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กรุงเทพ จํานวน 185 คน นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนต่ําในการเรียนวิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและ
การจัดการกลุมหลักทรัพยซึ่งเปนวิชาหน่ึงในสาขาวิชาการเงินที่สามารถนําไปบูรณาการไดกับการเรียน
การสอนวิชาการเงินอื่นๆ สามารถนําไปใชประกอบอาชีพและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อาจารย
ผูสอนซึ่งเปนผูวิจัยขอต้ังสังเกตและมีขอสันนิษฐานวา ผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและวิชาสถิติ
ธุรกิจ ผนวกกับความต้ังใจใฝรูหรือเจตคติมีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการวิเคราะห
หลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพยหรือไมและอยางไร ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้อาจนําไปเปน
แนวทางในการเตรียมความพรอมใหผูเรียน เพื่อจะใชเปนขอมูลประกอบการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยคนพบวา ระดับผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ วิชาสถิติธุรกิจ มีผลกระทบ
ตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา กง. 424 การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพย สวนเจต
คติไมมีความสัมพันธกับผลการเรียนในวิชานี้แตอยางใด 
 
ABSTRACT 

This research was aimed to investigate 185 undergraduate students in the Department 
of Finance, School of Business Administration, Bangkok University. The majority of 
students had low a learning achievement in FI424: Securities Analysis and Portfolio 
Management. This course is deemed to be one of the courses in Finance major that can be 
integrated with other related courses and is applicable to the students’ future careers and 
their daily lives. As instructor of this course, the researcher would like to examine 
whether and how students’ learning achievements in Business Mathematics and Business 
Statistics, as well as their attitude toward FI424 are correlated with their learning 
achievements in this course. The data analyses reveal that the levels of the learning 
achievement in Business Mathematics and Business Statistics had a positive correlation 
with the learning achievement in FI424 whereas attitude toward FI424 had no significant 
correlation.  The research findings can benefit instructors by not only preparing students 
for this course but also developing appropriate instruction to enhance the students’ 
learning achievement. 

  



 
ความเปนมาความสําคัญของปญหา 

วิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลัก 
ทรัพยเปนวิชาหนึ่งในกลุมสาขาวิชาทางการเงินที่สามารถนํา 
ไปใชประกอบอาชีพ และสามารถประยุกตใชในชีวิตประจํา 
วัน จากการสังเกตของอาจารยผูสอนพบวาผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลัก 
ทรัพย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาการเงิน คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลสัมฤทธิ์การเรียน   
ตํ่า โดยมีนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนที่ไดคะแนนดีมาก 
(Grade A) นอยกวารอยละ10 แตในทางตรงกันขามมี
นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนต่ํากวามาตรฐานการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี (Grade ตํ่ากวา C) คอนขางมากโดยมี
นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับต่ํา (Grade D) และมีผูที่   
ไมสามารถสอบผาน (Grade F) รวมกันประมาณรอยละ30  
อาจารยผูสอนขอต้ังสังเกตและมีขอสันนิษฐานวาระดับ
ความรูในวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและวิชาสถิติธุรกิจซึ่งมีการ
คํานวณคาทางสถิติและคณิตศาสตร เชน Mean, Median, 
Mode, Variance, Standard Deviation, CV, Correlation, 
Regression Analysis, Probability, Percent, Equation, 
Expectation, Linear Programming การแกสมการและการ 
Plot Graph จําเปนตองนํามาใชในการศึกษาวิชาการวิเคราะห
หลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพยในหัวขอเรื่องการ
คํานวณผลตอบแทนและการวัดความเสี่ยง มีน้ําหนักใน
คะแนนในขอสอบกลางภาครอยละ75 และในการสอบปลาย
ภาคจะตองใชพ้ืนความรูความเขาใจดานการคํานวณในหัว 
ขอเรื่องการประเมินมูลคาหลักทรัพย และในหัวขอเรื่อง การ
จัดการกลุมหลักทรัพย มีน้ําหนักในคะแนนในขอสอบกลาง
ภาค รอยละ 60 ในการสอบแตละครั้งนักศึกษาบางสวนไม
สามารถคํานวณและแปรผลลัพธที่คํานวณได  ซึ่งเปน
อุปสรรคในการเขาใจเนื้อหาวิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและ
การจัดการกลุมหลักทรัพย จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษานักศึกษาที่เรียนวิชาการวิเคราะหหลักทรัพย
และการจัดการกลุมหลักทรัพย ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปน
แนวทางในการเตรียมความพรอม เพื่อจะใชเปนขอมูล
ประกอบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูความสามารถมศีักยภาพในการวิเคราะหขอมูลอัน 
จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิชาการวิเคราะหหลักทรัพย
และการจัดการกลุมหลักทรัพย ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีผล  
 

