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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นภูมิหลงัของนกัศึกษากบั

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษาในระดบัปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร 

และภาคพิเศษภูมิภาค โดยศึกษาขอ้มูลประวติัของผูส้ําเร็จการศึกษาจากระบบฐานขอ้มูลบริการ

การศึกษาท่ีถูกบนัทึกไวต้ั้งแต่เขา้ศึกษาจนถึงสําเร็จการศึกษา ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชน้ี้เป็นผูส้ําเร็จการศึกษา 

ประจาํปีการศึกษา 2554 จาํนวน 2,968 คน  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท โดยจาํแนกตามคณะ/สถาบนั 

สรุปได ้ดงัน้ี 

1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษา

ไดแ้ก่ เพศ อายุ การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท และ

ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท   

2) คณะบริหารธุรกิจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษา ไดแ้ก่ 
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ไดแ้ก่  เพศ การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท และ

ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท   

4) คณะสถิติประยกุต ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษาไดแ้ก่ 

อาย ุการไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท ระยะเวลาท่ีศึกษา

ในระดบัปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี และการไดรั้บเกียรตินิยมในระดบั

ปริญญาตรี 

5) คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของ

นกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท แผนการศึกษาในระดบัปริญญา

โท และระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท   
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6) คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของ

นกัศึกษา ไดแ้ก่ การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท   

7) คณะภาษาและการส่ือสาร ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษา

ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท  

8) ระดบัสถาบนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุ คณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท  ท่ีตั้งสถานศึกษาในระดบัปริญญาโท  การไดรั้บทุนการศึกษา

ในระดบัปริญญาโท  แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท กลุ่ม

สาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท และการไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี  



 

กติตกิรรมประกาศ 

 

การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  ของ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2554 วตัถุประสงคใ์นการทาํวจิยัเพื่อนาํ

ผลการวจิยัไปใชป้ระกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการรับนกัศึกษา หลกัสูตร การเรียนการ

สอน และพฒันาระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะและสถาบนัใหมี้คุณภาพ

และเกิดสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษาต่อไป 

ผูว้จิยัขอขอบคุณสาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน                 

ท่ีไดก้รุณารวบรวมขอ้มูลผูส้าํเร็จการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2554 เพื่อนาํมาศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  

และขอขอบคุณคณะกรรมการกาํกบังานวจิยั คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีคณะทุกคณะท่ีไดก้รุณาสละ

เวลาใหค้าํปรึกษา ขอ้ช้ีแนะ ขอ้แนะนาํ และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัในคร้ังน้ี

เป็นอยา่งดี ทาํใหก้ารวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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         ในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.26  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 46 

4.27  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ไดรั้บ          47 

         ทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี 

          แตกต่างกนั 
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4.28  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิ 48 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.29  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสถาบนั  49 

         ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

4.30  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่ม          49 

         สถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

         ในระดบัปริญญาโท  

4.31  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่ม 50 

         สาขาวชิาท่ีระดบัปริญญาตรี  

4.32  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่ม          51 

                       สาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

                       ในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.33  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิ  51 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.34  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บ           52 

         เกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน  

         ระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.35  เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน        53 

         ในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.36  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  53 

4.37  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ได้               54 

         รับทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

         ท่ีแตกต่างกนั  

4.38  เปรียบเทียบความแตกต่างการเลือกแผนการศึกษาท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ  55 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.39  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิ  56  

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.40  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่ม   56 

         สถาบนัท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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4.41  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนั  57 

         ท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท   

4.42  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่ม  58  

         สาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

4.43  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่ม          58 

         สาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั 

         ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.44  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิ 59 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.45  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บ           60 

         เกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั  

         ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

4.46  เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน  60 

         ในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.47  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  61 

4.48  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ได้              62 

         รับทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

         ท่ีแตกต่างกนั  

4.49  เปรียบเทียบความแตกต่างการเลือกแผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ 62 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.50  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิ 63 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.51  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสถาบนั  64 

         ท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

4.52  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่ม          64 

         สถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน 

         ระดบัปริญญาโท  

4.53  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่ม 65 

         สาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

  



(11) 

4.54  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่ม          66 

         สาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั 

         ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.55  การทดสอบความแตกต่างค่าเกรดเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิของการเรียน             66 

         ในระดบัปริญญาโท แยกเป็นคู่ตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท  

4.56  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิ    67 

          ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.57  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ได้                68 

         รับเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน  

         ระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

4.58  เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน  68 

         ในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.59  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  69 

4.60  เปรียบเทียบความแตกต่างท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ             70 

         การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

4.61  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ได้              70 

         รับทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

         ท่ีแตกต่างกนั  

4.62  เปรียบเทียบความแตกต่างการเลือกแผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ           71 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.63  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิ  72 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.64  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนก                     73 

         ตามกลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

4.65  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของ                 73 

         กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

         ในระดบัปริญญาโท  

4.66  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิา  74  

        ท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
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4.67  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่ม          75 

         สาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

         ในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.68  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิ 75 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.69  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บ           76 

         เกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน  

         ระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

4.70  เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ              77 

         การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.71  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 77 

4.72  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ได้               78 

         รับทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

         ท่ีแตกต่างกนั  

4.73  เปรียบเทียบความแตกต่างการเลือกแผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ            79 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.74  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิ   79 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.75  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่ม  80 

         สถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

4.76  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนั  81 

         ท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท   

4.77  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่ม  81  

         สาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

4.78  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวชิา  82 

         ท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

         ท่ีแตกต่างกนั  

4.79  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิ    83  

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท 
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4.80  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ได้                83 

         รับเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน  

         ระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.81  เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ              84 

         การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

4.82  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  85 

4.83  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิ  86 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

4.84  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสถาบนั  87 

         ท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

4.85  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่ม          87 

         สถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

         ในระดบัปริญญาโท  

4.86  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนก                   88 

         ตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

4.87  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวชิา 88 

         ท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

         ท่ีแตกต่างกนั  

4.88  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิ    89  

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.89  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บ          90 

         เกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน  

         ระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.90  เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 90 

         ในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั  

4.91  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท   91 

4.92  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนก                   92  

         ตามคณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท  

4.93  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของ                92 

         คณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั 

         ปริญญาโท  
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4.94  การทดสอบความแตกต่างค่าเกรดเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน       93 

         ระดบัปริญญาโท แยกเป็นคู่ตามคณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 

4.95  เปรียบเทียบความแตกต่างของสถานท่ีตั้งศูนยก์ารศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ 95 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั   

4.96  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ได้             95 

         รับทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

         ท่ีแตกต่างกนั  

4.97  เปรียบเทียบความแตกต่างการเลือกแผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ          96 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท   

4.98  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิ  97 

         ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

4.99  เปรียบเทียบความแตกต่างกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท          97 

         มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนระดบัปริญญาโท  

4.100  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนก                   98 

           ตามกลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

4.101  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่ม        99 

           สถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

           ในระดบัปริญญาโท  

4.102  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่ม  99 

           สาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

4.103  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่ม        100 

           สาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

            ในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

4.104  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิ  101 

           ของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

4.105  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บ         101 

           เกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน 

           ระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

4.106  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  102
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ปัจจุบนัทุกประเทศต่างก็เผชิญกบัการแข่งขนัท่ีเป็นไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วใน ดา้นขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการส่ือสาร ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีจะเช่ือมโยงเขา้กบัชีวติประจาํวนัมนุษย ์ทาํใหค้นในยคุสมยัน้ีตอ้งมีความรู้  ความสามารถใน

การคิดวเิคราะห์ เพื่อใหส้ามารถเลือกใชข้อ้มูลข่าวสารในการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถ

นาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกในปัจจุบนัและ

อนาคต ทั้งน้ี เพื่อนาํไปสู่การปรับตวัและการใชชี้วติอยา่งมีความสุข แน่นอนท่ีสุดวา่ส่ิงสาํคญัและ

จาํเป็นท่ีทุกคนควรไดรั้บและบ่มเพาะอยา่งต่อเน่ือง คือ การศึกษา เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ข

ปัญหาและสถานการณ์ใหม่ ๆ  ท่ีเกิดข้ึนประจาํวนัทั้งกบัตนเองและผูค้นรอบขา้ง  นอกจากน้ี 

การศึกษาสามารถยกระดบัการพฒันาดา้นจิตใจและคุณธรรมของมนุษยไ์ด ้ดงันั้น การเรียนรู้อยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดชีวติจะช่วยใหค้นและสังคมสามารถกาํหนดทิศทางการพฒันาตนเองไดอ้ยา่ง

เหมาะสม จึงกล่าวไดว้า่  การศึกษานั้นเป็นกระบวนการและเน้ือหาในการพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ สร้างภูมิปัญญาใหแ้ก่สังคม และเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมการศึกษา ซ่ึงเป็นรากฐานและ

เคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ  สังคม วฒันธรรม  และการเมืองของประเทศ  ทั้งน้ี การท่ีจะ

ใชก้ารศึกษาใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประชากรและประเทศชาติใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวนั้น 

จาํเป็นตอ้งพฒันาระบบการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพดีใหก้า้วหนา้ทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในกระแสโลกาภิวตัน์   

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  จึงใหค้วามสาํคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และ

ไดด้าํเนินการตามกรอบมาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพและมาตรฐาน

ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  เพื่อเป็น

กลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษา  จากผลการดาํเนินงานตามพนัธกิจ

หลกัของสถาบนั คือ การผลิตบณัฑิตใหมี้ภาวะผูน้าํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญา ปณิธาน และวสิัยทศัน์
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ของสถาบนั รวมถึงการสร้างคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework: TQF) แบ่งออกเป็น 5 ดา้น และสถาบนั

ไดก้าํหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคเ์พิ่มเติมอีก 1 ดา้น รวมทั้งหมด 6 ดา้น มีรายละเอียด  

ดงัน้ี 

1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2) ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 

4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

5) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ดา้นภาวะผูน้าํในการเปล่ียนแปลง และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและเสียสละ

เพื่อส่วนร่วม 

ในรอบปีการศึกษา 2554 ท่ีผา่นมา สถาบนัมีจาํนวนบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา ซ่ึงลว้น

แลว้แต่มีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับของสังคม องคก์ารต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด

ความสาํเร็จหรือผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาในระดบัปริญญาโทนั้น เป็นส่ิงท่ีสถาบนัควร

ศึกษาคน้หาขอ้มูล เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการนาํมาพฒันาปรับปรุงทางดา้นการผลิตบณัฑิตของ

สถาบนัใหมี้คุณภาพเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น สถาบนั จึงไดม้อบหมายใหผู้ว้จิยัดาํเนินการวจิยัในเร่ือง 

“ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2554” ข้ึน   

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 

เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นภูมิหลงัของนกัศึกษากบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของ

นกัศึกษาในระดบัปริญญาโท 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ

กรุงเทพมหานคร  และ ภาคพิเศษ ภูมิภาค ท่ีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2554–วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 2,968 คน ซ่ึงประกอบดว้ย

คณะ 7 คณะ ไดแ้ก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ คณะสถิติ
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ประยกุต ์คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และคณะภาษาและการ

ส่ือสาร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะนาํมาวเิคราะห์ไดม้าจากฐานขอ้มูลบริการการศึกษา ซ่ึงเป็นขอ้มูล

ประวติันกัศึกษาท่ีถูกบนัทึกไวต้ั้งแต่เขา้ศึกษาจนถึงสาํเร็จการศึกษา 

 

1.4 คาํจํากดัความ 

 

1.4.1 คณะทีศึ่กษาในระดับปริญญาโท  หมายถึง หน่วยงานท่ีมีการเรียน การสอน ตาม

หลกัสูตรตั้งแต่ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตข้ึนไป ตามประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ทั้งน้ี คณะในระดบัปริญญาโทของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ไดแ้ก่ คณะ

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยกุต ์คณะพฒันา

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และคณะภาษาและการส่ือสาร  

 

1.4.2 ทีต่ั้งสถานศึกษา ในระดับปริญญาโท  หมายถึง  สถานท่ีจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่

นกัศึกษาของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ แบ่งออกเป็น ดงัน้ี 

1)  กรุงเทพมหานคร  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 118 หมู่ท่ี 3 ถนน

เสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

2)  ศูนยน์อกท่ีตั้ง สถานท่ีจดัการเรียนการสอนในส่วนภูมิภาค ท่ีเปิดสอนเฉพาะ   

ภาคพิเศษ ไดแ้ก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีศูนยน์อกท่ีตั้ง 6 จงัหวดั คือ นครราชสีมา อุดรธานี       

สุราษฎร์ธานี สงขลา พิษณุโลก และชลบุรี  (พทัยา)  ส่วนคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  มีศูนย์

นอกท่ีตั้ง 2 จงัหวดั คือ ยะลา และระยอง 

 

1.4.3 การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท  หมายถึง นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา  มี

คุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา 

พ.ศ. 2550 และระเบียบสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  วา่ดว้ยทุนและรางวลัการศึกษา (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2551 

 

1.4.4 แผนการ ศึกษาในระดับปริญญาโท  หมายถึง  แผนการ ศึกษา ของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ คือ แผน ก  ทาํวทิยานิพนธ์ หรือแผน ข ไม่ทาํ

วทิยานิพนธ์ 
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1.4.5 ระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท  หมายถึง ระยะเวลาท่ีนกัศึกษาใชใ้นการศึกษาจริง 

โดยนบัจากวนัท่ีเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา จนถึงวนัท่ีขออนุมติัปริญญา 

 

1.4.6 กลุ่มสาขาวชิาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท  หมายถึง กลุ่มสาขาวชิาท่ีทางสถาบนับณั -  

ฑิตพฒันบริหารศาสตร์จดัการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  

และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) กลุ่มสาขาวชิา สังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์  ไดแ้ก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

คณะบริหารธุรกิจ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์และคณะภาษาและการส่ือสาร 

2) กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ ไดแ้ก่ คณะสถิติประยกุต ์ 

 

1.4.7  กลุ่มสถาบันที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี  หมายถึง สถาบนัหรือสถานศึกษาท่ีสาํเร็จ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี แบ่งออกเป็นกลุ่ม ดงัน้ี 

1) มหาวทิยาลยัของรัฐ 

2) มหาวทิยาลยัเอกชน 

3) สถาบนัตาํรวจ-ทหาร 

4) มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

5) มหาวทิยาลยัราชภฏั 

6) มหาวทิยาลยัราชมงคล 

 

1.4.8 กลุ่มสาขาวชิาทีศึ่กษาในระดับปริญญาตรี หมายถึง กลุ่มสาขาวชิาท่ีสาํเร็จการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี แบ่งเป็นกลุ่ม ดงัน้ี 

1) วทิยาศาสตร์ กายภาพ  ไดแ้ก่ สาขาวชิาท่ีเปิดดาํเนินการสอนอยูใ่นคณะ

วทิยาศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี 

2) วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ไดแ้ก่ สาขาวชิาท่ีเปิดดาํเนินการสอนอยูใ่นคณะแพทย์

ศาสตร์ คณะทนัตแพทยศ์าสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะพยาบาลศาสตร์ และ

คณะสัตวแพทยศ์าสตร์ 

3) สังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ ไดแ้ก่ สาขาวชิาท่ีเปิดดาํเนินการสอนอยูใ่นคณะ

มนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวจิิตรศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 

คณะการส่ือสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 
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1.4.9 เกรดเฉลีย่สะสมในระดับปริญญาตรี   หมายถึง เกรดเฉล่ียสะสมของทุกวชิา ซ่ึงเป็น

เกรดเฉล่ียท่ีไดรั้บการประเมินผลจากอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวชิา  ของสถานศึกษาท่ี สาํเร็จมาใน

ระดบัปริญญาตรี 

 

1.4.10  การได้รับเกยีรตินิยม ในระดับปริญญาตรี  หมายถึง นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัไดรั้บ

เกียรตินิยมตามท่ีสถานศึกษาท่ีสาํเร็จมาในระดบัปริญญาตรีกาํหนดไว้ 

 

1.4.11 ปัจจัย  หมายถึง  เหตุอนัเป็นทางใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  เป็นส่ิงท่ีมีส่วน

ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดความสามารถในการเรียน หรือส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการ

เรียนของนกัศึกษา 

 

1.4.12  ผลสัมฤทธ์ิของการเรียน หมายถึง การท่ีนกัศึกษาสามารถสาํเร็จการศึกษา ในระดบั      

ปริญญาโท โดยวดัจากเกรดเฉล่ียสะสม (G.P.A) ท่ีไดรั้บเม่ือสาํเร็จการศึกษา  

 

1.4.13 ระดับปริญญาโท หมายถึงนกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท ภาคปกติ  ภาคพิเศษ

กรุงเทพมหานคร และ ภาคพิเศ ษภูมิภาค  ท่ีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554  (ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2554 – วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   
 

1) ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

2)  ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอน และสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาและปรับปรุงดา้นการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 



 

บทที่ 2 

 

แนวคดิและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท ของสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ” ผูว้จิยัไดศึ้กษาและคน้ควา้เอกสารและงานวจิยั              

ต่าง ๆ ทบทวนแนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้  โดยนาํเสนอ

เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตามลาํดบัดงัน้ี 

2.1  แนวคิด เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

2.2  เอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

 

2.1.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

ชวาล แพรัตกุล (2517 : 56 อา้งถึงใน ชุตินนัท ์พุม่กล่ิน , 2546: 10) ไดใ้หค้วามหมายของ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงความรู้ทกัษะและสมรรถภาพทางสมองในดา้นต่างๆ ท่ีนกัเรียน

ไดรั้บจากการสั่งสอนของครู ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้โดยใชแ้บบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ไพศาล  หวงัพาณิช (2526: 89) ไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) หรือ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลกัษณะและความสามารถของ

บุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

เกิดจากการฝึกฝนอบรม หรือจากการสอน ซ่ึงไดแ้ก่ ความจาํ ความเขา้ใจ การวเิคราะห์ การนาํไปใช ้

การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

อรวรรณ  เจือจนัทร์ (2536 : 6) ใหค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ 

ความเขา้ใจ และความสาํเร็จในการเรียน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นดว้ยคะแนนสอบ 

มณฑารัตน์   ชูพินิจ   (2540 : 12) ไดใ้หค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 

ความสาํเร็จในการพยายามเขา้ถึงความรู้ ซ่ึงเกิดจากการทาํงานท่ีตอ้งอาศยัความพยายามอยา่งมาก 

ทั้งองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสติปัญญาและองคป์ระกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกในรูปของ

คะแนน หรือเกรดเฉล่ียสะสม ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากการวดัหรือการทดสอบทัว่ไป 
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ประภสัสร  วงษศ์รี (254 : 42) ไดใ้หค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 

คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคล เกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการอบรม หรือจากการสอน การวดัผลสัมฤทธ์ิ เป็นการ

ตรวจสอบระดบัความสามารถของบุคคลวา่เรียนแลว้มีความรู้เท่าใด 

เกษมชยั และหีม (2542 : 13) ไดใ้หค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้

ความเขา้ใจ ความสามารถหรือความสาํเร็จท่ีผูเ้รียนไดรั้บหลงัจากผูเ้รียนรู้วชิาเหล่านั้นแลว้ พิจารณา

จากคะแนนสอบจากแบบสอบถามหรือการทาํงานตามท่ีครูกาํหนด หรือทั้งสองอยา่งรวมกนั หรือ

ไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรมและความสาํเร็จดา้นอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย 

Eysenck (1972: 16 อา้งถึงใน ชุตินนัท ์พุม่กล่ิน , 2546: 10) ไดใ้หค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความสาํเร็จท่ีไดจ้ากการเรียนท่ีอาศยัความสามารถเฉพาะตวับุคคล 

โดยตวัท่ีบ่งช้ีถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อาจจะไดม้าจากกระบวนการท่ีไม่ตอ้งอาศยัการทดสอบ 

เช่น การสังเกต การตรวจการบา้น หรืออาจไดใ้นรูปแบบของระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการเรียน ซ่ึง

ตอ้งอาศยักรรมวธีิท่ีซบัซอ้น และระยะเวลาท่ีนานพอสมควร หรืออีกวธีิหน่ึงอาจวดัดว้ยภาพวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป 

Good (1973: 7) ไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) หมายถึง ความสาํเร็จ 

ความคล่องแคล่ว ความชาํนาญในการใชท้กัษะหรือการประยกุตใ์ชค้วามรู้ต่าง ๆ ส่วนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง ความรู้หรือทกัษะอนัเกิดจากการเรียนรู้ในวชิา  

