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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร เกี่ยวกับ

ปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของ
นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

กลุม ตัวอยา งท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักศึกษา  ผูสอน และผูบริหาร ของคณะ
วิศวกรรมศาสตรท้ัง 6 ภาควิชา และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2552  จํานวน 348 คน โดยมีวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดย
การสุมแบบแบงช้ันไมเปนสัดสวนเทากัน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร เกี่ยวกับปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส โดยแบงออกเปน 3 สวนไดแก 1)สถานภาพท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม 2)แบบประมาณคา 5 ระดับ และ3)แบบสอบถามปลายเปด  

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร มีความคิดเห็นของปจจัยโดยรวมสอดคลองกัน 
และการจัดลําดับของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสจากมากไปนอย 5 
ลําดับ คือ 1.ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2.ปจจัยดานนักศึกษา 3. ปจจัยดานการบริหาร 4. ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 5.ปจจัยดานหลักสูตร  
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Abstract 

 This research aims to study the undergraduate students, instructors and administrator’s 
opinion at Dhurakij Pundit University concerning the factors that affect on learning achievement of 
Physics and the importance ranking of those factors.  

There were 348 participants in this study including undergraduate students, instructors, and 
administrators from Faculty of Engineering and Faculty of Liberal Art and Science Technology at 
Dhurakij Pundit University during academic year 2009. The method used for sampling was non-
proportional stratified random sampling. The data collection included five rating scale and open-
ended questionnaire regarding to the factors that affect on learning achievement of Physics and the 
importance ranking of those factors. 

The results are consistently shown that undergraduate students, instructors and administrators 
are aware of similar factors. Ranking important factors that affect on learning achievement of Physics 
are 1) extracurricular activities, 2) undergraduate students, 3) administrative, 4) environment, and 5) 
facility and curriculum respectively. 
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 บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศท่ีจะสามารถพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดอยางรวดเร็วนั้น ตองอาศัยปจจัย
หลายประการประกอบกัน แตปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งคือตองอาศัยประชากรท่ีมีคุณภาพ การที่จะทํา
ใหประชากรมีคุณภาพก็ตองมีเคร่ืองมือในการพัฒนา เคร่ืองมือท่ีวานี้ก็คือ การศึกษา เพราะการศึกษาจะ
ทําใหประชากรมีคุณภาพ ซึ่งประชากรเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไมวาจะเปนทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังที่ รุง แกวแดง กลาวไววา การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง โดยปลูกจิตสํานึกใหรูจักคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ชวยใหสามารถพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นประเทศใดที่ประกอบดวย
กําลังคนท่ีมีการศึกษาสูง ประชาชนยอมมีสติปญญาและความคิดสรางสรรคมากเปนเงาตามตัว (รุง แกว
แดง .2543: 45)  ในการพัฒนาการศึกษาและความสามารถของมนุษยนั้น วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
ความสําคัญในการพัฒนาความสามารถของมนุษยใหมีเหตุผลในการตัดสินใจ มีการคิดเชิงวิทยาศาสตร 
(Scientific Thinking) มีจิตใจเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Mind) หรือมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร (Hofstein 
and Lunetta.1982 :203)ความแตกฉานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Scientific-Technological 
Literacy) ทําใหมนุษยมีคุณภาพสามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองไดตลอดเวลา 
(ไพฑูรย สุขศรีงาม.2534 :60)  
         วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดและศักยภาพของบุคคล
ในดานความมีเหตุผล ความมีระบบและเปนระเบียบ การสื่อสาร การเลือกสรร สารสนเทศและการ
กําหนดกลยุทธในการแกปญหา ซึ่งลวนเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของทุกคนและยังใชเปนเคร่ืองมือ
สรางเสริมทักษะเพ่ือการศึกษาในศาสตรอื่นๆอีกดวย  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี,2545:1) โดยวิชาวิทยาศาสตรถือวาเปนวิชาพื้นฐานท่ีนักเรียนตองเรียนเพ่ือใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท หรืออิทธิพลของวิทยาศาสตรตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ ใน
สวนของการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรสามารถแยกไดสองสาขาดวยกัน คือ วิทยาศาสตรธรรมชาติ 
และวิทยาศาสตรประยุกต โดยดานวิทยาศาสตรธรรมชาติประกอบไปดวยวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา และ
วิทยาศาสตรโลก (วิกิพีเดีย.ออนไลน) ซึ่งทุกสาขาวิชาชีพจะตองนําความรูทางดานวิทยาศาสตรไปใช   
 ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชานาน โดยเห็นได
จากการท่ีกระทรวง ไดบรรจุวิชาวิทยาศาสตรไวในหลักสูตรการศึกษาตลอดมาทุกระดับการศึกษาต้ังแต
หลักสูตรการศึกษาฉบับ พ.ศ.2438 (ยุภา ตันติเจริญ.2531: 40) และไดกําหนดเนื้อหาวิชาฟสิกสไวเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาต้ังแตหลักสูตรฉบับแรกจนถึงปจจุบัน ฟสิกสเปนวิทยาศาสตรกายภาพแขนง
หนึ่ง ท่ีศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบของสสาร และอันตรกิริยาระหวางสวนประกอบของสสาร ฟสิกส
เปนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรสาขาอื่นๆ เชน ชีววิทยา เคมี ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ฯลฯ ใน
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในสวนของวิชาฟสิกสนักเรียนท่ีเรียนทางดาน
วิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรจะตองไดรับพ้ืนฐานทางดานนี้เปนอยางดี เพ่ือนําไปประยุกตใชใน
การเรียนทางสายวิชาชีพตอไป  
          ตลอดระยะเวลาตั้งแตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดมีการเปดการเรียนการสอนวิชาฟสิกส 
โดยมุงเนนใหผูที่จบการศึกษาในวิชานี้มีความรูความสามารถนําความรูไปใชเปนพ้ืนฐานของสาย
วิชาชีพและการศึกษาตอได เม่ือสํารวจสถิติระหวางปการศึกษา 2551-2552 ในรายวิชาฟสิกส 1 ป
การศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552 มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 1 ตํ่ากวา 2.00 
จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ78.86 และจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 41.76 ตามลําดับ สวนใน
รายวิชาฟสิกส 2 ปการศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552 มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟสิกส 2 ต่ํากวา 2.00 จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ66.64 และจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 57.36
ตามลําดับ (ฝายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย : 2552) ดังแสดงในภาพท่ี1 
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ภาพท่ี 1 แสดงสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสท่ีตํ่ากวา 2.00 ระหวางปการศึกษา 2551-2552 

 
ผูวิจัยในฐานะผูสอนวิชาฟสิกส มีความตระหนักและเปนหวงในปญหาดังกลาว ซึ่งปญหาท่ี

เกิดขึ้นนี้ อาจจะเกิดมาจากปจจัยหลายๆ ดานประกอบกัน ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นวาบุคคลที่เกี่ยวของในปญหา
นี้ก็จะมี นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร สอดคลองกับไชยรัตน สุริยคุปต (2542 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษา
ปญหาและสาเหตุของปญหาในการสอนวิชาฟสิกสของครูฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขตการศึกษา 10 
มีสาเหตุมาจากผูสอน นักเรียนและจากการจัดการ 
          ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส  เนื่องจากนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเอกชน มีพ้ืนฐานความรู
ใกลเคียงกัน การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษา  เพ่ือนํามาเปนขอมูลเบ้ืองตนในการปรับปรุงและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น และเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนสามารถนําความรูทางดาน
วิชาฟสิกสไปเปนพ้ืนฐานสําหรับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส  
          2.เพ่ือศึกษาลําดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส  
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ขอบเขตของการวิจัย 
          การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟสิกส กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

1.ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษา ในคณะ

วิศวกรรมศาสตรท้ัง 6 ภาควิชา และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2552 จํานวน 639 คน  

2.  กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบดวย ผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษา ใน

คณะวิศวกรรมศาสตรท้ัง 6 ภาควิชา และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2552 โดยใชการเลือกจากการสุมแบบแบงช้ันไม
เปนสัดสวนเทากัน (Non - proportional stratified Random Sampling) จํานวน 348 คน 

3. ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย 
ตัวแปรตน ไดแก  
    1. ปจจัยตามความคิดเห็นของผูบริหาร แบงเปน 7 ปจจัยคือ 

  - ปจจัยดานหลักสูตร 
  - ปจจัยดานการบริหาร 
  - ปจจัยดานผูสอน 
  - ปจจัยดานนักศึกษา 
  - ปจจัยดานสื่อการสอน 
  - ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  - ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 

    2. ปจจัยตามความคิดเห็นของผูสอน แบงเปน 6 ปจจัยคือ 
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- ปจจัยดานหลักสูตร 
  - ปจจัยดานการบริหาร 
  - ปจจัยดานนักศึกษา 
  - ปจจัยดานสื่อการสอน 
  - ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  - ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

    3. ปจจัยตามความคิดเห็นนักศึกษา แบงเปน 5 ปจจัยคือ 
- ปจจัยดานหลักสูตร 

  - ปจจัยดานผูสอน 
  - ปจจัยดานสื่อการสอน 
  - ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  - ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
          1.เพ่ือรับทราบปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟสิกส  
          2.เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกส เพ่ือให
เหมาะสมกับแตละวิชาชีพตอไป 
          3.เปนแนวทางในการลดปญหาสูญเปลาทางการศึกษาท่ีนักเรียนตองพนสภาพการเปนนักเรียน 
          4.เปนแนวทางในการนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลเบ้ืองตนในการแกปญหาในมหาวิทยาลัย
อุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆได  
 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
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  1. ปจจัย หมายถึงปจจัยท่ีเปนความคิดเห็นของผูบริหาร ผูสอนและนักศึกษา เปนลักษณะท่ีมี
ความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเอกชน 

2. ปจจัยตามความคิดเห็นของผูบริหาร แบงเปน 7 ปจจัยคือ ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานการ
บริหาร ปจจัยดานผูสอน ปจจัยดานนักศึกษา ปจจัยดานสื่อการสอน ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

3. ปจจัยตามความคิดเห็นของผูสอน แบงเปน 6 ปจจัย คือ ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานการ
บริหาร ปจจัยดานนักศึกษา ปจจัยดานสื่อการสอน ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

4. ปจจัยตามความคิดเห็นของนักศึกษาแบงเปน 5 ปจจัย คือ ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดาน
ผูสอน ปจจัยดานสื่อการสอน ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ปจจัยดานกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  

5. ปจจัยดานหลักสูตร หมายถึง องคประกอบท่ีเกี่ยวกับความตอเนื่องและความสอดคลองของ
หลักสูตร เกณฑการวัดผล และการประเมินผลของหลักสูตร 

6. ปจจัยดานการบริหาร หมายถึง องคประกอบเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆท่ีเกี่ยวของกับ
บริหาร การบริการ การอํานวยความสะดวกหรือการเอื้ออํานวยประโยชนตอการเรียนการสอน 

7. ปจจัยดานผูสอน หมายถึง องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการสอน ความรูความ
ชํานาญในวิชาท่ีสอน บุคลิกและคุณลักษณะ การประเมิน 

8. ปจจัยดานนักศึกษา หมายถึง องคประกอบท่ีเกี่ยวกับพื้นความรูความสามารถเดิม พฤติกรรม
การเรียน  การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

9. ปจจัยดานสื่อการสอน หมายถึง องคประกอบเกี่ยวกับสื่อประกอบการเรียนการสอน 
เคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณการเรียนการสอน 

10. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก  หมายถึง องคประกอบเกี่ยวกับอาคาร
สถานท่ี สภาพแวดลอม หองเรียนและหองปฏิบัติงาน เอกสารตําราในหองสมุด 
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11. ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง องคประกอบเกี่ยวกับประโยชนของการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชวงเวลาของการจัดนิทรรศการและกีฬา 

12. ผูบริหาร หมายถึงบุคคลกลุมตางๆ ดังนี้ คือ คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชาคณะ
วิศวกรรมศาสตร  และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
          13. ผูสอน หมายถึง บุคคลท่ีมีหนาท่ีสอนหนังสือในรายวิชาฟสิกส และบุคคลท่ีมีหนาท่ีสอน
หนังสือในคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร  
          14. นักศึกษา หมายถึงผูท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปท่ี 2- ปท่ี 4 
         15. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงเกรดท่ีไดรับจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฟสิกส 
ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงาน และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ในปการศึกษา 2552 ซึ่งฝายทะเบียนและประมวลผลไดบันทึกเก็บไวใน
ใบรายงานของนักศึกษาแตละคน 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
         จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวม ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้วา ปจจัยตางๆท่ีจะมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได 7 ปจจัย คือ  
1.ปจจัยดานหลักสูตร 2.ปจจัยดานการบริหาร 3.ปจจัยดานผูสอน 4.ปจจัยดานนักศึกษา 5.ปจจัยดานสื่อ
การสอน 6. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 7. ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่ง
สอบถามตามความคิดเห็นของ ผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษา  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของ
งานวิจัยไวดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย 

                                  ตัวแปรตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปจจัยตามความคิดเห็นของผูบริหาร 
   1.1 ปจจัยดานหลักสูตร 
   1.2 ปจจัยดานการบริหาร 
   1.3 ปจจัยดานผูสอน 
   1.4 ปจจัยดานนักศึกษา 
   1.5 ปจจัยดานสื่อการสอน 
   1.6 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
   1.7 ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

2.ปจจัยตามความคิดเห็นของผูสอน 
   1.1 ปจจัยดานหลักสูตร 
   1.2 ปจจัยดานการบริหาร 
   1.3 ปจจัยดานนักศึกษา 
   1.4 ปจจัยดานสื่อการสอน 
   1.5 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
   1.6 ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

3.ปจจัยตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
   1.1 ปจจัยดานหลักสูตร 
   1.2 ปจจัยดานผูสอน 
   1.3 ปจจัยดานสื่อการสอน 
   1.4 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
   1.5 ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
         การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษาเพ่ือนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกส อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน และลดปญหาสูญเปลาทางการศึกษาที่นักศึกษาตองพนสภาพการเปน
นักศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
         1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
         2.ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         3.ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         4.ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงคและ
โครงสรางของหลักสูตรตามระเบียบการและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552 ของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดังนี้ 
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีความรูในดานวิศวกรรม หรือผูมีความรูดานพลังงาน ตามสาขาวิชาท่ีถนัด
และสนใจ สามารถนําความรู ประสบการณ ความรู แนวคิด หลักการ และเทคนิคตาง ๆ ไปใชในการ
คนควาแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนผูที่มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของตน 
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โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา  4 ป  (144 หนวยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 4 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ106 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 31 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟา 60 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะเลือก 15 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไ ฟฟา เทียบโอน 3 ป 

 (124 หนวยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  20 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 1 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 7 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ104 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 29 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟา 60 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะเลือก 15 หนวยกิต 
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         หมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟาภาคปกติ 4ป และเทียบโอน 3 
ป จะตองเรียนวิชาฟสิกส 1 (PH201)  ฟสิกส 2 (PH202) ปฏิบัติการฟสิกส 1 (PH211) และปฏิบัติการ
ฟสิกส 2 (PH212) รวมทั้งหมด 8 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  4 ป (145หนวยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 4 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ107 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 34 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 55 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะเลือก 18 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน 3 ป 

(125หนวยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  23 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 1 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 32 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 55 หนวยกิต 
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- กลุมวิชาเฉพาะเลือก 9 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

         หมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 4ป และเทียบ
โอน 3 ป จะตองเรียนวิชาฟสิกส 1 (PH201)  ฟสิกส 2 (PH202) ปฏิบัติการฟสิกส 1 (PH211) และ
ปฏิบัติการฟสิกส 2 (PH212) รวมทั้งหมด 8 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือขาย
คอมพิวเตอร  4 ป (142 หนวยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 4 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ104 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 34 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร  55 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะเลือก 15 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือขาย

คอมพิวเตอร เทียบโอน 3 ป (110 หนวยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  20 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 1 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 7 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 
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หมวดวิชาเฉพาะ 90 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 29 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร  46 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะเลือก 15 หนวยกิต 

        หมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือขาย
คอมพิวเตอร ภาคปกติ 4ป และเทียบโอน 3 ป จะตองเรียนวิชาฟสิกส 1 (PH201)  ฟสิกส 2 (PH202) 
ปฏิบัติการฟสิกส 1 (PH211) และปฏิบัติการฟสิกส 2 (PH212) รวมท้ังหมด 8 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม  4 
ป (140 หนวยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  35 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 4 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 28 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม 59 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะเลือก 12 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

         หมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม 
ภาคปกติ 4ป จะตองเรียนวิชาฟสิกส 1 (PH201)  ฟสิกส 2 (PH202) ปฏิบัติการฟสิกส 1 (PH211) และ
ปฏิบัติการฟสิกส 2 (PH212) รวมทั้งหมด 8 หนวยกิต 
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โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม 
เทียบโอน 3 ป (116 หนวยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  20 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 1 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 4 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 19 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม 59 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะเลือก 12 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

        หมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม 
เทียบโอน 3 ป จะตองเรียนวิชาฟสิกส 1 (PH201)  และ ปฏิบัติการฟสิกส 1 (PH211) รวมท้ังหมด 4 
หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  4 ป (139 หนวยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 4 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ102 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 21 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 63 หนวยกิต 
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- กลุมวิชาเฉพาะเลือก 18 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเทียบโอน 3 ป  

(112 หนวยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  19 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 1 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 19 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 56 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเฉพาะเลือก 18 หนวยกิต 

         หมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรภาคปกติ 4ป และ
เทียบโอน 3 ป จะตองเรียนวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน (PH203) และปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน (PH213) รวม
ท้ังหมด 4 หนวยกิต 
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงาน 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีความรูในดานวิศวกรรม หรือผูมีความรูดานพลังงาน ตามสาขาวิชาท่ีถนัด

และสนใจ สามารถนําความรู ประสบการณ ความรู แนวคิด หลักการ และเทคนิคตาง ๆ ไปใชในการ
คนควาแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนผูที่มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของตน 

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงาน  4 ป (131  หนวยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  24 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 
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- กลุมวิชาสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ101 หนวยกิต 
- กลุมวิชาแกน 50 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเอกบังคับ 51 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
โครงสรางหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการพลั งงานเทียบโอน 3   ป  

(108  หนวยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  13 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 4 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 3 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 89 หนวยกิต 
- กลุมวิชาแกน 38 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเอกบังคับ 51 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

         หมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาแกน สาขาการจัดการพลังงานภาคปกติ 4ป และเทียบโอน 3 ปจะตอง
เรียนวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน (PH203) และปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน (PH213) รวมท้ังหมด 4 หนวยกิต 
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 วัตถุประสงคของหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตอไปนี้ 

1. มีความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สอดคลองกับความกาวหนาทางดาน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศในปจจุบัน 
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2. มีความชํานาญและสามารถประยุกตใชในการประกอบอาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนไดอยางดี 
3. สามารถนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมและ

ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ  ประกอบอาชีพเพ่ือใหเกิดผลในเชิง

สรางสรรคตอสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (138 หนวยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ102 หนวยกิต 
- กลุมวิชาแกน 50 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเอก 52 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

         หมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาแกน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจะตองเรียนวิชา หลักฟสิกส 
(PH205) และปฏิบัติการหลักฟสิกส (PH206) รวมท้ังหมด 4 หนวยกิต 
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         การทําภารกิจจัดการศึกษานั้นเปนการทํางานเชิงระบบ คือมีตัวปอน เชนผูเรียน บุคลากร และวัสดุ
ตางๆ มีกระบวนการท่ีเปนการประสานสัมพันธระหวางตัวปอนตางๆ ใหเกิดการทํางานท่ีเรียกวา การ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือไปสูเปาหมายและมีผลผลิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.2542 : 
1) ดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงมุงเนนคุณภาพเพ่ือใหคนมีชิวิตอยางมีความสุข การจัดการศึกษาจะ
บรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงนั้น ตองยอนกลับมาดูผลผลิตของหลักสูตร นั่น
คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และจํานวนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกลาว 
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(ทวีศักด์ิ  จินดานุรักษ .2524 : 2) โดยท่ัวไปผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึงขนาดของความสําเร็จ ท่ี
ไดจากการทํางานท่ีตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจเปนผลมาจากการกระทําท่ีอาศัย
ความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จท่ีได
จากการเรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของแตละบุคลตัวท่ีบงช้ีผลสัมฤทธทางการเรียนอาจ
ไดมาจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เชนการสังเกต หรือการตรวจการบาน หรืออาจเปน
เกรดท่ีไดท่ีโรงเรียน ซึ่งตองอาศัยวิธีท่ีซับซอน และชวงเวลาการประเมินอันยาวนาน หรืออีกวิธีหนึ่ง
อาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ัวไปเพียงคร้ังเดียว (ชุติมา ศรีแกว. 
2546 : 28)  องคประกอบทางการศึกษา มีสวนสงเสริมใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละบุคคล
แตกตางกัน ประสิทธิภาพทางการศึกษานั้นสามารถวัดไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ซึ่งเปนเร่ืองท่ีครูผูสอน นักการศึกษา และนักจิตวิทยา ใหความสนใจมาโดยตลอด จาก
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนักวิชาการไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(Academic Achievement) ไวหลายความหมาย ดังตอไปนี้ 
          Caroll (1963, อางถึงใน ภพ เลาหไพบูลย, 2538) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา 
หมายถึงความสําเร็จในการเรียนรูอันเนื่องมาจากความถนัดทางการเรียนความสามารถสวนตัวท่ีจะ
เขาใจการสอนของครูความพยายามในการเรียนและเวลาที่ใชในการเรียน  
         Eysenek (1972 : 16) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์วา หมายถึงขนาดของความสําเร็จท่ีไดจาก
การทํางานท่ีตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่งซึ่งอาจเปนผลมาจากการกระทําที่อาศัยความสามารถ
ทางรางกายหรือสมอง 
         Good (1973 : 7) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง
ความสําเร็จ หรือความชํานาญในการใชทักษะหรือความรูตางๆ สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตางๆท่ีไดเรียนมาแลว ซึ่งไดจากผลการสอบของ
ครูผูสอน หรือผูรับผิดชอบในการสอนท้ังสองฝายรวมกัน 
         Kysenk, Amod and Meili (1975,อางถึงใน สิริวรรณ พรหมโชติ 2542 : 16) ไดใหความหมายวา 
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ขนาดของความสําเร็จ ท่ีไดจากการทํางาน ท่ีตองอาศัยความพยายามอยางมาก ซึ่ง
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เปนผลมาจากการกระทําที่ตองอาศัยความสามารถทั้งทางรางกายและสติปญญา โดยอาศัยความสามารถ
เฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการท่ีตองอาศัยการทดสอบ เชนการ
สังเกต การตรวจการบาน การตรวจใหคะแนน หรืออาจไดในรูปของเกรดของโรงเรียน ซึ่งตองอาศัย
กระบวนการท่ีซับซอน และระยะเวลานานพอสมควร หรืออาจไดจากการวัดดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ัวไป 
         สุนันท ศลโกสุม (2525 : 129) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหมายถึงคุณลักษณะและความรูความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอนเปน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรู ท่ีเกิดจากการฝกฝนอบรมหรือจากการสอน 
การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือระดับความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวา
เรียนแลว รูเทาใด มีความสามารถชนิดใด 
         วีรพล นาคบาง (2538 : 18) ไดใหความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาคือ การไดบรรลุถึง
ความรู ทักษะ สมรรถภาพดานตางๆของสมองท่ีเกิดจากการเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งสามารถวัดเปน
คะแนนไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นๆ 
         ชุติมา ใจดี (2540 : 12) ไดใหความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ความสําเร็จท่ีได
จากกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งวัดไดจากการทดสอบทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หรือท้ังสอง
อยาง 
         สนธยา เขมวิรัตน (2542 : 6) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึงความรู
ความสามารถของบุคคลที่ไดมาจากการเรียนรูและความสามารถ โดยสามารถนําไปใชแกปญหาหรือ
ศึกษาตอเนื่องได  
        สิริวรรณ พรหมโชติ (2542 : 17)ไดสรุปความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง 
ความสามารถท่ีจะพยายามเขาถึงความรู ซึ่งเกิดจากการกระทําท่ีประสานกัน  และตองอาศัยความ
พยายามอยางมาก ทั้งปจจัยที่เกี่ยวของกับสติปญญา และปจจัยท่ีไมใชสติปญญาแสดงออกมาในรูปของ
ความสําเร็จ ซึ่งสามารถสังเกต และวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ท่ัวไป 

