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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ประยกุตต์่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ขอ้มูลไดจ้ากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 285 คน ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยศึกษาสถานภาพ 4 ด้าน คือ เพศ ภาควิชา ระบบการคดัเลือก และ

หลกัสูตรท่ีศึกษา  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจัยน้ี ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบค่าเฉล่ีย ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  ร้อยละ 95  ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.80) เป็นเพศหญิง 

กาํลงัศึกษาอยู่ภาควิชาคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 22.10)  โดยผ่านระบบการคดัเลือกเขา้ศึกษาระบบกลาง (admission)  

(ร้อยละ 69.80)  เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปีภาคปกติ  (ร้อยละ 50.50) สาํหรับความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจยัท่ี

มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา พบวา่ ครอบครัวและสังคม ( = 4.26, SD = 0.66)   ผูส้อน ( = 3.96, 

SD = 0.70)  และคุณลกัษณะพ้ืนฐานของนกัศึกษา ( = 3.90, SD = 0.70) มีผลอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันในทุก ๆ ดา้นของสถานภาพ

นกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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Abstract 

This research aimed to study the opinions of students from Faculty of Applied Science on factors 

affecting the academic achievement, which is a survey research. Data were collected from questionnaires of 285 

samples by a simple random sampling method. The study was focused on 4 aspects of status: gender, Department, 

selection system and curriculum.  The statistical analysis using in this research were percentage, mean, standard 

deviation, and median test at 95% confidence level.  Results showed that the majority of students (62.80%) were 

females, studying in Department of mathematics (22.10%) through Admission system (69.80%) as regular 

undergraduate students for 4 years (50.50%). For the overall opinions on factors affecting the academic 

achievement, family and society ( = 4.26, SD = 0.66), instructors   ( = 3.96, SD = 0.70) and the basic 

characteristics of students ( = 3.90, SD = 0.70) were in high level. When comparing the opinions on factors 

affecting the academic achievement, it was found that there were statistically significant differences in all aspects 

of student status at the 0.05 level. 

 

Keywords: academic achievement, comment per factor, students from Faculty of Applied Science 

 

บทนํา 

การศึกษาเป็นกระบวนการสําคญัในการพฒันาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์ท่ีเป็นพ้ืนฐานในการพฒันา

ประเทศ  และเป็นการจดัการศึกษาท่ีเนน้พฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ถือเป็น

ภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความสาํคญั การผลิตกาํลงัคนท่ีถือวา่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ในทางวิชาชีพ 

การจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลนั้น จึงประกอบไปดว้ยปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ  การ

จดัการศึกษาท่ีดีตอ้งมีการวางแผน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของ

วชิาการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ เป็นหน่วยงานทาง

การศึกษาหน่ึงท่ีมีภารกิจดา้นการจดัการเรียนการสอนทั้งในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา  และเป็นหน่วยงาน

แห่งการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ โดยเฉพาะในยคุท่ีโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและแข่งขนัสูง 

ทุกคนต่างแสวงหาโอกาส โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์เชิง

วิชาชีพ  แต่กระบวนการคดัเลือกหรือวิธีการเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัแต่ละปีการศึกษานั้น โดยเฉพาะนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีทุกคน      จะตอ้งผา่นระบบการสอบคดัเลือกเพ่ือเขา้ศึกษาต่อในระบบใดระบบหน่ึงจาก   3   ระบบ  
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เพ่ือให้ไดน้กัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัสาขาวิชาท่ีจะศึกษา  อนัไดแ้ก่ (1) ระบบรับตรงจากมหาวิทยาลยั (2) 

ระบบกลาง (admission)  และ (3) ระบบโควตา (quota)  ผูท่ี้ผ่านการสอบคดัเลือกจากระบบต่าง ๆ จึงถือไดว้า่เป็น

บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเรียนและประสบผลสาํเร็จทางการเรียนไดต้ามจุดมุ่งหมาย   

ในความสาํเร็จทางการเรียนนั้นยอ่มมีหลายปัจจยัท่ีมาเก่ียวขอ้ง  Santatiwongchai & Sukto (2010) ไดศึ้กษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนผ่านการสอบคดัเลือกระบบโควตากบันักศึกษาท่ีเขา้เรียนผ่านการ

คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (admission) ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างกนั ในขณะท่ี 

Intachai (2013) รายงานวา่คุณภาพการสอน เจตคติต่อการเรียน และพฤติกรรมในการเรียน มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ภาคพายพัโดยคุณภาพการสอน เจตคติต่อการเรียน และสภาพแวดลอ้มในการเรียน เป็นปัจจัยท่ีสามารถนําไป

พยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได ้

สําหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร นั้น Yamsaothong (2012) พบวา่ มี 3 ตวัแปรท่ีสัมพนัธ์โดยตรงกบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ ตัวแปรด้านพฤติกรรมการเรียนของนิสิต ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายใน

สถานศึกษา และตวัแปรดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเพ่ือนกบันิสิต  ส่วนในแง่ของการเรียนภาคปฏิบติันั้น 

Klaharn (2014) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบติัของนิสิตพยาบาล ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ พบวา่ค่าเฉล่ียดา้นความมีวนิยัในตนเอง และคุณภาพการสอนของอาจารยนิ์เทศก์อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด ในขณะท่ีความรู้พ้ืนฐานเดิม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน ความรับผิดชอบ ความขยนัหมัน่เพียร ภาวะ

สุขภาพ เจตคติต่อวิชาชีพ สัมพนัธภาพระหว่างเพ่ือน ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง การเอาใจใส่ในการเรียน

ของผูป้กครอง   การจดัการเรียนการสอน และสภาพแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก    นอกจากน้ีดา้นความมีวินยั

ในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียน และความรู้พ้ืนฐานเดิม มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบติั    

 จึงกล่าวไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัหลาย

ดา้น ดังนั้นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงผลจาก

การศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน

เพ่ือนกัศึกษาจะไดป้ระสบความสาํเร็จในดา้นการเรียนต่อไป 
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วธีิการทดลอง 

งานวิจยัน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัแบบการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) แบบวดัคร้ังเดียว (one-shot study)

ใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีระเบียบวิธีดาํเนินการตามลาํดบัขั้น

ดงัน้ี   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี            

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ชั้นปีสุดทา้ย จาํนวนทั้งส้ิน 1,200 คน ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย จากกลุ่มนกัศึกษาดงักล่าว จาํนวน 285 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีเปิด

ตารางสาํเร็จรูปของ Taro Yamane (Yamane, 1967). 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม รวมทั้งแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale questions) 

3. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

   3.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากเอกสาร บทความ งานวจิยั สมัภาษณ์ และออกแบบเคร่ืองมือใหมี้

เน้ือหาครอบคลุมขอบเขตของการศึกษา โดยศึกษาสถานภาพของนักศึกษา 4 ดา้น คือ เพศ ภาควิชา ระบบการ

คดัเลือก และหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา และปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 5 ดา้น ได ้แก่ คุณลกัษณะพ้ืนฐานของ

นกัศึกษา   ดา้นพฤติกรรมการเรียน ดา้นผูส้อน  ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นครอบครัว

และสงัคม 

  3.2 ตรวจสอบเน้ือหาและความเท่ียงตรง (validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน พิจารณาคดัเลือก

และปรับตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญใหก้ระชบัและชดัเจนยิง่ข้ึน 

    3.3 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบั นกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 

คน เพ่ือหาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (alpha – coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach, 1970) อา้งจาก Srisuk (2009) พบวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.895  ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 

จึงนาํไปเก็บรวมรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจริง  

4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ตรวจให้คะแนน 

จากนั้นนาํไปประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS 16.0 for Windows โดยสถิติ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ร้อยละ  ความถ่ี  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าเฉล่ีย ค่าที  

(T-test)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

ผลการทดลอง 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสถานภาพของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ  ภาควชิาท่ีศึกษา ระบบการคดัเลือกเขา้ศึกษา 

และหลกัสูตรท่ีศึกษา สามารถแจกแจงรายละเอียด ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1. แสดงจาํนวนและร้อยละตามสถานภาพของนกัศึกษา 

 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

           ชาย 106 37.20 

           หญิง 179 62.80 

ภาควิชา   

           คณิตศาสตร์ 63 22.10 

           เคมีอุตสาหกรรม 27 9.50 

           เทคโนโลยชีีวภาพ 23 8.10 

           เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร อาหาร และส่ิงแวดลอ้ม 48 16.80 

          วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 44 15.40 

          ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์ 38 13.30 

          สถิติประยกุต ์ 42 14.70 

ระบบการคดัเลือกเขา้ศึกษา 

          ระบบกลาง (admission) 199 69.80 

          ระบบรับตรง  56 19.60 

          ระบบโควตา (quota) 30 10.50 

หลกัสูตรท่ีศึกษา   

          ปริญญาตรี  4 ปี ปกติ 144 50.50 

          ปริญญาตรี  4 ปี สมทบพิเศษ  141 49.50 

รวม 285 100.00 

 