ต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนมาแลว้ ซ่ึงไดจ้ากการทดสอบของครูผูส้อนหรือผูรั้บผดิชอบในการสอนหรือทั้ง

สองอยา่งร่วมกนั 

Mehren (1976: 73 อา้งถึงใน ปัญญา ชูช่วย, 2551: 12) ไดใ้หค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน หมายถึง ความรู้ ทกัษะและสมรรถภาพของสมองดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนต่อการเรียนแต่ละวชิา

ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้า่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง  ความรู้ 

ความเขา้ใจ ความสามารถหรือความสาํเร็จของนกัศึกษาท่ีไดจ้ากการเรียนการสอน  ซ่ึงวดัผล

ความสาํเร็จหรือระดบัความรู้ความสามารถของนกัศึกษาวา่มีความรู้มากนอ้ย จากผลของคะแนน

สอบในแต่ละวชิา และประเมินผลออกมาในรูปของเกรดเฉล่ียสะสม ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนจึงหมายถึง เกรดเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริ-

หารศาสตร์ ท่ีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554   
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2.1.2  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียน   

ประภสัสร วงษศ์รี ( 2541: 46) กล่าวถึง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียน  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

ประกอบดว้ย 

1) ผูส้อน ควรมีการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการ อ่านหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง ท่ี

สนใจใหม้าก  เป็นประสบการณ์ทางการเรียนการสอน ความรู้ของครูผูส้อน การถ่ายทอดความรู้

ของคุณภาพของการสอน อุปกรณ์การสอนท่ีทนัสมยั มีทศันะท่ีดีต่อนกัเรียน มีคุณธรรมและมีความ

ยติุธรรม การจูงใจและการกระตุน้เสริมแรงผูเ้รียน ใหค้วามช่วยเหลือ และสามารถแกปั้ญหาใหก้บั

นกัเรียนไดบ้รรยากาศในการสอนและส่ิงแวดลอ้ม 

2) ผูเ้รียน ไดแ้ก่ พนัธุกรรม เชาวปั์ญญา ความถนดั ความสนใจ อารมณ์ ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา การปรับตวั แรงจูงใจ หลกัสูตรหรือ

วชิาท่ีเรียน วฒันธรรม ทศันคติต่อสถาบนัและผูส้อน บรรยากาศในการเรียนและส่ิงแวดลอ้ม 

อริยา คูหา และบญัญติั ยงยว่น  (2547: 14) กล่าวถึง  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 

1) ความพร้อมดา้นสติปัญญา หรือความรู้ ทกัษะพื้นฐาน 

2) บุคลิกภาพหรือจิตลกัษณะ เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  อตัมโนทศัน์ 

3) พฤติกรรมการเรียน เช่น วธีิการเรียน การผลดัวนัประกนัพรุ่ง 

4) บรรยากาศในการเรียน เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน วธีิการสอน

ของครู 

5) ตวัแปรทางประชากร เช่น อาย ุเพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

การศึกษาของบิดามารดา เป็นตน้ 

Prescott (1961: 14 - 15 อา้งถึงใน สนธยา เขมววิฒัน์ , 2542: 9) ไดท้าํการสรุปองคป์ระกอบ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไว ้6 ดา้น ดงัน้ี 

1) องคป์ระกอบทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตของร่างกาย  สุขภาพ 

ขอ้บกพร่องและลกัษณะท่าทางของร่างกาย 

2) องคป์ระกอบทางความรัก  ไดแ้ก่  ความสัมพนัธ์ของบิดามารดา  และความ 

สัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

3) องคป์ระกอบดา้นวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่ ความเป็นอยูข่องสมาชิก

ในครอบครัว การอบรม และฐานะทางบา้น  
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4) องคป์ระกอบดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนวยั

เดียวกนั  

5) องคป์ระกอบทางการพฒันาแห่งตน ไดแ้ก่ สติปัญญา ความสนใจ 

6) องคป์ระกอบทางการปรับตวั ไดแ้ก่ ปัญหาการปรับตวั การแสดงออก   

Alexander and Simmons (1975: 3 - 4 อา้งถึงใน กฤษฎา  บุญวฒัน์, 2541: 14) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นฟังกช์นัของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโรงเรียน  ปัจจยัเก่ียวกบักลุ่มปัจจยัของ

อิทธิพลภายนอกอ่ืน  ๆ เช่น สภาพชุมชน  ปัจจยัทางดา้นเชาวปั์ญญา  ปัจจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ

นกัเรียนรวมทั้งภูมิหลงัทางเศรษฐกิจและสังคมของนกัเรียน  และยงัมีความแปรปรวนอ่ืน  ๆ ท่ีไม่

สามารถอธิบายไดอี้ก  

Bloom (1976: 175 อา้งถึงใน ปัญจา ชูช่วย, 2551: 12) ไดศึ้กษาตวัแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน พบวา่ มีตวัแปรอยู ่3 ประการท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 

1) พฤติกรรมดา้นความรู้และความคิด ( Cognitive Entry Behaviors) หมายถึง 

ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความถนดั และพื้นฐานของผูเ้รียนท่ีมีมาก่อน 

2) คุณลกัษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) หมายถึง แรงจูงใจท่ีทาํ

ใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียน อยากรู้ส่ิงใหม่ ไดแ้ก่ ความสนใจในวชิาเรียน  เจตคติต่อเน้ือหาวชิา 

ระบบการเรียนและสถาบนั การยอมรับความสามารถของตนเอง เป็นตน้ 

3) คุณภาพทางการเรียนการสอน ( Quality of Instruction)  หมายถึง การเรียนการ

สอนหรือประสิทธิผลท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ ผลสาํเร็จในการเรียน ไดแ้ก่ การไดรั้บคาํแนะนาํการปฏิบติั

และแรงเสริมของผูส้อนท่ีมีต่อผูเ้รียน เป็นตน้  

องคป์ระกอบดา้นจิตใจมีส่วนอยูใ่นความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตอนปลาย

เทอม ร้อยละ 25.0 คุณภาพการสอนมีส่วนร่วมอยูใ่นความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเ้รียน ร้อยละ 25.0 และตวัแปร 3 ตวัแปรรวมกนั คือ ความรู้พื้นฐานในการเรียน องคป์ระกอบ

ทางดา้นจิตใจและคุณภาพการสอน มีส่วนอยูใ่นความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตอน

ส้ินเทอมร้อยละ 90.0 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียน  ไดแ้ก่  

ความรู้ ความสามารถทกัษะ เชาวปั์ญญา ความถนดั ความสนใจ และพื้นฐานของผูเ้รียนท่ีมีมาก่อน 

ความสนใจในวชิาเรียน การยอมรับความสามารถของตนเอง การเรียนการสอนหรือประสิทธิผลท่ี

ผูเ้รียนจะไดรั้บ ผลสาํเร็จในการเรียน ระบบการเรียนและสถาบนั หลกัสูตรหรือวชิาท่ีเรียน อุปกรณ์

การสอนท่ีทนัสมยั บรรยากาศในการเรียนและส่ิงแวดลอ้ม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา เป็นตน้ 
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2.2  เอกสารและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

งานวจิยัท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัตวัแปรดา้นผลสัมฤทธ์ิหรือคะแนนเฉล่ียสะสมจาก

สถาบนัการศึกษาเดิมท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน ไดแ้ก่ 

นนัทนา รัตนอาภา (2526: บทคดัยอ่) ศึกษาผลงานวจิยัเร่ือง ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาํเร็จ

การศึกษาตามกาํหนดเวลาและหลงักาํหนดเวลา ของหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีไม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการสาํเร็จ

การศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทุกภาควชิา แต่พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์

กบัเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาโทในบางภาควชิา   

กฤษณีย ์อุทุมพร ( 2527: บทคดัยอ่ ) ศึกษาผลงานวจิยัเร่ือง  องคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กบั

สัมฤทธิผลทางการศึกษาของนิสิตมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบวา่ เกรดเฉล่ียระดบั

ปริญญาตรี ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี ประสบการณ์ในการทาํงานก่อนเขา้ศึกษา การรับทุน เป็น

องคป์ระกอบร่วมท่ีสาํคญัในการทาํนายผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

ภทัรินทร์  โล่ห์วชัระกุล (2530: 30) ศึกษาสัมฤทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษาปริญญาโท 

คณะสถิติประยกุต ์ท่ีผา่นการคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษาต่อในสถาบนัดว้ยวธีิท่ีต่างกนั คือ นกัศึกษาท่ีผา่น

การคดัเลือกแบบปกติ และนกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกแบบเกียรตินิยม พบวา่ กลุ่มนกัศึกษาท่ีผา่น

การคดัเลือกแบบเกียรตินิยมซ่ึงมีเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาโทสูงกวา่กลุ่มท่ีผา่นการคดัเลือก

แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญั 

กุลวดี ตริยานนท ์(2536: 78) ศึกษาผลงานวจิยัเร่ือง องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาภาคพิเศษ กทม. คณะพฒันาสังคม สถ าบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ซ่ึงทาํการศึกษาตวัพยากรณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน รวม 4 วชิา ประกอบดว้ย วชิาพื้นฐาน วชิาแนวคิดทฤษฎีทางพฒันาสังคม วชิากระบวนการ

นโยบายสังคม และวชิาจิตวทิยาสังคมกบัการพฒันา พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีไม่

มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทุกรายวชิา แต่พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัวชิาพื้นฐานและกระบวนการ

นโยบายสังคม  

วลยัลกัษณ์  อตัธีรวงศ ์( 2538: 46) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนของนกัศึกษาชั้น

ปีท่ี 1 ในมหาวทิยาลยัของรัฐ ผลการวจิยั  พบวา่ ผลการเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการเรียนในระดบัมหาวทิยาลยั   

มณฑารัตน์ ชูพินิจ   (2540: 93)   ศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษาปริญญาตรี สถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราช พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ เกรดเฉล่ียสะสมในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
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ทรายทอง พวกสันเทียะ (2542: 74 - 75) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ี

มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาแคลคูลสั 1 ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

พบวา่ ความรู้เดิม (เกรดเฉล่ีย) มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีอิทธิพลทางออ้ม

ผา่นปัญหาการปรับตวัของนกัศึกษา  

ชยัวฒัน์  พนัธ์รัศมี (2546: 73) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  

ประชากรศึกษา คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ท่ีกาํลงัจะสาํเร็จการศึกษาของวทิยาลยั ซ่ึงผา่นการ

ประเมินผลการเรียนเรียบร้อยแลว้ อยูร่ะหวา่งรอการสอบความรู้รวบยอด และปัจฉิมนิเทศ พบวา่ 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ไดแ้ก่ ผลการเรียนก่อนเขา้เรียน

ของนกัศึกษา (ม.6) และผลการเรียนเม่ือจบชั้นปีท่ี 1  

ปัญจา  ชูช่วย (2551 : 88 - 89) ศึกษาผลงานวจิยัเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ ผล 

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี พบวา่ 

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั คือ คะแนน

เฉล่ียสะสมระดบัมธัยมศึกษา ทั้งน้ี นกัศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัมธัยมศึกษาสูงเป็นผูท่ี้มี

ความรู้พื้นฐานดี ก็ยอ่มสามารถนาํความรู้มาใชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ในเน้ือหา    

ใหม่ ๆ ซ่ึงมีความสาํคญัมากในการเรียนระดบัปริญญาตรี เพราะถา้นกัศึกษามีความรู้เดิมอยูใ่น

เกณฑท่ี์ดีก็ทาํใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้ในส่ิงท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน   

Noeth, Stoctor and Hemry (1974: 213) ศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อการพยากรณ์ความสาํเร็จใน

ภาคเรียนแรกในคณะสัตวศาสตร์ มหาวทิยาลยัเปอร์คู กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิต ปีท่ี 1 พบวา่ ตวัแปรท่ี

เป็นตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด คือ คะแนนผลการเรียนก่อนเขา้ศึกษาในคณะน้ี   

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้จิยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานวา่ เกรดเฉล่ียสะสมในระดบั

ปริญญาตรี มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒัน -

บริหารศาสตร์ เน่ืองจากพื้นฐานความรู้เดิมดีก็ยอ่มจะสอบเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรท่ีตนเองมีความ

สนใจและตอ้งการเขา้ศึกษา  นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีสูงยอ่มมีโอกาสประสบ

ความสาํเร็จในการเรียน โดยแสดงใหป้รากฏชดัเจนในรูปของเกรดเฉล่ียสะสม สูงกวา่นกัศึกษาท่ีมี

เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีตํ่า 

งานวจิยัท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัตวัแปรดา้นระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาวชิาและ

สถาบนัการศึกษาท่ีสาํเร็จในระดบัปริญญาตรี ของสถาบนัการศึกษาท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

ไดแ้ก่ 

สมพร  ศิลป์สุวรรณ (2535: 62 - 67) ศึกษาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูส้าํเร็จการศึกษาของคณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบวา่ 



12 

สาขาวชิาและสถาบนัการศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และยงัพบวา่ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาจนสาํเร็จการศึกษาในระดบั

ปริญญาโทมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัปริญญาโท โดยผูส้าํเร็จ

การศึกษาใชเ้วลาในการศึกษา  2  - 2 ปีคร่ึง มีเพียงร้อยละ 49.1 และมีผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาใชเ้วลา

มากกวา่ 2 ปีคร่ึง มีมากกวา่ร้อยละ 60.0 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือสาํเร็จการศึกษาอยูใ่นระดบัตํ่า 

วโิรจน์  ล่ิวคงสถาพร (2544: 55 - 56) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบผลิตภาพและ

สัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีสาํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ระยะเวลาในการสาํเร็จการศึกษามีความสัมพนัธ์

กบัคะแนนเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญั และหลกัสูตรท่ีสาขาวชิาในระดบั

ปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัคะแนนเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาโท มีจาํนวน 4 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรภาษาไทย ) หลกัสูตรพฒันาสังคม   

และหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี มีนกัศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ (หลกัสูตร

ภาษาไทย ) ท่ีสาํเร็จการศึกษาสาขาวศิวกรรมศาสตร์และช่างอุตสาหกรรมในระดบัปริญญาตรี                   

มีสัมฤทธิผลทางการศึกษาในระดบัปริญญาโทสูงกวา่นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาสาขาวชิา

พาณิชยศาสตร์และการบริหารธุรกิจในระดบัปริญญาตรี  

สมศรี  ผลพานิชเจริญ (2549: 72 - 74) ไดศึ้กษาผลงานวจิยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์

ของคุณสมบติันกัศึกษาแรกเขา้กบัผลการศึกษาของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาโททาง

บริหารธุรกิจสาํหรับนกับริหารรุ่นใหม่ คณะบริหารธุรกิจ  พบวา่ ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในโครงการ

ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาํหรับนกับริหารธุรกิจรุ่นใหม่ ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และเป็น

แนวทางในการพิจารณาคดัเลือกนกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี จะมีอายเุฉล่ียอยูใ่นช่วง 25  - 27 ปี  

มหาวทิยาลยัท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นสถาบนัของรัฐ สาขาวชิาท่ีสาํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีเป็นศิลปศาสตรบณัฑิต คะแนนเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีอยูร่ะหวา่ง 3.36  - 

3.76 คะแนน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูร่ะหวา่ง 3.25  - 3.49 ซ่ึงในคะแนนเฉล่ียในหมวดวชิา

หลกัและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสันท่ีมีความสัมพนัธ์เชิง

บวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติสูง  

ปัญจา ชูช่วย (2551: 90) ไดศึ้กษาผลงานวจิยัเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี พบวา่  

นอกจากตวัแปรดา้นคะแนนเฉล่ียสะสมท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติแลว้ ประเภทโรงเรียนก็มีผลเช่นกนั อนัเน่ืองมาจากการจดัการเรียนการ

สอนหรือการศึกษาของโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน มีความแตกต่างกนั มีความพร้อมในการ
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เรียนการสอน อาคารสถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑ ์บุคลากรทางการสอนท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งโอกาสในการ

คดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาแตกต่างกนั เป็นผลใหน้กัเรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของรัฐบาลและ

โรงเรียนเอกชนมีความสามารถในการเรียนต่างกนั   

โพยม เพียรลํ้าเลิศ (2556: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพ โดยตวัแปรท่ี

ทาํการศึกษาประกอบดว้ย เพศ ท่ีตั้งของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ/ต่างจงัหวดั) สังกดัของสถานศึกษา 

(รัฐบาล/เอกชน) และแผนการเรียนของนกัศึกษาก่อนเขา้มหาวทิยาลยั พบวา่ เพศและท่ีตั้งของ

สถานศึกษาของนกัศึกษาก่อนเขา้ มหาวทิยาลยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน แต่ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

คือ สังกดัของสถานศึกษาก่อนเขา้มหาวทิยาลยั โดยนกัศึกษาท่ีมาจากสถานศึกษาในสังกดัรัฐบาลจะ

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานดีกวา่นกัศึกษาท่ีมาจากสถานศึกษาในสังกดั

เอกชน และแผนการเรียนของนกัศึกษาก่อนเขา้มหาวทิยาลยัท่ีแตกต่างกนั มีความรู้พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์แตกต่างกนั จะมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกนั 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้จิยัจึงไดต้ั้งสมมติฐาน วา่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบั

ปริญญาโทมีความสัมพนัธ์กบัเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญั  และ

สถาบนัการศึกษาหรือกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวชิา วทิยาศาสตร์สุขภาพ และ

กลุ่มสาขาวชิา สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

นอกจากน้ี ยงัมีผลการศึกษาวจิยัท่ีศึกษาตวัแปรเร่ืองเพศ และอายท่ีุเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษา ดงัน้ี 

สัมพนัธ์ พนัธ์พฤกษ ์(2520 : 105) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัประกอบกบั

ลกัษณะการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัภูมิภาค: การเปรียบเทียบระหวา่ง

มหาวทิยาลยัขอนแก่นและมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการสาํเร็จ

การศึกษาของนกัศึกษา โดยนกัศึกษาหญิงมีโอกาสสาํเร็จการศึกษาตามกาํหนดเวลามากกวา่

นกัศึกษาชาย   

เสาวณีย ์ดิสวฒัน์ (2521: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง โอกาสสาํเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬา     

ลงกรณ์มหาวทิยาลยัท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั: การเปรียบเทียบ พบวา่  นิสิตหญิงมีโอกาสสาํเร็จการศึกษา

ตามกาํหนดเวลามากกวา่นิสิตชาย นิสิตชายมีโอกาสสาํเร็จการศึกษาหลงักาํหนดเวลา และออก

กลางคนัสูงกวา่นิสิตหญิง 

จิตราภา กุลฑลบุตร (2523 : 44) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง สมการท่ีเหมาะสมในการทาํนายผล  

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์
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กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยกลุ่มนิสิตท่ีมีอายนุอ้ยส่วนใหญ่จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่

กลุ่มนิสิตท่ีมีอายมุาก   

กฤษณีย ์อุทุมพร (2527 : 63) ท่ีไดศึ้กษาวจิยัเร่ืององคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กบัสัมฤทธิผล

ทางการศึกษาของนิสิตมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบวา่ อายขุองนิสิตมีความสัมพนัธ์กบั

สัมฤทธิผลทางการศึกษา โดยกลุ่มนิสิตท่ีมีอายนุอ้ยจะมีสัมฤทธิผลทางการศึกษาสูงกวา่กลุ่มนิสิต            

ท่ีมีอายมุาก 

ผูว้จิยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานวา่ เพศและอายขุองนกัศึกษา มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

จากการรวบรวมผลการศึกษาวจิยัตามท่ีไดเ้สนอมา จะเห็นไดว้า่มีปัจจยัหลายประการ                

ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษา  ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีจะประโยชน์ต่อการเป็น

องคป์ระกอบเสริมในการพิจารณาคดัเลือกนกัศึกษาของสถาบนั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจศึกษาคน้ควา้

ต่อไป 



 

บทที่ 3 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโท ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยศึกษาจากขอ้มูลของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาโท ปีการศึกษา 2554 ประกอบดว้ยขอ้มูลประวติัก่อนเขา้ศึกษาต่อท่ีสถาบนั และขอ้มูลผล

การศึกษาท่ีสาํเร็จจากสถาบนั โดยมีวธีิดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2  ตวัแปรและขอ้มูลในการวจิยั 

3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ

กรุงเทพมหานคร และภาคพิเศษภูมิภาค ท่ีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2554–วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 2,968 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูส้าํเร็จการศึกษา ท่ีมีขอ้มูลประวติันกัศึกษาท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นระบบ

ฐานขอ้มูลบริการการศึกษา ตั้งแต่เขา้ศึกษาจนถึงสาํเร็จการศึกษา  ประกอบดว้ย ผูส้าํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร และภาคพิเศษภูมิภาค ประจาํปีการศึกษา 

2554 ซ่ึงประกอบดว้ยคณะ 7 คณะ ไดแ้ก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ

พฒันาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยกุต ์คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์และคณะภาษาและการส่ือสาร โดยรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมดท่ีมีขอ้มูลใน

ระบบฐานขอ้มูลบริการการศึกษา ซ่ึงพบวา่ มีขอ้มูลของผูส้าํเร็จการศึกษา จาํนวน 2,968 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 
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3.2  ตัวแปรและข้อมูลในการวจัิย 

 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท และตวัแปรตามท่ีเป็นผลสัมฤทธ์ิของการเรียน

ของผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท คือ เกรดเฉล่ียสะสมท่ีไดรั้บหลงัสาํเร็จการศึกษา โดยมี

กรอบแนวคิดทางการวจิยั ดงัภาพท่ี 3.1 

            ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดทางการวจิยั

ปัจจัยส่วนบุคคล 

− เพศ 

− อาย ุ

 

ปัจจัยด้านการศึกษาระดับปริญญาโท 

− คณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท  

− ท่ีตั้งสถานศึกษาในระดบัปริญญาโท 

− การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท  

− แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท  

− ระยะเวลาศึกษาในระดบัปริญญาโท 

− กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนระดับปริญญาโท  

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

− เกรดเฉล่ียสะสมท่ีไดรั้บหลงัสาํเร็จการศึกษา 

ปัจจัยด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี 

− กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

− กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

− เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรี 

− การไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี  
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ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย 

 

3.2.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ตวัแปรจาํนวน 12 ตวั โดย

จาํแนกไดด้งัน้ี 

3.2.1.1  ตวัแปรส่วนบุคคล ไดแ้ก่  

1) เพศ  

2) อาย ุ 

3.2.1.2  ตวัแปรดา้นการศึกษาระดบัปริญญาโท ไดแ้ก่  

1) คณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท  

2) ท่ีตั้งสถานศึกษาในระดบัปริญญาโท 

3) การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท  

4) แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท  

5) ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท  

6) กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 

3.2.1.3 ตวัแปรดา้นการศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่   

1) กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

2) กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

3) เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรี  

4) การไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี 

 

3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโท ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีจะพิจารณาจากเกรดเฉล่ียสะสมท่ีไดรั้บหลงัสาํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโท 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 

งานวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลจากระบบบริการการศึกษา โดยขอ้มูลผูส้าํเร็จการศึกษาพิจารณา

จากผูส้าํเร็จการศึกษาตามวนัท่ีท่ีประชุมสภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์จดัประชุมเพื่อ

พิจารณาอนุมติัผูส้าํเร็จการศึกษา ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาวเิคราะห์จะใชข้อ้มูลผูส้าํเร็จการศึกษา ประจาํปี

การศึกษา 2554 การดาํเนินงานวจิยัน้ีใชร้ะยะเวลา 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556–  

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีกระบวนการดาํเนินงานวจิยัดงัน้ี  
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ตารางที ่3.1  กระบวนการดาํเนินงานวจิยั 

 

กจิกรรม 
เดอืน 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. 

