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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับปัจจยัที่น่าจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร และ 2. ศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ัน
ปีท่ี 3 จากจ านวน 10 โปรแกรมวิชา ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 175 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ปัจจัยทีน่่าจะส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับ
ได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพื่อนในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ คุณภาพการ
สอน สิ่งแวดล้อมในการเรียน นิสัยในการเรียน และเจตคตติ่อการเรยีน 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน คุณภาพการสอน 
และความสัมพันธ์กับเพื่อนในการเรียน โดยทั้ง 3 ปัจจัยมีอ านาจในการพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ร้อยละ 73.60 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1. study the level of factors that could possibly affect 
learning achievement of students in the Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat 
University, and 2. study factors affecting learning achievement of students in the Faculty of 
Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University.  The sample consisted of 175 third year 
students in the Faculty of Education of academic year 2017. The research instrument were 
questionnaires. The Data was analyzed by using mean, standard deviation, and stepwise 
regression analysis. The research findings revealed the factors affecting learning achievement 
of students in the Faculty of Education were at a high level. They were family support, peer 
relations in studying, achievement, teaching quality, learning environment, studying habit, and 
leaning attitude. The three factors that could predict 73.60% of learning achievement of 
students in the Faculty of Education were learning attitude, teaching quality, and peer 
relations in studying.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาช่วยยกระดับความรู้ สตปิัญญา คณุธรรมให้ประชาชนในประเทศสามารถพัฒนาตนให้

ประกอบสมัมาอาชีพท่ีสุจริตดี สรา้งความเจรญิก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถอยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนัน้ การจัดการศึกษาที่มีคณุภาพและ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในพัฒนาทนุมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพด้าน
ความคิด สติปัญญา มีความเข้าใจ และมีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกท่ีเกิดขึ้น ซึ่ง
จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการแขง่ขันของประเทศให้สูงขึ้น การศึกษาจึงถือว่า
เป็นสิ่งส าคญัในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งย่อมส่งผลต่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษาซึ่งมีความแตกต่างจากการจดัการศึกษาใน
ระดับอื่นๆ ซึ่ง Kachintorn, U. (2018., p.3) กล่าวว่า เป้าหมายของอุดมศึกษาคือเสริมสร้างศักยภาพของ
ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาการผลิตก าลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมลูค่าเพิ่มเพื่อเปลีย่นผ่าน
สังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกจิฐานความรู้และเพิ่มคณุค่า (Value-based Economy) โดยใช้สถาบันอดุมศึกษาเป็น
รถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ี Chareonwongsak, K. (2007, p.1) ได้กล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีความพยายามในการพัฒนาและปรับตวัเพื่อ
รองรับกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่งได้เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน  
ได้พยายามปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันของธุรกิจอุดมศึกษาในอนาคต อย่างไรกต็ามการจะปรับตวัให้สอดรับ
กับแนวโน้มอนาคต จ าเป็นต้องศึกษาคาดการณ์แนวโน้มอนาคต เพื่อเป็นกรอบในการปรบัทิศทางพัฒนา
อุดมศึกษาให้สอดรับกับอนาคตทีจ่ะมาถึง  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
โดยค านึงถึงความเป็นอสิระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธกิารได้
ประกาศกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ด้านคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ
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และสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเปน็ไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีค่ณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดและต้อง
ครอบคลมุอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

ส าหรับมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาน้ัน ตัวช้ีวัดหนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของนักศึกษาคือผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ ของนักศึกษา โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทักษะทีเ่กิดจาก
การเรยีนรู้ที่ได้เรยีนรู้มาแล้ว ซึ่งอาจจะพิจารณาจากผลการสอบหรอืคะแนนที่ได้จากการปฏิบตัิงานท่ีอาจารย์
มอบหมาย โดยในการวิจยัครั้งนี้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งเป็นตัวแปรเกณฑ์คือเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา 
โดยนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิในการเรยีนไว้ เช่น Ma-oon, R. (2016, p.169-
171) กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาคือ ลักษณะและวิธีการของอาจารย์ผูส้อน โดยการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น อาจารยผ์ู้สอน จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการจัดการศึกษา หรือการจดัการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการจัดการเรยีนการสอนในระดบัอ่ืน โดยประเด็นส าคญัที่อาจารยผ์ู้สอนต้อง
เข้าใจเป็นเบื้องต้น ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา ธรรมชาตขิองผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา และหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงเข้าไปสู่การจดัการเรียนการสอน ในระดับนี้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
นอกจากปัจจัยด้านอาจารยผ์ู้สอนแล้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาคือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ผู้เรยีนซึ่งได้แก่ ความแตกตา่งระหว่างบุคลิกภาพของผู้เรียน ประสบการณ์การเรยีนรู้ในอดีต และความรู้ ความ
เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียน และปัจจัยด้านบริบทในการเรียนรู้ซึ่งได้แก่ การบรหิารจดัการ หลักสตูร
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การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ แล้ว นักศึกษายังต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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       4.1.5 การสนับสนุนจากครอบครัว 
       4.1.6 คุณภาพการสอน 
       4.1.7 สิ่งแวดล้อมในการเรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจยัดังนี ้
 ประชากร 

ประชากรในการวิจยัครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ใน
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 318 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 175 คน ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) กลุ่มตัวอย่างไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือก 
 ตอนท่ี 2 เจตคติต่อการเรยีน มี 10 ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไมเ่ห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยข้อความทางบวกให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 
2, 1 ตามล าดับ ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนเป็น 1, 2, 3, 4, 5 ตามล าดับ 
 ตอนท่ี 3 นิสัยในการเรียน มี 12 ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบตัิ
บ่อยครั้งที่สุด ปฏบิัติบ่อยครั้ง ปฏบิัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ และไมเ่คยปฏิบัตเิลย 
 ตอนท่ี 4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มี 11 ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ จริง
มากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงน้อย และจริงน้อยที่สุด 
 ตอนท่ี 5 ความสัมพันธ์กับเพื่อนในการเรยีน มี 7 ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ได้แก่ จริงมากท่ีสุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงน้อย และจริงน้อยที่สุด 

ตอนท่ี 6 การสนับสนุนจากครอบครัว มี 8 ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ได้แก่ จริงมากท่ีสุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงน้อย และจริงน้อยที่สุด 
 ตอนท่ี 7 คุณภาพการสอน มี 17 ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติ
มากที่สุด ปฏบิัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติน้อย และปฏิบตัิน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 8 สิ่งแวดล้อมในการเรียน มี 7 ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ 
จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงน้อย และจริงน้อยทีสุ่ด 
 การหาคณุภาพของเครื่องมือวิจัย 
 น าเครื่องมือท่ีพัฒนาเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง 
เนื้อหาของแบบสอบถาม ส าหรับข้อค าถามที่ใช้ได้มีค่า IOC ระหว่าง .80-1.00 จากน้ันน าแบบสอบถามที่ไดร้ับ
การปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี ้จ านวน 60 คน โดยน าข้อมลูที่ไดม้าวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามแต่ละข้อ โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) และเลือกข้อที่มีค่า t 1.75 ขึ้นไป จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน น าข้อมูลมาวิเคราะห์       
หาค่าความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของ     
ครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามตอนที่ 2-8 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .80, .84, .89, .90, .90, .92, 
และ .85 ตามล าดับ 
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การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดังนี้ 
            ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองบางส่วน บางส่วนให้นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาการวิจัย
การศึกษาช่วยรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ 
 2. ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ัง 7 ด้าน วิเคราะห์โดยการหาคา่เฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. วิเคราะหต์ัวพยากรณ์ที่สามารถท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ระดับปัจจยัทีน่่าจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สรุปเป็นรายด้าน
ได้ดังนี ้
      1.1 ด้านเจตคติในการเรยีน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลีย่สูงสามล าดับแรก ได้แก่ ข้าพเจ้าคิดว่ารายวิชาตา่งๆ จะเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาต่อ ข้าพเจ้าคดิว่าการเรยีนวิชาต่างๆ ท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้กว้างขวางขึ้น และข้าพเจ้าคิดว่าการท า
กิจกรรมต่างๆในช้ันเรียนมีประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้า  
     1.2 นิสัยในการเรยีน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉลีย่สูงสามล าดับแรก ได้แก่ ข้าพเจ้าเข้าเรยีนทันเวลาที่อาจารย์เข้าสอนทุกครั้ง เมื่อขาด
เรียนข้าพเจ้าจะตดิตามเนื้อหาที่เรยีนโดยสอบถามจากเพื่อนหรืออาจารยผ์ู้สอนทันที และข้าพเจ้าพยายาม
ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในเรื่องการเรียน 
     1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีคา่เฉลีย่สูงสามล าดับแรก ได้แก่ ข้าพเจ้าตั้งใจท าข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ ข้าพเจ้าคิด
อยู่เสมอว่าอนาคตของข้าพเจ้าส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการเรียน และเมื่อขาดเรยีนในรายวิชาใด 
ข้าพเจ้าจะรบีติดตามกับเพื่อนว่าเรียนอะไรไปบา้งแล้ว 
     1.4 ความสัมพันธ์กับเพื่อนในการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลีย่สูงสามล าดับแรก ได้แก ่ข้าพเจ้าสามารถท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้ 
ข้าพเจ้ามีเพื่อนสนิททีส่ามารถปรกึษาเกี่ยวกับการเรียน เพื่อนจะช่วยเหลือเมื่อข้าพเจ้ามปีัญหาในการเรียน
หรือไมเ่ข้าใจบทเรยีน และข้าพเจา้ยินดีช่วยเหลือเพื่อนท่ีไม่เขา้ใจในบทเรียน 
     1.5 การสนับสนุนจากครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ    
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสามล าดับแรก ได้แก่ ผูป้กครองสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการเรยีน
อย่างพอเพียง ผู้ปกครองเป็นก าลังใจในเรื่องเรียนให้กับข้าพเจ้า และผู้ปกครองให้ก าลังใจเมื่อข้าพเจ้าทอ้แท้หรือ
ผิดหวังเกี่ยวกับการเรยีนหรือเรื่องต่างๆ  
     1.6 คุณภาพการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีคา่เฉลีย่สูงสามล าดับแรก ได้แก่ อาจารยส์่วนใหญ่ชี้แจงจุดมุ่งหมายของการเรยีนในแต่ละ
ครั้งอย่างชัดเจนก่อนเริม่การสอน อาจารยส์่วนใหญ่เปดิโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อไม่เข้าใจ และอาจารย์  
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ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอน 
     1.7 สิ่งแวดล้อมในการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้ออยู่
ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสามล าดับแรก ได้แก่ สถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรมเสริมการเรยีนการสอนมี
เพียงพอ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนังสือ ต ารา ระบบสารสนเทศ ระบบการสืบคน้ทาง
อินเตอร์เนต็ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ และห้องเรียนส่วนใหญ่มีสภาพถูกสุขลักษณะ โปร่ง สะอาด 
อากาศถ่ายเทได้ด ี

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน (Beta = .486) คุณภาพการสอน (Beta = .474) และความสัมพันธ์กับ
เพื่อนในการเรียน (Beta =- .169) โดยโดยปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยนีส้ามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ร้อยละ 
