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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ที่มีจุดมุงหมายที่จะหาองคประกอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 128 คน โดยศึกษาในเรื่ององคประกอบดานขอมูล
พ้ืนฐานของนักศึกษา (Students Primary data) องคประกอบดานความรู (Cognitive) ประสิทธิภาพดานการเรียน (Efficiency 
of Learning) และคุณสมบัติของการสอน (Quality of Teaching) ขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวม
จากการแจกแบบสอบถามใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2545 จํานวน 128 
คน และขอมูลทุติยภูมิ ไดแก คะแนนรายวิชาพื้นฐานจํานวน 8 รายวิชา เกรด และขอมูลเกรดของนักศึกษากอนเขามาศึกษา
ตอในคณะศิลปกรรมศาสตร นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย ไดแก ความถี่ รอยละ วิเคราะหคาสถิติ
พ้ืนฐานของตัวแปรที่ศึกษา ไดแก คาตํ่าสุด สูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตามและตัวแปรอิสระดวยสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) องคประกอบที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการ
วิเคราะหทั้งหมดใชโปรแกรมสําเรจ็รูป SPSS for Windows version 10  

จากการวิจัยไดแบงตัวแปรอิสระจํานวน 10 ตัวแบงออกไดเปน 4 หมวดหมู คือ องคประกอบขอมูลพ้ืนฐานของ
นักศึกษา ไดแก เพศ อายุ องคประกอบดานความรู(พ้ืนความรูเดิม) ไดแก สาขาวิชา เกรดกอนเขาศึกษา ซึ่งเปนเกรดที่
นักศึกษานําผลการเรียนนั้นมาสมัครสอบเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ องคประกอบดานประสิทธิภาพดานการเรียน 
ไดแก การวางแผนการเรียน การควบคุมพฤติกรรม ทัศนคติตอวิชาชีพ องคประกอบดานคุณสมบัติของการสอน ไดแก 
คุณภาพการสอน เทคนิคการสอน การสื่อสารและการถายทอด สําหรับตัวแปรตามที่ใชศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชา 8 วิชา มีรายวิชาดังตอไปนี้ วิชาวาดเสน 1 วิชาวาดเสน 2 วิชาการออกแบบสองมิติ วิชาการออกแบบสามมิติ         
วิชาประวัติศาสตรศิลปะ1 วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 2 วิชาทฤษฎีสี และวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรเพื่อศิลปะและการออกแบบ  

ผลการวิจัยสรุปไดวา ตัวแปรอิสระที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาตางๆมีผลดังนี้ ตัวแปรอิสระที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวาดเสน 1 ไดแก เกรดกอนเขาศึกษา ไมมีตัวแปรอิสระใดเลยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาวาดเสน 2 ตัวแปรอิสระที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการออกแบบสองมิติ ไดแก เกรดกอนเขา
ศึกษา ไมมีตัวแปรใดเลยที่สงผลตอการเรียนวิชาการออกแบบสามมิติ ตัวแปรอิสระที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 1  ไดแก เพศ อายุ เกรดกอนเขาศึกษา การวางแผนการเรียน การสื่อสารและการถายทอดตัวแปร
อิสระที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา ประวัติศาสตรศิลปะ 2 ไดแก เพศ และอายุ ตัวแปรอิสระที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาทฤษฎีสี ไดแก เพศ และเกรดกอนเขาศึกษา ตัวแปรอิสระที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรเพื่อศิลปะและการออกแบบ ไดแก การวางแผนการเรียน  

 
 



 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study factors that affected the achievement of core course learning of 

School of Fine and Applied Arts, Bangkok University students in the 2002 academic year. The subjects of this 
study consisted of 128 first year undergraduate students of School of Fine and Applied Arts, Bangkok 
University. The examined variables of this study consist of Cognitive, Efficiency of Learning and Quality of 
Teaching. The study was divided into two parts: the primary data, in the form of the questionnaires used as the 
research instrument; the secondary data, in the form of raw scores of 8 courses from the data department 
division. The descriptive of the statistics was an analysis by frequency, percentage, minimum, maximum and 
mean. The subjects and the core courses were analyzed using the Pearson’s Product Moment Correlation. Data 
were analyzed using the Multiple Regressions by the SPSS for Window version 10.0. 

After the first semester, there was a significant difference of achievement at the .05 level among students. In 
the first semester of the core courses as stated: FA101 Drawing 1 on school grade, FA103 Two Dimensional 
Design on school grade, FA105 History of Arts 1 on sex, age, school grade, planning and communication, and 
FA107 Color Theory on school grade and sex. After the second semester, there was no significant difference at 
the .05 level among students on FA102 Drawing 2 and FA104 Three Dimensional Design. And there was a 
significant difference at the .05 level among students in FA106 History of Arts 2 on sex and age. In the FA108 
Basic Visual Computing, there was a significant difference at the .05 level among students on planning.  