การสอบดีขึ้น นอกจากนั้น มีงานวิจัยหลายช้ินระบุวาเจต
คติจะสงผลในทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ดังนั้น 
ผู วิจัยจึงตองการศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและการ
จัดการกลุมหลักทรัพย  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเกรดวิชาคณิต-
ศาสตรธุรกิจกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการวิเคราะห
หลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพย  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเกรดวิชาสถิติธุรกิจ
กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและ
การจัดการกลุมหลักทรัพย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติกับผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนวิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุม
หลักทรัพย  

4. เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับปรุงวิธีการสอนวิชาการ
วิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพย 

 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวจัิย 
ท่ีเก่ียวของ ดงันี้ 

ผูวิจัยมีขอสมมติการวิจัยวาเกรดในวิชาคณิตศาสตร
ธุรกิจ วิชาสถิติธุรกิจและเจตคติ มีความสัมพันธกับผล 
สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและการ
จัดการกลุมหลักทรัพย จึงศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตร ความวิตกกังวลตอวิชาคณิตศาสตร 
ความภาคภูมิใจในตนเอง และความเชื่ออํานาจในตน นอก
ตนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (พนิดา  
จันทรา 2543) การที่คนเราจะมีเจตคติตอสิ่งใด ก็เพราะวา
สิ่งนั้นจะนําเราไปยังจุดมุงหมายบางอยางได ถาบรรลุถึง
จุดมุงหมายเราก็จะมีเจตคติที่ดีตอสิ่งนั้น แตถาเปนสิ่งที่กีด
ขวางตอจุดมุงหมายของเรา เราก็จะมีเจตคติที่ไมดีตอสิ่งนั้น   
(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2542:132-149) วิชาทักษะพื้น-
ฐานและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร (อดิศักดิ์,ไพบูลย, ปยะมาศ 
2544) 

 



 
วิธีดําเนินงาน  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจใชแบบสอบถาม
เจตคติในการเรียน ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นมาเอง โดยใช
วิธีการปรับปรุงจากแบบสอบถามเจตคติของ ดวงเดือน  ออน
นวม ซึ่งวัดตัวแปรตามคลายคลึงกัน มีลักษณะเปนแบบลิ
เกิรต สเกล (Likert Scale) มาตราเจตคติตามวิธีของลิเคอรท  
กําหนดชวงความรูสึกของคนเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยาง
ยิ่ง เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง แบบ
กําหนดคําตอบเปนขอความ จํานวน 14 ขอ ซึ่งผูวิจัยนํามาหา
คุณภาพใหม มีคา Cronbach’s Alpha = 0.761 ผูวิจัยแจกแบบ 
สอบถามและเก็บแบบสอบถามดวยตนเองในชั้นเรียน โดย
ศึกษาจากประชากร คือ นักศึกษาที่เรียนวิชาการวิเคราะห
หลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพย ระดับปริญญาตรี 
ช้ันปที่ 4 ที่กําลังศึกษาวิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและการ
จัดการกลุมหลักทรัพย ปการศึกษา 2/2552 จํานวน 185 คน มี
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 105 คน การวิจัยในครั้งนี้เริ่ม
วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2553 โดยใชขอมูล
เกรดวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ เกรดวิชาสถิติธุรกิจและเกรดวิชา
กง.424 การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลัก-
ทรัพย ที่ Download จากระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะหขอมูล 
ผู วิจัยต้ังสมมติฐานในการวิจัยวาเกรดในวิชาคณิต-

