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กิตติกรรมประกาศ
การทําวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่
ได้ ให้ ทนุ สนับสนุนการวิจยั เพื่อเป็ นการพัฒนาบุคคลกรของคณะฯ และขอขอบคุณคณะกรรมการ
วิจยั และวิชาการของคณะฯ ที่ได้ กรุณาให้ คําแนะนํา ตลอดจนการตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่องอันพึงมีใน
งานวิจยั ฉบับนี ้ จนกระทัง่ สําเร็ จลุลว่ งเป็ นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ ให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุน ซึง่ มิได้ กล่าวนามมา ณ ที่นี ้
ตลอดจนขอขอบคุณผู้ให้ ข้อมูลสําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ทุกท่าน คือ นักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ที่ลงเรี ยนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ชันปี
้ ที่ 4 รหัส
นักศึกษา 53 ที่ ได้ ร่วมแบ่งปั นแสดงความคิดเห็ น การให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยกัน ขับเคลื่อน
หลักสูตรให้ มีระบบการเรี ย นการสอนในชัน้ เรี ย น การบริ หารจัดการการศึกษาของคณะฯให้ มี
ประสิท ธิ ภาพ ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ นัก ศึก ษารุ่ น ต่อๆไปเรี ย นอย่า งมี ค วามสุข เป็ นคนดี คนเก่ ง จบตาม
แผนการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ ออกไปทํางานรับใช้ สงั คมและใช้ ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างปกติสขุ