The most influential factors to the achievement in all courses are school grade, age, sex, planning and 
communication respectively. 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

วิชาศิลปะเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีนักศึกษาสนใจที่
จะเรียนรูเพื่อนําไปประกอบอาชีพ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
มุงเนนที่นักศึกษาเปนสําคัญ การหาองคประกอบที่มีผลตอ
นักศึกษาที่ศึกษาทางศิลปะก็เพื่อพัฒนาดานการเรียนการ
สอนของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใน
การศึกษาองคประกอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในวิชาพื้นฐานของคณะศิลปกรรมศาสตร มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ ไดแบงองคประกอบที่สนใจศึกษาออกเปน 
4 ดาน คือ องคประกอบดานขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา 
(Students Primary data) องคประกอบดานความรู (Cog-
nitive) ประสิทธิภาพดานการเรียน (Efficiency of Learning) 
และคุณสมบัติของการสอน (Quality of Teaching) 

จากประสบการณของการเปนอาจารยประจําและสอน
ในวิชาพื้นฐาน ผูวิจัยพบวา การเรียนวิชาพื้นฐานเปนสวน
สําคัญในการเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร และพบวาถา
นักศึกษาไดต้ังใจเรียนรูศึกษาวิชาพื้นฐานและสามารถผาน
เขาไปเรียนในชั้นปที่ 2 ดวยผลการเรียนที่ดีแลว นักศึกษา
จะสามารถเรียนไดจนจบหลักสูตร ดังนั้น ผู วิจัยจึงให
ความสําคัญตอการเรียนในชั้นปที่ 1 ตามหลักสูตรของคณะ
ศิลปกรรมศาสตรในชั้นปที่ 1 เปนการเรียนวิชาพื้นฐานเพื่อ
ปรับความรูใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดเรียนรูและเขาใจพื้น-
ฐานเบื้องตนในดานการออกแบบและศิลปะทั้งในดาน 
 

หลักทฤษฏีและแนวทางการปฏิบัติ การใชเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ และปรับพื้นฐานความรูความเขาใจในการคิด
สรางสรรคผลงาน เพื่อเปนโครงสรางในการศึกษาของ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ดังนั้น ในหลักสูตรจึงให
นักศึกษาทุกภาควิชาเรียนเหมือนกันในปแรก  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มี
จุดมุงหมายที่จะศึกษาวิจัยทางดานองคประกอบที่มีตอ       
ผล สัมฤทธิ์การเรียนการสอนศิลปะของนักศึกษาชั้นป 1 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยศึกษาใน    
4 เรื่อง ไดแก องคประกอบดานขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา 
(Students Primary data) องคประกอบดานความรู (Cog-
nitive) ประสิทธิภาพดานการเรียน (Efficiency of Learning) 
และคุณภาพของการสอน (Quality of Teaching) ไดจัดการ
ดําเนินการเก็บขอมูลเปน 2 สวน คือ ขอมูลปฐมภูมิ และ 
ทุ ติยภูมิ  โดยขอมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมจากการแจก        
แบบสอบถามใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2545 
จํานวน 128 คน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาองคประกอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาในวิชาพื้นฐานของคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยแบงองคประกอบที่สนใจศึกษา 
 



 

ออกเปน 4 ดาน คือ องคประกอบดานขอมูลพ้ืนฐานของ
นักศึกษา (Students Primary data) องคประกอบดานความรู 
(Cognitive) ประสิทธิภาพดานการเรียน (Efficiency of 

Learning) และคุณสมบัติของการสอน (Quality of 
Teaching) และมีกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 

กรอบแนวคิด 
                 ตัวแปรอิสระ 
          องคประกอบ ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา 

- เพศ 
- อายุ 

 
                          องคประกอบดานความรู (พ้ืนความรูเดิม)                 ตัวแปรตาม 

- สาขาวิชา 
- เกรดกอนเขาศึกษา                       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 วิชา       

1. วิชาวาดเสน 1 
           ประสิทธิภาพดานการเรียน    2. วิชาวาดเสน 2 
                            -  การวางแผนการเรียนวิชาพื้นฐาน          3. วิชาการออกแบบสองมิติ 
                            -  การควบคุมพฤติกรรม                                                          4. วิชาการออกแบบสามมิติ   
             -  ทัศนคติตอวิชาชีพ      5. วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 1 

       6. วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 2 
       คุณสมบัติของการสอน    7. วิชาทฤษฎีสี 

             -  คุณภาพการสอน     8. วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร- 
             -  เทคนิคการสอน                       เพื่อศิลปะและการออกแบบ 
             -  การสื่อสารและการถายทอด     

    
  

ผลการวิจัยสรุปไดวา องคประกอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาตางๆ มีผลดังนี้ รายวิชาวาดเสน 1 องค 
ประกอบที่มีผลตอผลการเรียน คือ เกรดกอนเขาศึกษาราย 
วิชาการออกแบบสองมิติ องคประกอบที่มีผลตอผลการเรียน
คือ เกรดกอนเขาศึกษา รายวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 1 
องคประกอบที่มีผลตอผลการเรียน คือ เพศ อายุ เกรดกอน
เขาศึกษา การวางแผนการเรียน การสื่อสารและถายทอดราย 
วิชาทฤษฎีสี องคประกอบที่มีผลตอผลการเรียน คือ เกรด
กอนเขาศึกษา และเพศ รายวิชาวาดเสน 2  และรายวิชาการ
ออกแบบสามมิติ ไมมีองคประกอบใดที่มีผลตอผลการเรียน 
รายวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 2 องคประกอบที่มีผลตอผลการ
เรียน คือ เกรดกอนเขาศึกษา และอายุ รายวิชาวิชาพื้นฐาน
คอมพิวเตอรเพื่อศิลปะและการออกแบบ องคประกอบทีม่ผีล
ตอผลการเรียน คือ การวางแผนการเรียนสําหรับองคประ- 

กอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน
วิชาพื้นฐานของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โดยเรียงลําดับจากตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดไปจนถึงนอยสุด 
คือ เกรดกอนเขาศึกษา อายุ เพศ การวางแผนการเรียน และ 
“การสื่อสารและการถายทอด” ตามลําดับ  
 
ระบบการศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพใชระบบ 
หนวยกิตในการจัดรายวิชาในหลักสูตรการศึกษา และในป
การศึกษาเปดสอน 2 ภาคการศึกษาและภาคฤดูรอน ระดับ
ปริญญาตรีมีจํานวนหนวยกิตรวม 143 หนวยกิต 