การเตรียมการ       

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง       

การติดต่อหน่วยงานและรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็น       

การเก็บขอ้มูล       

การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล       

ประมวลผล       

วเิคราะห์และแปลขอ้มูล       

การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลงาน       

เขียนรายงาน       

จดัพิมพร์ายงาน/เผยแพร่       

 

3.4  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดน้าํขอ้มูลจากฐานขอ้มูลบริการการศึกษามา

ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS/PC โดยเลือกใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

ดงัน้ี 

3.4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เพื่อพรรณนาลกัษณะโดยทัว่ไปของกลุ่มประชากรท่ีศึกษา 

 

3.4.2 การทดสอบสมมติฐานและวเิคราะห์ข้อมูล  ใชส้ถิติอา้งอิงหรือสถิติอนุมานในการ

วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Coefficient Correlation) 

เปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษาในระดบั

ปริญญาโท ใชก้ารวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test และใชก้ารวเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่มเป็น

รายคู่อีกคร้ังโดยใช ้ Scheffe Analysis ซ่ึงการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติทั้งหมดวเิคราะห์โดยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โปแกรมสาํเร็จรูป SPSS เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
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1) สมมติฐานท่ี  1 เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

2) สมมติฐานท่ี 2 อายขุองนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโท 

3) สมมติฐานท่ี  3 คณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

4) สมมติฐานท่ี  4 ท่ีตั้งสถานศึกษามีผลต่อกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

5) สมมติฐานท่ี 5 การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

6) สมมติฐานท่ี 6 แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญา

โทท่ีแตกต่างกนั 

7) สมมติฐานท่ี  7 ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์กบั ผล       

สัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

8) สมมติฐานท่ี 8 กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาระดบัปริญญาโทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

9) สมมติฐานท่ี  9 กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

10) สมมติฐานท่ี  10 กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

11) สมมติฐานท่ี  11 เกรดเฉล่ียสะสมใน ระดบัปริญญาตรี มีความสัมพนัธ์กบัผล  

สัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

12) สมมติฐานท่ี 12 การไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 



 

 

 

บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในบทท่ี 4 น้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับ

ปริญญาโทของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554” และผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบคาํบรรยาย และการทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั

แปรแต่ละตวั โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้สําเร็จการศึกษา 

  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้ําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท ทั้งภาคปกติและ

ภาคพิเศษ ท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2554                     

มีจ ํานวนผู ้สํ า เ ร็จการศึก ษาทั้ ง ส้ิน  2 ,968  คน ประกอบด้วย  คณะรัฐประ ศาสนศาสตร์                             

คณะบริหารธุรกิจ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และคณะภาษาและการส่ือสาร รูปแบบการนาํเสนอใชต้าราง Crosstab 

แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกบัตวัแปรต่าง ๆ ซ่ึงมีตวัแปรทั้งหมด 12 ตวัแปร มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
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4.1.1  เพศ 

 

ตารางที ่4.1  จาํนวน ร้อยละ ของผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละคณะ จาํแนกตามเพศ 

 

คณะ 
เพศ 

รวม 
เพศชาย เพศหญิง 

รัฐประศาสนศาสตร์ 408 447 855 

 31.3% 26.9% 28.8% 

บริหารธุรกิจ 364 422 786 

 27.9% 25.4% 26.5% 

พฒันาการเศรษฐกิจ 122 145 267 

 9.34% 8.72% 9.00% 

สถิติประยกุต ์ 191 243 434 

 14.6% 14.6% 14.6% 

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 133 130 263 

 10.2% 7.82% 8.86% 

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 62 144 206 

 4.75% 8.66% 6.94% 

ภาษาและการส่ือสาร 25 132 157 

 1.92% 7.94% 5.29% 

ภาพรวม 
1,305 1,663 2,968 

100% 100% 100% 

 

ดงัตารางท่ี 4.1 

เพศชาย พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 31.3 

รองลงมาคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 27.9 คณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 14.6 คณะพฒันาสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 10.2 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 9.34 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 

4.75 และคณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 1.92 

เพศหญิง พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 26.9 

รองลงมาคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 25.4 คณะสถิติประยกุต ์ร้อยละ 14.6 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ/ 

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 8.66 คณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 7.94 และคณะพฒันา

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 7.82  
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ภาพรวมสถาบนั จาํแนกตามคณะเรียงจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี คณะรัฐประศาสนศาสตร์              

มีผูส้ําเร็จการศึกษามากท่ีสุด  855 คน ร้อยละ 28.8 คณะบริหารธุรกิจ จาํนวน 786 คน ร้อยละ 26.5  

คณะสถิติประยุกต์ จาํนวน 434 คน ร้อยละ 14.6 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ จาํนวน 267 คน ร้อยละ 

9.00 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 263 คน ร้อยละ 8.86 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

จาํนวน 206 คน ร้อยละ 6.94 และคณะภาษาและการส่ือสาร จาํนวน 157 คน ร้อยละ 5.29 และ

ภาพรวมสถาบนัมีเพศหญิง มากกวา่เพศชาย จาํนวน 1,663 คน และจาํนวน 1,305 คน ตามลาํดบั 
 

4.1.2 อายุ 

 

ตารางที ่4.2  จาํนวน ร้อยละ ของผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละคณะ จาํแนกตามช่วงอาย ุ

 

คณะ 
ช่วงอายุ 

≤25 ปี 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 - 55 ปี > 55 ปี รวม 

รัฐประศาสนศาสตร์ 51 320 298 174 12 855 

 20.7% 17.1% 52.9% 65.9% 50.0% 28.8% 

บริหารธุรกิจ 73 662 39 11 1 786 

 29.7% 35.4% 6.92% 4.17% 4.17% 26.5% 

พฒันาการเศรษฐกิจ 48 207 12 0 0 267 

 19.5% 11.1% 2.13% 0% 0% 9.00% 

สถิติประยกุต ์ 36 337 51 8 2 434 

 14.6% 18.0% 9.06% 3.03% 8.33% 14.6% 

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  9 103 93 52 6 263 

3.66% 5.51% 16.5% 19.7% 25.0% 8.86% 

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 20 130 44 11 1 206 

 8.13% 6.95% 7.82% 4.17% 4.17% 6.94% 

ภาษาและการส่ือสาร 9 112 26 8 2 157 

 3.66% 5.99% 4.62% 3.03% 8.33% 5.29% 

ภาพรวม 
246 1,871 563 264 24 2,968 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

ดงัตารางท่ี 4.2  

อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี มีผูส้ําเร็จการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 29.7               

มากท่ีสุด รองลงมาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 20.7 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 19.5 
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คณะสถิติประยกุต ์ร้อยละ 14.6 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 8.13 และคณะพฒันาสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม/ คณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 3.66 

ช่วงอายุ 26 - 35 ปี มีผูส้ําเร็จการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 35.4 มากท่ีสุด  

รองลงมาคณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 18.0 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 17.1 คณะพฒันาการ

เศรษฐกิจ ร้อยละ 11.1 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 6.95 คณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 

5.99 และคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 5.51 

ช่วงอาย ุ36 - 45 ปี มีผูส้าํเร็จการศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 52.9 มากท่ีสุด 

รองลงมาคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 16.5 คณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 9.06            

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 7.82 คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 6.92 คณะภาษาและการส่ือสาร 

ร้อยละ 4.62 และคณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.13  

ช่วงอาย ุ46 - 55 ปี มีผูส้าํเร็จการศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 65.9 มากท่ีสุด 

รองลงมาคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 19.7 และคณะบริหารธุรกิจ/ คณะพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 4.17 และคณะภาษาและการส่ือสาร/ คณะสถิติประยกุต ์ร้อยละ 3.03  

มากกว่า 55 ปี มีผูส้ําเร็จการศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 50.0 มากท่ีสุด 

รองลงมาคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 25.0 คณะสถิติประยุกต์/ คณะภาษาและการ

ส่ือสาร ร้อยละ 8.33 และคณะบริหารธุรกิจ/ คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 4.17 

ภาพรวมสถาบนั พบว่า นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา มีอายุอยู่ในช่วง 26 - 35 ปี จาํนวน  

1,871 คน มากท่ีสุด รองลงมาช่วงอาย ุ36 - 45 ปี จาํนวน 563 คน ช่วงอาย ุ46 - 55 ปี จาํนวน 264 คน 

อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 ปี จาํนวน 246 คน และอายมุากกวา่ 55 ปี จาํนวน 24 คน นอ้ยท่ีสุด 

 

4.1.3 ทีต่ั้งสถานศึกษาในระดับปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.3  จาํนวน ร้อยละ ของผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละคณะ จาํแนกตามท่ีตั้งสถานศึกษา 

 

คณะ 
ทีต่ั้งสถานศึกษา 

รวม 
กรุงเทพ ภูมภิาค 

รัฐประศาสนศาสตร์ 510 345 855 

 20.3% 75.0% 28.8% 

บริหารธุรกิจ 786 0 786 

 31.3% 0% 26.5% 

พฒันาการเศรษฐกิจ 267 0 267 

 10.6% 0% 9.00% 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

 
   

คณะ 
ทีต่ั้งสถานศึกษา 

รวม 
กรุงเทพ ภูมภิาค 

สถิติประยกุต ์ 434 0 434 

 17.3% 0% 14.6% 

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 148 115 263 

 5.90% 25.0% 8.86% 

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 206 0 206 

 8.21% 0% 6.94% 

ภาษาและการส่ือสาร 157 0 157 

 6.26% 0% 5.29% 

ภาพรวม 
2,508 460 2,968 

100% 100% 100% 

 

ดงัตารางท่ี 4.3 

ท่ีตั้งสถานศึกษาของสถาบนับณัฑิตพฒับริหารศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ศูนย ์คือ ศูนยใ์น

ท่ีตั้งเขตกรุงเทพมหานคร และศูนยน์อกท่ีตั้งในเขตภูมิภาค ซ่ึงมี 2 คณะท่ีมีการเรียนการสอนท่ีศูนย์

นอกท่ีตั้ง คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ศูนยใ์นท่ีตั้งเขตกรุงเทพมหานคร มีผูส้ําเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 31.3 

รองลงมาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 20.3 คณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 17.3 คณะพฒันาการ

เศรษฐกิจ ร้อยละ 10.6 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 8.21 คณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 

6.26 และคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 5.90 

ศูนยน์อกท่ีตั้งเขตภูมิภาค มีผูส้ําเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 75.0 

และคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 25.0 

ภาพรวมสถาบนั พบวา่ จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

2,508 คน และศึกษาอยูท่ี่ศูนยน์อกท่ีตั้งเขตภูมิภาค จาํนวน 460 คน 
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4.1.4 การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.4  จาํนวน ร้อยละ ของผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละคณะ จาํแนกตามการไดรั้บ 

ทุนการศึกษา 

 

คณะ 
ทุนการศึกษา 

รวม 
ได้รับทุน ไม่ได้รับทุน 

รัฐประศาสนศาสตร์ 5 850 855 

 8.33% 29.2% 28.8% 

บริหารธุรกิจ 3 783 786 

 5.00% 26.9% 26.5% 

พฒันาการเศรษฐกิจ 1 266 267 

 1.67% 9.15% 9.00% 

สถิติประยกุต ์ 13 421 434 

 21.7% 14.5% 14.6% 

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 29 234 263 

 48.3% 8.05% 8.86% 

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 9 197 206 

 15.0% 6.77% 6.94% 

ภาษาและการส่ือสาร 0 157 157 

 0% 5.40% 5.29% 

ภาพรวม 
60 2,908 2,968 

100% 100% 100% 

 

ดงัตารางท่ี 4.4 

การไดรั้บทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท มีนกัศึกษาของคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ร้อยละ 48.3 รองลงมาคณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 21.7 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 15.0 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 8.33 คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 5.00 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ              

ร้อยละ 1.67 และคณะภาษาและการส่ือสาร ไม่มีนกัศึกษาไดรั้บทุนการศึกษา 

ภาพรวมสถาบัน มีนักศึกษาท่ีไม่ได้รับทุนการศึกษา จํานวน 2,908 คน และได้รับ

ทุนการศึกษา จาํนวน 60 คน  
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4.1.5  แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.5  จาํนวน ร้อยละ ของผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละคณะ จาํแนกตามแผนการศึกษา 

 

คณะ 
แผนการศึกษา รวม 

 แผน ก แผน ข 

รัฐประศาสนศาสตร์ 5 850 855 

 9.44% 29.2% 28.8% 

บริหารธุรกิจ 0 786 786 

 0% 27.0% 26.5% 

พฒันาการเศรษฐกิจ 1 266 267 

 1.89% 9.14% 9.00% 

สถิติประยกุต ์ 13 421 434 

 24.5% 14.5% 14.6% 

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 29 234 263 

 54.7% 8.40% 8.87% 

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 5 197 202 

 9.43% 6.77% 6.82% 

ภาษาและการส่ือสาร 0 157 157 

 0% 5.39% 5.30% 

ภาพรวม 
53 2,911 2,964 

100% 100% 100% 

 

ดงัตารางท่ี 4.5  

เลือกศึกษาแผน ก มีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม    

ร้อยละ 54.7 รองลงมาคณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 24.5 คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ คณะพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 9.43 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.89 และคณะบริหารธุรกิจ/ คณะ

ภาษาและการส่ือสาร ไม่มีนกัศึกษาเลือกศึกษาแผน ก  

เลือกศึกษาแผน ข มีนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 29.2 

รองลงมาคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 27.0 คณะสถิติประยุกต ์ร้อยละ 14.5 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 

ร้อยละ 9.14 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 8.04 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ  

6.77 และคณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 5.39 นอ้ยท่ีสุด  

ภาพรวมสถาบนั นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ เลือก

ศึกษาแผน ข จาํนวน 2,911 คน และเลือกศึกษาแผน ก จาํนวน 53 คน  
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4.1.6  ระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

ตารางที ่4.6  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระยะเวลาท่ีสาํเร็จการศึกษา        

ระดบัปริญญาโท ของผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละคณะ 

 

คณะ 

ช่วงระยะเวลาทีสํ่าเร็จการศึกษา ค่าเฉลีย่ 

(ระยะเวลา

เฉลีย่) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
≤ 2.00 ปี 2.01 - 3.00 ปี 3.01 - 4.00 ปี > 4 ปี 

รัฐประศาสนศาสตร์ 1 835 8 11 2.08 0.334 

 0.649% 36.8% 5.10% 6.32%   

บริหารธุรกิจ 98 663 16 1 2.07 0.200 

 63.6% 29.2% 10.2% 0.574%   

พฒันาการเศรษฐกิจ 9 119 21 9 2.27 0.673 

 5.84% 5.24% 13.4% 5.17%   

สถิติประยกุต ์ 3 235 77 100 2.87 1.11 

 1.95% 10.3% 49.0% 57.5%   

พฒันาสงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

43 78 18 49 3.01 1.50 

27.9% 3.43% 11.5% 28.2%   

พฒันาทรัพยากร

มนุษย ์

0 195 9 2 2.10 0.319 

0% 8.58% 5.73% 1.15%   

ภาษาและการส่ือสาร 0 147 8 2 2.12 0.363 

 0% 6.47% 5.10% 1.15%   

รวม 
154 2,272 157 174 2.28 0.738 

100% 100% 100% 100%   

 

ดงัตารางท่ี 4.6 

นักศึกษา ท่ีสํา เ ร็จการศึกษาใช้ เวลาศึกษาในระดับปริญญาโท  จําแนกตามคณะ                              

มีรายละเอียดดงัน้ี 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 ปี มีคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 63.6 มากท่ีสุด รองลงมาคณะ

พฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 27.9 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.84  คณะสถิติ

ประยกุต ์ร้อยละ 1.95 และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 0.649 
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2.01 - 3.00 ปี มีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 36.8  มากท่ีสุด รองลงมาคณะ  

บริหารธุรกิจ ร้อยละ 29.2 คณะสถิติประยกุต ์ร้อยละ 10.3 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ  8.58 

คณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 6.47 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.24 และคณะพฒันา

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 3.43 

3.01 - 4.00 ปี มีคณะสถิติประยุกต ์คิดเป็นร้อยละ 49.0 มากท่ีสุด รองลงมาคณะพฒันาการ

เศรษฐกิจ ร้อยละ 13.4 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 11.5 คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 

10.2 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 5.73 และคณะรัฐประศาสนศาสตร์/ คณะภาษาและการ

ส่ือสาร ร้อยละ 5.10 

มากกวา่ 4 ปี มีคณะสถิติประยกุต ์คิดเป็นร้อยละ 57.5 มากท่ีสุด รองลงมาคณะพฒันาสังคม

และส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 28.2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 6.32 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ               

ร้อยละ 5.17 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์/ คณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 1.15 และคณะ

บริหารธุรกิจ ร้อยละ 0.574 

ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียในภาพรวมสถาบนั นกัศึกษาใชเ้วลาศึกษาในระดบัปริญญาโทโดย

เฉล่ีย 2.28 ปี คณะท่ีมีผูส้ําเร็จการศึกษาได้เร็วโดยใช้เวลาศึกษาน้อยท่ีสุด คือ คณะบริหารธุรกิจ 

ระยะเวลาศึกษาโดยเฉล่ีย 2.07 ปี รองลงมาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เวลาเฉล่ีย 2.08 ปี คณะพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ เวลาเฉล่ีย 2.10 ปี คณะภาษาและการส่ือสาร เวลาเฉล่ีย 2.12 ปี คณะพฒันาการ

เศรษฐกิจ  เวลาเฉล่ีย 2.27 ปี คณะสถิติประยุกต ์เวลาเฉล่ีย 2.87 ปี และคณะท่ีมีผูส้ําเร็จการศึกษาชา้

