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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlation Research) ที่มุงศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิ-     

พลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ใน    
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2546 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 
จํานวน 295 คน โดยตัวแปรอิสระที่ศึกษาในครั้งนี้ไดแก เกรดเฉลี่ยเดิม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะของเพื่อน บรรยากาศใน
ครอบครัว บรรยากาศทางวิชาการภายในสถาบัน คุณภาพการสอนของอาจารย ทัศนคติทางการเรียน นิสัยในการเรียน และเวลา
ที่ใชการศึกษาเพิ่มเติม และตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล
คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น และวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) โดยวิเคราะหดวย
โปรแกรม SPSS for Windows ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสถิติเบื้องตนนั้น ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตน คือ นิสัยในการเรียน เวลาที่ใช
ศึกษาเพิ่มเติม ทัศนคติทางการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะของเพื่อน และบรรยากาศทางวิชาการภายในสถาบัน โดยมีคา
อิทธิพลทางตรงเทากับ .234 .204 .172 .168 .116 และ -.072 ตามลําดับ ตัวแปรที่มีเฉพาะอิทธิพลทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสถิติเบื้องตนไดแก คุณภาพการสอนของอาจารย เกรดเฉลี่ยเดิม และบรรยากาศในครอบครัว โดยมีคาอิทธิพลทาง 
ออมเทากับ .062 .048 และ .048 ตามลําดับ 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the causal relationship of variables that affect students in their 
learning achievement in the course Introduction to Statistics, at Bangkok University.  The concerned population 
was the 2nd year students of the 1st semester in the academic year 2003 of Bangkok University.  The sample 
consisted of 295 students. These students were randomly selected using the simple random sampling technique.  
The independent variables were the latest cumulative GPA, motivation, friendships, family relationships, the 
academic atmosphere of the university, quality of instruction, attitude towards studying in Introduction to Statistics, 
study behavior and the time for external study.  The dependent variable was the learning achievement in 
Introduction to Statistics.  The fact-finding technique used for this research is a questionnaire that measures the 
exogenous and endogenous variables.  The data were analyzed using the method of path analysis in the multiple 
regression.  The results of the study were as follows: The causal relationship model for the learning achievement   
in Introduction to Statistics at Bangkok University was as follows: The variables which had the most direct effect 
on the learning achievement in Introduction to Statistics were study behavior (.234), time for external study (.204), 
attitude towards studying in Introduction to Statistics (.172), motivation (.168), friendships (.116) and the academic 
atmosphere of the university (-.072).  The variables which indicate an indirect effect on the learning achievement  
in Introduction to Statistics were quality of instruction (.062), latest cumulative GPA (.048), and family 
relationships (.048). 
 



ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
ปจจุบันประเทศไทยกําลังดําเนินการปฏิรูปการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปน  
พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปจจุบันที่ไดรับการพัฒนา 
เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ความมุงหมายที่สําคัญของพระ   
ราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ คือ พัฒนาคนไทยใหเปนบุคคล
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม   
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวม 
กับผูอื่นไดอยางมีความสุข และในการจัดการศึกษานั้นประ- 
สงคที่จะใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 12-13) ดังนั้น กระ 
บวนการจัดการศึกษาจึงสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา  
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันแหงองคความรู เปน
สถานที่คนควาขอมูล เปนแหลงพัฒนาบุคคลในทุกๆ ดาน 
และเปนสถาบันผลิตบัณฑิตหรือทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ
ของสังคมไทย เพื่อใหทุกคนที่ไดรับการเรียนรู ไดรับการ 
ศึกษาใหเปนคนเกง เปนคนดี มีความสุขและเต็มดวยคุณ- 
ภาพ ความรู และคุณธรรม (พันธศักดิ์  พลสารัมย และคณะ 
2543: 1-2) ดังนั้น การผลิตกําลังคนเปนหนาที่ที่สําคัญประ- 
การหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาจะ
กระทําหนาที่นี้ใหสมบูรณก็ตอเมื่อสามารถผลิตบัณฑิต         
ที่มีความรูความสามารถและคุณธรรมสูงออกไปเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพ จึงเปนสิ่งที่สถาบัน 
อุดมศึกษาควรใหความสนใจอยางยิ่ง ซึ่งการพิจารณาถึง
คุณภาพของบัณฑิตนั้น สิ่งหนึ่งที่เปนตัวบงช้ี คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา เมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน 
ตัวบงช้ีคุณภาพของนักศึกษาอยางหนึ่งจึงทําใหมีนักการ
ศึกษาหลายทานใหความสนใจปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
แกไขใหนักศึกษาไดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหดีที่สุด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนผลมาจากองคประกอบ
ทางดานสติปญญา (Intellectual Factor) และองคประกอบ
ทางดานที่ไมใชสติปญญา (Non-intellectual Factor) การที่
บุคคลจะประสบผลสําเร็จทางการศึกษามากนอยเพียงใดนั้น 
ขึ้นอยูกับองคประกอบทั้งสองนี้ องคประกอบทางดานสติ 
ปญญาเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งที่มีผลตอการเรียนรูหรือ

สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน เปนความสามารถในการคิดของ
บุคคล อันเปนผลมาจากการสะสมของประสบการณตางๆ 
รวมถึงความสามารถที่ติดตัวมาแตกําเนิด ซึ่งความสามารถ
เหลานี้วัดไดหลายทาง เปนตนวาวัดสมรรถภาพทางสมอง 
ความถนัดทางการเรียน ความคิดสรางสรรค และความ 
สามารถในการแกปญหา สวนองคประกอบดานที่ไมใชสติ 
ปญญา ก็มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมนอย        
ซึ่งไดแก ทัศนคติที่มีตอวิชาที่เรียน รูปแบบการเรียน สภาพ 
แวดลอมของสถานศึกษา คุณภาพการสอนของครู ลักษณะ
การคบเพื่อน การศึกษาของบิดามารดา เปนตน ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีการเรียนรูในโรงเรียนของ Bloom (1976, อางถึงใน 
อารมย  สนานภู, 2539: 17-18) ที่กลาววา ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบ ดวยตัวแปร 3 ดาน     
คือ พฤติกรรมดานการเรียนรูกอนเรียน (Cognitive Entry 
Behavior) ซึ่งเปนตัวแปรที่สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดประมาณ รอยละ 50 พฤติ- 
กรรมดานจิตพิสัยกอนเรียน (Affective Entry Behavior) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไดประมาณรอยละ 25 และคุณภาพการสอนของอาจารย 
(Quality of Instruction) สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดประมาณ รอยละ 25  

ผูวิจัยสังเกตเห็นวานักศึกษาที่ผานระบบการคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัยแลว เมื่อเรียนไประยะหนึ่งก็จะมีนักศึกษา
สวนหนึ่งที่ออกกลางคัน ขาดการติดตอไมมาลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา และลาออกกลางคัน มีนักศึกษาที่ถูกภาค 
ทัณฑเนื่องจากผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว และมี
นักศึกษาที่ไมสามารถเรียนไดสําเร็จตามระยะเวลาที่หลัก 
สูตรกําหนด นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่สอบไมผานรายวิชา
ตางๆ หลายวิชา โดยเฉพาะวิชาที่มีการคํานวณ เชน วิชาคณิต- 
ศาสตร วิชาสถิติ เปนตน และเนื่องจากสถิติเปนศาสตรที่มี
ความสําคัญกับคนในทุกสาขาวิชาชีพ ไมเฉพาะผูที่ประกอบ
อาชีพเปนนักสถิติเทานั้นที่ตองเรียนวิชาสถิติ บุคคลในวิชา 
ชีพตางๆ ก็ควรมีความรูทางสถิติดวย เนื่องจากสถิติเปน
ศาสตรที่นําไปประยุกตใชในการวิจัยประเภทตางๆ อยาง
กวางขวาง ดังจะเห็นไดจากสถาบันการศึกษาจะจัดใหมีราย 
วิชาสถิติในสาขาตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู และประ- 
กอบกับการที่ผูวิจัยเปนอาจารยผูสอนวิชาสถิติคนหนึ่งได
เห็นปญหาวา มีนักศึกษาบางสวนไมสามารถเรียนวิชานี้ได 



 

ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ตองลงทะเบียนเรียนราย 
วิชาซ้ํา นับเปนความสูญเปลาทางการศึกษาโดยเฉพาะวิชา
สถิติเบื้องตน ซึ่งเปนวิชาที่จะทําใหนักศึกษาไดเรียนรูหลัก
สถิติและแนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ เพื่อเปนเครื่องมือใน
การวิเคราะหขอมูลในการทําวิจัยทางสังคมศาสตร 

จากเหตุผลที่กลาวมา จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความ 
สัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรตางๆ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาสถิติเบื้องตนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เพื่อเปนประโยชนแกนักศึกษา อาจารย และผูปก 
ครองเพื่อจะไดเปนแนวทางชวยกันปรับปรุงแกไขและสง 
เสริมใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาสถิติ
เบื้องตนและวิชาที่เกี่ยวของซึ่งจะชวยลดปญหาทางการเรียน
และความสูญเปลาทางการศึกษาตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 
1. ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

2. ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ- 
พลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้มีกลุมประชากรเปาหมายเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในระดับปริญญาตรีที่เรียน
วิชาสถิติเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2546 จํานวน 
1,132 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Ran- 
dom Sampling) เพื่อสุมตัวอยางนักศึกษาจํานวน 295 คน   
จากกลุมประชากร 

สําหรับตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย  
1) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ACHI) 2) ตัวแปรอิสระ 
มีจํานวน  9 ตัวแปร ไดแก ผลการเรียนเดิมกอนเขามหา- 
วิทยาลัย (GPA) ทัศนคติตอการเรียนวิชาสถิติ เบื้องตน 
(ATTI) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (MOTI) นิสัยการเรียน (ACTI) 
คุณภาพการสอนของอาจารย (TEAC) บรรยากาศทางวิชาการ
ภายในสถาบัน (UNIV) ลักษณะของเพื่อน (FRIE) บรรยา- 
กาศในครอบครัว (FAMI) และเวลาที่ใชในการศึกษาเพิ่มเติม 
(TIME) โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภาพ 1 
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แผนภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 



 