DPU



20 
 

         เริงชัย จงพิพัฒนสุข (2543 : 52) ไดกลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือสิ่งท่ีผูเรียนแสดง
ความสามารถใหปรากฏหลังจากผานกระบวนการเรียนการสอนเนื้อหาสาระ เพ่ือใหตระหนักวาเรียนรู
แลวไดอะไรบาง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถือเปนคุณสมบัติขั้นสุดยอดตามศักยภาพของผูเรียนท่ีพึงมี 
และเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน 
         เมธี ธรรมวัฒนา (2544 : 14) ไดกลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ความรูหรือ
ความสามารถของบุคคลอันไดมาจากการเรียนรู และความสามารถในการนําความรูไปใชแกปญหาและ
ศึกษาตอได ซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือหรือแบบทดสอบ 
         ทัศณรงค จารุเมธีชน (2548 : 39) ไดกลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ความสามรถใน
การเขาถึงความรู การพัฒนาทักษะในการเรียนโดยอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่งและแสดงออกในรูป
ความสําเร็จ ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได โดยอาศัยเคร่ืองมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ัวไป 
         จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีนักวิชาการท่ีไดกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ความรูความสามารถของผูเรียนท่ีไดมาจากการเรียนรู การศึกษา
คนควา และผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหาและศึกษาไดอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถวัด
เปนคะแนนไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นๆ โดยผลสัมฤทธทางการเรียน
เปนสวนสําคัญในการบงบอกประสิทธิภาพทางการจัดการเรียนการสอน 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         องคประกอบตางๆท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาสนใจ
ศึกษาพบวา การที่บุคคลจะประสบความสําเร็จทางการเรียนไดดีเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบ
ทางดานสติปญญา และองคประกอบท่ีไมเกี่ยวกับดานสติปญญา ดังที่ Havighurst (1953 ,อางถึงใน ชุติ
มา ศรีแกว 2546 : 27) ไดกลาวถึงขอสรุปของเทอรแมน (Terman) วาความแตกตางของความสําเร็จของ
แตละบุคคล ท่ีมีระดับสติปญญาเทากัน สวนใหญเนื่องมาจากองคประกอบท่ีไมเกี่ยวกับดานสติปญญา  
ดังท่ี 
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         Klausmeir (1961 : 28) ไดศึกษาองคประกอบที่เปนตัวกําหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเกี่ยวของ
กับการท่ีนักเรียนจะประสบความสําเร็จ หรือความลมเหลวในชีวิตวานอกจากจะเกิดจากตัวนักเรียนและ
ครูผูสอนแลว ยังมีองคประกอบอื่นๆท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน ครอบครัว สิ่งแวดลอม
และการศึกษาสวนตัวของนักเรียน ซึ่ง Klausmeir ไดเสนอรูปแบบขององคประกอบเหลานี้ไว 6 
ประการ คือ 
 1. คุณลักษณะผูเรียน ไดแก ความพรอมทางดานสมอง สติปญญา รางกาย และความสามารถ
ทางดานทักษะของรางกาย 
 2. คุณลักษณะทางดานจิตใจ ไดแก ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติและคานิยมความเขาใจเกี่ยวกับ
ตนเอง ความเขาใจในสถานการณ อายุ เพศ 
 3. คุณลักษณะของผูสอน ไดแก สติปญญา ความรูในวิชาที่สอน การพัฒนาความรู ทักษะทาง
รางกาย ลักษณะทางจิตใจ สุขภาพ ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง อายุและเพศ 
 4. พฤติกรรมระหวางผูสอนกับผูเรียน ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางการดําเนินการเรียนการสอน 
คือ ปฏิสัมพันธระหวางความรู ความคิด วิธีการท่ีครูนํามาสอน ทักษะทางรางกายกับความรูสึกของกลุม 
ไดแก โครงสรางเจตคติ ความสามัคคี และการเปนผูนํา 
 5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ไดแก การตอบสนอง เครื่องมือและอุปกรณ 
 6. แรงผลักดันภายนอก ไดแก ครอบครัว สิ่งแวดลอม และอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรม 
         Prescott (1961, อางถึงใน ฐิติพร ศรีวงศิตานนท 2536 : 24) ไดสรุปองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 

1. องคประกอบทางดานรางกาย (Physical Factors) ไดแก อัตราการเติบโตของรางกาย สุขภาพ
ของรางกาย ขอบกพรองทางดานรางกาย 

2. องคประกอบทางดานครอบครัว (Love Factors) ไดแก ความสัมพันธระหวางบิดามารดา 
ความสัมพันธระหวางบิดาและบุตร ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว เปนตน 
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3. องคประกอบดานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม (Cultver and Socialization Factors) ไดแก
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบาน และ
ฐานะทางบานเปนตน 

4. องคประกอบทางดานพัฒนาการแหงตน (Self-Development Factors) ไดแกสติปญญา ความ
สนใจ เจตคติและแรงจูงใจของนักเรียนตอการเรียน 

5. องคประกอบดานความสัมพันธในหมูเพ่ือนวัยเดียวกัน (Peer Group Factors) ไดแก 
ความสัมพันธของนักเรียนกับเพ่ือนวัยเดียวกัน ท้ังทางบานและทางโรงเรียน 

6. องคประกอบดานการปรับตัว (Self-Adjustment Factors) ไดแกปญหาการปรับตัว การ
แสดงออกทางอารมณเปนตน 
         Bloom (1976 : 173) ไดทําการศึกษาวิจัยตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวามีตัว
แปร 3 ประการท่ีเกี่ยวของ คือ 

1. พฤติกรรมดานความรูความคิด หมายถึง ความสามรถท้ังหลายของผูเรียน ซึ่งประกอบดวย
ความสามารถพื้นความรูเดิมของผูเรียนและความถนัด 

2. คุณลักษณะทางดานจิตใจ หมายถึง สภาพการณท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหม ไดแกความ
สนใจ เจตคติตอเนื้อหา สถาบัน ระบบการเรียนการสอน และการยอมรับความสามรถของตนเอง 

3. คุณภาพการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพของผูเรียนจะไดรับผลสําเร็จในการเรียนรู ไดแก 
การไดรับคําแนะนํา การมีสวนรวมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู การแกไขขอบกพรองและ
การรูผลสะทอนกลับของการกระทําของตนวาถูกตองหรือไม 
         Harnischfeger and Wiley (1978 : 215) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยอาศัย
แนวคิดของ Carroll และ Bloom ซึ่งสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเกิดขึ้นได ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 
ท้ัง 4 นี้ คือ 1) ภูมิหลังของนักเรียน ซึ่งประกอบดวย อายุ เพศ ความรูเดิม แรงจูงใจ และความถนัด 2) ภูมิ
หลังทางครอบครัวและสังคม 3) หลักสูตรและองคประกอบทางสถาบัน ประกอบดวย คุณลักษณะของ
ชุมชนทองถิ่น โรงเรียน และตัวหลักสูตร และ 4) พฤติกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย พฤติกรรม
การสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  
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         Wang and other (1993 : 249) ไดสังเคราะหงานวิจัยโดยวิเคราะหเนื้อหา จากเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนไดแก 1) ปจจัยดานรัฐและชุมชน ประกอบดวย นโยบายระดับรัฐและชุมชน และลักษณะทาง
สังคมของชุมชน 2) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมภายนอกโรงเรียน ประกอบดวยลักษณะทางสังคมของ
โรงเรียน การตัดสินใจของครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน การกําหนดนโยบาย
ของโรงเรียนและการจัดองคการ นโยบายการใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวม  3) ปจจัยดานนักเรียน 
ประกอบดวยลักษณะทางสังคม ประวัติการศึกษา พฤติกรรมทางสังคมแรงจูงใจและความรูสึก ความรู 
ความคิด ทักษะตางๆ 4) ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย ลักษณะการจัดช้ันเรียน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ออกแบบหลักสูตร 5) ปจจัยดานการเรียนการสอนระดับช้ันเรียน และ
บรรยากาศในช้ันเรียน ประกอบดวย การวางแผนการจัดชั้นเรียน วิธีการสอน การจัดชั้นเรียน การ
ติดตามความกาวหนาของนักเรียน ปริมาณและคุณภาพของการเรียนการสอน  ปฏิสัมพันธระหวางครู
และนักเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียน 
         สุรพันธ  ตันศรีวงษ. (2531 : 2) ไดจัดกลุมปญหาท่ีมีผลกระทบตอการเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหมี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 
 1. ปญหาเกี่ยวกับนักเรียน ความพรอมในการเรียน ความสามารถของตัวนักเรียนเองและแมกระ
ท้ังความแตกตางระหวางบุคคลก็เปนองคประกอบท่ีสําคัญ อันอาจทําใหการเรียนของนักเรียนไม
สามารถประสบความสําเร็จ ซึ่งปจจัยท่ีทําใหบุคคลแตกตางกันนั้นเกิดจาก 2 สาเหตุ ใหญๆ คือ ทางดาน
กรรมพันธุและทางดานสิ่งแวดลอม ในสวนของทางดานกรรมพันธุ ไดแก ระดับสติปญญา อัตราการ
เจริญเติบโต ความบกพรองทางรางกาย ทางจิตและทางสมอง  ทางดานสิ่งแวดลอมไดแก ฐานะความ
เปนอยู การอบรมเลี้ยงดู การใหการศึกษา สภาพสังคม อาหารการกิน 
 2. ปญหาเกี่ยวกับตัวผูสอน ซึ่งอาจจะจําแนกลักษณะของปญหาท่ีเกี่ยวกับตัวผูสอน ไดแก 
ปญหาเกี่ยวกับความไมกระจางของเนื้อหาในหลักสูตร ผูสอนไมมีความต้ังใจในการสอน ผูสอนขาด
ทักษะในการสอน 
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 3. ปญหาในดานการจัดและการบริหารงานในสถานศึกษา ปญหาดานนี้เปนอีกสวนหนึ่งท่ีมีผล
อยางมากตอการจัดการเรียนการสอน ไดแก ปญหาดานสภาพแวดลอม ดานงบประมาณ ความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารกับผูสอน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
 4. ปญหาดานหลักสูตร ไดแก เปาหมายของหลักสูตรไมชัดเจน กระบวนการในการสราง
หลักสูตรไมถูกตองตามหลักและวิธีการ ขาดการประสานงานของหนวยงานตางๆ หลักสูตรไมสนอง
ตอความตองการของตลาดแรงงาน เปนตน 
         เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ (2536 : 22) ไดสรุปถึงปญหาท่ีทําใหนักศึกษาออกกลางคันที่มีผลมาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า เกิดจากสาเหตุหลายองคประกอบเช่ือมโยงกันดังนี้ 
 1. องคประกอบเกี่ยวกับนักศึกษา ไดแก ทัศนคติตอวิชาชีพ ความสัมพันธในกลุมเพ่ือน 
 2. องคประกอบเกี่ยวกับผูปกครอง ไดแกฐานะทางครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธ
ในครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา 
 3. องคประกอบเกี่ยวกับผูสอน ไดแก การเตรียมการสอน ความต้ังใจสอน เทคนิคการสอน 
บุคลิกภาพผูสอน วิธีการประเมินผล 
 4. องคประกอบทางดานสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ไดแก การบริการ การบริหารจัด
การศึกษา การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 
         จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีกลาวมา พบวาแตละทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันไป จะเห็นไดวามีองคประกอบหรือปจจัยตางๆท่ีสงผลสัมฤทธิ์ตอ
การเรียนหลายปจจัยดวยกัน แตเม่ือสรุปเปนปจจัยหลักๆ จะเห็นวาปจจัยที่เปนองคประกอบสําคัญท่ี
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้น ประกอบดวย ปจจัยท่ีเกี่ยวกับผูบริหาร ปจจัย ท่ี
เกี่ยวกับผูสอน และปจจัยท่ีเกี่ยวกับนักศึกษา  
 ปจจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         สถาบันการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ ขึ้นอยูกับการจัดการการศึกษาเพื่อสรางคนใหมีคุณภาพ ซึง่การ
จัดการการศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน ซึ่งเปนผลผลิตของสถาบันการศึกษานั้นๆ จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะอยูในระดับใดนั้นมีสวนท่ีขึ้นอยู
กับบุคคลท่ีเกี่ยวของอยูหลักๆ 3 ปจจัย ดังนี้ 

1. ปจจัยเกี่ยวกับนักศึกษา  
1.1 พ้ืนความรูเดิมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พ้ืนความรูเดิมของนักศึกษาเปนสิ่งสําคัญท่ี

ผูสอนจะตองศึกษาอยางละเอียด โดยขอมูลเหลานี้เปนสวนกําหนดกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ใหสอดคลองตรงกับสภาพความตองการ ความสามารถ และความสนใจของนักศึกษา ซึ่งพื้นความรูเดิม
จะเปนสวนท่ีจะสามารถสงเสริมการเรียนไดในลักษณะของการถายโยงความรู ดังท่ี มาลี จุฑา (2542 : 
142) กลาววา การถายโยงการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเรียนรูของบุคคล เพราะวาผูเรียนสามารถนําความรู
เดิมมาสัมพันธกับความรูใหมได ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูบทเรียนใหมรวดเร็วขึ้น 

1.2 พฤติกรรมการเรียน การเรียนรูเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดมาจาก
พฤติกรรมท่ีแตละบุคคลไดรับมา ผลจากการเรียนรูจะชวยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดาน
ความรู พฤติกรรมการเรียนสามารถแบงเปน 3ประเภท คือ 1) การใชเวลาเรียน 2) วิธีการเรียน 3) ความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ปจจัยเกี่ยวกับผูสอน  
กรมวิชาการ (2543,อางถึงใน มาลี จุฑา 2542 : 72) ไดทําการจัดประชุมปฏิบัติการ เร่ืองการ

สรางรูปแบบพฤติกรรมการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ไดสรุป
ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูที่ดีของนักเรียนไว 5 ประการดังนี้ 

2.1 มีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีดีดังนี้คือ เปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ เขาสอนตรงเวลา ตรวจ
งานสม่ําเสมอ ไมท้ิงหองสอน ไมมาสาย และปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เสร็จตามเวลาที่กําหนด 

2.2 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย จัดทําแผนการสอนตลอดภาคเรียน ดําเนินการ
สอนตามแผนการสอนนั้นๆ เขาสอนและเลิกสอนตามเวลาที่กําหนดในตารางสอน 

2.3 มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแจงจุดประสงคในวิชาท่ีเรียน ดําเนินการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชเทคนิค และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย กระตุนใหผูเรียนไดคิด และประเมินผลเปน
ขั้นๆเพื่อเสริมแรงในการเรียน 
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2.4 มีการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกช้ันเรียนอยางเหมาะสม 
2.5 สรางความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  
3. ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหาร  

      สถานศึกษาจะตองเปดโอกาสใหผูสอนและผูเรียนมีเสรีภาพทางวิชาการ ผูบริหารตองเขาใจ
หลักการบริหาร ท้ังทางดานเกี่ยวกับผูเรียน หลักสูตรและลักษณะการเรียนการสอน จากท่ีเอกชัย กี่สุข
พันธ (2527 : 106) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ีหลัก 5 ประการ คือ บริหารวิชาการ บริหาร
บุคคล บริหารอาคาร สถานท่ี บริหารกิจการนักศึกษาและงานสัมพันธกับชุมชน 
 ปรียาพร วงคอนุตรโรจน (2542 : 134) กลาววา การบริหารงานวิชาการจะเกี่ยวของกับการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนตั้งแต การวางนโยบาย การจัดหลักสูตร การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน 
รวมถึงการวัดและการประเมินผล หากสถาบันการศึกษาสามารถดําเนินการบริหารงานวิชาการไดตาม
เปาหมายแลว จะชวยสนับสนุนใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน 
 สุพิชญา และคณะ (2542) กลาววาการจัดการหลักสูตรเปนแนวทางท่ีโรงเรียนจัดประสบการณ
ใหกับผูเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู หลักสูตรท่ีดีจะตองจัดใหตรงกับความมุงหมายของการศึกษา ความ
ตองการของผูเรียน และความตองการของตลาดแรงงาน สามารถนําไปใชในสถานการณปจจุบันได 
 การท่ีนักเรียนจะสําเร็จการศึกษาไดตามวัตถุประสงคนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบใหญๆ 2 
องคประกอบ ดังท่ี Anastasi (1961 : 142) กลาววา การท่ีบุคคลจะประสบความสําเร็จทางการศึกษาได
เพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับองคประกอบดานสติปญญา(Intellectural Factors) และองคประกอบท่ีไมใช
สติปญญา (Non-Intellectural Factors) องคประกอบดานสติปญญาเปนปจจัยที่มีสวนสําคัญสวนหนึ่งท่ี
มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียน และเปนความสามารถดานการคิดของบุคคลอันเปนผลจากการ
สะสมกันของประสบการณ สมรรถภาพทางสมอง ความถนัดทางการเรียน ความคิดสรางสรรค และ
ความสามรถในการแกปญหา สวนองคประกอบท่ีไมใชสติปญญาก็เปนองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมนอยไปกวาองคประกอบทางดานสติปญญา  

จากการศึกษาของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาพบวาการท่ีนักเรียนแตละคนไดคะแนน
แตกตางกันนั้น เนื่องมาจากองคประกอบหลายประการโดยเฉพาะดานท่ีไมใชสติปญญา เพราะ
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องคประกอบดานนี้จะมีผลใหนักเรียนท่ีมีสติปญญาเทากันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันออกไป 
องคประกอบท่ีไมใชสติปญญาไดแก 

1.สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน ในดานสภาพแวดลอมภายใน
สถานศึกษา ท้ังดานอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน การอํานวยความสะดวก
ใหเอื้อตอการเรียนการสอนในดานความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จะชวยสงเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด ดังท่ีทัศนีย ชาติ
ไทย (2535 : 469) ไดกลาวถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียนท่ีมีผลตอความพรอมในการ
เรียนรูของนักเรียนไวดังนี้ 

 1.1 แสงสวาง หองเรียนท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ หรือมีแสงจาเกินไปซึ่งมีผลตอเนื่อง
ถึงอุปสรรคตอการเรียนการสอนดวย 

 1.2 เสียง หองเรียนท่ีมีเสียงจากภายนอกเขามารบกวน นอกจากจะทําใหผูสอนและ
นักเรียนตองใชสมาธิในการเรียนการสอนมากขึ้นแลว สําหรับผูสอนบางคนอาจจะรูสึกหงุดหงิดจนไม
สามารถใหความสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนไดเทาท่ีควร 

 1.3 การถายเทอากาศ หองเรียนท่ีมีการถายเทอากาศไมดี จะทําใหผูสอนและนักเรียน
เสียสุขภาพ 

 1.4 หองเรียน ควรเปนหองท่ีมีความกวางพอ เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 
 1.5 อุปกรณประจําหองเรียน เชนโตะ เกาอี้ ควรมีขนาดพอเหมาะและจัดใหเหมาะสม

กับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.6 จํานวนนักเรียนไมมากเกินไป ซึ่งจะทําใหเกิดความยากลําบากในการควบคุมช้ัน

เรียน 
2. สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ การท่ีนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีหรือไม

นั้นขึ้นอยูกับบทบาทและหนา ท่ีในดานขบวนการพัฒนาใหทันสมัย  คือสถานศึกษาจะตองจัด
สิ่งแวดลอมประเภทสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมตางๆใหแกนักเรียน ดังท่ี มาลี จุฑา (2542 : 225) 

DPU



28 
 

กลาววาสื่อการเรียนการสอน เปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไป
ดวยดีและและมีประสิทธิภาพ 

3. สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการเรียน นอกจากอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ในหองเรียนแลวสถานศึกษาควรจัดบริการตางๆท่ีเอื้ออํานวยความสะดวกตอการศึกษา เชน หอง
โสตทัศนูปกรณ หองสมุด ระบบสารสนเทศ อินเตอรเน็ต ซึ่งเปนแหลงรวมวิชาการท้ังปวง ท่ีจะชวย
สงเสริมการสอนของครู และเปนแหลงคนควาหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น โดย
หองสมุดควรมีหนังสือท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับความตองการทางวิชาการและความสนใจของ
นักเรียน 

4. การจัดกิจกรรม เปนการสงเสริมการเรียนรูที่ไดจากภายในหองเรียนตามปกติ ดังท่ี 
Mackown (1965 : 132 อางถึงใน เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ,2536 : 18) กลาววา การจัดกิจกรรม เปนการ
สงเสริมเพ่ือสนองตอบตอความตองการพ้ืนฐานท่ีแสดงออก ฝกฝนใหนักเรียนใหอดทนตอสูกับ
อุปสรรคปญหาตางๆเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  อีกท้ังยังคนหาและ
พัฒนาระเบียบวินัยความสามารถพิเศษของนักเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย  
 จากการศึกษาปจจัยท้ัง 3 ดานท่ีกลาวมา ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับนักศึกษา ปจจัยเกี่ยวกับผูสอน 
และปจจัยเกี่ยวกับผูบริหาร จะเห็นไดวาในแตละปจจัยสามารถแยกเปนองคประกอบรวมไดท้ังหมด 7 
ดานดวยกัน คือ 1)ดานหลักสูตร 2)ดานการบริหาร 3)ดานผูสอน 4)ดานนักศึกษา 5)ดานสื่อการสอน 6)
ดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 7)ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
          จากการศึกษาเอกสารของนักการศึกษาหลายทาน ซึ่งไดศึกษาและทําการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัย
ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะอยูในระดับใดนั้นมี
สวนท่ีขึ้นอยูกับปจจัยตางๆท่ีสามารถสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 

ประภาศรี (2522 : 15,อางถึงใน จักรินทร พร้ิงทองฟู,2546 : 25) ไดศึกษาเรื่องสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในทัศนะของนักศึกษา พบวา บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยดวย
การสงเสริมใหนักศึกษาไดแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยท่ีมหาวิทยาลัยจัดสภาพใหเอื้ออํานวยตอการ
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คนควาดวยตนเอง จะสรางประสบการณท่ีดี กอใหเกิดทัศนคติท่ีดีงามและเปนการเริ่มนิสัยทางการเรียน
ท่ีดีอีกดวย 

บรรจง ดานวัฒนาพงษ (2528 : 55) ไดศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไข
ปญหาการใชอุปกรณการสอนปฏิบัติการวิชาฟสิกสของครูฟสิกส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป
การศึกษา 2527 พบวา ครูฟสิกสมีปญหาท้ัง 2 ดาน อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการใชอุปกรณการ
สอนปฏิบัติการวิชาฟสิกส ในดานเกี่ยวกับตัวครูและการใชอุปกรณการสอนปฏิบัติการวิชาฟสิกสใน
ดานท่ีเกี่ยวกับอุปกรณ โดยมีสาเหตุมาจากครูผูสอน นักเรียน อุปกรณการสอนและอื่นๆ 
 ปญญคุณ รัตนเสถียร(2531 : ค) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น วิชาชางเดินสายไฟฟาสารพัดชางท่ัวประเทศ พบวา ปญหาที่ท้ังอาจารยและนักศึกษาสวนใหญ
เห็นวาหลักสูตรไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  

วลีวรรณ (2536 : 78,อางถึงใน จักรินทร พร้ิงทองฟู,2546 : 25) ไดศึกษาปญหาของนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวะกลุมภาคเหนือ พบวา บรรยากาศในหองเรียนเปนปญหาสําคัญท่ีสุดที่สงผลตอปญหา
การเรียน ไดแกหองเรียนรอนอบอาว อาคารเรียนปฏิบัติการแตละหลังอยูใกลกันทําใหเกิดเสียงรบกวน
หองเรียน และหองปฏิบัติการแออัด ไมเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2538 : 1) กลาววานิสัยในการเรียนหมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกอยาง
สมํ่าเสมอ เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพึงพอใจและมุงมั่นท่ีจะศึกษาหาความรูใหบรรลุ
ความสําเร็จ ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ประกอบดวย ความตั้งใจ การเอาใจใส การวางแผนการเรียนและการ
จัดระบบการเรียน 

ไชยรัตน สุริยคุปต (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาในการสอนวิชา
ฟสิกสของครูฟสิกส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขตการศึกษา 10 พบวาครูฟสิกสโดยสวนรวมและจําแนก
ตามเพศและขนาดของโรงเรียน มีปญหาการสอนฟสิกสโดยรวม และเปนรายดาน 2-4 และรายดานยอย 
9-11 ดาน อยูในระดับปานกลาง นอกจากนั้นเปนปญหา อยูในระดับนอย ยกเวนครูฟสิกสในโรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษ ปญหาท้ัง 5ดาน และท้ัง 15 ดานยอย อยูในระดับปานกลางและครูฟสิกสในโรงเรียน
ขนาดใหญมีปญหาเปนรายดาน 4 ดาน และรายยอย 11 ดาน อยูในระดับนอย โดยปญหาโดยรวม ปญหา
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ดานท่ี 2 และดานท่ี 4 มีสาเหตุมาจากการจัดการมากท่ีสุด ปญหาดานท่ี 1 และดานท่ี 5 มีสาเหตุมาจากครู
มากท่ีสุด และดานท่ี 3 มีสาเหตุมาจากนักเรียนมากท่ีสุด 

สนธยา เขมวิรัตน (2542 : 79) ไดศึกษาตัวแปรบางประการที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สายวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตพระนคร พบวา ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ไดแก พฤติกรรมการสอนของอาจารย ไดรอยละ 55.60 
 ปราณี จํานงเจริญ (2543 : ข) ไดทําการวิเคราะหตัวแปรท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตการศึกษา 11 ท่ีไดจากการถดถอยพหุคูณและวิเคราะหพหุคูณระดับ 
จากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 11 จํานวน 1,821 คน พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิมมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 
 รุงกานต เพ็ชรสดใส (2545 : 64-72) ไดศึกษาองคประกอบท่ีสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฎราชนครินทร พบวา องคประกอบดานสวนตัวอัน
ไดแก พ้ืนฐานความรูเดิม ฐานนะทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธในครอบครัว และการสนับสนุนของ
ผูปกครอง องคประกอบดานการเรียนการสอน อันไดแกนิสัยทางการเรียน พฤติกรรมการสอนของ
อาจารย องคประกอบดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษาไดแก การบริการนักศึกษา การเขารวม
กิจกรรม ความสัมพันธในกลุมเพ่ือน มีสวนเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 Mc.Neely (1937 : 20) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมีอิทธิผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบวานักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํากวาท่ีควร จะเลือกเขาชมรมตางๆนอยกวาผูท่ีมีผลการ
เรียนดี 

Gallessich (1970 : 173) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวทํานาย 81 ตัว ไดแกตัวแปรทางบุคลิกภาพ ภูมิหลังของนักเรียน ความคิดเห็นของนักเรียน นิสัย และ
เจตคติในการเรียน และปจจัยดานอื่นๆกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาปท่ี 1 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน 
164 คน ผลการวิจัยพบวาเม่ือใชตัวพยากรณทุกตัวจะสามารถรวมกันทํานาย รอยละ 62 (R2=.62) และ
พบวาคา R2 จะเพิ่มขึ้นจากการทํางานดานความถนัดรวมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได 

DPU



31 
 

 Ekeocha (1986 : 2103) ไดศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรทางดานนักเรียนท่ีสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางไดจากการสุมนักเรียนระดับช้ันปท่ี 5 จาก
โรงเรียนราษฎรและโรงเรียนรัฐบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 2,909 คน ผลการวิจัยพบวา 
พ้ืนฐานทางบานและเจตคติของนักเรียนเปนสาเหตุโดยตรงทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งมีองคประกอบดาน
ช้ันเรียน วิธีการสอนของครู และพฤติกรรมของครูมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 Oliver (1987 : 2938) ไดศึกษาการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
จากเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และมโนภาพเกี่ยวกับตนเองทางดานวิทยาศาสตร
ระดับชั้นปท่ี 6 ถึงปท่ี 10 ในรัฐคาโลลีนาเหนือ จํานวน 500 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรมีความสัมพันธสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอื่น และพบวา เจตคติตอวิชา
วิทยาศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และสามารถสรุปไดวาเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนเปนตัวบงช้ีถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี 
         Wang and other (1993 : 249) ไดสังเคราะหงานวิจัยโดยวิเคราะหเนื้อหา จากเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนไดแก 1) ปจจัยดานรัฐและชุมชน 2) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมภายนอกโรงเรียน 3) ปจจัยดาน
นักเรียน 4) ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน 5) ปจจัยดานการเรียนการสอนระดับช้ันเรียน และ
บรรยากาศในช้ันเรียน  
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
         การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปจจัยและลําดับความสําคัญ
ของปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ผูสอน 
และผูบริหาร เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชา
ฟสิกส เพ่ือใหเหมาะสมกับแตละวิชาชีพตอไป โดยระเบียบวิธีวิจัยมีดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         1.ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษา ในคณะ
วิศวกรรมศาสตรท้ัง 6 ภาควิชา และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2552 จํานวน 639 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1.1 ผูบริหาร หมายถึง บุคคลกลุมตางๆ ดังนี้ คือ คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา จํานวน 16 
คน คือ คณะวิศวกรรมศาสตรจํานวน 10 คน และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรจํานวน 6 คน 

1.2 ผูสอน หมายถึง ผูสอนในรายวิชาฟสิกส และผูสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 43 คน คือ 
    1.2.1 ผูสอนในรายวิชาฟสิกส จํานวน 3 คน 

1.2.2 ผูสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 36 คน 
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 4 คน 
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 8 คน 
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 9 คน 
- ภาควิชาการจัดการพลังงาน จํานวน 4 คน 
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- ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 6 คน 
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม จํานวน 5 คน 

1.2.3 ผูสอนในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
จํานวน 4 คน 
1.3 นักศึกษา คือผูท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 580 คน คือ 
1.3.1 นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 530 คน 

- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 95 คน 
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 103 คน 
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 188 คน 
- ภาควิชาการจัดการพลังงาน จํานวน 32 คน 
- ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอรจํานวน 30 คน 
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม จํานวน 82 คน 

 1.3.2 นักศึกษาในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
จํานวน 50 คน 

         2.  กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบดวย ผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษา ใน

คณะวิศวกรรมศาสตรท้ัง 6 ภาควิชา และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2552 จํานวน 348 คน จากประชากรท้ังหมด 639 
คน คิดเปนรอยละ54.46 ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้นไมเปนสัดสวนเทากัน 
(Non - proportional stratified Random Sampling) และมีความสอดคลองกับเกณฑการสุมกลุมตัวอยางท่ี
มีประชากรจํานวนเปนรอยสุมมาไมนอยกวารอยละ 15-30 เปอรเซ็นตของประชากร หรือ 25 
เปอรเซ็นตของประชากร (จีระพรรณ สุขศรีงาม .2536 : 24) ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 แสดงประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตาม กลุมผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษา 
ประชากร จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 

1. ผูบริหาร 
2. ผูสอน 
3. นักศึกษา 
    - คณะวิศวกรรมศาสตร 
    - คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
                  รวม 

16 
43 

 
530 
50 
639 

13 
23 

 
278 
34 

348 

81.25 
53.48 

 
52.45 
68.00 
54.46 

 
         3. ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย 

ตัวแปรตน ไดแก  
1. ปจจัยตามความคิดเห็นของผูบริหาร แบงเปน 7 ปจจัยคือ 

  - ปจจัยดานหลักสูตร 
  - ปจจัยดานการบริหาร 
  - ปจจัยดานผูสอน 
  - ปจจัยดานนักศึกษา 
  - ปจจัยดานสื่อการสอน 
  - ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  - ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

2. ปจจัยตามความคิดเห็นของผูสอน แบงเปน 6 ปจจัยคือ 
- ปจจัยดานหลักสูตร 

  - ปจจัยดานการบริหาร 
  - ปจจัยดานนักศึกษา 
  - ปจจัยดานสื่อการสอน 
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  - ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  - ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

3. ปจจัยตามความคิดเห็นนักศึกษา แบงเปน 5 ปจจัยคือ 
- ปจจัยดานหลักสูตร 

  - ปจจัยดานผูสอน 
  - ปจจัยดานสื่อการสอน 
  - ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  - ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส  ซึ่ง
ประกอบดวย 1.ปจจัยดานหลักสูตร 2.ปจจัยดานการบริหาร3.ปจจัยดานผูสอน4.ปจจัยดานนักศึกษา 5.
ปจจัยดานสื่อการสอน 6.ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 7.ปจจัยดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
ของแบบสอบถามจะเปนแบบตรวจสอบ (Check List)  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร เกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
แบงเปนองคประกอบรวม 7 ปจจัย คือ 

1.ปจจัยดานหลักสูตร 
 2.ปจจัยดานการบริหาร 
 3.ปจจัยดานผูสอน 
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 4.ปจจัยดานสื่อการสอน 
 5.ปจจัยดานนักศึกษา 
 6.ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 7.ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน เพ่ือใชเปนเกณฑในการตรวจสอบโดยมีเกณฑการใหคะแนน 

และการแปลความหมายของคะแนนดังนี้ 
เกณฑการใหคะแนนขอคําถามทางดานบวก 

คะแนน 5  เปนระดับท่ีมีความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุด 
คะแนน 4  เปนระดับท่ีมีความคิดเห็น เห็นดวยมาก 
คะแนน 3  เปนระดับท่ีมีความคิดเห็น เห็นดวยปานกลาง 
คะแนน 2  เปนระดับท่ีมีความคิดเห็น เห็นดวยนอย 
คะแนน 1  เปนระดับท่ีมีความคิดเห็น เห็นดวยนอยท่ีสุด 

เกณฑการใหคะแนนขอคําถามในดานลบ 
คะแนน 5  เปนระดับท่ีมีความคิดเห็น เห็นดวยนอยท่ีสุด 
คะแนน 4  เปนระดับท่ีมีความคิดเห็น เห็นดวยนอย 
คะแนน 3  เปนระดับท่ีมีความคิดเห็น เห็นดวยปานกลาง 
คะแนน 2  เปนระดับท่ีมีความคิดเห็น เห็นดวยมาก 
คะแนน 1  เปนระดับท่ีมีความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนแบบ
การเติมความคิดเห็น 

 
ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล 
         ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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ข้ันที่ 1 การสรางแบบสอบถาม 
1.ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจากตํารา เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีมีลักษณะใกลเคียง

กันเพ่ือนําขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆมาใชวิเคราะหสภาพปญหาตางๆท่ีผูสอน ผูบริหาร และนักศึกษา
ไดพบ นํามากําหนดเปนกรอบและขอบเขตของเนื้อหาในการสรางแบบสอบถาม 

2.ศึกษาคนควาแนวทางในการสรางแบบสอบถาม จากตําราและเอกสารงานวิจัยตางๆท่ี
เกี่ยวของกับการวิจัยแลวนํามาปรับปรุงใหสอดคลองกับนิยามตัวแปรของงานวิจัย 

3.รวบรวมขอมูลจากการศึกษาตามขอ 1 และ 2 และนําขอมูลที่ไดมาประมวลเปนหลักในการ
สรางขอคําถามในแบบสอบถามของแตละฉบับ 

4.สรางแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของ นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดย
แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นจะประกอบไปดวย 3 ชุด คือ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
นักศึกษา ประกอบไปดวยขอคําถาม 37 ขอ 2.แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูสอน ประกอบ
ไปดวยขอคําถาม 31 ขอ 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหาร ประกอบไปดวยขอคําถาม 
39 ขอ โดยแตละชุดจะมีท้ังหมด 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส  
5. นําขอคําถามในแบบสอบถามที่สรางเสร็จ เสนอผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาขอคําถามใน

แบบสอบถามวา มีความตรงตามเนื้อหาเพียงใดเปนรายขอ ตลอดจนพิจารณาสํานวนภาษาท่ีใช 
6. นําแบบสอบถามท่ีไดแกไขปรับปรุง และผานการพิจารณามาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
ข้ันที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
นําแบบสอบถามท่ีไดจากขั้นท่ี 1 ไปสอบถามยังกลุมตัวอยาง ทั้ง 3 กลุม คือผูบริหาร ผูสอน 

และนักศึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทั้ง 5 ภาควิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
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การวิเคราะหขอมูล 
1.ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูลบางประการของผูตอบแบบสอบถาม 

ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และการหาคารอยละ 
2.ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 

ใชการวิเคราะหทางสถิติโดยการหาคาเฉลี่ย ( X )  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน( DS. ) และคา
สัมประสิทธิ์ของความผันแปร (C.V) ซึ่งใชเกณฑในการพิจารณาของเบสท (Best ,1989 : 196) ดังนี้  
 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

โดยพิจารณาเปนรายขอ รายดาน และในภาพรวม โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปร นอยที่สุด ถือวาเปนขอท่ีเปนปญหาอันดับแรก 

3.ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ 
และการหาคารอยละ ใชการนําเสนอในรูปแบบบรรยาย สําหรับดานคําถามปลายเปดซึ่งเปนความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส จะนํามาสรุปและ
เสนอในรูปแบบบรรยาย 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ (บุญชม ศรีสะอาด,2543 : 101) 

สูตร             100x
n
fP   

 เม่ือ  P     แทน  คารอยละ 
  f     แทน  ความถี่ท่ีตองการแปลงเปนรอยละ 
  n      แทน  จํานวนความถี่ท้ังหมด 
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2. คาเฉลี่ย (ชูศรี วงศรัตนะ,2550 : 32) 

สูตร             
N

x
x   

 เม่ือ  x       แทน  คาเฉลี่ย 
    x   แทน  ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 
  N        แทน  จํานวนขอมูลท้ังหมด 
3. คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศรัตนะ,2550 : 55) 

สูตร             
)1(

)(
.

22




 

NN
xxN

DS  

 เม่ือ  DS.            แทน  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   x       แทน  ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

2)( x   แทน  ผลรวมของขอมูลท้ังหมดยกกําลังสอง 
2x      แทน  ผลรวมของขอมูลแตละตัวยกกําลังสอง 

  N            แทน  จํานวนขอมูลท้ังหมด 
4. คาสัมประสิทธิ์ของความผันแปร (Coefficient of variation) 

 สูตร       100.. x
x
DSVC   % 

            เม่ือ  VC.         แทน  คาสัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
DS.            แทน  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                        x               แทน  คาเฉลี่ย 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
     การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลในการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ของกลุม
ตัวอยางท่ีเปนนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร 
 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟสิกส กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 สวนท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร เกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

สวนท่ี 4 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส  และผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาฟสิกส  
ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไป 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ของกลุมตัวอยางท่ีเปน
นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพท่ัวไปของนักศึกษา 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
          รวม 

 
242 
70 

312 

 
77.56 
22.44 

100.00 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพท่ัวไปของนักศึกษา (ตอ) 
ขอมูล จํานวน รอยละ 

2. ระดับช้ัน 
    2.1 ภาคปกติ 4 ป 
    2.2 เทียบโอน 3 ป 
         รวม 
3. สถานภาพการทํางาน 
    3.1ไมไดทํางาน 
    3.2 ทํางาน 
          รวม 

 
230 
82 

312 
 

287 
25 

312 

 
73.72 
26.28 

100.00 
 

91.99 
8.01 

100.00 
  

จากตารางท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จาก
กลุมตัวอยางจํานวน 312 คน พบวาเปนนักศึกษาชาย 242 คน คิดเปนรอยละ 77.56  นักศึกษาหญิง 70 
คน คิดเปนรอยละ 22.44 แยกเปนระดับช้ันภาคปกติ 4 ป  230 คน คิดเปนรอยละ 73.72  เทียบโอน 3 ป 
82 คน คิดเปนรอยละ 26.28 ไมไดทํางาน  287 คน คิดเปน รอยละ 91.99 ทํางาน 25 คน คิดเปนรอยละ 
8.01 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพท่ัวไปของผูสอน 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
          รวม 

 
16 
7 
23 

 
69.57 
30.43 

100.00 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพท่ัวไปของผูสอน (ตอ) 
ขอมูล จํานวน รอยละ 

2. ระดับการศึกษา 
    2.1 ปริญญาโท 
    2.2 ปริญญาเอก 
         รวม 
3. ประสบการณสอน 
    3.1 ตํ่ากวา 1 ป 
    3.2 1 – 5 ป 
    3.3 5 – 10 ป 
    3.4 11 – 15 ป 
    3.5 มากกวา 15 ป 
          รวม 
4. ภาระการสอน 
    4.1 10 – 15 คาบ/สัปดาห 
    4.2 16 – 20 คาบ/สัปดาห 
    4.3 มากกวา 20 คาบ/สัปดาห 
         รวม 
5. จํานวนนักศึกษาท่ีสอน 
    5.1 ตํ่ากวา 20 คน 
    5.2 20 – 40 คน 
    5.3 มากกวา 40 คน 
         รวม 

 
19 
4 
23 
 

4 
4 
10 
3 
2 
23 
 

12 
9 
2 
23 
 

5 
15 
3 
23 

 
82.61 
17.39 

100.00 
 

17.39 
17.39 
43.48 
13.04 
8.70 

100.00 
 

52.17 
39.13 
8.70 

100.00 
 

21.74 
65.22 
13.04 

100.00 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพท่ัวไปของผูสอน (ตอ) 
ขอมูล จํานวน รอยละ 

6. วิชาท่ีสอน 
    6.1 นอยกวา 3 วิชา 
    6.2 3 – 5 วิชา 
    6.3  มากกวา 5 วิชา 
          รวม 

 
3 
15 
5 
23 

 
13.04 
65.22 
21.74 

100.00 
 
จากตารางท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูสอน จากกลุมตัวอยางจํานวน 23 คน พบวา

เปนเพศชาย 16 คน คิดเปนรอยละ 69.57 เพศหญิง 7 คน คิดเปนรอยละ 30.43 ระดับการศึกษา ปริญญา
โท 19 คน คิดเปนรอยละ 82.61 ปริญญาเอก 4 คน คิดเปนรอยละ 17.39  

ประสบการณในการสอนของผูสอนมากท่ีสุดต้ังแต 5-10 ป คิดเปนรอยละ 43.48 รองลงมามี
จํานวนเทากันคือ ต่ํากวา 1 ป และตั้งแต 1-5 ป คิดเปนรอยละ 17.39  ตั้งแต 11-15 ป คิดเปนรอยละ 
13.04 และนอยท่ีสุดคือ มากวา 15 ป คิดเปนรอยละ 8.70 

ภาระการสอนของผูสอนมากท่ีสุด 10-15 คาบ/สัปดาห คิดเปนรอยละ 52.17 รองลงมา 16-20 
คาบ/สัปดาห คิดเปนรอยละ 39.13 และมากกวา 20 คาบตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 8.70  

จํานวนนักศึกษาท่ีสอนมากท่ีสุดคือ 20-40 คน คิดเปนรอยละ 65.22 รองลงมา ตํ่ากวา 20 คน 
คิดเปนรอยละ 21.74 และมากวา 40 คน คิดเปนรอยละ 13.04 

วิชาท่ีสอนของผูสอนมากท่ีสุดคือ 3-5 วิชา คิดเปนรอยละ 65.22 รองลงมาคือ มากกวา 5 วิชา 
คิดเปนรอยละ 21.74 และนอยกวา 3 วิชา คิดเปนรอยละ 13.04 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพท่ัวไปของผูบริหาร  

 

จากตารางท่ี 4 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูบริหาร จากกลุมตัวอยาง 13 คน พบวาเปนเพศชาย 
6 คน คิดเปนรอยละ 46.15 เพศหญิง 7 คน คิดเปนรอยละ 53.85 ระดับการศึกษา ปริญญาโท 7 คน คิด
เปนรอยละ 53.85 ปริญญาเอก 6 คน คิดเปนรอยละ 46.15  

ประสบการณดานการบริหารมากท่ีสุดต้ังแต 3-4 ป คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมามีจํานวน
เทากันคือ ต้ังแต 5-8 ป และมากกวา 9 ป คิดเปนรอยละ 23.08 นอยท่ีสุดคือต้ังแต 1-2 ป คิดเปนรอยละ 
15.38 สวนตํ่ากวา 1 ป  คิดเปนรอยละ 0.00 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
          รวม 
2. ระดับการศึกษา 
    2.1 ปริญญาโท 
    2.2 ปริญญาเอก 
         รวม 
3. ประสบการณดานการบริหาร 
    3.1 ตํ่ากวา 1 ป 
    3.2 1 – 2 ป 
    3.3 3 – 4 ป 
    3.4 5 – 8 ป 
    3.5 มากกวา 9 ป 
          รวม          

 
6 
7 
13 
 

7 
6 
13 
 

0 
2 
5 
3 
3 
13 

 
46.15 
53.85 

100.00 
 

53.85 
46.15 

100.00 
 

0.00 
15.38 
38.46 
23.08 
23.08 

100.00 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปร ของปจจัยในดานตางๆตามความคิดเห็นของนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร  
ตารางท่ี 5 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท้ัง 5 ปจจัย 

รายละเอียด 
n=312 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V. 