และใชเ้วลาศึกษานานท่ีสุดคือ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ใชเ้วลาศึกษาโดยเฉล่ีย 3.01 ปี   

 

4.1.7 กลุ่มสาขาวชิาทีศึ่กษาในระดับปริญญาโท 

 

ตารางที่ 4.7  จาํนวน ร้อยละ ของผูส้ําเร็จการศึกษาในแต่ละคณะ จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษา

ในระดบัปริญญาโท 

 

คณะ 
กลุ่มสาขาวชิาทีศึ่กษาในระดบัปริญญาโท 

รวม 
สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ วทิยาศาสตร์กายภาพ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 855 0 855 

 33.7% 0% 28.8% 

บริหารธุรกิจ 786 0 786 

 31.0% 0% 26.5% 

พฒันาการเศรษฐกิจ 267 0 267 

 10.5% 0% 9.00% 



29 

ตารางที ่4.7  (ต่อ) 

 
   

คณะ 
กลุ่มสาขาวชิาทีศึ่กษาในระดบัปริญญาโท 

รวม 
สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ วทิยาศาสตร์กายภาพ 

สถิติประยกุต ์ 0 434 434 

 0% 100% 14.6% 

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 263 0 263 

10.4% 0% 8.86% 

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 206 0 206 

8.13% 0% 6.94% 

ภาษาและการส่ือสาร 157 0 157 

 6.20% 0% 5.29% 

ภาพรวม 
2,534 434 2,968 

100% 100% 100% 

 

ดงัตารางท่ี 4.7 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ มีนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาโท 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 33.7 มากท่ีสุด รองลงมาคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 31.0                   

คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 10.5 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 10.4 คณะพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 8.13 และคณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 6.20 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท                  

คณะสถิติประยกุต ์คิดเป็นร้อยละ 100 

ภาพรวมสถาบัน มีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ท่ีศึกษาอยู่ในกลุ่ม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ จาํนวน 2,534 คน และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ซ่ึงมีคณะสถิติประยกุตเ์พียงคณะเดียว จาํนวน 434 คน 
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4.1.8 เกรดเฉลีย่สะสมในระดับปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.8   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ของผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละคณะ จาํแนกตามเกรดเฉล่ีย

สะสมระดบัปริญญาโท 

 

คณะ 
เกรดเฉลีย่สะสม ระดบัปริญญาโท ค่าเฉลีย่ 

(เกรดเฉลีย่) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 3.00 - 3.25 3.26 - 3.50 3.51 - 3.75 > 3.75 

รัฐประศาสนศาสตร์ 275 410 148 22 3.35 0.184 

 27.8% 31.6% 26.1% 19.5%   

บริหารธุรกิจ 236 394 140 16 3.36 0.177 

 23.9% 30.3% 24.7% 14.2%   

พฒันาการเศรษฐกิจ 140 89 27 11 3.28 0.218 

 14.2% 6.85% 4.76% 9.74%   

สถิติประยกุต ์ 209 158 52 15 3.30 0.203 

 21.1% 12.2% 9.17% 13.3%   

พฒันาสงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

97 103 50 13 3.36 0.212 

9.81% 7.93% 8.82% 11.5%   

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 6 69 103 28 3.56 0.158 

0.607% 5.31% 18.2% 24.8%   

ภาษาและการส่ือสาร 26 76 47 8 3.44 0.190 

2.63% 5.85% 8.29% 7.08%   

รวม 
989 1,299 567 113 3.36 0.201 

100% 100% 100% 100%   

 

ดงัตารางท่ี 4.8  

เกรดเฉล่ียสะสม 3.00 - 3.25  มีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 27.8 มากท่ีสุด รองลงมา

คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 23.9 คณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 21.1 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 

14.2  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 9.81 คณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 2.63 และ

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 0.607  

เกรดเฉล่ียสะสม 3.26 - 3.50  มีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 31.6 มากท่ีสุด รองลงมา

คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 30.3 คณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 12.2 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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ร้อยละ 7.93 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 6.85 คณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 5.85 และ

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 5.31 

เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 - 3.75  มีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 26.1 มากท่ีสุด รองลงมา

คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 24.7 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 18.2 คณะสถิติประยุกต ์          

ร้อยละ 9.17 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 8.82 คณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 8.29 

และคณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 4.76 

เกรดเฉล่ียสะสมมากกว่า 3.75 มีคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 24.8 มากท่ีสุด 

รองลงมาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 19.5 คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 14.2 คณะสถิติประยกุต ์ 

ร้อยละ 13.3 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 11.5 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 9.74 

และคณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 7.08 

ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียในภาพรวมสถาบนั  เกรดเฉล่ียสะสมหลงัสําเร็จการศึกษาในระดบั

ปริญญาโท โดยเฉล่ียเท่ากับ 3.36 และเกรดเฉล่ียระดับคณะเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี                    

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีเกรดเฉล่ียสะสม 3.56 สูงท่ีสุด รองลงมาคณะภาษาและการส่ือสาร 

3.44 คณะบริหารธุรกิจ/ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 3.36 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3.35  

คณะสถิติประยกุต ์3.30 และคณะพฒันาการเศรษฐกิจ 3.28 นอ้ยท่ีสุด 

 

4.1.9 กลุ่มสถาบันทีศึ่กษาในระดับปริญญาตรี 

 

ตารางที ่4.9  จาํนวน ร้อยละ ของผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละคณะ จาํแนกตามกลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี 

 

คณะ 

กลุ่มสถาบันทีศึ่กษา ระดบัปริญญาตรี 

รวม รัฐ เอกชน ตาํรวจ - 

ทหาร 

ต่างประเทศ ราชภัฏ ราช

มงคล 

รัฐประศาสนศาสตร์ 522 137 39 6 138 13 855 

24.6% 31.2% 73.6% 23.1% 48.6% 30.2% 28.8% 

บริหารธุรกิจ 682 75 5 13 8 2 785 

 32.1% 17.1% 9.43% 50.0% 2.82% 4.65% 26.5% 

พฒันาการเศรษฐกิจ 
204 48 0 1 2 12 267 

9.61% 10.9% 0% 3.85% 0.704% 27.9% 9.00% 

สถิติประยกุต ์ 311 71 1 0 42 9 434 

 14.7% 16.2% 1.89% 0% 14.8% 20.9% 14.6% 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 

 

คณะ 

กลุ่มสถาบันทีศึ่กษา ระดบัปริญญาตรี 

รวม รัฐ เอกชน ตาํรวจ - 

ทหาร 

ต่างประเทศ ราชภัฏ ราช

มงคล 

พฒันาสงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

156 33 6 3 63 2 263 

7.35% 7.52% 11.3% 11.5% 22.2% 4.65% 8.86% 

พฒันาทรัพยากร

มนุษย ์

159 30 2 3 9 3 206 

7.49% 6.83% 3.77% 11.5% 3.17% 6.98% 6.94% 

ภาษาและการส่ือสาร 
88 45 0 0 22 2 157 

4.15% 10.3% 0% 0% 7.75% 4.65% 5.29% 

ภาพรวม 
2,122 439 53 26 284 43 2,967 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

ดงัตารางท่ี 4.9 

นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาจากกลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีดงัน้ี 

มหาวิทยาลยัของรัฐ มีนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 32.1 มากท่ีสุด รองลงมาคณะ            

รัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 24.6 คณะสถิติประยุกต ์ร้อยละ 14.7 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 

9.61 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 7.49 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 7.35 และ

คณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 4.15 

มหาวิทยาลยัเอกชน มีนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีคณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ ร้อยละ 31.2 มากท่ีสุด รองลงมาคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 17.1 และคณะสถิติประยุกต ์           

ร้อยละ 16.2 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 10.9 คณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 10.3 คณะ

พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 7.52 และคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 6.83 

สถาบันตาํรวจ - ทหาร มีนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 73.6 มากท่ีสุด 

รองลงมาคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 11.3 คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 9.43 คณะพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 3.77 และคณะสถิติประยกุต ์ร้อยละ 1.89 

มหาวิทยาลยัต่างประเทศ มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 50.0 มากท่ีสุด รองลงมา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 23.1 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม/ คณะพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์ร้อยละ 11.5 และคณะพฒันาการเศรษฐกิจ  ร้อยละ 3.85 

มหาวิทยาลยัราชภฏั มีนกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 48.6 มากท่ีสุด รองลงมา

คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 22.2 คณะสถิติประยุกต ์ร้อยละ 14.8 คณะภาษาและการ
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ส่ือสาร ร้อยละ 7.75 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 3.17 คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 2.82  และ

คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 0.704 

มหาวิทยาลัยราชมงคล มีนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 30.2 มากท่ีสุด 

รองลงมาคณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 27.9 คณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 20.9 คณะพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 6.98 และคณะบริหารธุรกิจ/ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม/  คณะภาษา

และการส่ือสารร้อยละ 4.65 

ภาพรวมสถาบนั พบว่า นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาจากมหาวิทยาลยั

ของรัฐ จาํนวน 2,122 คน มากท่ีสุด รองลงมามหาวิทยาลยัเอกชน จาํนวน 439 คน มหาวิทยาลยั             

ราชภฏั จาํนวน 284 คน สถาบนัตาํรวจ - ทหาร จาํนวน 53 คน มหาวิทยาลยัราชมงคล จาํนวน 43 คน 

และมหาวทิยาลยัต่างประเทศ จาํนวน 26 คน นอ้ยท่ีสุด 

 

4.1.10 กลุ่มสาขาวชิาทีศึ่กษาในระดับปริญญาตรี 

 

ตารางที ่4.10  จาํนวน ร้อยละ ของผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละคณะ จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา

ในระดบัปริญญาตรี 

 

คณะ 

กลุ่มสาขาวชิาทีศึ่กษาในระดบัปริญญาตรี 

รวม วทิยาศาสตร์

กายภาพ 

วทิยาศาสตร์

สุขภาพ 

สังคมศาสตร์/

มนุษยศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 181 40 623 844 

 15.8% 37.7% 37.8% 29.1% 

บริหารธุรกิจ 437 32 290 759 

 38.2% 30.2% 17.6% 26.2% 

พฒันาการเศรษฐกิจ 92 4 168 264 

 8.04% 3.77% 10.2% 9.11% 

สถิติประยกุต ์ 276 6 143 425 

 24.1% 5.66% 8.67% 14.7% 

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 68 19 171 258 

 5.94% 17.9% 10.4% 8.90% 

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 54 4 138 196 

 4.72% 3.77% 8.37% 6.76% 

ภาษาและการส่ือสาร 36 1 116 153 

 3.15% 0.943% 7.04% 5.28% 

ภาพรวม 
1,144 106 1,649 2,899 

100% 100% 100% 100% 



34 

ดงัตารางท่ี 4.10 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 38.2 มากท่ีสุด 

รองลงมาคณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 24.1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 15.8 คณะพฒันาการ

เศรษฐกิจ ร้อยละ 8.04 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 5.94 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ร้อยละ 4.72 และคณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 3.15  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีนกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 37.7 มาก

ท่ีสุด รองลงมาคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 30.2 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 17.9                  

คณะสถิติประยกุต ์ร้อยละ 5.66 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ/ คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 3.77 

และคณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 0.943  

กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มีนกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 37.8 

มากท่ีสุด รองลงมาคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 17.6 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 10.4 

คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 10.2 คณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 8.67 คณะภาษาและการส่ือสาร 

ร้อยละ 7.04 และคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 8.37 

ภาพรวมสถาบัน มีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาจากกลุ่มสาขาวิชา

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ จาํนวน 1,649 คน มากท่ีสุด รองลงมากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กาย 

ภาพ จาํนวน 1,144 คน และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ จาํนวน 106 คน นอ้ยท่ีสุด 

 

4.1.11 เกรดเฉลีย่สะสมในระดับปริญญาตรี 

 

ตารางที ่4.11  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละ

คณะ จาํแนกตามกลุ่มเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรี 

 

คณะ 
เกรดเฉลีย่สะสม ระดบัปริญญาตรี ค่าเฉลีย่ 

(เกรดเฉลีย่) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ≤ 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 >3.50 

รัฐประศาสนศาสตร์ 297 315 202 40 2.74 0.449 

 37.6% 28.0% 24.6% 18.1%   

บริหารธุรกิจ 159 297 252 69 2.90 0.443 

 20.2% 26.4% 30.7% 31.2%   

พฒันาการเศรษฐกิจ 39 106 88 34 2.96 0.433 

 4.94% 9.43% 10.7% 15.4%   

สถิติประยกุต ์ 132 180 102 19 2.75 0.414 

 16.7% 16.0% 12.4% 8.60%   
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 

 

คณะ 
เกรดเฉลีย่สะสม ระดบัปริญญาตรี ค่าเฉลีย่ 

(เกรดเฉลีย่) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ≤ 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 >3.50 

พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 93 98 51 20 2.76 0.432 

11.8% 8.72% 6.20% 9.05%   

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 27 66 86 27 3.02 0.419 

 3.42% 5.87% 10.5% 12.2%   

ภาษาและการส่ือสาร 42 62 41 12 2.83 0.419 

5.32% 5.52% 4.99% 5.43%   

รวม 
789 1,124 822 221 2.83 0.446 

100% 100% 100% 100%   

 

ดงัตารางท่ี 4.11 

เกรดเฉล่ียสะสม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50  มีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 37.6         

มากท่ีสุด รองลงมาคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 20.2 คณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 16.7 คณะพฒันา

สังคมและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 11.8 คณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 5.32 คณะพฒันาการ

เศรษฐกิจ ร้อยละ 4.94 และคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 3.42 

เกรดเฉล่ียสะสม 2.51 - 3.00  มีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 28.0  มากท่ีสุด รองลงมา

คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 26.4 คณะสถิติประยุกต์ ร้อยละ 16.0 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ  

9.43 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 8.72 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 5.87  และ

คณะภาษาและการส่ือสารร้อยละ 5.52 

เกรดเฉล่ียสะสม 3.01 - 3.50  มีคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 30.7 มากท่ีสุด รองลงมาคณะ              

รัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 24.6 คณะสถิติประยุกต ์ร้อยละ 12.4 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 

10.7 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 10.5 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 6.20  และ

คณะภาษาและการส่ือสารร้อยละ 4.99 

เกรดเฉล่ียสะสมมากกวา่ 3.50 มีคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 31.2 มากท่ีสุด รองลงมาคณะ           

รัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 18.1 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 15.4 คณะพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์ร้อยละ 12.2 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 9.05 คณะสถิติประยุกต ์ร้อยละ 8.60 

และคณะภาษาและการส่ือสารร้อยละ 5.43 
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ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของเกรดเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีในภาพรวมสถาบัน                   

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.83 และเกรดเฉล่ียระดับคณะเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คณะพฒันา

ทรัพยากรมนุษย  ์ เกรดเฉล่ียสะสม 3.02 สูงท่ีสุด รองลงมาคณะพฒันาการเศรษฐกิจ เกรดเฉล่ีย

สะสม 2.96 คณะบริหารธุรกิจ เกรดเฉล่ียสะสม 2.90 คณะภาษาและการส่ือสาร เกรดเฉล่ียสะสม 

2.83 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เกรดเฉล่ียสะสม 2.76  คณะสถิติประยุกต ์ เกรดเฉล่ียสะสม 

2.75 และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เกรดเฉล่ียสะสม 2.74 นอ้ยท่ีสุด 
 

4.1.12  การได้รับเกยีรตินิยมในระดับปริญญาตรี 

 

ตารางที ่4.12  จาํนวน ร้อยละ ของผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละคณะ จาํแนกตามการไดรั้บเกียรตินิยม  

                       ในระดบัปริญญาตรี 

 

คณะ 
การได้รับเกยีรตนิิยมในระดบัปริญญาตรี 

รวม 
ได้รับเกยีรตนิิยม ไม่ได้รับเกยีรตนิิยม 

รัฐประศาสนศาสตร์ 78 777 855 

 16.8% 31.0% 28.8% 

บริหารธุรกิจ 150 636 786 

 32.3% 25.4% 26.5% 

พฒันาการเศรษฐกิจ 73 194 267 

 15.7% 7.75% 9.00% 

สถิติประยกุต ์ 40 394 434 

 8.62% 15.7% 14.6% 

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 36 227 263 

 7.76% 9.07% 8.86% 

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 59 147 206 

 12.7% 5.87% 6.94% 

ภาษาและการส่ือสาร 28 129 157 

 6.03% 5.15% 5.29% 

ภาพรวม 
464 2,504 2,968 

100% 100% 100% 
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ดงัตารางท่ี 4.12 

การได้รับเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี มีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

ของคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 32.3 มากท่ีสุด รองลงมาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 16.8            

คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ร้อยละ 15.7 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 12.7 คณะสถิติประยุกต ์

ร้อยละ 8.62 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 7.76 และคณะภาษาและการส่ือสาร ร้อยละ 6.03 

ภาพรวมสถาบนั มีนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีไดรั้บเกียรตินิยมในระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 464 คน และไม่ไดรั้บเกียรตินิยม จาํนวน 2,504 คน 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรที่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาโท 

 

4.2.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคณะ สรุปผลการวิเคราะห์โดยเรียงลาํดบัตามคณะ 7 

คณะดงัน้ี 

4.2.1.1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สมมติฐานท่ี 1 เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.13  เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

เพศ จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ชาย 408 3.33 0.184 -3.02 0.00300* 

หญิง 447 3.37 0.184   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.13  

พบวา่ เพศชายมีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.184 ส่วนเพศ

หญิงมีเกรดเฉล่ียสูงกวา่เพศชายเล็กนอ้ยคืออยูท่ี่ 3.37 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.184 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 จากผลของการวิเคราะห์พบว่า เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ
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การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 (P-Value < 0.05) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัเก่ียวกบัเพศมีผลต่อการนาํไปสู่ความแตกต่าง

ของผลการเรียนของนกัศึกษา 

สมมติฐานท่ี 2 อายขุองนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  อายุ เกรดเฉลีย่ 

อาย ุ Pearson Correlation 1 -0.105(**) 

 Sig. (2-tailed) . 0.00200 

 N 855 855 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation -0.105(**) 1 

 Sig. (2-tailed) 0.00200 . 

 N 855 855 

  

หมายเหตุ: ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.14  

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 2 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ เกรดเฉล่ียของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์แบบผกผนั 

(หรือเชิงลบ) กบัอายขุองนกัศึกษา ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยูท่ี่ -0.105 และมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง อายุมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาท่ีมีอายมุากข้ึนเกรดเฉล่ียของนกัศึกษาจะลดลง  

สมมติฐานท่ี 3 ท่ีตั้งสถานศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.15  เปรียบเทียบความแตกต่างท่ีตั้งสถานศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั    

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

สถานทีต่ั้ง จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

กรุงเทพมหานคร 510 3.36 0.187 1.67 0.0940 

ศูนยน์อกท่ีตั้ง (ภูมิภาค) 345 3.34 0.180   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.15 

พบวา่ นกัศึกษาท่ีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีเกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.36 มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.187 ส่วนนกัศึกษาท่ีศึกษาในศูนยน์อกท่ีตั้ง (ภูมิภาค) มีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่เขต

กรุงเทพมหานครเล็กนอ้ยอยูท่ี่ 3.34 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.180 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานข้อท่ี 3  จากผลของการวิเคราะห์  พบว่า สถานท่ีตั้ งศูนย์การศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและศูนย์นอกท่ีตั้ งมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโทท่ีไม่

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้

เห็นวา่ท่ีตั้งสถานศึกษาไม่มีผลนาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 4 การไดรั้บทุนการศึกษา และไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญา

โทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

  

ตารางที ่4.16  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ไดรั้บทุนการศึกษามี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ทุนการศึกษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ไดรั้บทุน 5 3.59 0.197 2.85 0.00400* 

ไม่ไดรั้บทุน 850 3.35 0.184   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.16 

พบวา่ นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษาระหว่างศึกษาในระดบัปริญญาโท มีเกรดเฉล่ีย

อยูท่ี่ 3.59 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.197 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา มีเกรดเฉล่ีย

นอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษาอยูท่ี่ 3.35 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.184 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 4 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า การไดรั้บทุนการศึกษา และไม่ได้รับ

ทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ี

ระดบั 0.05  (P-Value < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นว่าการไดรั้บ

ทุนการศึกษามีผลนาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 5 แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.17  เปรียบเทียบความแตกต่างการเลือกแผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน 

ระดบัปริญญาโท 

 

แผนการศึกษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

แผน ก 5 3.59 0.197 2.85 0.00400* 

แผน ข 850 3.35 0.184   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.17  

พบว่า นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก (ทาํวิทยานิพนธ์) มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.59 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.197 ส่วนนกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ข (ทาํรายงานวิจยัอิสระ) มีเกรดเฉล่ียนอ้ย

กวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาแผน ก อยูท่ี่ 3.35 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.184 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 5 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก และแผน ข มี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโทท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05                       

(P-Value < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นวา่การเลือกแผนการศึกษามีผล

นาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  
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สมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.18  ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท  

 

  เกรดเฉลีย่ ระยะเวลาทีศึ่กษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 -0.00990(**) 

 Sig. (2-tailed) . 0.00400 

 N 855 855 

ระยะเวลาท่ีศึกษา Pearson Correlation -0.00990(**) 1 

 Sig. (2-tailed) 0.00400 . 

