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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย นเรศวรและเพื่อ เปรี ย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนิ สิต หลัก สูต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณ ฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามระบบรับเข้าศึกษาระหว่างระบบกลาง
(Admission) ระบบรับตรง (Quota) และระบบรับตรง (โครงการพิเศษ) กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2–5 ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2554
จํานวน 158 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มประชากรทั้งหมด ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนํา
ข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติคํานวณหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression method) แบบ Stepwise และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
Analysis of Variance) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า มี 3 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่ ตัวแปรด้านพฤติกรรมการเรียนของนิสิต ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และตัวแปรด้านความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต
2. นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาจากระบบกลาง (Admission) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจากระบบ
รับตรง (โครงการพิเศษ) และระบบรับตรง (Quota)
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , ระบบรับเข้าศึกษา
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Abstract
Based on two main factors, this research: 1) examines the factors that affect an academic
achievement at undergraduate level examination; and 2) compares the academic accomplishment of the
student who came from different schemes of enrollment, which are Admission, Quota and Direct- Entry
matriculation.
The samples of this study came from by specific population of the undergraduate students at the
Faculty of Architecture, Naresuan University. The total of 158 students from the sophomores to seniors
participated in this research in 2011 during the second semester. The method of data collection employed
questionnaire Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) was subsequently used to find out the
indicators including mean ( x ) and standard deviation (SD), before utilize Stepwise Multiple Regression
Method and One-way Analysis of Variance to analyze the findings.
The analysis of the results reveals that three main variables, including the student’s learning
behavior, learning environment and interrelation between them can be concluded as the crucial factors
affecting their academic achievement.
In sum, the statistic studies further disclose that the students who have enrolled in the faculty by
Admission program have completed the examination with a higher score than those accepted by Quota
enrollment, whereas the Direct-Entry’s students were the lest academically competent group.
Key words : Achievement , Admission system

บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยนิสิตในระดับปริญญาตรีทุกคนจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกระบบใดระบบหนึ่ง จาก 3 ระบบ
อันได้แก่ (1) ระบบกลาง (Admission) เป็นระบบรับบุคคลเข้าศึกษาเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและ
ความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งเมื่อปีการศึกษา 2549 การรับเข้าศึกษาในระบบกลางได้มีการปรับเปลี่ยนจากระบบ
สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Entrance Examination) มาสู่ระบบการรับเข้า (Admissions) (2)
ระบบรับ ตรง(Quota) ซึ่งเป็นระบบที่เน้นนโยบายการให้โอกาสเข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรแก่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดภาคเหนือที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด คือ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
อุทัยธานี และพะเยา โดยที่การพิจารณารับนิสิตในระบบนี้จะพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียนในวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ประกอบผลการสอบ O-NET (3) ระบบรับตรง (โครงการพิเศษ) จากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้จัดตั้งโครงการ
พิเศษ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่อ “โครงการผู้มีความสามารถทางด้า น
สถาปัตยกรรม” โดยโครงการนี้จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะในการรับจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 2.50 รวมทั้งผ่านการเข้าค่ายและผลสอบข้อเขียนในวิชาที่คณะฯ จัดสอบ ทั้งนี้โครงการพิเศษอื่นๆ จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากระบบต่างๆ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะ
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เรียนได้ตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ในปัจจุบันพบว่า นิสิตที่เข้ามาศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีนิสิตที่พ้นสภาพ
การเป็นนิสิตจํานวนมาก อีกทั้งมีนิสติ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ดังจะเห็นได้จากข้อมูลสถิตินิสิต
ตามที่ปรากฏในตาราง 1
ตาราง 1 ข้อมูลสถิตินิสิตจําแนกสภาพตามปีที่รับ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา
รอพินิจ
จํานวนรับ
ปกติ
ที่รับเข้า
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
2553
57
36
63.16
4
7.02
2552
55
39
70.91
2
3.64
2551
63
34
53.97
1
1.59
2550
57
41
71.93
3
5.26
รวม
232
150
64.66
10
4.31

พ้นสภาพ
จํานวน
ร้อยละ
17
29.82
14
25.45
28
44.44
13
22.81
72
31.03

ที่มา : ระบบบริการข้อมูลการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 19 กันยายน 2554
เหตุผลและข้อมูลข้างต้น สนับสนุนข้อสังเกตที่ว่าการออกกลางคันของนิสิต รวมไปถึงการใช้เวลาเรียนเกินกว่าที่
หลักสูตรกําหนดถือเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษาทั้งในแง่ของเวลา การลงทุนและการวางแผนของคณะ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งเปรียบเทียบว่านิสิตที่
รับเข้าศึกษาจากระบบใดมีศักยภาพในการเรียนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มากกว่ากันเพื่อที่จะสามารถอธิบายได้
ว่ามีตัวแปรใดบ้างที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลที่สามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประกอบการตัดสินใจ
พิจารณาระบบการรับนิสิตที่สามารถคัดกรองผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิตอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามระบบรับเข้าศึกษา ระหว่าง ระบบกลาง (Admission) ระบบรับตรง (Quota) และระบบรับตรง
(โครงการพิเศษ)

