
 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1329 

 

ปัจจัยเชิงที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ 
Factors Influencing the Learning Achievement of Research Methodology of 
Hatyai University Students   
 
ปัญจา ชูช่วย1* 
Punja Chuchuay1* 
 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ประจ าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศลิปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
1 Assistant professor, General of  Educational, Faculty  of  Liberal  Arts and Educational, Hatyai University 
*Corresponding author, E-mail: punja@hu.ac.th 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระเบียบวิธีวิจัยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3) เพ่ือหา
ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ทาง
รัฐศาสตร์ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ รายวิชาวิจัยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2559                    
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ .86 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ระดับปัจจัยในการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03.เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ.4.18.รองลงมาเป็นด้านการวัดและประเมินผลในรายวิชาและ
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.16.ด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.13.ด้านการส่งเสริมการเรียนของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.11.ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.10.และด้านความเอาใจใส่ต่อการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.3.90.และด้านความมีวินัยใน
ตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามล าดับ  

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ พบว่า ตัวแปรคะแนนเฉลี่ยสะสม (x2) รายได้ของครอบครัว (x4) จ านวนชั่วโมงในการศึกษา
เพ่ิมเติม (x5) ความมีวินัยในตนเอง (x7) การส่งเสริมการเรียนของอาจารย์ (x9) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ (x10)    
มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส่วนตัวแปรอ่ืนไม่
มีผลต่อการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีสมการในการดังนี้ 

 ́= 1.533+.381(x2)+ .200(x4)+.229(x5)+ .233(x7) +.218(x9)+.380(x10) 
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3) แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
เป็นการส่งเสริมการอ่านและทบทวนบทเรียนล่วงหน้าก่อนเรียนรายวิชาวิจัย มีการทดสอบย่อยอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้ผู้เรียนมีการเตรียมตัวในการเรียนที่ดี มีการติดตามการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องโดยการจัดท าเอกสารการรายงานความก้าวหน้างานวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้นักศึกษา
น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษา เช่น การให้นักศึกษา
ได้สืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยที่หลากหลาย การใช้โปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การน าระบบ 
Social Media มาใช้ในการออกแบบเครื่องมือการวิจัย  
ค าส าคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ระเบียบวิธีวิจัย  
 
Abstract  

The objectives of this research were (1) to study the level of factors that 
influenced the learning achievement of the research methodology course of Hatyai 
University students, (2) to study casual factors that influenced the learning achievement 
of the research methodology course of Hatyai University students, (3) and to find out 
suggestions and guidelines for the learning and teaching management on the research 
methodology course of Hatyai University. The samples were 400 Hatyai University 
students who enrolled in the course in research methodology on political science, 
business research methodology, and business communication research for the first 
semester of the academic year 2017. Data were collected by a set of questionnaires with 
the reliability at .86, designed by the researcher. The obtained data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and linear regression analysis. The 
research revealed as follows. 

1. The level of opinions about the learning of the research methodology course of 
Hatyai University students overall was at 4.03. Separately, interpersonal skills and 
responsibilities had the highest mean at 4.18; followed by course assessment and 
evaluation and achievement motivation at 4.16, communication skills and using 
technology at 4.13, teachers’ learning encouragement at 4.11, teachers’ teaching quality 
at 4.10, learners’ attention at 3.90, and self-discipline at 3.68 respectively. 

2. The factors that influenced the learning achievement of the research 
methodology course of Hatyai University students were discovered that the variables of 
GPA (x2), family income (x4), number of hours for self-learning (x5), self-discipline (x7), and 
teachers’ learning encouragement (x9) influenced the learning achievement of the 
research methodology course of Hatyai University students. Other variables had no 
influence on the learning achievement of the research methodology course of Hatyai 
University students as in this equation:  ́= 1.533+.381(x2)+ .200(x4)+.229(x5)+ .233(x7) 
+.218(x9)+.380(x10). 
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3. The guidelines for the teaching and learning management on the research 
methodology course were found out that teachers had to provide activities for 
enhancing reading and revising lessons in advance, give quizzes regularly to make 
learners have readiness, follow up students’ research performance continuously by 
making up a research progress report systematically, and encourage students to utilize 
technology for teaching and learning and doing research such as enabling students to 
search for more research data, using software for analyzing data, and using social media 
for designing research tools.  
Keywords: Casual Factors Influencing, Achievement, Research Methodology 
 
