย 

   

การวิเคราะหข์อ้มูล 

            1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา และปัจจัยด้านต่าง ๆ ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
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            2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย 

เชิงพหุด้วยวิธ ีStepwise (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจยั 

 1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม.51-

4.00  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.61 

 2. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้าน

ครอบครัวและเพ่ือนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาฯ  

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.36, S.D.= 0.77) เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า 

 ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.45, S.D.= 0.66)  

ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับสูงสุด  รองลงมา คือ 

ด้านหลักสตูรของวิทยาลัยครุศาสตร์  

 ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือนอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.40, S.D.= 0.79)  ได้แก่ 

การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง  และความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือน 

 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.17, S.D.= 0.86)  ได้แก่ 

 เจตคติ แรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามี 2 ปัจจัย ได้แก่ เจตคติ

และแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา  และการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

 

อภิปรายผล 

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม  

3.51-4.00  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.61 ซ่ึงสอดคล้อง

กับไพศาล หวังพาณิช (2526: 89) กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ว่าเป็นคุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนอบรม  อุทุมพร จามรมาน (2535: 38) ได้กล่าวถึง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นการบอกความสามารถของผู้เรียน ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ความ

พยายามในการเรียน ทักษะในการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ มีการเข้าห้องเรียน มีความสนใจ
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และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548: 231-241) ได้กล่าวว่า การรู้ถึงผล

ของการศึกษา เช่น การทดสอบ การแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้ใช้ความพยายาม มีแรงจูงใจ

ในการเรียนและการท างานได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2554 :108)  เร่ือง 

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสมัฤทธิ์ของการศึกษาในระดับปริญญาโท ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในระดับปริญญาโท 

โดยจ าแนกตามคณะ/สถาบัน สรุปได้ ดังน้ี1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์

ของการเรียนของนักศึกษาได้แก่ เพศ อายุ การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการ

ศึกษาในระดับปริญญาโท และระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 2) คณะบริหารธุรกิจ ปัจจัยที่มี

ผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ ระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 3) คณะ

พัฒนาการเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาได้แก่ เพศ การได้รับ

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท และระยะเวลาที่ศึกษาในระดับ

ปริญญาโท 4) คณะสถิติประยุกต์ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาได้แก่ อายุ 

การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท ระยะเวลาที่ศึกษาใน

ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี และการได้รับเกียรตินิยมในระดับ

ปริญญาตรี 5) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของ

นักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท และระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 6) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่มีผล

ต่อผลสมัฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 7) คณะ

ภาษาและการสื่อสาร ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาได้แก่ ระยะเวลาที่ศึกษา

ในระดับปริญญาโท 8) ระดับสถาบัน ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ 

เพศ อายุ คณะที่ ศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ ต้ังสถานศึกษาในระดับปริญญาโท การได้รับ

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท ระยะเวลาที่ศึกษาในระดับ

ปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท และการได้รับเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี 

และภารดี อนันต์นาวี (2556 : บทคัดย่อ) ได้วิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.96) เม่ือจ าแนกตามระดับปริญญา 

นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง ( ค่าเฉล่ีย 2.84) นักศึกษาจีนระดับ

ปริญญาโดยรวมอยู่ระดับดี (ค่าเฉล่ีย3.84) นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวมอยู่ระดับดีมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.94)  

2. ปัจจัยด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.36, S.D.= 0.77) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า 
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ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.45, S.D.= 0.66)  

ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับสูงสุด  รองลงมา คือ 

ด้านหลักสตูรของวิทยาลัยครุศาสตร์  

ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือนอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.40, S.D.= 0.79)  ได้แก่ 

การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง  และความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือน 

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.17, S.D.= 0.86)  ได้แก่ เจต

คติ แรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

ดังที่สุธาทิพย์ จรรยาอารีกุล. (2539 : 3) กล่าวว่า ระบบการจัดการศึกษา ล้วนแต่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาทั้งสิ้น ซ่ึงอาจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ ์

หรืออาจจะต้องพ้นสภาพไปในที่สุด  แคโรล (Carroll 1963 : 730, อ้างถึงใน ครองสิน มิตะทัง 

2548 : 39) ให้ความหมายคุณภาพการสอนว่า หมายถึง การจัดเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการ

สอนในลักษณะที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเรว็  พยุงศักด์ิ สนเทศ (2531 : 9) ได้

แสดงความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ดี และสอดคล้องกับ

ความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนจะท าให้นักเรียนเกดิความพอใจรักใคร่และศรัทธาในตัวครู อัน