สุรชัย กังวล
สิงหาคม 2557

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปั ญหา
ในปั จจุบนั การดําเนินการเพื่อพัฒนาประเทศให้ ม่งุ ไปสู่การเป็ นสังคมฐานความรู้
(Knowledge-based Society) ภายใต้ ยคุ โลกภิวตั น์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว จําเป็ นต้ อง
อาศัยวิสยั ทัศน์ในการพัฒนานโยบายและการวางแผนการเรี ยนการสอน การจัดสภาพแวดล้ อมให้
สอดคล้ องกับบริ บท ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา การ
ปรับปรุ งพัฒนาแนวทางบริ หารจัดการ การศึกษาหาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนัก ศึก ษา ให้ สอดคล้ อ งกับทิ ศ ทางในพระราชบัญ ญัติการศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 เป็ น
สิง่ จําเป็ นและต้ องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 (2550-2554) เป้าหมายการพัฒนาประเทศก็ยงั มีเป้าหมายอยู่บนฐานการพัฒนาโดยมีคน
เป็ นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้ มีความพร้ อมและมีระบบภูมิค้ มุ กันพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึง่
ปั จจัยหนึ่งที่ บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯได้ ก็ คือ การขับเคลื่อนทางการศึกษา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 3)
ซึ่งการจัดทํ าแผนพัฒนาการศึก ษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ 11 พ.ศ.
2555-2559 ได้ ยึดหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ. 2552-2559) รวมทัง้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ที่ม่งุ หวังจะพัฒนาคุณภาพ
ุ ค่า
คนไทยทุกกลุม่ วัยให้ มีความพร้ อมทังกาย
้
ใจ สติปัญญา มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คณ
ของความเป็ นไทย มีโอกาสและสามารถเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีภมู ิค้ มุ กันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็ น
พลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ เชื่อมโยงกับบทบาทและอํานาย
หน้ าที่ของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็ นกรอบแนวคิดในการดําเนินการโดยมีเป้าหมายสําคัญ คือ
ุ ภาพ เป็ นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีภมู ิค้ มุ กัน รู้เท่าทัน
มุ่งให้ คนไทยได้ เรี ยบรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคณ
ในเวทีโลก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ จดั ทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่
11 พ.ศ.2555-2559 ขึ ้น โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและบริ บทสภาพแวดล้ อมทุกด้ าน
ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาประกอบกับทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ รวมทังการให้
้
ความสําคัญกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องระดมความคิดเห็นจากทัง้
ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชนที่สนใจ เพื่อให้ แผนพัฒนาการศึกษาฯ มีความสอดคล้ องกับ
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ความต้ องการของพื ้นที่และท้ องถิ่นที่จะส่งผลให้ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาในระดับ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทังเป็
้ นประโยชน์ในการบริ หารจัดการได้ อย่าง
ชัด เจน เพื่ อ มุ่ง ให้ เ กิ ด การพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น และความอยู่ดี มี สุข ของคนไทย โดยยึด “คน” เป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนา มีวตั ถุประสงค์และแนวนโยบายดังนี ้
1) การพัฒนาคนอย่างรอบด้ านและสมดุล เพื่อเป็ นฐานหลักของการพัฒนา มี
แนวนโยบาย (1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู้ ในทุกระดับและประเภทการศึกษา (2)
ปลูกฝั งและเสริ มสร้ างให้ ผ้ ูเรี ยนมีศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม มีจิตสํานึกและมีความ
ภูมิใจในความเป็ นไทย มีระเบียบวินยั มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมและยึดมัน่ ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขและรังเกียจการทุจริ ต ต่อต้ าง
การซื ้อสิทธิ์ขายเสียง (3) เพื่อโอกาสทางการศึกษาให้ ประชาชนทุกคน ตังแต่
้ แรกเกิดจนตลอดชีวิต
ได้ มีโอกาสเข้ าถึงบริ การการศึกษาและการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรื อทุพพลภาพ
ยากจน อยู่ใ นท้ องถิ่ น ห่ า งไกลทุร กัน ดาร (4) ผลิต และพัฒ นากํ า ลัง คนให้ สอดคล้ องกับ ความ
ต้ องการของประเทศและเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันและร่ วมมือกับนานาประเทศ (5) พัฒนา
้
นคุณภาพภายในและระบบการ
มาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทังระบบประกั
กันคุณภาพภายนอก และ (6) ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ มี
คุณภาพและมาตรฐาน มีคณ
ุ ธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
2) สร้ างสั ง คมไทยให้ เป็ นสั ง คมคุ ณ ธรรม ภู มิ ปั ญญาและการเรี ยนรู้ มี
แนวนโยบาย (1) ส่งเสริ มการจัดการศึกษา อบรมและเรี ยนรู้ ของสถาบันศาสนาและสถาบันทาง
สังคม รวมทังการศึ
้
กษาในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (2) ส่งเสริ มสนับสนุน
เครื อข่ายภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เป็ นวิถีชีวิต
อย่ า งมี คุณ ภาพและตลอดชี วิ ต และ (3) ส่ ง เสริ ม การวิ จัย และพัฒ นาเพื่ อ สร้ างองค์ ค วามรู้
นวัตกรรมและทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาพัฒ นาระบบบริ ห ารจัดการความรู้ และสร้ างกลไกการนํ า
ผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
3) พัฒนาสภาพแวดล้ อมของสังคม เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาคนและสร้ างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ มีแนวนโยบาย (1) พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต (2) เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ หารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอํานาจการบริ หารและจัดการศึกษาไปสูส่ ถานศึกษาเขตพื ้นที่
การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (3) ส่งเสริ มการมีส่วมร่ วมของภาคเอกชน ประชาชน
ประชาสังคมและทุกภาคส่วนของสังคมในการบริ หารจัดการการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริ ม
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การศึกษา (4) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆและการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริ หารจัดการ
และใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ (5) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศด้ า น
การศึกษาพัฒนาความเป็ นสากลของการศึกษา เพื่อรองรับการเป็ นประชาคมอาเซียนและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพล
โลกอย่างสันติสขุ มีการพึง่ พาอาศัยและเกื ้อกูลกัน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)
จากรายงานการวิจยั การศึกษาแนวโน้ มเพื่อการวิจยั และพัฒนาการศึกษาสําหรับ
อนาคต พบว่า โดยภาพรวมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางนัน้ ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการนําหลักสูตรไปใช้ หรื อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ดังนัน้ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทย ต้ องให้ ความสําคัญใน
การศึกษาในเรื่ องของวิกฤติทางการศึกษาเป็ นอันดับแรก โดยเน้ นงานวิจยั เพื่อนําไปสู่การแก้ ไข
ปั ญหาและการพัฒนาประเทศในอนาคต (พันธ์ศกั ดิ์ พลสารัมย์, 2549: ซ)
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ เพื่อนําผลที่
ได้ จ ากการศึก ษาไปสู่ก ารกํ า หนดนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ แ ละการวางแผนปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ บญ
ั ฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์และแผนการเรี ยนการสอนที่จะทําให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้น อันจะส่งผลต่อความมัน่ คงของคณะฯและความเป็ นอยู่
ของนักศึกษา ทําให้ นักศึกษาประสบผลสัมฤทธิ์ ในการศึกษาและมี ความสุขในการเล่าเรี ยน มี
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
อนาคตสดใจและมีคณ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน
พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษา
3. เพื่อศึกษาถึงปั ญหาและข้ อเสนอแนะที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักศึกษา
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. นํ า ผลการศึ ก ษาในครั ง้ นี ไ้ ปวางแผนหรื อ ปรั บ ปรุ ง นโยบายของคณะ
เศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษา
2. อาจารย์ ผ้ ูสอนสามารถนํ า ผลการวิ จัย ครั ง้ นี ม้ าเป็ นข้ อ มูล ในการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรและวางแผนการเรี ยนการสอนที่จะทําให้ นกั ศึกษามีความตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้นและทําให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่เพิ่มสูงขึ ้น
3. การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนาองค์ความรู้ ในด้ านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ขันสู
้ ง คือ การวิเคราะห์สมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยการ
วิเคราะห์ เส้ นทาง (Path analysis) ด้ วยเทคนิคการใช้ ค่าประมาณความควรจะเป็ นสูงสุด
(Maximum Likelihood: ML) ด้ วยโปรแกรม Amos เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนในระดับ
ปริ ญญาเอก วิชา ศย 712 การใช้ เครื่ องมือการวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั เชิงปริ มาณ
และคุณภาพ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้
1. หน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ ชันปี
้ ที่ 4 รหัสนักศึกษา 53
2. ขอบเขตของเนื อ้ หาในการวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุที่ มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนัน้ ศึกษาเฉพาะตัวแปรด้ าน รายรับของนักศึกษา ความถี่ใน
การอ่านหนังสือ สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา
เท่านัน้ ผู้วิจยั ไม่ได้ ศึกษาครอบคลุมถึงปั จจัยด้ านอื่นๆ เช่น ปั จจัยภายนอก ด้ านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และสิง่ แวดล้ อม
3. ด้ านเวลา ศึกษาในช่วงเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557
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นิยามศัพท์ ปฏิบัตกิ าร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนรวมที่นกั ศึกษาทําได้ จากภาระงานที่
ได้ รับมอบหมายและแบบทดสอบการประเมินการเรี ยนการสอนตลอดหลักสูตรหรื อก็คือเกรดสะสม
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ชันปี
้ ที่ 4 รหัสนักศึกษา
53 ที่เรี ยนหลักสูตรศิลปศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายรั บของนักศึกษา หมายถึง จํานวนเงินที่บิดา มารดา หรื อผู้ปกครองได้ สง่ ให้
เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการศึกษาเล่าเรี ยนและเป็ นค่าครองชีพในการดํารงชีวิตประจําวัน รวมถึง
จํานวนเงินที่นกั ศึกษาสามารถหารายได้ พิเศษระหว่างเรี ยน เช่น การรับจ้ างเก็บข้ อมูลให้ กบั ท่าน
อาจารย์ ซึง่ มีหน่วยเป็ นจํานวนเงินบาทต่อเดือน
ความถี่ในการอ่ านหนังสือ หมายถึง จํานวนครัง้ ของการอ่านหนังสือเรี ยน ซึง่ มี
หน่วยเป็ นจํานวนชัว่ โมงการอ่านต่อสัปดาห์
สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งแวดล้ อม
ทั่วไป เช่น การจัดห้ องเรี ยน แสง การถ่ายเทอากาศ ความสะอาด เสียงรบกวน และต่อสภาพ
ส่วนประกอบเฉพาะของห้ องเรี ยน เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ เพียงพอหรื อไม่ สื่อการสอนและอุปกรณ์การสอน
อื่นๆ ที่จดั ไว้ ง่ายต่อการนํามาใช้ ณ อาคารยรรยง สิทธิชยั คณะเศรษฐศาสตร์
พฤติ ก รรมของอาจารย์ หมายถึ ง ระดับ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ
พฤติกรรมของอาจารย์ผ้ สู อน ที่มีการเอาใจใส่และส่งเสริ มงานด้ านการเรี ยนการสอน การมีมนุษย์
สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อความหมาย วิธีการสอนที่เหมาะสม
พฤติกรรมของนั กศึกษา หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อ
พฤติกรรมของตัวเองและเพื่อนนักศึกษาที่ร่วมเรี ยนในชันเรี
้ ยน การตังใจเรี
้ ยน มีการจดบันทึก การ
ซักถาม
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎี
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ครัง้ นี ้ได้ มีการตรวจสอบเอกสาร
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง โดยครอบคลุมเนื ้อหา ดังนี ้
1. แนวคิดของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. แนวคิดการจัดการเรี ยนการสอน
3. แนวคิดของการจัดการเรี ยนการสอนแบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
4. แนวคิดพฤติกรรมของครูที่มีประสิทธิภาพ
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
6. กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. แนวคิดของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Learning Achievement) เป็ นผลที่เกิดจากปั จจัยต่างๆ
ในการจัด การศึ ก ษา นัก ศึ ก ษาได้ ใ ห้ ความสํ า คัญ กับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเนื่ อ งจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นดัชนีประการหนึ่งที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังที่ อนาตาซี
(อ้ า งถึ ง ใน ปริ ย ทิ พย์ บุญคง, 2546:
7) กล่า วไว้ พอสรุ ปได้ ว่า ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นมี
ความสัม พัน ธ์ กับ องค์ ป ระกอบด้ า นสติปัญ ญาและองค์ ป ระกอบด้ า นที่ ไ ม่ใ ช้ ส ติปัญ ญา ได้ แ ก่
องค์ประกอบด้ านเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจและองค์ประกอบที่ไม่ใช้ สติปัญญาด้ านอื่น
ไอแซงค์ อาโนลด์ และไมลี (อ้ า งถึง ใน ปริ ย ทิ พ ย์ บุคญคง, 2546:
7) ให้
ความหมายของคําว่าผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ขนาดของความสําเร็ จที่ได้ จากการทํางานที่ต้องอาศัย
้
งทางร่
้
างกายและ
ความพยายามอย่างมาก ซึง่ เป็ นผลมาจากการทําที่ต้องอาศัยทังความสามารถทั
ทางสติปัญญา ดังนันผลสั
้
มฤทธิ์ทางการเรี ยนจึงเป็ นขนาดของความสําเร็ จที่ได้ จากการเรี ยน โดย
อาศัยความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอาจได้ จากกระบวนการที่ไม่ต้อง
อาศัยการทดสอบ เช่น การสังเกตหรื อการตรวจการบ้ านหรื ออาจได้ ในรูปของเกรดจากโรงเรี ยน ซึง่
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ต้ องอาศัยกระบวนการที่ ซับซ้ อนและระยะเวลานานพอสมควรหรื ออาจได้ จากการวัดแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั่วไป ซึ่งสอดคล้ องกับ สมนึก ภัททิยธนี (2546: 89) ที่ให้ ความหมาย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการ
เรี ยนการสอนเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรี ยนที่เกิดขึ ้นจากการฝึ กอบรม
หรื อการสอบ จึงเป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลว่าเรี ยนแล้ วมีความรู้ เท่าใด
สามารถวัดได้ โดยการใช้ แบบทดสอบต่างๆ เช่น ใช้ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ข้ อสอบวัดภาคปฏิบตั ิ
สามารถวัดได้ 2 รูปแบบ ดังนี ้
1. การวัดด้ านปฏิบตั ิ เป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบตั ิโดย
ทักษะของผู้เรี ยน โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนแสดงความสามารถดังกล่าวในรู ปของการกระทําจริ งให้
ออกเป็ นผลงาน การวัดต้ องใช้ ข้อสอบภาคปฏิบตั ิ
2. การวัดด้ านเนือ้ หา เป็ นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื อ้ หา ซึ่งเป็ น
ประสบการณ์ เรี ยน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้ านต่างๆ สามารถวัดได้ โดยใช้ แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์
จากความหมายข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลการวัด
การเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์การเรี ยนรู้ในเนื ้อหาสาระที่เรี ยนมาแล้ วว่าเกิดการเรี ยนรู้เท่าใด
มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดได้ จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในลักษณะต่างๆ และการ
วัดผลตามสภาพจริ งเพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษาความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักการศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนไว้ ดงั นี ้
สมนึก ภัททิยธนี (2546: 78-82) ได้ ให้ ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนว่า หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองต่างๆที่นกั เรี ยนได้ รับการเรี ยนรู้
ผ่านมาแล้ ว ซึ่งแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครู สร้ างกับแบบทดสอบมาตรฐาน แต่
เนื่องจากครู ต้องทําหน้ าที่วดั ผลนักเรี ยน คือ เขียนข้ อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ตนได้ สอน ซึ่งเกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับแบบทดสอบที่ครูสร้ างและมีหลายแบบแต่ที่นิยมใช้ มี 6 แบบ ดังนี ้
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1) ข้ อสอบแบบอัตนัยหรื อความเรี ยง ลักษณะทัว่ ไปเป็ นข้ อสอบที่มีเฉพาะคําถาม
แล้ วให้ นกั เรี ยนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และข้ อคิดเห็นแต่ละคน
2) ข้ อสอบแบบกาถูก กาผิด ลักษณะทัว่ ไปถือได้ ว่าข้ อสอบแบบกาถูก กาผิด คือ
ข้ อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แต่ตวั เลือกดังกล่าวเป็ นแบบคงที่และมีความหมายตรงกัน
ข้ าม เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริ ง-ไม่จริง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็ นต้ น
3) ข้ อสอบแบบเติมคํา ลักษณะทั่วไปเป็ นข้ อสอบที่ ประกอบด้ วยประโยคหรื อ
ข้ อความที่ยงั ไม่สมบูรณ์ให้ ผ้ ตู อบเติมคําหรื อประโยคหรื อข้ อความลงในช่องว่างที่เว้ นไว้ นนั ้ เพื่อให้
มีใจความสมบูรณ์และถูกต้ อง
4) ข้ อสอบแบบตอบสันๆ
้ ลักษณะทัว่ ไปข้ อสอบประเภทนี ้คล้ ายกับข้ อสอบแบบ
เติมคํา แต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสันๆเขี
้ ยนเป็ นประโยคคําถามสมบูรณ์ (ข้ อสอบเติมคํา
เป็ นประโยคที่ยงั ไม่สมบูรณ์ ) แล้ วให้ ผ้ ตู อบเป็ นคนเขียนตอบคําตอบที่ต้องการจะสังและกะทั
้
ดรัด
ได้ ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็ นการบรรยายแบบข้ อสอบอัตนัยหรื อความเรี ยง
5) ข้ อสอบแบบจับคู่ ลักษณะทัว่ ไปเป็ นข้ อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีคําหรื อ
ข้ อความแยกจากกันเป็ น 2 ชุด แล้ วให้ ผ้ ตู อบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้ อความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จะคู่
กับคําหรื อข้ อความใดในอีกชุดหนึง่ (ตัวเลือก) ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผ้ อู อก
ข้ อสอบกําหนดไว้
6) ข้ อสอบแบบเลือกตอบ ลักษณะทัว่ ไปข้ อสอบแบบเลือกตอบนี ้จะประกอบด้ วย
2 ตอน ตอนนําหรื อคําถามกับตอนเลือก ในตอนเลือกนี ้จะประกอบด้ วยตัวเลือกที่เป็ นคําตอบถูก
และตัวเลือกที่เป็ นตัวลวง ปกติจะมีคําถามที่กําหนดให้ นกั เรี ยนพิจารณาแล้ วหาตัวเลือกที่ถกู ต้ อง
มากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอื่นๆ และคําถามแบบเลือกตอบที่ ดีนิยมใช้ ตัวเลือกที่
ใกล้ เคียงกัน ดูเผินๆจะเห็นว่าทุกตัวเลือกถูกหมดแต่ความจริงมีนํ ้าหนักถูกมากน้ อยต่างกัน
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 96) ได้ กล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ในทํานองเดียวกันว่า หมายถึง แบบทดสอบที่วดั ความรู้ของนักเรี ยนที่ได้ เรี ยนไปแล้ ว ซึง่ มักจะเป็ น
ข้ อคําถามให้ นกั เรี ยนตอบด้ วยกระดาษและดินสอกับให้ นกั เรี ยนปฏิบตั จิ ริ ง
จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่กล่าวมาข้ างต้ น
สรุปได้ วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหมายถึง แบบทดสอบที่วดั ความรู้ความสามารถ
ทางการเรี ยนด้ านเนื ้อหา ด้ านวิชาการและทักษะต่างๆของวิชานันๆ
้
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หลักเกณฑ์ ในการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ในการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ จากนัก
การศึกษาหลายๆท่านที่กล่าวถึงหลักเกณฑ์ไว้ สอดคล้ องกันและได้ ลําดับเป็ นขันตอนดั
้
งนี ้
1) เนื อ้ หาหรื อ ทัก ษะที่ ค รอบคลุม ในแบบทดสอบนัน้ จะต้ อ งเป็ นพฤติก รรมที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ใช้ แบบทดสอบวัดนันถ้
้ านําไปเปรี ยบเทียบกันจะต้ อง
ให้ ทกุ คนมีโอกาสเรี ยนรู้ในสิง่ ต่างๆเหล่านันได้
้ ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน
3) วัดให้ ตรงกับจุดประสงค์การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ควร
จะวัดตามวัตถุประสงค์ทกุ อย่างของการสอนและจะต้ องมัน่ ใจว่าได้ วดั สิง่ ที่ต้องการจะวัดได้ จริง
4) การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นการวัดความเจริ ญงอกงามของนักเรี ยน
การเปลี่ยนแปลงและความก้ าวหน้ าไปสู่วตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนัน้ ครู ควรจะทราบว่าก่อนเรี ยน
นักเรี ยนมีความรู้ ความสามารถอย่างไร เมื่อเรี ยนเสร็ จแล้ วมีความรู้ แตกต่างจากเดิมหรื อไม่ โดย
การทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน
5) การวัดผลเป็ นการวัดผลทางอ้ อม เป็ นการยากที่จะใช้ ข้อสอบแบบเขียนตอบ
วัด พฤติ ก รรมตรงๆของบุค คลได้ สิ่ ง ที่ วัด ได้ คื อ การตอบสนองต่อ ข้ อ สอบ ดัง นัน้ การเปลี่ ย น
วัตถุประสงค์ให้ เป็ นพฤติกรรมที่จะสอบจะต้ องทําอย่างรอบครอบและถูกต้ อง
6) การวัดการเรี ยนรู้เป็ นการยากที่จะวัดทุกสิง่ ทุกอย่างที่สอนได้ ภายในเวลาจํากัด
้ นตัวแทน
สิง่ ที่วดั ได้ เป็ นเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทังหมดเท่
้
านัน้ ดังนัน้ ต้ องมัน่ ใจว่าสิง่ ที่วดั นันเป็
แท้ จริ งได้
7) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นเครื่ องช่วยพัฒนาการสอนของครู และเป็ น
เครื่ องช่วยในการเรี ยนของเด็ก
8) ในการศึกษาที่สมบูรณ์นนสิ
ั ้ ่งสําคัญไม่ได้ อยู่ที่การทดสอบแต่เพียงอย่างเดียว
การทบทวนการสอนของครูก็เป็ นสิง่ สําคัญยิ่ง
9) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ควรจะเน้ นในการวัดความสามารถในการใช้
ความรู้ให้ เป็ นประโยชน์หรื อการนําความรู้ไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่ๆ
10) ควรใช้ คําถามให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาและวัตถุประสงค์ที่วดั
11) ให้ ข้อสอบมี ค วามเหมาะสมกับนัก เรี ยนในด้ า นต่า งๆ เช่น ความยากง่า ย
พอเหมาะ มีเวลาพอสําหรับนักเรี ยนในการทําข้ อสอบ
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จากที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า ในการสร้ างแบบทดสอบให้ มีคุณภาพ วิธีการ
สร้ างแบบทดสอบที่เป็ นคําถาม เพื่อวัดเนื ้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแล้ วต้ องตังคํ
้ าถามที่สามารถ
วัดพฤติกรรมการเรี ยนการสอนได้ อย่างครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ชนิดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ล้ วน สายยส และอั ง คณา สายยศ (2544: 146) ได้ ให้ ความหมายของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ ว่า เป็ นแบบทดสอบที่วดั ความรู้ ของนักเรี ยนหลังจากที่
ได้ เรี ยนไปแล้ ว ซึง่ มักจะเป็ นข้ อคําถามให้ นกั เรี ยนตอบด้ วยกระดาษและดินสอกับให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
จริง ซึง่ แบ่งแบบทดสอบประเภทนี ้เป็ น 2 ประเภทคือ
1) แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของข้ อคําถามที่ ครู เป็ นผู้สร้ างขึน้ เป็ นข้ อ
คําถามที่เกี่ยวกับความรู้ที่นกั เรี ยนได้ เรี ยนในห้ องเรี ยน เป็ นการทดสอบว่านักเรี ยนมีความรู้มากแค่
ไหน บกพร่ องในส่วนใดจะได้ สอนซ่อมเสริ มหรื อเป็ นการวัดเพื่อดูความพร้ อมที่จะเรี ยนในเนื ้อหา
ใหม่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของครู
2) แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่สร้ างขึ ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละสาขาวิชาหรื อจากครู ที่สอนวิชานัน้ แต่ผ่านการทดลองหาคุณภาพหลายครัง้ จนมีคณ
ุ ภาพดีจึง
สร้ างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนัน้ สามารถใช้ หลักและเปรี ยบเทียบผล เพื่อประเมินค่าของการ
เรี ยนการสอนในเรื่ องใดๆก็ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีค่มู ือดําเนินการสอบบอกถึงวิธีการและ
ยังมีมาตราฐานในด้ านการแปลคะแนนด้ วยทังแบบทดสอบของครู
้
และแบบทดสอบมาตรฐาน จะมี
วิธีในการสร้ างข้ อคําถามที่เหมือนกัน เป็ นคําถามที่วดั เนื ้อหาและพฤติกรรมในด้ านต่างทัง้ 4 ด้ าน
ดังนี ้ (1) วัดด้ านการนําไปใช้ (2) วัดด้ านการวิเคราะห์ (3) วัดด้ านการสังเคราะห์ และ (4) วัดด้ าน
การประเมินค่า
2. แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
การประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ทํ า ให้ ก ารจัด
การศึก ษามี แนวทางที่ ชัด เจน หากการจัด การถูก ต้ องย่อ มจะบรรลุจุดมุ่ง หมายของกฎหมาย
การศึก ษาที่ มุ่ง ผลิ ต บุค คลหรื อ ผู้เ รี ย นที่ พึง ประสงค์ ข องประเทศ ในฐานะที่ ค รู เ ป็ นผู้ส อนหรื อ
ผู้จดั การเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ สมบัติตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา จึงจําเป็ นต้ องทําความ
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เข้ า ใจกับ ความรู้ พื น้ ฐานเรื่ อ งต่ า งๆจนสามารถจัด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
(ชนาธิป พรกุล, 2551: 6)
ความรู้ พนื ้ ฐานสําหรับจัดการเรี ยนการสอนสามารถจําแนกเป็ น 2 เรื่อง ดังนี ้
1. หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ผ้ ูสอนควรศึกษาทําความ
เข้ าใจมีดงั นี ้ 1) จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความสมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย
จิตใจ สติปัญญา มีทงความรู
ั้
้ และคุณธรรมอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข 2) การจัดการเรี ยน
การสอนต้ องให้ ความสําคัญกับผู้เรี ยน พัฒนาผู้เรี ยนทุกคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 3)
การจัดความรู้ และประสบการณ์ ต้องทําให้ ผ้ ูเรี ยนมีคุณสมบัติตามจุดมุ่งหมายในข้ อ 1. 4) การ
จัดการเรี ยนสอน หรื อกระบวนการเรี ยนรู้ ควรมีลกั ษณะที่เอื ้อต่อการให้ ความรู้และประสบการณ์ใน
ข้ อ 3. ส่งไปถึงผู้เรี ยนจนทําให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุจดุ มุง่ หมายของการจัดการศึกษา ผู้สอนต้ องสนใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรี ยน ต้ องให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ ง ลงมือปฏิบตั ิ รู้ วิธี
แสวงหาความรู้ ด้ วยตนเองจากแหล่งความรู้ ต่างๆ มีทักษะการคิด การจัดการ การประยุกต์ใช้
ความรู้ ในสถานการณ์ต่างๆ 5) โรงเรี ยนต้ องจัดทําหลักสูตรขันพื
้ ้นฐานให้ สอดคล้ องกับบริ บทของ
โรงเรี ยนโดยอาศัยหลักสูตรแกนกลางเป็ นแนวทาง 6) ผู้สอนต้ องทําวิจยั ชันเรี
้ ยน เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน ซึ่งสาระสําคัญทัง้ 6 ข้ อ ทําให้ ผ้ สู อนต้ องจัดการเรี ยนการสอน มีลกั ษณะให้ ผ้ เู รี ยน
เป็ นสําคัญหรื อเป็ นศูนย์กลางนัน่ เอง
2. การเรี ยนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนแบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง หมายถึง ผู้เรี ยนเป็ นคนสําคัญ
ที่สดุ การจัดการเรี ยนการสอนแบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือ การให้ มีผ้ เู รี ยนมีบทบาทในการเรี ยนรู้
โดยการให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้มากที่สดุ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ คือ งานที่ผ้ เู รี ยนทําแล้ วเกิดการเรี ยนรู้ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดย
แสดงเป็ นพฤติกรรมที่ผ้ สู อนกําหนดไว้ ในจุดประสงค์การเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ดีความมีความ
หลากหลายเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ ได้ 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านร่ างกาย คือ
การที่ผ้ เู รี ยนใช้ ส่วนต่างๆ ของร่ างกายทํากิจกรรม ผู้เรี ยนได้ เคลื่อนไหวร่ างกาย ประสาทการรับรู้
ตื่นตัว ทําให้ รับข้ อมูลได้ ดี 2) ด้ านสติปัญญา คือ การที่ผ้ เู รี ยนใช้ สมองหรื อกระบวนการคิดในการ
ทํากิจกรรม 3) ด้ านสังคม คือ การที่ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นขณะทํากิจกรรม ทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
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การเรี ยนรู้ทกั ษะทางสังคม และ 4) ด้ านอารมณ์ คือ การที่ผ้ เู รี ยนรู้สกึ ต้ องการและยินดีทํากิจกรรม
เพื่อแสวงหาความรู้ ที่มีความหมายต่อตนเอง การมีส่วนร่ วมด้ านอารมณ์มกั จะดําเนินควบคูไ่ ปกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ านร่างกาย สติปัญญาและสังคม
3. แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง
การจัดการเรี ยนการสอนแบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นการจัดตามแนวทฤษฎี
พุทธิ นิยม (Cognitive theories) ที่เชื่อว่า การเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งที่ เกิ ดขึน้ ภายในสมอง เกิ ดจาก
กระบวนการจัดกระทํากับข้ อมูล มีการบันทึกข้ อมูลและดึงข้ อมูลออกมาใช้ วิธีเรี ยนรู้ มีผลต่อการ
จํา การลืม และการถ่ายโอน (Transfer) ความรู้ แรงจูงใจระหว่างการเรี ยนรู้ มีความสําคัญต่อการ
ชี ้นําความสนใจ มีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดข้ อมูลและส่งผลโดยตรงต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยน (ชนาธิป พรกุล, 2551: 8)
ปั จจัยแนวคิดการสรรค์สร้ างความรู้ (Constructivism) ได้ รับการยอมรับอย่าง
แพร่ หลายว่ามีความสอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง แนวคิดนี ้มี
ความเชื่อว่า ความรู้ เป็ นสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้นด้ วยตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ งอก
งามขึ ้นได้ เรื่ อยๆ โดยอาศัยการพัฒนาโครงสร้ างความรู้ภายในบุคคลและการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
โครงสร้ างของความรู้มีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ความรู้เดิมที่ผ้ เู รี ยนมีอยู่ 2) ความรู้
ใหม่ที่ ผ้ ูเ รี ยนได้ รับ เป็ นข้ อ มูล ความรู้ ความรู้ สึก และประสบการณ์ และ 3) กระบวนการทาง
สติปัญญา เป็ นกระบวนการทางสมองที่ผ้ เู รี ยนใช้ ทําความเข้ าใจกับความรู้ ใหม่และใช้ เชื่อมโยง
ปรับความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้ าด้ วยกัน
ดังนัน้ ครู ที่จดั การเรี ยนการสอนแบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางจึงมีความเชื่อว่า ผู้เรี ยน
ทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้สอนไม่จําเป็ นต้ องถ่ายทอดความรู้ เนื ้อหา
สาระแบบเดิม
ตัว บ่ง ชี ท้ ี่ สํ า คัญ ในการจัด การเรี ย นสอนที่ เ น้ น ผู้เ รี ย นเป็ นศูน ย์ ก ลาง คื อ การให้
ผู้เรี ยนใช้ กระบวนการสร้ างความรู้ใหม่และสิง่ ประดิษฐ์ ใหม่ด้วยตนเอง ดังแผนภาพที่ 1
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ความรู้ใหม่
ผู้เรี ยนใช้ กระบวนการ

