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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ประชากร
เป้าหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัย
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (Coefficient
of Correlation) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม
(Grade Point Average: GPA) 3.51 - 4.00 จำ�นวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา คือ ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้านการจัดการการศึกษา
และด้านครอบครัวและเพื่อน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษา คือ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา คุณภาพการสอนและ
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และการสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง มีความสัมพนธ์
ไปในทางบวกและมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำ�สำ�คัญ
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Abstract
This research aimed (1) to study the academic achievement of the MA in
Education students under the College of Educational Sciences (CES), Dhurakij Pundit
University, and (2) to investigate the factors related to their academic achievement.
The subjects of the study were 30 CES M. Ed students at Dhurakij Pundit University,
and all of them were in their first year of study. The data collection was done during
the first semester of the academic year 2017. The statistics employed were percentage,
mean, standard deviation (SD), and co-efficient correlation.
Results showed that (1) twenty-five students (83.33%) obtained the grade
point average (GPA) ranging between 3.51-4.00 and the factors highly related to
their academic achievement were found to be their personal factors, educational
management factors, as well as the family-and-friends factors, (2) the factors affecting
their academic achievement were their attitudes and motivations, the quality of
instruction and the teaching behavior of the instructors. It was also found that family
support was significantly related to their academic achievement at .05.
Keywords
Factors relating to academic achievement, M. Ed. students in the Curriculum
and Instruction Program
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บทนำ�
ในอดีตที่ผ่านมาผู้ที่มีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ไม่มากนัก มีสถาบันการศึกษาที่มีโครงการในระดับ
บัณฑิตศึกษาขึ้นไปนั้นมีเฉพาะในต่างประเทศต่อมาในประเทศไทยเริ่มที่จะมีสถาบันการศึกษาหลาย
แห่งทั้งภาครัฐและเอกชนมีโครงการระดับบัณฑิตศึกษาและได้มีการวางแผนการศึกษาในระดับสูง
กว่าปริญญาตรีมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายที่
จะพัฒนา ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะคณะ /สาขาวิชา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาสามารถ
นำ�ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและมาตรฐานการทำ�งานของบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันของภาครัฐและเอกชนมีเพิ่มมากขึ้น
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ สามารถเลือกเข้าศึกษาต่อได้ตาม
ความต้องการ เพื่อสามารถศึกษาต่อระดับสูงควบคู่กับการทำ�งานได้
การศึกษามีบทบาทสำ�คัญในการช่วยพัฒนาคนทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและช่วยให้
ประสบความสำ�เร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็น
เลิศ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ดังที่มาตรา
6 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำ�รงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 5)
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา และได้ดำ�เนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications
Framework : TQF) ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพทั้ง
ภายภายในและภายนอก รวมถึงการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นกลไกในการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานของ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 มีพันธกิจในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง และมีคุณธรรม เสริมสร้างงานวิจัย และ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ บริหารงานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส บริการวิชาการ
เพื่อสอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และได้รับการรับรองปริญญาจากครุสภา เมื่อนักศึกษาสำ�เร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรกำ�หนด มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครูได้ และในช่วงปีการศึกษา 2558 ถึง
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ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รุ่นละไม่เกิน 30 คน อีกทั้งยังมีโครงสร้างหน่วยกิต
หลักสูตร 45 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก
3 หน่วยกิต การฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 6 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557) ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตและเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นทางการพบว่า
นักศึกษาที่สำ�เร็จปริญญาตรีที่สำ�เร็จทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์และสาขาอื่น ๆ มีความต้องการ
จะเข้ามาศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อที่จะมุ่งมั่น
จะประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นการเรียนที่นักศึกษาบางคนมีพื้นฐานทางด้านนี้มาบ้างและบางคนก็
ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพครูมาเลย แต่เมื่อมาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ที่เป็นการเรียนรู้มีระดับความกว้าง
ขวางและลุ่มลึกกว่าปริญญาตรี ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า บางรายวิชา
ที่นักศึกษาให้สนใจในการเรียนดี จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีไปด้วย แต่บางรายวิชาที่นักศึกษา
สนใจเรียนน้อย อาจเป็นวิชาที่ยากและลุ่มลึก จึงทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาค่อนข้างตํ่า อาจเกิด
จากปัจจัยบางอย่างทีส่ มั พันธ์กบั ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสูงหรือตํา่ ได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา
เพราะปัจจัยเหล่านี้อาจทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบัน
ควรนำ�ข้อมูลมาศึกษา เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการนำ�มาพัฒนาการผลิตของหลักสูตรและสถาน
ศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มยิ่งขึ้น อีกทั้งทางสาขาหลักสูตรยังสามารถนำ�ผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
		 1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อันได้แก่
			 1) ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 2) ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา 3) ปัจจัยด้าน
ครอบครัวและเพื่อน
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		 1.2 ตัวแปรตาม คือ
		 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2. ระยะเวลาในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2560