จะเป็นผลให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกจ็ะดีตามไป

ด้วยเช่นกนั  

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530 : 100) ได้กล่าวถึงงานบริการเป็นงานที่

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในด้านชีวิตความเป็นอยู่และ

การศึกษาเล่าเรียน จัดขึ้ นเพ่ือนิสิตทั่วไปโดยส่วนรวม อาจแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ บริการด้าน

สิ่งแวดล้อม และบริการด้านวิชาการส าหรับความมุ่งหมายในการจัดบริการนักศึกษา และอรุณชัย  

กณัฑภา (2548 : 28)  กล่าวถึงความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนรู้ที่ดีน้ัน  

เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เกดิการแรงจูงใจ ครูเป็นทั้งสภาพแวดล้อมและเป็น

ผู้สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งผลโดยตรงให้นักเรียนโดยใกล้ชิดการน าพาบรรยากาศที่ดีมีความอบอุ่น

รอยย้ิมที่สดช่ืนจริงใจมีเมตตาสรรหา และสร้างสิ่งที่สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์นับได้ว่าเป็น

บุคคลที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตรงตามจุดประสงค์  ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการ

เรียนการสอน  แล้วด าเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง  ส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่มมาช่วยกันคิด

ช่วยกันท า  ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสรรค์  ทองติ๊บ และน า้เงิน  

จันทรมณี (2557 : บทคัดย่อ) เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตสาขาวิชาอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัย

ด้านเจตคติต่อการเรียนของนิสติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นิสิต

ชอบเรียน ในสาขาวิชานี้  ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจต่อการเรียนของนิสติ โดยภาพรวม อยู่

ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า นิสติคิดว่าการเรียนสาขาวิชาน้ีท าให้มีอนาคตที่ดีได้ ใน
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ระดับมาก และนิสิตสามารถเรียนหรือทางานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ได้ด้วยตนเอง ในระดับมาก 3) ปัจจัยด้านการปรับตัวต่อการเรียนของนิสติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นิสิตเข้าเรียนทุกคร้ัง ในรายวิชาต่างๆ ในระดับมาก 4) 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของนิสิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่า นิสิตส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบตามระยะเวลาก าหนดในระดับมาก 5) ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

อาจารย์ได้เตรียมการสอนล่วงหน้า ในระดับมาก 6) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่อการเรียนของนิสิต 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้  เป็น

ต้น มีเพียงพอและสภาพพร้อมต่อการใช้งาน ในระดับมาก  อนุวัติ คูณแก้ว (2555 : 32) ได้วิจัย 

เร่ือง การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนสูงและต ่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณ์. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่มีผลการเรียนสูงและต ่า คือ 

นิสยัในการเรียน และ เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 2) ปัจจัยที่สามารถจ าแนกประเภทนักศึกษาที่มี

ผลการเรียนสูงและต ่า มี 2 ตัวแปร ได้แก่นิสัยการเรียน และ เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยตัว

แปรทั้งสองตัวแปร สามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงได้ถูกต้อง

ร้อยละ 85.70 กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนต ่า ได้ถูกต้องร้อยละ 88.90 และสามารถพยากรณ์ทั้ง

สองกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 87.30 3) สมการจ าแนกประเภท ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 

สามารถแสดงได้ดังน้ีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = -5.862 + 1.415 (นิสัยในการเรียน) 

+ 0.020 (เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า)สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.752 (นิสัย

ในการเรียน) + 0.569 (เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า) และภารดี อนันต์นาวี (2556 : บทคัดย่อ) 

ได้วิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัย

พบว่าผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพ่ือนและสังคม มี

ตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวร่วมกนัมีผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนได้ร้อยละ 22  ปัจจัย

ที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา มี 3 ตัวแปรได้แก่ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (X5) การท างานระหว่างเรียน (X7) แรงจูงใจและแรงกดดันทาง

สงัคม (X22) โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 16.20 มีสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ

ดังน้ี = 2.867 + .397 ( X5 ) + .208( X7 ) -.402(X22) 

3.  ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามี 2 ปัจจัย ได้แก่ เจตคติ

และแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา (x1)  และการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (x5)  (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) โดยทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าวร่วมกันพยากรณ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาได้ร้อยละ 23.6  ทั้งน้ีปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์มาก

ที่สุด คือ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา (β = 0.539) ส่วนการสนับสนุนและ
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สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (x5) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ รองลงมา  (β = -