 N 855 855 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.18 

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 6 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษา                            

มีความสัมพนัธ์แบบผกผนั (หรือเชิงลบ) กับผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโท                          

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ท่ี -0.00990 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือกล่าวอีกนัย

หน่ึง นกัศึกษาท่ีใช้ระยะเวลาในการศึกษานาน จะมีผลต่อเกรดเฉล่ียของนักศึกษา คือ เกรดเฉล่ีย

ลดลง  

สมมติฐานท่ี 7 กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.19  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
 

กลุ่มสถาบันทีศึ่กษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มหาวทิยาลยัของรัฐ 522 3.35 0.182 

มหาวทิยาลยัเอกชน 137 3.36 0.173 

สถาบนัตาํรวจ - ทหาร 39 3.38 0.201 

มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 6 3.49 0.242 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 138 3.34 0.194 

มหาวทิยาลยัราชมงคล 13 3.36 0.219 

รวม 855 3.35 0.184 

 

ดงัตารางท่ี 4.19 

พบว่า กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี มาจากมหาวิทยาลยัต่างประเทศ มี

เกรดเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.49 รองลงมาสถาบนัตาํรวจ - ทหาร เกรดเฉล่ีย 3.38 มหาวิทยาลยัเอกชน/ 

มหาวิทยาลยัราชมงคล เกรดเฉล่ีย 3.36 มหาวิทยาลยัของรัฐ เกรดเฉล่ีย 3.35 และมหาวิทยาลยั               

ราชภฏั เกรดเฉล่ีย 3.34 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏในตารางท่ี 4.20 

 

ตารางที ่4.20  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ีศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

กลุ่มสถาบัน Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสถาบนั 0.175 5 0.0350 1.03 0.398 

ภายในกลุ่มสถาบนั 28.9 849 0.0340   

รวม 29.0 854    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.20 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ท่ี 7 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 

0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่มี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 8 กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.21   เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ี

ศึกษาระดบัปริญญาตรี  

 

กลุ่มสาขาวชิา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วทิยาศาสตร์กายภาพ 181 3.35 0.190 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 40 3.34 0.156 

สงัคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 623 3.35 0.185 

รวม 844 3.35 0.185 

 

ดงัตารางท่ี 4.21 

พบว่า กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์กายภาพ และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ มีเกรดเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.35 

รองลงมากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.34 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.22 
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  ตารางที่ 4.22   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี 

ศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 

 

 
Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสาขาวชิา 0.00400 2 0.00200 0.0580 0.944 

ภายในกลุ่มสาขาวชิา 28.8 841 0.03400   

รวม 28.8 843    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

ดงัตารางท่ี 4.22 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ท่ี 8 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 

0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่

วา่จะเป็นกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชา

สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 9 เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

 

ตารางที่ 4.23  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  เกรดเฉลีย่ เกรดเฉลีย่ทีรั่บเข้าศึกษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 -0.0130 

 Sig. (2-tailed) . 0.709 

 N 855 854 

เกรดเฉล่ียท่ีรับเขา้ศึกษา Pearson Correlation -0.0130 1 

 Sig. (2-tailed) 0.709 . 

 N 854 854 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ดงัตารางท่ี 4.23  

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 9 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า  เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษา

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ดงันั้น     

จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่ผลการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ไม่มีผลต่อ

ผลการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 10 การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.24  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บเกียรตินิยมใน 

ระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

 ได้รับเกยีรตนิิยม จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

เกรดเฉล่ีย ไดรั้บเกียรตินิยม 78 3.36 0.173 0.183 0.855 

 ไม่ไดรั้บเกียรตินิยม 777 3.35 0.186   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.24 

พบว่า นกัศึกษาท่ีไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.36 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.173 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บเกียรตินิยมมีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ี

ไดรั้บเกียรตินิยมเล็กนอ้ยอยูท่ี่ 3.35 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.186 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 10 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่  การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรติ

นิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นวา่ปัจจยั

ผลการเรียนระดบัปริญญาตรีไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษา  

4.2.1.2 คณะบริหารธุรกิจ 

สมมติฐานท่ี 1 เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.25   เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั 

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

เพศ จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ชาย 364 3.36 0.177 1.07 0.283 

หญิง 422 3.35 0.177   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.25  

พบวา่  เพศชายมีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.177 ส่วนเพศ

หญิงมีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่เพศชายเล็กนอ้ย คือ อยูท่ี่ 3.35 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.177 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า  เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้แสดงให้เห็นว่าปัจจยัเก่ียวกบัเพศไม่มีผลต่อการนําไปสู่ความ

แตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 2 อายขุองนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.26  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  อายุ เกรดเฉลีย่ 

อาย ุ Pearson Correlation 1 -0.0170 

 Sig. (2-tailed) . 0.628 

 N 79 786 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation -0.0170 1 

 Sig. (2-tailed) 0.628 . 

 N 786 786 

  

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ดงัตารางท่ี 4.26  

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 2 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า  อายุของนกัศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนของนกัศึกษาท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบั

เกรดเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 3 ท่ีตั้งสถานศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 

เน่ืองจากคณะบริหารธุรกิจมีการเรียนการสอนเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครแห่งเดียว 

ดงันั้น สมมติฐานท่ี 3 ผูว้จิยัจึงไม่สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

สมมติฐานท่ี 4 การไดรั้บทุนการศึกษา และไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญา

โทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.27  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ไดรั้บทุนการศึกษามี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ทุนการศึกษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ไดรั้บทุน 3 3.31 0.182 -0.425 0.671 

ไม่ไดรั้บทุน 783 3.36 0.177   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

ดงัตารางท่ี 4.27 

พบวา่ นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษาระหว่างศึกษาในระดบัปริญญาโท มีเกรดเฉล่ีย

อยูท่ี่ 3.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.182 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา มีเกรดเฉล่ีย

มากกวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษาอยูท่ี่ 3.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.177 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 4 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า การได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับ

ทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05 (P-Value> 0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงใหเ้ห็นวา่การไดรั้บทุนการศึกษา

ไม่มีผลนาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  
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สมมติฐานท่ี 5 แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน ในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 

เน่ืองจากคณะบริหารธุรกิจมีนกัศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะแผนการศึกษาแผน ข เท่านั้น 

ดงันั้น สมมติฐานท่ี 5 ผูว้จิยัจึงไม่สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

สมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.28   ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท  

 

  เกรดเฉลีย่ ระยะเวลาทีศึ่กษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 -0.146(**) 

 Sig. (2-tailed) . 0 

 N 786 778 

ระยะเวลาท่ีศึกษา Pearson Correlation -0.146(**) 1 

 Sig. (2-tailed) 0 . 

 N 778 778 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.28 

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 6 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษา                            

มีความสัมพนัธ์แบบผกผนั (หรือเชิงลบ) กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยู่ท่ี -0.146 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง 

นกัศึกษาท่ีใชร้ะยะเวลาในการศึกษานาน จะมีผลต่อเกรดเฉล่ียของนกัศึกษา คือ เกรดเฉล่ียลดลง  

สมมติฐานท่ี 7 กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.29  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสถาบนัท่ี

สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

กลุ่มสถาบันทีศึ่กษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มหาวทิยาลยัของรัฐ 682 3.36 0.173 

มหาวทิยาลยัเอกชน 75 3.37 0.212 

สถาบนัตาํรวจ - ทหาร 5 3.33 0.225 

มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 13 3.33 0.164 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 8 3.27 0.150 

มหาวทิยาลยัราชมงคล 2 3.32 0.0566 

รวม 785 3.36 0.177 

 

ดงัตารางท่ี 4.29 

พบว่า กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี มาจากมหาวิทยาลยัเอกชน มีเกรด

เฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.37 รองลงมามหาวทิยาลยัของรัฐ เกรดเฉล่ีย 3.36 สถาบนัตาํรวจ - ทหาร/ มหาวิทยาลยั

ต่างประเทศ เกรดเฉล่ีย 3.33 มหาวิทยาลัยราชมงคล เกรดเฉล่ีย 3.32 และมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

เกรดเฉล่ีย 3.27 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏในตารางท่ี 4.30 

 

ตารางที ่4.30  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ีศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

กลุ่มสถาบัน Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสถาบนั 0.0830 6 0.0170 0.528 0.755 

ภายในกลุ่มสถาบนั 24.5 779 0.0300   

รวม 24.6 785    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.30 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ท่ี 7 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 

0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่มี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 8 กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.31  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ระดบัปริญญาตรี  

 

กลุ่มสาขาวชิา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วทิยาศาสตร์กายภาพ 437 3.36 0.179 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 32 3.33 0.156 

สงัคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 290 3.36 0.176 

รวม 759 3.36 0.177 

 

ดงัตารางท่ี 4.31 

พบว่า กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี มีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

กายภาพ และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มีเกรดเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.36 รองลงมากลุ่ม

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มีเกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.33 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏในตารางท่ี 4.32 

 

 

 

 

 



51 

ตารางที ่4.32   การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวชิาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 

 

 Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสาขาวชิา 0.0300 2 0.0150 0.482 0.618 

ภายในกลุ่มสาขาวชิา 23.8 756 0.0310   

รวม          23.8 758    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.32 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ท่ี 8 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 

0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่

วา่จะเป็นกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชา

สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 9  เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

 

ตารางที่ 4.33  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  เกรดเฉลีย่ เกรดเฉลีย่ทีรั่บเข้าศึกษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 -0.0140 

 Sig. (2-tailed) . 0.689 

 N 786 777 

เกรดเฉล่ียท่ีรับเขา้ศึกษา Pearson Correlation -0.0140 1 

 Sig. (2-tailed) 0.689 . 

 N 777 777 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ดงัตารางท่ี 4.33 

 ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 9 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษาไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ดงันั้น จึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่ ผลการศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่มีผลต่อผลการ

เรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 10 การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.34  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บเกียรตินิยมใน

ระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

 ได้รับเกยีรตนิิยม จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

เกรดเฉลีย่ ไดรั้บเกียรตินิยม 150 3.35 0.169 -0.157 0.876 

 ไม่ไดรั้บเกียรตินิยม 636 3.36 0.179   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.34 

พบว่า นกัศึกษาท่ีไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.35 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.169 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บเกียรตินิยมมีเกรดเฉล่ียมากกวา่นกัศึกษาท่ี

ไดรั้บเกียรตินิยมเล็กนอ้ยอยูท่ี่ 3.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.179 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 10 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรติ

นิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

4.2.1.3  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 

สมมติฐานท่ี 1 เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.35  เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

เพศ จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ชาย 122 3.32 0.226 2.71 0.00700* 

หญิง 145 3.25 0.206   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.35  

พบว่า เพศชายมีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.32 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.226 ส่วนเพศ

หญิงมีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่เพศชาย คือ อยูท่ี่ 3.25 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.206 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 (P-Value < 0.05) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัเก่ียวกบัเพศมีผลต่อการนาํไปสู่ความแตกต่าง

ของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 2 อายขุองนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.36  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  อายุ เกรดเฉลีย่ 

อาย ุ Pearson Correlation 1 -0.0870 

 Sig. (2-tailed) . 0.158 

 N 267 267 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation -0.0870 1 

 Sig. (2-tailed) 0.158 . 

 N 267 267 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ดงัตารางท่ี 4.36  

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 2 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ อายุของนกัศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง อายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการศึกษา ซ่ึง

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

สมมติฐานท่ี 3 ท่ีตั้งสถานศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 

เน่ืองจากคณะพฒันาการเศรษฐกิจมีการเรียนการสอนเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร

แห่งเดียว ดงันั้น สมมติฐานท่ี 3 ผูว้จิยัจึงไม่สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

สมมติฐานท่ี 4 การไดรั้บทุนการศึกษา และไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญา

โทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.37  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ไดรั้บทุนการศึกษามี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ทุนการศึกษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ไดรั้บทุน 1 3.74 . 2.13 0.0133* 

ไม่ไดรั้บทุน 266 3.28 0.217   

รวม 267     

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.37 

พบวา่ นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษาระหว่างศึกษาในระดบัปริญญาโท มีเกรดเฉล่ีย

อยูท่ี่ 3.74 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา มีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา

เกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.28 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานข้อท่ี 4 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า การได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับ

ทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ี

ระดบั 0.05  (P-Value < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นว่าการไดรั้บ

ทุนการศึกษามีผลนาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  
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สมมติฐานที ่5 แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.38  เปรียบเทียบความแตกต่างการเลือกแผนการศึกษาท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน

ในระดบัปริญญาโท 

 

แผนการเรียน จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

แผน ก 1 3.74 . 2.13 0.0133* 

แผน ข 266 3.28 0.217   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.38  

พบว่า นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก (ทาํวิทยานิพนธ์) มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.74 ส่วน

นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ข (ทาํรายงานวิจยัอิสระ) มีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก 

อยูท่ี่ 3.28 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 5 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก และแผน ข มี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 (P-

Value  < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นวา่การเลือกแผนการศึกษามีผล

นาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.39   ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิของ การ

เรียนในระดบัปริญญาโท 

  

  เกรดเฉลีย่ ระยะเวลาทีศึ่กษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 -0.275(**) 

 Sig. (2-tailed) . 0 

 N 267 158 

ระยะเวลาท่ีศึกษา Pearson Correlation -0.275(**) 1 

 Sig. (2-tailed) 0 . 

 N 158 158 

 

หมายเหตุ: ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.39 

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 6 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษา 

มีความสัมพนัธ์แบบผกผนั (หรือเชิงลบ) กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยู่ท่ี -0.275 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง  

นกัศึกษาท่ีใชร้ะยะเวลาในการศึกษานาน จะมีผลต่อเกรดเฉล่ียของนกัศึกษา คือ เกรดเฉล่ียลดลง  

สมมติฐานท่ี 7 กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.40  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

กลุ่มสถาบันทีศึ่กษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มหาวทิยาลยัของรัฐ 204 3.28 0.213 

มหาวทิยาลยัเอกชน 48 3.29 0.247 

มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 1 3.46 . 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 2 3.21 0.120 

มหาวทิยาลยัราชมงคล 12 3.23 0.219 

รวม 267 3.28 0.218 
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ดงัตารางท่ี 4.40 

พบว่า กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี มาจากมหาวิทยาลยัต่างประเทศ มี

เกรดเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.46 รองลงมามหาวิทยาลยัเอกชน เกรดเฉล่ีย 3.29 มหาวิทยาลยัของรัฐ เกรด

เฉล่ีย 3.28 มหาวทิยาลยัราชมงคลเกรดเฉล่ีย 3.23 และมหาวทิยาลยัราชภฏั เกรดเฉล่ีย 3.21  

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏในตารางท่ี 4.41 

 

ตารางที ่4.41  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ีศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

กลุ่มสถาบัน Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสถาบนั 0.0840 4 0.0210 0.440 0.781 

ภายในกลุ่มสถาบนั 12.6 262 0.0480   

รวม 12.7 266    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.41 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน

ขอ้ท่ี 7 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มสถาบันท่ีศึกษาของนักศึกษาไม่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 8 กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.42  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชาท่ี     

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

 

กลุ่มสาขาวชิา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วทิยาศาสตร์กายภาพ 92 3.26 0.197 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 4 3.26 0.435 

สงัคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 168 3.29 0.225 

รวม 264 3.28 0.219 

 

ดงัตารางท่ี 4.42 

พบว่า กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/  

มนุษยศาสตร์ มีเกรดเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.29 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/ กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ เกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.26 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏในตารางท่ี 4.43 

 

ตารางที่ 4.43  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวชิาท่ี 

                       ศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี 

                       แตกต่างกนั 
 

 Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสาขาวชิา 0.0440 2 0.0220 0.454 0.636 

ภายในกลุ่มสาขาวชิา 12.5 261 0.0480   

รวม 12.6 263    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

ดงัตารางท่ี 4.43 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ท่ี 8 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 
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0.05) ซ่ึงไม่สอด คลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่

วา่จะเป็นกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชา

สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 9 เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

 

ตารางที ่4.44  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  เกรดเฉลีย่ เกรดเฉลีย่ทีรั่บเข้าศึกษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 -0.0650 

 Sig. (2-tailed) . 0.286 

 N 267 267 

เกรดเฉล่ียท่ีรับเขา้ศึกษา Pearson Correlation -0.0650 1 

 Sig. (2-tailed) 0.286 . 

 N 267 267 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.44  

ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐานท่ี 9 จากผลของ

การวิเคราะห์ พบว่า เกรดเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กับ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีระดบันัยสําคญั 0.01 ดงันั้น จึงไม่สอดคล้องกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่ผลการศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่มีผลต่อผลการเรียนในระดบั

ปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 10 การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.45  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บเกียรตินิยมใน 

                      ระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

 ได้รับเกยีรตนิิยม จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

เกรดเฉลีย่ ไดรั้บเกียรตินิยม 73 3.26 0.217 -1.00 0.317 

 ไม่ไดรั้บเกียรตินิยม 194 3.29 0.218   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.45 

พบว่า นกัศึกษาท่ีได้รับเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.26 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.217 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บเกียรตินิยมมีเกรดเฉล่ียมากกวา่นกัศึกษาท่ี

ไดรั้บเกียรตินิยมเล็กนอ้ยอยูท่ี่ 3.29 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.218 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 10 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรติ

นิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

4.2.1.4  คณะสถิติประยกุต ์

สมมติฐานท่ี 1 เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.46   เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

เพศ จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ชาย 191 3.28 0.202 -1.63 0.104 

หญิง 243 3.31 0.202   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.46  

พบว่า เพศชายมีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.28 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.202 ส่วนเพศ

หญิงมีเกรดเฉล่ียมากกวา่เพศชายคืออยูท่ี่ 3.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.202 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 (P-Value> 0.05) ซ่ึงไม่

สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นว่าปัจจยัเก่ียวกบัเพศไม่มีผลต่อการนาํไปสู่ความ

แตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 2 อายขุองนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.47  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  อายุ เกรดเฉลีย่ 

อาย ุ Pearson Correlation 1 -0.264(**) 

 Sig. (2-tailed) . 0 

 N 434 434 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation -0.264(**) 1 

 Sig. (2-tailed) 0 . 

 N 434 434 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.47  

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 2 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ เกรดเฉล่ียของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์แบบผกผนั 

(หรือเชิงลบ) กบัอายขุองนกัศึกษา ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยูท่ี่ -0.264 และมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง อายุมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาท่ีมีอายมุากข้ึนเกรดเฉล่ียของนกัศึกษาจะลดลง  

สมมติฐานท่ี 3 ท่ีตั้งสถานศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 
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เน่ืองจากคณะสถิติประยกุตมี์การเรียนการสอนเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครแห่งเดียว ดงันั้น 

สมมติฐานท่ี 3 ผูว้จิยัจึงไม่สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

สมมติฐานท่ี 4 การไดรั้บทุนการศึกษา และไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญา

โทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.48   เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ไดรั้บทุนการศึกษามี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
 

ทุนการศึกษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ไดรั้บทุน 13 3.43 0.227 2.49 0.0130* 

ไม่ไดรั้บทุน 421 3.29 0.201   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.48 

พบวา่ นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ในระหวา่งศึกษาระดบัปริญญาโท มีเกรดเฉล่ีย

อยูท่ี่ 3.43 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา มีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนอยูท่ี่ 3.29 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานข้อท่ี 4 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า การได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับ

ทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัท่ี

ระดบั 0.05  (P-Value < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นว่าการไดรั้บ

ทุนการศึกษามีผลนาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 5 แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.49  เปรียบเทียบความแตกต่างการเลือกแผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโท 

 

แผนการเรียน จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

แผน ก 13 3.43 0.227 2.49 0.0130* 

แผน ข 421 3.29 0.201   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.49  

พบวา่ นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก (ทาํวทิยานิพนธ์) มีเกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.43 ส่วนนกัศึกษา

ท่ีเลือกศึกษาแผน ข (ทาํรายงานวจิยัอิสระ) มีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาแผน ก อยูท่ี่ 3.29 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 5 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก และแผน ข มี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 (P-

Value  < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่การเลือกแผนการศึกษามีผล

นาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.50  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท  

 

  เกรดเฉลีย่ ระยะเวลาทีศึ่กษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 -0.531(**) 

 Sig. (2-tailed) . 0 

 N 434 415 

ระยะเวลาท่ีศึกษา Pearson Correlation -0.531(**) 1 

 Sig. (2-tailed) 0 . 