สมมติฐานการวิจัย 
จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่ผานมา ตลอดจน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัย
มีสมมติฐานการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการเรียนเดิมกอนเขามหาวิทยาลัย แรงจูงใจใฝสัม- 
ฤทธิ์ ลักษณะของเพื่อน บรรยากาศในครอบครัว บรรยากาศ
ทางวิชาการภายในสถาบัน และคุณภาพการสอนของอาจารย
มีอิทธิพลทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้อง 
ตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2. ผลการเรียนเดิมกอนเขามหาวิทยาลัย แรงจูงใจใฝสัม- 
ฤทธิ์ ลักษณะของเพื่อน บรรยากาศในครอบครัว บรรยากาศ
ทางวิชาการภายในสถาบัน และคุณภาพการสอนของอาจารยมี
อิทธิพลทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้อง 
ตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยออมผานทัศนคติ
ตอการเรียนวิชาสถิติเบื้องตน ผานนิสัยในการเรียนวิชาสถิติ
เบื้องตน และผานเวลาที่ใชในการศึกษาเพิ่มเติม 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คาดวาจะไดรับประโยชนดัง 
ตอไปนี้ 

1. ทราบตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสถิติเบื้องตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2. ไดตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งจะใชเปนแนวทางใหผูที่
เกี่ยวของทุกฝายสามารถนําตัวแปรนั้นๆ มาพิจารณาเพื่อหา
แนวทางแกไขหรือปรับปรุงใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาสถิติเบื้องตนใหดีขึ้น 
 
นิยามศัพทปฏิบัติการ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  (ACHI) 
หมายถึง คะแนนผลการเรียนวิชาสถิติเบื้องตนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งไดจากการสอบของนักศึกษาที่
ประกอบดวยคะแนนทดสอบยอย 20 คะแนน คะแนนสอบ
กลางภาค 35 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน 
และคะแนนการมีสวนรวมในชั้นเรียน 5 คะแนน (รวม100 
คะแนน)  

2. ผลการเรียนเดิมกอนเขามหาวิทยาลัย (GPA) หมายถึง 
เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาในระดับช้ันที่จบมากอนมา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

3. ทัศนคติตอการเรียน (ATTI) หมายถึง ทาทีหรือความ 
รูสึกของนักศึกษาที่มีตอวิชาสถิติเบื้องตน ซึ่งวัดจากแบบ 
สอบถามที่ใหแสดงความรูสึกหรือทาทีที่มีตอวิชาสถิติเบื้อง 
ตน โดยแบบสอบถามมีการแบงระดับการแสดงความรูสึก 5 
ระดับ คือ มีความรูสึกที่ดีมาก ดี ปานกลาง นอย และนอย
ที่สุด 

4. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (MOTI) หมายถึง ความปรารถนา
หรือความมุงมั่นของนักศึกษาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ
ลุลวงดวยดีตามที่ต้ังใจไวโดยวัดเปนคะแนนจากแบบสอบ 
ถามที่ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปรารถนา 
ความมุงมั่นของตนเองออกมา โดยแบงระดับความคิดเห็น
ออกเปน 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็น
ดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด 

5. นิสัยในการเรียน (ACTI) หมายถึง พฤติกรรมที่นัก 
ศึกษาแสดงออกอยางสม่ําเสมอในการเรียนวิชาสถิติเบื้องตน 
โดยวัดเปนคะแนนซึ่งใชแบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองในการเรียนวิชา
สถิติเบื้องตน โดยแบบสอบถามแบงระดับความคิดเห็นดาน
พฤติกรรมในการเรียนวิชาสถิติเบื้องตนของตนเองออกเปน 
5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปาน
กลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด 

6. คุณภาพการสอนของอาจารย (TEAC) หมายถึง คะแนน 
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารยผูสอนในวิชาสถิติเบื้องตน ซึ่งไดแก การแจง
จุดประสงคและรายละเอียดของวิชากอนสอน การเตรียมการ
สอนมาอยางดี มีเอกสารการสอนพรอมเขาสอนสม่ําเสมอ 
และตรงเวลา อธิบายไดเขาใจ ใชเทคนิคการสอนที่นาสนใจ 
รับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา เปดโอกาสใหนักศึกษามี
สวนรวมในการเรียน เปนตน โดยใชแบบสอบถามใหนัก 
ศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอนของ
อาจารย โดยแบบสอบถามไดแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 
5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง 
เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด 
 
 



 

7. บรรยากาศทางวิชาการในสถาบัน (UNIV) หมายถึง 
สภาพแวดลอมและกิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อมุงใหนักศึกษาไดรับประโยชนในการเรียน
การสอน และใหนักศึกษาไดเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ เชน 
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอเรื่องการเรียนการสอนเปน
อันดับแรก ใหอิสระแกนักศึกษาในการเลือกวิชาเรียน จัด
กิจกรรมทางวิชาการอยูเสมอ สงเสริมใหนักศึกษามีความ
กระตือรือรนในการแสวงหาความรู รวมไปถึงการจัดสภาพ 
แวดลอมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่อง 
ซึ่งวัดเปนคะแนนโดยใชแบบสอบถามใหนักศึกษาไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศทางวิชาการในสถาบัน โดย
แบบสอบถามไดแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ 
คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง    
เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด 

