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Abstract 

 This research aimed to study the factors affected to learning achievement of industrial management  

engineering students. The purposes of this research were 1) to study the factors affected to learning achievement of 

industrial management engineering students, 2) to analyze the correlation between factors affected to learning 

achievement of industrial management engineering students. The sample consisted of 88 industrial management 

engineering students who were divided into 3 groups:  good, average and under average. The research instrument 

was questionnaire. The statistics used to analyze the data were mean, percentage and standard deviation. The  

correlation between factors was analyzed by Pearson’s correlation coefficient. The result revealed that the factors 

significantly affected to students’ learning achievement was student factor with the correlation coefficient of  

0.277 at .01 significant level.  The instructor and teaching instructional activities factors had 0.67 and 0.90 of the  

correlation coefficient respectively without statistical significant.
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

มจีดุประสงค์ 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม 2) เพือ่วเิคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จ�านวน 88 คน แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วจิยัเป็นแบบสอบถาม การวเิคราะห์ข้อมลูใช้สถิติ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ด้วยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพียร์สนั ผลการศกึษา พบว่า ปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัศกึษาอย่างมนียัส�าคัญคอืปัจจยั

ด้านผู้เรียน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.277 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยด้านผู้สอนและปัจจัยเกี่ยวกับการเรียน 

การสอน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r = 0.67, 0.90 ตามล�าดับ อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย ปัจจัย

  

  1, 3 อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  2, 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 จากพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 กล่าวไว้ว่า 

การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความเจรญิงอกงาม

ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม  

การสบืสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง

วิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 

สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 3) การศึกษา จากที่

กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที ่

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการ

จัดการอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย (Grade 

Point Average : GPA) ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2560 สามารถ

แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับต�่า 

(GPA ต�่ากว่า 2.10) กลุ่มท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง  

(GPA 2.10-3.10) และกลุ่มท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับสูง (GPA 

มากกว่า 3.10) พบว่าส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในกลุ่มปานกลาง ซึ่ง

ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไข ท้ังน้ีการหาปัจจัยท่ี 

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือให้ทราบต้นเหตุของปัญหา 

ดงักล่าวเป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรงุ แก้ไขและให้ความช่วย

เหลือนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่าให้ มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม           

 2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการ

อุตสาหกรรม 

แนวคิดทฤษฎี
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความ

สามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป ็นการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ประสบการณ์ การเรียนที่เกิดขึ้นจากการ

ฝึกอบรมหรอืการสอบ จึงเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของ

บุคคลว่าเรียนแล้วมีความรู้เท่าใดสามารถวัดได้โดยการใช้แบบ

ทดสอบต่างๆ เช่น ใช้แบบทดสอบต่างๆ เช่น ใช้ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

ข้อสอบวัดภาคปฏิบัติ สามารถวัดได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 1.  การวดัด้านปฏบัิติ เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถ

ในการปฏิบัติโดยทักษะของผู ้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนแสดง 

ความสามารถดังกล่าว ในรูปของการกระท�าจริงให้ออกแบบ 

เป็นผลงานการวัดต้องใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติ

 2.  การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถ 

เกี่ยวกับเน้ือหา ซ่ึงเป็นประสบการณ์เรียน รวมถึงพฤติกรรมความ

สามารถในด้านต่างๆ สามารถวัดได้โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ  

(ไพศาล หวังพานิช 2526, หน้า 89)

        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ทักษะ หรือ 

ความสามารถท่ีเกิดขึ้นกับผู ้เรียนหลังจากการเรียนการสอน  

โดยพิจารณาได้จากคะแนนที่ได้จากแบบฝึกหัดที่ครูให้ท�า (ส�ารวน 

ชินจันทึก, 2550, หน้า 25)

          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ทักษะ หรือ 

ความสามารถที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากการเรียนการสอน โดย

พิจารณาได้จากคะแนนการทดสอบหรือการสังเกตพฤติกรรมและ

ความส�าเร็จด้านอื่นๆ (ใกล้รุ่ง เก่าบริบูรณ์, 2544, หน้า 23)