ศาสตรธุรกิจ วิชาสถิติธุรกิจและเจตคติในการเรียนมีความ 
สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการวิเคราะหหลัก-
ทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพย ในการวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติพ้ืนฐานหาคารอยละและสถิติทดสอบหาคาสัม-
ประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมนของตัวแปรอิสระ ไดแก 
เกรดวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ เกรดวิชาสถิติธุรกิจ และเจตคติ 
ในการเรียนวิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุม
หลักทรัพย ตัวแปรตามมี 1 ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลัก 
ทรัพย 

 
 
 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของลักษณะขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 
            (จํานวนผูตอบแบบสอบถามคน = 105 คน) 
        ลักษณะขอมูล   จํานวน  (คน)   รอยละ  
        เพศ   

ชาย                 42     40.0 
หญิง             63                    60.0 

        เกรดเฉลี่ย   
ตํ่ากวา 2.50            44                   43.1 
2.51-3.00             34                   33.3 
3.01-3.50             21                   20.6 
3.51-4.00               3                     2.9 

        การเขาเรียน 
เขาเรียนทุกคาบ            52                   49.5 
ขาดเรียนไมเกิน 2 ครั้ง           51                   48.6 
ขาดเรียนมากกวา 5 ครั้ง            2                     1.9 

ผลการเรียนวิชา 
คณิตศาสตรธุรกิจ 

ผลการเรียนวิชา 
สถิติธุรกิจ 

เจตคติวชิา 
กง.424 

ผลการเรียนวิชา 
กง.424 



 

        ลักษณะขอมูล   จํานวน (คน)   รอยละ  
        การเขาเรียนสาย 

ไมเคยเขาเรียนสาย           48                  45.7 
เขาเรียนสายไมเกิน 2 ครั้ง          48                  45.7  
เขาเรียนสาย 3-5 ครั้ง           7                    6.7 
เขาเรียนสายมากกวา 5 ครั้ง           2                    1.9 

         การทํางานกลุม 
ทํางานกลุมทุกครั้ง          84                 80.0  
ไมไดทํา 1-2 ครั้ง          20                 19.0  
ไมไดทํา 3-5 ครั้ง            1                   1.0 

          ทําการบานเอง   
ทําการบานเองทุกครั้ง         30                 28.6  
ไมไดทําเอง 1-2 ครั้ง         64                 61.0  
ไมไดทําเอง 3-5 ครั้ง           9                   8.6 
ไมไดทําการบานเอง           2                   1.9 
 
 

จากตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 
105 คน นักศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง รอยละ 60 และมีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2.50 จํานวน 44 
คน คิดเปนรอยละ 43.1 นักศึกษาเขาเรียนทุกคาบและขาด
เรียนไมเกิน 2 ครั้งในสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 49.5 
และ 48.6 ตามลําดับ และมีสัดสวนของนักศึกษาที่ไมเคย

เขาเรียนสายและการเขาเรียนสายไมเกิน 2 ครั้งเทากัน คือ 
รอยละ 45.7 นักศึกษาเขารวมทํางานกลุมทุกครั้งมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 80.0 และในสวนของการทําการบานนั้น
นักศึกษาไมไดทําการบานเอง 1-2 ครั้งมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 61.0 รองลงมา คือ ทําเอง รอยละ 28.6 

 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามเกรดที่ไดในวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ สถิติธุรกิจ และวิชา กง. 424 

 (n=105) 

เกรด วิชาคณิตศาสตรธุรกิจ วิชาสถิติธุรกิจ วิชา กง. 424 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

A 15 14.4 40 38.5 7 6.7 
B+ 13 12.5 17 16.3 7 6.7 
B 14 13.5 21 20.2 15 14.4 
C+ 26 25.0 14 13.5 14 13.5 
C 19 18.3 10 9.6 10 9.6 
D+ 11 10.6 1 1.0 15 14.4 
D 6 5.8 1 1.0 23 22.1 
F - - - - 13 12.5 

 