 N 415 415 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.50 

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 6 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษา 

มีความสัมพนัธ์แบบผกผนั (หรือเชิงลบ) กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยู่ท่ี -0.531 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง 

นกัศึกษาท่ีใชร้ะยะเวลาในการศึกษานาน จะมีผลต่อเกรดเฉล่ียของนกัศึกษา คือ เกรดเฉล่ียลดลง  
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สมมติฐานท่ี 7 กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.51  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 

กลุ่มสถาบันทีศึ่กษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มหาวทิยาลยัของรัฐ 311 3.31 0.199 

มหาวทิยาลยัเอกชน 71 3.28 0.229 

สถาบนัตาํรวจ-ทหาร 1 3.02 . 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 42 3.25 0.193 

มหาวทิยาลยัราชมงคล 9 3.22 0.127 

รวม 434 3.30 0.203 

 

ดงัตารางท่ี 4.51 

พบว่า กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี มาจากมหาวิทยาลยัของรัฐมีเกรดเฉล่ีย

สูงสุดอยูท่ี่ 3.31 รองลงมามหาวิทยาลยัเอกชน เกรดเฉล่ีย 3.28 มหาวิทยาลยัราชภฏั เกรดเฉล่ีย 3.25 

มหาวทิยาลยัราชมงคล เกรดเฉล่ีย 3.22 และสถาบนัตาํรวจ - ทหาร เกรดเฉล่ีย 3.02 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏในตารางท่ี 4.52 

 

ตารางที ่4.52  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ีศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

กลุ่มสถาบัน Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสถาบนั 0.250 4 0.0630 1.53 0.193 

ภายในกลุ่มสถาบนั 17.6 429 0.0410   

รวม 17.8 433    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.52 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ท่ี 7 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 

0.05) ซ่ึงไม่สอด คลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่มี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 8 กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.53  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 

กลุ่มสาขาวชิา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วทิยาศาสตร์กายภาพ 276 3.32 0.198 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 6 3.32 0.199 

สงัคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 143 3.26 0.204 

รวม 425 3.30 0.202 

 

ดงัตารางท่ี 4.53 

พบวา่ กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ/  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีเกรดเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.32 รองลงมากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/ 

มนุษยศาสตร์ เกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.26 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏในตารางท่ี 4.54 
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ตารางที่ 4.54   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 

 

กลุ่มสาขาวชิา Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสาขาวชิา 0.355 2 0.177 4.44 0.0120* 

ภายในกลุ่มสาขาวชิา 16.9 422 0.0400   

รวม 17.2 424    

 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.54 

ผูว้ิจยัได้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ท่ี 8 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value< 0.05) 

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงได้ทดสอบความแตกต่างเกรดเฉล่ียของ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโท โดยแยกเป็นรายคู่ตามกลุ่มสาขาวิชาด้วยวิธีของ 

Scheffe ผลปรากฏในตารางท่ี 4.55 

 

ตารางที ่4.55   การทดสอบความแตกต่างค่าเกรดเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญา

โท แยกเป็นคู่ตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 

 

กลุ่มสาขาวชิา ค่าเกรดเฉลีย่ 

วทิยาศาสตร์ 

กายภาพ 

วทิยาศาสตร์

สุขภาพ 

สังคมศาสตร์/

มนุษยศาสตร์ 

3.32 3.32 3.26 

วทิยาศาสตร์กายภาพ 3.32 - - 0.0600* 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 3.32 - - 0.0600 

สงัคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 3.26   - 
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ดงัตารางท่ี 4.55 

เม่ือทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนก

ตามกลุ่มสาขาวิชาได ้1 รายคู่ คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพมีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโทมากกวา่กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 

สมมติฐานท่ี 9 เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

 

ตารางที่ 4.56  ความสัมพนัธ์ระหว่างเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  เกรดเฉลีย่ เกรดเฉลีย่ทีรั่บเข้าศึกษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 0.0600 

 Sig. (2-tailed) . 0.215 

 N 434 433 

เกรดเฉล่ียท่ีรับเขา้ศึกษา Pearson Correlation 0.0600 1 

 Sig. (2-tailed) 0.215 . 

 N 433 433 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 ดงัตารางท่ี 4.56 

 ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 9 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษาไม่

มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ดงันั้น จึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่ผลการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ไม่มีผลต่อผลการ

เรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 10 การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.57  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บเกียรตินิยมใน

ระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

 ได้รับเกยีรตนิิยม จาํนวน  ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

เกรดเฉลีย่ ไดรั้บเกียรตินิยม 40 3.38 0.214 2.67 0.00800* 

 ไม่ไดรั้บเกียรตินิยม 394 3.29 0.200   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.57 

พบว่า นกัศึกษาท่ีไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.38 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.214 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บเกียรตินิยมมีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ี

ไดรั้บเกียรตินิยมเล็กนอ้ยอยูท่ี่ 3.29 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.200 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 10 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรติ

นิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 (P-Value < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

4.2.1.5  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

สมมติฐานท่ี 1  เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญา

โทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.58  เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

เพศ จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ชาย 133 3.33 0.216 -2.47 0.0140* 

หญิง 130 3.40 0.203   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.58  

พบวา่ เพศชายมีเกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.22 ส่วนเพศหญิง 

มีเกรดเฉล่ียสูงกวา่เพศชายเล็กนอ้ย คือ อยูท่ี่ 3.40 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.20 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 (P-Value < 0.05) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัเก่ียวกบัเพศมีผลต่อการนาํไปสู่ความแตกต่าง

ของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 2 อายขุองนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.59  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  อายุ เกรดเฉลีย่ 

อาย ุ Pearson Correlation 1 -0.294(**) 

 Sig. (2-tailed) . 0 

 N 263 263 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation -0.294(**) 1 

 Sig. (2-tailed) 0 . 

 N 263 263 

   

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.59  

ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐานท่ี 2 จากผลของ

การวิเคราะห์ พบวา่ เกรดเฉล่ียของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์แบบผกผนั (หรือเชิงลบ) กบัอายุของ

นกัศึกษา ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยูท่ี่ -0.294 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือกล่าว

อีกนยัหน่ึง อายมีุความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดง

ใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาท่ีมีอายมุากข้ึนเกรดเฉล่ียของนกัศึกษาจะลดลง  

สมมติฐานท่ี 3 ท่ีตั้งสถานศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.60  เปรียบเทียบความแตกต่างท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

สถานทีต่ั้ง จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

กรุงเทพมหานคร 148 3.38 0.220 1.87 0.0630 

ศูนยน์อกท่ีตั้ง (ภูมิภาค) 115 3.34 0.199   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.60 

พบวา่ นกัศึกษาท่ีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีเกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.38 มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.220 ส่วนนกัศึกษาท่ีศึกษาในศูนยน์อกท่ีตั้ง (ภูมิภาค) มีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่เขต

กรุงเทพมหานครเล็กนอ้ย คือ อยูท่ี่ 3.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.199 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานข้อท่ี 3 จากผลของการวิเคราะห์  พบว่า สถานท่ีตั้ งศูนย์การศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและศูนยน์อกท่ีตั้งมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทไม่แตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่

ท่ีตั้งสถานศึกษาไม่มีผลนาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 4 การไดรั้บทุนการศึกษา และไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญา

โทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.61  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ไดรั้บทุนการศึกษามี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ทุนการศึกษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ไดรั้บทุน 29 3.50 0.227 3.82 0* 

ไม่ไดรั้บทุน 234 3.35 0.204   
   

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.61 

พบวา่ นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ในระหวา่งศึกษาระดบัปริญญาโท มีเกรดเฉล่ีย

อยูท่ี่ 3.50 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.227 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา มีเกรดเฉล่ีย

นอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษาอยูท่ี่ 3.35 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.204 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานข้อท่ี 4 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า การได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับ

ทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัท่ี

ระดบั 0.05  (P-Value < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นวา่การไดรั้บ

ทุนการศึกษามีผลนาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 5 แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.62  เปรียบเทียบความแตกต่างการเลือกแผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโท 

 

แผนการเรียน จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

แผน ก 29 3.50 0.227 3.82 0* 

แผน ข 234 3.35 0.204   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.62  

พบว่า นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก (ทาํวิทยานิพนธ์) มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.50 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.227 ส่วนนกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ข (ทาํรายงานวิจยัอิสระ) มีเกรดเฉล่ียนอ้ย

กวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาแผน ก อยูท่ี่ 3.35 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.204 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 5 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก และแผน ข   

มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05    

(P-Value < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่การเลือกแผนการศึกษามีผล

นาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  



72 

สมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.63  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท  

 

  เกรดเฉลีย่ ระยะเวลาทีศึ่กษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 -0.372(**) 

 Sig. (2-tailed) . 0 

 N 263 188 

ระยะเวลาท่ีศึกษา Pearson Correlation -0.372(**) 1 

 Sig. (2-tailed) 0 . 

 N 188 188 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.63 

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 6 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษา                             

มีความสัมพนัธ์แบบผกผนั (หรือเชิงลบ) กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยู่ท่ี -0.372 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง 

นกัศึกษาท่ีใชร้ะยะเวลาในการศึกษานาน จะมีผลต่อเกรดเฉล่ียของนกัศึกษา คือ เกรดเฉล่ียลดลง  

สมมติฐานท่ี 7 กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.64  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
 

กลุ่มสถาบันทีศึ่กษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มหาวทิยาลยัของรัฐ 156 3.38 0.220 

มหาวทิยาลยัเอกชน 33 3.37 0.189 

สถาบนัตาํรวจ-ทหาร 6 3.29 0.263 

มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 3 3.16 0.101 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 63 3.34 0.203 

มหาวทิยาลยัราชมงคล 2 3.33 0.0989 

รวม 263 3.36 0.211 

 

ดงัตารางท่ี 4.64 

พบว่า กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี มาจากมหาวิทยาลยัของรัฐ มีเกรด

เฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.38 รองลงมามหาวิทยาลยัเอกชน เกรดเฉล่ีย 3.37 มหาวิทยาลยัราชภฏั เกรดเฉล่ีย 3.34 

มหาวิทยาลยัราชมงคล เกรดเฉล่ีย 3.33 สถาบนัตาํรวจ - ทหาร เกรดเฉล่ีย 3.29 และมหาวิทยาลยั 

ต่างประเทศ เกรดเฉล่ีย 3.16 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏในตารางท่ี 4.65 

 

ตารางที ่4.65  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ีศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 
 

กลุ่มสถาบัน Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสถาบนั 0.217 5 0.0430 0.968 0.438 

ภายในกลุ่มสถาบนั 11.6 257 0.0450   

รวม 11.8 262    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.65 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ท่ี 7 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 

0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่มี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 8 กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.66  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

  

 กลุ่มสาขาวชิา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วทิยาศาสตร์กายภาพ 68 3.37 0.208 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 19 3.36 0.212 

สงัคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 171 3.37 0.214 

รวม 258 3.37 0.212 

 

ดงัตารางท่ี 4.66 

พบวา่ กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มีเกรดเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.37 รองลงมากลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ เกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.36 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฎในตารางท่ี 4.67 
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ตารางที่ 4.67  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดับปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 

 

 Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสาขาวชิา 0 2 0 0.0140 0.986 

ภายในกลุ่มสาขาวชิา 11.5 225 0.05   

รวม 11.5 257    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.67 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ท่ี 8 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 

0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่

วา่จะเป็นกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชา

สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 9 เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

 

ตารางที่ 4.68  ความสัมพนัธ์ระหว่างเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  เกรดเฉลีย่ เกรดเฉลีย่ทีรั่บเข้าศึกษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 0.0720 

 Sig. (2-tailed) . 0.247 

 N 263 262 

เกรดเฉล่ียท่ีรับเขา้ศึกษา Pearson Correlation 0.0720 1 

 Sig. (2-tailed) 0.247 . 

 N 262 262 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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จากตารางท่ี 4.68  

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 9 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษาไม่

มีความ สัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ดงันั้น จึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่ผลการศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่มีผลต่อผลการ

เรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 10 การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.69  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บเกียรตินิยมใน

ระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

 ได้รับเกยีรตนิิยม จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

เกรดเฉลีย่ ไดรั้บเกียรตินิยม 36 3.40 0.245 1.08 0.282 

 ไม่ไดรั้บเกียรตินิยม 227 3.36 0.206   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.69 

พบว่า นกัศึกษาท่ีได้รับเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.40 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.245 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บเกียรตินิยม มีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่นกัศึกษา

ท่ีไดรั้บเกียรตินิยมเล็กนอ้ยอยูท่ี่ 3.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.206 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 10 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรติ

นิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

4.2.1.6  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

สมมติฐานท่ี 1 เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.70  เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

เพศ จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ชาย 62 3.56 0.150 -0.28 0.777 

หญิง 144 3.57 0.163   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.70  

พบวา่  เพศชายมีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.56 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.150 ส่วนเพศ

หญิงมีเกรดเฉล่ียสูงกวา่เพศชายเล็กนอ้ย คือ อยูท่ี่ 3.57 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.163 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้แสดงให้เห็นว่าปัจจยัเก่ียวกบัเพศไม่มีผลต่อการนําไปสู่ความ

แตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 2 อายขุองนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.71  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  อายุ เกรดเฉลีย่ 

อาย ุ Pearson Correlation 1 -0.125 

 Sig. (2-tailed) . 0.0730 

 N 206 206 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation -0.125 1 

 Sig. (2-tailed) 0.0730 . 

 N 206 206 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ดงัตารางท่ี 4.71  

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 2 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า  เกรดเฉล่ียของนกัศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัอายุ

ของนกัศึกษาท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่อายขุองนกัศึกษาไม่มีผลต่อเกรดเฉล่ีย  

สมมติฐานท่ี 3 ท่ีตั้งสถานศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 

เน่ืองจากคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์การเรียนการสอนเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร             

แห่งเดียว ดงันั้น สมมติฐานท่ี 3 ผูว้จิยัจึงไม่สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

สมมติฐานท่ี 4 การไดรั้บทุนการศึกษา และไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญา

โทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.72  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ไดรั้บทุนการศึกษามี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ทุนการศึกษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ไดรั้บทุน 9 3.73 0.0864 3.27 0.0288* 

ไม่ไดรั้บทุน 197 3.56 0.157   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ดงัตารางท่ี 4.72 

พบวา่ นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ในระหวา่งศึกษาระดบัปริญญาโท มีเกรดเฉล่ีย

อยูท่ี่ 3.73 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.0864 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา มีเกรดเฉล่ีย

นอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษาอยูท่ี่ 3.56 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.157 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานข้อท่ี 4 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า การได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับ

ทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ี

ระดบั 0.05 (P-Value < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นว่าการไดรั้บ

ทุนการศึกษามีผลนาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 5 แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.73  เปรียบเทียบความแตกต่างการเลือกแผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโท 
 

แผนการเรียน จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

แผน ก 5 3.68 0.0680 1.79 0.0760 

แผน ข 197 3.56 0.157   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.73  

พบว่า นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก (ทาํวิทยานิพนธ์) มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.68 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.0680 ส่วนนกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ข (ทาํรายงานวิจยัอิสระ) มีเกรดเฉล่ีย

นอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาแผน ก อยูท่ี่ 3.56 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.157 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 5 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก และแผน ข มี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value 

> 0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นวา่การเลือกแผนการศึกษามีผลนาํไปสู่

ความไม่แตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.74  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท  

 

  เกรดเฉลีย่ ระยะเวลาทีศึ่กษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 0.0730 

 Sig. (2-tailed) . 0.300 

 N 206 206 

ระยะเวลาท่ีศึกษา Pearson Correlation 0.0730 1 

 Sig. (2-tailed) 0.300 . 

 N 206 206 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ดงัตารางท่ี 4.74 

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 6 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษา

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 หรือกล่าว

อีกนยัหน่ึง ระยะเวลาในการศึกษาจะไม่มีผลต่อเกรดเฉล่ียของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 7 กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.75  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 

กลุ่มสถาบันทีศึ่กษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มหาวทิยาลยัของรัฐ 159 3.57 0.156 

มหาวทิยาลยัเอกชน 30 3.51 0.138 

สถาบนัตาํรวจ-ทหาร 2 3.55 0.106 

มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 3 3.75 0.101 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 9 3.54 0.200 

มหาวทิยาลยัราชมงคล 3 3.54 0.297 

รวม 206 3.56 0.159 

 

ดงัตารางท่ี 4.75 

พบว่า สถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี มาจากมหาวิทยาลยัต่างประเทศ มีเกรด

เฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.75 รองลงมามหาวิทยาลยัของรัฐ เกรดเฉล่ีย 3.57 สถาบนัตาํรวจ - ทหาร เกรด

เฉล่ีย 3.55 มหาวิทยาลยัราชมงคล/ มหาวิทยาลยัราชภฏั เกรดเฉล่ีย 3.54 และมหาวิทยาลยัเอกชน มี

เกรดเฉล่ีย 3.51 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏในตารางท่ี 4.76 
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ตารางที ่4.76  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ีศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

กลุ่มสถาบัน Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสถาบนั 0.223 5 0.0450 1.80 0.114 

ภายในกลุ่มสถาบนั 4.9 200 0.0250   

รวม 5.2 205    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.76 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ท่ี 7 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 

0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่มี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 8 กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.77   เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

  

กลุ่มสาขาวชิา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วทิยาศาสตร์กายภาพ 54 3.59 0.150 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 4 3.63 0.0790 

สงัคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 138 3.55 0.164 

รวม 196 3.56 0.159 
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ดงัตารางท่ี 4.77 

พบวา่  กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

มีเกรดเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.63 รองลงมากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.59  

และกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์มีเกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.55  

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฎในตารางท่ี 4.78 

 

ตารางที่ 4.78   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 
 

 Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสาขาวชิา 0.0700 2 0.0350 1.39 0.251 

ภายในกลุ่มสาขาวชิา 4.9 193 0.0250   

รวม 4.9 195    

 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ดงัตารางท่ี 4.78 

ผูว้ิจยัได้ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ท่ี 8 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 

0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่

วา่จะเป็นกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชา

สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 9 เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  
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ตารางที่ 4.79  ความสัมพนัธ์ระหว่างเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท 
 

  เกรดเฉลีย่ เกรดเฉลีย่ทีรั่บเข้าศึกษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 -0.101 

 Sig. (2-tailed) . 0.148 

 N 206 206 

เกรดเฉล่ียท่ีรับเขา้ศึกษา Pearson Correlation -0.101 1 

 Sig. (2-tailed) 0.148 . 

 N 206 206 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.79  

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 9 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษาไม่

มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ดงันั้น จึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นวา่ผลการศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่มีผลต่อผลการ

เรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 10 การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.80  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยม  และไม่ไดรั้บเกียรตินิยมใน

ระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

 ได้รับเกยีรตนิิยม จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

เกรดเฉลีย่ ไดรั้บเกียรตินิยม 59 3.55 0.160 -0.83 0.406 

 ไม่ไดรั้บเกียรตินิยม 147 3.57 0.159   
  

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.80 

พบว่า นกัศึกษาท่ีได้รับเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.55 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.160 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บเกียรตินิยมมีเกรดเฉล่ียมากกวา่นกัศึกษาท่ี

ไดรั้บเกียรตินิยมเล็กนอ้ยอยูท่ี่ 3.57 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.159 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 10 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรติ

นิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

4.2.1.7  คณะภาษาและการส่ือสาร 

สมมติฐานท่ี 1 เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.81  เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

เพศ จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ชาย 25 3.43 0.184 -0.197 0.844 

หญิง 132 3.44 0.192   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.81  

พบวา่ เพศชายมีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.43 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.184 ส่วนเพศ

หญิงมีเกรดเฉล่ียสูงกวา่เพศชายเล็กนอ้ย คือ อยูท่ี่ 3.44 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.192 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า  เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้แสดงให้เห็นว่าปัจจยัเก่ียวกบัเพศไม่มีผลต่อการนําไปสู่ความ

แตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  
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สมมติฐานท่ี 2 อายขุองนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.82  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  อายุ เกรดเฉลีย่ 

อาย ุ Pearson Correlation 1 0.0670 

 Sig. (2-tailed) . 0.402 

 N 157 157 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 0.0670 1 

 Sig. (2-tailed) 0.402 . 