ในป 2545 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุง- 
เทพเปดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (Bachelor of Fine and 
Applied Arts) ใน 3 ภาควิชาดวยกัน คือ ภาควิชาการออก-



 

แบบตกแตงภายใน ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป และ
ภาควิชาทัศนศิลป โดยทุกภาควิชาใชโครงสรางหลักสูตร
ชุดเดียวกัน นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรจะตองเรียน

วิชาในหมวดตางๆ รวมแลวไมตํ่ากวา 143 หนวยกิต โดย
แบงออกเปน  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (General Education)   30 หนวยกิต  (รอยละ20.98)    
หมวดวิชาชีพ  (Professional Education)               
   - วิชาแกน หรือวิชาพื้นฐาน(Core Courses)  24  หนวยกิต 
   - วิชาเอก-บังคับ (Major Requirements)          74  หนวยกิต 
   - วิชาเอก-เลือก (Major Electives)                    9  หนวยกิต 

หมวดวิชาชีพ  (Professional Education)               107 หนวยกิต  (รอยละ74.83) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  (Free Elective)                   6 หนวยกิต  (รอยละ4.19) 

รวม                    143  หนวยกิต  (รอยละ100) 
 

 
การรับนักศึกษา 

นักศึกษาที่ไดเขามาเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร 
จําเปนตองมีความรู 2 สวน คือ ความรูความถนัดทางศิลปะ
และความรูดานวิชาการ ในดานความรูความถนัดทางศิลปะ
จําเปนตองสอบผานวิชาเฉพาะความถนัดทางศิลปะ ที่
แสดงถึงองคความรู ทักษะในดานการวาดเสนและการออก 
แบบ ไมวาโดยสอบผานระบบยื่นผลคะแนนเอนทรานซ 
หรือการสมัครสอบคัดเลือกดวยขอสอบของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ โดยระบบการคัดเลือกถือวานักศึกษาที่ไดผาน
ขั้นตอนการฝกฝนมีความรูความสามารถที่จะเรียนในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาองคประกอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพื้นฐานของนักศึกษาคณะศิลปกรรม-
ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประชากรของการวิจัย คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2545 
จํานวน 128 คน และกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ประชากร
ทั้งหมด สวนตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชา
พ้ืนฐาน รวมทั้งสิ้น 8 วิชา โดยแยกเปนรายวิชา คือ วิชาวาด
เสน 1 วิชาวาดเสน 2 วิชาการออกแบบ 2 มิติ วิชาการออก  
 

 

แบบ 3 มิติ วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 1 วิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ 2 วิชาทฤษฎีสี วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรเพื่อศิลปะ
และการออกแบบ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดเปน
คะแนนสอบเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรตนในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ 
ดวย ตัวแปรที่อยูในองคประกอบ 4 ดาน มี 10 ตัวแปร คือ 
เพศ อายุ สาขาวิชา เกรดกอนเขาศึกษา การวางแผนการเรียน 
การควบคุมพฤติกรรม ทัศนคติตอวิชาชีพ คุณภาพการสอน 
เทคนิคการสอน และ “การสื่อสารและการถายทอด” 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

การวิจัยครั้งนี้ใชประชากรนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวนทั้งสิ้น 128 
คน การเก็บขอมูลแบงออกไดเปน 2 สวน ขอมูลปฐมภูมิ 
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ แบงออกได
เปน 3 ตอน คือ ขอมูลทั่วไปและความคิดเห็นที่มีตอการ
เรียนของนักศึกษาและความคิดเห็นที่นักศึกษามีตอ       
การเรียนการสอนของอาจารยผูสอน ขอมูลอีกสวนหน่ึง     
เปนขอมูลทุติยภูมิ ไดแก คะแนนรายวิชาพื้นฐานจํานวน          
8 รายวิชา เพื่อวัดผลเกรดในแตละวิชา และขอมูลผลการ
เรียนของนักศึกษากอนเขามาศึกษาตอในคณะศิลปกรรม
ศาสตร โดยเก็บรวบรวมจากฝายทะเบียน มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  
 
 



 

การวิเคราะหขอมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติตางๆ ดังนี้ 

1. วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง ดวยสถิติ
เชิงบรรยาย ไดแก ความถี่ รอยละ 

2. วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ศึกษาดวยสถิติ
เชิงบรรยาย ไดแก คาต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระดวยสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation)  

4. วิเคราะหองคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนรายวิชาพื้นฐานเมื่อสิ้นภาคการศึกษาดวยการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analy-
sis) 

  
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยโดยสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
1. การวิเคราะหเชิงปริมาณ ขอมูลสถิติเชิงพรรณนา

พ้ืนฐาน   
 การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) เพื่อสอบถามความเห็นจากนักศึกษา 
จํานวน 128 คน เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2545 

1.1 ผลการวิเคราะหดานประชากรศาสตรของ
นักศึกษา 

 ผลการวิเคราะหดานประชากรศาสตรของนักศึกษา 
พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 62.5 
นักศึกษาสวนใหญมีอายุ 19 ป คิดเปนรอยละ 36.7 

1.2 ผลการวิเคราะหดานภูมิหลังของนักศึกษา
นักศึกษามีคาใชจายตอเดือนสําหรับการเรียนในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มากกวา 5,500 บาท คิดเปนรอยละ 39.4 
นักศึกษาที่เขามาเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตรสวนใหญ
มาจากหลากหลายสาขา เชน สายศิลป สายศิลปคํานวณ 
อาชีวะศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เปน
ตนโดยคิดเปนรอยละ 84.3 และที่เหลือเปนสายวิทยา-
ศาสตร ในดานผลการเรียนของนักศึกษากอนเขามาเรียน 
นักศึกษาสวนมากจะมีเกรดเฉลี่ยกอนเขามาศึกษาอยู
ระหวาง 2.01 - 2.50 คิดเปนรอยละ 45.7 