73.60 แสดงว่า เจตคติต่อการเรยีน  มีความส าคญัเป็นอันดับแรกในการพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รองลงมาคือ คุณภาพการสอน และความสมัพันธ์กับ
เพื่อนในการเรียน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ปัจจัยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยดา้นการสนับสนุนจากครอบครัว ความสัมพันธ์

กับเพื่อนในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ คุณภาพการสอน สิ่งแวดลอ้มในการเรียน นิสัยในการเรียน และเจตคติ
ต่อการเรียน โดยปัจจัยที่มคี่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ความสัมพันธ์
กับเพื่อนในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  ส าหรับปัจจยัสนับสนุนทางครอบครัวที่อยู่ในระดับมากนั้น อาจเป็น
เพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่มาจากนอกเมืองหรือมาจากชนบท ซึ่งความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวจะมีอยู่สูง 
ดังนัน้จึงได้รับการเอาใจใสจ่ากครอบครัวทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเรยีน โดยเฉพาะเรื่องการเงินเพื่อ
สนับสนุนการเรยีน ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับผลการวิจัยของ Yamwong, P. (2012, p.45) ที่ได้ท าการศึกษา
เรื่อง การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับผลการวิจยัของ 
Intachai, A. (2013, p.67) ที่ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลลา้นนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ พบว่า 
สภาพแวดล้อมในครอบครัวของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก  ส าหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนในการเรียนทีอ่ยู่ใน
ระดับมากนั้น เป็นเพราะว่านักศึกษาคณะครุศาสตรไ์ดร้ับการปลูกฝงัให้มีความสัมพันธ์อันดีในการเรยีนและการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีโ่ปรแกรมวิชา คณะหรือมหาวิทยาลัยจดัให้อยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ นักศึกษาส่วนใหญ่
จึงมีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ท าให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์จึงช่วยเหลือกันในเรื่องการเรียน รวมทั้งให้ค าปรึกษา
เรื่องการเรียนซึ่งกันและกัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวจิัยของ Umprasert, P. (2009, p.58) ท่ีได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชากลยุทธ์การเลือกซื้อและใช้สื่อโฆษณาของ
นักศึกษาคณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีปทุม พบว่า ความสมัพนัธ์กับกลุ่มเพื่อนของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 
รวมทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมี Powpittayadhorn, M. & Homwuttiwong, S. (2018, p.947) ที่ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาปฏิบตักิารวัสดุก่อสร้างของนิสิตสาขาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม พบว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนนิสติในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก ส่วนแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิก็อยู่ในระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์    
ส่วนหน่ึงมีผลการเรียนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นคณะที่มีการแข่งขนัในการเข้าเรยีนสูง ดังนั้นนักศึกษาจึงมี
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เป้าหมายทีชั่ดเจนในการเรียน และมีเป้าหมายที่จะประกอบอาชีพครูในอนาคต นักศึกษาเหล่านี้จึงมีความตั้งใจ
และรับผิดชอบต่อการเรยีนของตนเองสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ Korlertvolapong, P., et al. (2016, 
p.37) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Saengloetuthai, J. (2014, p.139) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
สาขาวิชาชีพครูของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อวิชาชีพครู
ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก  ซึ่ง Kaotrakool, S. (2011., p.172) กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิว่าเป็นแรงขับให้
บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤตกิรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่ตนเองได้ตัง้ไว้ บุคคล
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะไม่ท างานเพราะหวังรางวลัแต่ท าเพื่อจะประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ ที่ตั้งไว ้   

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน คุณภาพการสอน และความสัมพันธ์กับเพื่อนในการเรียน โดยปัจจัยทั้ง   
3 ปัจจัยนี้สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยทีส่่งผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษา     
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชรได้ร้อยละ 73.60  