บทน า 

การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการที่มีระบบที่เชื่อถือได้ โดยอาศัยกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ที่เป็นค าตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  
(นงลักษณ์ วิรัชชัย ,.2545) รายวิชาวิจัยเป็นรายวิชาที่มีความซับซ้อนในการเรียนเพราะต้องอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบในการค้นหาความจริงเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง  
การพัฒนาระบบงาน รวมถึงการน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้พัฒนาองค์กร พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่ง การเรียนในแต่ละรายวิชามีการประเมินผลการเรียนด้วยการใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น ๆ
ทั้งนี้เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้เรียนในการเรียนและเป็น
ตัวที่ใช้ในการตัดสินการเรียนรู้ในรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแปรที่ใช้วัดในการวัดความส าเร็จ
ในการเรียนแต่ละรายวิชา และเป็นตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ภายในอันเกิดจากด้านตัวผู้เรียน ได้แก่ ความมีวินัยในตนเอง ความเอาใจใส่ต่อการเรียนและปัจจัย
ภายนอกที่มาจากคนรอบข้าง เช่น ครู เพ่ือน ผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา แรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ในการเรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน วิธีการสอน (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2548) นอกจากนี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลมาจากปัจจัยตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนเจตคติต่อ
ผู้สอนในรายวิชา  ผลการเรียนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านๆมา และลักษณะนิสัยของผู้เรียน แรงจูงใจ 
ใฝุสัมฤทธิ์  (ศักดิ์ชัย  คีรีศร,ี 2550; จตุพร  แปูนมี, 2545) 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคมศาสตร์ รายวิชาวิจัยธุรกิจ รายวิชาการวิจัยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ พบว่า ปัญหาในการเรียน
ของนักศึกษามีผลมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน เช่น ความรู้เดิมของผู้เรียน 
คะแนนเฉลี่ยสะสม ความเอาใจใส่ต่อการเรียน การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน 
ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยในการเรียน ปัจจัยด้านผู้สอน เช่น คุณภาพในการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียน การส่งเสริมการเรียน ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เพ่ือให้ทราบว่า               
ตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละตัวมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ลักษณะใด อีกทั้งเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 3) เพ่ือหาข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 
แนวคิดทฤษฎี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 วรรณี  แกมเกต (2554) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับผลการเรียนของนักเรียนซึ่งวัด
ได้จากคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่เริ่มจนถึงระดับชั้นก่อนหน้าที่ก าลังศึกษา 

ณัฏฐ์ชญา  อินพูลวงษ์ (2559) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับผลการเรียนของผู้เรียนที่วัดได้จากความสามารถใน
รายวิชาที่เรียน หรือผลการเรียนสะสมของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งถึงภาคการศึกษาก่อนหน้าที่
ก าลังศึกษา 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียน  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลมาจากปัจจัยตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน  

เจตคติต่อผู้สอนในรายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านๆ มา และลักษณะนิสัยของผู้เรียน 
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ (จตุพร  แปูนม,ี 2545)   

(ปรียาพร.วงศ์อนุตรโรจน์,.2548) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแปรที่ใช้วัดในการ 
วัดความส าเร็จในการเรียนแต่ละรายวิชา และเป็นตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยภายในอันเกิดจากด้านตัวผู้เรียน และปัจจัยภายนอกที่มาจากคนรอบข้าง เช่น ครู เพ่ือน 
ผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการเรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
วิธีการสอน  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ
หลายปัจจัย (ศักดิ์ชัย.คีรีศรี , 2550) ได้แก่ ด้านตัวผู้ เรียน ด้านครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ด้านกลุ่มเพ่ือน 