         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะความรู ้ 

ความสามารถของบุคคลซ่ึงเกิดจากการเรียนการสอนและ

ประสบการณ์การเรียนรู้ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงแสดงออกมาใน

รปูของความส�าเรจ็ซึง่สามารถสังเกตด้วยเครือ่งมอืทางด้านจติวทิยา 

หรือแบบทดสอบวัดความสามารถทั่วไป (อาภรณ์ อินต๊ะชัย, 2556, 

หน้า 14)

        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส�าเร็จของการ

จัดการเรียนการสอน อันเกิดจากกระบวนการท่ีต้องอาศัยทักษะ 

ความรู้ความสามารถ ความพยายาม รวมทั้งการฝึกฝนและการน�า

ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู ้เรียนและผู ้สอนได้บรรลุ 

เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถวัดได้จาก

คะแนนที่ผู ้เรียนได้รับเมื่อการจัดการเรียนการสอนเสร็จส้ินใน 

แต่ละภาคการศึกษา (กานดา ค�ามาก, 2558, หน้า 13-14)

         จากการศกึษาความหมายทีก่ล่าวมาแล้วสามารถสรปุความ

หมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถงึ ความรู ้ความสามารถทกัษะทีแ่สดงผลออกมาเป็นคะแนน

หรอืความส�าเรจ็หลงัจากผ่านการเรยีนการสอน และการประเมินผล

เช่น ข้อสอบ หรือแบบฝึกหัดจากแนวคิดและทฤษฎีของ Bloom 

Benjamin S, (1976) สุภาพรรณ โคตรจรัส, (2539) พิศิษฐ์  

ช�านาญนา, (2558) อาภรณ์ อนิต๊ะชยั, (2556) ส�ารวน ชนิจันทกึ, (2550) 

และสุมิตรา อังวัฒนกุล, (2537) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนนัน้ประกอบด้วยปัจจยัหลายด้าน แต่เมือ่ศกึษาในระดบั

ตัวแปรแล้วผู้วิจัยได้สรุปตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ออกมาได้ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านผู้เรียน ผู้เรียนเป็นปัจจัยหลักส�าคัญที่มี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนการสอนใดๆ ก็ไม่

สามารถทีจ่ะท�าให้ผู้เรยีนได้ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน สูงได้ถ้านักเรยีน

ที่เป็นปัจจัยหลักขาดความพร้อมที่จะศึกษาได้ เช่น ไม่ตั้งใจเรียน 

ความไม่พร้อมทางด้านร่างกาย สตปัิญญา หรอืสภาวะแวดล้อมไม่ดี  

เป็นต้น 2) ปัจจัยด้านผู้สอน การเรียนรู้ของนักศึกษาไปในทางท่ี 
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ถูกต้องเหมาะสม สร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ ได้นั้นมาจาก

อาจารย์ที่มีการสอน อบรม หรือสร้างประสบการณ์เพื่อการเป็น

อาจารย์ที่ดีและเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับการศึกษาได้ถูก

ต้อง อบรมคณุธรรม จรยิธรรมนกัศึกษาอยูเ่สมอ หมัน่หาความรูเ้พิม่

เติมตลอดเวลา เหล่านี้เป็นต้น 3) ปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ปัจจยัด้านการเรยีนการสอนนีเ้ร่ิมตัง้แต่ ความเหมาะสมของหลกัสตูร 

ความเหมาะสมของวชิาเรยีน สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีน เช่น 

ห้องเรยีน เครือ่งมอืเครือ่งจกัร แหล่งเรยีนรูแ้ละสิง่อ�านวยความสะดวก

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาปัจจัย 3 ด้านด้วยกันคือ 1) ปัจจัยด้าน

ผูเ้รยีน 2) ปัจจยัด้านผูส้อน และ 3) ปัจจยัเกีย่วกบัการเรยีนการสอน

 2. ขอบเขตด้านตัวแปรแบ่งเป็นตัวแปรต้นหรือ ตัวแปร

อิสระ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประกอบด้วย สภาพทัว่ไปของนกัศกึษา ปัจจยัด้านผูเ้รยีน ปัจจยัด้าน

ผู้สอน และปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน และตัวแปรตาม คือ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา

วศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 

ปีการศึกษา 2560

 3.  ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีใ่ช้คอื นกัศกึษาสาขา

วิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1-4 จ�านวน 112 คนการ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%  

จ�านวน 88 คน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

อตุสาหกรรม ชัน้ปีที ่1-4 ทีก่�าลงัศึกษาอยูใ่นสาขาวชิาวศิวกรรมการ

จัดการอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 ของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ�านวน 112 คน 

 กลุ ่มตัวอย่าง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ ่มกลุ ่ม

ประชากรทีส่�ารวจ โดยการค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างจากสูตร Taro 

Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) จากกลุ่มตัวอย่างที่ค�านวณได้ 

88 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) เพื่อ

ให้ได้สดัส่วนจากกลุม่ตวัอย่างจากกลุม่เก่ง กลุม่ปานกลาง และกลุม่

อ่อน โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม

ความคดิเหน็ของนกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม 

แบ่งเป็น 5 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ

นกัศกึษา โดยมลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ (Check list) ตอนที ่2-4 

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัยเกี่ยวกับการเรียน

การสอน โดยเป็นแบบวดัความคิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า และ

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยน�าแบบสอบถามที่ได้

ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา ไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจ�านวน 30 คน แล้วน�ามาวิเคราะห์

หาค่าความเชือ่มัน่สมัประสทิธิแ์อลฟ่า จากการวเิคราะห์ค่าความเช่ือม่ัน

ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9607 ซ่ึงมีค่าใกล้เคียง 1 แสดงว่า

แบบสอบถามอยู่ในระดับความเชื่อมั่นสูง

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองที่เป็นกลุ ่มตัวอย่าง 88 คน ได้รับ

แบบสอบถามคืนทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  2) น�าแบบสอบถาม

ที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลโดยตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากน้ันหาค่าร้อยละของข้อมูลสภาพ

ทั่วไปของนักศึกษา หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก

ข้อมูลทีข้่อค�าถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของข้อมลูปัจจยัด้าน

ผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยเดี่ยวกับการเรียนการสอน สุดท้าย

หาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผูเ้รยีน ปัจจัยด้านผูส้อน และ

ปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

สรุปผลการวิจัย

 ผลจากการวเิคราะห์ข้อมลูสภาพทัว่ไปของนกัศกึษาในแต่ละ

กลุ่ม พบว่า 1) กลุ่มเก่ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

อาย ุ22 ปีขึน้ไป  ส่วนใหญ่ก�าลงัศึกษาอยูใ่นชัน้ปีที ่3 รองลงมาก�าลงั

ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 1 กับ 4 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่พัก

อาศัยอยู่ที่หอพักในมหาวิทยาลัย และพักอยู่บ้านกับผู้ปกครอง 

จ�านวนเท่ากัน รองลงมาพักอยู่ท่ีหอพักนอกสถานศึกษา ส่วนใหญ่

เดินทางโดยรถส่วนตัว รองลงมาเดินทางโดยรถบริการรับส่ง

นกัศึกษา และอืน่ๆ ตามล�าดบั ส่วนใหญ่มรีะยะทางระหว่างทีพ่กักบั

สถานศึกษาน้อยกว่า 5 กม. และมากกว่า 20 กม. จ�านวนเท่ากัน 

รองลงมามีระยะทางระหว่างที่พักกับสถานศึกษา 5-10 กม. และมี

ระยะทางระหว่างทีพ่กักับสถานศกึษา 11-20 กม. ตามล�าดบั ส่วนใหญ่

มีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาคือ บิดา-มารดา รองลงมาคือ 

บิดา สุดท้ายส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษามีรายได้ 

ต่อเดือน 10,000-20,000 2) กลุ่มปานกลาง ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 19-20 ปี ส่วนใหญ่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้น

ปีที่ 1 รองลงมาก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ตามล�าดับ 

ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูท่ีห่อพักนอกมหาวทิยาลัย รองลงมาพกัอยูบ้่าน

กับผู้ปกครอง และพักที่หอพักในมหาวิทยาลัย ตามล�าดับ ส่วนใหญ่
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เดินทางโดยรถส่วนตัว รองลงมาเดินทางโดยรถบริการรับส่ง

นกัศึกษา และเดนิทางโดยรถโดยสารประจ�าทาง ตามล�าดบั ส่วนใหญ่

มีระยะทางระหว ่างที่พักกับสถานศึกษาน ้อยกว ่า 5 กม.  