1.3 ผลการวิเคราะหดานทัศนคติตอการเรียนใน
คณะศิลปกรรมศาสตร  

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรที่ตอบแบบสอบ 
ถามแบงเปน 3 สาขา คือ สาขาออกแบบตกแตงภายใน 
สาขาออกแบบนิเทศศิลป และสาขาทัศนศิลป นักศึกษา
สวนใหญที่ตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาสาขาวิชาออก 
แบบนิเทศศิลป รอยละ 48.4 และเหตุผลที่เลือกเรียนคณะ
ศิลปกรรมศาสตร เปนเพราะความตั้งใจของตนเองรอยละ 
53.5 เมื่อถามถึงการวางแผนภายหลังจากเรียนจบจากคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มีนักศึกษาสวนมากที่วางแผนในการ
เรียนตอหลังระดับปริญญาตรี 

1.4 ผลการวิเคราะหดานทัศนคติตอการเรียนวิชา
พ้ืนฐาน 

นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติตอการเรียนวิชา
พ้ืนฐานในวิชาการออกแบบสองมิติ วิชาวาดเสน โดยคิดวา 
2 วิชานี้มีความสําคัญที่สุดในวิชาการออกแบบสามมิติ 
นักศึกษาที่มีความคิดเห็นวาวิชาการออกแบบสามมิติ มี
ความสําคัญมาก สําหรับวิชาประวัติศาสตรศิลปะ นักศึกษา
ที่มีความคิดเห็นวาวิชาประวัติศาสตรมีความสําคัญนอย
ที่สุด 

1.5 ผลการวิเคราะหภูมิหลังดานครอบครัวของ
นักศึกษา 

 ภูมิหลังดานครอบครัวของนักศึกษาในดานรายได
ตอเดือนของครอบครัวสวนใหญอยู ในชวงระหวาง 
15,000-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 37 เมื่อถามถึงระดับ
การศึกษาของบิดานักศึกษา พบวา มีระดับการศึกษาของ
บิดาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ42.1 และ
อาชีพของบิดาของนักศึกษาประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปน
รอยละ 51.2 ในสวนของขอมูลระดับการศึกษาของมารดา
ของนักศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาของมารดาต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 48.8 ในดานการงาน
อาชีพของมารดาของนักศึกษา ประกอบธุรกิจสวนตัว คิด
เปนรอยละ 43.3  

2. ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 การแสดงผลคะแนนสอบในรายวิชาพื้นฐาน 8 

วิชา 

 



 

ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะหคาคะแนนต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิชาพื้นฐาน 

ตัวแปร MIN MAX MEAN SD 
วิชาวาดเสน 1  (FA101) 41.00 90.00 70.13  9.52 
วิชาการออกแบบ 2 มิติ (FA103)  5.00 97.00 74.21 11.26 
วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 1 (FA105) 34.00 80.00 54.63  9.86 
วิชาทฤษฎีสี (FA107) 48.00 91.00 73.90  8.70 
วิชาวาดเสน 2 (FA102)  3.00 98.00 75.62 12.38 
วิชาการออกแบบ 3 มิติ (FA104) 51.00 92.00 75.68  8.71 
วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 2 (FA106)  7.00 80.00 55.41 12.43 
วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร ฯ (FA108) 26.00 96.00 71.88 13.22 

  
จากตารางที่ 1 นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศิลปกรรม-

ศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 
รายวิชา วัดผลเปนคะแนนสอบโดยมีคะแนนเต็มวิชาละ 
100 คะแนน โดยมีคะแนนคาต่ําสุดของแตละวิชาเรียง
ตามลําดับไดดังนี้ วิชาวาดเสน 2 วิชาการออกแบบ 2 มิติ 
วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 2 วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรเพื่อ
ศิลปะและการออกแบบ วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 1 วิชา
วาดเสน 1 วิชาทฤษฎีสี วิชาการออกแบบ 3 มิติโดยมีลําดับ
คะแนนดังนี้ 3.00 ,5.00, 7.00, 26.00, 34.00, 41.00, 48.00, 
51.00 คะแนน และรายวิชาที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ
ไดดังนี้ ดังนี้ วิชาวาดเสน 2 วิชาการออกแบบ 2 มิติ วิชา
พ้ืนฐานคอมพิวเตอรเพื่อศิลปะและการออกแบบ วิชาการ
ออกแบบ 3 มิติ วิชาทฤษฎีสี วิชาวาดเสน 1 วิชาประวัติ-
ศาสตรศิลปะ 1 วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 2 โดยมีลําดับ
คะแนนดังนี้ 98.00, 97.00, 96.00, 92.00, 91.00, 90.00, 
80.00,80.00 คะแนน รายวิชาการออกแบบสามมิติมีคา 