จากตารางที่ 2 ในวิชาคณิตศาสตรธุรกิจนักศึกษาได
เกรด C+   มากที่สุด จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 25.0 
รองลงมา คือ เกรด C รอยละ 18.3 และในวิชาสถิติธุรกิจ
นักศึกษาไดเกรด A มากที่สุดจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 
38.5 รองลงมา คือ เกรด B รอยละ 20.2 สวนในวิชา กง. 424 

นักศึกษาไดเกรด D มากที่สุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 
22.1 รองลงมา คือ B และ D+ รอยละ 14.4 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีตอวิชา 
กง.424 มีภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ( x  = 3.46, 
S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาเจตคติของนักศึกษาเปนรายขอ 
แสดงตามลําดับได ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเจตคติของนักศึกษา 
ขอที่   ระดับความเห็นดวยของนักศึกษา X  S.D. ระดับ 

  
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด   

 

1 วิชา กง. 424** ทําใหเกิดความเขาใจโลก
ภายนอก 9 76 18 2 - 3.88 0.57 มาก 

 % 8.6 72.4 17.1 1.9 -   
2 นักศึกษาคิดวาวิชา กง. 424 เปนวิชาที่

เขาใจยาก* 17 42 43 3 - 3.70 0.77 มาก 
  % 16.2 40.0 41.0 2.9 -   
3 นักศึกษาภาควิชาการเงินทุกคนควรเรียน

วิชา กง. 424 42 43 18 2 - 4.19 0.79 มาก 
 % 40.0 41.0 17.1 1.9 -   
4 เรียนวิชา กง. 424 สามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 27 47 28 3 - 3.93 0.80 มาก 
 % 25.7 44.8 26.7 2.9 -   
5 วิชา กง. 424 เปนวิชาที่นาสนใจ 9 66 26 4 - 3.76 0.66 มาก 
 % 8.6 62.9 24.8 3.8 -    
6 วิชา กง. 424 มีความจําเปนตอ

ชีวิตประจําวัน 3 43 52 7 - 3.40 0.66 ปาน
กลาง  % 2.9 41.0 49.5 6.7 -   

7 นักศึกษาคิดวาวิชา กง. 424 ตองใชสามัญ
สํานึกในการเรียนมาก 9 46 46 3 - 3.59 0.69 มาก 

 % 8.7 44.2 44.2 2.9 -   
8 นักศึกษาอยากเรียนวิชา กง. 424 ทุก

สัปดาห 1 26 67 8 3 3.13 0.68 ปาน
กลาง  % 1.0 24.8 63.8 7.6 2.9   

9 นักศึกษารูสึกสนุกเมื่อเรียนวิชา กง. 424 2 29 63 10 1 3.20 0.67 ปาน
กลาง  % 1.9 27.6 60.0 9.5 1.0   

10 เรียนวิชา กง. 424 สอนใหเราตัดสินใจ
อยางระมัดระวังและรูจักการใชเหตุผล 31 59 15 0 - 4.15 0.65 มาก 

 % 29.5 56.2 14.3 0.0 -   
11 ถาวิชา กง. 424 เปนวิชาเลือก นักศึกษาจะ

เลือกเรียน 4 27 54 14 6 3.09 0.88 มาก 
 % 3.8 25.7 51.4 13.3 5.7    



 
ขอที่   ระดับความเห็นดวยของนักศึกษา X  S.D. ระดับ 

  
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด   

 

12 นักศึกษาชอบทําการบานวิชา กง. 424 1 18 75 10 1 3.08 0.58 ปาน
กลาง  % 1.0 17.1 71.4 9.5 1.0   

13 นักศึกษาชอบงานที่อาจารยแบงกลุมให
ทํา 4 35 56 7 3 3.29 0.77 ปาน

กลาง  % 3.8 33.3 53.3 6.7 2.9   
14 นักศึกษาชอบงานคนควา/ภาค ปฏิบัติที่มี

อยูในวิชา กง. 424 2 43 54 6 - 3.39 0.63 ปาน
กลาง  % 1.9 41.0 51.4 5.7 -   

15 นักศึกษาชอบการคํานวณที่มีอยูในวิชา 
กง. 424 5 36 61 3 - 3.41 0.63 มาก 

 % 4.8 34.3 58.1 2.9 -   
  

รวม      
 
3.46 0.85 

ปาน
กลาง 

 
* ขอคําถามเชิงลบ 
** วิชา กง. 424 หมายถึง วิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพย 
 