1. ดานหลักสูตร 3.78 0.845 22.35 มาก 
2. ดานผูสอน 4.01 0.790 19.70 มาก 
3. ดานสื่อการสอน 3.88 0.764 19.69 มาก 
4. ดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 3.85 0.814 21.14 มาก 
5. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.76 0.869 23.11 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.86 0.816 21.14 มาก 
  

ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของนักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.86, S.D = 0.816)  เม่ือ
พิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ( x =3.76, S.D = 0.869) อยูในระดับมาก และ
เปนปญหาอันดับหนึ่ง ปญหารองลงมาเปน ดานหลักสูตร ( x =3.78, S.D = 0.845) ดานสิ่งแวดลอมและ
สิ่งอํานวยความสะดวก ( x =3.85, S.D = 0.814)  ดานสื่อการสอน ( x =3.88, S.D = 0.764) และดาน
ผูสอน ( x =4.01, S.D = 0.790) ตามลําดับ ซึ่งแตละดานอยูในระดับมาก  

ตารางท่ี 5 คาสัมประสิทธิ์ของความผันแปรตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานที่มีความคิดเห็น
ใกลเคียงกันมากท่ีสุดคือ ดานสื่อการสอน รองลงมาคือ ดานผูสอน ดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดานหลักสูตร และดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามลําดับ 
 จากตารางท่ี 5 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของความผันแปรจะไดปญหา
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาสวนใหญท่ีมีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ ดานสิ่งแวดลอมและสิ่ง
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อํานวยความสะดวกเปนปญหาแรก  ปญหาอันดับท่ีสองคือ ดานหลักสูตร และปญหาอันดับท่ีสามคือ 
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตารางท่ี 6 แสดงความคิดเห็นของผูสอนเกี่ยวกับปจจัยท้ัง 6 ปจจัย 

รายละเอียด 
n = 23 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1. ดานหลักสูตร 3.69 0.800 21.68 มาก 
2. ดานการบริหาร 3.50 0.856 24.46 มาก 
3. ดานนักศึกษา 3.38 0.850 25.15 ปานกลาง 
4. ดานสื่อการสอน 4.04 0.716 17.72 มาก 
5. ดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 3.75 0.698 18.61 มาก 
6. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.67 0.815 22.21 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.67 0.789 21.50 มาก 
  

ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นของผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.67, S.D = 0.789) เม่ือ
พิจารณารายปจจัยพบวา ดานนักศึกษา ( x =3.38, S.D = 0.850) อยูในระดับปานกลาง และเปนปญหา
อันดับหนึ่ง ปญหารองลงมาเปน ดานการบริหาร ( x =3.50, S.D = 0.856) ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
( x =3.67, S.D = 0.815)  ดานหลักสูตร ( x =3.69, S.D = 0.800)  ดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวก ( x =3.75, S.D = 0.698)  และดานสื่อการสอน ( x =4.04, S.D = 0.716) ตามลําดับ ซึ่งแตละดาน
อยูในระดับมาก 

ตารางท่ี 6 คาสัมประสิทธิ์ของความผันแปรตามความคิดเห็นของผูสอน ดานท่ีมีความคิดเห็น
ใกลเคียงกันมากท่ีสุดคือ ดานสื่อการสอน รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ดานหลักสูตร  ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานการบริหาร และดานนักศึกษา ตามลําดับ 
 จากตารางท่ี 6 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูสอนโดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของความผันแปรจะไดปญหา
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ตามความคิดเห็นของผูสอนสวนใหญที่มีความคิดเห็นตรงกันมากที่สุดคือ ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เปนปญหาแรก  ปญหาอันดับท่ีสองคือ ดานการบริหาร และปญหาอันดับท่ีสามคือ ดานนักศึกษา 
 ตารางท่ี 7 แสดงความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับปจจัยทั้ง 7 ปจจัย 

รายละเอียด 
n = 13 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1. ดานหลักสูตร 3.57 0.968 27.11 มาก 
2. ดานการบริหาร 3.37 1.196 35.49 ปานกลาง 
3. ดานผูสอน 3.69 0.761 20.62 มาก 
4. ดานนักศึกษา 2.86 0.827 28.92 ปานกลาง 
5. ดานสื่อการสอน 3.54 0.641 18.11 มาก 
6. ดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 4.18 0.643 15.38 มาก 
7. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.15 0.802 25.46 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.50 0.834 23.97 มาก 
         

ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นของผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.50, S.D = 0.834) เม่ือ
พิจารณารายปจจัยพบวา ดานนักศึกษา ( x =2.86, S.D = 0.827) อยูในระดับปานกลาง และเปนปญหา
อันดับหนึ่ง ปญหารองลงมาเปน ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ( x =3.15, S.D = 0.802) อยูในระดับปาน
กลาง ดานการบริหาร ( x =3.37, S.D = 1.196) อยูในระดับปานกลาง ดานสื่อการสอน ( x = 3.54, S.D = 
0.641) อยูในระดับมาก  ดานหลักสูตร ( x =3.57, S.D = 0.968) อยูในระดับมาก  ดานผูสอน( x = 3.69, 
S.D = 0.761) อยูในระดับมาก และดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ( x =4.18, S.D = 0.643) 
อยูในระดับมาก  ตามลําดับ  

ตารางท่ี 7 คาสัมประสิทธิ์ของความผันแปรตามความคิดเห็นของผูบริหาร ดานที่มีความคิดเห็น
ใกลเคียงกันมากท่ีสุดคือ ดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ดานสื่อการสอน 
ดานผูสอน ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานหลักสูตร ดานนักศึกษา และดานการบริหารตามลําดับ 
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จากตารางท่ี 7 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหาร โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของความผันแปรจะไดปญหา
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสวนใหญท่ีมีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ ดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เปนปญหาแรก  ปญหาอันดับท่ีสองคือ ดานนักศึกษา และปญหาอันดับท่ีสามคือ ดานการ
บริหาร 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปร รายขอท้ัง 5 ปจจัย ตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ตารางท่ี 8 – 12) 
ตารางท่ี 8 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา เมื่อพิจารณาปจจัยดานหลักสูตร 

รายละเอียด 
n = 312 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1. ความตอเนื่องของเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานในระดับ
มัธยม หรือ ปวส. กับวิชาฟสิกส 

3.59 0.954 26.57 มาก 

2 .  หลั กสูต รวิชา ฟ สิก สกั บหลัก สู ตรวิ ชา ชีพ มี
ความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด 

3.75 0.869 23.17 มาก 

3. หลักสูตรวิชาฟสิกสสอดคลองตามความตองการ
ทางสังคมเศรษฐกิจ ปจจุบันเพียงใด 

3.75 0.855 22.80 มาก 

4.หลักสูตรวิชาฟสิกสมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรู
ความสามารถในทางวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อท่ีจะไป
ประกอบอาชีพดวยตนเองและนําไปใชในการศึกษา
ตอระดับสูงได 

3.93 0.823 20.94 มาก 

5.ในการจัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาฟสิกส ระหวาง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอื่นๆมีความ
สอดคลองกันเพียงใด 

3.77 0.845 22.41 มาก 
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ตารางท่ี 8 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา เมื่อพิจารณาปจจัยดานหลักสูตร (ตอ) 

รายละเอียด n = 312 ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

6.เกณฑการวัดผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรวิชาฟสิกส
มีความเหมาะสมและคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเรียน
เพียงใด 

3.78 0.756 20.00 มาก 

7.วิธีการประเมินผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

3.88 0.761 19.61 มาก 

 
ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นของนักศึกษา เม่ือพิจารณาปจจัยดานหลักสูตร เปนรายขอ พบวา ความ

ตอเนื่องของเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานในระดับมัธยม หรือ ปวส.กับวิชาฟสิกส เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหา
อันดับท่ีสองมีคาเทากันคือ ความสัมพันธกันของหลักสูตรวิชาฟสิกสกับหลักสูตรวิชาชีพและความ
สอดคลองของหลักสูตรวิชาฟสิกสตามความตองการทางสังคมเศรษฐกิจ ปญหาอันดับที่สามคือ ความ
สอดคลองกัน ในการจัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาฟสิกส ระหวางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอื่นๆ 
ปญหาอันดับท่ีสี่คือความเหมาะสมของเกณฑการวัดผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรวิชาฟสิกส และการ
คํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเรียน ปญหาอันดับท่ีหาคือ ความเหมาะสมของวิธีการประเมินผลท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตร ปญหาอันดับสุดทายคือ หลักสูตรวิชาฟสิกสมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถ
ในทางวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อท่ีจะไปประกอบอาชีพดวยตนเองและนําไปใชในการศึกษาตอระดับสูงได  

จากตารางท่ี 8 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานหลักสูตร เปน
รายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษาสวนใหญท่ีมีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ 
ความสอดคลองในการจัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาฟสิกส ระหวางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรม
อื่นๆ เปนปญหาแรก  ปญหาอันดับท่ีสองคือความสอดคลองของหลักสูตรวิชาฟสิกสตามความตองการ
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ทางสังคมเศรษฐกิจ และปญหาอันดับที่สามคือ ความสัมพันธกันของหลักสูตรวิชาฟสิกสกับหลักสูตร
วิชาชีพ 
ตารางท่ี 9 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา เมื่อพิจารณาปจจัยดานผูสอน 

รายละเอียด 
n = 312 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.ผูสอนช้ีแจงจุดมุงหมายของการเรียนชัดเจนเพียงใด 4.02 0.750 18.66 มาก 
2.ผูสอนมีการสอนตอเนื่องในแตละบทเรียน 4.02 0.750 18.66 มาก 
3.ผูสอนมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง 4.07 0.768 18.87 มาก 
4.ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามปญหาใน
เนื้อหาบทเรียน 

4.09 0.783 19.14 มาก 

5.ผูสอนอธิบายประเด็นปญหาไดชัดเจน 3.95 0.826 20.91 มาก 
6.ผูสอนไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินผล
ตามท่ีไดแจงไวกอนการสอน 

3.99 0.750 18.80 มาก 

7.ผูสอนใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน 3.96 0.758 19.14 มาก 
8.ผูสอนตรงตอเวลาในการสอนทุกคร้ัง 4.07 0.805 19.78 มาก 
9.ผูสอนมีความรูในสาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจาก
สาขาที่เรียน 

3.90 0.823 21.10 มาก 

10.ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมใน
บทเรียน 

3.96 0.835 21.09 มาก 

11.ผูสอนแตงกายเหมาะสมในขณะสอน 4.12 0.810 19.66 มาก 
12.การใชเสียงของผูสอนมีความเหมาะสม 4.04 0.797 19.73 มาก 

 
ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของนักศึกษา เมื่อพิจารณาปจจัยดานผูสอน เปนรายขอพบวา ความรูใน

สาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาท่ีเรียนของผูสอน เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสองคือ การ
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อธิบายประเด็นปญหาไดชัดเจน ปญหาอันดับท่ีสามมีคาเทากันคือการใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับ
เนื้อหาบทเรียน และการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในบทเรียน ปญหาอันดับท่ีสี่คือการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการประเมินผลตามท่ีไดแจงไวกอนการสอน ปญหาอันดับที่หามีคาเทากันคือ การช้ีแจง
จุดมุงหมายของการเรียนชัดเจน และมีการสอนตอเนื่องในแตละบทเรียน ปญหาอันดับที่หกคือ การใช
เสียงของผูสอนมีความเหมาะสม ปญหาอันดับที่เจ็ดมีคาเทากันคือมีการเตรียมการสอนทุกครั้งและตรง
ตอเวลาในการสอนทุกคร้ัง ปญหาอันดับท่ีแปดคือการเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามปญหาในเนื้อหา
บทเรียน ปญหาอันดับสุดทายคือ การแตงกายเหมาะสมในขณะสอน 

จากตารางท่ี 9 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานผูสอน เปนราย
ขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของความ
ผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษาสวนใหญท่ีมีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ การใช
สื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน ปญหาอันดับท่ีสองคือ การอธิบายประเด็นปญหาไดชัดเจน 
และปญหาอันดับท่ีสามคือ การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในบทเรียน 
ตารางท่ี 10 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา เม่ือพิจารณาปจจัยดานสื่อการสอน 

รายละเอียด 
n = 312 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.เอกสารประกอบการสอน เชนหนังสือเรียน 
หนังสืออานเพ่ิม เหมาะสมเพียงใด 

3.95 0.751 19.01 มาก 

2.สื่อการสอน เชน กระดาน ตัวอยางของจริง วิทยุ 
โทรทัศน ภาพยนตร วีดีโอ สไลด หรือคอมพิวเตอร 
เหมาะสมเพียงใด 

3.84 0.791 20.60 มาก 

3.ผูสอนมีการเตรียมสื่อการสอนในการเรียนการสอน
เพียงใด 

3.91 0.736 18.82 มาก 

4.นักศึกษามีสวนรวมในการจัดเตรียมสื่อการสอน
เพียงใด 

3.81 0.807 21.18 มาก 
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ตารางท่ี 10 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา เม่ือพิจารณาปจจัยดานสื่อการสอน (ตอ) 

รายละเอียด 
n = 312 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

5.ประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีผูสอนเตรียมมาดี
เพียงใด 

3.86 0.770 19.95 มาก 

6.สื่อการสอนท่ีผูสอนใชมีผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนการ
สอนเพียงใด 

3.89 0.721 18.53 มาก 

 
ตารางท่ี 10 ความคิดเห็นของนักศึกษา เมื่อพิจารณาปจจัยดานสื่อการสอน เปนรายขอพบวา 

การมีสวนรวมในการจัดเตรียมสื่อการสอน เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสองคือ ความ
เหมาะสมของสื่อการสอน เชน กระดาน ตัวอยางของจริง วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร วีดีโอ สไลด หรือ
คอมพิวเตอร ปญหาอันดับท่ีสามคือ ประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีผูสอนเตรียมมา ปญหาอันดับท่ีสี่
คือ สื่อการสอนท่ีใชมีผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนการสอน ปญหาอันดับท่ีหาคือ การเตรียมสื่อการสอนใน
การเรียนการสอน ปญหาอันดับสุดทายคือ ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสอน เชนหนังสือ
เรียน หนังสืออานเพ่ิม  

จากตารางท่ี 10 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานสื่อการสอน 
เปนรายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์
ของความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษาสวนใหญท่ีมีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุด
คือประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ผูสอนเตรียมมา ปญหาอันดับท่ีสองคือความเหมาะสมของสื่อการ
สอน เชน กระดาน ตัวอยางของจริง วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร วีดีโอ สไลด หรือคอมพิวเตอร และ
ปญหาอันดับท่ีสามคือ การมีสวนรวมในการจัดเตรียมสื่อการสอน  
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ตารางท่ี 11 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา เมื่อพิจารณาปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

รายละเอียด 
n = 312 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.ความเพียงพอของจํานวนอาคารและหองเรียนใน
การสอนวิชาฟสิกส 

3.85 0.820 21.30 มาก 

2.ความพรอมของวัสดุและอุปกรณชวยสอนตางๆ ท้ัง
ทางภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 

3.87 0.803 20.75 มาก 

3.ความพรอมของหองสมุดท่ีจะสนับสนุนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ 

3.77 0.846 22.44 มาก 

4.ความพรอมของหองเรียนตอการเรียนการสอน เชน  
พ้ืนที่   แสงสวาง ความสะอาด  

3.85 0.833 21.64 มาก 

5.การใหบริการ จัดทําเอกสารประกอบการสอน และ
สิ่งพิมพตางๆ มีความสะดวกและรวดเร็วเพียงใด 

3.80 0.771 20.29 มาก 

6.ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ในการใช
หองเรียน/หองปฏิบัติการ 

3.94 0.803 20.38 มาก 

ตารางท่ี 11 ความคิดเห็นของนักศึกษา เม่ือพิจารณาปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวก เปนรายขอพบวา ความพรอมของหองสมุดท่ีจะสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสองคือ ความสะดวกและรวดเร็วของการใหบริการ จัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน และสิ่งพิมพตางๆ ปญหาอันดับที่สามมีคาเทากันคือความพรอมของหองเรียนตอการ
เรียนการสอน เชน  พ้ืนท่ี   แสงสวาง ความสะอาด และ ความเพียงพอของจํานวนอาคารและหองเรียน
ในการสอนวิชาฟสิกส ปญหาอันดับท่ีสี่คือความพรอมของวัสดุและอุปกรณชวยสอนตางๆ ทั้งทาง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ปญหาอันดับสุดทายคือ ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ในการใช
หองเรียน/หองปฏิบัติการ 

DPU



54 
 

 
 

จากตารางท่ี 11 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานสิ่งแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวก เปนรายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และ
เปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษาสวนใหญท่ี
มีความคิดเห็นตรงกันมากที่สุดคือความสะดวกและรวดเร็วของการใหบริการ จัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน และสิ่งพิมพตางๆ ปญหาอันดับท่ีสองคือความเพียงพอของจํานวนอาคารและ
หองเรียนในการสอนวิชาฟสิกส และปญหาอันดับที่สามคือ ความพรอมของหองเรียนตอการเรียนการ
สอน เชน  พ้ืนที่   แสงสวาง ความสะอาด 
ตารางท่ี 12 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา เม่ือพิจารณาปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รายละเอียด 
n = 312 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน นิทรรศการดูงาน หรือ
ทัศนศึกษา ชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาวิชาฟสิกส
เพียงใด 

3.72 0.94 25.27 มาก 

2.วิชาฟสิกสสมควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.83 0.833 21.75 มาก 
3.การที่นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมของคณะวิชาชีพ
เปนอุปสรรคตอการเรียนวิชาฟสิกสเพียงใด 

3.70 0.935 25.27 มาก 

4.นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมของคณะวิชาชีพมาก
นอยเพียงใด 

3.73 0.829 22.23 มาก 

5.นักศึกษาติดตามเนื้อหาวิชาฟสิกสหลังจากเขารวม
กิจกรรมวิชาชีพ 

3.72 0.854 22.96 มาก 

6.ผูสอนใหความชวยเหลือนักศึกษาในการติดตาม
เนื้อหาวิชาฟสิกส ในชวงที่ตองเขารวมกิจกรรมของ
คณะวิชาชีพ 

3.87 0.804 20.78 มาก 
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ตารางท่ี 12 ความคิดเห็นของนักศึกษา เม่ือพิจารณาปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนราย
ขอพบวา การท่ีนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมของคณะวิชาชีพเปนอุปสรรคตอการเรียนวิชาฟสิกสเปน
ปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับที่สองมีคาเทากันคือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน นิทรรศการดูงาน 
หรือทัศนศึกษา ชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาวิชาฟสิกส และ การติดตามเนื้อหาวิชาฟสิกสหลังจากเขา
รวมกิจกรรมวิชาชีพ ปญหาอันดับท่ีสามคือการท่ีนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมของคณะวิชาชีพ ปญหา
อันดับท่ีสี่วิชาฟสิกสสมควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปญหาอันดับสุดทายคือ ผูสอนใหความชวยเหลือ
นักศึกษาในการติดตามเนื้อหาวิชาฟสิกส ในชวงท่ีตองเขารวมกิจกรรมของคณะวิชาชีพ 