     2.1 จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ ตัวแปรเจตคตติ่อการเรียนเป็นตวัแปรที่มีอ านาจ
พยากรณผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรดีทีสุ่ด 
โดยมีคา่สัมประสิทธ์ิการพยากรณเ์ท่ากับ .486 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าเรียนในคณะ
ครุศาสตร์ซึ่งมีการแข่งขันการเข้าเรียนสูง นักศึกษาส่วนใหญ่มผีลการเรียนในระดับมัธยมปลายค่อนข้างสูง 
นักศึกษาเหล่านีม้ีความสนใจในในการเรยีนมาก จึงท าให้มีเจตคติที่ดตี่อการเรียน นอกจากน้ีการที่นักศกึษา
ตระหนักว่าการเรียนรายวิชาต่างๆ จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ รวมทั้งท าให้มีความรู้กว้างขวางขึน้ และเห็น
ว่าการท ากิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรยีนมีประโยชน์ต่อตนเอง จึงท าให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียน การมีเจตติต่อ
การเรยีนที่ดีจึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจึงสูงตามไปด้วย ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Chuchuay, P. (2008, p.77) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า เจตคตติ่อการเรยีน
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษา และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Intachai, A. (2013, p.72) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาวิศวรกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค
พายัพ เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยหนึ่งท่ีสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาคือ เจตคตติ่อการ
เรียน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Srikam, A., et al. (2017, p.1) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัย   
ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรมัย์ ผลการวิจัย
พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงอย่างเดียวท่ีส่งผลสูงสุดต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิจัยการศึกษา คือ  
ความตั้งใจเรยีน เจตคติต่อวิชาวิจยัการศึกษา และมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง  ซึ่ง Ralph, (1982, p. 498) กล่าวว่า 
การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรยีนนัน้ ผู้สอนต้องรู้หลักวิธีในการสร้างเจตคติที่ดตี่อการเรียน การใช้เทคนิค วิธีการ
สอนและอุปกรณ์ที่หลากหลายในการสร้าง เจตคติ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
ซึ่งสอดคล้องกับ Mondal, (2018, unpaged) ที่กล่าวว่า การมีเจตคติที่ดีช่วยเอื้อให้ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู ้

2.2 คุณภาพการสอน เป็นตัวแปรที่มีอ านาจในการพยากรณผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รองลงมาจากเจตคตติ่อการเรียน โดยมีคา่
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ .474 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและ            
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คณะครุศาสตรม์ีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนจดัการเรียนการสอนโดยยดึผู้เรียนเป็นส าคญั ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนโดยยึดผู้เรยีนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการเรยีนการสอนที่ให้ความส าคญักับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จัก
เรียนรูด้้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง และได้พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที่จึงท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปดว้ยดี รวมทั้งการที่อาจารย์ผูส้อนมกีาร
เตรียมการสอน ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียน จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามเมื่อไม่เข้าใจบทเรยีน มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อประกอบการสอน รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลทีม่ี
ประสิทธิภาพ จึงท าให้นักศึกษาสนใจเรียนและส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ผลการวิจัยไมส่อดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Lawanwong, S. (2000, p.198-200) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยคดัสรรทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษากลุม่สถาบันราชภัฏ เขตภูมศิาสตร์ภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทีส่ง่ผล
ทางอ้อมเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษา คือ คุณภาพการสอน อย่างไรกต็าม Good, T.L. (1983,   
pp.127-144) ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพการสอนว่า ผู้สอนที่มีคณุภาพการสอนที่ดี ประกอบด้วย การสอน
อย่างตั้งใจจริง มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของสิ่งที่สอน สามารถอธิบายความหมายได้ชัดเจน จัด