ตารางแสดงเกณฑเฉล่ียของระดับความคิดเห็น 

การใหคะแนน คะแนนเฉลี่ย ระดับความเห็นดวย 
5 4.21-5.00 มากที่สุด 
4 3.41-4.20 มาก 
3 2.61-3.40 ปานกลาง 
2 1.81-2.60 นอย 
1 1.00-1.80 นอยที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีตอ

วิชา กง.424 มีภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ( x  = 
3.46, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาเจตคติของนักศึกษาเปนราย
ขอ แสดงตามลําดับไดดังนี้ 

นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เรียง
ตามลําดับคะแนนได ดังนี้ 1) นักศึกษาภาควิชาการเงินทุก
คนควรเรียนวิชา กง.424 ( x  = 4.19, S.D. = 0.79) 2) เรียน
วิชา กง.424 สอนใหเราตัดสินใจอยางระมัดระวังและรูจัก
การใชเหตุผล ( x  = 4.15, S.D. = 0.65) 3) เรียนวิชา กง.
424 สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ( x  = 3.93, S.D. 
= 0.80) 4) วิชา กง.424 ทําใหเกิดความเขาใจโลกภายนอก 
( x  = 3.88, S.D. = 0.57) 5) วิชา กง.424 เปนวิชาที่นาสนใจ 

( x  = 3.76, S.D. = 0.66) 6) นักศึกษาคิดวาวิชา กง.424 เปน
วิชาที่เขาใจยาก ( x = 3.70, S.D. = 0.77) 7) นักศึกษาคิดวา
วิชา กง.424 ตองใชสามัญสํานึกในการเรียนมาก ( x  = 3.59, 
S.D. = 0.69) 8) นักศึกษาชอบการคํานวณที่มีอยูในวิชา กง.
424 ( x  = 3.41, S.D. = 0.63) 

นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 
เรียงตามลําดับคะแนนได ดังนี้ 1) วิชา กง.424 มีความจําเปน
ตอชีวิตประจําวัน ( x  = 3.40, S.D. = 0.66) 2) นักศึกษาชอบ
งานคนควา/ภาคปฏิบัติที่มีอยูในวิชา กง.424 ( x  = 3.39, S.D. 
= 0.63) 3) นักศึกษาชอบงานที่อาจารยแบงกลุมใหทํา ( x  = 
3.29, S.D. = 0.77) 4) ถาวิชา กง.424 เปนวิชาเลือก นักศึกษา
จะเลือกเรียน ( x  = 3.20, S.D. = 0.67) 5) นักศึกษาอยาก



 
เรียนวิชา กง.424 ทุกสัปดาห ( x  = 3.13, S.D. = 0.68) 6) ถา
วิชา กง.424 เปนวิชาเลือก นักศึกษาจะเลือกเรียน ( x  = 3.09, 
S.D. = 0.88) 7) นักศึกษาชอบทําการบานวิชา กง.424 ( x  = 
3.08, S.D. = 0.58) 

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ มีจํานวน 11 
รายการ 

รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาจากตอนที่ 
3 ของแบบสอบถาม 1 รายการจากแบบสอบถาม 1 ชุด 
ดังนี้ 

1. จับกลุมใหแลวทํางานยากหนอย เพราะบางคนไม
ปรับตัวก็จะลําบาก 

2. จากคําถามขอ 13 นักศึกษาชอบงานที่อาจารยแบง 
กลุมใหทํา นักศึกษาชอบทํางานคนเดียว แตมีเพื่อนให
ปรึกษาเยอะๆ เปนวิชาที่นาสนใจ แตมีปญหาเรื่องการ
วิเคราะห 

3. อาจารยนาจะใหนักศึกษาจัดกลุมทํางานเอง เพราะ
บางคนทํางานบางไมทํางานบาง บางคนไมคอยสนใจทํางาน
กลุม ทําใหบางคนที่ทํางานตองทํางานหนัก 