ผลผลิต
สิง่ ประดิษฐ์ ใหม่

กระบวนการคิด

กระบวนการกลุม่

ภาพที่ 1 การใช้ กระบวนการสร้ างความรู้ใหม่และสิง่ ประดิษฐ์ ใหม่
ที่มา : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (2548)
4. แนวคิดพฤติกรรมของครู ท่ มี ีประสิทธิภาพ
ผู้สอนที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพจะต้ อ งมี ความรู้ และการจัด การเกี่ ย วกับเนื อ้ หาวิ ชา มี
ทักษะการสอนและมีคุณภาพหรื อทัศนคติที่ดีในการทํ างานกับผู้เรี ยน ซึ่งพฤติกรรมของครู ที่มี
ประสิทธิ ภาพได้ มีผ้ ูที่ศึกษาวิจัยและสรุ ปพฤติกรรมไว้ มากมาย ผู้วิจัยขอนํ าเสนอเฉพาะประเด็นที่
น่าสนใจ ดังนี ้
1. Borich (1992) อ้ างใน ศิริกาญจน์ จันทร์ เรื อง (2543) ได้ พดู ถึงพฤติกรรมการ
สอนสําคัญเกี่ ยวข้ องพฤติกรรที่ต้องการให้ ผ้ ูเรี ยนแสดงออก มีพฤติกรรมการสอนที่สําคัญอยู่ 2 ข้ อ
ดังนี ้ 1) พฤติกรรมการสอนที่สําคัญ ได้ แก่ ความชัดเจนของบทเรี ยน ความหลายหลากของการสอน
การปฐมนิเทศ การเข้ ามามีส่วนร่ วมในขบวนการเรี ยนและระดับของความสําเร็ จ ความเข้ าใจของ
ผู้เรี ยนและการทําแบบฝึ กหัดได้ อย่างถูกต้ อง 2) พฤติกรรมเสริ มเพื่อนําไปใช้ ได้ แก่ ใช้ ความคิดและ
ความช่วยเหลือจากผู้เรี ยน การตังคํ
้ าถาม การไต่ถามเพื่อกระตุ้นผู้เรี ยนให้ ตอบคําถามอย่างประณีต
และผลกระทบจากผู้สอน หมายถึง ความกระตือรื อร้ นที่มีในนํ ้าเสียง ท่าทาง การประสานสายตาและ
การเคลื่อนไหว
2. Andrews (1987) อ้ างใน ศิริกาญจน์ จันทร์ เรื อง (2543) ได้ พูดถึงครู ที่มี
ประสิทธิภาพ ควรที่จะมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ 1) สร้ างบรรยากาศที่ผ้ เู รี ยนต้ องการและสามารถเข้ ามามี
ส่วนร่ วมและเรี ยนรู้ ได้ แก่ การสร้ างความสัมพันธ์ อย่างดีกบั ผู้เรี ยน การช่วยผู้เรี ยนให้ เอาชนะความ
วิตกกังวลซึ่งเป็ นสิ่งที่ขดั ขวางการเข้ ามามีส่วนร่ วมและการเรี ยนรู้ การสังเกตความรู้ สึกและทัศนคติ
ของผู้เรี ยน 2) จําแนกจุดประสงค์ของผู้เรี ยน ความต้ องการในการเรี ยนรู้ และรู ปแบบของการเรี ยนรู้
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ได้ แก่ รวบรวมความต้ องการของผู้เรี ยนและสนใจในการใช้ เวลาในห้ องเรี ยนของผู้เรี ยน การเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในชันเรี
้ ยนและมีโอกาสอภิปรายร่ วมกับผู้เรี ยนคนอื่นๆ 3) จัดระบบและ
นําเสนอเอกสาร ตารางการสอนในแนวที่สามารถจะช่วยเหลือผู้เรี ยนได้ ได้ แก่ การนําจุดประสงค์ของ
กระบวนวิชาไปใช้ ในการวางแผนกิจกรรม เพื่อจะนําไปสู่การเรี ยนรู้ ที่ต้องการ เช่น การถามคําถาม
หรื อเสนอหัวข้ อที่ จะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยนหรื อกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมีความรู้ สึกพอใจ 4)
จํากัดพฤติกรรมที่คาดหวังของผู้เรี ยนและวิธีการที่จะวัดผล ได้ แก่ การยํ ้าผู้เรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
คาดหวังโดยแจ้ งให้ ทราบว่าผู้สอนต้ องการจะให้ ผ้ เู รี ยนทําสิง่ ใดบ้ าง การอภิปรายกับผู้เรี ยนว่าจะมีการ
วัดผลอย่างไร ซึง่ ผู้เรี ยนสามารถที่จะเตรี ยมตัวและเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยเกี่ ยวกับ การวิเคราะห์ เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ มีดงั นี ้
วิไลวรรณ จันทร (2541) โครงการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ทําให้ นกั ศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
มีผลการเรี ยนตํ่า พบว่า ตัวนักศึกษาเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สดุ ในการทําให้ ตวั เองได้ รับผลการเรี ยนตํ่า
พฤติกรรมทัว่ ไปของนักศึกษาเหล่านี ้ ได้ แก่ ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยนในห้ องเรี ยน ไม่เข้ าเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ ไม่
เข้ าใจเนื ้อหาวิชาและไม่กล้ าถามอาจารย์ผ้ สู อน ปั ญหารองลงมาคือ ปั ญหาที่เกิดจากตัวผู้สอน เช่น
ไม่ตรวจการบ้ านนัก ศึกษา ทํ า ให้ นัก ศึกษาเข้ า ใจผิดว่า ตัว เองทํ าถูกแล้ ว อี กประการหนึ่ง จํ า นวน
นักศึกษาในชันมี
้ เป็ นจํานวนร้ อยคนขึ ้นไป ก็เป็ นภาระแก่อาจารย์ไม่ใช่น้อย วิธีแก้ ปัญหาที่ดี คือ คณะ
ควรจัดให้ มี Tutor Aid เพื่อทําหน้ าที่ช่วยอาจารย์ผ้ สู อน ตรวจการบ้ านและติวให้ นกั ศึกษานอกเวลา
เรี ยน
Mahter, Neumann and Tamir (1986) (อ้ างใน สุมาลี ชิโนกุล, 2551) ได้ ศกึ ษา
การปฏิสัมพันธ์ ในกลุ่ม discussion ของนักศึกษาแพทยศาสตร์ พบว่า เมื่อจํ านวนผู้เรี ยนเพิ่มขึน้
ปริ มาณ เวลาที่ใช้ ในการพูดคุยและระดับของคําถามที่ต้องให้ ผ้ ูร่วมสนทนาใช้ ความคิด มีแนวโน้ ม
ลดลง ซึ่งความสัมพันธ์ ระหว่างขนาดของชันเรี
้ ยนและผลการเรี ยนเชิงพฤติกรรม เช่น ปฏิสมั พันธ์ ใน
ชันเรี
้ ยนและพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ซึ่งมักจะมีผลบ่งชี ้ว่าคุณลักษณะที่แสดงถึงกระบวนการเรี ยนรู้ ใน
ระดับลึกมักจะลดลง เมื่อจํานวนผู้เรี ยนเพิ่มขึ ้น
ธัญศญา ธรรมิสกุล (2551) วิจัยเรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขางานการขาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนอรรถวิทย์พณิชย
การ พบว่า 1) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษาด้ านการบริ หาร
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สถานศึกษา ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านกิจกรรม ด้ านบริ การ ด้ านความสัมพันธ์ ในกลุ่มเพื่อนและ
ด้ า นนิ สัย ในการเรี ย น โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก และ 2) ปั จ จัย ที่ ส ามารถร่ ว มกัน พยากรณ์
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นได้ อ ย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เรี ย งตามลํ า ดับ จากตัว แปรที่
พยากรณ์ได้ ดีที่สดุ คือ นิสยั ในการเรี ยน การศึกษาของมารดา สุขภาพของนักศึกษา ภูมิสําเนาของ
นักศึกษา สภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษาด้ านกิจกรรม บิดามีอาชีพค้ าขายและมารดามีอาชีพรับ
ราชการ โดยมีอํานายในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ ร้อยละ 11.7
โกมล ไพศาล (2549) วิจยั เรื่ อง ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของนัก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าคณิ ค ศาสตร์ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ กลุ่ ม
รัตนโกสินทร์ โปรแกรมลิสเรล พบว่า 1) รู ปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นระหว่างตัวแปรเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิคศาสตร์ ระดับปริ ญญา
ตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุม่ รัตนโกสินทร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และ
ความตรงของรู ปแบบพิจารณาได้ จากค่าไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 1.66 (p = 0.89) มีดชั นีความ
สอดคล้ อง GFI เท่ากับ 1.00 และดัชนีความสอดคล้ องที่ปรับค่าตามการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล
AGFI เท่ากับ 0.96 2) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมี 12 ปั จจัย และสามารร่ วมกัน
อธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาได้ ร้อยละ 45.0 และ 3) ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุโดยทางตรง
อย่างเดียวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิคศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้ แก่ ความรู้ พื ้นฐานเดิม ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ความ
ตังใจเรี
้ ยนและบรรยากาศในชันเรี
้ ยน ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุโดยทางตรงและทางอ้ อม ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้ อมในมหาวิทยาลัย คุณภาพ
การสอน การประเมินผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุโดยทางอ้ อมอย่างเดียว
ได้ แก่ ความสัมพันธ์กลุม่ เพื่อน
ปนัดดา บุญพาวัฒนา (2551) วิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 และชันปี
้ ที่ 4 (หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ นครราชสี ม า พบว่ า 1) ปั จ จัย ด้ า นการจัด ระบบการเรี ย นการสอน ประกอบด้ ว ย ขนาด
ห้ องเรี ยนและจํานวนรายวิชาที่เรี ยนใน 1 ภาคเรี ยน เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรี ยนเฉลี่ยของ
นักศึกษา กล่าวคือ นักศึกษาที่มีจํานวนรายวิชาที่เรี ยนแตกต่างกันและขนาดห้ องเรี ยนที่แตกต่างกัน
จะได้ รับผลการเรี ยนที่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 2) จากการวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ พบว่า ผลการเรี ยนเฉลี่ยก่อนเข้ าศึกษา นิสยั การเรี ยนและความสัมพันธ์ กับเพื่อน มี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลการเรี ยนเฉลี่ยของนักศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3)
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จากการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คูณ พบว่ า ผลการเรี ย นเฉลี่ ย ก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา นิ สัย การเรี ย น
ระยะเวลาอ่านหนังสือก่อนสอบ จํานวนรายวิชาที่เรี ยน ความสัมพัน์กับเพื่อนและความสัมพันธ์ ใน
ครอบครัว สามารถร่ วมกันพยากรณ์ ผลการเรี ยนเฉลี่ยได้ ร้อยละ 56.0 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาดัวแปรแต่ละตัว พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการเรี ยนเฉลี่ยอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 คือ ผลการเรี ยนเฉลี่ยก่อนเข้ าศึกษา ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ
0.717 (t = 9.455) และความสัมพันธ์ กบั เพื่อน ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.159 (t = 2.729) และตัว
แปรที่มีอิทธิ พลต่อผลการเรี ยนเฉลี่ยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ นิสยั การเรี ยน มีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.169 (t = 2.233)
ปั ญจา ชูช่วย (2551) วิจยั เรื่ อง ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี วิเคราะห์รูปแบบ
ปั จจัยเชิงสาเหตุด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL 8.30) พบว่า 1) รูปแบบปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี ตามสมมติฐานไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ 2) พัฒนารูปแบบปั จจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี พบว่า รู ปแบบที่ปรับแก้ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติไค-สแควร์
เท่ากับ 3.66 ค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ .85 ที่องศาอิสระ 32 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI)
เท่ากับ .99 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ .98 ค่าสัมมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ เท่ากับ .38 แสดงว่า ตัวแปรทังหมดอธิ
้
บายความแปรปรวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้
ร้ อยละ 38 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติเรี ยงตามลําดับ คือ คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา เวลาที่ใช้ ในการศึกษาเพิ่มเติม
ประเภทโรงเรี ยน เจตคติต่อการเรี ยน รายได้ ของครอบครั วรายจ่ายต่อเดือน โดยมีอิทธิ พลรวม
เท่ากับ .40 .32 .20 .20 .18 .15 ตามลําดับ ตัวแปรที่มีอิทธิพลเฉพาะทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อันดับที่ในการสอบเข้ า วิธีสอบคัดเลือก โดยมีอิทธิพลรวม
เท่ากับ .14 .09 .08 ตามลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลเฉพาะทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ได้ แก่
นิสยั ในการเรี ยน การปรับตัว โดยมีอิทธิพลรวม เท่ากับ .07 .04 ตามลําดับ
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4. กรอบแนวคิดในการวิจยั

X2 :
X3 :

รายรับของ

สภาพแวดล้ อม
Y:
X1:

เพศ

X6 :
X4 :

พฤติกรรมของ

ความถี่ในการอ่าน
หนังสือ

ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรี ยนของ
นักศึกษา

X5 :