ผู้สอนมีหลายบทบาท กิจกรรมการสอนส่วนใหญ่ของผู้สอนสามารถแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท 
เพ่ือน ามาซึ่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในพฤติกรรม ของผู้เรียน และ
สนับสนุนพัฒนาการของผู้เรียน (ชาญชัย  อาจินสมาจาร, 2545) ดังนี้ 

1. ผู้เชี่ยวชาญการเรียนการสอน เป็นบทบาทแรกที่เด่นที่สุดของผู้สอนเป็นบุคคลที่ วางแผน และ
ประเมินการเรียนรู้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่สอน วัสดุการสอนที่ใช้วิธีที่ดีที่สุดในการสอน เนื้อหาที่เลือก
สอน และวิธีประเมินการเรียนและความคาดหวังของนักเรียนที่จะได้รับค าตอบ ไม่เพียงแต่ในรายวิชา                  
ที่สอนเท่านั้น  
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2. ผู้จัดการงานส าคัญที่สองของผู้สอนคือการท าสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ เป็น โครงสร้างสิ่งที่
รวมอยู่ในบทบาท คือการตัดสินใจและกระท าทั้งหมดที่จ าเป็น เพ่ือรักษาความเป็น ระเบียบ ในห้องเรียน 
ผู้สอนต้องจัดและด าเนินงานธุรการเป็นจ านวนมาก มีงานเอกสารแบบทดสอบ สถิติต่าง ๆ  

3. ผู้ ให้ค าปรึกษา งานชิ้นที่สามของผู้สอน คือ ต้องพร้อมที่จะตอบสนองเมื่อเป็น ปัญหา
พฤติกรรม ต้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ปกครอง ผู้สอนท างานกับคนคือ ผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง ผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน จึงต้องมีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเตรียมความพร้อมจะ สื่อ
ความหมายและท างานกับคนเหล่านั้นเป็นประจ าวัน บางครั้งภายใต้เหตุการณ์ที่ไม่น่ารื่นรมย์ 

รุ่งฟูา  กิติญาณุสันต (2552) ศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต: การสะท้อนจาก
กระบวนการวิจัย ปฏิบัติการผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้สอน ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของความเป็น
ผู้สอน คือ ผู้เชี่ยวชาญในการเรียนการสอน ควบคุมรักษาความเป็นระเบียบในห้องเรียน ผู้ให้ค าปรึกษา มี 
ทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ดีปลูกฝังคุณธรรมให้กับ 
ผู้เรียนในเรื่อง ความสะอาด ความสุภาพเรียบร้อย ความเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และรับผิดชอบ 
ปกครองศิษย์ให้มีระเบียบวินัย และปกครองศิษย์ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นคนดีของสังคม 
ประเทศชาต ิ 

จารุทัศน์  สันติสิริสมบูรณ (2555) พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียนเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลเข้าเรียนในระดับปานกลาง ปัจจัยสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในระหว่างการ
เรียนในชั้นเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลเข้าเรียนในระดับมาก ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพ่ือน 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลเข้าเรียนในระดับปานกลาง และปัจจัยความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษาเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลเข้าเรียนในระดับปานกลาง 

จิตติมา  อัครธิติพงศ์ (2552) พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านเนื้อหาวิชา ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้าน การประเมินผลการ
เรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และในด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียน การสอน มีผลต่อการเรียน
ของนักศึกษานักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ปัญหาอุปสรรคต่างกัน ส่วนของผู้สอนมีการสอนที่
แทรกประสบการณ์ดี มาก ท าให้เข้าใจได้ความรู้ มีความเป็นกันเอง มีการเอาสื่อใหม่ๆ มาสอนเสมอ และ
ผู้สอนมีความเอา ใจใส่กับผู้เรียนเป็นอย่างดี ส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนมีกิจกรรมที่
หลากหลาย มีการจัด งานเป็นกลุ่มให้กับนักศึกษา แต่นักศึกษาในห้องไม่ค่อยให้ความร่วมมือกัน ส่วนของ
ปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน ผู้สอนมีส่วนช่วยกระตุ้นการสอนให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้
และน าไปใช้ประโยชน์ แต่อยากให้มีโสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมกว่านี้ และในส่วนของการประเมินผลการเรียน
การสอน ผู้สอนมีความยุติธรรม ประเมินตามความเป็นจริง และมีการแจ้งคะแนนให้นักศึกษาทราบก่อน สอบ 