4. นาจะประยุกตเรียนและสอนใหสนุกจะทําใหอยาก
เรียนมากขึ้นและเขาใจมากขึ้น 

5. อาจารยสอนสนุกแตใหคะแนนยาก ทําใหนักศึกษา
กลัววิชานี้กันมาก 

6. อยากใหอาจารยใหคะแนนงายขึ้น 
7. ควรจัดใหมีการเรียนในปตอๆ ไปโดยใหอาจารย

อารมณเปนผูสอน 
8. นักศึกษาทุกๆ  คนมีความชอบที่ไม เหมือนกัน 

นักศึกษาที่ลงเรียนสาขาการเงินควรที่จะเรียนรูในเรื่องวิชา
ตามสาขาที่เรียนอยางลึกซึ้งและอดทน 

9. เปนวิชาที่คอนขางไกลตัวและเปนวิชาที่สามารถนํา 
ไปตอยอดในการประกอบอาชีพได ดังนั้น อยากใหมีระยะ 
เวลาการสอนที่ยาวขึ้น 

10. เปนวิชาที่ใหประโยชนคอนขางมากและสามารถ
นําไปประยุกตไดในชีวิตประจําวัน 

11. เปนการเรียนที่ใชความคิดหลากหลายดีมาก มีการ
ประยุกตในการคํานวณที่ไมไดใชตามทฤษฎีอยางเดียวทําให
ตองหาวิธีและเรียนรูอยูเสมอ 

 
 
 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน 
 

ตัวแปร เกรดวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ เกรดวิชาสถิติธุรกิจ เจตคติตอวิชา กง.424 
เกรดวิชา กง.424 0.419** 0.542** -0.003 

 
เกรดวิชา กง.424 กับเกรดวิชาคณิตศาสตรธุรกิจของนักศึกษา สัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
เกรดวิชา กง.424 กับเกรดวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษา สัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
เกรดวิชา กง.424 กับเจตคติตอวิชา กง.424 ของนักศึกษา ไมสัมพันธกัน 

 
สรุปผล 

ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จํานวนนักศึกษา
ตอบแบบสอบถาม 105 คน สวนใหญเปนเพศหญิงเกินกึ่ง
หนึ่ง สัดสวนนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2.50 คอนขาง 
มาก คือ รอยละ 43.1 นักศึกษาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอและ
เขาเรียนตรงเวลาถึงรอยละ 98 นักศึกษาเขารวมทํางานกลุม
ทุกครั้งมากที่สุด การทําการบานนั้นนักศึกษาไมไดทําการ 
บานเอง 1-2 ครั้งมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.0 รองลงมา คือ 
ทําเอง รอยละ 28.6 

ขอมูลผลการเรียน วิชาคณิตศาสตรธุรกิจนักศึกษา สวน
ใหญไดเกรด C   และในวิชาสถิติธุรกิจนักศึกษาไดเกรด A 
และเกรด B รวมกันรอยละ 58.7 สวนวิชาการวิเคราะหหลัก 
ทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพยนักศึกษาไดเกรด D  
รอยละ 36.6 

ขอมูลเกี่ยวกับเจตคติของนักศึกษาวิชา กง.424 มีภาพ 
รวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ( x  = 3.46, S.D. = 0.85) 
นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากวานักศึกษา
ภาควิชาการเงินควรเรียนวิชา กง.424 เพราะสอนใหเราตัดสิน 



 
ใจอยางระมัดระวังและรูจักการใชเหตุผล สามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได ทําใหเกิดความเขาใจโลกภายนอก 
เปนวิชาที่นาสนใจแตเขาใจยากตองใชสามัญสํานึกในการ
เรียนและชอบการคํานวณฝนวิชานี้ 

เกรดวิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุม
หลักทรัพย กับเกรดวิชาคณิตศาสตรธุรกิจของนักศึกษา ซึ่ง
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 0.419** แสดงวาวิชาคณิต-
ศาสตรธุรกิจมีความสัมพันธกับเกรดวิชา กง. 424 และ
สัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของวิชาสถิติธุรกิจกับวิชา กง.424 = 0.419** 
และสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 แสดงวาเกรดในวิชา
สถิติธุรกิจมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา กง.
424 แตเจตคติไมสัมพันธกับเกรดวิชาการวิเคราะหหลัก 
ทรัพยและการจัดการกลุมหลกัทรัพย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบวา เกรดวิชาการวิเคราะหหลักทรัพย
และการจัดการกลุมหลักทรัพยกับเกรดวิชาคณิตศาสตร
ธุรกิจกับเกรดวิชาสถิติธุรกิจมีสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ 
นักศึกษาที่มีเกรดวิชาคณิตศาสตรธุรกิจกับเกรดวิชาสถิติ
ธุรกิจในระดับดีขึ้นไปจะมีเกรดในวิชาการวิเคราะหหลัก-
ทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพยในระดับที่ดีดวยอยาง  
มีนัยสําคัญ และเกรดในวิชาวิชาสถิติธุรกิจมีความสัมพันธ
มากกวาวิชาคณิตศาสตรธุรกิจเปนเพราะวิชาการวิเคราะห
หลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพยใชความรูดานสถิติ
มากกวาดานคณิตศาสตร ดังนั้น นักศึกษาในภาควิชาการเงิน
ควรไดรับการปรับพื้นความรูในวิชาคณิตศาสตรธุรกิจกับ
วิชาสถิติธุรกิจใหอยูในระดับดีหรือจํากัดเกรดนักศึกษาที่จะ
มาเรียนสาขาการเงินตองมีเกรดในวิชาคณิตศาสตรธุรกิจกับ
เกรดวิชาสถิติธุรกิจไมตํ่ากวาระดับดี แตในสวนการศึกษา
ดานเจตคติกลับพบวา เจตคติไมมีความสัมพันธกับผล 
สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการวิเคราะหหลักทรัพยและการจัด 
การกลุมหลักทรัพยของนักศึกษา ซึ่งขัดแยงกับความเชื่อของ
อาจารยผูสอนวาเจตคตินาจะมีผลในทางบวก หากนักศึกษา
ต้ังใจ สนใจเรียน อาจเปนไดวานักศึกษาที่ชอบคํานวณจึง   
จะชอบวิชาการเงิน หรือแบบวัดเจตคติไมสามารถวัดไดตรง
อยางเหมาะสมกับลักษณะวิชา เชน นักศึกษาเลือกเรียนสาขา
การเงินอาจเปนเพราะชอบถูกมองวาเปนคนเกงในสายตา
ผูอื่น เปนตน  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
ผลการวิจัยครั้งนี้นําไปใชเปนขอมูลประกอบการ

พิจารณาปองกัน ปรับปรุง แกปญหา หรือสงเสริมผล 
สัมฤทธิ์การเรียน จากผลการวิจัยจะเปนจุดเริ่มตนในการ
พิจารณาวาการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ ใน
สาขาการเงิน สําหรับนักศึกษาภาควิชาการเงินควรกําหนด
เกรดในกลุมวิชาที่เกี่ยวของหรือวิชาพื้นความรูที่ตองนํา     
มาใชตอยอดผลการวิจัยนี้ควรประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกสาขาที่จะเรียน
ใหเหมาะสมกับศักยภาพของตน ผูบริหารคณะควรยอมรับ
ผลการวิจัยและกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่มาเลือก
เรียนสาขาวิชาการเงิน นอกจากนั้น อาจารยผูรับผิดชอบ     
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและวิชา
สถิติธุรกิจ อาจตองหาแนวทางปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหตรง
กับความตองการใชโดยความรวมมือของทั้งสองฝาย ซึ่งจะ
ยังประโยชนอยางยิ่งตออาจารย นักศึกษาและมหาวิทยาลัย 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรใชวิธีการเก็บขอมูลแบบอื่นๆ เชน การสังเกต 
การสัมภาษณ เปนตน  

2. ควรมีการศึกษาลักษณะเดียวกันกับวิชาอื่นๆในภาค 
วิชาการเงิน  

3. ควรทําการวิจัยลักษณะเดียวกันแตเพิ่มตัวแปรที่จะ
ศึกษาใหมากขึ้น เชน ความสนใจในการเรียน แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  

4. ฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู 
ลักษณะมุงอนาคต ความเชื่อมั่นในตนเอง เปนตน 
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