จากตารางท่ี  1  พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.80)  ภาควชิาท่ีมีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู่

มากท่ีสุดคือภาควชิาคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 22.10)  โดยมีนกัศึกษาท่ีผา่นระบบการคดัเลือกเขา้ศึกษาระบบกลาง มาก

ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 69.80  และมีการศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  4 ปี ในภาคปกติมากกวา่ภาคสมทบพิเศษ

เพียงเลก็นอ้ยคือประมาณร้อยละ 50.50 

 เม่ือวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ไดผ้ลดงัตารางท่ี 2 โดยภาพรวมนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

ซ่ึงดา้นครอบครัวและสังคมมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าดา้นอ่ืน ๆ ทุกดา้น (  = 4.26) รองลงมาตามลาํดบัคือ ดา้น

ผูส้อน (  = 3.96) ดา้นคุณลกัษณะพ้ืนฐานของนกัศึกษา (  = 3.90)  ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

(  = 3.76) และดา้นพฤติกรรมการเรียน (  = 3.60)   เม่ือศึกษารายละเอียดในแต่ละดา้นดงักล่าวพบว่า ดา้น

คุณลกัษณะพ้ืนฐานของนักศึกษามีความคาดหวงัในการสําเร็จการศึกษาและอาชีพเป็นปัจจัยสูงสุด (  = 4.22)     

ดา้นพฤติกรรมการเรียนมีความขยนัหมัน่เพียร     ความรับผิดชอบ    และมีวนิยัในตนเองเป็นปัจจยัสูงสุด  (  = 3.78)  
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ดา้นผูส้อนมีการมีความรู้ความสามารถ ทกัษะและวิธีสอน การเตรียมการสอนอยา่งดีเป็นปัจจยัสูงสุด (  = 4.12) 

ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวกมีการมีบรรยากาศทัว่ไปเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการสอนเป็น

ปัจจยัสูงสุด (  = 3.92)  และดา้นครอบครัวและสงัคมมีการไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัวในเร่ืองการศึกษาเป็น

ปัจจยัสาํคญัสูงสุด (  = 4.39) (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่2.  แสดงค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 

ปัจจยัท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ค่าเฉล่ีย SD ความหมาย 

1. ดา้นคุณลกัษณะพ้ืนฐานของนกัศึกษา 3.90 0.70 มาก 

    มีความรู้พ้ืนฐานเดิม  3.75 0.68 มาก 

    เลือกเรียนสาขาวิชาท่ีตรงกบัความสามารถและความสนใจของตนเอง 3.78 0.70 มาก 

    มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียน 3.86 0.67 มาก 

    มีความคาดหวงัในการสาํเร็จการศึกษาและอาชีพ 4.22 0.75 มาก 

2. ดา้นพฤติกรรมการเรียน 3.60 0.79 มาก 

    คน้ควา้หาความรู้ ทบทวนความรู้ก่อนเร่ิมเรียนเน้ือหาใหม่อยา่งสมํ่าเสมอ 3.58 0.76 มาก 

    มีการปรึกษาอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษาสมํ่าเสมอ 3.42 0.87 ปานกลาง 

    มีการประเมินความรู้ของตนเองและวางแผนการเตรียมตวัสอบล่วงหนา้เสมอ 3.62 0.75 มาก 

    มีความขยนัหมัน่เพียร ความรับผิดชอบ และมีวินยัในตนเอง 3.78 0.77 มาก 

3. ดา้นผูส้อน 3.96 0.70 มาก 

    มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและวิธีสอน การเตรียมการสอนอยา่งดี 4.12 0.71 มาก 

    วิธีการสอนทาํให้เขา้ใจบทเรียนง่าย มีการเรียนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 4.04 0.69 มาก 

    มีการติดตามและประเมินผลการเรียนตลอดเวลา 3.85 0.65 มาก 

    การเรียนการสอนมีการถ่ายทอดให้เห็นถึงสถานการณ์จริง 3.85 0.73 มาก 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.76 0.76 มาก 

    มีบรรยากาศทัว่ไปเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 3.92 0.66 มาก 

    มีห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสาํหรับศึกษาคน้ควา้อยา่งเพียงพอ 3.67 0.82 มาก 

    ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ มีเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน 3.80 0.81 มาก 