พฤติกรรมของ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้ อที่ 1 เป็ นการทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพื่อการทดสอบว่า
โมเดลเส้ นทางที่สร้ างขึ ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลจริงหรื อไม่
H0 : โมเดลเส้ นทางตามทฤษฎี = โมเดลตามข้ อมูลจริ ง
H1 : โมเดลเส้ นทางตามทฤษฎี ≠ โมเดลตามข้ อมูลจริง
โดยการประเมินความสอดคล้ องของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit)
ค่าสถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบความพอเหมาะพอดีของตัวแบบเชิงประจักษ์ กบั ตัวแบบทางทฤษฎี
ค่า ρ-Value ต้ องมีนยั สําคัญทางสถิติ (Significant: Sig.) คือมีคา่ มากกว่า 0.05
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สมมติฐานข้ อที่ 2 ตัวแปร เพศ (Sex) รายรับของนักศึกษา (Exp) สถาพแวดล้ อม
ในห้ องเรี ย น (A) พฤติก รรมของอาจารย์ (B) พฤติก รรมของนักศึกษา (C) ความถี่ ในการอ่า น
หนังสือ (Read) มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสมฤทธิ์ทางการเรี ยน (GPA)
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั ที่กําหนดไว้ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา 2) เพื่อวิเคราะห์
เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา และ 3) เพื่อ
ศึกษาถึงปั ญหาและข้ อเสนอแนะที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา โดยผู้วิจยั ได้ กําหนด
วิธีการวิจยั ไว้ ดังนี ้
1. สถานที่ดําเนินการวิจยั
2. ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
3. เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การทดสอบเครื่ องมือ
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
สถานที่ดาํ เนินการวิจัย
สถานที่ดําเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้คือ อาคารเรี ยนยรรยง สิทธิชยั คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ลงเรี ยนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ชันปี
้ ที่ 4 รหัสนักศึกษา 53 จํานวน 157 คน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึง่ เป็ น
การใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 การรวบรวมข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับนักศึกษา
ตอนที่ 2 การรวบรวมข้ อมู ล ด้ านความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน พฤติกรรมของอาจารย์ และพฤติกรรมของนักศึกษาและปั จจัยที่ มี
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อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่นําไปสู่การเรี ยนที่ดีขึ ้น เพื่อศึกษาการวิเคราะห์
ตัวแบบสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM)
ตอนที่ 3 การรวบรวมข้ อมู ล ด้ านปั ญหา อุ ป สรรคและข้ อเสนอแนะที่ มี ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
การทดสอบเครื่องมือ
ผู้วิจยั ได้ ทําการทดสอบเครื่ องมือ โดยการนําแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นนําไป
ทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ดังนี ้
1. การทดสอบความตรง (validity) โดยนํ า แบบสอบถามที่ ไ ด้ จัด ทํ า ขึน้ จาก
แนวทางการตรวจเอกสารและให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ การวิจัย ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานในการทํ า
แบบสอบถามและนํ าเสนอผู้เชี่ ยวชาญ นักวิชาการ ได้ ทําการทดสอบความเที่ ยงตรงในเนือ้ หา
(content validity) ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุ งแก้ ไขให้ ถกู ต้ องและครอบคลุมเนื ้อหาที่จะวัดให้
ถูกต้ องตามวัตถุประสงค์ แล้ วจึงนําไปใช้ ในการวัดความเที่ยง
2. การวัดความเที่ยง (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่สร้ างไปทดลองใช้
(try - out) กับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพย์กร
ทางการเกษตร จํ า นวน 20 ชุด โดยทํ า การหาค่า สัม ประสิท ธิ์ แ อลฟา ตามวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) ในการทดสอบความเชื่อถือของมาตรวัดของข้ อคําถามในแบบสอบถาม
สําหรับตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกต โดยใช้ ข้อคําถามที่มีค่าความเชื่อมัน่ ตังแต่
้ 0.70 ขึ ้นไป ถือ
ว่าเชื่อถือได้ ค่อนข้ างสูง ซึง่ จากการทดสอบได้ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ0.849 ซึง่ เป็ นค่าที่เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ แล้ วจึงนําไปใช้ ในการสอบถามต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้
ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ใช้ การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณ เช่น อัตราส่วนร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สมการโครงสร้ าง
(Structural Equation Modeling: SEM) โดยการวิเคราะห์เส้ นทาง (Path analysis) ด้ วยเทคนิค
การใช้ หลักการของค่าประมาณความควรจะเป็ นสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ในการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์เส้ นทาง ซึง่ วิธีการวิเคราะห์สามารถจําแนกตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
วัตถุประสงค์ ข้อที่
1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่ มีต่อ
สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา
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วิเคราะห์ ข้อมูลระดับความพึงพอใจหรื อแบบวัดเจตคติแบบของ Likert อัน
ประกอบด้ วยข้ อคําถามที่แสดงความรู้ สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางบวกหรื อทางลบ โดยแบ่งระดับ
ความรู้ สึกออกเป็ น 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง ให้ ผ้ ูตอบแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้ วยกับข้ อความนัน้ ๆ หรื อไม่เพียงใด (พรรณี ลีกิจ
วัฒนะ, 2551: 96) และนําข้ อมูลที่ได้ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ เช่น อัตราส่วนร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบการอธิบายโดยใช้ ตารางโดยมีเกณฑ์การประเมินความพึง
พอใจ ดังนี ้
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ว นประเมิ น ค่า 5 ระดับ (Rating
scale)
เรี ยงลําดับจาก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย และไม่เห็นด้ วย ซึ่งการให้ คะแนนแบบสอบถาม
ผู้วิจยั กําหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจให้ คะแนนแบบสัมภาษณ์ ดังนี ้
มากที่สดุ
ให้
5
คะแนน
ถ้ าตอบว่า
ถ้ าตอบว่า
มาก
ให้
4
คะแนน
ถ้ าตอบว่า
ปานกลาง
ให้
3
คะแนน
ถ้ าตอบว่า
น้ อย
ให้
2
คะแนน
ถ้ าตอบว่า
น้ อยที่สดุ
ให้
1
คะแนน
เมื่อได้ คะแนนรวมจากการสอบถามแล้ ว ผู้วิจยั ได้ นํามากําหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย
เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ มาตรฐานการพิจารณาระดับความคิดเห็นของนักศึกษา กําหนดขนาดของชัน้
จากระดับความคิดเห็นที่มีคา่ วัด 5 ระดับ ดังนี ้
ช่ วงคะแนน
ระดับความคิดเห็น
4.21 – 5.00
หมายถึง
ระดับมากที่สดุ
3.41 – 4.20
หมายถึง
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
2.61 – 3.40
หมายถึง
1.81 – 2.60
หมายถึง
ระดับน้ อย
1.00 – 1.80
หมายถึง
ระดับน้ อยที่สดุ
วั ตถุ ป ระสงค์ ข้ อที่ 2 เพื่ อวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางความสัม พัน ธ์ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
การศึกษาขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการศึกษาวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative research
methods) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยนของนักศึกษา ซึง่ ใช้ การวิเคราะห์สมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling:
SEM) โดยการวิเคราะห์เส้ นทาง (Path analysis) ด้ วยเทคนิคการใช้ หลักการค่าประมาณความ
ควรจะเป็ นสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์เส้ นทาง เพื่อศึกษา
อิทธิ พลทางตรงและทางอ้ อมของตัวแปรว่ามีผลต่อตัวแปรตามมากน้ อยเพียงใด ด้ วยโปรแกรม
ั ชา, 2556: 183) ซึง่ มีรูปแบบเส้ นทางของตัวแปร ดังภาพ 3 ดังนี ้
Amos (กัลยา วานิชย์บญ

X2 :
X3 :

รายรับของ

สภาพแวดล้ อม
Y:
X1:

เพศ

X6 :
X4 :

พฤติกรรมของ

ความถี่ในการอ่าน
หนังสือ

ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรี ยนของ
นักศึกษา

X5 :

พฤติกรรมของ

ภาพที่ 3 แบบจําลองการวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) ของตัวแปรที่ศกึ ษา

ตัวแบบสมการมาตรวัดตัวแปรแฝงภายในและภายนอกทัง้ 6 ตัวได้ แก่ ได้ แก่ เพศ
(Sex) รายรั บของนักศึกษา (Exp) สถาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน (A) พฤติกรรมของอาจารย์ (B)
พฤติกรรมของนักศึกษา (C) ความถี่ ในการอ่านหนังสือ (Read) และ ผลสมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
(GPA)
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ตัวแบบสมการโครงสร้ างหรื อการวิเคราะห์ โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปร (Structural Equation Modeling: SEM) เป็ นการทดสอบสมมติฐานที่เขียนขึ ้นใน
เชิงทฤษฎีที่กําหนดขึ ้น ประกอบด้ วยตัวแปรต้ นและตัวแปรตามจํานวนหนึ่ง โดยตัวแปรนันไม่
้ เป็ น
อิสระจากกันต่างมีความสัมพันธ์ร่วมกันไม่มากก็น้อย และทฤษฎีกําหนดไว้ เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
เชิงสาเหตุเพื่ออธิบายถึงผลลัพธ์ ทางตรงและผลกระทบทางอ้ อม ซึง่ มีการวิเคราะห์ที่มีการควบคุม
ค่าความแปรปรวนระหว่างตัวแปรต้ นและตัวแปรตามในกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทังในรู
้ ปแบบเชิงทฤษฎี
ตัวแบบสมการโครงสร้ างในรูปทัว่ ไปคือ y  i  Xb  e เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุในงานวิจยั จะพบความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวเนื่องกันและมีความซับซ้ อน ทําให้
การสร้ างตัวแบบเชิงสาเหตุนําสู่การสร้ างตัว แบบสมการโครงสร้ าง (Structural
equation
modeling : SEM) รูปแบบสมการคือ       
ในเมื่อ
1) ตัวแปรแฝงภายใน (Exogenous;  = eta) เป็ นตัวแปรตามในสมการเดียว
2) ตัวแปรแฝงภายนอก (Endogenous;  = ksi) เป็ นตัวแปรอิสระในทุกสมการ
3) B : อิทธิพลทางตรงของตัวแปร  บนตัวแปร  อื่นๆ
4)  : อิทธิพลทางตรงของตัวแปร  บนตัวแปร 
5)  = zeta: ความคลาดเคลื่อนของโครงสร้ าง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตัวแบบโครงสร้ างตามสมมุติฐานใน
การวิจัย เพื่ อทดสอบรู ปแบบที่ ได้ ทํา การศึกษาเปรี ยบเที ยบกับรู ปแบบทางทฤษฏี ซึ่งผู้วิจัยได้
กําหนดการพิสจู น์ สมมติฐานการวิจัยทังหมด
้
ซึ่งได้ แสดงค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัว
แปร ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) ค่า t-Value
และ p-Value และนําค่าสมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) ค่า
t-Value หรื อ Critical Ratio (C.R.) และค่า Square Multiple Correlation ที่ได้ จากการผลการ
วิเคราะห์ ให้ เป็ นตัวแบบโครงสร้ างของการวิจัย ซึ่งจะแสดงค่าอิทธิ พลระหว่างตัวแปร โดยการ
ประเมินความสอดคล้ องของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit) ค่าสถิติที่ใช้ ในการ
ตรวจสอบความพอเหมาะพอดีของตัวแบบเชิงประจักษ์ กบั ตัวแบบทางทฤษฎี ค่า ρ-Value ต้ องมี
นัยสําคัญทางสถิติ(Significant: Sig.) คือมีคา่ มากกว่า 0.05 ซึง่ เมื่อตรวจสอบแล้ วว่าตัวแบบเชิง
ประจักษ์ กับตัวแบบทางทฤษฎี มีความสอดคล้ องกันพอดี ซึ่งจะต้ องตรวจสอบค่าสถิติ ได้ แก่ 1)
Chi-square Probability Level: CMIN-p 2) Relative Chi-square: CMIN/df 3) Goodness of
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Fit Index: GFI และ4) Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA ซึง่ สามารถสรุ ป
เกณฑ์ที่ใช้ ในการตรวจสอบความสอดคล้ องของตัวแบบกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปเกณฑ์ที่ใช้ ในการตรวจสอบความสอดคล้ องของตัวแบบกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
สัญญา ค่ าสถิติ
วัตถุประสงค์
เกณฑ์
การพิจารณา
ลักษณ์
CMIN-p Chi-square เพื่ อ ตรวจสอบค่า ความ ρ>.05 ค่า ρ ต้ องมากกว่า 0.05
Probability น่าจะเป็ นของไคสแควร์
ค่า ρ ยิ่งมากยิ่งดี
Level
ซึ่งจะต้ องไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
CMIN/df Relative ตรวจสอบว่ า ตัว แบบมี < 3 ค่า CMIN/df ต้ องน้ อยกว่า 3
Chi-square ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ค่า CMIN/df เข้ าใกล้ 0 ยิ่งดี
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
GFI
Goodness เ พื่ อ วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม > 0.90 ค่า GFI ต้ องมากกว่า 0.90
ค่า GFI เข้ าใกล้ 1 ยิ่งดี
of Fit index กลมกลื น เปรี ย บเที ย บ
โดยมีคา่ ระหว่าง 0-1.00
RMSEA Root Mean เ พื่ อ บ อ ก ค่ า ค ว า ม < 0.08 ค่า RMSEA ต้ องน้ อยกว่า 0.08
ค่า RMSEA เข้ าใกล้ 0 ยิ่งดี
Square คลาดเคลื่อนของตัวแบบ
Error of ใ น รู ป ข อ ง ร า ก ข อ ง
Approxima ค่ า เฉลี่ ย กํ า ลัง สองของ
tion
ค ว า ม ค ล า น เ ค ลื่ อ น
โดยประมาณค่าระหว่าง
0-1.00
ที่มา : ดัดแปลงมาจาก ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2555)
ในกรณีเมื่อทดสอบตัวแบบสมการโครงสร้ างพบหว่างไม่สอดคล้ องกันระหว่างตัวแบบเชิง
ทฤษฎีกบั ตัวแบบเชิงประจักษ์ ตามค่าสถิติในตารางที่ 1 ผู้วิจยั อาจพิจารณาปรับค่าพารามิเตอร์ ใน
ตัวแบบสมมุติฐ านใหม่และทดสอบผลของการปรั บตัวแบบดังกล่า วเพื่ อให้ ค่า สถิ ติที่ ดีขึน้ เพื่ อ
สามารถยอมรับตัวแบบได้ เพื่อใช้ สําหรับในการปรับตัวแปร ยกเว้ นกรณีที่นกั วิจยั ได้ มีการทดสอบ
และคัดกรองตัวแปรเป็ นอย่างดีการปรับตัวแบบอาจจะไม่เหมาะสม ซึ่งวิธีการปรับโครงสร้ างตัว

25
แบบผู้วิจยั สามารถทําให้ ค่าสถิติดีขึ ้นดังนี ้ 1) การลดจํานวนตัวแปร ในตัวแบบโดยการแนะนําจาก
โปรแกรม AMOS ซึง่ ดูคา่ ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม (Modification Indices : MI) 2) การ
รวมตัวแปรและสร้ างปั จจัยแฝงใหม่ และ 3) การเชื่อมลูกศรสองหัวระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน
ของตัวแปรตาม (Modification Indices : MI)ที่โปรแกรมแนะนําเพื่อให้ ตวั แบบสอดคล้ องกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ ซึง่ พิจารณาค่าดัชนีดดั แปรตัวแบบ (Modification Indices-MI) (กริ ช แรงสูงเนิน,
2554)
ส่ว นระดับของการวัด ตัวแปร สามารถแบ่ง ได้ เ ป็ น 4 ระดับ คือ 1) ระดับ กลุ่ม
(nominal) 2) ระดับอันดับ (ordinal) 3) ระดับช่วง (interval) 4) ระดับอัตราส่วน (ratio) นัน้ จาก
การกําหนดตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์ บางตัวแปรอยู่ในระดับช่วง แต่ต้องการวัดตัวแปรในระดับ
อัตราส่วนเพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุนนสามารถทํ
ั้
าได้ (วรรณา
แผนมุนิน, 2543: 51) กล่าวว่า การวัดตัวแปรในระดับอัตราส่วน เป็ นความปรารถนาอันสูงสุดของ
นักวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เพราะตัวแปรในทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติหรื อ
ความคิดเห็น มักเป็ นการวัดในระดับอันดับ เป็ นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการวัดด้ วยมาตรวัด Likert
แต่โดยที่การวิเคราะห์ข้อมูลอาจจําเป็ นต้ องใช้ สถิติระดับสูง ซึ่งข้ อมูลที่ใช้ จําเป็ นต้ องอยู่ในระดับ
อย่างน้ อยที่สุดคือระดับช่วงมาตรา ซึ่งมีคะแนนนํามาบวกลบกันได้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์ จึงมีการอนุโลมให้ คะแนนที่ได้ จากการวัดระดับอันดับมาตรา เป็ นระดับช่วงมาตราได้
โดยยึดหลักที่ว่าเป็ นคะแนนที่มีค่าต่อเนื่องจากตํ่าไปถึงสูง เช่น เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้ วย
อย่ า งยิ่ ง อย่ า งไรก็ ต าม คะแนนเหล่า นี ก้ ็ จัง ไม่ ส ามารถยกขึ น้ เป็ นตัว แปรระดับ อัต ราส่ ว นได้
เนื่องจากไม่อาจมีค่าเป็ น 0 ตามธรรมชาติได้ เช่น ไม่มีบุคคลใดมีคะแนนทัศนคติในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึง่ เป็ น 0 เพราะแม้ จะบอกว่าไม่มีทศั นคติหรื อความคิดเห็นอะไรเลยในเรื่ องนัน้ ๆ แต่แท้ ที่จริงแล้ ว
ก็ต้องมีอยูบ่ ้ าง แม้ วา่ จะน้ อยเพียงใดก็ตาม
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาถึงปั ญหาและข้ อเสนอแนะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษา
การศึกษาขันตอนนี
้
้เป็ นการศึกษาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ประกอบการอธิบายโดยการสรุปเนื ้อหา ตามข้ อมูลที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้ ให้ ข้อเสนอแนะ
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ครัง้ นี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั ที่กําหนดไว้ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา 2) เพื่อวิเคราะห์
เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา และ 3) เพื่อ
ศึกษาถึงปั ญหาและข้ อเสนอแนะที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา ซึง่ ตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research methods) ด้ วยค่าสถิติ
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยนเบนมาตราฐาน และค่าสัมประสิทธิ์เส้ นทาง โดยการวิเคราะห์หา
ค่า ความสัม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนัก ศึก ษาด้ ว ยสมการ
โครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยการวิเคราะห์เส้ นทาง (Path analysis)
ด้ วยเทคนิคการใช้ หลักการค่าประมาณความควรจะเป็ นสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ใน
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์เส้ นทาง เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมของตัวแปรว่ามีผลต่อ
ตัวแปรตามมากน้ อยเพียงใด ด้ วยโปรแกรม Amos
ดังนัน้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งการนําเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ 1) ข้ อมูลทัว่ ไป
ของนัก ศึก ษา 2) ข้ อ มูล ด้ า นความพึง พอใจของนัก ศึก ษาที่ มี ต่ อ สภาพแวดล้ อ มในห้ อ งเรี ย น
พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา 3) การวิเคราะห์ เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุที่มีอิทธิ พ ลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา และ 4) การศึกษาถึงปั ญหาและ
ข้ อเสนอแนะที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของนักศึกษา
1.1 เพศ
จากการสํารวจข้ อมูลทั่วไปของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ลงเรี ยนหลักสูตร
้ ที่ 4 รหัสนักศึกษา 53 โดยแยกจําแนกตาม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ชันปี
เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 63.1 และเพศชาย ร้ อยละ 36.9 เนื่องจากสัดส่วนของ
จํานวนประชากรประเทศไทย ณ ปั จจุบนั มีเพศหญิงมากกว่าเพศชายและสังเกตเห็นได้ ว่า เพศ
หญิงสนใจเรี ยนทางสาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์มาก แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้ อยละของนักศึกษาจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (ราย)
58
99
157