เฉลี่ยของคะแนนสูงสุดเทากับ 75.68 คะแนน ในขณะที่
รายวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 1 มีคาเฉลี่ยของคะแนนต่ําสุด
เทากับ 54.63 คะแนน 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร มีคาเฉลี่ย
คะแนนวิชาวาดเสน 1 เทากับ 70.13 คะแนน มีคาเฉลี่ย
คะแนนวิชาการออกแบบ 2 มิติ เทากับ 74.21 คะแนน มี
คาเฉลี่ยคะแนนวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 1 เทากับ 54.63 
คะแนน  มีคา เฉลี่ยคะแนนวิชาทฤษฎีสี  เทากับ  73.90 
คะแนน มีคาเฉลี่ยคะแนนวิชาวาดเสน 2 เทากับ 75.62 
คะแนน มีคาเฉลี่ยคะแนนวิชาการออกแบบ 3 มิติ เทากับ 
75.68 คะแนน มีคาเฉลี่ยคะแนนวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 2 
เทากับ 55.41 คะแนน และในวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรเพื่อ
ศิลปะและการออกแบบ มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 71.88 
คะแนน 

 2.2 การแสดงผลดานประสิทธิภาพดานการเรียน
และดานคุณสมบัติของการสอน 

 
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานดานประสิทธิภาพการเรียนและดานคุณสมบัติของการสอน 

ดาน ตัวแปร Min. Max. Mean SD. 
การวางแผนการเรียน (M_PLAN) 2.33 3.83 2.93 0.31 
การควบคุมพฤติกรรม (M_BEHAV) 2.25 3.83 3.06 0.31 

ประสิทธิภาพ
ดานการเรียน 

ทัศนคติตอวิชาชีพ (M_ATTI) 1.67 4.00 3.13 0.44 
คุณภาพของผูสอน (M_TEACH) 1.60 4.00 3.25 0.44 
เทคนิคการสอน (M_TECH) 1.00 4.00 3.11 0.50 

คุณสมบัติของ
การสอน 

การสื่อสารและการถายทอด (M_COMM) 2.25 4.00 3.05 0.42 
  



 

จากตารางที่ 2 ในดานประสิทธิภาพดานการเรียนและ
ดานคุณสมบัติของการสอน พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร  มีคาเฉลี่ยในการวางแผนการเรียน 
(M_PLAN) เทากับ 2.93 คะแนน ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูระดับปาน
กลาง  มีคา เฉลี่ยการควบคุมพฤติกรรม  (M_BEHAV) 
เทากับ 3.06 คะแนน ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูระดับปานกลาง         
มีคา เฉลี่ยทัศนคติตอวิชาชีพ  (M_ATTI) เทากับ  3 .13 
คะแนน ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยคุณภาพ
ของผูสอน (M_TEACH) เทากับ 3.25 คะแนน ซึ่งมีคาเฉลี่ย
อยูระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทคนิคการสอน (M_TECH) 
เทากับ 3.11 คะแนน ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูระดับปานกลาง และมี
คาเฉลี่ยการสื่อสารและการถายทอด (M_COMM) เทากับ 
3.05 คะแนน ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูระดับปานกลาง 

โดยมีเกณฑการใหคาระดับคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ ใหมี
ระยะหางแตละชวงเปน 0.8   

 1.00 – 1.79  เปนคาเฉลี่ยระดับนอยมาก 
 1.80 – 2.59  เปนคาเฉลี่ยระดับนอย 

 2.60 – 3.39  เปนคาเฉลี่ยระดับปานกลาง 
 3.40 – 4.19  เปนคาเฉลี่ยระดับสูง 
 4.20 – 5.00  เปนคาเฉลี่ยระดับสูงมาก 
 
3. ผลการวิเคราะหองคประกอบที่มีผลตอผล สัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน 
 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระ 

10 ตัว กับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน 8 
รายวิชา ไดกําหนดสัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรดังนี้ 

M_PLAN  หมายถึง     การวางแผนการเรียน 
M_BEHAV หมายถึง     การควบคุมพฤติกรรม 
M_ATTI   หมายถึง     ทัศนคติตอวิชาชีพ 
M_TEACH หมายถึง     คุณภาพของผูสอน 
M_TECH  หมายถึง     เทคนิคการสอน 
M_COMM  หมายถึง     การสื่อสารและการถายทอด
SEX   หมายถึง     เพศ 

 
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อหาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานไดผลดังนี้ 

 
ตารางที่ 3: การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อหาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวาดเสน 1 

ตัวแปร b SEb β t sig 
CONSTANT 62.549 20.864  2.998 .003 
เพศ -2.325 1.888 -.118 -1.231 .221 
แผนก ม.ปลาย .374 2.613 .013 .143 .887 
อายุ -1.250 .796 -.140 -1.570 .120 
เกรดกอนเขาศึกษา 
M_PLAN 

7.853 
-1.436 

2.088 
2.774 

.366 
-.047 

3.760 
-.518 

.000** 
.606 

M_BEHAV 2.722 6.600 .087 .412 .681 
M_ATTI -.694 2.478 -.031 -.280 .780 
M_TEACH .144 2.070 .007 .069 .945 
M_TECH -.338 2.685 -.018 -.126 .900 
M_COMM 4.933 3.827 .214 1.289 .200 
R .475     
R2 .225     
ADJUSTED R2 .149     
F 2.968     

  



 

จากผลการวิจัยพบวา เกรดกอนเขาศึกษา เปนองค-
ประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวาดเสน 1  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถานักศึกษามีเกรดเฉลี่ย
กอนเขาศึกษาสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวาดเสน 1  
จะสูงตาม   

 
ตารางที่ 4: การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อหาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวาดเสน 2 

ตัวแปร b SEb β t sig 
CONSTANT 101.364 29.348  3.454 .001 
เพศ 0.000 2.665 .003 .034 .973 
แผนก ม.ปลาย .797 3.679 .021 .217 .829 
อายุ -1.922 1.122 -.165 -1.713 .090 
เกรดกอนเขาศึกษา 1.809 2.940 .064 .615 .540 
M_PLAN -3.936 3.975 -.096 -.990 .324 
M_BEHAV -4.758 9.314 -.117 -.511 .611 
M_ATTI 4.466 3.484 .152 1.282 .203 
M_TEACH -3.668 2.932 -.128 -1.251 .214 
M_TECH 1.765 3.811 .070 .463 .644 
M_COMM 8.511 5.411 .282 1.573 .119 
R .364     
R2 .120     
ADJUSTED R2 .032     
F 1.358     