    มีส่ือโสตทศันูปกรณ์ท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 3.66 0.77 มาก 

5. ดา้นครอบครัวและสงัคม 4.26 0.66 มาก 

    สมัพนัธภาพระหวา่งเพ่ือน 4.22 0.72 มาก 

    สามารถปรับตวัเขา้กบัเพ่ือนร่วมเรียนและสงัคมไดดี้ 4.20 0.63 มาก 

    ความเอาใจใส่ของครอบครัวในดา้นการศึกษา 4.25 0.65 มาก 

    ไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัวในเร่ืองการศึกษา   4.39 0.64 มาก 

รวม 3.89 0.72 มาก 
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 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํแนกตาม

เพศ ภาควชิาท่ีศึกษา ระบบการคดัเลือก และหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา แสดงไวใ้นตารางท่ี 3 ถึง 6 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่3.   ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จาํแนก

ตามเพศ 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพศ n Mean SD t Sig. 

1.  ดา้นคุณลกัษณะพ้ืนฐานของนกัศึกษา ชาย 106 3.82 0.59 -1.80 0.07 

หญิง 179 3.94 0.45 

2. ดา้นพฤติกรรมการเรียน 

 

ชาย 106 3.58 0.76 -0.29 0.76 

หญิง 179 3.60 0.56 

3. ดา้นผูส้อน ชาย 106 3.88 0.61 2.55 0.01* 

หญิง 179 3.68 0.61 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวก ชาย 106 3.88 0.61 2.55 0.01* 

หญิง 179 3.68 0.61 

5. ดา้นครอบครัวและสงัคม ชาย 106 4.25 0.63 -0.17 0.86 

หญิง 179 4.26 0.46 

โดยภาพรวม ชาย 106 3.88 0.51 0.77 0.43 

หญิง 179 3.84 0.39 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่นกัศึกษาเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนดา้นคุณลกัษณะพ้ืนฐานของนกัศึกษา  ดา้นพฤติกรรมการเรียน และดา้นครอบครัวและสังคม ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนปัจจยัดา้นผูส้อนและดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวก  นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แตกต่างกนั และในภาพรวมนกัศึกษา เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.  ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จาํแนก

ตามภาควชิาท่ีศึกษา 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 

ภาควิชา Sum of 

Squares 

Df Ms F Sig. 

1. คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 

   ของนกัศึกษา 

ระหวา่งภาควิชา 5.99 6 1.00 4.08 .001* 

ภายในภาควิชา 67.97 278 0.24   

รวม 73.97 284    

2. ดา้นพฤติกรรมทางการเรียน 

 

 

ระหวา่งภาควิชา 11.39 6 1.89 4.98 .000* 

ภายในภาควิชา 105.98 278 0.38   

รวม 117.37 284    

3. ดา้นผูส้อน 

 

 

ระหวา่งภาควิชา 8.63 6 1.44 3.98 .001* 

ภายในภาควิชา 100.38 278 0.36   

รวม 109.02 284    

4. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

    และส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ระหวา่งภาควิชา 8.63 6 1.44 3.98 .001* 

ภายในภาควิชา 100.38 278 0.36   

รวม 109.02 284    

 

5. ดา้นครอบครัวและสงัคม ระหวา่งภาควิชา 7.63 6 1.27 4.84 .000* 

ภายในภาควิชา 73.068 278 0.26   

รวม 80.707 284    

โดยภาพรวม ระหวา่งภาควิชา 4.267 6 0.71 3.77 .001* 

ภายในภาควิชา 52.318 278 0.18   

รวม 56.585 284    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4  พบว่า นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในภาควิชาต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยภาพรวม และแต่ละดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที่ 5. ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จาํแนก

ตามระบบการคดัเลือก 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 

ระบบการคดัเลือกเขา้ศึกษา Sum of 

Squares 

Df Ms F Sig. 

1. คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 

   ของนกัศึกษา 

 

ระหวา่งระบบการคดัเลือก .36 2 0.18 0.70 .494 

ภายในระบบการคดัเลือก 73.60 282 0.26   

รวม 73.97 284    

2. ดา้นพฤติกรรมทางการเรียน ระหวา่งระบบการคดัเลือก 4.05 2 2.02 5.05 .007 

ภายในระบบการคดัเลือก 113.31 282 0.40   

รวม 117.37 284    

3. ดา้นผูส้อน ระหวา่งระบบการคดัเลือก 2.87 2 1.43 3.81 .023* 

ภายในระบบการคดัเลือก 106.15 282 0.37   

รวม 109.02 284    

4. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

    และส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ระหวา่งระบบการคดัเลือก 2.87 2 1.43 3.81 .023* 