ศักดิ์ชัย  คีรีศรี (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามากที่สุดเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน เจตคติต่อการเรียน 
และลักษณะนิสัยทางการเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษา 

พรนภา บรรจงกาลกุล (2539) พบว่า ตัวแปรที่ส าคัญที่ให้น้ าหนักในการจ าแนกความแตกต่าง
ของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
คือ คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัญหาด้านอนาคตเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ และ
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                       ตัวแปรต้น                                                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย  
ทางรัฐศาสตร์ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ รายวิชาวิจัยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2559  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 451 คน   
  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
ทางรัฐศาสตร์ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ รายวิชาวิจัยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2559  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 400 คน   
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด 2 ส่วนดังนี้ 
1) ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 7 ข้อ ได้แก่.เพศ.คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี
สิ้นปีการศึกษา.2/2558.คะแนนที่ได้ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย.ประเภทโรงเรียนที่ท่านส าเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.รายได้ของครอบครัว คณะที่ศึกษา.ระยะเวลาที่ใช้ในการค้นคว้าเพ่ิมเติมใน
รายวิชาวิจัยในแต่ละวัน/ชั่วโมง.2) ข้อค าถามมาตราส่วนประมาณค่า.5.ระดับ.ประกอบด้วยข้อค าถาม 
จ านวน.8.ด้าน.คือ.ด้านความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการเรียน.จ านวน.10.ข้อ.ด้านความมีวินัยในตนเอง 
จ านวน.7.ข้อ.ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์ .จ านวน.12.ข้อ.ด้านการส่งเสริมการเรียนของอาจารย์ 
จ านวน.7.ข้อ ด้านแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ 6.ข้อ.ด้านการวัดและประเมินผลในรายวิชา จ านวน 5 ข้อ ด้าน
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี จ านวน 6 ข้อ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
จ านวน 9 ข้อ 

เพศ  
คะแนนเฉลีย่สะสม  
ประเภทโรงเรียน 
รายได้ของครอบครัว  
จ านวนช่ัวโมงในการค้นคว้า  
ความเอาใจใส่ต่อการเรียน  
ความมีวินัยในตนเอง  
คุณภาพการสอนของอาจารย์  
การส่งเสริมการเรียนของอาจารย์  
การวัดและประเมินผล 
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ  
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระเบียบวิธีวิจัยของ
นักศึกษาปริญญาตรมีหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
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 การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง
ของข้อค าถามและความตรงเชิงเนื้อหาตามนิยามศัพท์ แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อด้วยการ
ทดสอบสถิติที (t-test) และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่านาจจ าแนกตั้งแต่ .234 -.856 มาใช้ในการวิจัย โดยมี
ข้อค าถาม จ านวน 63.ข้อ และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ภาพรวมทั้งฉบับได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .86 และได้
ค่าความเชื่อม่ันรายด้าน ดังนี้ ด้านความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .83 
ด้านความมีวินัยในตนเอง มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87 ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์ มีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .86 ด้านการส่งเสริมการเรียนของอาจารย์ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .88 ด้านแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .88 ด้านการวัดและประเมินผลในรายวิชา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .85 
ด้านทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .84 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .88   
   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิมาจัดท าเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ และส่งให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยตอบผ่านทางไลน์กลุ่มของอาจารย์ผู้สอนแต่
ละท่านโดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-30 ธันวาคม 2559  
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
 
ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1. ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05.เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.18 รองลงมาเป็นด้านการวัดและประเมินผลในรายวิชา
และด้านแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 4.16 ด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ด้านการส่งเสริมการเรียนของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้านคุณภาพการสอน
ของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้านความเอาใจใส่ต่อการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90.และด้าน
ความมีวินัยในตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามล าดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ระดับปัจจัยในการเรียนระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในภาพรวม 
 