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เพื่อให้การดำ�เนินการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการ
วิจัยตามลำ�ดับขั้นตอน ดังนี้
ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบไปด้วยข้อคำ�ถามเกี่ยวกับ เพศ
สาขาที่สำ�เร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Grade point average : GPA) ตลอดปีการศึกษา
2560 (ตรวจสอบจากฝ่ายทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย) และรายได้ เป็นคำ�ถามแบบตรวจ
สอบรายการ (Check List) จำ�นวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม จำ�นวน 3 ด้าน คือ
1. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล
		 1.1 เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา
		 1.2 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
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2. ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา
		 2.1 หลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของวิทยาลัยครุศาสตร์
		 2.2 คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์
		 2.3 การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
3. ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน
		 3.1 การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง
		 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
มีจำ�นวนข้อคำ�ถามจำ�นวนทั้งหมด 67 คำ�ถาม เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121)
		 การแปลความความหมาย
		 เห็นด้วยมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00
		 เห็นด้วยมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50
		 เห็นด้วยปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50
		 เห็นด้วยน้อย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50
		 เห็นด้วยน้อยที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50
การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตนะ, 2538 : 144)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า .8 ขึ้นไป ถือว่ามความสัมพันธ์กันในระดับสูงหรือสูงมาก
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์มคี า่ อยูร่ ะหว่าง .6 - .8 ถือว่ามความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างสูง
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์มคี า่ อยูร่ ะหว่าง .4 - .6 ถือว่ามความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์มคี า่ อยูร่ ะหว่าง .2 - .4 ถือว่ามความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างตํา่
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตํ่ากว่า .2 ถือว่ามความสัมพันธ์กันในระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยติดต่อ ขอข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน 30 คน ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากนักศึกษา เพือ่ นำ�มาใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การทำ�วิจัย
2. ผู้ทำ�วิจัยประสานงานกับนักศึกษา ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและแจกแบบสอบถาม
โดยให้เวลาตอบแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ เนื่องจากคำ�ถามในแบบสอบถามมีจำ�นวนหลายประเด็น
จึงต้องให้เวลานักศึกษาในการตอบ
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3. หลังจาก 1 สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยจึงตามเก็บแบบสอบถามเพื่อนำ�มารวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป ถ้าแบบสอบถามตรงไหนไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยกลับไปขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามช่วยตอบให้
สมบูรณ์ด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา และปัจจัยด้านต่าง ๆ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Co-efficient of correlation
หรือ ค่า r)

ผลการวิจัย
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเรียน
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 จำ�นวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.18, S.D.=
0.54) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อนอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.20, S.D.= 0.79) ได้แก่ การ
สนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษาอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.13, S.D.= 0.66) ได้แก่ ด้าน
คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ด้านหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ของวิทยาลัยครุศาสตร์
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.02, S.D.= 0.86) ได้แก่ เจตคติ
แรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ตาราง 1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Grade Point Average: GPA) ของนักศึกษาหลักสูตร
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ จำ�นวน 30 คน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
3.00 – 3.25
3.26 – 3.50
3.51 – 4.00
คะแนนเฉลี่ย 3.69