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2–5 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2–5 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 158 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก
กลุ่มประชากรทั้งหมด
2. ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- เจตคติต่อการเรียนของนิสิต
- พฤติกรรมการเรียนของนิสิต
- ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดากับนิสิต
- ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต
- คุณลักษณะและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์
- ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิต
- สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)

สมมติฐานการวิจัย
1. มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต
2. การเข้าศึกษาในระบบที่แตกต่างกันมีผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิตแตกต่างกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือตอนที่
1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของนิสิต เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 สอบถามพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนิสิต เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 7 ข้อ ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียนของ
นิสิต จํานวน 8 ข้อ พฤติกรรมการเรียนของนิสิตจํานวน10ข้อความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปการะกับนิสิต จํานวน 7 ข้อความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต จํานวน 7 ข้อ คุณลักษณะและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ จํานวน 9 ข้อ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กับนิสิต จํานวน 5 ข้อ และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา จํานวน 4 ข้อ โดยมีข้อความเชิงบวก43 ข้อและข้อความ
เชิงลบ7ข้อการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วทําการสังเคราะห์ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ จากนั้นดําเนินการสร้างแบบสอบถามสําหรับใช้ในการวิจัย
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อสร้างแบบสอบถามแล้วเสร็จได้นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้แบบสอบถามมีความตรง
ตามขอบเขตที่ต้องการศึกษา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทําการชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูล หลังจากผู้ให้ข้อมูล
ตอบแบบสอบถามเสร็ จ จะทํ า การตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล หากพบว่ า ข้ อ คํ า ถามใดไม่ ส มบู ร ณ์ จ ะขอให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้ตอบข้อคําถามให้สมบูรณ์อีกครั้ง หลังจากนั้นได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทั้งหมด
ก่อนนําไปบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทําการสรุปผล สําหรับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจในครั้งนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับ
อย่างเคร่งครัด และรายงานผลจะเป็นไปในลักษณะภาพรวมเท่านั้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้
ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter และ Stepwise Selection และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต พบว่า มี 3 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนิสิต ได้แก่ ตัวแปรด้านพฤติกรรมการเรียนของนิสิต (X2) สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (X7) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต (X4) แต่ตัวแปรด้านเจตคติต่อการเรียนของนิสิต (X1) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา
กับนิสิต (X3) คุณ ลักษณะและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ (X5) และความสัมพัน ธ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิต (X6) ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต โดยมีผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter และ Stepwise
Selection ดังนี้
1.1 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ์ ด้วยวิธี Enter สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีค่าเท่ากับ .464 (R=.464) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง มีทิศทางไปในทางบวก ตัวแปร
พยากรณ์อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเกณฑ์ได้ร้อยละ 21.50 (R2=.215) มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
เท่ากับ .385 (SE=.385) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ์ สามารถใช้ทํานายปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุปสมการการถดถอย
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดังนี้
ด้วยวิธี Enter
ในรูปคะแนนดิบ
̂ = 1.686 (a)+.023(X1)+.313(X2)+.064(X3)+.156(X4)+.103(X5)+

.066(X6)+ .123(X7)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
̂ = .022(Z1)+.288(Z2)+.094(Z3)+.218(Z4)+.106(Z5)+.072(Z6)+.231(Z7)

1.2 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ์ ด้วยวิธี Stepwise สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และมีทิศทางไปในทางบวก ได้แก่ตัวแปรทํานายด้านพฤติกรรมการ
เรียนของนิสิต (X2) สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (X7) และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต (X4) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ได้ร้อยละ 19.50 (R2=.
195) มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า .384 (SE=.384)และพบว่าพฤติกรรมการเรียนของนิสิต (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย เท่ากับ .293 สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ .148 และความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 143 โดยสรุปสมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานดังนี้
ด้วยวิธี Stepwise
ในรูปคะแนนดิบ
̂ = 1.591(a) + .293(X2) + .148(X7) + .143(X4)

ในรูปคะแนนมาตรฐาน
̂ = .270(Z2) + .277(Z7) + .199(Z4)

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามระบบรับเข้าศึกษา พบว่า นิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจากระบบกลาง (Admission)
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจากระบบรับตรง (โครงการพิเศษ) และระบบรับตรง
(Quota)