ด้าน  ̅ S.D. ระดับ 
ความเอาใจใส่ต่อการเรียน 3.90 .70 มาก 
ความมีวินัยในตนเอง 3.68 .76 มาก 
คุณภาพการสอนของอาจารย์ 4.10 .66 มาก 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 

ด้าน  ̅ S.D. ระดับ 
การส่งเสริมการเรียนของอาจารย์ 4.11 .70 มาก 
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ 4.16 .85 มาก 
การวัดและประเมินผลในรายวิชา 4.16 .82 มาก 
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 4.13 .71 มาก 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.18 .73 มาก 

รวม 4.05 .63 มาก 
 
 2. การวิเคราะห์การถดถอยปัจจัยที่ส่งผลต่อในการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงเส้นอย่างง่าย พบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแสดงรายละเอียดดังตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงเส้นอย่างง่าย 
 

Model SS df MS F Sig. 
Regression 19.552 12 1.629 5.696 .000 
Residual 74.948 262 .286 

  
Total 94.500 274 

   
R = .455 ; R2 = .207 ; F = 5.696 ; p-value = .000 
 
ตารางที ่3  การวิเคราะห์การถดถอยปัจจัยในการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
               หาดใหญ่ 
             

ค่าคงที่/ตัวแปร B SEb.   t sig 
(Constant) 1.533 .361 

 
4.244 .000 

เพศ (x1) -.106 .116 -.061 -.922 .357 
คะแนนเฉลี่ยสะสม  (x2) .381 .073 .313 5.205 .000 
ประเภทโรงเรียน (x3) -.005 .075 -.004 -.065 .948 
รายได้ของครอบครัว (x4) .200 .000 -.100 -1.970 .048 
จ านวนชั่วโมงในการศึกษาเพ่ิมเติม (x5) .229 .027 .072 1.987 .046 
ความเอาใจใส่ต่อการเรียน (x6) .137 .083 .173 1.649 .100 
ความมีวินัยในตนเอง (x7) .233 .093 .320 2.502 .013 
คุณภาพการสอนของอาจารย์ (x8) -.187 .122 -.215 -1.526 .128 
การส่งเสริมการเรียนของอาจารย์ (x9) .218 .111 .274 1.992 .047 
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ (x10) .380 .053 .315 4.705 .001 
การวัดและประเมินผลในรายวิชา (x11) -.057 .096 -.072 -.596 .552 
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ตารางที ่3  (ต่อ) 
             

ค่าคงที่/ตัวแปร B SEb.   t sig 
ทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี (x12) -.144 .095 -.171 -1.506 .133 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (x13) 

-.028 .076 -.040 -.364 .716 

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยปัจจัยในการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า ตัวแปรคะแนนเฉลี่ยสะสม  (x2) รายได้ของครอบครัว (x4) จ านวนชั่วโมงใน
การศึกษาเพ่ิมเติม (x5) ความมีวินัยในตนเอง (x7) การส่งเสริมการเรียนของอาจารย์ (x9) แรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ (x10) มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
ส่วนตัวแปรอ่ืนไม่มีผลต่อการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมี
สมการในการดังนี้ 

 ́= 1.533+.381(x2)+ .200(x4)+.229(x5)+ .233(x7) +.218(x9)+.380(x10) 
 
อภิปรายผล 

1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็น
ด้านการวัดและประเมินผลในรายวิชา ด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมการ
เรียนของอาจารย์ ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์ และด้านความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการเรียน 
และด้านความมีวินัยในตนเองโดยพิจารณารายด้านดังนี้ 

    1.1.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประเด็นการยอมรับ
ความสามารถและความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาเป็นประเด็นท่านสามารถในการ
ทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และประเด็นท่านมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาต้องมีการท างานร่วมกันในการเรียนในรายวิชาวิจัยท าให้นักศึกษา
ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนในกลุ่มและการแบ่งหน้าความรับผิดชอบของบุคคลการ
ยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคลในแต่ละงานที่ต้องท าร่วมกันจึงมีความส าคัญในการท าให้งาน
ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้สอดคล้องกับศักดิ์ชัย  คีรีศรี (2550) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา 
ผลการวิจัย ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามากที่สุด
เป็น ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนมีค่าอิทธิพลทางตรงมากที่สุด 