รองลงมามีระยะทางระหว่างท่ีพักกับสถานศึกษา 20 กม. และมี

ระยะทางระหว่างที่พักกับสถานศึกษา 5-10 กม. จ�านวนเท่ากับ 

11-20 กม. ตามล�าดบัส่วนใหญ่มผีูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการศกึษา

คือ บิดา-มารดา รองลงมาคือ มารดา สุดท้ายส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษามีรายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 3) กลุ่ม

อ่อน เป็นเพศชาย ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 พักอาศัยอยู่ที่หอพัก

ในมหาวิทยาลัย เดินทางโดยเดินมีระยะทางระหว่างที่พักกับ 

สถานศึกษาน้อยกว่า 5 กม. มีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาคือ 

บิดา-มารดา สุดท้ายผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษามีรายได ้

ต่อเดือน 10,000 บาท

 ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

อายุ 19 - 20 ปี ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 และ 2 

รองลงมาก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ยสะสม 

2.10-3.10, 3.10 ขึ้น และน้อยกว่า 2.10 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่พัก

อาศัยอยู ่ที่หอพักนอกมหาวิทยาลัย รองลงมาพักอยู ่บ ้านกับ 

ผูป้กครอง ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถส่วนตวั รองลงมาเดนิทางโดยรถ

บรกิารรบัส่งนกัศกึษา และรถโดยสารประจ�าทาง ตามล�าดบั ส่วนใหญ่

มีระยะทางระหว่างท่ีพักกับสถานศึกษาน้อยกว่า 5 กม. รองลงมา 

มรีะยะทางระหว่างทีพ่กักบัสถานศกึษา 11-20 กม. และมรีะยะทาง

ระหว่างที่พักกับสถานศึกษา 5-10 กม. ตามล�าดับ ส่วนใหญ่ม ี

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาคือ บิดา-มารดา รองลงมาคือ  

มารดา และบิดา ตามล�าดับ สุดท้ายส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในการศึกษามีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000  บาท

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยด้านผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง

 S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

1.  ปัจจัยด้านผู้เรียน 3.99 0.49 มาก

2.  ปัจจัยด้านผู้สอน 4.17 0.56 มาก

3.   ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรยีน  
     การสอน

3.85 0.53 มาก

รวม 4.00 0.54 มาก

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้เรียน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.99 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้สอน ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับ 

การเรียนการสอนในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85

 เมื่อแยกวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในแต่ละกลุม่เริม่จากกลุ่มเก่ง ในตารางที ่2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ในกลุ่มเก่ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้เรียนในระดับมาก  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้สอน  

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 และความเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

เกี่ยวกับการเรียนการสอน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเก่ง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

กลุ่มเก่ง

S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

1. ปัจจัยด้านผู้เรียน 4.19 0.30  มาก

2. ปัจจัยด้านผู้สอน 4.15 0.60 มาก

3. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน
การสอน

3.86 0.62 มาก

รวม 4.07 0.53 มาก

 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มเริ่มจากกลุ่มปานกลาง ในตารางที่ 3 

ตารางที ่3  คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกบัปัจจัย ที่สง่ผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มปานกลาง

ปัจจัยด้านผู้เรียน

กลุ่มปานกลาง

S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

1. ปัจจัยด้านผู้เรียน 3.98 0.47 มาก

2. ปัจจัยด้านผู้สอน 4.20 0.53 มาก

3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
   การเรียนการสอน

3.87 0.50 มาก

รวม 3.95 0.52 มาก

 

 จากตารางที ่3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในกลุม่ปานกลาง 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้เรียน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

Х

Х

Х
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เท่ากับ 3.98 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้สอน ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และความเห็นเก่ียวกับปัจจัยเก่ียวกับการ

เรียนการสอนในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มเร่ิมจากกลุ่มอ่อน ดังตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใน

กลุ่มอ่อน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านผู้เรียน ในระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.29 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้สอน ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 และความเห็นเก่ียวกับปัจจัย 