 N 157 157 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.82  

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 2 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า เกรดเฉล่ียของนกัศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัอายุ

ของนกัศึกษา ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง อายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงให้เห็นว่าอายุของนกัศึกษาไม่มีผลต่อเกรด

เฉล่ีย  

สมมติฐานท่ี 3 ท่ีตั้งสถานศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 

เน่ืองจากคณะภาษาและการส่ือสารมีการเรียนการสอนเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร         

แห่งเดียว ดงันั้น สมมติฐานท่ี 3 ผูว้จิยัจึงไม่สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

สมมติฐานท่ี 4 การไดรั้บทุนการศึกษา และไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญา

โทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

เน่ืองจากคณะภาษาและการส่ือสาร ไม่มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท ดงันั้น สมมติฐานท่ี 4 ผูว้จิยัจึงไม่สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

สมมติฐานท่ี 5 แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 
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เน่ืองจากคณะภาษาและการส่ือสาร มีนักศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะแผนการศึกษาแผน ข 

เท่านั้น ดงันั้น สมมติฐานท่ี 5 ผูว้จิยัจึงไม่สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

สมมติฐานท่ี 6 ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.83   ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท 

  

  เกรดเฉลีย่ ระยะเวลาทีศึ่กษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 -0.278(**) 

 Sig. (2-tailed) . 0 

 N 157 157 

ระยะเวลาท่ีศึกษา Pearson Correlation -0.278(**) 1 

 Sig. (2-tailed) 0 . 

 N 157 157 

 

หมายเหตุ: ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.83  

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 6 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษา 

มีความสัมพนัธ์แบบผกผนั (หรือเชิงลบ) กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยู่ท่ี -0.278 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง 

นกัศึกษาท่ีใช้ระยะเวลาในการศึกษานาน จะมีผลต่อเกรดเฉล่ียของนกัศึกษาคือ เกรดเฉล่ียสะสม

ลดลง  

สมมติฐานท่ี 7 กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.84  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 

กลุ่มสถาบันทีศึ่กษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มหาวทิยาลยัของรัฐ 88 3.46 0.187 

มหาวทิยาลยัเอกชน 45 3.44 0.196 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 22 3.37 0.182 

มหาวทิยาลยัราชมงคล 2 3.42 0.247 

รวม 157 3.44 0.190 

 

ดงัตารางท่ี 4.84 

พบว่า กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี มาจาก มหาวิทยาลยัของรัฐ มีเกรด

เฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.46 รองลงมามหาวิทยาลยัเอกชน เกรดเฉล่ีย 3.44 มหาวิทยาลยัราชมงคล เกรด

เฉล่ีย 3.42 และมหาวทิยาลยัราชภฏั เกรดเฉล่ีย 3.37                   

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏในตารางท่ี 4.85 

 

ตารางที ่4.85  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ีศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

กลุ่มสถาบัน Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสถาบนั 0.139 3 0.0460 1.29 0.280 

ภายในกลุ่มสถาบนั 5.5 153 0.0360   

รวม 5.6 156    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.85 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐาน  ขอ้ท่ี 7 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 
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0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่มี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 8 กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.86  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 

กลุ่มสาขาวชิา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วทิยาศาสตร์กายภาพ 36 3.43 0.210 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 1 3.49 . 

สงัคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 116 3.44 0.185 

รวม 153 3.44 0.190 

 

ดงัตารางท่ี 4.86 

พบวา่ กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

มีเกรดเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.49 รองลงมากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 

3.44  และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ มีเกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.43 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏตามตารางท่ี 4.87 

 

ตารางที่ 4.87  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดับปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 
 

 Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสาขาวชิา 0.00700 2 0.00400 0.100 0.905 

ภายในกลุ่มสาขาวชิา 5.5 150 0.0370   

รวม 5.5 152    
  

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.87 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พิสูจน์สมมติฐาน

ขอ้ท่ี 8 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่วา่จะเป็นกลุ่ม

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/ 

มนุษยศาสตร์ ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 9 เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

 

ตารางที่ 4.88  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  เกรดเฉลีย่ เกรดเฉลีย่ทีรั่บเข้าศึกษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 -0.00100 

 Sig. (2-tailed) . 0.992 

 N 157 157 

เกรดเฉล่ียท่ีรับเขา้ศึกษา Pearson Correlation -0.00100 1 

 Sig. (2-tailed) 0.992 . 

 N 157 157 

 

หมายเหตุ:  ** Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.88  

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 9 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษาไม่

มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ดงันั้น จึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่ ผลการศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่มีผลต่อผลการ

เรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 10 การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.89  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บเกียรตินิยมใน

ระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
 

 ได้รับเกยีรตนิิยม จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

เกรดเฉลีย่ ไดรั้บเกียรตินิยม 28 3.45 0.160 0.453 0.651 

 ไม่ไดรั้บเกียรตินิยม 129 3.44 0.196   

 รวม 157     

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.89 

พบว่า นกัศึกษาท่ีไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.45 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.160 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บเกียรตินิยม มีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่นกัศึกษา

ท่ีไดรั้บเกียรตินิยมเล็กนอ้ยอยูท่ี่ 3.44 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.196 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 10 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรติ

นิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 (P-Value > 0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

 

4.2.2  การวเิคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในระดบัสถาบนั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสมมติฐานสําหรับการวิจยัในเร่ือง

ดงักล่าวไว ้12 สมมติฐาน สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.90  เปรียบเทียบความแตกต่างเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

เพศ จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

ชาย 1,305 3.34 0.199 -3.43 0.00100* 

หญิง 1,663 3.37 0.202   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.90 

 พบวา่ เพศชายมีเกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.199 ส่วนเพศ

หญิงมีเกรดเฉล่ียสูงกวา่เพศชายเล็กนอ้ย คือ อยูท่ี่ 3.37 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.202 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 (P-Value < 0.05) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัเก่ียวกบัเพศมีผลต่อการนาํไปสู่ความแตกต่าง

ของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 2 อายขุองนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.91  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

  อายุ เกรดเฉลีย่ 

อาย ุ Pearson Correlation 1 -0.0720(**) 

 Sig. (2-tailed) . 0 

 N 2,968 2,968 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation -0.0720(**) 1 

 Sig. (2-tailed) 0 . 

 N 2,968 2,968 

 

หมายเหตุ:  **  Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.91 

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 2 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ เกรดเฉล่ียของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์แบบผกผนั 

(หรือเชิงลบ) กบัอายุของนกัศึกษา ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยูท่ี่ -0.0720 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง อายุมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาท่ีมีอายมุากข้ึนเกรดเฉล่ียของนกัศึกษาจะลดลง  

สมมติฐานท่ี 3 คณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผล สัม ฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.92  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามคณะท่ีศึกษาใน

ระดบัปริญญาโท 

 

คณะทีศึ่กษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รัฐประศาสนศาสตร์ 855 3.35 0.184 

บริหารธุรกิจ 786 3.36 0.177 

พฒันาการเศรษฐกิจ 267 3.28 0.218 

สถิติประยกุต ์ 434 3.30 0.202 

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 263 3.36 0.212 

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 206 3.56 0.159 

ภาษาและการส่ือสาร 157 3.44 0.190 

รวม 2,968 3.36 0.201 

 

ดงัตารางท่ี 4.92 

พบว่า คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีเกรดเฉล่ีย 3.56 สูงท่ีสุด รองลงมาคณะภาษา

และการส่ือสาร เกรดเฉล่ีย 3.44 คณะบริหารธุรกิจ/ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เกรดเฉล่ีย 

3.36 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เกรดเฉล่ีย 3.35 คณะสถิติประยุกต์ เกรดเฉล่ีย 3.30 และคณะ

พฒันาการเศรษฐกิจ เกรดเฉล่ีย 3.28 นอ้ยท่ีสุด  

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของคณะท่ีนกัศึกษา

ไดศึ้กษาในระดบัปริญญาโท ผลปรากฏในตารางท่ี 4.93 

 

ตารางที่ 4.93  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของคณะท่ีศึกษาใน

ระดบัปริญญาโทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

 

คณะทีศึ่กษา Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งคณะท่ีศึกษา 13.1 6 2.18 60.4 0* 

ภายในคณะท่ีศึกษา 106.7 2,961 0.0360   

รวม 119.8 2,967    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.93 

ผูว้ิจ ัยได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานข้อ ท่ี 3 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า คณะท่ีศึกษาในระดับปริญญาโทมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 (P-Value < 

0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นว่าคณะท่ีศึกษาของนกัศึกษามีผลท่ีนาํไปสู่

ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดท้ดสอบความแตกต่างเกรดเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโท แยกเป็นรายคู่ตามคณะท่ีศึกษาดว้ยวธีิของ Scheffe ผลปรากฏในตารางท่ี 4.94 

 

ตารางที ่4.94  การทดสอบความแตกต่างค่าเกรดเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญา

โท แยกเป็นคู่ตามคณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 

 

คณะทีศึ่กษา ค่าเกรดเฉลีย่ 
รศ. บธ. พศ. สป. พค. พม. ภส. 

3.35 3.36 3.28 3.30 3.36 3.56 3.44 

รศ. 3.35 - 0.0100 0.0800* 0.0500* 0.0100 0.210* 0.0900* 

บธ. 3.36  - 0.0800* 0.0600* - 0.200* 0.0800* 

พศ. 3.28   - 0.0200 0.0800 0.280* 0.160* 

สป. 3.30    - 0.0600* 0.260* 0.140* 

พค. 3.36     - 0.200* 0.0800* 

พม. 3.56      - 0.120* 

ภส. 3.44       - 

 

ดงัตารางท่ี 4.94  

เม่ือทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนก

ตามคณะท่ีศึกษาเป็นรายคู่ได ้16 คู่ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทมากกวา่ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ (พศ.) 

2) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทมากกวา่ คณะสถิติประยกุต ์(สป.) 

3) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทนอ้ยกวา่ คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(พม.) 
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4) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทนอ้ยกวา่ คณะภาษาและการส่ือสาร(ภส.) 

5) คณะบริหารธุรกิจ (บธ.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญา

โทมากกวา่ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ (พศ.) 

6) คณะบริหารธุรกิจ (บธ.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญา

โทมากกวา่คณะสถิติประยกุต ์(สป.) 

7) คณะบริหารธุรกิจ (บธ.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญา

โทนอ้ยกวา่คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(พม.) 

8) คณะบริหารธุรกิจ(บธ.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

นอ้ยกวา่คณะภาษาและการส่ือสาร (ภส.) 

9) คณะพฒันาการเศรษฐกิจ (พศ.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทนอ้ยกวา่  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(พม.) 

10) คณะพฒันาการเศรษฐกิจ (พศ.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทนอ้ยกวา่  คณะภาษาและการส่ือสาร (ภส.) 

11) คณะสถิติประยกุต ์(สป.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญา

โทนอ้ยกวา่คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (พค.) 

12) คณะสถิติประยกุต ์(สป.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญา

โทนอ้ยกวา่คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(พม.) 

13) คณะสถิติประยกุต ์(สป.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญา

โทนอ้ยกวา่คณะภาษาและการส่ือสาร (ภส.) 

14) คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (พค.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียน

ในระดบัปริญญาโทนอ้ยกวา่คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(พม.) 

15) คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (พค.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียน

ในระดบัปริญญาโทนอ้ยกวา่คณะภาษาและการส่ือสาร(ภส.) 

16) คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์(พม.) มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโทมากกวา่คณะภาษาและการส่ือสาร (ภส.) 

สมมติฐานท่ี 4 ท่ีตั้งสถานศึกษามีผลต่อกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญา

โทท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.95  เปรียบเทียบความแตกต่างของสถานท่ีตั้งศูนยก์ารศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

 สถานทีต่ั้ง จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

เกรดเฉล่ีย กรุงเทพมหานคร 2,508 3.36 0.204 2.52 0.0120* 

 ศูนยน์อกท่ีตั้ง (ภูมิภาค) 460 3.34 0.185   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.95 

พบว่านกัศึกษาท่ีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.36 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.204 ส่วนนกัศึกษาท่ีศึกษาในศูนยน์อกท่ีตั้ง (ภูมิภาค) มีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่เขต

กรุงเทพมหานครเล็กนอ้ย คือ อยูท่ี่ 3.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.185 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานข้อท่ี 4 จากผลของการวิเคราะห์  พบว่า สถานท่ีตั้ งศูนย์การศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและศูนยน์อกท่ีตั้งมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 (P-Value < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็น

วา่ท่ีตั้งสถานศึกษามีผลนาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 5 การไดรั้บทุนการศึกษาและไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญา

โทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.96  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บทุนการศึกษากบัไม่ไดรั้บทุนการศึกษามี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

 ทุนการศึกษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

เกรดเฉล่ีย ไดรั้บทุน 60 3.52 0.227 5.66 0* 

 ไม่ไดรั้บทุน 2,908 3.36 0.199   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.96 

พบวา่ นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ในระหวา่งศึกษาระดบัปริญญาโท มีเกรดเฉล่ีย

อยูท่ี่ 3.52 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.227 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา มีเกรดเฉล่ีย

นอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษาอยูท่ี่ 3.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.199 

ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 5 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า การได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับ

ทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัท่ี

ระดบั 0.05    (P-Value < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นวา่การไดรั้บ

ทุนการศึกษามีผลนาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี 6 แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 

  

ตารางที ่4.97  เปรียบเทียบความแตกต่างการเลือกแผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโท  

 

 แผนการศึกษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

เกรดเฉล่ีย แผนก 53 3.51 0.221 5.76 0* 

 แผนข 2,911 3.36 0.199   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.97  

พบว่า นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก (ทาํวิทยานิพนธ์) มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.51 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.22 ส่วนนกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ข (ทาํรายงานวิจยัอิสระ) มีเกรดเฉล่ียนอ้ย

กวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาแผน ก อยูท่ี่ 3.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.20 

ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 6 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก และแผน ข มี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 (P-

Value    < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แสดงให้เห็นวา่การเลือกแผนการศึกษามีผล

นาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนกัศึกษา  

สมมติฐานท่ี  7 ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโท 
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ตารางที ่4.98  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทกบัผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโท  

 

    เกรดเฉลีย่ ระยะเวลาทีศึ่กษา 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1     -0.285(**) 

  Sig. (2-tailed) . 0 

  N 2,968 2,757 

ระยะเวลาท่ีศึกษา Pearson Correlation     -0.285(**) 1 

  Sig. (2-tailed)          0 . 

  N          2,757 2,757 

 

หมายเหตุ:  **  Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.98 

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 7 จากผลของการวเิคราะห์ พบวา่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษามี

ความสัมพนัธ์แบบผกผนั (หรือเชิงลบ) กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยู่ท่ี -0.285 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง 

นกัศึกษาท่ีใช้ระยะเวลาในการศึกษานาน จะมีผลต่อเกรดเฉล่ียของนกัศึกษาคือ เกรดเฉล่ียสะสม

ลดลง  

สมมติฐานท่ี 8 กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท 

 

ตารางที ่4.99  เปรียบเทียบความแตกต่างกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีผลต่อผล  

                      สัมฤทธ์ิของการเรียนระดบัปริญญาโท  

 

 กลุ่มสาขาวชิา(ปริญญาโท) จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

เกรดเฉล่ีย สงัคมศาสตร์/  

มนุษยศาสตร์ 

2,534 3.37 0.199 7.04 0 * 

 วทิยาศาสตร์กายภาพ 434 3.30 0.203   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.99 

พบว่า กลุ่มสาขาวิชาท่ี ศึกษาในระดับปริญญาโท มีนักศึกษากลุ่มสาขาวิชา

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มีเกรดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.37 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.199 ส่วนนกัศึกษา

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ มีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 

อยูท่ี่ 3.30  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.203 

ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานข้อท่ี 8 จากผลของการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มสาขาวิชา

สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 (P-Value < 0.05) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

สมมติฐานท่ี 9 กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.100  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่ม สถาบนัท่ี 

                        ศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 

กลุ่มสถาบันทีศึ่กษา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มหาวทิยาลยัของรัฐ 2,122 3.36 0.199 

มหาวทิยาลยัเอกชน 439 3.36 0.208 

สถาบนัตาํรวจ - ทหาร 53 3.37 0.212 

มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 26 3.40 0.228 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 284 3.33 0.199 

มหาวทิยาลยัราชมงคล 43 3.30 0.210 

รวม 2,967 3.36 0.201 

 

ดงัตารางท่ี 4.100 

พบว่า กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี มาจากมหาวิทยาลยัต่างประเทศ มี

เกรดเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.40 รองลงมาสถาบนัตาํรวจ - ทหาร เกรดเฉล่ีย 3.37 มหาวิทยาลยัของรัฐ/ 

มหาวิทยาลยัเอกชน เกรดเฉล่ีย 3.36 มหาวิทยาลยัราชภฏั เกรดเฉล่ีย 3.33 และมหาวิทยาลยัราชมงคล 

เกรดเฉล่ีย 3.30 นอ้ยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏในตารางท่ี 4.101 

 

ตารางที ่4.101  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสถาบนัท่ี  

                        ศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

  

 Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสถาบนั 0.385 5 0.0770 1.91 0.0890 

ภายในกลุ่มสถาบนั 119.3 2,961 0.0400   

รวม 119.7 2,966    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.101 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ ท่ี 9 จากผลของการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 

0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่มี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 10 กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัม ฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโท ท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.102  เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่มสาขา วชิาท่ี 

                        ศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 

กลุ่มสาขาวชิา จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วทิยาศาสตร์กายภาพ 1,144 3.35 0.198 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 106 3.35 0.187 

สงัคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 1,649 3.36 0.203 

รวม 2,899 3.36 0.201 
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ดงัตารางท่ี 4.102 

พบว่า ค่าเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท จาํแนกตามกลุ่ม

สาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ มีเกรดเฉล่ียสูงสุด

อยูท่ี่ 3.36 รองลงมากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกรด

เฉล่ียอยูท่ี่ 3.35  

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลปรากฏในตารางท่ี 4.103 

 

ตารางที่ 4.103  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของกลุ่มสาขาวิชาท่ี

ศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนั 
 

 Sum of Squares df Mean Square F-test P-Value 

ระหวา่งกลุ่มสาขาวชิา 0.0760 2 0.0380 0.947 0.388 

ภายในกลุ่มสาขาวชิา 116.6 2,896 0.0400   

รวม 116.7 2,898    

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ดงัตารางท่ี 4.103 

ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อพิสูจน์

สมมติฐานขอ้ ท่ี 10 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผล

ต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 (P-Value > 

0.05) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาของนกัศึกษาไม่

วา่จะเป็นกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชา

สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 11 เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโท 
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ตารางที ่4.104  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีกบัผลสัมฤทธ์ิของการ 

                         เรียนในระดบัปริญญาโท  

 

  เกรดเฉลีย่ เกรดเฉลีย่รับเข้า 

เกรดเฉล่ีย Pearson Correlation 1 0.0240 

  Sig. (2-tailed) . 0.188 

  N 2,968 2,956 

เกรดเฉล่ียรับเขา้ Pearson Correlation 0.0240 1 

  Sig. (2-tailed) 0.188 . 