    1.2.ด้านแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ประเด็นข้าพเจ้าร่วมกันท างานที่อาจารย์มอบหมายร่วมกับเพ่ือน
จนกว่างานจะส าเร็จ รองลงมาเป็นประเด็นข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายมากกว่า
งานส่วนตัว และประเด็นข้าพเจ้าท างานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่ก าหนดเสมอ ทั้งนี้เนื่องจาก
นักศึกษาให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกันของเพ่ือนในกลุ่ม และการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือให้งานที่ท า
ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับศักดิ์ชัย  คีรีศรี (2550) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
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ระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ผลการวิจัย ตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามากที่สุดเป็น ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนมีค่าอิทธิพลทางตรงมากที่สุด 

    1.3.ทักษะในการใช้เทคโนโลยีประเด็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลด้านการ
วิจัยอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นข้าพเจ้ามีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การเรียนรายวิชาวิจัย และประเด็นข้าพเจ้ามีติดต่อกับเพ่ือนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในการเรียน รวมถึงการ
เรียนรายวิชาวิธีวิจัยนั้นมีความจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานตั้งแต่เริ่มแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการสืบค้นงานวิจัยและการหาข้อมูล การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การจัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลการวิจัยล้วนเป็นทักษะที่มีความส าคัญนักศึกษา
จึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนอีกทั้งในปัจจุบันเป็นยุคการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายสอดคล้องกับวิทยาลัยการทัพบก (2560) 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดการค้นคว้า หาความรู้ สืบค้นสิ่งต่างๆ อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใน การท างานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติเป็นอย่างมาก 

    1.4.ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน ประเด็นอาจารย์มีการประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาตามสภาพจริงและอาจารย์ประเมินผลการเรียนจากการท าวิจัยของนักศึกษาตามสภาพจริงมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นอาจารย์มีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียนอย่างชัดเจน และ
อาจารย์มีการบอกคะแนนการสอบทุกครั้งที่มีการทดสอบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรายวิชาวิจัยนั้น
การวัดและการประเมินผลการเรียนจากงานที่อาจารย์ได้มีการมอบหมาย การศึกษางานวิจัยตามความ
ต้องการของนักศึกษาโดยให้มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทราบปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข การประเมินผลการด าเนินงานจากสภาพจริงจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับกับ 
จิตติมา  อัครธิติพงศ์ (2552) ได้ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องความพึงพอใจ ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้าน การ
ประเมินผลการเรียนการ ผู้สอนมีความยุติธรรม ประเมินตามความเป็นจริง และมีการแจ้งคะแนนให้
นักศึกษาทราบก่อนสอบ 
      1.5 ด้านการส่งเสริมการเรียนของอาจารย์ ประเด็นอาจารย์มีการจัดท าเอกสารเพ่ือบันทึก
รายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นอาจารย์มอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและน าเสนองานหน้าชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ ประเด็นอาจารย์ผู้สอนมี
การให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยนอกเหนือจากเวลาเรียนอย่างสม่ าเสมอ และประเด็นอาจารย์ให้ค าปรึกษา
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ การสนทนาผ่านสื่อ.Social.media.เป็นต้น.และประเด็นอาจารย์
อาจารย์ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาในบทเรียนหลังจากการสอนทุกครั้ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาจารย์ให้
ความส าคัญกับการรายงานความก้าวหน้า การรายงานผลการด าเนินงานของนักศึกษา และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนและการด าเนินงานวิจัย
ให้ประสบความส าเร็จและสามารถเข้าใจกระบวนการของการวิจัยอย่างถูกต้อง และสามารถน าความรู้ที่ได้
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ไปใช้ได้จริง อาจารย์จึงให้นักศึกษามีการส่งงานตามบันทึกรายงานความก้าวหน้าของงานที่รับมอบหมาย
เพ่ือเป็นการฝึกวินัยและเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนดสอดคล้องกับจิตติมา 
อัครธิติพงศ์ (2552) ได้ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องความพึงพอใจ ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี.4.ปี.สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอน ด้านผู้สอน ผู้สอนมีส่วนช่วยกระตุ้นการสอนให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้
ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์  