ภายในระบบการคดัเลือก 106.15 282 0.37   

รวม 109.02 284    

5. ดา้นครอบครัวและสงัคม ระหวา่งระบบการคดัเลือก 1.12 2 0.56 1.98 .139 

ภายในระบบการคดัเลือก 79.58 282 0.28   

รวม 80.70 284    

โดยภาพรวม ระหวา่งระบบการคดัเลือก 1.61 2 0.80 4.14 .017* 

ภายในระบบการคดัเลือก 54.96 282 0.19   

รวม 56.58 284    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี  5 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปัจจยัดา้น

คุณลกัษณะพ้ืนฐานของนกัศึกษา ดา้นพฤติกรรมการเรียน  และดา้นครอบครัวและสังคม ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยั

ด้านผูส้อนและด้านสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวก นักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกัน  และโดย

ภาพรวมนกัศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 6.  ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จาํแนก

ตามหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลกัสูตร n Mean SD t Sig. 
       

1. ดา้นคุณลกัษณะพ้ืนฐาน 

    ของนกัศึกษา 

   ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ 144 3.98 0.51 2.79 .006* 

   ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ 141 3.81 0.49 

2. ดา้นพฤติกรรมการเรียน    ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ 144 3.71 0.62 3.10 .002* 

   ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ 141 3.48 0.63 

3. ดา้นผูส้อน    ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ 144 3.78 0.67 .49 .619 

   ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ 141 3.74 0.56 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวย    

    ความสะดวก 

   ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ 144 3.78 0.67 .49 .619 

   ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ 141 3.74 0.56 

5. ดา้นครอบครัวและสงัคม    ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ 144 4.35 0.51 2.86 .005* 

   ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ 141 4.17 0.54 

โดยภาพรวม    ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ 144 3.92 0.46 2.49 .013* 

   ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ 141 3.79 0.41 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี  6  พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปัจจยัดา้น

คุณลกัษณะพ้ืนฐานของนกัศึกษา ดา้นพฤติกรรมการเรียน  และดา้นครอบครัวและสังคม แตกต่างกนั  ส่วนปัจจยั

ดา้นผูส้อนและด้านสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวก  นักศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และใน

ภาพรวมนกัศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

วจิารณ์ผลการทดลอง 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากงานวจิยัท่ีผา่นมานั้น ส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งในแง่การประเมินผลการรับนิสิต/นกัศึกษาเขา้มาศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัและการ

นาํเอาผลจากการวจิยัไปพฒันาหลกัสูตรต่อไป (Khansorn & Kittitrakarn, 2015; Thamcome, 2017) ในงานวจิยัน้ีได้

ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ ต่อปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ 3 อนัดบัแรก ศึกษาอยู่

ภาควชิาคณิตศาตร์ ภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร อาหาร และส่ิงแวดลอ้ม  และภาควชิาวทิยาการ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่นกัศึกษาสามารถสอบผา่นระบบการคดัเลือกเขา้ศึกษาระบบกลาง 

(admission) และเขา้ศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปีปกติ 
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เม่ือไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์แลว้

พบวา่ดา้นครอบครัวและสงัคม ส่งผลมากท่ีสุด (  = 4.26) เม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืน ๆ  โดยการไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ครอบครัวในเร่ืองการศึกษาอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉล่ียสูงสุด  (  = 4.39) รองลงมา คือ ความเอาใจใส่ของ

ครอบครัวในดา้นการศึกษา (  = 4.25) บ่งช้ีใหเ้ห็นถึงความตอ้งการกาํลงัใจและความสนใจจากครอบครัวเป็นอยา่ง

มาก ซ่ึงถา้ครอบครัวใดใหก้ารสนบัสนุนและเอาใจใส่ต่อการศึกษาของนกัศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอยอ่มเป็นส่วนสาํคญัท่ี

จะผลกัดนัใหน้กัศึกษาซ่ึงไดรั้บความอบอุ่นจากครอบครัวมีผลการเรียนดีข้ึนอยา่งแน่นนอน นอกจากน้ีสมัพนัธภาพ

ระหวา่งเพ่ือน (  = 4.22) และความสามารถปรับตวัเขา้กบัเพ่ือนร่วมเรียนและสังคมไดดี้ (  = 4.20) ก็เป็นปัจจยัท่ีมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัมากดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Yamsaothong (2012) ท่ี

พบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเพ่ือนกบันิสิตในหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นหน่ึงในตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