8. ลักษณะของเพื่อน (FRIE) หมายถึง ลักษณะของเพื่อน
ที่นักศึกษาไดคบหาดวยในมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะในดาน
ตางๆ ดังนี้ ใหคําปรึกษาเมื่อมีปญหา คอยตักเตือนเมื่อทําสิ่ง
ที่ไมควร คอยชวยเหลือการเรียน เชน ชวยอธิบายเมื่อเรียนไม
เขาใจ ชวยเก็บเอกสารใหเมื่อขาดเรียน ชักชวนใหอานหนัง 
สือหรือทําแบบฝกหัด มีความรักใคร จริงใจ และตั้งใจเรียน 
ซึ่งวัดเปนคะแนนความสัมพันธกับเพื่อน โดยใชแบบสอบ 
ถามใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะความ 
สัมพันธกับเพื่อน โดยแบบสอบถามนั้นไดแบงระดับความ
คิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก 
เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด 

9. บรรยากาศในครอบครัว (FAMI) หมายถึง บรรยากาศ
ทางบานของนักศึกษาตามความรูสึกของนักศึกษาเอง ในดาน
พอแมหรือผูปกครองใหการสนับสนุนการเรียนที่นักศึกษา
เรียนอยู ความสัมพันธของนักศึกษากับครอบครัว ซึ่งวัดเปน
คะแนนความคิดเห็นดานความสัมพันธในครอบครัวของ
นักศึกษาเอง โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีการแบง
ระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด 
เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวย
นอยที่สุด 

10. เวลาที่ใชในการศึกษาเพิ่มเติม (TIME) หมายถึง เวลาที่
นักศึกษารับรูวาตนเองไดใชอยางจริงจังในการเรียน การ
ทบทวนบทเรียน หรือทํางานเกี่ยวกับการเรียน นอกเหนือ   
จากการเรียนในชั้นเรียนทั้งที่พักและที่มหาวิทยาลัย วัดเปน
ช่ัวโมงตอสัปดาห  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กรมวิชาการ (2536: 21 อางถึง Millman และ Greene, 

1989) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา หมาย 
ถึง ปริมาณและลักษณะของความรูในสาขาวิชาที่บุคคลได 
รับลักษณะการจัดองคประกอบและโครงสรางของความรู 
และการใชประโยชนโครงสรางของความรูในการแกปญหา 
ในการคิดเชิงสรางสรรค ในการประเมินความนาเชื่อถือของ
ขออางและในการศึกษาคนควาตอไป  

อารมย สนานภู (2539: 17 อางถึง Eysenck, Arnold และ 
Meili, 1972: 16) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนผลมา
จากการกระทําที่ตองอาศัยความสามารถทั้งทางรางกายและ
ทางสติปญญา ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาด
ของความสําเร็จที่ไดจากการเรียน โดยอาศัยความสามารถ
เฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระ 
บวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เชน อาจจะไดจากการ
สังเกต การตรวจการบาน หรืออาจไดมาในรูปของระดับ
คะแนนที่ไดจากโรงเรียน ซึ่งตองอาศัยกระบวนการที่ซับ 
ซอนและระยะเวลาที่นาน หรืออาจไดมาดวยการวัดจากแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนผลมาจากองคประกอบ
ทางดานสติปญญา (Intellectual Factor) และองคประกอบ
ทางดานที่ไมใชสติปญญา (Non-intellectual Factor) การที่
บุคคลจะประสบผลสําเร็จทางการศึกษามากนอยเพียงใด    
นั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบทั้งสองนี้ องคประกอบทางดาน
สติปญญาเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งที่มีผลตอการเรียนรูหรือ
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน เปนความสามารถในการคิดของ
บุคคล อันเปนผลมาจากมาจากการสะสมของประสบการณ
ตางๆ รวมถึงความสามารถที่ติดตัวมาแตกําเนิด ซึ่งความ 
สามารถเหลานี้วัดไดหลายทาง เปนตนวา วัดสมรรถภาพทาง
สมอง ความถนัดทางการเรียน ความคิดสรางสรรค และ
ความสามารถในการแกปญหา สวนองคประกอบดานที่ไมใช
สติปญญา ก็มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมนอย ซึ่ง
ไดแก ทัศนคติที่มีตอวิชาที่เรียน รูปแบบการเรียน สภาพแวด 
ลอมของสถานศึกษา คุณภาพการสอนของครู ลักษณะการ  
คบเพื่อน การศึกษาของบิดามารดา เปนตน (อารมย  สนานภู, 
2539: 17-18 อางถึง Anastasi, 1970: 142)  

ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความรู ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู สามารถ



 