จำ�นวน
2
3
25

ร้อยละ
6.66
10.00
83.33

ตาราง 2 แสดงระดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ จำ�นวน 30 คน
ปัจจัยด้าน
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล
1. เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา
2. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา
1. หลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของวิทยาลัย
ครุศาสตร์
2. คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์
3. การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน
1. การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
รวมทุกด้าน

4.02
4.07
3.97
4.13

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.86
0.55
0.49
0.66

4.06

0.69

มาก

4.23
4.13
4.20
4.40
4.00
4.18

0.63
0.68
0.79
0.50
0.46
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย

แปลความ
หมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร

Vol. 10 No. 2 July - December 2018

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

213

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คือ
เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์
และการสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง มีความสัมพนธ์ไปในทางบวกและมีความสัมพันธ์
ค่อนข้างสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 3 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลสัมฤทธิ์ เจตคติและ พฤติกรรม หลักสูตร คุณภาพการ
ทางการศึกษา แรงจูงใจ การเรียน สาขาวิชา สอนและ
พฤติกรม
อาจารย์
ค่า r
.684
.415
.572
.774
Sig.(2-tailed)
.029
.233
.084
.009

สนับสุนน
และสภาพ
แวดล้อม
.562
.091

การ
สนับสนุน
ของ
ครอบครัว
.729
.063

ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อน

.284
.427

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ส่วนใหญ่มีผล
การเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 จำ�นวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 ซึง่ สอดคล้องกับไพศาล หวังพาณิช (2526 : 89) อุทมุ พร จามรมาน (2535 : 38) กล่าวถึง
ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา ว่าเป็นคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน
เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนอบรม ซึ่งเป็นการ
บอกความสามารถของผู้เรียน ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ความพยายามในการเรียน ทักษะในการ
ศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ มีการเข้าห้องเรียน มีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 231-241) ได้กล่าวว่า การรูถ้ งึ ผลของการศึกษา เช่น การทดสอบ การแข่งขัน
ทำ�ให้ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้ใช้ความพยายาม มีแรงจูงใจในการเรียนและการทำ�งานได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2556 : 108) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผล
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ต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในระดับปริญญาโท โดยจำ�แนกตามคณะ/สถาบัน สรุปได้ ดังนี้ 1) คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาได้แก่ เพศ อายุ การได้รับ
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท และระยะเวลาที่ศึกษาในระดับ
ปริญญาโท 2) คณะบริหารธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ ระยะ
เวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนของนักศึกษาได้แก่ เพศ การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท และระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 4) คณะสถิติประยุกต์ ปัจจัยที่มีผลต่อผล
สัมฤทธิข์ องการเรียนของนักศึกษาได้แก่ อายุ การได้รบั ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษา
ในระดับปริญญาโท ระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี
และการได้รับเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี 5) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท และระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 6) คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ การได้รับทุนการ
ศึกษาในระดับปริญญาโท 7) คณะภาษาและการสื่อสาร ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของ
นักศึกษาได้แก่ ระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 8) ระดับสถาบัน ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ คณะที่ศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ตั้งสถานศึกษา
ในระดับปริญญาโท การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท
ระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท และการได้รับ
เกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี และภารดี อนันต์นาวี (2556) ได้วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำ�แนกตามระดับปริญญา นักศึกษา
จีนระดับปริญญาตรีโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง นักศึกษาจีนระดับปริญญาโท โดยรวมอยู่ระดับดี
นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวมอยู่ระดับดีมาก
		 2. ระดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ เช่น อาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี และอาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการสอนล่วงหน้า เข้าสอนตรงเวลา
และได้ชี้แจงแผนการสอน ส่งเสริมให้นักศึกษาซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดกิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ได้เป็นอย่างดี และด้านการจัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
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สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เช่น นักศึกษามีความเชื่อมั่นว่าเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว
จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ที่ได้รับจากหลักสูตรทำ�ให้นักศึกษา
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งานและการดำ�รงชีวิตในสังคมได้ หลักสูตรนี้ทำ�ให้นักศึกษามี
โอกาสได้งานทำ�ตรงกับความต้องการของตลาดวิชาชีพ หลักสูตรมีการกำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการพัฒนามหาบัณฑิตอย่างชัดเจน หลักสูตรมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำ�คัญ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน การปรับตัวให้ทันต่อโลกและเทคโนโลยี และ
นักศึกษาได้รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากอาจารย์ประจำ�หลักสูตร เป็นต้น
ดังที่ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 199) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพล และส่งผลกระทบทำ�ให้
บรรยากาศในชั้นเรียนมีลักษณะที่ช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนต้องคำ�นึง
ถึงอยู่ตลอดเวลาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนคือ การร่วมมือและการแข่งขันของผู้เรียนในชั้น
เรียนประกอบด้วยบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือกันแก้ปัญหาและการให้แรงเสริมหรือรางวัล
ลักษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้สอนจะมีอิทธิพลต่อการเรียนของผู้เรียนความร่วมมือระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนคำ�นึงถึงวัตถุประสงค์การเรียนเป็นสำ�คัญ ความรู้สึกและเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อกลุ่ม
เพื่อนผู้สอนจะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ ส่วนการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยครุศาสตร์ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น สถานที่นั่งอ่านหนังสือ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น มีเพียงพอและสภาพพร้อมต่อการ
ใช้งาน
ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อนอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การสนับสนุนของครอบครัวหรือ
ผู้ปกครอง เช่น เรื่องการศึกษานักศึกษาตัดสินใจด้วยตนเอง และครอบครัว ยอมรับและอนุญาตให้
นักศึกษาตัดสินใจ ทำ�ให้นักศึกษารู้สึกว่าเป็นคนสำ�คัญในครอบครัว และจะให้กำ�ลังใจนักศึกษา
เมื่อนักศึกษามีปัญหาเรื่องการเรียน ทำ�ให้นักศึกษามีกำ�ลังใจในการเรียน และความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อน เช่นนักศึกษาและเพื่อนชอบสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในการเรียนเพราะสะดวกรวดเร็ว
เมื่อนักศึกษาไม่ได้เข้าเรียน เพื่อนจะนำ�เอกสารหรืออธิบายเนื้อหานั้นทำ�ให้นักศึกษาเรียนได้ทันเพื่อน
และนักศึกษาร่วมกับเพื่อน ช่วยกันทำ�งานกลุ่ม ที่ได้รับมอบหมายสำ�เร็จตามกำ�หนด และมีการเสริม
การเรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และเพื่อน ๆ ของนักศึกษา จะช่วยเหลืออำ�นวยความสะดวก
เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนในการทำ�งานร่วมกัน และนักศึกษามีเพื่อนที่ให้กำ�ลังใจและให้คำ�ปรึกษา
ในเวลาที่นักศึกษามีปัญหา
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เจตคติ แรงจูงใจต่อการเรียนของ
นักศึกษามีความต้องการที่จะเรียนให้สำ�เร็จภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด, คิดว่าการทำ�งานที่
ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำ�หนด เป็นเรื่องที่ดี นักศึกษาคิดว่าการเรียนสาขาวิชาสาขาวิชา
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หลักสูตรและการสอนทำ�ให้มีอนาคตที่ดีได้ ส่วนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากล่าวคือ นักศึกษา
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่อาจารย์สอนในห้องเรียนและสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการ
เรียนด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรรค์ ทองติ๊บ และนํ้าเงิน จันทรมณี (2557) เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนของนิสิต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นิสิตชอบเรียน ในสาขาวิชานี้ 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจต่อการเรียนของ
นิสิต นิสิตคิดว่าการเรียนสาขาวิชานี้ทำ�ให้มีอนาคตที่ดีได้ และนิสิตสามารถเรียนหรือทำ�งานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้สำ�เร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้ด้วยตนเอง 3) ปัจจัยด้านการปรับตัวต่อการเรียน
ของนิสิต นิสิตเข้าเรียนทุกครั้ง ในรายวิชาต่างๆ 4) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของนิสิต นิสิต
ส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบตามระยะเวลากำ�หนด 5) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์
อาจารย์ได้เตรียมการสอนล่วงหน้า 6) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่อการเรียนของนิสิต ห้องเรียน เช่น
โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น มีเพียงพอและสภาพพร้อมต่อการใช้งาน และอนุวัติ คูณแก้ว (2555) ศึกษาเรื่อง
การวิเคราะห์จำ�แนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนสูงและตํ่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่มีผลการเรียนสูงและตํ่า คือ นิสัยในการ
เรียน และ เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 2) ปัจจัยที่สามารถจำ�แนกประเภทนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนสูงและตํ่า มี 2 ตัวแปร ได้แก่นิสัยการเรียน และ เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยตัวแปรทั้ง
สองตัวแปร สามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงได้ถูกต้องร้อยละ
85.70 กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า ได้ถูกต้องร้อยละ 88.90
นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ใช้คำ�ถามปลายเปิดพิจารณาในประเด็นนี้ เช่น นักศึกษามองว่า
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยครุศาสตร์ควรจัดให้มีการทำ�กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น และควรจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีจิต
สาธารณะด้วยการให้ช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยครุศาสตร์
ควรจัดให้มีการทำ�กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้เกิดความ
สัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียน จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องส่วน ส่วนอีกประเด็นที่สำ�คัญ คือ ควร
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต อีกทั้งควรปรับเวลาในการเรียน อาจเป็นการเรียนวันละ 2 วิชาต่ออาทิตย์
เช่น วันเสาร์เรียนวิชาหนึ่ง วันอาทิตย์เรียนอีกวิชาหนึ่งจะทำ�ให้ผู้เรียนเปลี่ยนการเรียนรู้ไปด้วย
3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คือ
เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์
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และการสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง มีความสัมพนธ์ไปในทางบวกและมีความสัมพันธ์ค่อน
ข้างสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง Stiggins
(1994 : 310) Triandis (1971 : 2 - 3) และ Carter V. Good (1973 : 375) ได้กล่าวถึงเจตคติและ