จากตารางท่ี 12 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เปนรายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคา
สัมประสิทธิ์ของความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษาสวนใหญท่ีมีความคิดเห็น
ตรงกันมากที่สุดคือการท่ีนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมของคณะวิชาชีพ ปญหาอันดับที่สองคือการ
ติดตามเนื้อหาวิชาฟสิกสหลังจากเขารวมกิจกรรมวิชาชีพ และปญหาอันดับท่ีสามมีคาเทากันคือ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน นิทรรศการดูงาน หรือทัศนศึกษา ชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาวิชาฟสิกส 
และการท่ีนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมของคณะวิชาชีพเปนอุปสรรคตอการเรียนวิชาฟสิกส 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานรายดานทั้ง 6 ปจจัย ตาม
ความคิดเห็นของผูสอน (ตารางที่ 13 – 18) 
ตารางท่ี 13 แสดงความคิดเห็นของผูสอน เม่ือพิจารณาปจจัยดานหลักสูตร 

รายละเอียด 
n = 23 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.ความตอเนื่องของเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานในระดับมัธยม 
หรือ ปวส. กับวิชาฟสิกส 

3.57 0.896 25.10 มาก 

2.หลักสูตรวิชาฟสิกสกับหลักสูตรวิชาชีพมี
ความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด 

3.74 0.864 23.10 มาก 
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ตารางท่ี 13 แสดงความคิดเห็นของผูสอน เม่ือพิจารณาปจจัยดานหลักสูตร (ตอ) 

รายละเอียด 
n = 23 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

3.หลักสูตรวิชาฟสิกสสอดคลองตามความตองการ
ทางสังคมเศรษฐกิจ ปจจุบันเพียงใด 

3.52 0.846 24.03 มาก 

4.หลักสูตรวิชาฟสิกสมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรู
ความสามารถในทางวิชาชีพใหสูงขึ้น เพ่ือท่ีจะไป
ประกอบอาชีพดวยตนเองและนําไปใชในการศึกษา
ตอระดับสูงได 

4.00 0.674 16.85 มาก 

5.ในการจัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาฟสิกส ระหวาง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอื่นๆมีความ
สอดคลองกันเพียงใด 

3.83 0.717 18.72 มาก 

6.เกณฑการวัดผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรวิชาฟสิกส
มีความเหมาะสมและคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเรียน
เพียงใด 

3.57 0.590 16.53 มาก 

7.วิธีการประเมินผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

3.61 0.941 26.07 มาก 

 
ตารางท่ี 13 ความคิดเห็นของผูสอน เม่ือพิจารณาปจจัยดานหลักสูตร เปนรายขอพบวา ความ

สอดคลองของหลักสูตรวิชาฟสิกสตามความตองการทางสังคมเศรษฐกิจ เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหา
อันดับท่ีสองมีคาเทากันคือ ความเหมาะสมของเกณฑการวัดผลที่กําหนดไวในหลักสูตรวิชาฟสิกสและ
การคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเรียน และ ความตอเนื่องของเนื้อหาวิชาพื้นฐานในระดับมัธยม หรือ ปวส. กับ
วิชาฟสิกส  ปญหาอันดับท่ีสามคือความเหมาะสมของวิธีการประเมินผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
ปญหาอันดับท่ีสี่ ความสัมพันธของหลักสูตรวิชาฟสิกสกับหลักสูตรวิชาชีพ ปญหาอันดับท่ีหาคือความ
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สอดคลองในการจัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาฟสิกส ระหวางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอื่นๆ 
ปญหาอันดับสุดทายคือ หลักสูตรวิชาฟสิกสมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางวิชาชีพ
ใหสูงขึ้น เพ่ือท่ีจะไปประกอบอาชีพดวยตนเองและนําไปใชในการศึกษาตอระดับสูงได 

จากตารางท่ี 13 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูสอน ดานหลักสูตร เปน
รายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูสอนสวนใหญที่มีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ
ความเหมาะสมของเกณฑการวัดผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรวิชาฟสิกสและการคํานึงถึงพ้ืนฐานของ
ผูเรียนปญหาอันดับที่สองคือความสอดคลองของหลักสูตรวิชาฟสิกสตามความตองการทางสังคม
เศรษฐกิจ และปญหาอันดับท่ีสามคือ ความตอเนื่องของเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานในระดับมัธยม หรือ ปวส. 
กับวิชาฟสิกส 
ตารางท่ี 14 แสดงความคิดเห็นของผูสอน เม่ือพิจารณาปจจัยดานการบริหาร 

รายละเอียด 
n = 23 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.ความรูความสามารถของผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีจะ
ดําเนินการใหการเรียนการสอนวิชาฟสิกสใหมี
ประสิทธิภาพ  

3.48 0.898 25.80 
 

ปานกลาง 

2.ผูบริหารสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาฟสิกส
เพียงใด 

3.48 0.665 19.11 ปานกลาง 

3.ผูบริหารมีความสนใจในการนิเทศการเรียนการ
สอนวิชาฟสิกสเพียงใด 

3.39 0.839 24.75 ปานกลาง 

4.ทานมีขวัญและกําลังใจในการปรับปรุงการเรียน
การสอนมากนอยเพียงใด 

3.78 0.600 15.87 มาก 

5.ผูบริหารและผูสอนวิชาฟสิกสมีความรวมมือกันใน
การเรียนการสอนในระดับใด 

3.43 0.896 26.12 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 14 แสดงความคิดเห็นของผูสอน เมื่อพิจารณาปจจัยดานการบริหาร (ตอ) 

รายละเอียด 
n = 23 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

6.ผูบริหารสนับสนุนอาจารยผูสอนวิชาฟสิกสใหมี
ความกาวหนาทางวิชาการ เชนการศึกษาตอ ดูงาน 
ฝกอบรมในระดับใด 

3.43 1.161 33.85 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 14 ความคิดเห็นของผูสอน เม่ือพิจารณาปจจัยดานการบริหาร เปนรายขอพบวา ความ

สนใจในการนิเทศการเรียนการสอนวิชาฟสิกสของผูบริหาร เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสอง
มีคาเทากันคือ ความรวมมือกันของผูบริหารและผูสอนวิชาฟสิกสในการเรียนการสอนและ การ
สนับสนุนอาจารยผูสอนวิชาฟสิกสใหมีความกาวหนาทางวิชาการ เชนการศึกษาตอ ดูงาน ฝกอบรม  
ปญหาอันดับท่ีสามมีคาเทากันคือความรูความสามารถของผูบริหารมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการใหการ
เรียนการสอนวิชาฟสิกสใหมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาฟสิกส ปญหา
อันดับสุดทายคือ ขวัญและกําลังใจในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

จากตารางท่ี 14 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูสอน ดานการบริหาร เปน
รายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูสอนสวนใหญที่มีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ
ความสนใจในการนิเทศการเรียนการสอนวิชาฟสิกสของผูบริหารปญหาอันดับท่ีสองคือความรู
ความสามารถของผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีจะดําเนินการใหการเรียนการสอนวิชาฟสิกสให มี
ประสิทธิภาพ และปญหาอันดับท่ีสามคือ ความรวมมือกันของผูบริหารและผูสอนวิชาฟสิกสในการ
เรียนการสอน 
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ตารางท่ี 15 แสดงความคิดเห็นของผูสอน เม่ือพิจารณาปจจัยดานนักศึกษา 

รายละเอียด 
n = 23 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.นักศึกษามีความรูความสามารถเหมาะสมกับวิชา
ฟสิกสท่ีจัดขึ้น 

3.35 0.832 24.84 ปานกลาง 

2.นักศึกษาใหความสนใจในวิชาฟสิกสในระดับใด 3.22 0.951 29.53 ปานกลาง 
3.นักศึกษาในกลุมที่ผูสอนรับผิดชอบใหความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรม เชน รายงาน ตอบคําถาม ฯลฯ 
เพียงใด 

3.43 0.728 21.22 ปานกลาง 

4.นักศึกษาไดมาปรึกษาการเรียนกับผูสอนเพียงใด 3.52 0.898 25.51 มาก 
 

ตารางท่ี 15 ความคิดเห็นของผูสอน เม่ือพิจารณาปจจัยดานนักศึกษา เปนรายขอพบวา ความ
สนใจของนักศึกษาในวิชาฟสิกส เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสองคือ ความรูความสามารถ
ของนักศึกษาเหมาะสมกับวิชาฟสิกสที่จัดขึ้น ปญหาอันดับท่ีสามคือความรวมมือในการจัดกิจกรรม 
ของนักศึกษาในกลุมที่ผูสอนรับผิดชอบ เชน รายงาน ตอบคําถาม ฯลฯ ปญหาอันดับสุดทายคือ 
นักศึกษาไดมาปรึกษาการเรียนกับผูสอน 

จากตารางท่ี 15 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูสอน ดานนักศึกษา เปน
รายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูสอนสวนใหญที่มีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ
ความรวมมือในการจัดกิจกรรม ของนักศึกษาในกลุมท่ีผูสอนรับผิดชอบ เชน รายงาน ตอบคําถาม ฯลฯ 
ปญหาอันดับท่ีสองคือความรูความสามารถของนักศึกษาเหมาะสมกับวิชาฟสิกสท่ีจัดขึ้น และปญหา
อันดับท่ีสามคือ ความสนใจของนักศึกษาในวิชาฟสิกส 
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ตารางท่ี 16 แสดงความคิดเห็นของผูสอน เม่ือพิจารณาปจจัยดานสื่อการสอน 

รายละเอียด 
n = 23 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.ผูสอนมีการจัดเตรียมสื่อการสอนมากเพียงใด 4.01 0.733 17.92 มาก 
2.มีการปรับปรุงสื่อการสอนอยูเสมอ เพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการใหม  ๆ

4.04 0.767 18.99 มาก 

3.การบริการสื่อการเรียน เชน สไลด ภาพยนตร วีดีโอ 
อุปกรณในหองปฏิบัติการใหมีใชในการสอนได
สะดวกและท่ัวถึง 

4.00 0.674 16.85 มาก 

 
ตารางท่ี 16 ความคิดเห็นของผูสอน เม่ือพิจารณาปจจัยดานสื่อการสอน เปนรายขอพบวา การ

บริการสื่อการเรียน เชน สไลด ภาพยนตร วีดีโอ อุปกรณในหองปฏิบัติการใหมีใชในการสอนได
สะดวกและทั่วถึง  เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสองคือ การจัดเตรียมสื่อการสอนของผูสอน 
ปญหาอันดับสุดทายคือ การปรับปรุงสื่อการสอนอยูเสมอ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
วิชาการใหมๆ 

จากตารางท่ี 16 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูสอน ดานสื่อการสอน  
เปนรายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์
ของความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูสอนสวนใหญที่มีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ
การบริการสื่อการเรียน เชน สไลด ภาพยนตร วีดีโอ อุปกรณในหองปฏิบัติการใหมีใชในการสอนได
สะดวกและทั่วถึง ปญหาอันดับที่สองคือการจัดเตรียมสื่อการสอนของผูสอน และปญหาอันดับท่ีสาม
คือ การปรับปรุงสื่อการสอนอยูเสมอ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการใหมๆ 
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ตารางท่ี 17 แสดงความคิดเห็นของผูสอน เม่ือพิจารณาปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

รายละเอียด 
n = 23 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.ความเพียงพอของจํานวนอาคารและหองเรียนใน
การสอนวิชาฟสิกส 

3.65 0.647 17.73 มาก 

2.ความพรอมของวัสดุและอุปกรณชวยสอนตางๆ ท้ัง
ทางภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 

3.70 0.822 22.22 มาก 

3.ความพรอมของหองสมุดท่ีจะสนับสนุนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ 

3.83 0.650 16.97 มาก 

4.ความพรอมของหองเรียนตอการเรียนการสอน เชน  
พ้ืนที่   แสงสวาง ความสะอาด  

3.96 0.638 16.11 มาก 

5.ความพรอมของงบประมาณสถานศึกษาท่ีจะ
เบิกจายเพ่ือจัดซื้ออุปกรณการสอน 

3.61 0.783 21.69 มาก 

6.การใหบริการ จัดทําเอกสารประกอบการสอน และ
สิ่งพิมพตางๆ มีความสะดวกและรวดเร็วเพียงใด 

3.61 0.656 18.17 มาก 

7.ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ในการใช
หองเรียน/หองปฏิบัติการ 

3.91 0.668 17.08 มาก 

 
ตารางท่ี 17 ความคิดเห็นของผูสอน เมื่อพิจารณาปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความ

สะดวกเปนรายขอพบวา ความพรอมของงบประมาณสถานศึกษาท่ีจะเบิกจายเพื่อจัดซื้ออุปกรณการ
สอนและการใหบริการ จัดทําเอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพตางๆ มีความสะดวกและรวดเร็ว  
เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสองคือ ความเพียงพอของจํานวนอาคารและหองเรียนในการ
สอนวิชาฟสิกส  ปญหาอันดับท่ีสามคือความพรอมของวัสดุและอุปกรณชวยสอนตางๆ ท้ังทาง
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ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ปญหาอันดับท่ีสี่คือความพรอมของหองสมุดท่ีจะสนับสนุนการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ ปญหาอันดับที่หาคือความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ในการใชหองเรียน/
หองปฏิบัติการ ปญหาอันดับสุดทายคือ ความพรอมของหองเรียนตอการเรียนการสอน เชน  พ้ืนท่ี   
แสงสวาง ความสะอาด  

จากตารางท่ี 17 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูสอน ดานสิ่งแวดลอมและ
สิ่งอํานวยความสะดวก  เปนรายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และ
เปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูสอนสวนใหญท่ีมี
ความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือความเพียงพอของจํานวนอาคารและหองเรียนในการสอนวิชาฟสิกส
ปญหาอันดับท่ีสองคือการใหบริการ จัดทําเอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพตางๆ มีความสะดวก
และรวดเร็ว และปญหาอันดับท่ีสามคือ ความพรอมของงบประมาณสถานศึกษาท่ีจะเบิกจายเพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณการสอน 
ตารางท่ี 18 แสดงความคิดเห็นของผูสอน เม่ือพิจารณาปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รายละเอียด 
n = 23 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอนเพียงใด 

3.65 0.832 22.79 มาก 

2.ชวงการจัดงานนิทรรศการวิชาการเหมาะสม
เพียงใด 

3.83 0.717 18.72 มาก 

3.ชวงการจัดกีฬาภายในเหมาะสมเพียงใด 3.65 0.775 21.23 มาก 
4.ชวงเวลาในการจัดกีฬาภายในคณะวิชาชีพ
เหมาะสมเพียงใด 

3.57 0.945 26.47 มาก 
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ตารางท่ี 18 ความคิดเห็นของผูสอน เม่ือพิจารณาปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนรายขอ
พบวา ชวงเวลาในการจัดกีฬาภายในคณะวิชาชีพ  เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสองมีคาเทากัน
คือ ชวงการจัดกีฬาภายในและกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนประโยชนตอการเรียนการสอน ปญหา
อันดับสุดทายคือชวงการจัดงานนิทรรศการวิชาการ  

จากตารางท่ี 18 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูสอน ดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เปนรายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคา
สัมประสิทธิ์ของความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูสอนสวนใหญท่ีมีความคิดเห็นตรงกัน
มากท่ีสุดคือชวงการจัดงานนิทรรศการวิชาการ  ปญหาอันดับท่ีสองคือชวงการจัดกีฬาภายใน และ
ปญหาอันดับท่ีสามคือ กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานรายดานทั้ง 7 ปจจัย ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหาร (ตารางที่ 19 – 25) 
ตารางท่ี 19 แสดงความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานหลักสูตร 

รายละเอียด 
n = 13 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1. ความตอเนื่องของเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานในระดับ
มัธยม หรือ ปวส. กับวิชาฟสิกส 

4.00 0.707 17.68 มาก 

2 .  หลั กสูต รวิชา ฟ สิก สกั บหลัก สู ตรวิ ชา ชีพ มี
ความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด 

3.08 1.256 40.78 ปานกลาง 

3. หลักสูตรวิชาฟสิกสสอดคลองตามความตองการ
ทางสังคมเศรษฐกิจ ปจจุบันเพียงใด 

3.31 0.855 25.83 ปานกลาง 

4.หลักสูตรวิชาฟสิกสมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรู
ความสามารถในทางวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อท่ีจะไป
ประกอบอาชีพดวยตนเองและนําไปใชในการศึกษา
ตอระดับสูงได 

3.92 1.038 26.48 มาก 
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ตารางท่ี 19 แสดงความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานหลักสูตร(ตอ) 

รายละเอียด 
n = 13 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

5.ในการจัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาฟสิกส ระหวาง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอื่นๆมีความ
สอดคลองกันเพียงใด 

3.62 1.044 28.84 มาก 

6.เกณฑการวัดผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรวิชาฟสิกส
มีความเหมาะสมและคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเรียน
เพียงใด 

3.46 0.877 25.35 ปานกลาง 

7.วิธีการประเมินผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

3.62 0.768 21.22 มาก 

ตารางท่ี 19 ความคิดเห็นของผูบริหาร เมื่อพิจารณาปจจัยดานหลักสูตรเปนรายขอพบวา 
ความสัมพันธของหลักสูตรวิชาฟสิกสกับหลักสูตรวิชาชีพ เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสอง
คือ ความสอดคลองของหลักสูตรวิชาฟสิกสตามความตองการทางสังคมเศรษฐกิจ ปญหาอันดับท่ีสาม
คือความเหมาะสมของเกณฑการวัดผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรวิชาฟสิกสและการคํานึงถึงพ้ืนฐานของ
ผูเรียน ปญหาอันดับท่ีสี่มีคาเทากันคือความสอดคลองกันในการจัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาฟสิกส 
ระหวางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอื่นๆและความเหมาะสมของวิธีการประเมินผลที่กําหนดไว
ในหลักสูตร ปญหาอันดับท่ีหาคือหลักสูตรวิชาฟสิกสมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถ
ในทางวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อท่ีจะไปประกอบอาชีพดวยตนเองและนําไปใชในการศึกษาตอระดับสูงได  
ปญหาอันดับสุดทายคือความตอเนื่องของเนื้อหาวิชาพื้นฐานในระดับมัธยม หรือ ปวส. กับวิชาฟสิกส 

จากตารางท่ี 19 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ดานหลักสูตร  
เปนรายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์
ของความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหารสวนใหญที่มีความคิดเห็นตรงกันมากที่สุด
คือความเหมาะสมของวิธีการประเมินผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  ปญหาอันดับท่ีสองคือความ
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สอดคลองของหลักสูตรวิชาฟสิกสตามความตองการทางสังคมเศรษฐกิจ และปญหาอันดับท่ีสามคือ 
ความสัมพันธของหลักสูตรวิชาฟสิกสกับหลักสูตรวิชาชีพ 
ตารางท่ี 20 แสดงความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานการบริหาร 

รายละเอียด 
n = 13 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.ความชัดเจนและความตอเนื่องของนโยบาย
มหาวิทยาลัยท่ีมีตอหลักสูตรวิชาฟสิกส 

3.46 0.877 25.35 ปานกลาง 

2.การสนับสนุนและการรวมมือระหวางผูบริหารและ
ผูสอนวิชาฟสิกสมีอยูในระดับใด 

3.69 0.630 17.07 มาก 

3.การสนับสนุนดานงบประมาณจากมหาวิทยาลัยใน
การจัดการปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟสิกส 

2.92 1.188 40.68 ปานกลาง 

4.มหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารยผูสอนวิชาฟสิกสใหมี
ความกาวหนาทางวิชาการ เชน การศึกษาตอ ดูงาน 
ฝกอบรมในระดับใด 

2.92 1.382 47.33 ปานกลาง 

5.ความรูความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะ
ดําเนินการใหการเรียนการสอนวิชาฟสิกสมี
ประสิทธิภาพ 

3.46 1.33 38.44 ปานกลาง 

6.ผูบริหารมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน 

3.77 1.481 39.28 มาก 

ตารางท่ี 20 ความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานการบริหารเปนรายขอพบวา การ
สนับสนุนดานงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดการปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟสิกสและการ
สนับสนุนอาจารยผูสอนวิชาฟสิกสใหมีความกาวหนาทางวิชาการ เชน การศึกษาตอ ดูงาน ฝกอบรม 
เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสองมีคาเทากันคือ ความชัดเจนและความตอเนื่องของนโยบาย
มหาวิทยาลัยท่ีมีตอหลักสูตรวิชาฟสิกส และความรูความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะ
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ดําเนินการใหการเรียนการสอนวิชาฟสิกสมีประสิทธิภาพ ปญหาอันดับที่สามคือการสนับสนุนและการ
รวมมือระหวางผูบริหารและผูสอนวิชาฟสิกส ปญหาอันดับสุดทายคือผูบริหารมีความพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

จากตารางท่ี 20 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ดานการบริหาร 
เปนรายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์
ของความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหารสวนใหญที่มีความคิดเห็นตรงกันมากที่สุด
คือการสนับสนุนและการรวมมือระหวางผูบริหารและผูสอนวิชาฟสิกส ปญหาอันดับท่ีสองคือความ
ชัดเจนและความตอเนื่องของนโยบายมหาวิทยาลัยท่ีมีตอหลักสูตรวิชาฟสิกส  และปญหาอันดับท่ีสาม
คือ ความรูความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะดําเนินการใหการเรียนการสอนวิชาฟสิกสมี
ประสิทธิภาพ 
ตารางท่ี 21 แสดงความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานผูสอน 

รายละเอียด 
n = 13 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.ความต้ังใจของผูสอนท่ีประพฤติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

4.00 0.707 17.68 มาก 

2.ความสามารถของผูสอนในการใชเทคนิคและวิธีการ
สอนใหเหมาะสมกับวิชาที่สอน 

3.69 0.855 23.17 มาก 

3.การอุทิศเวลากายใจ ของผูสอนใหแกงานสอนอยาง
จริงจัง 

3.77 0.599 15.89 มาก 

4.ความสามารถของผูสอนในการใชอุปกรณหรือสื่อ
การสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอน 