ใชความรูในการแกปญหา ในการคิดสรางสรรค และการ 
ศึกษาคนควา ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นวัดไดจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ 
ใชคะแนนสอบรวม (100%) วิชาสถิติเบื้องตนของนักศึกษา 
ที่ไดเรียนไปแลวเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวามีตัว
แปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนคอน 
ขางมาก เชน เกรดเฉลี่ยเดิม (ทรายทอง  พวกสันเที๊ยะ, 2542; 
อารมย  สนานภู, 2539) แจงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (ทรายทอง     
พวกสันเที๊ยะ, 2542; ปกรณ  ประจันบาน, 2542) ลักษณะของ
เพื่อน (อารมย  สนานภู, 2539) บรรยากาศในครอบครัว 
(ปกรณ  ประจันบาน, 2542) บรรยากาศทางวิชาการภายใน
สถาบัน (อารมย  สนานภู, 2539) คุณภาพการสอนของอาจารย 
(ปกรณ  ประจันบาน, 2542; สุนิสา  ละวรรณวงษ, 2543; 
อารมย  สนานภู , 2539) ทัศนคติทางการเรียน (ธีระศักดิ์     
อุรัจนานนท, 2544; พิรุฬห  พรหมเวฬุพัฒน, 2544; ปกรณ  
ประจันบาน, 2542; ทรายทอง  พวกสันเที๊ยะ, 2542; สุนิสา  
ละวรรณวงษ, 2543; อารมย  สนานภู, 2539) นิสัยในการเรียน 
(ทรายทอง  พวกสันเที๊ยะ, 2542; สุนิสา  ละวรรณวงษ, 2543; 
อารมย  สนานภู, 2539) และเวลาที่ใชในการศึกษาเพิ่มเติม 
(ทรายทอง  พวกสันเที๊ยะ, 2542; ปกรณ  ประจันบาน, 2542) 
เปนตน ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
อิทธิพลของปจจัยเหลานี้ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  
สถิติเบื้องตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correla- 
tion Research) ที่มุงศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัว
แปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้อง 
ตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีกลุมประชากรเปา 

หมายเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในระดับปริญญา
ตรีที่เรียนวิชาสถิติเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2546 จํานวน 1,132 คน และกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
จํานวน 295 คนที่สุมมาจากกลุมประชากร โดยวิธีการสุม

ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) การคํานวณ
จํานวนตัวอยางในที่นี้ใชสูตร (ประคอง, 2542: 10-11) 
                                            N                     n      =     

                                1  +  Ne2 

เมื่อ n คือ จํานวนตัวอยาง N คือ จํานวนประชากร และ  
e คือ ระดับความผิดพลาดในการประมาณ (5%) 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามใหนัก 

ศึกษาตอบดวยตนเองเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ โดยแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออก 
เปน 2 สวน ดังนี้ 

1) ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา สอบถามเกี่ยวกับ เพศ 
วุฒิการศึกษาที่จบมากอนเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยกรุง 
เทพพรอมเกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขาเรียนมหาวิทยาลัย เกรด
เฉลี่ยสะสมปจจุบัน และจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่ใชใน
การทบทวนเนื้อหาบทเรียนวิชาสถิติเบื้องตนเพิ่มเติมจากที่
อาจารยสอนในชั้นเรียน 

2) แบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 7 
ดาน ไดแก ดานทัศนคติที่มีตอวิชาสถิติเบื้องตน ดานนิสัย
ในการเรียน ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานคุณภาพการสอน
ของอาจารย ดานลักษณะของเพื่อน ดานบรรยากาศทางวิชา 
การในสถาบัน ดานบรรยากาศในครอบครัว  
 

วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเริ่มดําเนินการดังนี้ 
1) การสรางเครื่องมือการวิจัย: การสรางเครื่องมือการ

วิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับทัศนคติในการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ นิสัยการเรียน 
คุณภาพการสอนของอาจารย บรรยากาศทางวิชาการใน
สถาบัน ลักษณะของเพื่อน บรรยากาศในครอบครัว และเวลา
ที่ใชในการศึกษาเพิ่มเติม และลงมือสรางแบบสอบถามให
สอดคลองกับนิยามศัพทปฏิบัติการ โดยสรางแบบสอบถาม
ดานทัศนคติที่มีตอการเรียน ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดาน
นิสัยการเรียน ดานคุณภาพการสอนของอาจารย ดานบรรยา 
กาศทางวิชาการภายในสถาบัน ดานลักษณะของเพื่อน และ
ดานบรรยากาศในครอบครัวมีจํานวนขอคําถาม 15 ขอ 15 ขอ 



 

15 ขอ 17 ขอ 12 ขอ 16 ขอ และ 17 ขอ ตามลําดับ หลัง 
จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวมาหาคุณภาพ
ประกอบดวย 

1.1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ตรวจสอบขอคําถามดานเนื้อหาและภาษาที่ใชวามี
ความสมบูรณเพียงใด แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
กอนนําไปทดลองใชกับนักศึกษาจํานวน 50 คนที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจริง แตเปนนักศึกษาที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุม
ตัวอยางจริงเพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น 

1.2) การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ผานการ  
ตรวจ สอบความเที่ยงตรงจากผูทรงคุณวุฒิ โดยทดลองกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 ที่
เคยเรียนวิชาสถิติเบื้องตนมาแลวจํานวน 50 คน (เปนนักศึกษา
คนละกลุมกับกลุมตัวอยางในการวิจัย) แลวนําขอมูลมา
วิเคราะห หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดวา แบบสอบ 
ถามดานทัศนคติ ดานนิสัยการเรียน ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ดานคุณภาพการสอนของอาจารย ดานลักษณะของเพื่อน   
ดานบรรยากาศทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย และดาน
บรรยากาศในครอบครัว มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 
0.7745, 0.8435, 0.7816, .07818, 0.88, 0.8374 และ 0.8737 
ตามลําดับ 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลทําในปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 