ร้ อยละ
36.9
63.1
100.0

1.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษา
อายุ
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 21.54 ปี ซึ่ ง อยู่ ใ นวั ย หรื อ เกณฑ์ ม าตรฐาน
การศึก ษากระทรวงศึก ษาธิ ก าร ตามระดับ ปริ ญ ญาตรี ชัน้ ปี ที่ 4 และพบว่า อายุสูง สุด 24 ปี
เนื่องมาจากนักศึกษาบางรายมีการเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาช้ ากว่ากําหนด และอายุตํ่าสุด
20 ปี แสดงดังตารางที่ 3
รายรับ – รายจ่ าย ในแต่ ละเดือน
นัก ศึก ษาได้ รั บ เงิ น โดยมี ร ายรั บ ในแต่ ล ะเดื อ นจากผู้ป กครอง เฉลี่ ย เดื อ นละ
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ฐานะ
6,633.97 บาท โดยมีรายรับสูงสุด 20,000 บาท และรายรับตํ่าสุด 2,000 บาท ทังนี
ทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัว โดยรายรับที่ได้ รับจากผู้ปกครอง นักศึกษาจะนําไปใช้ จ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือน ดังนี ้ 1) ค่าหอพัก 2,290.98 บาท 2) ค่าอาหาร 2,858.65 บาท 3) ค่านํ ้ามันรถ 773.72
บาท 4) ค่าอุปกรณ์ การเรี ยน 386.94 บาท 5) ค่ากิจกรรมต่างๆ 482.63 บาท และ 6) ค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ เช่น ค่ารับน้ อง ค่างานเลี ้ยงสังสรรค์ 888.94 บาท และจากการศึกษา พบว่า มีนักศึกษา
จํานวน 25 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 15.9 ที่มีการหารายได้ เสริ มระหว่างเรี ยน โดยมีรายได้ เสริ มเฉลี่ย
3,520.00 บาทต่อเดือน เพื่อนํามาเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆในชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็ นการแบ่งเบาภาระ
ทางการเงินของผู้ปกครอง แสดงดังตารางที่ 3
ระยะเวลาการอ่ านหนังสือ (ชั่วโมงต่ อสัปดาห์ )
นักศึกษาส่วนใหญ่ได้ ทําการอ่านหนังสือทบทวนการเรี ยนการสอน พบว่า โดย
เฉลี่ยมีการใช้ ระยะเวลาการอ่านหนังสือ จํานวน 5.32 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และใช้ เวลาอ่านหนังสือ
สูงสุด 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตํ่าสุด 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่า นักศึกษามีพฤติกรรม
การทบทวนตําราเรี ยนหลักจากเลิกเรี ยนในชัน้ เรี ยน เฉลี่ยต่อวันไม่ถึง 1 ชั่วโมง ทัง้ นีอ้ าจส่งผล
กระทบต่อผลการเรี ยนของนักศึกษาอย่างแน่นอน แสดงดังตารางที่ 3
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จํานวนนักศึกษาที่เหมาะสมต่ อการเรียนในชัน้ เรี ยน
นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ต้ องการให้ ทางคณะเศรษฐศาสตร์ ฯทํ าการ
จัดการเรี ยนการสอนในวิชานี ้ ให้ มีจํานวนนักศึกษาต่อชันเรี
้ ยน เฉลี่ย 45 คน เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั
้ ยวกัน จํานวน 157 คน ซึง่ มีปริ มาณมากเกินไป ส่งผลให้ เกิดการคุยกัน
มีนกั ศึกษาเรี ยนอยู่ในชันเดี
ส่งเสียงดัง รบกวนสมาธิในการเรี ยน เป็ นต้ น แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้ อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
ข้ อมูลส่วนบุคคล
ค่าสูงสุด
อายุ (ปี )
24
รายรับจากผู้ปกครอง (บาท/เดือน)
20,000
ค่าหอพัก (บาท/เดือน) (N = 133)
5,000
ค่าอาหาร (บาท/เดือน)
7,000
ค่านํ ้ามันรถ (บาท/เดือน)
5,000
ค่าอุปกรณ์การเรี ยน (บาท/เดือน)
2,000
ค่ากิจกรรมต่างๆ (บาท/เดือน)
2,000
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (บาท/เดือน)
3,000
รายได้ เสริมระหว่างเรี ยน
10,000
(บาท/เดือน) (N = 25)
ระยะเวลาการอ่านหนังสือ
20
(ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
จํานวนนักศึกษาที่เหมาะสมกับ
100
การเรี ยน (ราย)

ค่าตํ่าสุด
20
2,000
750
500
100
50
100
60
500

ค่าเฉลี่ย
21.54
6,633.97
2,290.98
2,858.65
773.72
386.94
482.63
888.94
3,520.00

SD.
0.60
2,365.98
651.65
1,318.98
832.04
353.81
359.38
651.46
2,910.47

1

5.32

4.25

20

44.62

14.72
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1.3 ความชื่นชอบรูปแบบการออกข้ อสอบ
จากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในความชื่นชอบรู ปแบบข้ อสอบ พบว่า
นักศึกษาร้ อยละ 59.9 ชอบข้ อสอบที่มีทงปรนั
ั ้ ยและอัตนัย รองลงมา ร้ อยละ 31.8 ชอบข้ อสอบที่
้ ้
มีแต่ปรนัยอย่างเดียว ส่วนนักศึกษาที่ชอบข้ อสอบแบบอัตนัยอย่างเดียวมีเพียงร้ อยละ 8.3 ทังนี
ขึ ้นอยู่กับอุปนิสยั หรื อความชอบส่วนตัวของนักศึกษาที่บางรายชอบการเขียน การเล่าเรื่ อง การ
แสดงความคิดเห็น พร้ อมกับการตอบว่าข้ อใดผิดข้ อใดถูก ซึ่งบางครัง้ แนวข้ อสอบแบบปรนัยก็
สามารถใช้ เป็ นแนวคําตอบของข้ อสอบแบบอัตนัยได้ เป็ นอย่างดี แสดงดังตารางที่ 4
ตางรางที่ 4 จํานวนและร้ อยละของรูปแบบข้ อสอบที่นกั ศึกษาชอบ
จํานวน (ราย)
รูปแบบข้ อสอบ
แบบปรนัยอย่างเดียว
50
แบบอัตนัยอย่างเดียว
13
แบบปรนัยและอัตนัย
94
รวม
157

ร้ อยละ
31.8
8.3
59.9
100.0

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน
พฤติกรรมของอาจารย์ และพฤติกรรมของนักศึกษา
2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้ อมในห้ องเรียน
จากการประเมิ น ผลความคิ ด เห็ น ของนัก ศึก ษาคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ ล งเรี ย น
หลัก สูต รศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาเศรษฐศาสตร์ ส หกรณ์ ชัน้ ปี ที่ 4 รหัส นัก ศึก ษา 53 พบว่า
สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยนในภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.45 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
รายละเอียดพบว่า
1) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมทั่วไปในห้ องเรี ยน ในประเด็น
ความเหมาะสมของแสงสว่างในห้ องเรี ยนมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.73 อยูใ่ นระดับมาก
2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้ อมเฉพาะในห้ องเรี ยน ในประเด็นการมี
โต๊ ะ เก้ าอี ้นัง่ เรี ยนอย่างเพียงพอ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.55
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่วนประกอบสภาพแวดล้ อมอื่นๆ ในประเด็น
การมีจํานวนนักศึกษาที่เรี ยนในห้ องเรี ยนมีความเหมาะสมไม่แออัดแน่นจนเกินไปหรื อมากจนทํา
ให้ ไม่มีสมาธิในการเรี ยน ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.22 แสดงดังตาราง
ที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน
ส่วนเบีย่ งเบน ระดับความ
สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พึงพอใจ
สภาพแวดล้ อมทัว้ ไปในห้ องเรียน
-ในห้ องเรี ยนมีเนื ้อที่สาํ หรับการจัดกิจกรรมการ
3.62
0.656
มาก
สอนได้ เหมาะสม
-ความเหมาะสมของแสงสว่างในห้ องเรี ยน
3.73
0.722
มาก
-การถ่ายเทของอากาศในห้ องเรี ยน
3.34
0.845
ปานกลาง
-ความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
3.37
0.736
ปานกลาง
ของห้ องเรียน
-ปริ มาณของเสียงและสิง่ รบกวนอื่นๆ ที่เป็ น
3.29
0.795
ปานกลาง
อุปสรรคต่อการเรี ยนในห้ องเรี ยน
-ห้ องเรี ยนได้ รับการตกแต่งให้ อยูใ่ นสภาพที่
3.38
0.789
ปานกลาง
ส่งเสริมบรรยากาศต่อการเรี ยน
-อุณหภูมิของห้ องเรี ยนขณะที่สอนเหมาะสมต่อ
3.52
0.765
มาก
การเรี ยน
สิ่งแวดล้ อมเฉพาะในห้ องเรียน
0.916
มาก
-มีโต๊ ะ เก้ าอี ้เรี ยน พอเพียง
3.55
-โต๊ ะเก้ าอี ้มีขนาดความสูงเหมาะสมกับ
3.44
0.857
มาก
นักศึกษาและอยูใ่ นสภาพที่ใช้ การได้ ดี
-มีวสั ดุและอุปกรณ์การสอนพอเพียง เช่น
3.44
0.915
มาก
คอมพิวเตอร์ เครื่ องเสียง จอภาพ
-วัสดุและอุปกรณ์การสอนอยูใ่ นสภาพที่ใช้ การ
3.48
0.829
มาก
ได้ ดีเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่ องเสียง จอภาพ
ส่ วนประกอบสภาพแวดล้ อมอื่นๆ
3.22
0.835
ปานกลาง
-จํานวนนักศึกษาที่เรี ยนในห้ องเรี ยนเหมาะสม
เฉลี่ย
3.45
0.516
มาก
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2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของอาจารย์ ผ้ ูสอน
จากการประเมิ น ผลความคิ ด เห็ น ของนัก ศึก ษาคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ ล งเรี ย น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ชันปี
้ ที่ 4 รหัสนักศึกษา 53 พบว่า ความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของผู้สอนในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.83 ซึง่ รายละเอียดพบว่า
1) นักศึกษามีความพึงพอใจด้ านคุณธรรมของอาจารย์ ในประเด็นการทําตัวเป็ น
ตัวอย่างที่ดีมากที่สดุ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.87
2) นักศึกษามีความพึงพอใจด้ านการมีมนุษย์สมั พันธ์ของอาจารย์ ในประเด็นการ
มีความเป็ นมิตรไมตรี ดีตอ่ ศิษย์อย่างสมํ่าเสมอ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.89
3) นักศึกษามีความพึงพอใจด้ านบุคลิกภาพของอาจารย์ ในประเด็นการแต่งกาย
สุภาพเหมาะสม อ่อนน้ อมถ่อมตนมากที่สดุ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย 4.08
4) นัก ศึก ษามี ค วามพึง พอใจด้ า นพฤติก รรมการสอนและการประเมิ น ผล ใน
ประเด็นการมีการใช้ สื่อการสอนเหมาะสม มองเห็นได้ ชดั เจน เช่น มีการใช้ Power point หรื อมีการ
ใช้ สื่อการเรี ยนการสอนผ่านเว็บไซต์ตา่ งๆที่น่าสนใจ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย
3.88 แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ พฤติกรรมของอาจารย์ผ้ สู อน
ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของอาจารย์ผ้ สู อน
ด้ านคุณธรรมของอาจารย์
- อาจารย์โดยภาพรวมมีความยุตธิ รรมต่อศิษย์สมํ่าเสมอ
เช่น การให้ คะแนน การมอบหมายงาน
- อาจารย์โดยภาพรวมมีคณ
ุ ธรรม ให้ ความเมตตาต่อศิษย์
- อาจารย์มีการทําตัวเป็ นตัวอย่างที่ดี ให้ ข้อเสนอแนะที่ดี
ด้ านการมีมนุษย์ สัมพันธ์ ของอาจารย์
- น่าเข้ าพบหา ขอคําปรึกษา ได้ ตลอดเวลา
- เข้ าใจธรรมชาติของนักศึกษา เข้ าใจพฤติกรรมวัยรุ่น
- มีความเป็ นมิตร ไมตรี ที่ดีตอ่ ศิษย์อย่างสมํ่าเสมอ

ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความพึง
มาตรฐาน พอใจ
3.72

0.724

มาก

3.73
3.87

0.713
0.677

มาก
มาก

3.86
3.74
3.89

0.711
0.681
0.675

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ด้ านพฤติกรรมการสอนและการประเมินผล
- มีการเอาใจใส่ตอ่ นักศึกษาทังเรื
้ ่ องเรี ยนและเรื่ องส่วนตัว
ด้ านบุคลิกภาพของอาจารย์
- มีความยืดหยุน่ ให้ โอกาสแก่ศษิ ย์
- มีความรับผิดชอบสูง ขยันตรวจงาน/ข้ อสอบทันเวลา
- มีความเป็ นผู้นํา
- มีทา่ ทางดี นํ ้าเสียงดี เสียงดังฟั งชัด
- การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม อ่อนน้ อม ถ้ อมตน
ด้ านพฤติกรรมการสอนและการประเมินผล
- มีการใช้ สื่อการสอนเหมาะสม มองเห็นได้ ชดั เจน เช่น มี
การใช้ Power point
- มีการนําความรู้ในเนื ้อหาวิชาและความรู้รอบตัวมา
ประยุกต์ใช้ ในการสอน ทําให้ เกิดความน่าสนใจเรี ยน
เพิ่มขึ ้น
- มีการสื่อความหมายตามเนื ้อหารายวิชาที่สอนเหมาะสม
ไม่สอนนอกเรื่ อง นอกเนื ้อหาจนขาดสาระทางวิชาการ
- มีการตังคํ
้ าถามที่เหมาะสม
- มีการเข้ าสอนและเลิกตรงเวลาและเหมาะสม
- การประเมินผลการสอบมีความยุตธิ รรมเหมาะสม
รวม

ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความพึง
มาตรฐาน พอใจ
3.64
0.776
มาก
3.82
3.87
3.96
3.96
4.08

0.625
0.631
0.592
0.644
0.660

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.88

0.710

มาก

3.85

0.696

มาก

3.82

0.723

มาก

3.68
3.82
3.83
3.83

0.670
0.772
0.678
0.501

มาก
มาก
มาก
มาก
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2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษาในชัน้ เรี ยน
จากการประเมิ น ผลความคิด เห็ น ของนัก ศึก ษาคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ ล งเรี ย น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ชันปี
้ ที่ 4 รหัสนักศึกษา 53 พบว่า ความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษาในชันเรี
้ ยนที่เรี ยนอยู่ด้วยกันโดยรวมมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.50 ซึง่ รายละเอียดพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ประเด็นการมีการนําอุปกรณ์การเรี ยน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุดบันทึก มาครบถ้ วน โดยไม่
ต้ อ งรบกวนเพื่ อ น โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.92 รองลงมาคื อ การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เช่น ส่งงานตามกํ าหนดเวลา โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 และมีการนําหนังสือหรื อเอกสาร
ประกอบการเรี ยนมาด้ วยทุกครัง้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ แสดงดังตาราง
ที่ 7
้ ยน
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ พฤติกรรมของนักศึกษาในชันเรี
ส่วน
ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักศึกษา
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
- มีความขยันขันแข็งในการเรี ยน การทํางาน
3.43
0.672
- ไม่มีการพูดคุยกัน การส่งเสียงดัง ระหว่างเรี ยน
3.38
0.836
- มีปฏิกิริยาโต้ ตอบ เช่น การตอบคําถามและถามคําถาม 3.07
0.802
- มีความกระตือรื อร้ น สนใจใคร่ร้ ูที่จะเรี ยน
3.36
0.708
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น ส่งงาน 3.82
0.625
ตามกําหนดเวลา
- การแต่งกายถูกต้ องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
3.41
0.816
- การเข้ าชันเรี
้ ยนตรงต่อเวลา
3.38
0.788
- มีการนําหนังสือหรื อเอกสารประกอบการเรี ยนมาด้ วย
3.74
0.802
ทุกครัง้
- มีการนําอุปกรณ์การเรี ยน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ
3.92
0.759
สมุดบันทึก มาครบถ้ วน โดยไม่ต้องรบกวนเพื่อน
รวม
3.50
0.473