0.290) ซ่ึงสติกกิ้นส์ (Stiggins, 1994 : 310) ไทรแอนดิส (Triandis 1971 : 2 - 3, อ้างถึงใน 

ศักด์ิชัย จันทะแสง 2550 : 35) คาร์เตอร์ วี กูด (Carter V. Good 1973 : 375, อ้างถึงใน ศักด์ิ

ชัย จันทะแสง 2550 : 27) ได้กล่าวถึงเจตคติและแรงจูงใจไว้ว่า  

เจตคติ (Attitudes)ว่าเป็นความรู้สึกช่ืนชอบ หรือไม่ช่ืนชอบ ความรู้สึกด้านบวก หรือ 

ด้านลบ ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง เป็นความเกี่ยวเน่ืองระหว่างความรู้สกึ กบั สิ่งน้ันโดยเฉพาะ เช่น เจตคติต่อ

ครู ผู้บริหาร วิชา กิจกรรมการสอน ฯลฯ ได้แบ่งองค์ประกอบของเจตคติไว้ 3 ส่วน คือ 1) 

องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ (A Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบทางด้าน

ความรู้ ความเข้าใจของบุคคลต่อสิ่งเร้า ซ่ึงได้แก่บุคคล สถานการณ์สังคม 2) องค์ประกอบทางด้าน

ความรู้สกึ (An Affective Component) เป็นองค์ประกอบที่ต่อเน่ืองจากองค์ประกอบที่ 1 คือ เม่ือมี

ความรู้ความเข้าใจแล้วจะเกิดความรู้สึกต่อสิ่งน้ัน ซ่ึงอาจเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ 3) 

องค์ประกอบทางด้านการกระท า (Behavioral Component) เม่ือเกิดองค์ประกอบที่ 1 และ 2 แล้ว 

จะเกดิความพร้อมทางการกระท า ซ่ึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้ง 2 ดังกล่าว  ส่วนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

เป็นความปรารถนา และความพยายามอย่างสูง ของผู้เรียนที่จะศึกษาให้บรรลุสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์

ที่ต้ังไว้ และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทั่วไป ของการศึกษาสอดคล้องกับเสกสรรค์  ทองต๊ิบ และน า้เงิน  

จันทรมณี (2557 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่า 

1) ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า นิสิตชอบเรียนในสาขาวิชาน้ีในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจต่อการเ รียนของนิสิตโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นิสิตคิดว่าการเรียนสาขาวิชาน้ีท าให้มี

อนาคตที่ดีได้ในระดับมาก และนิสิตสามารถเรียนหรือท างานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้ส าเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้ได้ด้วยตนเองในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งฤดี กล้าหาญ (2554)  

พบว่า ความมีวินัยในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ในการเรียน และความรู้พ้ืนฐานเดิม มีความสัมพันธ์

ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏบัิติ โดยตัวแปรด้านความมีวินัย 

และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ในการเรียนสามารถร่วมท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพยาบาลช้ัน

ปีที่ 3 ได้ร้อยละ 14.1 

3.2 การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ซ่ึงอรุณชัย กัณฑภา (2548 : 28) อธิบายว่า 

การจัดสภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนรู้ที่ดีน้ัน เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้

เกิดการแรงจูงใจ ในการเรียนรู้สภาพแวดล้อมน้ันมีความหมายรวมถึงบรรยากาศ และบรรยากาศ

โดยส่วนใหญ่ถูกสร้างด้วยกระบวนการบริหารที่จะเป็นกุญแจส าคัญที่ไขไปสู่ความปรารถนาของ

สงัคม ครูเป็นทั้งสภาพแวดล้อมและเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งผลโดยตรงให้นักเรียนโดยใกล้ชิด

การน าพาบรรยากาศที่ดีมีความอบอุ่นรอยย้ิมที่สดช่ืนจริงใจมีเมตตาสรรหา และสร้างสิ่งที่สร้างสรรค์
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ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์นับได้ว่าเป็นบุคคลที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาด้าน

ต่าง ๆ และวัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530 : 100) ได้กล่าวถึงงานบริการเป็นงานที่

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในด้านชีวิตความเป็นอยู่และ

การศึกษาเล่าเรียน จัดขึ้ นเพ่ือนิสิตทั่วไปโดยส่วนรวม อาจแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ บริการด้าน

สิ่งแวดล้อม และบริการด้านวิชาการส าหรับความมุ่งหมายในการจัดบริการนักศึกษาสอดคล้องกับ