3.62 0.961 26.55 มาก 

5.ความรอบรูของผูสอนนอกเหนือจากสาขาวิชาท่ีสอน 3.38 0.870 25.74 ปานกลาง 
6.พฤติกรรมการปฏิบัติตนตอการเปนปูชนียบุคคล
เหมาะสมเพียงใด 

3.69 0.480 13.01 มาก 
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ตารางท่ี 21 ความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานผูสอน เปนรายขอพบวา ความ
รอบรูของผูสอนนอกเหนือจากสาขาวิชาท่ีสอน  เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสองคือ 
ความสามารถของผูสอนในการใชอุปกรณหรือสื่อการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน  ปญหา
อันดับท่ีสามมีคาเทากันคือความสามารถของผูสอนในการใชเทคนิคและวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ
วิชาท่ีสอนและความเหมาะสมของพฤติกรรมการปฏิบัติตนตอการเปนปูชนียบุคคล ปญหาอันดับท่ีสี่คือ
การอุทิศเวลากายใจ ของผูสอนใหแกงานสอน ปญหาอันดับสุดทายคือความตั้งใจของผูสอนท่ีประพฤติ
ตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

จากตารางท่ี 21 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ดานผูสอน เปน
รายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหารสวนใหญที่มีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ
ความเหมาะสมของพฤติกรรมการปฏิบัติตนตอการเปนปูชนียบุคคล  ปญหาอันดับท่ีสองคือ
ความสามารถของผูสอนในการใชเทคนิคและวิธีการสอนใหเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน  และปญหาอันดับ
ท่ีสามคือ ความรอบรูของผูสอนนอกเหนือจากสาขาวิชาท่ีสอน 
ตารางท่ี 22 แสดงความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานนักศึกษา 

รายละเอียด 
n = 13 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.นักศึกษามีความรูความสามารถเหมาะสมกับวิชา
ฟสิกสท่ีจัดขึ้น 

2.77 0.599 21.62 ปานกลาง 

2.นักศึกษาใหความรวมมือกับผูบริหารในการปรับปรุง
การเรียนการสอนวิชาฟสิกสในมหาวิทยาลัย 

2.85 1.068 37.47 ปานกลาง 

3.นักศึกษาไดใหขอเสนอแนะในการบริหารหลักสูตร
วิชาฟสิกส มากนอยเพียงใด 

2.69 0.947 35.20 ปานกลาง 

4.นักศึกษาใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมในวิชา
ฟสิกสมากนอยเพียงใด 

2.92 0.641 21.95 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 22 แสดงความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานนักศึกษา (ตอ) 

รายละเอียด 
n = 13 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

5.นักศึกษาไดใหความสําคัญตอวิชาฟสิกส และผูสอน
มากนอยเพียงใด 

3.08 0.862 27.99 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 22 ความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานนักศึกษาเปนรายขอพบวา การให

ขอเสนอแนะนักศึกษาในการบริหารหลักสูตรวิชาฟสิกส เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสองคือ 
ความรูความสามารถของนักศึกษาเหมาะสมกับวิชาฟสิกส ปญหาอันดับท่ีสามคือการใหความรวมมือ
กับผูบริหารในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาฟสิกสในมหาวิทยาลัย ปญหาอันดับท่ีสี่คือการให
ความรวมมือในการจัดกิจกรรมในวิชาฟสิกส ปญหาอันดับสุดทายคือการใหความสําคัญตอวิชาฟสิกส 
และผูสอน 

จากตารางท่ี 22 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ดานนักศึกษาเปน
รายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของ
ความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหารสวนใหญที่มีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ
ความรูความสามารถของนักศึกษาเหมาะสมกับวิชาฟสิกส ปญหาอันดับที่สองคือการใหขอเสนอแนะ
นักศึกษาในการบริหารหลักสูตรวิชาฟสิกส   และปญหาอันดับท่ีสามคือ การใหความรวมมือกับ
ผูบริหารในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาฟสิกสในมหาวิทยาลัย 
ตารางท่ี 23 แสดงความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานสื่อการสอน 

รายละเอียด 
n = 13 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.ผูสอนมีการจัดเตรียมสื่อการสอนมากเพียงใด 3.54 0.776 21.92 มาก 
2.มีการปรับปรุงสื่อการสอนอยูเสมอ เพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการใหม  ๆ

3.31 0.751 22.69 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 23 แสดงความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานสื่อการสอน(ตอ) 

รายละเอียด 
n = 13 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

3.การบริการสื่อการเรียน เชน สไลด ภาพยนตร วีดีโอ 
อุปกรณในหองปฏิบัติการ มีใชอยางท่ัวถึง 

3.77 0.439 11.64 มาก 

4.งบประมาณในการจัดหาสื่อการสอนเพียงพอ 3.54 0.519 14.66 มาก 
 
ตารางท่ี 23 ความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานสื่อการสอนเปนรายขอพบวา การ

ปรับปรุงสื่อการสอน เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการใหมๆ เปนปญหาอันดับหนึ่ง  
ปญหาอันดับท่ีสองมีคาเทากันคือ การจัดเตรียมสื่อการสอนของผูสอนและงบประมาณในการจัดหาสื่อ
การสอน  ปญหาอันดับสุดทายคือการบริการสื่อการเรียน เชน สไลด ภาพยนตร วีดีโอ อุปกรณใน
หองปฏิบัติการ มีใชอยางท่ัวถึง 

จากตารางท่ี 23 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ดานสื่อการสอน
เปนรายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์
ของความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหารสวนใหญที่มีความคิดเห็นตรงกันมากที่สุด
คืองบประมาณในการจัดหาสื่อการสอน  ปญหาอันดับท่ีสองคือการจัดเตรียมสื่อการสอนของผูสอน 
และปญหาอันดับท่ีสามคือ การปรับปรุงสื่อการสอน เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการ
ใหมๆ 
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ตารางท่ี 24 แสดงความคิดเห็นของผูบริหาร เมื่อพิจารณาปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

รายละเอียด 
n = 13 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.ความเพียงพอของจํานวนอาคารและหองเรียนในการ
สอนวิชาฟสิกส 

4.15 0.689 16.60 มาก 

2.ความพรอมของวัสดุและอุปกรณชวยสอนตางๆ ท้ัง
ทางภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 

3.85 0.555 14.42 มาก 

3.ความพรอมของหองสมุดที่จะสนับสนุนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ 

4.46 0.660 14.80 มาก 

4.ความพรอมของหองเรียนตอการเรียนการสอน เชน  
พ้ืนที่   แสงสวาง ความสะอาด  

4.31 0.855 19.84 มาก 

5.ความพรอมของงบประมาณสถานศึกษาท่ีจะเบิกจาย
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณการสอน 

3.92 0.494 12.60 มาก 

6.การใหบริการ จัดทําเอกสารประกอบการสอน และ
สิ่งพิมพตางๆ มคีวามสะดวกและรวดเร็วเพียงใด 

4.23 0.439 10.38 มาก 

7.ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ในการใช
หองเรียน/หองปฏิบัติการ 

4.31 0.630 14.62 มาก 

 
ตารางท่ี 24 ความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความ

สะดวกเปนรายขอพบวา ความพรอมของวัสดุและอุปกรณชวยสอนตางๆ ท้ังทางภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสองคือ ความพรอมของงบประมาณสถานศึกษาท่ีจะเบิกจายเพ่ือ
จัดซื้ออุปกรณการสอน  ปญหาอันดับที่สามคือความเพียงพอของจํานวนอาคารและหองเรียนในการ
สอนวิชาฟสิกส ปญหาอันดับท่ีสี่คือความสะดวกและรวดเร็วของการใหบริการ จัดทําเอกสาร
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ประกอบการสอน และสิ่งพิมพตางๆ ปญหาอันดับที่หามีคาเทากันคือความพรอมของหองเรียนตอการ
เรียนการสอน เชน  พ้ืนท่ี   แสงสวาง ความสะอาด และความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ในการใช
หองเรียน/หองปฏิบัติการปญหาอันดับสุดทายคือความพรอมของหองสมุดท่ีจะสนับสนุนการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ 

จากตารางท่ี 24 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ดานสิ่งแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวก เปนรายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และ
เปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหารสวนใหญท่ีมี
ความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือความพรอมของงบประมาณสถานศึกษาท่ีจะเบิกจายเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ
การสอน ปญหาอันดับที่สองคือความพรอมของวัสดุและอุปกรณชวยสอนตางๆ ทั้งทางภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ  และปญหาอันดับท่ีสามคือ ความเพียงพอของจํานวนอาคารและหองเรียนในการสอนวิชาฟสิกส 
ตารางท่ี 25 แสดงความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รายละเอียด 
n = 13 

ระดับความคิดเห็น 
x  DS.  C.V 

1.กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอนเพียงใด 

3.31 0.855 25.83 ปานกลาง 

2.ชวงการจัดงานนิทรรศการวิชาการเหมาะสมเพียงใด 3.31 0.855 25.83 ปานกลาง 
3.ชวงการจัดกีฬาภายในเหมาะสมเพียงใด 2.92 0.760 26.03 ปานกลาง 
4.ชวงเวลาในการจัดกีฬาภายในคณะวิชาชีพเหมาะสม
เพียงใด 

3.08 0.760 24.68 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 25 ความคิดเห็นของผูบริหาร เม่ือพิจารณาปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนราย

ขอพบวา ความเหมาะสมของชวงการจัดกีฬาภายใน เปนปญหาอันดับหนึ่ง  ปญหาอันดับท่ีสองคือ 
ความเหมาะสมของชวงเวลาในการจัดกีฬาภายในคณะวิชาชีพ ปญหาอันดับสุดทายมีคาเทากันคือ
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กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนประโยชนตอการเรียนการสอน และความเหมาะสมของชวงการจัด
งานนิทรรศการวิชาการ 

จากตารางท่ี 25 สามารถเรียงลําดับของปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เปนรายขอ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของปญหาในสามอันดับแรก และเปรียบเทียบกับคา
สัมประสิทธิ์ของความผันแปรจะไดปญหาตามความคิดเห็นของผูบริหารสวนใหญท่ีมีความคิดเห็น
ตรงกันมากท่ีสุดคือความเหมาะสมของชวงเวลาในการจัดกีฬาภายในคณะวิชาชีพ  ปญหาอันดับท่ีสอง
คือความเหมาะสมของชวงการจัดกีฬาภายใน ปญหาอันดับที่สามมีคาเทากันคือกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นเปนประโยชนตอการเรียนการสอน และความเหมาะสมของชวงการจัดงานนิทรรศการวิชาการ 
การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร ตอปจจัยในดานตางๆ
แสดงดังตารางท่ี 26 
ตารางท่ี 26 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวาง นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร ตอปจจัยใน
ดานตาง  ๆ

รายละเอียด 
นักศึกษา 
n = 312 

ผูสอน 
n = 23 

ผูบริหาร 
n = 13 

ผลการ
เปรียบเทียบ
ความคิดเห็น x  DS.  C.V x  DS.  C.V x  DS.  C.V 

1. ดานหลักสูตร 3.78 0.845 22.35 3.69 0.800 21.68 3.57 0.968 27.11 สอดคลอง 
2. ดานการบริหาร - - - 3.50 0.856 24.46 3.37 1.196 35.49 ไมสอดคลอง 
3. ดานผูสอน 4.01 0.790 19.70 - - - 3.69 0.761 20.62 สอดคลอง 
4. ดานนักศึกษา - - - 3.38 0.850 25.15 2.86 0.827 28.92 สอดคลอง 
5. ดานสื่อการสอน 3.88 0.764 19.69 4.04 0.716 17.72 3.54 0.641 18.11 สอดคลอง 
6. ดานสิ่งแวดลอม
และสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

3.85 0.814 21.14 3.75 0.698 18.61 4.18 0.643 15.38 สอดคลอง 
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ตารางท่ี 26 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวาง นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร ตอปจจัยในดานตาง  ๆ
(ตอ) 

รายละเอียด 
นักศึกษา 
n = 312 

ผูสอน 
n = 23 

ผูบริหาร 
n = 13 

ผลการ
เปรียบเทียบ
ความคิดเห็น x  DS.  C.V x  DS.  C.V x  DS.  C.V 

7 .  ด า น กิ จ ก ร ร ม
เสริมหลักสูตร 

3.76 0.869 23.11 3.67 0.815 22.21 3.15 0.802 25.46 ไมสอดคลอง 

เฉลี่ยรวม 3.86 0.816 21.14 3.67 0.789 21.50 3.50 0.834 23.97 สอดคลอง 
 
 จากตารางท่ี 26 พบวา เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแตละปจจัย โดยใชเกณฑของเบส(Best, 1989 
:196) พบวา ความคิดเห็นระหวางนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร ท่ีมีตอปจจัยดานการบริหารและปจจัย
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมสอดคลองกัน โดยปจจัยดานการบริหาร ผูสอนมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก( x =3.50, S.D = 0.856) สวนผูบริหารมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง( x =3.37, S.D = 
1.196)  ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอื่นๆนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก( x =376, 
S.D = 0.869) ผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก( x =3.67, S.D = 0.815) สวนผูบริหารมีความคิดเห็น
อยูในระดับปานกลาง( x =3.154, S.D = 0.802) นอกนั้นมีความคิดเห็นสอดคลองกัน โดยมีความคิดเห็น
อยูในระดับมากไดแกปจจัยดานหลักสูตร  ปจจัยดานผูสอน ปจจัยดานสื่อการสอน  ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก   สวนปจจัยดานนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร ตอปจจัยในดานตางๆ
โดยใชคาเฉลี่ยเปรียบเทียบซึ่งเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟสิกส ที่มีผลจากมากไปนอยแสดงไดดังตารางท่ี 27 
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ตารางท่ี 27 แสดงลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส  
โดยใชคาเฉลี่ยเปนตัวเปรียบเทียบ 

ผูบริหาร ผูสอน นักศึกษา 
1. ปจจัยดานนักศึกษา 
2. ปจจัยดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
3. ปจจัยดานการบริหาร 
4. ปจจัยดานสื่อการสอน 
5. ปจจัยดานหลักสูตร 
6. ปจจัยดานผูสอน 
7. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

1. ปจจัยดานนักศึกษา 
2. ปจจัยดานการบริหาร 
3. ปจจัยดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
4. ปจจัยดานหลักสูตร 
5. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
6. ปจจัยดานสื่อการสอน 

1. ปจจัยดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
2. ปจจัยดานหลักสูตร 
3. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
4. ปจจัยดานสื่อการสอน 
5. ปจจัยดานผูสอน 

  
จากตารางท่ี 27 พบวาผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษา มีความคิดเห็นตอลําดับความสําคัญของ

ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส สอดคลองกัน 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร ตอปจจัยในดานตางๆ

โดยใชคาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธิ์ของความผันแปรเปนตัวเปรียบเทียบซึ่งเรียงลําดับความสําคัญของ
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ท่ีมีผลจากมากไปนอยใน 3 อันดับแรก 
แสดงไดดังตารางท่ี 28 
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ตารางท่ี 28 แสดงลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส  
โดยใชคาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธิ์ของความผันแปร เปนตัวเปรียบเทียบ 

ผูบริหาร ผูสอน นักศึกษา 
1. ปจจัยดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
2. ปจจัยดานนักศึกษา 
3. ปจจัยดานการบริหาร 
 

1. ปจจัยดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
2. ปจจัยดานการบริหาร 
3. ปจจัยดานนักศึกษา 
 

1. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
2. ปจจัยดานหลักสูตร 
3. ปจจัยดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

 
จากตารางท่ี 28 พบวาผูบริหาร และผูสอน มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือปจจัยดานกิจกรรม

เสริมหลักสูตรเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสมากเปนอันดับแรก สวน
นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสมากเปนอันดับแรก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส และผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนักศึกษา และผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
ฟสิกส ของผูตอบแบบสอบถาม ของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษา ผูสอน และผูบริหารแสดงดังตาราง
ตอไปนี้  
ตารางท่ี 29 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน รอยละ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

A – C+ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

C – F 
รวม  

 
160 

 
152 
312 

 
51.28 

 
48.72 

100.00 
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 จากตารางท่ี 29 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวน
ใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 51.28 และนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่า จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 48.72 ดังนั้นกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเปน
นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมากกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 
ตารางท่ี 30 แสดงขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสเร่ืองท่ีนํามาใชในวิชาชีพมากท่ีสุด ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษา 

เรื่อง จํานวน รอยละ 
1. ไฟฟา 
2. เวกเตอร 
3.จลศาสตร 
4. พลศาสตรของวัตถุ 
5. ของไหล 
6. อุณหพลศาสตร 
7. งานและพลังงาน 
8. ฟสิกสนิวเคลียร 
9. ระบบอนุภาค 
10. แสง 
11. คลื่นและเสียง 

รวม 

78 
63 
45 
31 
27 
25 
18 
8 
6 
6 
5 

312 

25.00 
20.19 
14.42 
9.94 
8.65 
8.01 
5.77 
2.56 
1.93 
1.93 
1.60 

100.00 
  

จากตารางท่ี 30 พบวา เนื้อหาวิชาฟสิกสท่ีนักศึกษาเห็นวานํามาใชในวิชาชีพมากที่สุด ในสาม
อันดับแรก คือเร่ืองไฟฟา จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมาเปนเร่ืองเวกเตอร จํานวน 63 
คน คิดเปนรอยละ 20.19  และเร่ืองจลศาสตร จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 14.42 
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ตารางท่ี 31 แสดงขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสเร่ืองท่ีนํามาใชในวิชาชีพมากท่ีสุด ตามความคิดเห็น
ของผูสอน 

เรื่อง จํานวน รอยละ 
1. ไฟฟา 
2. จลศาสตร 
3.งานและพลังงาน 
4. ของไหล 
5. ฟสิกสนิวเคลียร 
6.ไมระบุเรื่อง 

รวม 

4 
4 
3 
2 
1 
9 
23 

17.39 
17.39 
13.04 
8.70 
4.35 

39.13 
100.00 

 
จากตารางท่ี 31 พบวา เนื้อหาวิชาฟสิกสท่ีผูสอนเห็นวานํามาใชในวิชาชีพมากที่สุด ในสาม

อันดับแรก คือเรื่องไฟฟา และเรื่องจลศาสตร มีคาเทากันคือ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 17.39 
รองลงมาเปนเรื่องงานและพลังงาน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 13.04  และเรื่องของไหล จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 8.70 
ตารางท่ี 32 แสดงขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสเร่ืองท่ีนํามาใชในวิชาชีพมากท่ีสุด ตามความคิดเห็น
ของผูบริหาร 

เรื่อง จํานวน รอยละ 
1. จลศาสตร 
2. ไฟฟา 
3.อุณหพลศาสตร 
4.งานและพลังงาน 
5. ฟสิกสนิวเคลียร 

รวม 

5 
4 
2 
1 
1 
13 

38.46 
30.77 
15.39 
7.69 
7.69 
100 
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จากตารางท่ี 32 พบวา เนื้อหาวิชาฟสิกสท่ีผูบริหารเห็นวานํามาใชในวิชาชีพมากที่สุด ในสาม
อันดับแรก คือเร่ืองจลศาสตร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมาเปนเรื่องไฟฟา จํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 30.77  และเรื่องอุณหพลศาสตร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 15.39 
 
 DPU



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ปจจัยที่ผูวิจัยทําการศึกษาประกอบดวย 7 ปจจัยคือ 1.ปจจัยดานหลักสูตร 2.ปจจัยดาน
การบริหาร 3.ปจจัยดานผูสอน 4.ปจจัยดานนักศึกษา 5.ปจจัยดานสื่อการสอน 6.ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวก 7.ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษา ในคณะ
วิศวกรรมศาสตรท้ัง 6 ภาควิชา และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2552 จํานวน 639 คน ซึ่งจําแนกออกเปน 

1. ผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 16 คน  
2. ผูสอนในรายวิชาฟสิกส และผูสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร จํานวน 43 คน  
3. นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัด

การพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 580 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาตําราเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสรางขึ้นจํานวน 3 ชุด แยกเปน แบบสอบถาม
สําหรับนักศึกษา จํานวน 1 ชุด แบบสอบถามสําหรับผูสอน จํานวน 1 ชุด แบบสอบถามสําหรับ
ผูบริหาร จํานวน 1 ชุด แบบสอบถามแตละชุดมี 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
ของแบบสอบถามจะเปนแบบตรวจสอบ (Check List)  
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ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร เกี่ยวกับปจจัยท่ี
สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale)  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนแบบ
การเติมความคิดเห็น 

การวิเคราะหขอมูล กระทําโดยการคํานวณคารอยละเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม คํานวณคาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์ของความผันแปร  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของ นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย 
สรุปไดดังนี ้
 1. สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  1.1 นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม พบวาเปนนักศึกษาชาย จํานวน242 คน คิดเปนรอย
ละ 77.56 นักศึกษาหญิง จํานวน70 คน คิดเปนรอยละ 22.44 และเรียนอยูในระดับช้ันภาคปกติ 4 ป สวน
ใหญไมไดทํางาน นักศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 51.28 
และนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 48.72 ดังนั้นกลุมตัวอยางท่ี
ตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมากกวานักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตํ่า 
  1.2 ผูสอนท่ีตอบแบบสอบถาม พบวาเปนเพศชาย 16 คน คิดเปนรอยละ 69.57 เพศ
หญิง 7 คน คิดเปนรอยละ 30.43 ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาโท และมีประสบการณในการ
สอนของต้ังแต 5-10 ป  ภาระการสอนสวนมากอยูระหวาง 10-15 คาบ/สัปดาห จํานวนนักศึกษาท่ีสอน
สวนใหญอยูท่ี 20-40 คน และสอน 3-5 วิชาเปนสวนมาก  
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  1.3 ผูบริหารท่ีตอบแบบสอบถาม พบวาเปนเพศชาย 6 คน คิดเปนรอยละ 46.15 เพศ
หญิง 7 คน คิดเปนรอยละ 53.85 ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาโท และมีประสบการณดานการ
บริหาร 3-4 ป  

2. ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ท้ัง 7 ปจจัย ไดแก 1.ปจจัยดาน
หลักสูตร 2.ปจจัยดานการบริหาร 3.ปจจัยดานผูสอน 4.ปจจัยดานนักศึกษา 5.ปจจัยดานสื่อการสอน 6.
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 7.ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร สรุปไดดังนี้ 