จากผลการวิจัยเมื่อสิ้นภาคการศึกษาพบวา ไมมีองคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวาดเสน 2  

 
ตารางที่ 5: การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อหาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบสองมิติ 

ตัวแปร b SEb β t sig 
CONSTANT 78.090 24.948  3.126 .002 
เพศ -4.445 2.259 -.192 -1.968 .052 
แผนก ม.ปลาย 2.533 3.005 .077 .843 .401 
อายุ -1.536 .961 -.144 -1.597 .113 
เกรดกอนเขาศึกษา 5.675 2.429 .228 2.336 .021* 
M_PLAN -5.433 3.330 -.149 -1.632 .106 
M_BEHAV 1.673 7.904 .045 .212 .833 
M_ATTI 1.433 2.917 .052 .491 .624 
M_TEACH 2.381 2.587 .088 .920 .360 
M_TECH .361 3.339 .015 .108 .914 
M_COMM 4.463 4.486 .162 .995 .322 



 

R .467     
R2 .218     
ADJUSTED R2 .139     
F 2.783     

  
จากผลการวิจัยพบวา เกรดกอนเขาศึกษาเปนองค-

ประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
ออกแบบสองมิติ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดย     

ตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา  
ถานักศึกษามีเกรดเฉลี่ยกอนเขาศึกษาสูง  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการออกแบบสองมิติ จะสูงตาม 

ตารางที่ 6: การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อหาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบสามมิติ 

ตัวแปร b SEb β t sig 
CONSTANT 85.904 20.520  4.186 .000 
เพศ -3.349 1.828 -.187 -1.832 .070 
แผนก ม.ปลาย .640 2.414 .025 .265 .792 
อายุ -1.238 .797 -.147 -1.553 .124 
เกรดกอนเขาศึกษา 3.283 1.949 .171 1.685 .095 
M_PLAN -5.055 2.735 -.174 -1.848 .068 
M_BEHAV -1.957 6.472 -.066 -.302 .763 
M_ATTI 3.130 2.436 .146 1.285 .202 
M_TEACH -.264 2.098 -.012 -.126 .900 
M_TECH 2.251 2.711 .118 .831 .408 
M_COMM 4.254 3.681 .199 1.156 .251 
R .439     
R2 .139     
ADJUSTED R2 .107     
F 2.249     

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาพบวา ไมมีองคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบสามมิติ     
  
ตารางที่ 7: การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อหาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลป 1 

ตัวแปร b SEb β t sig 
CONSTANT 87.878 19.472  4.513 .000 
เพศ -3.844 1.762 -.189 -2.182 .031* 
แผนก ม.ปลาย 2.090 2.386 .071 .876 .383 
อายุ -1.866 .746 -.201 -2.503 .014* 
เกรดกอนเขาศึกษา 9.513 1.933 .430 4.921 .000** 
M_PLAN -5.688 2.593 -.178 -2.194 .030* 
M_BEHAV -9.296 6.074 -.289 -1.531 .129 
M_ATTI 1.258 2.282 .054 .551 .583 



 

M_TEACH -1.649 1.922 -.073 -.858 .393 
M_TECH 3.046 2.530 .153 1.204 .231 
M_COMM 7.101 3.477 .299 2.043 .044* 
R .597     
R2 .357     
ADJUSTED R2 .295     
F 5.771     

 
จากผลการวิจัยพบวา เกรดกอนเขาศึกษาเปนองค-

ประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติ-
ศาสตรศิลป 1 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยที่ถา
นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยกอนเขาศึกษาสูงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนประวัติศาสตรศิลป 1 จะสูงตาม สวนองคประกอบ 
เพศ อายุ การวางแผนการเรียน และการสื่อสารและการ
ถายทอด เปนตัวแปรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตรศิลป 1 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จาก
ผลการวิจัยพบวา เพศมีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลป 1 โดยนักศึกษาชายจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาหญิง จากผลการ 

วิจัยพบวา อายุมีความสัมพันธตอตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาประวัติศาสตรศิลป 1 ในทิศทางตรงขามเมื่อ
นักศึกษามีอายุสูงขึ้น จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 
สําหรับการวางแผนการเรียน มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลป 1 ในทิศทางตรงขาม 
กลาวคือ เมื่อนักศึกษาพึงพอใจกับการวางแผนการเรียน
ของตนเองสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร
ศิลป 1 กลับมีคะแนนลดลง ในสวนการสื่อสารและการ
ถายทอด เมื่อนักศึกษามีความพึงพอใจตอการสื่อสารและ
ถายทอดของผูสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติ-
ศาสตรศิลป 1 มีคะแนนสูงตาม 

 
ตารางที่ 8: การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อหาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลป 2 

ตัวแปร b SEb β t sig 
CONSTANT 113.707 35.487  3.204 .002 
เพศ -7.170 2.830 -.276 -2.534 .014* 
แผนก ม.ปลาย -2.983 3.584 -.087 -.832 .408 
อายุ -3.583 1.446 -.261 -2.479 .016* 
เกรดกอนเขาศึกษา 4.327 3.147 .156 1.375 .174 
M_PLAN -6.807 4.677 -.157 -1.456 .150 
M_BEHAV -2.752 10.005 -.066 -.275 .784 
M_ATTI 3.471 3.779 .116 .918 .362 
M_TEACH .550 3.427 .018 .161 .873 
M_TECH 10.010 5.073 .328 1.973 .053 
M_COMM -3.341 5.907 -.113 -.566 .574 
R .570     
R2 .324     
ADJUSTED R2 .222     
F 3.169     