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
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2.4

สรุ ปภาพรวม การศึกษาความพึงพอใจของนั กศึกษา ที่มีต่อสภาพแวดล้ อมใน
ห้ องเรียน พฤติกรรมของอาจารย์ และพฤติกรรมของนักศึกษา

ผลการศึกษา การสรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ที่
ลงเรี ยนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ชันปี
้ ที่ 4 รหัสนักศึกษา 53 ที่มี
ต่อสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา พบว่า ความพึง
พอใจในทุกด้ านนัน้ นักศึกษามีความพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 ซึ่งสามารถแยก
อธิบายรายละเอียดได้ ดงั นี ้ 1) นักศึกษามีความพึงใจมากที่สดุ คือ ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของ
อาจารย์ผ้ ูสอน พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.83 ข้ อเด่นคือ
อาจารย์มีการแต่งการสุภาพเหมาะสม อ่อนน้ อม ถ่อมตน ทําให้ นกั ศึกษากล้ าที่จะเข้ ามาหาเพื่อขอ
คําปรึ กษาหารื อได้ อย่างสบายใจ ข้ อด้ อยคือ อาจารย์มีการเอาใจใส่นักศึกษาทัง้ เรี ยนและเรื่ อง
ส่วนตัวน้ อย 2) รองลงมา ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน พบว่า มีระดับความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.45 ข้ อเด่นคือ แสงสว่างในห้ องเรี ยนมีความเหมาะสม
ข้ อด้ อยคือ จํานวนนักศึกษาที่เรี ยนในห้ องเรี ยนไม่มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีปริ มาณนักศึกษา
มากเกิ น ไป ส่ ง ผลให้ มี ก ารพูด คุย กัน การส่ ง เสี ย งดัง รบกวนระหว่ า งเรี ย น ทํ า ให้ ขาดความ
กระตือรื อร้ น ขาดการสนใจใคร่ ร้ ู ที่จะเรี ยน และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรม
ของนักศึกษาที่เรี ยนอยู่ด้วยกันในชัน้ เรี ยน พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.50 ข้ อเด่นคือ เพื่อนนักศึกษามีการนํ าอุปกรณ์ การเรี ยน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ
สมุดบันทึก มาครบถ้ วน โดยไม่ต้องรบกวนเพื่อนระหว่างเรี ยน ข้ อด้ อยคือ เพื่อนนักศึกษาขาดการมี
ปฏิกิริยาโต้ ตอบระหว่างเรี ยน เช่น การตอบคําถามและการตังคํ
้ าถาม เป็ นต้ น แสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สรุปภาพรวมการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอ่ สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน
พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา
ส่วนเบีย่ งเบน ระดับความ
ภาพรวมความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พึงพอใจ
- ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในห้ องเรียน
3.45
0.516
มาก
- ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมอาจารย์ผ้ สู อน
3.83
0.501
มาก
- ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักศึกษา
3.50
0.473
มาก
รวมทัง้ หมด
3.59
0.410
มาก
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ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุท่ ีมีอิทธิพลต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา
ในการวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ผู้วิจยั ได้ ตงสมมุ
ั ้ ตฐิ านการวิจยั ไว้ ว่า ข้ อที่ 1 เป็ นการ
ทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพื่ อการทดสอบว่าโมเดลเส้ นทางที่ สร้ างขึน้ ตามทฤษฎี มีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลจริ งหรื อไม่ และสมมติฐานข้ อที่ 2 ตัวแปร เพศ (Sex) รายรับของนักศึกษา
(Exp) สถาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน (A) พฤติกรรมของอาจารย์ (B) พฤติกรรมของนักศึกษา (C)
ความถี่ในการอ่านหนังสือ (Read) มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสมฤทธิ์ทางการเรี ยน (GPA) หรื อไม่
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป โปรแกรม SPSS for Windows และ
โปรแกรม AMOS for Window (Analysis of Moment Structures) ในการวิเคราะห์โครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ และตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยการ
วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มี อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ด้ วยค่าประมาณความควรจะเป็ นสูงสุด
(Maximum Likelihood Estimates = ML) เพื่อวิเคราะห์โมเดลตามภาวะสันนิษฐานที่กําหนดและ
มีคา่ สถิตทิ ี่สําคัญที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องความกลมกลืนของโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอตามลําดับ ดังนี ้
(1) รู ปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุแบบเต็ม
รูป (over identified model) หรื อการกําหนดโครงสร้ างโมเดล (model specification)
(2) ผลการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Intercorrelation)
(3) ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ ของโมเดล (parameter estimation
of the model) หรื อผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ตา่ งๆ
(4) ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดล (measures of the
model fit)
(5) ผลการคํานวณอิทธิ พลทางตรง (direct effect) อิทธิทางอ้ อม
(indirect effect) และผลรวมอิทธิพล (total effect)
ซึง่ มีรายละเอียดของผลการวิจยั ดังนี ้
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1. รู ปแบบโมเดลการวิเคราะห์ เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุแบบเต็ม
รู ป (over identified model)
ผู้วิจยั ได้ กําหนดรู ปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุแบบ
เต็มรู ป (over identified model) แสดงดังภาพที่ 4 และในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน ผู้วิจยั ได้ กําหนดอักษรย่อที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ดังนี ้
Sex หมายถึง
เพศ
Exp หมายถึง
รายรับของนักศึกษา
A
หมายถึง
สถาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน
B
หมายถึง
พฤติกรรมของอาจารย์
C
หมายถึง
พฤติกรรมของนักศึกษา
Read หมายถึง
ความถี่ในการอ่านหนังสือ
GPA หมายถึง
ผลสมฤทธิ์ทางการเรี ยน
e
หมายถึง
ความคลาดเคลื่อน

ภาพที่ 4 รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์ (path analysis) ของตัวแปรที่ศกึ ษา
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2. ผลการคํานวณค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปร โดยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Intercorrelation)
การคํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อศึกษาว่าตัวแปรที่นํามาศึกษา
เป็ นอิสระต่อกันหรื อไม่และใช้ ตรวจสอบหรื อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม เพื่อใช้ ในการพิจารณาถึงปั ญหาที่อาจเกิดจากการผันแปรร่ วมกันเกินไป (Multicollinearity)
โดยกําหนดค่าความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้ องไม่เกิน 0.7 (Schroeder, 1990) ซึ่งในกรณีที่
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรมีความสัมพันธ์ กันสูงมากเกินไปย่อมส่งผลให้ การวิเคราะห์คาดเคลื่อน
เพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ ของตัวแปร ผู้วิจยั จะต้ องพิจารณาค่า Bivariate Correlation ของตัวแปรที่
จะนํามาวิเคราะห์ในตัวแบบก่อน ซึง่ ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจยั
ตัวแปร

GPA

GPA
1.000
Sex
.315**
Exp
.132**
Read
.050
A
-.029
B
-.026
C
.081
** = P < .01, * = P < .05

Sex

Exp

Read

A

B

1.000
.076
-.082
-.228**
-.160*
-.062

1.000
.143
-.063
-.142
.000

1.000
.136
.105
.019

1.000
.480**
.498**

1.000
.599**

C

1.000

จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทัง้ 6 ตัว
แปร พบว่า ค่า สัมประสิท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ส่ว นใหญ่ มี ค่า เป็ นบวกแสดงถึง ความสัม พัน ธ์ ใ นทาง
ทิศทางเดียวกัน จํานวน 13 คู่ และค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ ระหว่างตัวแปรมีค่าเป็ นลบ แสดงถึง
ความสั ม พั น ธ์ ในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ ามจํ า นวน 8 คู่ และสั ง เกตได้ ว่ า ตั ว แปรส่ ว นใหญ่ มี
ความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จํานวน 6 คู่ และนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จํานวน 1 คู่ และพบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์ ไม่เกิน
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เกณฑ์ มาตรฐานที่กําหนดคือ 0.7 ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าตัวแปรที่นํามาวิเคราะห์ไม่มีปัญหาการมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันสูงเกินไป
3. ผลการประมาณค่ าพารามิเตอร์ ของโมเดล (parameter estimation of
the model) หรื อผลการประมาณค่ าสัมประสิทธิ์ต่างๆ
ผลการวิเคราะห์ เส้ นทางของรู ปแบบความสัมพันธ์ แบบเต็มรู ปของตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม (ตัวแปรแฝง) ซึ่ง ผู้วิจัยได้ สร้ างขึน้ ตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ที่ เ กี่ ยวข้ อง
ดังกล่าวข้ างต้ น นํามาสร้ างรู ปแบบความสัมพันธ์ แบบเต็มรู ป (over identified model) ซึง่ เป็ น
รูปแบบที่มีเส้ นทางเชื่อมระหว่างตัวแปรในทิศทางเดียวกันที่สามารถเชื่อมได้ ไปสูต่ วั แปรตามที่เป็ น
ตัวแปรภายในหรื อตัวแปรแฝงทุกสมการโครงสร้ าง ซึง่ ได้ แสดงค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปร ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) ค่า t-Value
(critical ratio: C.R.) ค่า p-Value และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) ซึง่ ได้ ผลการ
วิเคราะห์ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ ของโมเดลหรื อผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
ต่างๆ
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จากภาพที่ 5 สามารถแสดงผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ ของโมเดลหรื อผลการ
ประมาณค่า สัมประสิท ธิ์ ต่างๆ ซึ่ง ได้ แสดงค่าสถิ ติแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ด้ วยค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (S.E.) ค่า t-Value (critical ratio: C.R.) และ ค่า p-Value แสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงผลการประมาณค่า Standardized Regression Weights
คูค่ วามสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
A
B
B
C
C
C
Read
Read
Read
Read
Read
GPA
GPA
GPA
GPA
GPA
GPA

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

Sex
Sex
A
Sex
B
A
Sex
A
C
B
Exp
Sex
A
B
C
Read
Exp

ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตราฐาน
(Estimate)
-.228
-.053
.468
.080
.473
.289
-.051
.136
-.134
.136
.174
.315
-.002
-.044
.126
.066
.093

S.E.

C.R.
(t-Value)

P-Value

นัยสําคัญ
ทางสถิติ

.083
.075
.070
.061
.066
.065
.707
.781
.925
.868
.000
.060
.066
.074
.078
.007
.000

-2.928
-.732
6.502
1.276
6.801
4.107
-.633
1.448
-1.307
1.336
2.215
4.047
-.019
-.441
1.262
.843
1.194

.003**
.464
***
.202
***
***
.527
.148
.191
.182
.027*
***
.985
.659
.207
.399
.232

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : มีนยั สําคัญ * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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ผลการวิเคราะห์ สมการโครงสร้ างได้ แสดงผลตามภาพที่ 5 และตารางที่ 9 ซึ่ง
แสดงถึง ค่า สัมประสิท ธิ ถ ดถอยมาตรฐานตัว แปรพร้ อมทัง้ สัญญาลัก ษณ์ แสดงถึ ง ระดับ การมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ พบว่า คู่ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ มีนัยสําคัญ 0.001 (*** p<0.001)
จํานวน 4 คู่ ได้ แก่ 1) ตัวแปรพฤติกรรมของอาจารย์กบั สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน (B <--- A) 2)
ตัวแปรพฤติกรรมของนักศึกษากับพฤติกรรมของอาจารย์ (C<--- B) 3) ตัวแปรพฤติกรรมของ
นักศึกษากับสถาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน (C<--- A) 4) ตัวแปรผลสมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับเพศ
(GPA<--- Sex) ส่วนคู่ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่มีนยั สําคัญ 0.01 (** p<0.01) จํานวน 1 คู่
ได้ แก่ 1) ตัวแปรสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยนกับเพศ (A<--- Sex) และส่วนคูค่ วามสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่มีนยั สําคัญ 0.05 (* p<0.05) จํานวน 1 คู่ ได้ แก่ 1) ตัวแปรสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยนกับ
เพศ (Read <--- Exp) ส่วนคูค่ วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอื่นๆไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ สามารถ
นํามาเขียนเส้ นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ ใหม่ แสดงดังภาพที่ 6

.17

‐
.29

.47*
.31*

.47

หมายเหตุ: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
มีนยั สําคัญ
ไม่มีนยั สําคัญ
ภาพที่ 6 แสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ของโมเดลที่มีนยั สําคัญและไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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การปรับโมเดล
จากการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิท ธิ์ เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุเต็มรู ปแบบ
พบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ยังไม่เหมาะสม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เส้ นทางที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติมีอยู่ 11 เส้ นทาง แสดงตามภาพที่ 6 ดังนัน้ จึงต้ องทําการตกแต่ง
รูปแบบความสัมพันธ์โดยการปรับโมเดลใหม่ เพื่อให้ ได้ รูปแบบหรื อโมเดลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สดุ
โดยการลบเส้ นทางที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติออกจากรูปแบบความสัมพันธ์เต็มรูปแบบ ดังแสดงใน
ตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงผลการประมาณค่า Standardized Regression Weights หลังการปรับโมเดล
ค่าสัมประสิทธิ์
คูค่ วามสัมพันธ์
C.R.
นัยสําคัญ
ถดถอยมาตราฐาน
S.E.
P-Value
ระหว่างตัวแปร
(t-Value)
ทางสถิติ
(Estimate)
A
<--- Sex
-.228
.083
-2.928
.003**
มี
B
<--- A
.480
.068
6.839
***
มี
C
<--- B
.467
.066
6.703
***
มี
C
<--- A
.274
.064
3.924
***
มี
GPA <--- Sex
.315
.058
4.150
***
มี
หมายเหตุ : มีนยั สําคัญ **p < 0.01, *** p < 0.001
ดังนัน้ จึงสามารถนําค่าสัมประสิทธิ์เส้ นทางของแต่ละสมการโครงสร้ างมาเขียน
เส้ นทางของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผา่ นการตกแต่งแบบความสัมพันธ์ให้ เป็ นแบบจําลอง
ที่ประหยัด (Parsimonious Model) เพื่อให้ ได้ รูปแบบที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สดุ ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่า
1) เพศ มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เนื่องจาก ความแตกต่างด้ านอุปนิสยั ความ
ละเอียดรอบครอบ ความขยันมัน่ เพียร และสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน ในการรักษาความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของห้ องเรี ยน 2) สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา เนื่องจากส่งผลให้ อาจารยผู้สอนสามารถมี
ท่าทางดี นํ ้าเสียงดี เสียงดังฟั งชัยและเพื่อนๆนักศึกษามีการขยันขันแข็งในการเรี ยน ไม่มีการพูดคุย
กัน ส่งเสียงดังระหว่างเรี ยน และ 3) พฤติกรรมของอาจารย์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมของ
นักศึกษา เนื่องจากถ้ าอาจารย์ผ้ สู อนมีคณ
ุ ธรรม มนุษย์สมั พันธ์ที่ดี มีบคุ ลิกภาพและพฤติกรรมการ
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สอนที่ดียอ่ มส่งผลให้ นกั ศึกษามีความขยันขันแข็ง ไม่มีการพูดคุยกัน มีปฏิกิริยาโต้ ตอบในการตอบ
คําถาม ปรากฏดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงโมเดลรูปแบบเส้ นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผา่ นการปรับโมเดล
(4) ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดล (measures of the model fit)
การตรวจสอบความสอดคล้ อ งกันของโมเดลหรื อตรวจสอบความสัม พัน ธ์ กัน
ระหว่างตัวแปรว่ามีความสอดคล้ องกันหรื อไม่ ถ้ าสอดคล้ องกันก็สามารถนํามาวิเคราะห์ได้ และถ้ า
ตัวแปรไม่มีความสอดคล้ องกันแล้ ว ตัวแบบสมการโครงสร้ างจะไม่สามารถนํามาคํานวณได้ ผู้วิจยั
ต้ องดําเนินการปรับโมเดลจนมีความสมบูรณ์เป็ นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือตามหลักของขบวนการ
วิจัยก่อน นั่นเอง ดังนัน้ การพัฒนาโมเดลให้ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ นัน้ นิยม
เรี ยกว่า “Model Fit” ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า
โมเดลตัว แบบเชิ ง ประจัก ษ์ กับ ตัว แบบทางทฤษฎี (โมเดลต้ น แบบ) มี ค วาม
สอดคล้ องกัน ซึง่ ผ่านเกณฑ์การประเมินโมเดล ดังนี ้
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1) ค่า Chi-square Probability Level: CMIN-p เท่ากับ .516
2) Relative Chi-square: CMIN/df เท่ากับ .848
3) Goodness of Fit Index: GFI เท่ากับ .989
4) Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA เท่ากับ .000
จากผลการวิจัยที่ได้ ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้ องของตัวแบบทางทฤษฎี
(โมเดลต้ นแบบ) กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีความสอดคล้ องกัน โดยขอแสดงข้ อมูลตามตารางที่
12 ดังนี ้
ตารางที่ 12 เกณฑ์ และผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของตัวแบบทางทฤษฎีกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์
สัญญา ค่ าสถิติ
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ ผลการ ผลการพิจารณา
ลักษณ์
วิจัย
CMIN-p Chi-square เพื่ อ ตรวจสอบค่า ความ ρ>.05
Probability น่าจะเป็ นของไคสแควร์
Level
ซึ่งจะต้ องไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
CMIN/df Relative ตรวจสอบว่ า ตัว แบบมี < 3
Chi-square ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
GFI
Goodness เ พื่ อ วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม > 0.90
of Fit index กลมกลื น เปรี ย บเที ย บ
โดยมีคา่ ระหว่าง 0-1.00
RMSEA Root Mean เ พื่ อ บ อ ก ค่ า ค ว า ม < 0.08
Square คลาดเคลื่อนของตัวแบบ
Error of ใ น รู ป ข อ ง ร า ก ข อ ง
Approxima ค่ า เฉลี่ ย กํ า ลัง สองของ
tion
ค ว า ม ค ล า น เ ค ลื่ อ น
โดยประมาณค่าระหว่าง
0-1.00