 2.1 นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร มีความคิดเห็นโดยรวมท้ัง 7 ปจจัย สอดคลองกัน  
   2.2 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเปนรายปจจัย พบวา นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร มี
ความคิดเห็นไมสอดคลองกันตอปจจัยดานการบริหารและปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยปจจัย
ดานการบริหาร ผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  สวนผูบริหารมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาและผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  สวน
ผูบริหารมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง นอกนั้น มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ไดแก ปจจัยดาน
หลักสูตร ปจจัยดานผูสอน ปจจัยดานสื่อการสอน ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก   และปจจัยดานนักศึกษา ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง แสดงวา
ปจจัยดานนักศึกษาเปนปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 

3. ผลการศึกษาลําดับของปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส สรุปได
ดังนี้ 
  3.1 เม่ือพิจารณาลําดับของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส
ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ผูสอน และผูบริหารโดยใชคาเฉลี่ยเปนตัวเปรียบเทียบจะไดวา ผูบริหาร
และผูสอนมีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ ปจจัยดานนักศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนปจจัยแรก สวนนักศึกษามีความคิดเห็นวา ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนปจจัย
ท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนปจจัยแรก 
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  3.2 เม่ือพิจารณาลําดับของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส
ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ผูสอน และผูบริหารโดยใชคาเฉลี่ยและคาสัมประสิทธิ์ของความผันแปร 
เปนตัวเปรียบเทียบใน 3 อันดับแรก สรุปไดดังนี้  

   3.2.1 นักศึกษามีความคิดเห็นวา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกเปนปจจัยแรก โดยเห็นวาความสะดวกและรวดเร็วของการใหบริการ จัดทําเอกสารประกอบการ
สอน และสิ่งพิมพตางๆ เปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด รองลงมาคือความเพียงพอของจํานวนอาคารและ
หองเรียนในการสอนวิชาฟสิกส และปญหาท่ีสาม คือความพรอมของหองเรียนตอการเรียนการสอน 
เชน  พ้ืนท่ี   แสงสวาง ความสะอาด 

   อันดับสองคือปจจัยดานหลักสูตร โดยเห็นวา ความสอดคลองในการจัด
กิจกรรมหลักสูตรวิชาฟสิกส ระหวางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอื่นๆ เปนปญหาท่ีสําคัญที่สุด 
รองลงมาคือความสอดคลองของหลักสูตรวิชาฟสิกสตามความตองการทางสังคมเศรษฐกิจ และปญหา
ท่ีสามคือ ความสัมพันธกันของหลักสูตรวิชาฟสิกสกับหลักสูตรวิชาชีพ 

   อันดับสามคือ ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเห็นวาการที่นักศึกษา
ตองเขารวมกิจกรรมของคณะวิชาชีพ เปนปญหาที่สําคัญท่ีสุดปญหา รองลงมาคือการติดตามเนื้อหาวิชา
ฟสิกสหลังจากเขารวมกิจกรรมวิชาชีพ และปญหาท่ีสามมีคาเทากันคือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน 
นิทรรศการดูงาน หรือทัศนศึกษา ชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาวิชาฟสิกส และการท่ีนักศึกษาตองเขา
รวมกิจกรรมของคณะวิชาชีพเปนอุปสรรคตอการเรียนวิชาฟสิกส 

   3.2.2 ผูสอนมีความคิดเห็นวา ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนปจจัยแรก 
โดยเห็นวาความเหมาะสมของการจัดงานนิทรรศการวิชาการเปนปญหาที่สําคัญท่ีสุด รองลงมาคือชวง
การจัดกีฬาภายใน และปญหาท่ีสามคือ กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนประโยชนตอการเรียนการ
สอน 

   อันดับสองคือ ปจจัยดานการบริหาร โดยเห็นวาความสนใจในการนิเทศการ
เรียนการสอนวิชาฟสิกสของผูบริหารเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด รองลงมาคือความรูความสามารถของ
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ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีจะดําเนินการใหการเรียนการสอนวิชาฟสิกสใหมีประสิทธิภาพ และปญหาท่ี
สามคือ ความรวมมือกันของผูบริหารและผูสอนวิชาฟสิกสในการเรียนการสอน 

   อันดับสามคือ ปจจัยดานนักศึกษา โดยเห็นวาความรวมมือในการจัดกิจกรรม 
ของนักศึกษาในกลุมที่ผูสอนรับผิดชอบ เชน รายงาน ตอบคําถาม ฯลฯ เปนปญหาท่ีสําคัญที่สุด 
รองลงมาคือความรูความสามารถของนักศึกษาเหมาะสมกับวิชาฟสิกสท่ีจัดขึ้น และปญหาท่ีสามคือ 
ความสนใจของนักศึกษาในวิชาฟสิกส 
   3.2.3 ผูบริหาร มีความคิดเห็นวา ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนปจจัย
แรก โดยเห็นวาความเหมาะสมของการจัดงานนิทรรศการวิชาการเปนปญหาท่ีสําคัญที่สุด รองลงมาคือ
ความเหมาะสมของชวงการจัดกีฬาภายใน ปญหาท่ีสามมีคาเทากันคือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน และความเหมาะสมของชวงการจัดงานนิทรรศการวิชาการ  
    อันดับสองคือ ปจจัยดานนักศึกษา  โดยเห็นวาความรูความสามารถของ
นักศึกษาเหมาะสมกับวิชาฟสิกสเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด รองลงมาคือการใหขอเสนอแนะนักศึกษาใน
การบริหารหลักสูตรวิชาฟสิกส  และปญหาท่ีสามคือ การใหความรวมมือกับผูบริหารในการปรับปรุง
การเรียนการสอนวิชาฟสิกสในมหาวิทยาลัย 

   อันดับสามคือ ปจจัยดานการบริหาร โดยเห็นวาการสนับสนุนและการรวมมือ
ระหวางผูบริหารและผูสอนวิชาฟสิกส เปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด รองลงมาคือความชัดเจนและความ
ตอเนื่องของนโยบายมหาวิทยาลัยท่ีมีตอหลักสูตรวิชาฟสิกส  และปญหาท่ีสามคือ ความรูความสามารถ
ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะดําเนินการใหการเรียนการสอนวิชาฟสิกสมีประสิทธิภาพ 
  4. ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสเร่ืองท่ีนํามาใชในวิชาชีพมากท่ีสุด ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร ใน 3 อันดับแรก สรุปไดดังนี ้
   4.1 นักศึกษาเห็นวา เรื่องไฟฟา เปนเร่ืองท่ีนํามาใชในวิชาชีพมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
25.00 รองลงมาเปนเรื่องเวกเตอร คิดเปนรอยละ 20.19  และเร่ืองจลศาสตร คิดเปนรอยละ 14.42 
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 4.2 ผูสอนเห็นวาคือเรื่องไฟฟาและเรื่องจลศาสตร เปนเร่ืองท่ีนํามาใชในวิชาชีพมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 17.39 รองลงมาเปนเร่ืองงานและพลังงาน คิดเปนรอยละ 13.04  และเรื่องของไหล 
คิดเปนรอยละ 8.70 

   4.3 ผูบริหารเห็นวาเร่ืองจลศาสตรเปนเร่ืองท่ีนํามาใชในวิชาชีพมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 38.46 รองลงมาเปนเร่ืองไฟฟา คิดเปนรอยละ 30.77  และเรื่องอุณหพลศาสตร คิดเปนรอยละ 15.39 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาฟสิกสของ นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา มีประเด็นสําคัญท่ีนา
นํามาอภิปรายผล ดังนี ้
 1. ตามขอคนพบจากการศึกษาพบวา ปจจัยเกี่ยวกับตัวนักศึกษามีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เปนรายเร่ืองพบวา มี 2 เร่ือง ท่ีผูบริหารและผูสอน เห็นวา อาจเปนสาเหตุทําใหนักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟสิกสตํ่า ตัวแปรท้ังสองเรื่องท่ีกลาวมาคือ 
   1.1. ความรูความสามารถของนักศึกษาเหมาะสมกับวิชาฟสิกส จากการศึกษาพบวา
นักศึกษามีความรูความสามารถพื้นฐานสําหรับวิชาฟสิกสนอย ทําใหนักศึกษาไมสามารถถายโยง
ความรูเดิมท่ีนักศึกษามีอยู เพ่ือเรียนรูเนื้อหาใหมได จนถึงเกณฑท่ีกําหนด ดังท่ี มาลี (2542 : 142) กลาว
วา การถายโยงการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเรียนรูของบุคคล เพราะวาผูเรียนสามารถนําความรูเดิมมา
สัมพันธกับความรูใหมได ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูบทเรียนใหมรวดเร็วขึ้น แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม
สามารถคัดกรองนักศึกษาท่ีเขาเรียนในช้ันปแรกได ดังนั้น จึงควรจะตองจัดการเรียนการสอนปรับ
พ้ืนฐานในรายวิชาฟสิกสใหกับนักศึกษา ซึ่งอาจจะทําการสอนเสริมนอกเวลาเรียนหรือกอนเปดภาค
เรียน 
  1.2 ความรวมมือในการจัดกิจกรรม ของนักศึกษาในกลุมท่ีผูสอนรับผิดชอบ เชน 
รายงาน ตอบคําถาม ฯลฯ จากการศึกษาพบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนท่ีไมใหความรวมมือกับ
ผูสอน ขาดการวางแผนการเรียนท่ีดี และเม่ือมีขอสงสัยในการเรียนไมกลาปรึกษาผูสอน ดวยเหตุนี้จึง
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ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของเติมศักดิ์ (2540 : 123) ซึ่งไดทํา
วิจัยเร่ืองตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับปญหาการเรียนและวิธีเผชิญปญหาทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ผลการวิจัยพบวา
นิสัยในการเรียนเปนปญหาตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคลองกับCarter (1982 :4375-A) ได
ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงและต่ํา ผลการศึกษาพบวา นักเรียน
ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนดีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สําหรับนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไมดีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่า ดังนั้นผูสอนจะตองใหการแนะนําเทคนิคการเรียน เชน การแบงเวลาในการเรียน การ
ปฏิบัติตัวในขณะเรียนในช้ันเรียน การอานทบทวน และควรแนะนําทักษะทางการเรียน เชน วิธีการอาน 
การจดบันทึกยอ และการสรุปเนื้อหา เพ่ือนําไปใชสําหรับทบทวนและเตรียมตัวสอบ นอกจากนี้ผูสอน
ควรทําการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสม
กับสภาพของนักศึกษา 

2. ตามขอคนพบจากการศึกษาโดยใชคาเฉลี่ยและคาสัมประสิทธิ์ของความผันแปร เปนตัว
เปรียบเทียบ พบวา ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอื่นๆ ท่ีมีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเปนรายเร่ืองพบวา ผูบริหารและผูสอนมีความคิดเห็นตรงกันวา ความเหมาะสมของการจัดงาน
นิทรรศการวิชาการ อาจเปนสาเหตุทําใหนักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ตํ่า  ดังนั้น
ผูบริหารและผูสอนควรพิจารณาชวงเวลาของการจัดนิทรรศการใหเหมาะสม หรือผูสอนควรมีการสอน
เสริมนอกเวลาเรียน 

3. เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเปนรายปจจัย พบวา นักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร มีความคิดเห็น
ไมสอดคลองกันตอปจจัยดานการบริหารและปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอื่นๆ โดยปจจัยดาน
การบริหาร ผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  สวนผูบริหารมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเห็นวา การสนับสนุนดานงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟสิกส และการสนับสนุนอาจารยผูสอนวิชาฟสิกสใหมีความกาวหนาทาง
วิชาการ เชนการศึกษาตอ ดูงาน และการฝกอบรม ยังไมดีเทาท่ีควร สวนปจจัยดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและอื่นๆ นักศึกษาและผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  สวนผูบริหารมีความคิดเห็นอยู
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ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเห็นวาชวงเวลาของการจัดนิทรรศการวิชาการและ
กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นยังไมสงผลประโยชนตอการเรียนการสอนเทาท่ีควร  

4. ผลการศึกษาลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟสิกส ของผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษา มีความสอดคลองกันดังนั้นสามารถเรียงลําดับความสําคัญ
ของปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ลําดับ คือ 1.ปจจัยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และอื่นๆ 2.ปจจัยดานนักศึกษา 3. ปจจัยดานการบริหาร 4. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 5.ปจจัยดานหลักสูตร สอดคลองกับไชยรัตน สุริยคุปต (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและ
สาเหตุของปญหาในการสอนวิชาฟสิกสของครูฟสิกส ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เขตการศึกษา 10 พบวา
ปญหาโดยรวมมีสาเหตุมาจากการจัดการ จากครู และจากนักเรียน  

5. เนื้อหาวิชาฟสิกสเรื่องที่นํามาใชในวิชาชีพมากท่ีสุด ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ผูสอน 
และผูบริหาร มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือเห็นวา เรื่องไฟฟา และเร่ืองจลศาสตร เปนเร่ืองท่ีนํามาใช
ในวิชาชีพมากท่ีสุด สอดคลองกับผลการวิจัยของสุธี พรรณหาญ (2547 : 4) ซึ่งพบวาไฟฟาเปนวิชา
พ้ืนฐานที่มีความสําคัญตอการสอนทุกระดับช้ัน เพราะไฟฟาเขามามีบทบาทตอชีวิตความเปนอยูของ
มนุษย เปนสิ่งท่ีจําเปน ดังนั้นการเรียนรูในเร่ืองไฟฟาจึงเปนสิ่งสําคัญ 
 
ขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากปญหาเรื่องความรูความสามารถของนักศึกษา ความรวมมือในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ความเหมาะสมของการจัดงานนิทรรศการวิชาการ เปนสาเหตุท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟสิกส ดังนั้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจึงควรดําเนินการดังนี้ 
 1. เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาท่ีเขาเรียนวิชาฟสิกส ควรจัดใหมีการปรับพ้ืนฐานท่ี
จําเปนตอการเรียน ซึ่งอาจจะทําการสอนเสริมนอกเวลาเรียนหรือกอนเปดภาคเรียน 
 2. เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ผูสอนควรมีแนวทางเกี่ยวกับการวาง
แผนการเรียน การปฏิบัติตัวในขณะเรียน และผูสอนควรแนะนําทักษะทางการเรียน เชน การจดบันทึก
ยอ และการสรุปเนื้อหาแตละวิชาเพ่ือนําไปใชสําหรับทบทวนและเตรียมตัวสอบ 
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 3. ควรแนะนําใหผูสอนทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 
 4. ในชวงของการจัดงานนิทรรศการ ผูบริหารและผูสอนควรพิจารณาชวงเวลาของการจัด
นิทรรศการใหเหมาะสม หรือผูสอนควรมีการสอนเสริมนอกเวลาเรียนใหแกนักศึกษา 
           
 

 

  

DPU



บรรณานุกรม  

จักรินทร พร้ิงทองฟู. (2546).ปจจัยท่ีสงผลตอปญหาการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา หลักสูตร 
การศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 สังกัดกรมการศึกษานอก 
โรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการวิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ.ถายเอกสาร. 

จีระพรรณ สุขศรีงาม. (2536).ชีวสถิติเบื้องตน.พิมพครั้งท่ี 2. มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 

ชุติมา ใจดี. (2540). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการถายภาพเบ้ืองตนของนักศึกษา 
           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.วิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
           ถายเอกสาร. 
ชุติมา ศรีแกว. (2546).ปจจัยท่ีสงผลตอความวิตกกังวลในการเรียนของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย.คณะ 
           ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.วิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย. 
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร. 
ชูศรี วงศรัตนะ. (2550). เทคนิคการใชสถิติเพ่ือการวิจัย. พิมพคร้ังท่ี 10. กรุงเทพฯ: ไทเนรมิตกิจ 

อินเตอร โปรเกรสซิฟ. 
ไชยรัตน สุริยคุปต. (2542).การศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาในการสอนของครูฟสิกส ช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 เขตการศึกษา 10.วิทยานิพนธ.มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม. 

ฐิติพร ศรีวงศิตานนท. (2536).ตัวแปรคัดสรรท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมการงานและ 
พ้ืนฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ. 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.ถายเอกสาร. 

เติมศักด์ิ คทวณิช. (2540).ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับปญหาการเรียนและวิธีเผชิญปญหาทางการเรียนของ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค 
กรุงเทพ.วิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร. 

DPU



89 
 

 
 

ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ.(2524).การทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 
           ท่ี 4.วิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.ถายเอกสาร. 
ทัศณรงค จารุเมธีชน. (2548). ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดเลย : การวิเคราะหเชิงสาเหตุพหุระดับโดยใชโมเดล 
ระดับลดหลั่นเชิงเสน.วิทยานิพนธ.มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ถายเอกสาร. 

ผองพรรณ เกิดพิทักษ.(2538).เอกสารประกอบการสอนวิชาการทดสอบทางจิตวิทยา.กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร. 

ไพฑูรย สุขศรีงาม.(2534).คานิยมวิทยาศาสตรกับการสอนวิทยาศาสตร.วารสารมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.16(2):60-70. 

บรรจง ดานวัฒนาพงษ.(2528).การศึกษาปญหาสาเหตุของปญหาและวิธีแกไขปญหาการใช 
อุปกรณ การสอนปฏิบัติการวิชาฟสิกสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.วิทยานิพนธ. 
มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม.ถายเอกสาร. 

บุญชม ศรีสะอาด.(2543).การวิจัยเบ้ืองตน.พิมพคร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุวีริยาสาสน. 
เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ. (2536). สาเหตุของการสูญเปลาทางการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ: 
           กรณีศึกษาของวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.วิทยานิพนธ. 
           กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.ถายเอกสาร. 
ปราณี จํานงเจริญ.(2543). การเปรียบเทียบการวิเคราะหตัวแปรท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตการศึกษา 11 ท่ีไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  
และการวิเคราะหพหุระดับ.วิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ถายเอกสาร. 

ปรียาพร วงคอนุตรโรจน.(2542).การจัดการและการบริหารอาชีวศึกษา.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศูนยสื่อ 
เสริมกรุงเทพ.  
 

DPU



90 
 

 
 

ปญญคุณ รัตนเสถียร.(2531).ปญหาการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาชางเดิน 
สายไฟฟาในโรงเรียนสารพัดชางทั่วประเทศ.วิทยานิพนธ .กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. ถายเอกสาร. 

ภพ เลาหไพบูลย. (2538).แนวการสอนวิทยาศาสตร.กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช. 
มาลี จุฑา. (2542).จิตวิทยาการเรียนการสอน.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพทิพยวิสุทธิ์. 
เมธี ธรรมวัฒนา. (2544). ปจจัยที่สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี 

สถาปตยกรรม สถาบันราชภัฏ.วิทยานิพนธ .กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. ถายเอกสาร. 

ยุภา ตันติเจริญ.(2531). การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในชนบท. 
วารสารคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาสหประชาชาติ .20(3):401. 

รุง แกวแดง. (2543). การปฏิรูปการศึกษาไทยตามพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติในการปฏิรูป  
การศึกษา: แนวคิดและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: 
วิญูชน. 

รุงกานต เพ็ชรสดใส. (2545). องคประกอบท่ีสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญา 
ตรี สถาบันราชภัฎราชนครินทร. วิทยานิพนธ .กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. ถายเอกสาร. 

เริงชัย จงพิพัฒนสุข.(2543).คูมือผูปกครองและครู : การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
            แหงชาติ พ.ศ. 2542.พิมพคร้ังท่ี 6.กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.(2544). การพัฒนาการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ :  

ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2552). วิทยาศาสตร. สืบคนเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2552, จาก  
 http://th.wikipedia.org. 
 
 

DPU



91 
 

 
 

วีรพล นาคบาง.(2538).ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเกษตรของนักเรียนใน 
            โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี.วิทยานิพนธ .กรุงเทพฯ : บัณฑิต 
            วิทยาลัย.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ถายเอกสาร. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.(2545).มาตรฐานครูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 
            กรุงเทพฯ: โรงพมพคุรุสภาลาดพราว. 
สนธยา เขมวิรัตน.(2542).ตัวแปรบางประการท่ีสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ 
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สายวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต 
          พณิชยการพระนคร.วิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
          ถายเอกสาร. 
สนาน ลิปเศวตกุล. (2547,มิถุนายน-ตุลาคม). การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติสําหรับ 

ประเทศไทยในอนาคต. วารสารศึกษาศาสตร. 16(1):65-80. 
สุธี พรรณหาญ (2547). การใชปญหาเปนหลักในการสอนเร่ืองไฟฟา ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏวไลย 

อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ.กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ถายเอกสาร. 

สิริวรรณ พรหมโชติ.(2542).ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
            ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ.วิทยานิพนธ. 
            กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร. 
สุนันท ศลโกสุม.(2525). การวัดและประเมินผลการศึกษา.กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและ 
              จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
สุรพันธ ตันศรีวงษ. (2531).วิธีการสอน1.กรุงเทพฯ : โรงพิมพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ 
             นครเหนือ. 
สุพิชญา และคณะ.(2542).การนิเทศการศึกษา.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิทยาการ. 
 
 

DPU



92 
 

 
 

อรุณี โคตรสมบัติ.(2542).การศึกษาทัศนะของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ี 
เกี่ยวของกับการพัฒนานักศึกษา สถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร.วิทยานิพนธ . 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 

องอาจ นัยพัฒน. (2549). เอกสารคําสอนวิชา RS 542 : วิจัยและสถิติ II. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการ 
 วัดผลและการวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
เอกชัย กี่สุขพันธ.(2542).หลักการบริหารการศึกษาทั่วไป.พิมพคร้ังท่ี 2.กรุงเทพฯ : อนงคศิลปการพิมพ. 
Anastasi,Anne.(1961).Psychological Testing. New York : Macmillan. 
Ashworth , Allan. and R.C. Harvey. (1994). Assessing in Future and Higher Education.London :  

Jessica Kingsley Publisher. 
Best,John W.(1989).Research in Education.Englewood Cliffs,New Jersey : Prentice – Hall Inc. 
Bloom , Benjamin S. (1976).Human Characteristics and School Learning. New York : McGraw – 
            Hill Book Company. 
Carter,John A .(1982).Student Behavioral of high Achievement Student and Low Achievement  
  Student.Dissertation Abstract intemational.39(11). 
Ellies , Arthur K. and Hurs. (2002). Introduction to the Foundations of Education. New Jersey :  

Prentice Hall Inc. 
Eysenek,H.J. (1972). Encyclopedia of Cyclopedia or Psychology. New York : The Seabury Press. 
Good , Carter. (1973).Dictionary of Education.3nd ed. New York : Mc Graw-Hill Book Company. 
Harnischfeger, Annegnet and David E.Wiley. (1978).Conceptual Issues in Models of School  

Learning.Journal of Curriculum Studies.10(3): 215. 
Hofstein,A. and R.E. Yager.(1987) Societal Issues as Organizers for Science Education in the 80’s,  

School science and Mathematics.82(7): 203.  
Klausmeir Herbert J. (1961). Learning and Human Abilities : Educational Psychlogy. New York :  
            Harper & Brothers. 