แรงจูงใจไว้ว่า เป็นความรู้สึกชื่นชอบ หรือไม่ชื่นชอบ ความรู้สึกด้านบวก หรือ ด้านลบ ต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เป็นความเกี่ยวเนื่องระหว่างความรู้สึก กับ สิ่งนั้นโดยเฉพาะ เช่น เจตคติต่อครู ผู้บริหาร วิชา
กิจกรรมการสอน ฯลฯ ได้แบ่งองค์ประกอบของเจตคติไว้ 3 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบทางด้านความรู้
ความเข้าใจ (A Cognitive Component) ได้แก่ บุคคล สถานการณ์สังคม 2) องค์ประกอบทางด้าน
ความรู้สึก (An Affective Component) เป็นองค์ประกอบที่ต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่ 1 คือ เมื่อ
มีความรู้ความเข้าใจแล้วจะเกิดความรู้สึกต่อสิ่งนั้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ 3) องค์
ประกอบทางด้านการกระทำ� (Behavioral Component) เมื่อเกิดองค์ประกอบที่ 1 และ 2 แล้ว
จะเกิดความพร้อมทางการกระทำ� ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งสอง ส่วนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็น
ความปรารถนา และความพยายามอย่างสูง ของผูเ้ รียนทีจ่ ะศึกษาให้บรรลุสมั ฤทธิผ์ ลตามเกณฑ์ทต่ี ง้ั ไว้
และเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ทว่ั ไปของการศึกษาซึง่ สอดคล้องกับ เสกสรรค์ ทองติบ๊ และนํา้ เงิน จันทรมณี
(2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านเจตคติ
ต่อการเรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจต่อการเรียนของนิสิตโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่น นิสิตคิดว่าการเรียนสาขาวิชานี้ทำ�ให้มีอนาคตที่ดีได้ และสามารถเรียน
หรือทำ�งานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สำ�เร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ รุ่งฤดี
กล้าหาญ (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล พบว่า ความมีวินัยในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน และความรู้พื้นฐาน
เดิม มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาคปฏิบัติ
โดยตัวแปรด้านความมีวินัย และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนสามารถร่วมทำ�นายผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ได้ คิดเป็นร้อยละ 14.10
คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ก็เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ระดับ
ค่อนข้างสูง ทั้งนี้การที่นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงพิจารณาจากการตอบแบบประเมินจาก
นักศึกษาว่า อาจารย์ผสู้ อนมีความรูใ้ นวิชาทีส่ อนเป็นอย่างดี และอาจารย์ผสู้ อนได้เตรียมการสอนล่วง
หน้า เข้าสอนตรงเวลา และได้ชแ้ี จงแผนการสอน ส่งเสริมให้นกั ศึกษาซักถาม แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ได้เป็นอย่างดี ยิ่งนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สูงเท่าใด ดังนั้นทางสาขาวิชา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาเพราะเรื่องสำ�คัญสำ�หรับ
หลักสูตร นอกจากนั้นจะทำ�ให้หลักสูตรมีคูณภาพสูงตามไปด้วย รวมทั้งการสนับสนุนและสิ่งแวดล้อม
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ของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ การบริการ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่จะช่วยให้นักศึกษา มีความสุข ได้รับความสะดวก
ปราศจากความกังวลใด ๆ ทำ�ให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้อย่างเต็มที่ (วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2530 : 100)
การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางค่อนข้างสูง เป็นส่วนหนึ่ง
ทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาสูง เพราะครอบครัว/ผูป้ กครอง ยอมรับและอนุญาตให้นกั ศึกษาตัดสินใจ
ด้วยตนเอง ทำ�ให้นักศึกษารู้สึกว่าเป็นคนสำ�คัญในครอบครัว เมื่อมีปัญหาเรื่องการเรียน คอยให้กำ�ลัง
ใจในการเรียนและสนับสนุนด้านการเงินอย่างสมํ่าเสมอ ทำ�ให้นักศึกษามีกำ�ลังใจ ตั้งใจในการเรียน
เพราะไม่ต้องหารายได้ระหว่างเรียน จึงทำ�ให้นักศึกษามีเวลาเรียนมากขึ้น เนื่องจากกรเรียนแต่ละวิชา
เป็นช่วงเวลาสั้น นักศึกษานอกจากจะทำ�งานประจำ�แล้ว ยังมีเวลาศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาและทำ�งาน
ส่งได้ตามเวลาที่กำ�หนดทำ�ให้ผลการเรียนแต่ละวิชาดี ผลสุดท้ายคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง
ตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ashworth, Morison S. (1963) ได้ศึกษาเปรียบเทียบองค์
ประกอบภูมิหลังที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนตามที่คาดไว้และตํ่ากว่าที่คาดไว้
โดยวัดจากระดับสติปัญญา (IQ) ถ้าสติปัญญาสูงกว่า 150 ขึ้นไปถือว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ที่คาดไว้ กลุ่มตัวอย่างคือประชากรเป็นระดับ 5 และ 6 จำ�นวน 178 คน ผลการวิจัยพบว่า
1) ผูป้ กครองของนักเรียนกลุม่ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการศึกษาตามทีค่ าดไว้ มีความเอาใจใส่ความรับผิดชอบ
และมีความสัมพันธ์กับนักเรียนมากกว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตํ่ากว่า
ที่คาดไว้ 2) แรงกระตุ้นของผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่สำ�คัญมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาองค์
ประกอบทางด้านอายุ และเพศ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนน้อยมาก
3) โอกาสทีน่ กั เรียนได้อา่ นหนังสือทีม่ คี ณ
ุ ค่า จะทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของนักเรียนแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ไปใช้
1. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล คือ พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับปานกลาง เนื่องการจัดการศึกษาแบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
เป็นการจัดการศึกษามีระยะเวลาที่สั้นและมีเนื้อหามากในแต่ละรายวิชา ต้องอ่านหนังสือล่วงหน้า
เพื่อเตรียมตัวไปถกประเด็นปัญหากับอาจารย์และเพื่อนเรียนในห้อง ซึ่งแต่ละวัน วิชาเรียนก็สลับสับ
เปลี่ยนกันไป บางครั้งสับสน เหนื่อยและกดดัน แต่เมื่อนักศึกษาเลือกแล้ว จึงต้องมุมานะเรียนต่อไป
ให้จบตามหลักสูตรที่วางไว้ ซึ่งผู้สอนอาจมีกิจกรรมที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยู่เป็นระยะ ๆ
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2. ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา คือ หลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของ
วิทยาลัยครุศาสตร์ และการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กับผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับปานกลาง นักศึกษาความรู้ ความเข้าใจ การฝึกทักษะ รายวิชาต่างๆ
ที่หลักสูตรกำ�หนดไว้รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อที่ได้รับจากหลักสูตรทำ�ให้นักศึกษาสามารถ
นำ�ไปหรือประยุกต์ใช้ในการทำ�งานและการดำ�รงชีวิตทำ�ได้เฉพาะในวันที่นักศึกษามาเรียนเฉพาะวัน
เสาร์และวันอาทิตย์ เท่านั้น ถ้าจัดวันปกติก็ไม่สะดวก ด้วยเวลาและการเดินทางใช้เวลามาก ทำ�ให้
เสียเวลา การจัดการเรียนรู้เพิ่มหรือกิจกรรมต่างๆ บางครั้งอาจต้องใช้วันนักขัตฤกษ์ ส่วนสภาพ
แวดล้อมควรประสานงานกับหน่วยงานในสถานศึกษาเพื่อจัดทำ�ขึ้น เช่น ห้องค้นคว้าและการทำ�งาน
เป็นกลุ่มเล็ก มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปรินท์ เป็นต้น
3. ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับตํ่า เนื่องจากนักศึกษาส่วนมากมาจากต่างจังหวัด ต้องใช้เวลาการเดิน
ทางค่อนข้างมาก ถึงเวลาก็ต้องรีบเดินทางกลับไปทำ�งานประจำ�จึงทำ�ให้การที่จะช่วยเหลืออำ�นวย
ความสะดวกการทำ�งานร่วมกันทำ�ได้เฉพาะในห้องเรียน ส่วนนอกห้องเรียนก็มีเวลาน้อย บางคน
ติดต่อได้ลำ�บากเพราะอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ถึง บางครั้ง นักศึกษาและเพื่อนจะรวมกลุ่มกันทบทวนบท
เรียนก่อนสอบ เมื่อนักศึกษาไม่ได้เข้าเรียน เพื่อนจะนำ�เอกสารหรืออธิบายเนื้อหานั้นทำ�ให้นักศึกษา
เรียนได้ทันเพื่อน แต่เวลาและโอกาสน้อย ดังนั้นนักศึกษาที่มีความสัพนธ์กับเพื่อนน้อยจึงทำ�ให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าไปด้วย ปัจจัยนี้หลักสูตรอาจต้องให้ความช่วยเหลือโดยประสานงาน
กับนักศึกษาทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงเข้ามามีสว่ นผลักดันเพือ่ ไม่ให้ทอ้ ถอยและมีก�ำ ลังใจทีจ่ ะสูต้ อ่ ไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบบล็อกคอร์ส (Block Course) คณะอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ที่ศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปรียบเทียบกับสาขาอื่น ๆ ในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบัน
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