2546 (กันยายน 2546) โดยผูวิจัยติดตอกับอาจารยผูสอน    
ในวิชาที่นักศึกษาที่ตกเปนกลุมตัวอยางใหชวยนําแบบสอบ 
ถามแจกใหนักศึกษาซึ่งเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
แลวสงคืนใหอาจารย และผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามที่
ตอบกลับมาเรียบรอยแลวจากอาจารยผูสอนของนักศึกษา
กลุมตัวอยาง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตอไป โดยใน
แบบสอบถามนั้นไดใหนักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาดวย 
เพื่อผูวิจัยจะไดนําขอมูลที่เปนผลการเรียนวิชาสถิติเบื้อง   
ตนของนักศึกษาซึ่งเปนคะแนนรวมทั้งเทอม (100%) ของ
นักศึกษา ผูนั้นมาวิเคราะหเปนตัวแปรตาม เพราะนักศึกษา
ไมทราบคะแนนรวมทั้งเทอมของตนเอง ผูวิจัยจึงตองมา
กรอกขอมูลเองหลังจากที่ไดขอมูลสวนอื่นของนักศึกษาแลว 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดทั้งหมดมาวิเคราะห

ตามวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows วิเคราะหคาสถิติตางๆ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1) วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรตางๆ ที่ศึกษา
โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต  )X(  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD.) 

เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรแต
ละตัว สําหรับตัวแปรที่มีคะแนนตั้งแต 1–5 คะแนน ซึ่งไดแก 
ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรลักษณะของเพื่อน ตัว
แปรบรรยากาศในครอบครัว ตัวแปรบรรยากาศทางวิชาการ
ภายในสถาบัน ตัวแปรคุณภาพการสอนของอาจารย ตัวแปร
ทัศนคติทางการเรียน และตัวแปรนิสัยในการเรียน ผูวิจัยใช
เกณฑดังนี้ (ผองพรรณ เกิดพิทักษ และคมเพชร ฉัตรศุภกุล, 
2543; 36) 

 
      คะแนนเฉลีย่          ความหมาย 
       3.67 – 5.00               สูง 
       2.34 – 3.66        ปานกลาง 
       1.00 – 2.33             ตํ่า 
 

สวนตัวแปรที่มีคะแนนที่นอกเหนือจากนี้ ผูวิจัยใชวิธี
เทียบเคียงจากเกณฑขางตน ดังเชนตัวแปรเวลาที่ใชใน
การศึกษาเพิ่มเติมตอสัปดาห ซึ่งมีคาคะแนนของตัวแปร
ต้ังแต 0–6 คะแนน มีความหมายของคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

 
      คะแนนเฉลีย่     ความหมาย 
        4.01 – 6.00           สูง 
        2.01 – 4.00      ปานกลาง 
        0.00 – 2.00           ตํ่า 
 

ตัวแปรเกรดเฉลี่ยเดิม มีคาคะแนนของตัวแปรตั้งแต 
1.00 – 4.00 ผูวิจัยไดใหความหมายของคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

 
      คะแนนเฉลีย่    ความหมาย 
        3.01 – 4.00           สูง 
        2.01 – 3.00      ปานกลาง 
        1.00 – 2.00           ตํ่า 
 



 

และตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีคาคะแนน
ต้ังแต 37–98 คะแนน ไดความหมายของคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

 
       คะแนนเฉลี่ย       ความหมาย 
      77.68 – 98.00             สูง 
      57.34 – 77.67         ปานกลาง 
      37.00 – 57.33             ตํ่า 
 

2) วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรที่
นํามาศึกษา 

3) การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน (Test 
of Basic Assumption) ของสถิติการวิเคราะหเสนทาง  

4) วิเคราะหการถดถอยสําหรับการหาสัมประสิทธิ์
เสนทางตามกรอบแนวความคิดการวิจัย ซึ่งประกอบดวย
สมการโครงสรางดังนี้ 

 
ACHI = β1GPA + β2MOTI + β3FRIE + β4FAMI + β5 UNIV + β6ATTI + β7TIME +β8ACTI+β9 TEAC  
ATTI = β10GPA + β11MOTI + β12FRIE + β13FAMI + β14UNIV  + β15 TEAC 
ACTI = β16GPA + β17MOTI + β18FRIE + β19FAMI + β20UNIV + β21 TEAC 
TIME = β22ATTI + β23GPA + β24MOTI + β25FRIE + β26FAMI + β27UNIV + β28 TEAC + β29ACTI 
เมื่อ  βi  คือ คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน 

  
5)  ทดสอบความสอดคลองของตัวแบบความสัมพันธ

เชิงสาเหตุตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยวิธีการ
ของสเปซ (Specht, 1975: อางในศิริชัย  กาญจนวาสี และ
คณะ, 2543: 120-121 สําราญ  มีแจง, 2544: 81-84 และดุษฎี  
โยเหลา, 2545: 8-20)  

6)  วิเคราะหแยกอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออม 
 

 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1:  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาตัวอยางจํา 

นวน 295 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย นําขอมูลมา
วิเคราะหหาคาสถิติพ้ืนฐานดวยโปรแกรม SPSS for Win- 
dows ไดผลดังตาราง 1  

 
ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ศึกษาของนักศึกษากลุมตัวอยาง  

นักศึกษา (n=295)  

ตัวแปร 
Mean SD. 