  



 

จากผลการวิจัย พบวา เพศ และ อายุ เปนองคประกอบที่
มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลป 2 ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยนักศึกษาชายจะมีผล-
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลป  2 สูงกวา

นักศึกษาหญิง และจากผลการวิจัยพบวาเมื่ออายุของนัก-
ศึกษามากขึ้น จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร
ศิลป 2 ลดลง  

 
ตารางที่ 9: การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อหาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทฤษฎีสี 

ตัวแปร b SEb β t sig 
CONSTANT 55.806 19.614  2.845 .005 
เพศ -3.809 1.778 -.206 -2.142 .035* 
แผนก ม.ปลาย 2.948 2.447 .108 1.205 .231 
อายุ -.770 .751 -.091 -1.025 .308 
เกรดกอนเขาศึกษา 4.551 1.930 .229 2.358 .020* 
M_PLAN -.424 2.590 -.015 -.164 .870 
M_BEHAV 5.371 6.012 .186 .893 .374 
M_ATTI 1.207 2.252 .058 .536 .593 
M_TEACH .790 1.926 .039 .410 .682 
M_TECH .235 2.508 .013 .094 .926 
M_COMM .995 3.482 .046 .286 .776 
R .462     
R2 .213     
ADJUSTED R2 .137     
F 2.791     

  
จากผลการวิจัยพบวา เพศและเกรดกอนเขาศึกษา   

เปนองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ทฤษฎีสี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หมายความวา 
นักศึกษาชายจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทฤษฎีสี สูง

กวานักศึกษานักศึกษาหญิง และองคประกอบเกรดกอนเขา
ศึกษามีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทฤษฎีสีใน
ทิศทางเดียวกัน หมายความวา นักศึกษาที่มีเกรดกอนเขา
ศึกษาสูง จะมีผลคะแนนวิชาทฤษฎีสีสูงตาม 

 
ตารางที่ 10:  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อหาองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร 

เพื่อศิลปะและการออกแบบ 

ตัวแปร b SEb β t sig 
CONSTANT 94.216 28.275  3.332 .001 
เพศ -1.584 2.546 -.061 -.622 .535 
แผนก ม.ปลาย 1.849 3.449 .050 .536 .593 
อายุ -.882 1.081 -.075 -.816 .416 
เกรดกอนเขาศึกษา 3.443 2.797 .122 1.231 .221 
M_PLAN -10.153 3.802 -.248 -2.670 .009* 
M_BEHAV -3.940 8.713 -.097 -.452 .652 



 

M_ATTI 5.825 3.271 .198 1.781 .078 
M_TEACH 4.998 2.828 .173 1.767 .080 
M_TECH -5.285 3.658 -.209 -1.445 .152 
M_COMM 3.635 5.067 .121 .717 .475 
R .415     
R2 .172     
ADJUSTED R2 .091     
F 2.120     

  
จากผลการวิจัยพบวา การวางแผนการเรียน มีความ 

สัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร
เพื่อศิลปะและการออกแบบ ในทิศทางตรงขามกลาวคือเมื่อ
นักศึกษาพึงพอใจกับการวางแผนการเรียนของตนเองแลว 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรเพื่อศิลปะ
และการออกแบบ กลับมีคะแนนลดลง 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

1. จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา นักศึกษาที่มีเกรดกอน
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยดี  เมื่อ เขามาเรียนในระดับ 
อุดมศึกษา จะสามารถปรับตัวและเรียนรูไดผลการเรียนที่ดี 
จะเห็นไดจากผลการวิจัยในวิชาวาดเสน 1 วิชาการออก 
แบบสองมิติ วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 1 วิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ 2 วิชาทฤษฎีสี รวมทั้งสิ้น 5 

2. อายุเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเรียนวิชาศิลปะ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเห็นไดจาก
ผลการวิจัยในวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 1 วิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ 2 โดยพบวาเมื่ออายุของนักศึกษามากขึ้นจะมีผล-
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจะลดลง 

3. เพศเปนตัวแปรเพศมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก
วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 1 ประวัติศาสตรศิลปะ 2 และวิชา
ทฤษฎีสี โดยพบวาวา นักศึกษาชายจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานักศึกษาหญิง 

4. จากผลการวิจัยองคประกอบการวางแผนการเรียน   
มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก วิชาประวัติศาสตรศิลปะ 1  
และวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรเพื่อศิลปะและการออกแบบ  
จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่พึงพอใจกับการวางแผน 
การเรียนของตนเองแลว จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 

ผูวิจัยมีความเห็นวา 2 วิชานี้เปนวิชาที่อาศัยความเขาใจ การ
ทองจํา ความเขาใจอยางมีการจัดลําดับการเรียนรู เมื่อ
นักศึกษาพอใจกับความรูที่มี ไมไดมีขอสงสัย ไมไดฝกฝน
หรือปฏิบัติอยูอยางสม่ําเสมออาจทําใหผลการสอบมี
คะแนนลดลง 