    1.6 ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์ ประเด็นอาจารย์เข้าสอนตรงเวลาทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดรองลงมาเป็นประเด็นอาจารย์มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการท าวิจัยแก่นักศึกษา และ
ประเด็นอาจารย์มีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาให้
ความส าคัญกับการสอนของอาจารย์ทั้งเรื่องความสามารถในการสอน ความสามารถในรายวิชา และการให้
ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการด าเนินการวิจัยส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และ
สามารถเรียนและท างานวิจัยได้ส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมายสอดคล้องกับจิตติมา  อัครธิติพงศ์ (2552) ได้ท า
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี .4.ปี.สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอน ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้าน การประเมินผลการเรียนการ .ผู้สอนมีส่วนช่วย
กระตุ้นการสอนให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

    1.7 ด้านความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการเรียน ประเด็นท างานที่อาจารย์มอบหมายด้วย
ตัวเองมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาเป็นประเด็นส่งการบ้าน/รายงานตรงตามเวลาที่อาจารย์ก าหนดทุกครั้ง 
และประเด็นข้าพเจ้ามีความตั้งใจเรียนในรายวิชาวิจัยอย่างเต็มที่ทุกวัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาเห็น
ความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมายอันอาจมีผลต่อการเรียนการประเมินผล และการสอบนักศึกษาจึงมี
ความตั้งใจในการท างานด้วยตนเองและให้ความส าคัญกับการตั้งใจเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษา
ประสบความส าเร็จในการเรียนสอดคล้องกับขนิษฐา  ดีสุบิน (2559) การที่นักศึกษามีความรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมายมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน รู้จักวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการศึกษา
บทเรียน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการที่ตัวนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการเรียน
ส่งผลให้ผลการเรียนดีและประสบความส าเร็จในชีวิตตามสิ่งที่มุ่งหวังไว้ 