DPU



93 
 

 
 

Taba, Hilda. (1962). Curriculum Development : Theory and Practice. New York : Harcourt, Brace. 
Wang,Margret C. and other. (1993).Toward a Knowledge Base for School Learning.Review of  

Education  Research.63(3) : 249. DPU



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา ผูสอน และผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



96 
 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  ปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส: 

กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สําหรับนักศึกษา 

*********************** 
คําช้ีแจง 

1.แบบสอบถามนี้สําหรับนักศึกษา เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาปจจัยและลําดับ
ความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ขอใหผูตอบแบบสอบถาม
ไดโปรดตอบขอความทุกขอดวยความคิดเห็นท่ีแทจริงของทานอยางอิสระ คําตอบทุกคําตอบท่ีทาน
เสนอนั้น จะเก็บเปนความลับและไมมีผลกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติงานของผูใด 

2. แบบสอบถามมี 3 ตอนประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 การสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและประสบการณท่ีไดรับจากสิ่งตาง  ๆ
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม 
นางสาวธันยากร ชวยทุกขเพื่อน 

อาจารยประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชอง  ตามความเปนจริง 
1. เพศ 

          ชาย                   หญิง 
2. อายุ      .........      ป 
3. ปจจุบันกําลังศึกษา คณะ................................................ ภาควิชา...........................................  
4. ทานเปนนักศึกษาช้ันปท่ี ................   หลักสูตร     ภาคปกติ 4 ป 
                                                                                  ภาคปกติ 3 ป ตอเนื่อง 
5. ในขณะท่ีทานศึกษาอยูทานทํางานหรือไม 

 ไมไดทํางาน                 ทํางาน 
6. ถาทานทํางานทําในสถานท่ีใด 

 รับราชการ เปนระยะเวลา ............. ป                        เอกชน เปนระยะเวลา ............. ป 
 รัฐวิสาหกิจ   เปนระยะเวลา ............. ป                        สวนตัวเปนระยะเวลา ............. ป 

              อื่นๆ  ................................................... 
7. นักศึกษาไดเกรดวิชาฟสิกส (กรอกเฉพาะวิชาท่ีนักศึกษาเคยเรียน) 

 ฟสิกสพ้ืนฐาน เกรด ................... 
 ฟสิกส 1 เกรด ....................... 
 ฟสิกส 2 เกรด ....................... 
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ตอนท่ี 2 การสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและประสบการณท่ีไดรับจากสิ่งตาง  ๆ
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองระดับความคิดเห็น ตามความคิดเห็นของทาน  

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด ------------> นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานหลักสูตร 
1.ความตอเนื่องของเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานในระดับมัธยม หรือ ปวส. 
กับวิชาฟสิกส 

     

2.หลักสูตรวิชาฟสิกสกับหลักสูตรวิชาชีพมีความสัมพันธกันมาก
นอยเพียงใด 

     

3.หลักสูตรวิชาฟสิกสสอดคลองตามความตองการทางสังคม
เศรษฐกิจ ปจจุบันเพียงใด 

     

4.หลักสูตรวิชาฟสิกสมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถ
ในทางวิชาชีพใหสูงขึ้น เพ่ือท่ีจะไปประกอบอาชีพดวยตนเองและ
นําไปใชในการศึกษาตอระดับสูงได 

     

5.ในการจัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาฟสิกส ระหวางภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอื่นๆมีความสอดคลองกันเพียงใด 

     

6.เกณฑการวัดผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรวิชาฟสิกสมีความ
เหมาะสมและคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเรียนเพียงใด 

     

7.วิธีการประเมินผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรมีความเหมาะสม
เพียงใด 

     

ดานผูสอน 
1.ผูสอนช้ีแจงจุดมุงหมายของการเรียนชัดเจนเพียงใด 

     

2.ผูสอนมีการสอนตอเนื่องในแตละบทเรียน      
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด ------------> นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานผูสอน 
3.ผูสอนมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง 

     

4.ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามปญหาในเนื้อหาบทเรียน      
5.ผูสอนอธิบายประเด็นปญหาไดชัดเจน      
6.ผูสอนไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินผลตามท่ีไดแจงไว
กอนการสอน 

     

7.ผูสอนใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน      
8.ผูสอนตรงตอเวลาในการสอนทุกคร้ัง      
9.ผูสอนมีความรูในสาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาท่ีเรียน      
10.ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในบทเรียน      
11.ผูสอนแตงกายเหมาะสมในขณะสอน      
12.การใชเสียงของผูสอนมีความเหมาะสม      
ดานส่ือการสอน 
1.เอกสารประกอบการสอน เชนหนังสือเรียน หนังสืออานเพ่ิม 
เหมาะสมเพียงใด 

     

2.สื่อการสอน เชน กระดาน ตัวอยางของจริง วิทยุ โทรทัศน 
ภาพยนตร วีดีโอ สไลด หรือคอมพิวเตอร เหมาะสมเพียงใด 

     

3.ผูสอนมีการเตรียมสื่อการสอนในการเรียนการสอนเพียงใด      
4.นักศึกษามีสวนรวมในการจัดเตรียมสื่อการสอนเพียงใด      
5.ประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีผูสอนเตรียมมาดีเพียงใด      
6.สื่อการสอนท่ีผูสอนใชมีผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนการสอนเพียงใด      
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด ------------> นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก 
1.ความเพียงพอของจํานวนอาคารและหองเรียนในการสอนวิชา
ฟสิกส 

     

2.ความพรอมของวัสดุและอุปกรณชวยสอนตางๆ ท้ังทาง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัต ิ

     

3.ความพรอมของหองสมุดท่ีจะสนับสนุนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 

     

4.ความพรอมของหองเรียนตอการเรียนการสอน เชน  พ้ืนท่ี   แสง
สวาง ความสะอาด  

     

5.การใหบริการ จัดทําเอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพตางๆ 
มีความสะดวกและรวดเร็วเพียงใด 

     

6.ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ในการใชหองเรียน/
หองปฏิบัติการ 

     

ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน นิทรรศการดูงาน หรือทัศนศึกษา 
ชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาวิชาฟสิกสเพียงใด 

     

2.วิชาฟสิกสสมควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร      
3.การที่นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมของคณะวิชาชีพเปน
อุปสรรคตอการเรียนวิชาฟสิกสเพียงใด 

     

4.นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมของคณะวิชาชีพมากนอยเพียงใด      
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด ------------> นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5.นักศึกษาติดตามเนื้อหาวิชาฟสิกสหลังจากเขารวมกิจกรรม
วิชาชีพ 

     

6.ผูสอนใหความชวยเหลือนักศึกษาในการติดตามเนื้อหาวิชา
ฟสิกส ในชวงที่ตองเขารวมกิจกรรมของคณะวิชาชีพ 

     

 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 
คําช้ีแจง นักศึกษาคิดวาเนื้อหาวิชาฟสิกสเร่ืองใดท่ีนํามาใชในวิชาชีพมากท่ีสุด เรียงลําดับความสําคัญ
จาก 1-3 

1. ............................................... 
2. ............................................... 
3. ............................................... 

 
ขอเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  ปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส: 

กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สําหรับผูสอน  

*********************** 
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามนี้สําหรับผูสอน เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาปจจัยและลําดับ
ความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ขอใหผูตอบแบบสอบถาม
ไดโปรดตอบขอความทุกขอดวยความคิดเห็นท่ีแทจริงของทานอยางอิสระ คําตอบทุกคําตอบท่ีทาน
เสนอนั้น จะเก็บเปนความลับและไมมีผลกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติงานของผูใด 

2. แบบสอบถามมี 3 ตอนประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 การสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและประสบการณท่ีไดรับจากสิ่งตาง  ๆ
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 
3. สิ่งที่แนบมาดวย คือ เนื้อหารายวิชาฟสิกส 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม 
นางสาวธันยากร ชวยทุกขเพื่อน 

อาจารยประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชอง  ตามความเปนจริง 
1. เพศ 

          ชาย                   หญิง 
2. ปจจุบันทานทํางานอยูท่ี คณะ................................................ ภาควิชา......................................... 
3. ระดับการศึกษา 

 ปริญญาโท วิชาเอก..........................................   ปริญญาเอก วิชาเอก........................................... 
4. ประสบการณการสอน 

 ต่ํากวา 1  ป                 1 -5 ป                                       5 -10 ป    
 11 – 15 ป     มากกวา 15 ป 

5.ภาระการสอนโดยเฉลี่ยในปการศึกษา 2552 ทานมีภาระการสอนท้ังภาคปกติ และภาคนอกเวลารวม
เทาไร 

 10-15 คาบ/สัปดาห         16-20 คาบ/สัปดาห     มากกวา 20 คาบ/สัปดาห    
6.จํานวนนักศึกษาท่ีสอนแตละคร้ังประมาณ 

 ต่ํากวา 20 คน                  20-40 คน      มากกวา 40 คน    
7.วิชาท่ีทานสอนในปการศึกษา 2552 รวมเฉลี่ยแตละภาคการศึกษา 

 นอยกวา 3 วิชา    3-5 วิชา      มากกวา 5 วิชา    
 
 
 
 
 
 
 

DPU



104 
 

 
 

ตอนท่ี 2 การสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและประสบการณท่ีไดรับจากสิ่งตาง  ๆ
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองระดับความคิดเห็น ตามความคิดเห็นของทาน  

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด ------------> นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานหลักสูตร 
1.ความตอเนื่องของเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานในระดับมัธยม หรือ ปวส. 
กับวิชาฟสิกส 

     

2.หลักสูตรวิชาฟสิกสกับหลักสูตรวิชาชีพมีความสัมพันธกันมาก
นอยเพียงใด 

     

3.หลักสูตรวิชาฟสิกสสอดคลองตามความตองการทางสังคม
เศรษฐกิจ ปจจุบันเพียงใด 

     

4.หลักสูตรวิชาฟสิกสมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถ
ในทางวิชาชีพใหสูงขึ้น เพ่ือท่ีจะไปประกอบอาชีพดวยตนเองและ
นําไปใชในการศึกษาตอระดับสูงได 

     

5.ในการจัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาฟสิกส ระหวางภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอื่นๆมีความสอดคลองกันเพียงใด 

     

6.เกณฑการวัดผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรวิชาฟสิกสมีความ
เหมาะสมและคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเรียนเพียงใด 

     

7.วิธีการประเมินผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรมีความเหมาะสม
เพียงใด 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด ------------> นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานการบริหาร 
1.ความรูความสามารถของผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีจะดําเนนิการ
ใหการเรียนการสอนวิชาฟสิกสใหมีประสิทธิภาพ  

     

2.ผูบริหารสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาฟสิกสเพียงใด      
3.ผูบริหารมีความสนใจในการนิเทศการเรียนการสอนวิชาฟสิกส
เพียงใด 

     

4.ทานมีขวัญและกําลังใจในการปรับปรุงการเรียนการสอนมาก
นอยเพียงใด 

     

5.ผูบริหารและผูสอนวิชาฟสิกสมีความรวมมือกันในการเรียนการ
สอนในระดับใด 

     

6.ผูบริหารสนับสนุนอาจารยผูสอนวิชาฟสิกสใหมีความกาวหนา
ทางวิชาการ เชนการศึกษาตอ ดูงาน ฝกอบรมในระดับใด 

     

ดานนักศึกษา 
1.นักศึกษามีความรูความสามารถเหมาะสมกับวิชาฟสิกสท่ีจัดขึ้น 

     

2.นักศึกษาใหความสนใจในวิชาฟสิกสในระดับใด      
3.นักศึกษาในกลุมที่ผูสอนรับผิดชอบใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรม เชน รายงาน ตอบคําถาม ฯลฯ เพียงใด 

     

4.นักศึกษาไดมาปรึกษาการเรียนกับผูสอนเพียงใด      
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด ------------> นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานส่ือการสอน 
1.ผูสอนมีการจัดเตรียมสื่อการสอนมากเพียงใด 

     

2.มีการปรับปรุงสื่อการสอนอยูเสมอ เพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการใหม  ๆ

     

3.การบริการสื่อการเรียน เชน สไลด ภาพยนตร วีดีโอ อุปกรณใน
หองปฏิบัติการใหมีใชในการสอนไดสะดวกและทั่วถึง 

     

ดานส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก 
1.ความเพียงพอของจํานวนอาคารและหองเรียนในการสอนวิชา
ฟสิกส 

     

2.ความพรอมของวัสดุและอุปกรณชวยสอนตางๆ ท้ังทาง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัต ิ

     

3.ความพรอมของหองสมุดท่ีจะสนับสนุนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 

     

4.ความพรอมของหองเรียนตอการเรียนการสอน เชน  พ้ืนท่ี   แสง
สวาง ความสะอาด  

     

5.ความพรอมของงบประมาณสถานศึกษาท่ีจะเบิกจายเพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณการสอน 

     

6.การใหบริการ จัดทําเอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพตางๆ 
มีความสะดวกและรวดเร็วเพียงใด 

     

7.ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ในการใชหองเรียน/
หองปฏิบัติการ 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด ------------> นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนประโยชนตอการเรียนการ
สอนเพียงใด 

     

2.ชวงการจัดงานนิทรรศการวิชาการเหมาะสมเพียงใด      
3.ชวงการจัดกีฬาภายในเหมาะสมเพียงใด      
4.ชวงเวลาในการจัดกีฬาภายในคณะวิชาชีพเหมาะสมเพียงใด      
 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 
คําช้ีแจง ทานคิดวาเนื้อหาวิชาฟสิกสเร่ืองใดท่ีนํามาใชในวิชาชีพมากที่สุด เรียงลําดับความสําคัญ 
จาก 1-3 

1. ............................................... 
2. ............................................... 
3. ............................................... 

 
ขอเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  ปจจัยและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส: 

กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สําหรับผูบริหาร 

*********************** 
คําช้ีแจง 

1.แบบสอบถามนี้สําหรับผูบริหาร เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาปจจัยและลําดับ
ความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ขอใหผูตอบแบบสอบถาม
ไดโปรดตอบขอความทุกขอดวยความคิดเห็นท่ีแทจริงของทานอยางอิสระ คําตอบทุกคําตอบท่ีทาน
เสนอนั้น จะเก็บเปนความลับและไมมีผลกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติงานของผูใด 

2. แบบสอบถามมี 3 ตอนประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 การสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและประสบการณท่ีไดรับจากสิ่งตาง  ๆ
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 
3. สิ่งที่แนบมาดวย คือ เนื้อหารายวิชาฟสิกส  
 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม 
นางสาวธันยากร ชวยทุกขเพื่อน 

อาจารยประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชอง  ตามความเปนจริง 
1. เพศ 

          ชาย                   หญงิ 
2. ปจจุบันทานทํางานอยูท่ี คณะ................................................ ภาควิชา......................................... 
3. ระยะเวลาท่ีทานปฏิบัติงานทางดานการบริหาร 

 ต่ํากวา 1  ป                 1 - 2 ป                                     
 3 - 4 ป                              5 – 8 ป 
 มากกวา 9 ป 

4. ระดับการศึกษา 
 ปริญญาโท วิชาเอก...........................................   ปริญญาเอก วิชาเอก............................................ 

 
ตอนท่ี 2 การสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและประสบการณท่ีไดรับจากสิ่งตาง  ๆ
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองระดับความคิดเห็น ตามความคิดเห็นของทาน  

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด ------------> นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานหลักสูตร 
1.ความตอเนื่องของเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานในระดับมัธยม หรือ ปวส. 
กับวิชาฟสิกส 

     

2.หลักสูตรวิชาฟสิกสกับหลักสูตรวิชาชีพมีความสัมพันธกันมาก
นอยเพียงใด 

     

3.หลักสูตรวิชาฟสิกสสอดคลองตามความตองการทางสังคม
เศรษฐกิจ ปจจุบันเพียงใด 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด ------------> นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานหลักสูตร 
4.หลักสูตรวิชาฟสิกสมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถ
ในทางวิชาชีพใหสูงขึ้น เพ่ือท่ีจะไปประกอบอาชีพดวยตนเองและ
นําไปใชในการศึกษาตอระดับสูงได 

     

5.ในการจัดกิจกรรมหลักสูตรวิชาฟสิกส ระหวางภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอื่นๆมีความสอดคลองกันเพียงใด 

     

6.เกณฑการวัดผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรวิชาฟสิกสมีความ
เหมาะสมและคํานึงถึงพ้ืนฐานของผูเรียนเพียงใด 

     

7.วิธีการประเมินผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตรมีความเหมาะสม
เพียงใด 

     

ดานการบริหาร 
1.ความชัดเจนและความตอเนื่องของนโยบายมหาวิทยาลัยท่ีมตีอ
หลักสูตรวิชาฟสิกส 

     

2.การสนับสนุนและการรวมมือระหวางผูบริหารและผูสอนวิชา
ฟสิกสมีอยูในระดับใด 

     

3.การสนับสนุนดานงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟสิกส 

     

4.มหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารยผูสอนวิชาฟสิกสใหมี
ความกาวหนาทางวิชาการ เชน การศึกษาตอ ดูงาน ฝกอบรมใน
ระดับใด 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด ------------> นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานการบริหาร 
5.ความรูความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะดําเนินการให
การเรียนการสอนวิชาฟสิกสมีประสิทธิภาพ 

     

6.ผูบริหารมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน      
ดานผูสอน 
1.ความต้ังใจของผูสอนท่ีประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแก
นักศึกษา 

     

2.ความสามารถของผูสอนในการใชเทคนิคและวิธีการสอนให
เหมาะสมกับวิชาท่ีสอน 

     

3.การอุทิศเวลากายใจ ของผูสอนใหแกงานสอนอยางจริงจัง      
4.ความสามารถของผูสอนในการใชอุปกรณหรือสื่อการสอนให
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน 

     

5.ความรอบรูของผูสอนนอกเหนือจากสาขาวิชาท่ีสอน      
6.พฤติกรรมการปฏิบัติตนตอการเปนปูชนียบุคคลเหมาะสม
เพียงใด 

     

ดานนักศึกษา 
1.นักศึกษามีความรูความสามารถเหมาะสมกับวิชาฟสิกสท่ีจัดขึ้น 

     

2.นักศึกษาใหความรวมมือกับผูบริหารในการปรับปรุงการเรียน
การสอนวิชาฟสิกสในมหาวิทยาลัย 

     

3.นักศึกษาไดใหขอเสนอแนะในการบริหารหลักสูตรวิชาฟสิกส 
มากนอยเพียงใด 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด ------------> นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานนักศึกษา 
4.นักศึกษาใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมในวิชาฟสิกสมาก
นอยเพียงใด 

     

5.นักศึกษาไดใหความสําคัญตอวิชาฟสิกส และผูสอนมากนอย
เพียงใด 

     

ดานส่ือการสอน 
1.ผูสอนมีการจัดเตรียมสื่อการสอนมากเพียงใด 

     

2.มีการปรับปรุงสื่อการสอนอยูเสมอ เพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการใหม  ๆ

     

3.การบริการสื่อการเรียน เชน สไลด ภาพยนตร วีดีโอ อุปกรณใน
หองปฏิบัติการ มีใชอยางทั่วถึง 

     

4.งบประมาณในการจัดหาสื่อการสอนเพียงพอ      
ดานส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก 
1.ความเพียงพอของจํานวนอาคารและหองเรียนในการสอนวิชา
ฟสิกส 

     

2.ความพรอมของวัสดุและอุปกรณชวยสอนตางๆ ท้ังทาง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัต ิ

     

3.ความพรอมของหองสมุดท่ีจะสนับสนุนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 

     

4.ความพรอมของหองเรียนตอการเรียนการสอน เชน  พ้ืนท่ี   แสง
สวาง ความสะอาด  
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด  ------------>  นอยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ดานส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก 
5.ความพรอมของงบประมาณสถานศึกษาท่ีจะเบิกจายเพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณการสอน 

     

6.การใหบรกิาร จัดทําเอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพตางๆ 
มีความสะดวกและรวดเร็วเพียงใด 

     

7.ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ในการใชหองเรียน/
หองปฏิบัติการ 

     

ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนประโยชนตอการเรียนการ
สอนเพียงใด 

     

2.ชวงการจัดงานนิทรรศการวิชาการเหมาะสมเพียงใด      
3.ชวงการจัดกีฬาภายในเหมาะสมเพียงใด      
4.ชวงเวลาในการจัดกีฬาภายในคณะวิชาชีพเหมาะสมเพียงใด      
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 
คําช้ีแจง ทานคิดวาเนื้อหาวิชาฟสิกสเร่ืองใดท่ีนํามาใชในวิชาชีพมากที่สุด เรียงลําดับความสําคัญ 
จาก 1-3 

1. ...............................................            2.   ............................................... 
3 ............................................... 

ขอเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ช่ือ  นางสาวธันยากร   ชื่อ-สกุล      ชวยทุกขเพ่ือน 
เกิดวันท่ี   20   เดือน   กันยายน   พุทธศักราช 2521 
สถานท่ีเกิด    อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
คุณวุฒิ    
 กศ.บ. วิทยาศาสตร-ฟสิกส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 กศ.ม. สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
DPU


	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita
	Binder1.pdf
	ธันยากร-2
	ธันยากร-3
	ธันยากร-4
	ธันยากร-5
	ธันยากร-6
	ธันยากร-7