เสกสรรค์  ทองต๊ิบ และน ้าเงิน  จันทรมณี (2557 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่อการเรียนของนิสิต โดยภาพรวม

อยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ห้องเรียน เช่น โตะ๊ เก้าอี้  เป็นต้น มีเพียงพอ

และสภาพพร้อมต่อการใช้งาน ในระดับมาก พบว่า การจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ันพบว่าการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ (β = -0.290) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาสูงมองว่าการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์น้ัน ในด้าน

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว อาจมีไม่เพียงพอหรือการบริการอาจไม่

รวดเร็วตามความต้องการ และอาจต้องการให้มหาวิทยาลัยหรือวิทยาครุศาสตร์สนับสนุนและให้

ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพครูมากข้ึน ซ่ึงพบว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาสงูต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาครุศาสตร์มากกว่านี้  จึงสวนทางกัน

ท าให้ค่า β = -0.290 ย่ิงนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงเท่าใด นักศึกษาย่ิงต้องการการ

สนับสนุนแต่มหาลัยอาจมีให้ไม่เพียงพอ ผู้วิจัยได้ใช้ค าถามปลายเปิดพิจารณาในประเดน็น้ี เช่น 

นักศึกษามองว่ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาครุศาสตร์ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม

เพ่ิมข้ึน และควรจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีจิตสาธารณะด้วยการให้ช่วยเหลือเดก็ที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยหรือวิทยาครุศาสตร์ควรจัดให้มีการท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในช้ันเรียน จัดกิจกรรมร่วมกัน

ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องส่วน ส่วนอีกประเดน็ที่ส าคัญ คือ ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เนต็ให้ดีกว่าเดิม 

อีกทั้งควรเปิดรับจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้ น และปรับเวลาในการเข้าเรียน ความรู้ทางด้านการสอน

หลักสตูร และควรมีหลักสตูรและเน้ือหาที่หลากหลาย 

ข้อค้นพบในงานวิจัยคร้ังน้ี 

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.51-

4.00 ร้อยละ 81.25 จะเหน็ได้ว่านักศึกษามีอายุระหว่าง 23-30 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยของรัฐบาล และเป็นกลุ่มที่มาจากสาขาวิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 

อีกส่วนหน่ึงเกี่ยวกับเจตคติแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษาที่มีความต้องการที่จะเรียนให้ส าเร็จ

ภายในเวลาที่ก  าหนด และคิดว่าการเรียนในสาขาน้ีท าให้มีอนาคตที่ดีได้ มีวิธีการเรียนโดยบันทกึย่อ
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ช่วยให้ทบทวนและจดจ า เน่ืองจากเป็นหลักสูตรบลอ็กคอร์ส (block course) ซ่ึงมีระยะเวลาในการ

เรียนช่วงสั้น ๆประมาณ 4 สปัดาห์ และวัดผลประเมินผล แล้วเรียนวิชาต่อไป ดังน้ัน ปัจจัยด้านต่าง 

ๆ คือ ด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้านการจัดการการศึกษา ด้านครอบครัวและเพ่ือน มีผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จึงท าให้ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนทุกคร้ังเพ่ือให้มี

ความรู้มากข้ึน ท างานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก  าหนด  นอกจากน้ียังทุ่มเทเวลาและความรู้

ความสามารถเพ่ือให้มีผลงานที่ดีและผลการเรียนที่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับ มนตรี  โสคติยานุรักษ์ 

(2559) กล่าวว่า การเรียนแบบ บลอ็กคอร์ส (Block Course)  เน้นเรียนจบเป็นรายวิชา โดยแต่ละ

วิชาใช้ระยะเวลาเฉล่ีย 5 สัปดาห์  ซ่ึงเช่ือว่ามีความเหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนไปท างานไป 

อีกทั้งยังท าให้นักเรียนหันมาโฟกัสกับวิชาเรียนได้ดีย่ิงขึ้ น และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (2559) จัด

การศึกษาระดับปริญญาโทในระบบบลอ็กคอร์ส( Block Course) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัย

นานาประเทศทั่วโลก โดยจัดเรียนทลีะวิชา กล่าวคือ เม่ือเรียนจบวิชาแรก จึงเร่ิมเรียนวิชาที่ 2 ที่ 3 

จนเสร็จสิ้นหลักสูตร ส่งผลให้นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจลงลึกในแต่ละวิชาและได้อย่างเตม็ที่ 

โดยไม่ต้องกงัวลหรือสบัสนจากการที่ต้องศึกษาหลายวิชาในคราวเดียว 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์มากที่สุด คือ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของ

นักศึกษารวมทั้งการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย จึงเหน็ได้ว่านักศึกษาที่มีเจตคติ

และแรงจูงใจต่อการเรียน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี มีความต้องการที่จะเรียนให้ส าเร็จ

ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพราะคิดว่าการเรียนสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอนท าให้มีอนาคตที่ดีได้ การท างานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ก  าหนด 

เป็นเร่ืองที่ดี มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนทุกคร้ัง และการน่ังหน้าช้ันเรียน ท าให้ต้ังใจเรียนและ

มีความตั้งใจเรียนเพ่ือเป้าหมายของตนเอง  การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

รวมทั้งวิทยาลัยครุศาสตร์ คือ ห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้  สิ่งเหล่าน้ีอาจมีไม่เพียงพอ สภาพอาจไม่

พร้อมต่อการใช้งาน มีห้องปฏบัิติการต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการภาษา 

ห้องฝึกงาน ฯลฯ มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา และยังไม่ค่อยตอบสนองต่อความต้องการของ

นักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือ

วิทยาครุศาสตร์มากกว่าน้ี จึงมีทิศทางสวนทางกัน ย่ิงนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงเท่าใด 

นักศึกษายิ่งต้องการการสนับสนุนแต่มหาลัยหรือวิทยาครุศาสตร์อาจมีให้ไม่เพียงพอ 

จะเหน็ได้ว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นข้อค้นพบที่ทางสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอาจใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นและสามารถน ามา

เป็นแนวทางในการวางแผน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนให้เกิด

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 
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ขอ้เสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  

1. ควรสนับสนุนให้เกิดการสร้างเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา โดย

อาจมีแนวปฏิบัติ เช่น การให้นักศึกษาท าแฟ้มสะสมผลงานตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนหลักสูตร เพ่ือให้

นักศึกษาเกบ็รวมรวบองค์ความรู้ที่ได้รับในแต่ละรายวิชา วางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ สรุปสิ่งที่

ได้เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา หาจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง หรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการเรียน

เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ทนัท่วงที อันจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างวินัยให้กับ

นักศึกษา 

2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการจัดการศึกษา

แบบ Block course ซ่ึงการจัดการศึกษามีระยะเวลาที่สั้นและมีเน้ือหามากในแต่ละรายวิชา อาจต้อง

ส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตร

สร้างความม่ันใจให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทางวิชาชีพ หลักสตูรนี้ท  าให้นักศึกษามีศักยภาพ

เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงานและสังคมมากขึ้ น  ในลักษณะน้ีอาจารย์ผู้สอน รวมทั้ง

นักศึกษาต้องมีการเตรียมตัว และต้องปรับตัว เพ่ือให้มีความพร้อมในการเรียน และระบบการสอน

แบบบลอ็กคอร์ส (Block course) น้ี ต้องอาศัยแรงจูงใจอย่างสูงเป็นแรงผลักดัน เน่ืองจากนักศึกษา

ต้องอ่านหนังสอืล่วงหน้าเพ่ือเตรียมตัวไปถกประเดน็ปัญหากับอาจารย์และเพ่ือนเรียนในห้อง ซ่ึงแต่

ละวัน วิชาเรียนกส็ลับสับเปล่ียนกันไป บางคร้ังสับสน เหน่ือยและกดดัน แต่เม่ือนักศึกษาเลือกแล้ว 

จึงต้องมุมานะเรียนต่อไปให้จบตามหลักสูตรที่วางไว้ ซ่ึงมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยครุศาสตร์อาจมี

กจิกรรมที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยู่เป็นระยะ ๆ เพ่ือไม่ให้นักศึกษาหมดก าลังใจ 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. เน่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในสาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการวิจัยต่อไปอาจจะขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังสาขา และคณะอื่น 

ๆ ในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ หรือศึกษากบักลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ที่

ศึกษาสาขาวิชาหลักสตูรและการสอน ซ่ึงควรจะใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากแบบทดสอบ

มาตรฐาน เพ่ือให้คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมาจากเกณฑเ์ดียวกนั 

2. เ น่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ีมีกลุ่มตัวอย่างน้อย จึงไม่สามารถแบ่งกลุ่มเ พ่ือ

เปรียบเทยีบปัจจัย โดยใช้การเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สูง กลาง ต ่า ได้ 

ดังน้ันในการวิจัยต่อไปอาจจะเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ โดยผ่านนักศึกษากลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา สงู กลาง ต ่า 
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