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
1. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่ามี 3 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ตัวแปรด้านพฤติกรรมการเรียนของนิสิต สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต
1.1 พฤติกรรมการเรียนของนิสิต ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนิสิตเป็นตัวแปรที่ทํานายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยมีน้ําหนักในการทํานายมากที่สุด (b = .293) แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเรียนเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล่าวคือ ผู้เรียนที่เรียนดีนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลด้านสติปัญญาแล้ว
พฤติกรรมการเรียนที่แสดงออกอย่างสม่ําเสมอเกี่ยวกับการรู้จักใช้เวลาในการเรียนอย่างเหมาะสม มีการวางแผนการเรียนและ
การทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด รวมไปถึงการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียนก็เป็น
ปัจจัยที่จะทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี ดังที่ แมดดอกซ์ ลินด์แกรน (Maddox.1965:9) ได้กล่าวว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลแล้วยังขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งความ
แตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละคนนอกจากจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและความสามารถทาง
สมองร้อยละ 50-60 แล้วยังขึ้นอยู่กับความพยายามและวิธีการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 30-40 ซึ่งผลการวิจัยได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรปวีณ์ จรัสวราวัฒน์(2550,บทคัดย่อ)ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ ความ
พร้อมในการเรียน แรงจูงใจ การเชื่อมโยงการเรียนรู้ การรับรู้ ความจํา ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาในทุกช่วงแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ร้อยละ 33.0 ขึ้นไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย
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และเอมิกา ศุขโต(2553,บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง คือ พฤติกรรมการเรียน
(p-value=0.031) สมรรถนะในการเรียน (p-value=0.000) สมรรถนะในการสอบ (p-value=0.000) ความกังวลในการสอบ
(p-value=0.001) และทัศนคติต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (p-value=0.018) เช่นเดี่ยวกับงานวิจัยของ พรพจน์
เพ็ชรทวีพรเดช (2547,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพพบว่า พฤติกรรมการเรียนทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน
สามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทั้งในกลุ่มรวมและในทุกคณะ
1.2 สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ผลวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่
ทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต โดยมีน้ําหนักในการทํานาย (b = .148) แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึ ก ษาเป็น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อการรั บ รู้ แ ละพัฒ นาการด้ า นต่า งๆ ของนิ สิต ดั ง ที่ ก รมวิ ช าการ (2544:4-6) ได้ ก ล่า วถึ ง
สิ่งแวดล้อมทางวิชาการว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง บรรยากาศ
การเรียนที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนเต็มความสามารถ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน จะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติ
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน สถานที่ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนล้วนมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน และสอดคล้องกับ วิจิตร วรุตบางกูร (2542,บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า
สภาพแวดล้อมด้านสถานที่มีผลต่อการรับรู้และการพัฒนาในด้านต่างๆ ของนิสิตในมหาวิทยาลัย ถ้านิสิตเห็นว่าสภาพแวดล้อมดี
และเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อสถาบัน โดยที่จะมีความพยายามและตั้งใจศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
อยู่ในสถาบันต่อไปจนสําเร็จการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ด้าน
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านิสิตเห็นว่าคณะฯ ยัง
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ใช้สํา หรับ จัดการเรียนการสอน สถานที่นั่งพักผ่อน
ภายนอกห้องเรียน รวมถึงบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ํา ที่ทิ้งขยะ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหนึ่งอาจมาจากปัจจุบัน
คณะฯ กําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนของคณะฯ ที่ผ่านมาคณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนในอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงส่งผลให้จํานวนห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
หลังจากอาคารเรียนของคณะฯ แล้วเสร็จและสามารถเข้าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์คงจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
และสามารถสนองตอบความต้องการในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิต ผลวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกับนิสิตก็เป็นตัวแปร
หนึ่งที่ทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต โดยมีน้ําหนักในการทํานาย (b = .143) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเพื่อนเป็นสังคมกลุ่ม
ใหญ่ที่มีบทบาทสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิตในมหาวิทยาลัยและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางความรู้
ทัศนคติ บุคลิกภาพ สติปัญญาและความสามารถของนิสิตเองด้วย ดังที่ ประกอบ คุปรัตน์ (2525, อ้างใน นิพนธ์ วรรณ.
2551:29) ได้สรุปความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อนิสิตตามแนวคิดของเฟลด์แมนและนิวคอมว่า เพื่อนสามารถให้กําลังใจได้ซึ่ง
ไม่สามารถหาได้จากอาจารย์ในชั้นเรียน อีกทั้งยังช่วยทําให้นิสิตมีความมั่นใจและพอใจในตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังทําหน้าที่ใน
การฝึกการเข้าสังคมช่วยเหลือกันในระหว่างการเรียนและการทํางาน และสอดคล้องกับ ดีคอสเตอร์ (1971:57) ที่ได้ศึกษาความ
พึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์สูงและมีแนวโน้มที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นสู ง กว่ า นิ สิ ต ที่ มี ค วามพอใจในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ นในชั้ น เรี ย นต่ํ า เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ บอยด์
(1979:75) ที่ได้นําเสนอพร้อมอภิปรายเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์และความก้าวหน้าของนักศึกษาผิวดําโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า ความเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เห็นได้ชัดเจนโดยวัดจากลักษณะความสัมพันธ์
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ระหว่างกลุ่มเพื่อน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ความเป็นอยู่ของนักศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งตัว
แปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามระบบรับเข้าศึกษา พบว่า นิสิตที่เข้าศึกษาผ่านระบบการสอบเข้าที่ต่างกันทั้ง 3 ระบบ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ระบบสอบเข้าที่นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงสุด คือ ระบบกลาง (Admission) รองลงมาคือ ระบบรับตรง (โครงการพิเศษ) และระบบรับตรง (Quota) ตามลําดับ ซึ่ง
เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ ผ ลการวิ จั ย ได้ ส อดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ ธิ ติ ม า พลั บ พลึ ง และปิ ย พงศ์ พลั บ พลึ ง
(2550,บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตาและการสอบคัดเลือกของ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-รัตนโกสินทร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถ้าพิจารณาจากประเภทของ
นักศึกษาที่สอบคัดเลือกโดยวิธีโควตา สอบตรงและสอบรวม พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่สอบ
คัดเลือกโดยวิธีสอบรวม(ผ่าน สกอ.) จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าวิธีสอบตรง หรือกล่าวได้ว่านักศึกษาที่สอบคัดเลือกโดย
วิธีสอบตรงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําที่สุด และแตกต่างจากนักศึกษาที่สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบรวมอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของเบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย และเอมิกา ศุขโต (2553,บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นของนั ก ศึก ษาคณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัยมหิดล
พบว่า นัก ศึก ษาคณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าเรียนผ่านระบบการสอบเข้าเรียนที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value=0.036) จากผลการวิจัยมีข้อสังเกตว่า ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตทั้ง
3 ระบบ ส่วนหนึ่งมาจากความถนัดทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนของนิสิตที่แตกต่างกัน อีกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากระบบ
การคัดกรองนิสิตที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน ซึ่งระบบกลาง (Admission) เป็นระบบที่มีมาตรฐานในการสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อให้ได้
ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียน จึงส่งผลให้นิสิตที่เข้ามาศึกษาจากระบบนี้มีศักยภาพใน
การเรียนในรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะของหลักสูตรได้ดีส่งผลให้นิสิตมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) สูงตามมาใน
มุมกลับกันระบบคัดกรองที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นสําหรับรับนิสิตในระบบรับตรงนั้นต้องคํานึงถึงการให้โควตาสําหรับนักเรียนใน
จังหวัดภาคเหนือที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิธีการสอบคัดเลือกที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะคัด
กรองผู้ที่มีความรู้ความสามารถและถนัดในสาขาวิชา อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงจํานวนรับตามแผนที่วางไว้ จึงส่งผลให้นิสิตที่ผ่านการ
สอบเข้าศึกษาในระบบนี้มีศักยภาพในการเรียนรายวิชาต่างๆ ต่ํากว่านิสิตที่ผ่านการสอบเข้าจากระบบกลาง (Admission) ซึ่งที่
ผ่านมาก็ยังไม่มีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนิสิตที่รับเข้าจากระบบต่างๆ อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการเรียนของนิสิตที่รับเข้าจากระบบต่างๆ และศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ซึ่งผู้วิจัยมีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
เท่านั้น แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในหลักสูตรอื่นที่คณะฯ เปิดสอน ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยในลักษณะเดียวกันหรือทํานองเช่นนี้
กับตัวอย่างประชากรในหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อจะได้ทราบผลการวิจัยและเป็นประโยชน์ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรมี
การศึกษาด้านสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาอีกครั้งหลังจากที่ย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนไปยังอาคารเรียนของคณะฯ ที่
สร้างใหม่ เพื่อจะได้ทราบว่าสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษายังเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนิสิตอีกหรือไม่
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กิตติกรรมประกาศ
วิจัยสถาบันฉบับนี้สามารถดําเนินการและสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทําให้การทําวิจัยนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะที่ปรึกษา
โครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษา และคําแนะนําอันเป็นประโยชน์ตลอดการดําเนิน
งานวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ที่ได้ให้ความร่วมมือและกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามด้วยความตั้งใจ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจ
อันดีงามของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บุคคลที่เอ่ยมาทั้งหมดซึ่งล้วนเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
งานวิจัยนี้จนสําเร็จลงได้ด้วยดี
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