ในดา้นคุณลกัษณะพ้ืนฐานของนกัศึกษาพบวา่ความคาดหวงัในการสาํเร็จการศึกษาและอาชีพเป็นปัจจยัท่ี

มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.22) เท่ากนักบัสัมพนัธภาพระหว่างเพ่ือน ความคาดหวงั

ดงักล่าวเปรียบเสมือนแรงผลกัดนัและจูงใจให้นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยกุตเ์กิดความมุมานะต่อการเรียน จึง

ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมาก แตกต่างจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาจีนท่ีมหาวทิยาลยั

บูรพา ซ่ึงมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเป็นหน่ึงในตวัแปรซ่ึงสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ้

(Qin & Anannawee, 2013) แต่นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัในการสาํเร็จการศึกษา

และอาชีพสูงกวา่แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียน (  = 3.86) 

ปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงก็คือปัจจยัดา้นผูส้อน เน่ืองจากการท่ีผูส้อนมีความรู้ความสามารถ ทกัษะ

และวิธีสอน การเตรียมการสอนอยา่งดี กบัการท่ีผูส้อนมีวิธีการสอนทาํให้เขา้ใจบทเรียนง่าย มีการเรียนแบบเน้น

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัใหค้่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 กบั 4.04 ตามลาํดบั ปัจจยัดา้นผูส้อนไม่เพียง

ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ยงัส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต อีกดว้ย โดย Hongranai & Usaha (2012) 

พบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสอนของอาจารยใ์นดา้นการเตรียมการสอนเป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ดังนั้นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การรับผูส้อนในระดับมหาวิทยาลยัจึงตอ้งคาํนึงถึงความรู้

ความสามารถของผูส้อน ผูส้อนเองก็ตอ้งมีทกัษะในการสอน มีการเตรียมตวัเป็นอยา่งดีก่อนสอน มีเทคนิคการสอน

เพ่ือทาํใหน้กัศึกษาขา้ใจบทเรียนไดง่้าย และส่งเสริมการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

จากการศึกษาถึงรายละเอียดของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ท่ีมีสถานภาพต่างกัน ไดแ้ก่ เพศ 

ภาควชิา ระบบการคดัเลือก และหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมี 
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ความแตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้นของสถานภาพนกัศึกษา โดยภาควิชาส่งผลเป็นอยา่งมากต่อความคิดเห็นในทุกปัจจยั

ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงให้เห็นว่านักศึกษาแต่ละภาควิชาท่ีมีความสนใจในการศึกษาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีต่างกันส่งผลต่อทัศนคติในทุกปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และเม่ือ

เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์กับนิสิต/

นักศึกษาสถาบันอ่ืน ๆ ก็พบว่ามีความคล้ายคลึงกันบ้าง มีความแตกต่างกันบ้าง  สําหรับนิสิตหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    มหาวทิยาลยันเรศวร   มี  3  ตวัแปรท่ีส่งผลโดยตรงต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ ตัวแปรด้านพฤติกรรมการเรียนของนิสิต ตวัแปรด้านสภาพแวดล้อมภายใน

สถานศึกษา และตวัแปรดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเพ่ือนกบันิสิต (Yamsaothong, 2012) ในขณะท่ีคุณภาพการ

สอน เจตคติต่อการเรียน และพฤติกรรมในการเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ท่ีระดบั 0.01  Intachai (2013) และความมีวินยัในตนเอง และคุณภาพการสอนของอาจารยนิ์เทศก์เป็นปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบติัของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในระดบัมากท่ีสุด 

(Klaharn, 2014) 

 

สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ คร้ังน้ี เป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการ

เรียนการสอนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถประสบความสาํเร็จในดา้นการเรียน

ต่อไปได ้โดยภาพรวมนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมาก ยกเวน้ในดา้น

มีการปรึกษาอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษาสมํ่าเสมอซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลางเพียงปัจจยัเดียว นักศึกษาท่ีมี

สถานภาพท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีมา

จากต่างภาควิชากนั  และปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ท่ีสาํคญั

ท่ีสุดคือดา้นครอบครัวและสงัคม โดยเฉพาะการไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัวและความเอาใจใส่ของครอบครัว

ในดา้นการศึกษา ดงันั้นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ จึงควร

สะทอ้นผลการศึกษาน้ีไปยงัผูป้กครองทุกท่าน เพ่ือท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัอนัมีค่าต่อการเรียนของนกัศึกษาต่อไป 
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