กิจกรรมการสอนได้อย่างเหมาะสม เตรยีมการสอน และเอาใจใส่ในการสอนเป็นอยา่งดี ซึ่งกู๊ดเช่ือว่า การสอนที่มี
คุณภาพจะมผีลต่อการเรียนของผูเ้รียน ช่วยให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียนดีขึ้น 

3. ความสัมพันธ์กับเพื่อนในการเรยีน เป็นตัวแปรที่มีอ านาจในการพยากรณผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รองลงมาจากคณุภาพการสอน โดยมคี่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ -.169 ซึ่งมีค่าเป็นลบ ซึ่งแสดงว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนในการเรียนสง่ผลทางลบ
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งหมายความว่าหากความสัมพันธ์กับเพื่อนในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก็จะไมสู่ง หรือหากความสัมพันธ์กับเพื่อนอยูใ่นระดับน้อย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก็จะ
อยู่ในระดับสูง ท้ังนี้อาจะเป็นเพราะว่านักศึกษาท่ีมีความสามารถในการเรยีนสูงหรือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูง 
อาจมีปัญหาด้านการเรียนน้อยหรอืไม่มีปญัหาด้านการเรียน ดังนั้นจงึไม่จ าเป็นจะต้องพึ่งพาคนอื่นในการเรยีน
หรือมีความต้องการความช่วยเหลอืด้านการเรียนจากเพื่อนน้อย และไม่สนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มเพื่อทบทวน
บทเรียน ซึ่งผลการวิจยันี้ไมส่อดคล้องกับผลการวิจัยของ David, A. (1971, p.5789-A) ที่ได้ศึกษาพบว่า 
นักศึกษาท่ีมีความพอใจในความสมัพันธ์กับเพื่อนในช้ันมากจะมีผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการสูงกว่านักศึกษาท่ีมีความ
พอใจในความสัมพันธ์กับเพื่อนในช้ันน้อย และผลการวิจัยของ Boyd, W.M. (1979, p.175) รวมทั้ง Song & 
Hattie. (1984, pp.1269-1281) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนมีความสมัพันธ์ทางบวกกับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. จากผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการเรียนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ในอันดบัแรก ดังนั้น อาจารยผ์ู้สอนควรจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการเรยีนที่สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการเรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต เมื่อนักศึกษามีความชอบหรือมเีจตคติทีด่ีต่อการ
เรียนก็จะท าใหส้นใจที่จะเรียนมากข้ึน ซึ่งย่อมส่งผลท าใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
    2. คุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนเป็นปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน
อันดับรองลงมาจากเจตคติต่อการเรียน ดังนั้น เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาสูงข้ึน อาจารย์ผูส้อน
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ต้องให้ความส าคญักับการจดัการเรียนการสอน โดยมีการเตรยีมการสอน จัดหาสื่อและอุปกรณ์การสอนท่ี
ทันสมัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  
    3. ส าหรับความสมัพันธ์กับเพื่อนในการเรียนเป็นปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในอันดับ
รองลงมาจากคณุภาพการสอน แต่เป็นการส่งผลทางลบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนั้นอาจารย์ผูส้อนควร
ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมกลุม่ในระหว่างเรยีนเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ในกลุ่มเพื่อน ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน และให้แรงเสรมิกับนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางการเรียนช่วยเหลือเพื่อนท่ี
ประสบปัญหาในการเรยีน รวมทั้งส่งเสริมการให้ค าปรึกษาซึ่งกันและกันในเรื่องการเรียน  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการศึกษาตัวแปรพยากรณ์อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา อาทิ 
โปรแกรมวิชาที่เรียน ฐานะทางเศรษฐกิจ ความมีวินัยในการเรยีน การปรับตัวในการเรยีน การบริหารเวลาของ
นักศึกษา ความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ภาวะสุขภาพของนักศึกษา ทักษะการแสวงหาความรู้     
การดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาหรืออาจารย์ที่ปรกึษา เป็นต้น 
    2. ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัย 7 ด้าน โดยใช้แบบสอบถาม แม้วา่แบบสอบถามที่ผู้วจิัยได้พัฒนาขึน้
จะผ่านการหาคณุภาพจนสามารถวัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ แต่บางตัวแปรมีข้อค าถามท่ีใช้วัดหลายข้อ ดงันั้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาด้านเวลาที่ใช้ในการตอบ ผูส้นใจที่จะท าการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้อาจเลือกข้อ
ค าถามให้น้อยลงโดยเลือกข้อที่มีคา่อ านาจจ าแนกสูงไว ้
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