5. ในเรื่องการสื่อสารและถายทอดวิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ 1 พบวา มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความวาเมื่อ
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสื่อสารและถายทอดของ
ผูสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลป 1  
มีคะแนนสูงขึ้นแตกตางกับวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรเพื่อ
ศิลปะและการออกแบบ พบวา การวางแผนการเรียน มี
ความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผกผันกับพึง
พอใจในการวางแผนการเรียน กลาวคือ เมื่อนักศึกษาพึง
พอใจกับการวางแผนการเรียนของตนเองแลว ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรเพื่อศิลปะและการ
ออกแบบ กลับมีคะแนนลดลง ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึง
ความแตกตางในวิธีการเรียนวิชาทางดานศิลปะ นอกจาก
วางแผนการเรียนแลวอาจจะตองมีความละเอียดรอบคอบ
พรอมกับความคิดสรางสรรค จินตนาการพรอมกับการ
เรียนรู การสรางผลงานตองใชทั้งฝมือและความรูควบคูกัน
ไป มากกวาวิธีการวางแผนแตเพียงอยางเดียว 

 
ขอจํากัดในงานวิจัย 

1. การทํางานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเวลาในการสรางแบบ 
สอบถามจนถึงชวงเทอมที่ 2 และเก็บขอมูลในเทอมสองป
การศึกษา 2545 จึงสามารถเก็บขอมูลไดเพียงครั้งเดียว 

2. ชวงเทอมสอง จะมีนักศึกษาบางสวนที่หายไปเนื่อง 
มาจากผลการเรียนที่ตํ่าในเทอมแรก หรือตัดสินใจที่จะไป
สอบเรียนตอใหม ทําใหจํานวนนักศึกษามีเพียง 128 คน 



 

3. ทัศนคติของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามภาย
หลังจากชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลง บางสวน
ไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  แต ก็มี
นักศึกษาบางหองที่ ใหความสนใจตอบคําถามอยาง
ขะมักเขมน ทําใหผูเก็บขอมูลและผูวิจัยมีกําลังใจในการ
เก็บขอมูล 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร คณะศิลปกรรม-
ศาสตร ผูวิจัยไดนําเสนอผลงานกับคณบดีในเชิงปรับปรุง
คุณภาพการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยเสนอ 
แนะวานอกจากการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควรใหมี
การสัมภาษณนักศึกษากอนที่จะรับเขาศึกษา เพื่อดูในเรื่อง
อายุ กลุมที่มีอายุ 18 ป หรือเทากับเกณฑเฉลี่ยที่จบชั้น
มัธยมปลายดังผลการวิจัย และเกรดกอนเขาศึกษา จากการ
วิจัยพบวา เปนองคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาพื้นฐาน และเพศ นักศึกษาที่เปนหญิงควรใหผู 
สอนมีวิธีการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาหญิงไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้น 

2. ขอเสนอแนะสําหรับผูทํางานวิจัย ในการศึกษาองค 
ประกอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานของ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ควร
เพิ่มการศึกษาดานผูสอน สถานที่จัดการเรียนการสอน  
หรือแมแตรายละเอียดวิธีการสอนในรายวิชาศิลปะ ก็
นาสนใจศึกษา เพื่อนําผลงานการวิจัยมาปรับปรุงการเรียน
การสอน เนื่องจากการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานเปน
รากฐานที่สําคัญในอนาคตของการเรียนศิลปะและมีผล
ตอไปไดจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
บรรณานุกรม 
กิจจา เวสประชุม. (2540). สภาพปญหาและความตองการ

ดานการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของ
วิทยาลัยสารพัดชาง ตามการรับรูของผูบริหาร ครู 
และนักศึกษาผูใหญกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2541). ขาฯ คือบัณฑิต: หลอม
แนวคิดคนรุน ใหมสู สภาวะปญญาชนแห งยุค . 
กรุงเทพ: ซัคเซส มีเดีย. 

จรัส สุวรรณเวลา และคณะ. (2540). บนเสนทางอุดม- 
ศึกษา. (1,000 เลม). (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพ: สํานัก 
พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ทิศนา แขมมณี. (2545). หลักการสอน. กรุงเทพ: สํานัก-
พิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พรรณี ชูทัย เจนจิต. (2545). จิตวิทยาการเรียนการสอน. 
(พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพ: สํานักพิมพเมทิปส 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2546). ระเบียบการหลักสูตรปริญ-   
ญาตรี 2002-2003. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

รหัน แตงจวน. (2537). ปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลตอผล-
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลังมัธยมศึกษา:
กรณีศึกษาโครงการครุทายาท. วารสารการวิจัยทาง
การศึกษา. 24 (กรกฎาคม-กันยายน 2537): 80-97. 

วิชัย วงษใหญ. (2537). กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน : ภาคปฎิบัติ. กรุงเทพ: ชมรมเด็ก. 

วิโรจน ถิรคุณ. (2543). เรียนมหาวิทยาลัยอยางไรใหสําเร็จ
และมีความสุข. (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพ: บริษัท อู
พิมพเดือนเพ็ญ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). แผน 
การศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559). (พิมพครั้งที่ 
1). กรุงเทพ: บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด. 

อารี พันธมณี. (2534). จิตวิทยาการเรียนการสอน. 
กรุงเทพ: สํานักพิมพตนออ. 

อุทุมพร จามรมาน. (2541). การพัฒนากระบวนการเรียนรู
ที่จําเปนสําหรับนิสิตนักศึกษาครูในสังคมเทคโนโลยี
สารสนเทศ. วารสารจุฬาวิจัย 17 (4), 11-17. 

 
 

 
 
 
 

อาจารยเรืองรอง  จรูญพงษศักดิ์ สําเร็จการศึกษา M.A. 
(Communication Arts), New York Institute of Technology, 
U.S.A. และวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัย-
ขอนแกน ปจจุบันเปนอาจารยประจําภาควิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 