เกี่ยวกับการเรียนการสอน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัย ที่ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มอ่อน

ปัจจัยด้านผู้เรียน

กลุ่มอ่อน

S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

1. ปัจจัยด้านผู้เรียน 2.29 0.91 น้อย

2. ปัจจัยด้านผู้สอน 2.63 0.74 ปานกลาง

3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
    การเรียนการสอน

2.41 1.01 น้อย

รวม 2.44 0.94 น้อย

 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัด้านผูเ้รยีนรายข้อ พบว่า โดยภาพรวม

นักศึกษากลุ ่มตัวอย่าง ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความเห็นต่อ 

ปัจจยัด้านผูเ้รยีน อยูใ่นระดบัมาก ประเดน็ครอบครวัสงูสดุ 3 อันดบั

แรก คอื 1) ครอบครวัของท่านให้ความส�าคญัของการท�างานทีไ่ด้รบั

มอบหมายให้เสร็จ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38  

2) สมาชกิในครอบครวัให้ก�าลงัใจในเรยีนเสมอ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 3) เม่ือเกิดปัญหาท่านสามารถปรึกษากับ 

ผู้ปกครองได้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ประเด็น

คุณลักษณะของผู ้ เรียนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) ท ่านมี 

ความรบัผดิชอบต่อการเรยีน อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

4.06 2) ท่านค้นคว้าจากแหล่งความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3) ท่านมีการวางแผน 

ก่อนเรียนเสมอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ประเด็น

ความสามารถในการเรียนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) เมื่อทราบ 

ผลการเรยีนท่านจะพยายามท�าผลการเรยีนให้ดขีึน้อกี อยูใ่นระดบัมาก 

มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 4.09 2) ตัง้ใจท�างานทีไ่ด้รับด้วยความเรียบร้อยทุก

ครั้ง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.02 3) ท่านให้ความสนใจ

เมื่ออาจารย์ถามระหว่างเรียนในห้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.00

 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านผู้สอนรายข้อ พบว่า โดยภาพรวม

นกัศึกษากลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม มคีวามเหน็ต่อปัจจยัด้าน

ผู้สอน อยู่ในระดับมาก ประเด็นคุณลักษณะของผู้สอนสูงสุด 3 

อันดับแรก คือ 1) ผู้สอนมีความรับผิดชอบ เข้าสอนตรงเวลาเสมอ 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.28 2) ผูส้อนใช้สือ่การสอน

ทีท่นัสมยั และเข้าใจง่าย อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25          

3) ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์รายวิชาเรียน ก่อนเริ่มการเรียนการสอน 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23

 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัเกีย่วกบัการเรียนการสอน พบว่า ภาพ

รวมนกัศึกษา กลุม่ตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ต่อปัจจัย

เกี่ยวกับการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) เนื้อหาของ

หลกัสตูรสามารถน�าใช้ในการประกอบวชิาชพีได้ อยูใ่นระดับมาก มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 2) เนือ้หาของหลกัสตูรเป็นพืน้ฐานในการศึกษา

ชั้นสูงหรืออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 3) เนื้อหาของ

หลกัสูตรสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลักสูตร อยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.03 ประเดน็วชิาเรยีนสงูสุด คอื 1) ความเหมาะสม

ของจ�านวนหน่วยกิตหมวดเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 2) ความเหมาะสมของจ�านวน

หน่วยกติ หมวดวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกติ อยู่ในระดบัมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 3) ความเหมาะสมของจ�านวนหน่วยกิตกลุ่ม

วชิาภาษาและการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ อยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 ตามล�าดับ ประเด็นความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมชั้นเรียนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) เพื่อนร่วมชั้นเรียนพร้อมรับ

ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของท่าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.20 2) เมือ่ท่านมปัีญหาด้านการเรยีน ท่านสามารถปรกึษา

กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16  

3) ท่านได้รับก�าลังใจและการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนเสมอ 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.13ประเดน็ห้องเรยีนสงูสดุ 

3 อนัดับแรก คอื 1) มมีมุวชิาการท่ีเหมาะสมภายในเพือ่ให้นกัศกึษา

ค้นคว้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 2) ทุกห้องม ี

แสงสว่างเพียงพอและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.11 3) ขนาดของห้องเรยีนภาคปฏบิตัเิหมาะสมกบัจ�านวนนกัศกึษา 

อยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ประเดน็เครือ่งมอืเครือ่งจกัร

สงูสดุ 3 อันดบัแรก คอื 1) มป้ีายเตอืนเกีย่วกบัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้

จากการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 2) จ�านวนเครื่องมือเพียงพอ 

ต่อจ�านวนนักศึกษา อยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76  

3) เคร่ืองจักรและเครื่องมือได้รับการบ�ารุงรักษาอย่างถูกวิธี อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ประเด็นสิ่งอ�านวยความสูงสุด 3 

อันดับแรก คือ 1) สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 2) มีแสงสว่างเพียงพอภายในอาคาร และ

Х
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อากาศถ่ายเท อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 3) มี

บรกิารน�า้ดืม่ในต�าแหน่งทีเ่หมาะสม อยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉล่ีย

เท่ากับ 3.16 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่าง

ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัยเก่ียวกับการเรียน 

การสอน ดังตารางที่ 5

แทนค่า  Х1 แทน ปัจจัยด้านผู้เรียน

  Х2 แทน ปัจจัยด้านผู้สอน

  Х3 แทน ปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน

  Y   แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขา

วิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ตารางท่ี 5  Correlation matrix ระหว่างตัวแปรอสิระกบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน 

Х1 Х2 Х3 Y

Х1 1.000 .582** .577** .277**

Х2 1.000 .729** .067

Х3 1.000 .090

Y 1.000

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

 

 แสดงให้เหน็ว่ามค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรมี

ความสมัพันธ์ในทศิทางบาวกดงันี ้ปัจจยัด้านผูส้อนกบัปัจจยัเกีย่วกบั

การเรียนการสอนมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก (r = 0.729)  

ปัจจัยด้านผู้เรียนกับปัจจัยด้านผู้สอน มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ

ปานกลาง (r = 0.582) และปัจจัยด้านผู้เรียนกับปัจจัยเกี่ยวกับ 

การเรียนการสอน มคีวามสมัพนัธ์อยูใ่นระดบั ปานกลาง (r = 0.577) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค ่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัย

เกี่ยวกับการเรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม มค่ีาเท่ากบั r = 0.277, 

0.067 และ 0.090

อภิปรายผล
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.277 อย่างมีนัยส�าคัญท่งสถิติที่ .01 ตามตาราง

เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ประคอง กรรณสูต, 

2534, หน้า 111) มคีวามสัมพนัธ์กนัในระดับต�า่ ส่วนข้อมูลทีไ่ด้จาก

การสังเกตหรือส�ารวจ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มักต�่า เพราะ

เป็นการยากที่จะท�าให้การวัดน่าเชื่อถือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่าง 0.55-0.70 ก็แสดงความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ ดังนั้น 

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านผูเ้รยีนกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจงึไม่

จัดอยู่ในเกณฑ์ข้อมูลมีประโยชน์ ส่วนปัจจัยด้านผู้สอนมีความ

สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�าคัญ มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.067 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้าน

ผู้สอนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต�่า ปัจจัย

ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

พิศิษฐ์ ช�านาญนา, (2558) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของผูเ้รยีนคณะวชิาการตลาด วทิยาลยัพณชิยการธนบรุ ีสงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ด้านโรงเรยีน หรอืตรงกบัปัจจยัเกีย่วกบัการเรยีนการสอนในการวจิยั

ครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ผลการวิจัย 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาของนกัศกึษา

สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นผู้บริหารสามารถน�างานวิจัยไปใช้ใน

การวางแผนการพัฒนาผู้เรียน ในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักศึกษาต่อไป

 2.  ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 1) ควรวเิคราะห์

การถดถอยโดยใช้ตัวแปรร่วมกับการพยากรณ์เพื่อหาแนวทางการ

แก้ไขให้นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและอ่อนให้

ดขีึน้ 2) ควรน�าปัจจยัทีไ่ด้จากการวจิยัไปศึกษาขยายผลการทดลอง

ในกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาแนวทางและวิธีแก้ไขให้ตรงจุด
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