 

ความหมาย 

เกรดเฉลี่ยเดิม 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ลักษณะของเพื่อน 
บรรยากาศในครอบครัว 
บรรยากาศทางวิชาการภายในสถาบัน 
คุณภาพการสอนของอาจารย 
ทัศนคติที่มีตอวิชาสถิติเบื้องตน 
นิสัยในการเรียนวิชาสถิติเบื้องตน 
เวลาที่ใชในการศึกษาเพิ่มเติมตอสัปดาห 

2.58 
3.64 
3.83 
4.00 
3.77 
3.98 
3.33 
3.37 
2.46 

.45 

.43 

.58 

.53 

.53 

.47 

.54 

.55 
        1.01 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

  
 



จากการวิเคราะหคาเฉลี่ยของตัวแปรที่นํามาศึกษาครั้ง
นี้ พบวา  ในภาพรวมของนักศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก เกรดเฉลี่ยเดิมมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.58 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ทัศนคติตอการ
เรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 นิสัยในการเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.37 และเวลาที่ใชศึกษาเพิ่มเติมมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.46 
สวนตัวแปรที่เหลือมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง ไดแก 
ลักษณะของเพื่อน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 บรรยากาศใน 

ครอบครัว มีคาเฉลี่ยเทา กับ 4.00 บรรยากาศทางวิชาการภาย 
ในสถาบันมีคาเฉลี่ยเทา กับ 3.77 และ คุณภาพการสอนของ
อาจารยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 

 
สวนที่ 2: การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ระหวางตัวแปร 
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางตัว

แปรไดผลดังตาราง 2  

 
ตาราง 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางตัวแปรตางๆ ของนักศึกษากลุมตัวอยาง (n = 295) 
ตัวแปร GPA MOTI FRIE FAMI UNIV TEAC ATTI ACTI TIME 

GPA 
MOTI 
FRIE 
FAMI 
UNIV 
TEAC 
ATTI 
ACTI 
TIME 
ACHI 

  1.000 
    .095 
    .115* 
    .156** 
    .054 
    .112 
    .114 
     .231** 
    .056 
    .112 

 
   1.000 
      .374** 
      .182** 
    -.029 
    .074 
     .385** 
     .433** 
    .250** 
     .432** 

 
 
    1.000 
     .128* 
    -.052 
     .200** 
     .275** 
     .289** 
     .181** 
     .334** 

 
 
 
   1.000 
    -.102 
     .197** 
     .188** 
     .229** 
     .165** 
     .191** 

 
 
 
 
   1.000 
     .036 
    -.061 
    -.039 
    -.047 
    -.112 

 
 
 
 
 
   1.000 
     .217** 
     .232** 
     .061 
     .176** 

 
 
 
 
 
 
   1.000 
     .467** 
     .328** 
     .449** 

 
 
 
 
 
 
 
   1.000 
     .411** 
     .507** 

 
 
 
 
 
 
 
 
  1.000 
    .423** 

* p < .05   **       p< .01 
จากตาราง 2 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

ตัวแปรทั้ง 10 ตัวของนักศึกษารวมทั้งหมด 45 คา มีจํานวน 
29 คาที่มีนัยสําคัญทางสถิติ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ภายใน (Intercorrelation) ระหวางตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มี
คาสูงสุดเทากับ .467 คือ ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอ
วิชาสถิตเบื้องตน (ATTI) กับนิสัยการเรียน (ACTI) ซี่งมีคา
สูงไมเกิน .6 ถือวาไมมีปญหา Multicollinearity และผลการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตามพบวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติโดยเรียงลําดับคาจากมากไปหานอย ไดแก นิสัยในการ
เรียน (ACTI; r = .507) ทัศนคติที่มีตอวิชาสถิติเบื้องตน 
(ATTI; r = .449) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (MOTI; r = .432) 
เวลาที่ใชในการศึกษาทบทวนเพิ่มเติมตอสัปดาห(TIME; r = 
.423) ลักษณะของเพื่อน (FRIE; r = .334) บรรยากาศในครอบ 

ครัว (FAMI; r = .191) และคุณภาพการสอนของอาจารย 
(TEAC; r = .176) สําหรับตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 
เกรดเฉลี่ยเดิม (GPA) และบรรยากาศทางวิชาการภายใน
สถาบัน (UNIV) 
 

สวนที่ 3: การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ 
ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธเชิงสาเหตุตาม

สมการโครงสรางตามกรอบแนวคิดของการวิจัยไดผลดัง
ตาราง 3  

ผลการวิเคราะหที่ไดจากตาราง 3 นํามาเขียนแผนภาพ
แสดงเสนทางความสัมพันธเชิงสาเหตุไดดังแผนภาพ 2  