    1.8 ด้านความมีวินัยในตนเอง ประเด็นข้าพเจ้าชอบศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง และประเด็นข้าพเจ้าจะอธิบายเพื่อนแทนการให้เพื่อนลอกการบ้านเพ่ือน าไปส่งอาจารย์มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นข้าพเจ้าการปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอ่ืน และประเด็น
ข้าพเจ้าลอกการบ้านหรืองานของผู้อ่ืนเพ่ือส่งอาจารย์ให้ทันเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษา
เห็นความส าคัญของการสร้างวินัยในตนเองเพราะการมีวินัยที่ดี มีการวางแผนการท างานที่ดี มีความมุ
มานะในการท างานย่อมท าให้งานที่ก าลังด าเนินการนั้นประสบความส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับขนิษฐา  ดีสุบิน (2559) การที่นักศึกษามีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายมาเรียนตรงเวลาและ
ตั้งใจเรียน รู้จักวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการศึกษาบทเรียน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และการที่ตัวนักศึกษาเป็นผู้มีวินัยในตนเองส่งผลให้ผลการเรียนดีและประสบความส าเร็จในชีวิตตามสิ่งที่
มุ่งหวังไว้ สอดคล้องกับสมนึก  สมรรถกิจขจร (2554) มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจ
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เรียนมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียน
มากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสายท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรง
ก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจท าให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้นส่งผลดีต่อตัว
นักเรียน ครูผู้สอนและการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยสะสม รายได้ของครอบครัว จ านวนชั่วโมงในการศึกษาเพ่ิมเติม ความมีวินัยในตนเอง  
การส่งเสริมการเรียนของอาจารย์ และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระเบียบวิธี
วิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส่วนตัวแปรอ่ืนไม่มีผลต่อการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเรียนในรายวิชาวิจัย
มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีจ านวนชั่วโมงในการศึกษาเพ่ิมเติม ความมีวินัยในตนเองเป็นปัจจัยส่วนตัวของ
ผู้เรียนที่ท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน นอกจากนี้ปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัวยังเป็นตัว
แปรที่ส าคัญในการท าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จโดยนักศึกษาที่มีฐานะทางครอบครัวที่ดีหรือมีรายได้
ของครอบครัวสูง ผู้ปกครองย่อมมีปัจจัยในการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัวต่ า 
นอกจากนี้การส่งเสริมการเรียนการสอนของผู้สอน เช่น อาจารย์มีการจัดท าเอกสารเพ่ือบันทึกรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์มีแนวทางการลงโทษผู้ที่ส่งงานไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและน าเสนองานหน้าชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
อาจารย์ผู้สอนมีการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยนอกเหนือจากเวลาเรียนอย่างสม่ าเสมอ อาจารย์ให้
ค าปรึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ การสนทนาผ่านสื่อ Social media เป็นต้น อาจารย์
ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาในบทเรียนหลังจากการสอนทุกครั้ง และอาจารย์มีการติดตามงานที่มอบหมาย
อย่างสม่ าเสมอเป็นส่วนที่ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นเพ่ือให้มีผล
การเรียนที่ดีสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนได้อย่างดี สอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
(2548) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแปรที่ใช้วัดในการวัดความส าเร็จในการเรียนแต่ละรายวิชา 
และเป็นตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายในอันเกิดจากด้านตัว
ผู้เรียน และปัจจัยภายนอกที่มาจากคนรอบข้าง เช่น ครู เพ่ือน ผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา สอดคล้องกับศักดิ์ชัย  คีรีศรี (2550) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัย ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆหลายปัจจัย ได้แก่ ด้านตัวผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ด้านกลุ่มเพ่ือน สอดคล้องกับรุ่งฟูา  กิติญาณุสันต (2552) การส่งเสริมการเรียนรู้เป็นการจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ของ ผู้เรียนมากที่สุด เป็นกิจกรรม
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียน การท างานตามความสนใจ มีการบันทึก
การเรียนรู้ มีการประเมินการเรียนรู้และการท างานของตนเอง กิจกรรมเน้นกระบวนการการปฏิบัติและ
ส่งเสริม การคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในบรรยากาศของการเรียนการสอนที่เป็นมิตร และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สอดคล้องกับศักดิ์ชัย  คีรีศรี (2550) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ตัวแปรนิสัยทางการ
เรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษา  สอดคล้องกับพรนภา 
บรรจงกาลกุล (2539) การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและต่ า ในสถาบันผลิตครูสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1. ตัวแปร



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1341 

 

คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นตัวแปรที่สามารถจ าแนกกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าได้เป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. อาจารย์ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง การสร้างแรงจูงใจใฝุ 
สัมฤทธิ์ ความเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักศึกษา เช่น การอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนเรียนรายวิชาวิจัยอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้ผู้เรียนมีการเตรียมตัวในการเรียนที่ดี 

2. การจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความมีวินัยในตนเองให้แก่นักศึกษา เช่น การเพ่ิมความเข้มข้นใน 
การประเมินผลงานตามสภาพจริง การเพ่ิมจ านวนครั้งในการทดสอบย่อยในแต่บท 

3. ควรก าหนดบทลงโทษส าหรับนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของรายวิชาอย่างจริงจัง 
4. ควรมีการติดตามการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการ 

จัดท าเอกสารการรายงานความก้าวหน้างานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้นักศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน และ 

การวิจัยของนักศึกษา เช่น การให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยที่หลากหลาย การใช้โปรแกรม
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การน าระบบ Social Media มาใช้ในการออกแบบเครื่องมือการวิจัย  
 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนงบประมาณการวิจัย ผู้บริหาร
นักศึกษาในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัย ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในการ
พิจารณาเครื่องมือการวิจัย และผู้ช่วยวิจัยทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการท าวิจัยครั้ง
นี้ ท าให้งานวิจัยประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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