.516

สอดคล้ อง/ผ่าน
เกณฑ์

.848

สอดคล้ อง/ผ่าน
เกณฑ์

.989

สอดคล้ อง/ผ่าน
เกณฑ์

.000

สอดคล้ อง/ผ่าน
เกณฑ์
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(5) ผลการคํานวณอิทธิพลทางตรง (direct effect) อิทธิทางอ้ อม (indirect effect) และ
ผลรวมอิทธิพล (total effect)
จากโมเดลเส้ นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ผ่านการตกแต่งหรื อปรับโมเดลแล้ ว
พบว่า ความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งตัว แปรมี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ ดีที่ สุด แล้ ว จึ ง นํ า โมเดลความสัม พัน ธ์
ดังกล่าวมาหาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect Effect: IE) และ
ผลรวมอิทธิพล (Total Effect: TE) ได้ ดังแสดงในตารางที่ 13
13 แสดงผลการวิเคราะห์ ค่าอิทธิ ผลทางตรง อิทธิ พลทางอ้ อม และผลรวมอิทธิพล
ระหว่างตัวแปร
ตัวแปรตาม
อิทธิพล (Effects)
ตัวแปรทํานาย

ตารางที่

เพศ : Sex
สภาพแวดล้ อมใน
ห้ องเรี ยน : A
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
อาจารย์ : B

พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
นักศึกษา :C

ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักศึกษา :
GPA

สภาพแวดล้ อม พฤติกรรมของ
ในห้ องเรียน : A อาจารย์ : B
.000

Direct Effect

-.243

Indirect Effect

.000

-

.000

Total Effect

-.243

-

.000

Direct Effect

.000

.467

-

Indirect Effect

-.114

.000

-

Total Effect

-.114

.467

-

Direct Effect

.000

.251

.441

Indirect Effect

-.111

.206

.000

Total Effect

-.111

.457

.441

Direct Effect

.242

.000

.000

Indirect Effect

.000

.000

.000

Total Effect

.242

.000

.000
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จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิพลพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา (GPA) มีเพียง 1 ตัวแปรเท่านัน้ คือ ตัวแปรเพศ (Sex) โดยมี
ค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ .242 (อิทธิทางตรงบวกอิทธิทางอ้ อม) ซึง่ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง คือ
ตัวแปรเพศ (Sex) มีค่าเท่ากับ .242 และไม่มีอิทธิทางอ้ อม ดังนัน้ ผลงานวิจยั ดังกล่าวสะท้ อนให้
เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
รหัสนักศึกษา 53 นัน้ ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ เพศ ซึง่ หมายถึง อุปนิสยั ความขยัน มัน่ เพียร
ที่แตกต่างกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
การทดสอบสมมติฐาน
จากการตังสมมติ
้
ฐานการวิจยั ไว้ 2 หัวข้ อใหญ่ เมื่อพิสจู น์ตรวจสอบข้ อมูลทาง
สถิตแิ ล้ ว ผลการวิจยั พบว่า
(1) สมมติฐานข้ อที่ 1 ซึง่ เป็ นการทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพื่อการทดสอบ
ว่าโมเดลเส้ นทางที่สร้ างขึ ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลจริงเชิงประจักษ์ หรื อไม่
H0 : โมเดลเส้ นทางตามทฤษฎี = โมเดลตามข้ อมูลจริ ง
H1 : โมเดลเส้ นทางตามทฤษฎี ≠ โมเดลตามข้ อมูลจริง
โดยการประเมินความสอดคล้ องของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit)
ค่าสถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบความสอดคล้ องของตัวแบบเชิงประจักษ์ กบั ตัวแบบทางทฤษฎี ก็คือ
การใช้ คา่ ρ-Value ซึง่ ต้ องมีนยั สําคัญทางสถิติ (Significant: Sig.) ที่มีคา่ มากกว่า p > 0.05 จึง
ถือว่าตัวแบบมีความกลมกลืนสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เพราะเมื่อ ค่า p > 0.05 ผลก็คือจะ
ไม่ Sig. ซึง่ ความหมายว่า ไม่แตกต่างกันหรื อมีความสอดคล้ องกัน นัน่ เอง ซึง่ ค่าที่คํานวณได้ จาก
ผลการวิจยั คือ มีคา่ เท่ากับ p > 0.516 (ตามตารางที่ 12)
(2) สมมติฐานข้ อที่ 2 ตัวแปร เพศ (Sex) รายรับของนักศึกษา (Exp) สถาพ
แวดล้ อมในห้ องเรี ยน (A) พฤติกรรมของอาจารย์ (B) พฤติกรรมของนักศึกษา (C) ความถี่ในการ
อ่านหนังสือ (Read) มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสมฤทธิ์ทางการเรี ยน (GPA) จากผลการวิจยั พบว่า
ตัวแปรเพศ (Sex) มีอิทธิ พลทางตรงต่อผลสมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพียง 1 ตัวแปร เท่านัน้ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตราฐาน เท่ากับ .315*** และมีค่า Squared Multiple Correlations: R2
เท่ากับ .10 (ตามตารางที่ 10 และ ภาพที่ 6)
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ส่ วนที่ 4 การศึกษาปั ญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะที่มีผลต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา
4.1 ปั ญหาและอุปสรรค์ ท่ มี ีผลต่ อการเรียนของนักศึกษาในชัน้ เรี ยน
จากการศึกษาปั ญหา อุปสรรคที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
ส่วนใหญ่ พบว่า
1) ขณะเรี ยนภายในห้ องเรี ยน เพื่อนนักศึกษามีการพูดคุยกันเสียงดังมาก
เกินไป ประกอบกับมีการเล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างเรี ยน ทําให้ เพื่อนที่ตงใจเรี
ั ้ ยนขาดสมาธิในการ
ฟั ง ขาดสมาธิในการทําความเข้ าใจกับเนื ้อหาที่เรี ยนจากอาจารย์ผ้ สู อน
2) นัก ศึก ษาขาดการจัดการที่ ดี กล่า วคือ ขาดความกระตื อรื อร้ นในการ
ทํางานส่ง ขาดการอ่านหนังสือเรี ยนเพื่อทบทวนเพราะจัดสรรเวลาไม่เหมาะสม เพื่อนๆชอบชวนไป
สังสรรค์กบั หมูค่ ณะ ทําให้ มีเวลาทบทวนอ่านหนังสือน้ อย
3) นักศึกษาภายในชัน้ เรี ยนมีจํานวนมากเกินไป ทําให้ อาจารย์ดูแลได้ ไม่
ั ้ ยน
ทัว่ ถึงและเกิดปั ญหาในการไม่ตงใจเรี
4) คณะฯไม่มีห้องสมุดหรื อแหล่งค้ นคว้ าข้ อมูล ประกอบกับความเร็ วของ
สัญญาอินเตอร์ เน็ตช้ า
5) อื่นๆ เช่น (1) อาจารย์บางท่านสอนไม่ตรงตามเนื ้อหา สอนไม่เข้ าใจ สอน
ไวเกินไป (2) ขาดสิง่ อํานวยความสะดวก เช่น ไม่มีนํ ้าดื่มที่สะอาดไว้ ให้ บริการ (เครื่ องกรองนํ ้าไม่ดี)
ห้ องนํ ้าไม่มีกระดาษชําระ ทําให้ อารมณ์เสียไม่มีสมาธิในการเรี ยน
4.2 ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหาหรืออุปสรรคในชัน้ เรียน
จากการศึก ษาข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไขปั ญ หา อุป สรรคในชัน้ เรี ย น พบว่ า
นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการ ดังนี ้
1) เพื่อนนักศึกษาควรรู้จกั การบริ หารจัดการในเรื่ อง การแบ่งเวลาให้ ถกู ต้ อง
และเหมาะสม ในการทํางานส่งอาจารย์ การทบทวนการอ่านหนังสือเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ
2) คณะฯควรแยกนัก ศึก ษาออกเป็ นกลุ่ม ย่ อ ยต่อ การเรี ย นในห้ อ งเรี ย น
เพื่อให้ ง่ายต่อการดูแลของอาจารย์ผ้ สู อน โดยควรมีจํานวนนักศึกษาที่เหมาะสมคือ จํานวน 50 คน
ต่อห้ องเรี ยน หรื อจํานวนไม่เกิน 100 คนต่อห้ องเรี ยน
3) คณะฯควรเพิ่มพื ้นที่ให้ บริ การแก่นกั ศึกษาบริ เวณใต้ ตกึ คณะฯ เช่น การมี
ห้ องสมุดให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าหาข้ อมูล การมีโต๊ ะ เก้ าอี ้ ให้ เพียงพอ และการเพิ่มความเร็ วของสัญญา
อินเตอร์ เน็ต ตลอดจนเพิ่มพื ้นที่ร่มในการจอดรถให้ แก่นกั ศึกษา
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4) คณะฯควรสร้ างคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา เช่น การแต่งกายให้ สภุ าพ
การเข้ าชันเรี
้ ยนให้ ตรงต่อเวลา การสร้ างระเบียบวินยั ในการเรี ยนหนังสือในห้ องเรี ยน
5) คณะฯควรมีบริการด้ านอื่นๆ เช่น (1) การตรวจสอบ การดูแลอุปกรณ์การ
เรี ยนการสอนให้ พร้ อมต่อการเรี ยน (ความพร้ อมของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายภาพเหมือน)
(2) ห้ องนํ ้าควรมีกระดาษชําระไว้ ให้ บริ การเพราะเป็ นสิ่งจําเป็ น (3) เครื่ องกรองนํ ้าควรมีสภาพใน
การใช้ งานได้ และ (4) ควรมีการช่วยเหลือนักศึกษาเรื่ องการให้ คําแนะนําในด้ านการเรี ยนการสอน
การวางแผนการเรี ยน เป็ นต้ น
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่ อง การวิเคราะห์ เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ที่ลงเรี ยนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาเศรษฐศาสตร์ ส หกรณ์ ชัน้ ปี ที่ 4 รหัส นัก ศึ ก ษา 53 จํ า นวน 157 คน โดยใช้
แบบสอบถาม เพื่อสอบถามถึงระดับความพึงพอใจหรื อแบบวัดเจตคติแบบของ Likert

อัน

ประกอบด้ วยข้ อคําถามที่แสดงความรู้ สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางบวกหรื อทางลบ โดยแบ่งระดับ
ความรู้ สึกออกเป็ น 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง และการวิเคราะห์สมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยการ
วิเคราะห์เส้ นทาง (Path analysis) ด้ วยเทคนิคการใช้ หลักการค่าประมาณความควรจะเป็ นสูงสุด
(Maximum Likelihood: ML) ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์เส้ นทาง ด้ วยโปรแกรม Amos และ
สอบถามถึงปั ญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ซึ่ง
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ้
สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา
จากการสํ า รวจข้ อ มูล ทั่ว ไปของนัก ศึก ษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ส หกรณ์ ที่ เ รี ย น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ชัน้ ปี ที่ 4 รหัสนักศึกษา 53

พบว่า

นักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 63.1 มีอายุเฉลี่ย 21.54 ปี ได้ รับเงินในแต่ละเดือนจาก
ผู้ปกครอง เฉลี่ย 6,634 บาท ซึง่ นักศึกษาจะนําไปใช้ จ่ายต่อเดือนอันประกอบด้ วย ค่าหอพัก เฉลี่ย
2,290 บาท ค่าอาหาร เฉลี่ย 2,859 บาท ค่านํ ้ามันรถ เฉลี่ย 774 บาท ค่าอุปกรณ์การเรี ยน เฉลี่ย
387 บาท ค่ากิจกรรม เฉลี่ย 483 บาท และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเลี ้ยงน้ อง ค่างานสังสรรค์ เฉลี่ย
889 บาท และนักศึกษาใช้ ระยะเวลาการอ่านหนังสือ เฉลี่ยจํานวน 5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ส่วน
จํานวนนักศึกษาที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน คือ ประมาณ 45 คนต่อห้ องเรี ยน และส่วนใน
ด้ านการเรี ยนการสอน พบว่า นักศึกษาร้ อยละ 59.9 ชอบแนวข้ อสอบที่มีทงแบบปรนั
ั้
ยและแบบ
อัตนัยรวมกัน
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ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล ด้ า นความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สภาพแวดล้ อ มในห้ อ งเรี ย น
พฤติกรรมของอาจารย์ และพฤติกรรมของนักศึกษา
1. ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน พบว่า
สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยนในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.45 ซึง่
รายละเอียดพบว่า 1) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมทัว่ ไปในห้ องเรี ยน ในประเด็น
ความเหมาะสมของแสงสว่า งในห้ องเรี ย นมากที่ สุด โดยมี ค่า เฉลี่ย 3.73 อยู่ใ นระดับ มาก 2)
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้ อมเฉพาะในห้ องเรี ยน ในประเด็นการมีโต๊ ะ เก้ าอี ้นั่งเรี ยน
อย่ า งเพี ย งพอ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.55 อยู่ ใ นระดับ มาก 3) ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาต่ อ
ส่วนประกอบสภาพแวดล้ อมอื่นๆ ในประเด็น การมีจํานวนนักศึกษาที่เรี ยนในห้ องเรี ยนมีความ
เหมาะสมไม่แออัดแน่นจนเกินไปหรื อมากจนทําให้ ไม่มีสมาธิในการเรี ยน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.22 อยู่
ในระดับปานกลาง
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อพฤติกรรมของอาจารย์ พบว่า ความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของผู้สอนในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.83 ซึง่ รายละเอียดพบว่า 1) นักศึกษามีความพึงพอใจด้ านคุณธรรมของอาจารย์
ในประเด็นการทําตัวเป็ นตัวอย่างที่ดีมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.87 อยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษามี
ความพึงพอใจด้ านการมีมนุษย์ สมั พันธ์ ของอาจารย์ ในประเด็นการมีความเป็ นมิตร ไมตรี ดีต่อ
ศิษย์อย่างสมํ่าเสมอ

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.89 อยู่ในระดับมาก 3) นักศึกษามีความพึงพอใจด้ าน