จากแผนภาพ 2 จะเห็นไดวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (MOTI) 
ลักษณะของเพื่อน (FRIE) ทัศนคติ (ATTI) นิสัยในการเรียน 
(ACTI) และเวลาที่ใชศึกษาเพิ่มเติม (TIME) มีอิทธิพล



 

ทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ACHI) วิชาสถิติ
เบื้องตน โดยตัวแปรนิสัยในการเรียนสงผลทางตรงมากเปน
อันดับหนึ่ง รองลงมาคือ เวลาที่นักศึกษาใชในการศึกษา
ทบทวนเพิ่มเติม และทัศนคติตอการเรียนวิชาสถิติเบื้องตน 
สวนตัวแปรที่มีเพียงอิทธิพลทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ไดแก ผลการเรียนเดิม (GPA) ความสัมพันธในครอบ 

ครัว (FAMI) และคุณภาพการสอนของอาจารย (TEAC) และ
พบวาตัวแปรบรรยากาศทางวิชาการภายในสถาบันไมมีความ 
สัมพันธเชิงสาเหตุกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ
เบื้องตนโดยตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ สามารถอธิบาย
ความสัมพันธทั้งระบบไดประมาณรอยละ 71.6 คาอิทธิพล
ทางตรงและทางออมแสดงดังตาราง 4 

 
ตาราง 3 คาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยตามตัวแบบเชิงสาเหตุ 

ตัวแปร  

สมการที ่
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

2
iR  

 
2
ii R1e −=

 

 

Path Coefficient 
(β) 

1 MOTI 
FRIE 
TEAC 

ATTI .196 .897 .328*** 
.119** 
.168** 

2 GPA 
MOTI 
FRIE  
FAMI 
TEAC 

ACTI .273 .853 .157** 
.353*** 
.097* 
.099* 
.149** 

3 ATTI 
ACTI 

TIME .193 .898 .174** 
.330*** 

4 MOTI 
FRIE 
ATTI 
ACTI 
TIME 

ACHI .397 .777 .167** 
.119** 
.176** 
.234*** 
.206*** 

*    p < .10   
**   p < .05  
***  p < .01 

)R)(1R)(1R)(1R(11R 2
4

2
3

2
2

2
1

2
M −−−−−=          

= 1 − (.804)(.727)(.807)(.603) 
= .716 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพ 2 ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของนักศึกษา; 2
MR  = 0.716

.154   
 

 .353 

.097 

.099 

.149 

            .174 
 
 
 
 
       
        .330 

      .167         .118 
.176   

.206 

.234 

.328 
   .119 
     
        .168 

GPA 

MOTI 

FRIE 

FAMI 

UNIV 

TEAC 

ATTI 

ACTI 

TIME ACHI 



ตาราง 4  คาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตน 
อิทธิพลทางออม ผาน ตัวแปร

อิสระ 
อิทธิพล
ทางตรง ATTI ACTI TIME ATTI-TIME ACTI-TIME รวม 

อิทธิพล
รวม 

GPA 
MOTI 
FRIE 
FAMI 
TEAC  
ATTI 
ACTI 
TIME 

- 
.167 
.119 

- 
- 

.176 

.234 

.206 

- 
.058 
.021 

- 
.030 

- 
- 
- 

.036 

.083 

.023 

.023 

.035 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

.036 

.068 
- 

- 
.012 
.004 

- 
.006 

- 
- 
- 

.011 

.024 

.007 

.007 

.010 
- 
- 
- 

.047 

.177 

.055 

.030 

.081 

.036 

.068 
- 

.047 

.344 

.174 

.030 

.081 

.212 

.302 

.206 

สรุปผล 
ผลการวิจัยครั้งนี้ไดเห็นวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรียงตามลําดับคาความสัมพันธมากไป
หานอย ไดแก 1) นิสัยในการเรียน 2) ทัศนคติที่มีตอวิชาสถิติ
เบื้องตน 3) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 4) เวลาที่ใชศึกษาทบทวน
เพ่ิมเติม 5) ลักษณะของเพื่อน 6) บรรยากาศในครอบครัว และ 
7) คุณภาพการสอนของอาจารย 

สวนความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องตนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้น พบวา เวลาที่ใชศึกษาเพิ่มเติมเปน
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา ในขณะที่นิสัยในการเรียน และทัศนคติที่มีตอวิชา
สถิติของนักศึกษามีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาว โดยสงผานตัวแปรเวลาที่ใช
ศึกษาทบทวนเพิ่มเติมของนักศึกษา ตัวแปรแรง จูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ลักษณะของเพื่อนนักศึกษาก็เปนตัวแปรที่มีทั้ง
อิทธิพลทางตรงและทางออมตอผลสัมฤทธิ์วิชาสถิติเบื้อง 
ตนเชนกัน ซึ่งออมผานนิสัยในการเรียน ทัศนคติ และเวลาที่
ใชศึกษาทบทวนเพิ่มเติม สวนตัวแปรคุณภาพการสอนของ
อาจารย เกรดเฉลี่ยเดิม และบรรยากาศในครอบครัวมีเฉพาะ
อิทธิพลทางออมตอผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยออมผาน
นิสัยในการเรียน ทัศนคติ และเวลาที่ใชศึกษาทบทวน
เพ่ิมเติม 
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