บุคลิกภาพของอาจารย์ ในประเด็นการแต่งกายสุภาพเหมาะสม อ่อนน้ อมถ่อมตนมากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก 4) นักศึกษามีความพึงพอใจด้ านพฤติกรรมการสอนและการ
ประเมินผล ในประเด็นการมีการใช้ สื่อการสอนเหมาะสม มองเห็นได้ ชดั เจน เช่น มีการใช้ Power
point หรื อมีการใช้ สื่อการเรี ยนการสอนผ่านเว็บไซต์ต่างๆที่น่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ใน
ระดับมาก
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษาในชันเรี
้ ยนที่เรี ยนอยู่ด้วยกัน
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.50 ซึง่ รายละเอียดพบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจในประเด็นการมีการนําอุปกรณ์การเรี ยน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุดบันทึก มา
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ครบถ้ วน โดยไม่ต้องรบกวนเพื่อน โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้ รับมอบหมาย เช่น ส่งงานตามกํ าหนดเวลา โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 และมีการนําหนังสือหรื อ
เอกสารประกอบการเรี ยนมาด้ วยทุกครัง้ โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.74 อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุท่ ีมีอิทธิพลต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา
โมเดลตัว แบบเชิ ง ประจัก ษ์ กับ ตัว แบบทางทฤษฎี (โมเดลต้ น แบบ) มี ค วาม
สอดคล้ องกัน ซึง่ ผ่านเกณฑ์การประเมินโมเดลที่เรี ยกว่า “Model Fit” ดังนี ้
1) ค่า Chi-square Probability Level: CMIN-p เท่ากับ .516
2) Relative Chi-square: CMIN/df เท่ากับ .848
3) Goodness of Fit Index: GFI เท่ากับ .989
4) Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA เท่ากับ .000
การวิเคราะห์ เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักศึกษา เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิ พลพบว่า ตัวแปรอิสระที่ มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษา (GPA) มีเพียง 1 ตัวแปรเท่านัน้ คือ ตัวแปรเพศ (Sex) โดยมีคา่ ผลรวม
อิทธิพล เท่ากับ .242 (อิทธิทางตรงบวกอิทธิทางอ้ อม) ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิ พลทางตรง คือ ตัวแปร
เพศ (Sex) มี ค่า เท่ า กับ .242 และไม่มี อิ ท ธิ ท างอ้ อ ม โดยมี ค่า สัม ประสิท ธิ์ ถ ดถอยมาตราฐาน
เท่ากับ .315*** และมีคา่ Squared Multiple Correlations: R2 เท่ากับ .10
ส่ วนที่ 4 การศึกษาปั ญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะที่มีผลต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา
จากการสํารวจความคิดเห็นต่อปั ญหา อุปสรรคที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา พบปั ญหาคือ 1) ขณะเรี ยนภายในห้ องเรี ยน เพื่อนนักศึกษามีการพูดคุยกันเสียงดัง
มากเกิ น ไป มี ก ารเล่ น โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ระหว่ า งเรี ย น 2) นัก ศึก ษาขาดการจัด การที่ ดี ขาดการ
กระตือรื อร้ นในการทํางานส่ง ขาดการอ่านหนังสือเรี ยน จัดสรรเวลาไม่เหมาะสมเพื่อนๆชอบชวน
ไปสังสรรค์กับหมู่คณะ 3) นักศึกษาภายในชันเรี
้ ยนมีจํานวนมากเกินไป 4) คณะฯไม่มีห้องสมุด
หรื อแหล่งค้ นคว้ าข้ อมูล ประกอบกับความเร็ วของสัญญาอินเตอร์ เน็ตช้ า และ 5) อื่นๆ เช่น (1)
อาจารย์บางท่านสอนไม่ตรงตามเนื ้อหา สอนไม่เข้ าใจ สอนไวเกินไป (2) ขาดสิ่งอํานวยความ
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สะดวก เช่น ไม่มีนํ ้าดื่มที่สะอาดไว้ ให้ บริ การ (เครื่ องกรองนํ ้าไม่ดี) ห้ องนํ ้าไม่มีกระดาษชําระ ทําให้
อารมณ์เสียไม่มีสมาธิในการเรี ยน
ส่วนข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหา อุปสรรคในชัน้ เรี ยน พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ต้องการ ดังนี ้ 1) เพื่อนนักศึกษาควรรู้จกั การบริหารจัดการในเรื่ อง การแบ่งเวลาให้ ถกู ต้ องและ
เหมาะสม ในการทํางานส่งอาจารย์ การทบทวนการอ่านหนังสือเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ 2) คณะฯ
ควรแยกนักศึกษาออกเป็ นกลุ่มย่อยต่อการเรี ยนในห้ องเรี ยน เพื่อให้ ง่ายต่อการดูแลของอาจารย์
ผู้สอน 3) คณะฯควรเพิ่มพืน้ ที่ให้ บริ การแก่นักศึกษาบริ เวณใต้ ตึกคณะฯ เช่น การมีห้องสมุดให้
ศึกษาค้ นคว้ าหาข้ อมูล การมีโต๊ ะ เก้ าอี ้ ให้ เพียงพอ และการเพิ่มความเร็ วของสัญญาอินเตอร์ เน็ต
ตลอดจนเพิ่ ม พื น้ ที่ ร่ ม ในการจอดรถให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษา 4) คณะฯควรสร้ างคุณ ลัก ษณะที่ ดี ข อง
้ ยนให้ ตรงต่อเวลา และ 5) คณะฯควรมีบริ การ
นักศึกษา เช่น การแต่งกายให้ สภุ าพ การเข้ าชันเรี
ด้ านอื่นๆ เช่น (1) การตรวจสอบ การดูแลอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนให้ พร้ อมต่อการ (2) ห้ องนํ ้า
ควรมีกระดาษชําระไว้ ให้ บริ การเพราะเป็ นสิง่ จําเป็ น (3) เครื่ องกรองนํ ้าควรมีสภาพในการใช้ งานได้
และ (4) ควรมีการช่วยเหลือนักศึกษาเรื่ องการให้ คําแนะนําในด้ านการเรี ยนการสอน การวางแผน
การเรี ยน เป็ นต้ น
อภิปรายผลการวิจัย
ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อสภาพแวดล้ อมในห้ องเรียน
จากการศึกษาภาพรวมของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้ อมใน
ห้ องเรี ยน พบว่าสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนมีผลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึง่ รายละเอียด
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็น การมีจํานวนนัก ศึกษาที่ เรี ยนในห้ องเรี ยนมีความ
เหมาะสมไม่แออัดแน่นจนเกินไปหรื อมากจนทําให้ ไม่มีสมาธิในการเรี ยน ซึง่ หมายถึงหากห้ องเรี ยน
มีนักศึกษาในปริ มาณที่มาก และไม่สามารถควบคุมดูแลได้ ทั่วถึง อาจทําให้ นักศึกษาพูดคุยส่ง
เสียงดัง ซึ่งเป็ นอุปสรรค์ในการเรี ยนการสอน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Mahter, Neumann
and Tamir (1986) (อ้ างใน สุมาลี ชิโนกุล, 2551) ที่ได้ ศกึ ษาการปฏิสมั พันธ์ในกลุม่ discussion
ของนักศึกษาแพทยศาสตร์ พบว่า เมื่อจํานวนผู้เรี ยนเพิ่มขึ ้น ปริ มาณ เวลาที่ใช้ ในการพูดคุยและ
ระดับของคําถามที่ต้องให้ ผ้ รู ่วมสนทนาใช้ ความคิด มีแนวโน้ มลดลง
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ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อพฤติกรรมของอาจารย์
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของอาจารย์ พบว่า
พฤติก รรมของผู้ส อนด้ า นคุณ ธรรมของอาจารย์ มี ผ ลต่อ ความพึง พอใจในระดับ มากที่ สุด ซึ่ง
รายละเอียดพบว่า นักศึกษามี ความพึงพอใจเรื่ องการทํ าตัวเป็ นตัวอย่างที่ ดี ด้ านการมีมนุษย์
สัมพันธ์ ของอาจารย์ ในประเด็นการมีความเป็ นมิตร ไมตรี ดีต่อศิษย์อย่างสมํ่าเสมอมากที่สดุ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ งานวิจยั ของ Andrews (1987) (อ้ างใน ศิริกาญจน์ จันทร์ เรื อง, 2543) ได้ พดู ถึงครู ที่
มีประสิทธิภาพ ควรมีลกั ษณะคือ สร้ างบรรยากาศที่ผ้ เู รี ยนต้ องการและสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วม
และเรี ยนรู้ ซึง่ ได้ แก่ การสร้ างความสัมพันธ์ อย่างดีกบั ผู้เรี ยน การช่วยผู้เรี ยนให้ เอาชนะความวิตก
กังวลซึง่ เป็ นสิง่ ที่ขดั ขวางการเข้ ามามีสว่ นร่วมและการเรี ยนรู้ การสังเกตความรู้สกึ และทัศนคติของ
ผู้เรี ยน
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษา
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษาที่เรี ยน
ด้ วยกัน พบว่า มีผลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึง่ รายละเอียดพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจในเรื่ อง มีการนําอุปกรณ์การเรี ยน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุดบันทึก มาครบถ้ วน โดย
ไม่ต้องรบกวนเพื่อน มีความขยันขันแข็งในการเรี ยน การทํ างานที่รับมอบหมาย และมีการนํ า
หนังสือหรื อเอกสารประกอบการเรี ยนมาด้ วยทุกครัง้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ เชาว์ อินใย
(2540) ที่ทําการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) ต่อกระบวนการเรี ยนการสอน สถาบันราชภัฎเลย พบว่า ลักษณะของเพื่อน
นัก ศึก ษาที่ พึง พอใจ ได้ แ ก่ การมี ค วามสามัค คีร่ ว มมื อ ในการทํ า งาน ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ง กัน และกัน
รับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย มีความเป็ นกันเอง ไม่เห็นแก่ตวั ต้ องมีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
กัน มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีกบั เพื่อนนักศึกษาและตังใจเรี
้ ยน พยายามศึกษาหาความรู้
การวิเคราะห์ เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุท่ ีมีอิทธิพลต่ อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา
การวิเคราะห์เส้ นทางความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักศึกษา เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิ พลพบว่า ตัวแปรอิสระที่ มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษา (GPA) มีเพียง 1 ตัวแปรเท่านัน้ คือ ตัวแปรเพศ (Sex) โดยมีคา่ ผลรวม
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อิทธิพล เท่ากับ .242 (อิทธิทางตรงบวกอิทธิทางอ้ อม) ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง คือ ตัวแปร
เพศ (Sex) มีค่าเท่ากับ .242 และไม่มีอิทธิ ทางอ้ อม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยมาตราฐาน
เท่ากับ .315*** และมีคา่ Squared Multiple Correlations: R2 เท่ากับ .10 ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่า ตัว
แปรเพศที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมากที่สดุ ซึง่ หมายถึง อุปนิสยั ความขยัน มัน่ เพียร
ที่แตกต่างกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิง สําหรับตัวแปรอื่นๆ ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน
พฤติกรรมของอาจารย์ พฤติกรรมของนักศึกษา รายรับของนักศึกษาและความถี่ในการอ่านหนังสือ
ไม่ได้ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิ์ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก การออกแบบการวิจยั ที่
เป็ นการเก็บข้ อมูลจากการประมาณค่าเฉลี่ยทังหมดตลอดหลั
้
กสูตรที่เรี ยน เช่น เมื่อถามถึงความ
้
ซึง่ ผู้สอนแต่
พึงพอใจต่ออาจารย์ผ้ สู อน นัน่ หมายถึงความพึงพอใจเฉลี่ยต่ออาจารย์ผ้ สู อนทังหมด
ละท่านยอมมีความเป็ นตัวตนที่แตกต่างกัน ดังนันผลงานวิ
้
จยั จึงไม่สอดคล้ องกับนักวิจยั ท่านอื่นๆ
เช่น ธัญศญา ธรรมิสกุล (2551) พบว่า ปั จจัยที่สามารถร่ วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรี ยงตามลําดับจากตัวแปรที่พยากรณ์ได้ ดีที่สดุ คือ นิสยั
ในการเรี ยน การศึกษาของมารดา สุขภาพของนักศึกษา ภูมิสําเนาของนักศึกษา สภาพแวดล้ อม
ภายในสถานศึกษาด้ านกิจกรรม บิดามีอาชีพค้ าขายและมารดามีอาชีพรับราชการ โดยมีอํานายใน
การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ ร้อยละ 11.7 และโกมล ไพศาล (2549) พบว่า ปั จจัยที่เป็ น
สาเหตุโดยทางตรงอย่างเดียวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิคศาสตร์
ระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้ แก่ ความรู้ พื ้นฐานเดิม ความถนัด
ทางคณิตศาสตร์ ความตังใจเรี
้ ยนและบรรยากาศในชันเรี
้ ยน ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุโดยทางตรงและ
ทางอ้ อม ได้ แก่ แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ความสั ม พั น ธ์ ท างครอบครั ว ฐานะทางเศรษฐกิ จ
สภาพแวดล้ อมในมหาวิทยาลัย คุณภาพการสอน การประเมินผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุโดยทางอ้ อมอย่างเดียว ได้ แก่ ความสัมพันธ์ กลุ่มเพื่อน และ ปนัดดา บุญพา
วัฒนา (2551) พบว่า ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลต่อผลการเรี ยนเฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 คือ ผลการเรี ยนเฉลี่ยก่อนเข้ าศึกษา ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.717 (t = 9.455) และ
ความสัมพันธ์กบั เพื่อน ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.159 (t = 2.729) และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผล
การเรี ยนเฉลี่ยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ นิสยั การเรี ยน มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ
0.169 (t = 2.233)
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. คณะฯ อาจารย์ประจําหลักสูตรฯและอาจารย์ผ้ สู อนทุกท่าน ควรกระตุ้นและสร้ าง
วินัยให้ กับนักศึกษาให้ มากยิ่งขึน้ ในการปรั บเปลี่ยนพฤติก รรมให้ มีอุปนิสัยในการรั กการอ่า น
ทบทวนหนังสือเรี ยน การเข้ าเรี ยนและการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตรงเวลาให้ มากขึ ้น
2. ควรมีการแบ่งจํานวนนักศึกษาในแต่ละ Section ให้ เหมาะสม กับคุณภาพในการ
เรี ยนการสอน เนื่องจากปริ มาณนักศึกษาที่มากเกินไปมีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจในการเรี ยน
การสอน อันจะผลต่อความตังใจในการเรี
้
ยนของนักศึกษาทําให้ ลดลง ซึง่ จํานวนที่เหมาะสม ควร
จะอยูท่ ี่ประมาณ 45-50 คนต่อห้ องเรี ยนต่ออาจารย์ผ้ สู อนหนึง่ คน
3. ควรมี ก ารพัฒ นาสื่ อ และนํ า เทคโนโลยี ใ หม่ๆ มาใช้ แ ละปรั บ ปรุ ง การสอนอย่า ง
ต่อเนื่อง มีการใช้ สื่อที่ดงึ ดูดใจ นักศึกษามีความสุขกับการเรี ยนและสนใจ เข้ าใจเนื ้อหาบทเรี ยน
ได้ ง่ายขึ ้น
4. ผู้ บ ริ ห ารคณะเศรษฐศาสตร์ ควรปรั บ ปรุ ง ด้ า นการเพิ่ ม ความเร็ ว ของสัญ ญา
อินเตอร์ เน็ต ตลอดจนเพิ่มพื ้นที่ร่มในการจอดรถให้ แก่นกั ศึกษาและการมีกระดาษชําระในห้ องนํ ้า
อย่างเพียงพอ เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนอย่างมีความสุข
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ถัดไป
1. ควรทําการศึกษาวิจัยตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นรายวิชา
เพื่อจะได้ ทราบและเข้ าใจถึงปั จจัยที่ส่งผลอย่างแท้ จริ งและเป็ นปั จจุบนั สามารถนําผลการวิจยั ไป
ปรับปรุงและแก้ ไขได้ ตรงประเด็น
2. ควรทําการศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
ทังนี
้ ้เพื่อทําให้ ทราบถึงปั จจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยน ว่ามีปัจจัยใดอีกบ้ างและเพื่อช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพิ่มขัน้ เช่น ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว นิสยั
การเรี ยน ฐานะของครอบครัว เป็ นต้ น
3. ควรทําการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพควบคูก่ บั การวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อยันยืนข้ อค้ นพบ
ต่างๆระหว่างกัน เช่น การสนทนากลุม่ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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