  N 2,956 2,956 

 

หมายเหตุ:  **  Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ดงัตารางท่ี 4.104  

ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานท่ี 11 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษา

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ดงันั้น จึง

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่ผลการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ไม่มีผลต่อผล

การเรียนในระดบัปริญญาโท  

สมมติฐานท่ี 12 การไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.105  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บเกียรตินิยมใน 

ระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

 ได้รับเกยีรตนิิยม จาํนวน ค่าเกรดเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t P-Value 

เกรดเฉล่ีย ไดรั้บเกียรตินิยม 464 3.38 0.203 1.94 0.0520* 

 ไม่ไดรั้บเกียรตินิยม 2,504 3.36 0.201   

 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดงัตารางท่ี 4.105 

พบว่า นกัศึกษาท่ีไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี มีเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.38 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.203 ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บเกียรตินิยมมีเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ี

ไดรั้บเกียรตินิยมเล็กนอ้ยอยูท่ี่ 3.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.201 

ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-test มาวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานขอ้ท่ี 12 จากผลของการวิเคราะห์ พบวา่ การไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ไดรั้บเกียรติ

นิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 (P-Value < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

   

4.3 สรุปผลการวเิคราะห์ 

 

จากการท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ปีการศึกษา 2554” ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความ

แตกต่างของตวัแปรว่ามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักศึกษาในระดบัปริญญาโทหรือไม่            

ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีความสอดคลอ้ง/ ไม่สอดคลอ้งตามสมมติฐาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่4.106  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมตฐิานทางการวจิยั 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

รศ. บธ. พศ. สป. พค. พม. ภส. สถาบัน 

1. เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่าง

กนั 

√ X √ X √ X X √ 

2. อายุของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับ

ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิข อ ง ก า ร เ รี ย น ใ น ร ะ ดับ

ปริญญาโท 

√ X X √ √ X X √ 

3. คณะท่ี ศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี

แตกต่างกันมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

- - - - - - - √ 

4. ท่ีตั้งสถานศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่าง

กนั 

X - - - X - - √ 
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ตารางที ่4.106  (ต่อ) 

 

สมมตฐิานทางการวจิยั 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

รศ. บธ. พศ. สป. พค. พม. ภส. สถาบัน 

5. การได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับ

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทมีผล

ต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับ

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

√ X √ √ √ √ - √ 

6. แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่าง

กนั 

√ - √ √ √ X - √ 

7. ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมี

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท 

√ √ √ √ √ X √ √ 

8. กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญา

โทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

- - - - - - - √ 

9. กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี

มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

X X X X X X X X 

10. กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญา

ตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโท ท่ีแตกต่างกนั 

X X X √ X X X X 

11. เกรดเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีมี

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโท 

X X X X X X X X 

12. การไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บเกียรติ

นิ ย ม ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี มี ผ ล ต่ อ

ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ข อ ง ก า ร เ รี ย น ใ น ร ะ ดับ

ปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

X X X √ X X X √ 

 

หมายเหตุ:  √= สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน,  X = ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน,  " − " = ไม่ไดท้าํการ  

                    วเิคราะห์ 
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ดงัตารางท่ี 4.106  

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไวท้ั้งหมด 12 ขอ้ และไดแ้ยกการ

วเิคราะห์ออกเป็น 2 ระดบั คือ  

1) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคณะ โดยใช้สมมติฐานในการ

วเิคราะห์ 10 ขอ้(ยกเวน้สมมติฐานท่ี 3 และท่ี 8 ใชใ้นระดบัสถาบนั)  

2) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัสถาบนั โดยใช้สมมติฐานในการ

วเิคราะห์  12 ขอ้ 

 

4.3.1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดับคณะ 

4.3.1.1  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

จากผลการวเิคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้10 ขอ้ พบวา่ สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานทางการวจิยั 5 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี  

1) เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท

ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2) อายุของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3) การไดรั้บทุนการศึกษาและไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท

มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4) แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

5) ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดับปริญญาโทมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4.3.1.2  คณะบริหารธุรกิจ  

จากผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้8 ขอ้ พบวา่ สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานทางการวิจยัเพียงขอ้เดียว คือ ระยะเวลาศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4.3.1.3  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ   

จากผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้9 ขอ้ พบวา่ สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานทางการวจิยั 4 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
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1) เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2) การไดรั้บทุนการศึกษาและไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3) แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4) ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4.3.1.4  คณะสถิติประยกุต ์ 

จากผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้9 ขอ้ พบวา่ สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานทางการวจิยั 6 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี  

1) อายุของนักศึกษามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2) การไดรั้บทุนการศึกษาและไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3) แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4) ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

5) กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

6) การไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4.3.1.5  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

จากผลการวเิคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้10 ขอ้ พบวา่ สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานทางการวจิยั 5 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1) เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2) อายุของนักศึกษามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลสัมฤทธ์ิ

ของการเรียนในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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3) การไดรั้บทุนการศึกษาและไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4) แผนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

5) ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4.3.1.6 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 

จากผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้9 ขอ้ พบวา่ สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานทางการวิจยัเพียงขอ้เดียว คือ การไดรั้บทุนการศึกษาและไม่ไดรั้บทุนการศึกษาใน

ระดบัปริญญาโทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ 

4.3.1.7  คณะภาษาและการส่ือสาร 

จากผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้7 ขอ้ พบวา่ สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานทางการวจิยัเพียงขอ้เดียว คือ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

4.3.2 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน 

จากผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้12 ขอ้ พบว่า สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานทางการวจิยั 9 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1) เพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2) อายุของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3) คณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน

ในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4) ท่ีตั้งสถานศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

5) การได้รับทุนการศึกษาและไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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6) แผนการศึกษา มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

7) ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

8) กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

9) การได้รับเกียรตินิยมและไม่ได้รับเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 



 

บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยั  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับ

ปริญญาโท ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยศึกษาจากขอ้มูลของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจาํปีการศึกษา 2554 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) จาํนวนทั้งส้ิน 2,968 คน ซ่ึงประกอบดว้ยคณะ 7 คณะ ไดแ้ก่ คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต ์คณะพฒันาสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และคณะภาษาและการส่ือสาร ลกัษณะขอ้มูลทุติยภูมิ

ท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลประวติัของนกัศึกษาก่อนเขา้ศึกษาต่อท่ีสถาบนั และขอ้มูลผลการศึกษาท่ีสําเร็จจาก

สถาบนัโดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นภูมิหลงัของนกัศึกษากบั

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษาในระดบัปริญญาโท 

ในการศึกษาน้ีไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้ําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท จาํแนก

ตามระดบัคณะและระดบัสถาบนั โดยใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) การหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์(Coefficient Correlation) 

เปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักศึกษาในระดับ

ปริญญาโท ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วย t-test และจะใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่มเป็น

รายคู่อีกคร้ังโดยใช้ Scheffe Analysis ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติทั้งหมดวิเคราะห์โดยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โปแกรมสาํเร็จรูป SPSS เพื่อใชว้เิคราะห์ตวัแปรซ่ึงมีทั้งหมด 13 ตวั ดงัน้ี 

1)  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ตวัแปรจาํนวน 12 ตวั 

จาํแนกไดด้งัน้ี 

1)  ตวัแปรส่วนบุคคล ไดแ้ก่  

(1)  เพศ  

(2)  อาย ุ   

2)  ตวัแปรดา้นการศึกษาระดบัปริญญาโทไดแ้ก่  
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(1)  คณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 

(2)  ท่ีตั้งสถานศึกษาในระดบัปริญญาโท 

(3)  การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท 

(4)  แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท 

(5)  ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 

(6)  กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 

3)  ตวัแปรดา้นการศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่   

(1)  กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

(2)  กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

(3)  เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรี  

(4)  การไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี 

2)  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโท ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีจะพิจารณาจากเกรดเฉล่ียสะสมท่ีไดรั้บหลงัสําเร็จ

การศึกษาในระดบัปริญญาโท 

 

5.1  สรุปผลการวจิัย 

 

5.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้สําเร็จการศึกษา โดยจาํแนกตามระดบัคณะและ

ภาพรวมสถาบนั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1.1.1  เพศ นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ 

ประจาํปีการศึกษา 2554 จาํแนกตามคณะเรียงจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  

1)  เพศชาย มีจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งหมด 1,305 คน จากคณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 408 คน คณะบริหารธุรกิจ 364 คน คณะสถิติประยุกต ์191 คน คณะพฒันาสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม 133 คน คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 122 คน คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์62 คน และ

คณะภาษาและการส่ือสาร 25 คน  

2)  เพศหญิง มีจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งหมด 1,663 คน จากคณะ                

รัฐประศาสนศาสตร์ 447 คน คณะบริหารธุรกิจ 442 คน คณะสถิติประยุกต ์243 คน คณะพฒันาการ

เศรษฐกิจ 145 คน คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์144 คน คณะภาษาและการส่ือสาร 132 คน และ

คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 130 คน 
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5.1.1.2  อายุ นกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา มีอายุอยู่ในช่วง 26 - 35 ปี จาํนวน 1,871 

คน มากท่ีสุด รองลงมาช่วงอายุ 36 - 45 ปี จาํนวน 563 คน ช่วงอายุ 46 - 55 ปี จาํนวน 563 คน อายุ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 ปี จาํนวน 246 คน และอายมุากกวา่ 55 ปี จาํนวน 24 คน นอ้ยท่ีสุด 

5.1.1.3  คณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท มีนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา จาํแนกตาม

คณะเรียงจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษามากท่ีสุด  

855 คน รองลงมา คณะบริหารธุรกิจ 786 คน คณะสถิติประยุกต ์434 คนคณะพฒันาการเศรษฐกิจ 

267 คน คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 263 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์206 คน และคณะภาษา

และการส่ือสาร 157 คน  

5.1.1.4  ท่ีตั้งสถานศึกษาในระดับปริญญาโท ประกอบด้วย 2 ศูนย์ คือ ศูนยใ์น

ท่ีตั้งเขตกรุงเทพมหานคร และศูนยน์อกท่ีตั้งในเขตภูมิภาค ซ่ึงมี 2 คณะท่ีมีการเรียนการสอนท่ีศูนย์

นอกท่ีตั้ง คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

1)  ศูนยใ์นท่ีตั้งเขตกรุงเทพมหานคร มีจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

2,508 คน จากคณะบริหารธุรกิจ 786 คน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 510 คน คณะสถิติประยุกต ์434 

คน คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 267 คน คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 206 คน คณะภาษาและการ

ส่ือสาร 157 คน และคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 148 คน 

2)  ศูนยน์อกท่ีตั้งเขตภูมิภาค มีจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งหมด 460 คน 

จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 345 คน และคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 115 คน 

5.1.1.5 การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา

จาํนวน 60 คน (ไม่ไดรั้บทุน 2,908 คน) ไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 29 คน 

คณะสถิติประยุกต ์13 คน คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์9 คน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 5 คน คณะ

บริหารธุรกิจ 3 คน คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 1 คน สําหรับคณะภาษาและการส่ือสาร ไม่มีนกัศึกษา

ไดรั้บทุนการศึกษา 

5.1.1.6  แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท มีนักศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก 

ทั้งหมด  53 คน (เลือกแผน ข จาํนวน 2,911 คน) ไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

29 คน คณะสถิติประยกุต ์13 คน คณะรัฐประศาสนศาสตร์/คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์5 คน  คณะ

พฒันาการเศรษฐกิจ 1 คน สําหรับคณะบริหารธุรกิจและคณะภาษาและการส่ือสาร ไม่มีนกัศึกษาเลือก

ศึกษาแผน ก  

5.1.1.7  ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท ผลการวิเคราะห์จากค่าเฉล่ียใน

ภาพรวมสถาบนัมีนกัศึกษาใชเ้วลาศึกษาโดยเฉล่ีย 2.28 ปี คณะท่ีมีผูส้ําเร็จการศึกษาไดเ้ร็วโดยใช้
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เวลาศึกษาน้อยท่ีสุดคือ คณะบริหารธุรกิจ ใช้เวลาศึกษาโดยเฉล่ีย 2.07 ปี รองลงมาคณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ เวลาเฉล่ีย 2.08 ปี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เวลาเฉล่ีย 2.10 ปี คณะภาษาและ

การส่ือสาร  เวลาเฉล่ีย 2.12 ปี คณะพฒันาการเศรษฐกิจ เวลาเฉล่ีย 2.27 ปี คณะสถิติประยุกต ์เวลา

เฉล่ีย 2.87 ปี และคณะท่ีมีผูส้าํเร็จการศึกษาชา้และใชเ้วลาศึกษานานท่ีสุดคือ คณะพฒันาสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ใชเ้วลาศึกษาโดยเฉล่ีย 3.01 ปี   

5.1.1.8  กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดับปริญญาโท มีจาํนวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษา ท่ีศึกษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ จาํนวน 2,534 คน มากท่ีสุด และ

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ จาํนวน 434 คน ซ่ึงมีคณะสถิติประยกุตเ์พียงคณะเดียว 

5.1.1.9  เกรดเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโท ผลการวิเคราะห์จากค่าเฉล่ียใน

ภาพรวมสถาบนัเกรดเฉล่ียสะสมหลงัสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท โดยเฉล่ียเท่ากบั 3.36 

และเกรดเฉล่ียของคณะโดยเรียงจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีเกรดเฉล่ีย

สะสม 3.56 สูงท่ีสุด รองลงมาคณะภาษาและการส่ือสาร 3.44 คณะบริหารธุรกิจ/ คณะพฒันาสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม 3.36 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3.35 คณะสถิติประยุกต์ 3.30 และคณะพฒันาการ

เศรษฐกิจ 3.28 นอ้ยท่ีสุด 

5.1.1.10  กลุ่มสถาบันท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจาํนวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีมาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ จาํนวน 2,122 คน มากท่ีสุด รองลงมา

มหาวิทยาลยัเอกชน จาํนวน 439 คน มหาวิทยาลยัราชภฏั จาํนวน 284 คน สถาบนัตาํรวจ - ทหาร 

จาํนวน 53 คน มหาวิทยาลยัราชมงคล จาํนวน 43 คน และมหาวิทยาลยัต่างประเทศ จาํนวน 26 คน 

นอ้ยท่ีสุด 

5.1.1.11  กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลการวิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย

ในภาพรวมสถาบนัเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรี โดยเฉล่ียเท่ากบั 2.83 และเกรดเฉล่ียระดบั

คณะโดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มีเกรดเฉล่ียสะสม 3.02                  

สูงท่ีสุด รองลงมา คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 2.96 คณะบริหารธุรกิจ 2.90 คณะภาษาและการส่ือสาร 

2.83 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 2.76 คณะสถิติประยุกต ์2.75 และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

2.74 นอ้ยท่ีสุด 

5.1.1.12  การไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี  มีนกัศึกษาท่ีไดรั้บเกียรตินิยม

ในระดับปริญญาตรี จํานวน 464 คน (ไม่ได้รับเกียรตินิยม 2,504 คน) ได้แก่ นักศึกษาจาก                       

คณะบริหารธุรกิจ 150 คน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 78 คน คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 73 คน               

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์59 คน คณะสถิติประยุกต์ 40 คน   คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

36 คนและคณะภาษาและการส่ือสาร 28 คน 
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5.1.2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน การวิจยัน้ีได้กาํหนดสมมติฐานไว ้12 ข้อ 

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.2.1  เพศของนักศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั ซ่ึงมีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ คณะพฒันา

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงระดบัสถาบนั ท่ีมีผลการวเิคราะห์สอดคลอ้งตามสมมติฐานทางการวจิยั 

5.1.2.2  อายุของนักศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับ

ปริญญาโทอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงมีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสถิติประยกุต ์คณะพฒันาสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงระดบัสถาบนั ท่ีมีผลการวเิคราะห์สอดคลอ้งตามสมมติฐานทางการวจิยั 

5.1.2.3  คณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงมีระดับสถาบนั ท่ีมีผลการวิเคราะห์

สอดคลอ้งตามสมมติฐานทางการวจิยั (ทดสอบเฉพาะระดบัสถาบนั) 

5.1.2.4  ท่ีตั้งสถานศึกษาในระดบัปริญญาโทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั ซ่ึงมีระดบัสถาบนัท่ีมีผลการวิเคราะห์สอดคลอ้ง

ตามสมมติฐานทางการวิจยั (ทดสอบเฉพาะคณะท่ีมีการเรียนการสอนในเขตภูมิภาค คือ คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และระดบัสถาบนั)  

5.1.2.5  การไดรั้บทุนการศึกษาและไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทมี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโทท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงมีคณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ รวมถึงระดบัสถาบนั ท่ีมีผลการวิเคราะห์สอดคลอ้งตามสมมติฐาน

ทางการวจิยั 

5.1.2.6  แผนการศึกษาในระดับปริญญาโทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนใน

ระดับปริญญาโทท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงมีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะพฒันาการ

เศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงระดบัสถาบนั ท่ีมีผลการ

วเิคราะห์สอดคลอ้งตามสมมติฐานทางการวจิยั 

5.1.2.7  ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดบัปริญญาโทอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงมีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  

คณะพฒันาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต ์คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะภาษาและการ

ส่ือสาร รวมถึงระดบัสถาบนั ท่ีมีผลการวเิคราะห์สอดคลอ้งตามสมมติฐานทางการวจิยั 

5.1.2.8  กลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน

ในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงมีระดบัสถาบนัท่ีมีผลการวิเคราะห์สอดคลอ้งตาม

สมมติฐานทางการวจิยั (ทดสอบเฉพาะระดบัสถาบนั) 
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5.1.2.9  กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียน

ในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ไม่มีคณะใดท่ีมีผลการวิเคราะห์สอดคลอ้งตามสมมติฐาน

ทางการวจิยั 

5.1.2.10  กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

เรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั ซ่ึงมีคณะสถิติประยุกตท่ี์มีผลการวิเคราะห์

สอดคลอ้งตามสมมติฐานทางการวจิยั 

5.1.2.11  เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในระดับปริญญาโท พบว่า ไม่มีคณะใดท่ีมีผลการวิเคราะห์สอดคล้องตามสมมติฐาน

ทางการวจิยั 

5.1.2.12  การไดรั้บเกียรตินิยมและไม่ไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั ซ่ึงมีคณะสถิติประยุกต์

และระดบัสถาบนั ท่ีมีผลการวเิคราะห์สอดคลอ้งตามสมมติฐานทางการวจิยั 

 

5.2  อภิปรายผลการวจิัย 

 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษา

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผูว้ิจยัขอนาํเสนอเป็นภาพรวมสถาบนั และสรุปผลการวิจยัท่ี

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงผลการวิเคราะห์จากผลการทดสอบสมมติฐาน

ทั้งหมด 12 ขอ้ สามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

5.2.1 เพศ พบว่าเพศของนกัศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ี

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สัมพนัธ์ พนัธ์พฤกษ ์(2520: 105)  

ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัประกอบกับลกัษณะการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัภูมิภาค : การเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลยัขอนแก่นและมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษา โดยนกัศึกษาหญิงมีโอกาส

สําเร็จตามกาํหนดเวลามากกวา่นกัศึกษาชาย และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เสาวณีย ์ดิสวฒัน์ 

(2521) ไดศึ้กษาเร่ือง โอกาสสําเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั: 

การเปรียบเทียบ พบวา่ นิสิตหญิงมีโอกาสสําเร็จการศึกษาตามกาํหนดเวลามากกวา่นิสิตชาย  นิสิต

ชายมีโอกาสสาํเร็จการศึกษาหลงักาํหนดเวลา และออกกลางคนัสูงกวา่นิสิตหญิง 

เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ระดับคณะมีบางคณะท่ีมีผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานทางการวิจยั ไดแ้ก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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และคณะภาษาและการส่ือสาร ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของโพยม เพียรลํ้ าเลิศ (2556: 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐานของนกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ โดยตวัแปรท่ีทาํการศึกษาคือ เพศ พบว่า 

เพศของนกัศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่า ปัจจยัเก่ียวกบัเพศไม่มีผลท่ีนาํไปสู่ความแตกต่างของผลการ

เรียนของนกัศึกษา อาจเน่ืองมาจากบางคณะไดเ้นน้ให้นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั มีการวางระบบดูแลนกัศึกษาอย่าง

ใกลชิ้ดโดยจดัให้นกัศึกษาทุกคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษา และกาํหนด Office Hours ของอาจารย ์เพื่อให้

นกัศึกษาสามารถนดัหมายเวลาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาไดโ้ดยตรง  และนกัศึกษามีช่องทางในการ

ส่ือสารกบัอาจารยไ์ด้หลายช่องทาง  เน่ืองจากปัจจุบนัมีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัสะดวก

รวดเร็วข้ึน และท่ีสําคญั คือ สถาบนัและคณะไดมี้การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยพฒันาด้านการเรียนการสอน การวิจยั รวมถึงการควบคุมคุณภาพ

บณัฑิตโดยให้ไดส้อดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัท่ี

กล่าวมาน้ีส่งผลใหน้กัศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีผลการเรียนท่ีไม่แตกต่างกนั 

  

5.2.2  อายุ พบว่า อายุของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั

ปริญญาโทอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ จิตราภา กุลฑลบุตร (2523: 44)       

ได้ศึกษาเร่ือง สมการท่ีเหมาะสมในการทาํนายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤษณีย ์อุทุมพร (2527: 63) ไดศึ้กษา

เร่ือง องค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนิสิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยกลุ่มนิสิตท่ีมีอายุนอ้ยจะมี

สัมฤทธิผลทางการศึกษาสูงกวา่กลุ่มนิสิตท่ีมีอายมุาก  

เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ระดับคณะมีบางคณะท่ีมีผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานทางการวิจยั ไดแ้ก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ คณะพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์และคณะภาษาและการส่ือสาร ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่ คณะดงักล่าวส่วนใหญ่จะเป็นนกัศึกษา

ท่ีอายยุงันอ้ย มีช่วงอาย ุ26-35 ปี เป็นจาํนวนมาก (อา้งอิงตารางท่ี 4.2) ซ่ึงหลงัสําเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีนกัศึกษากลุ่มน้ีจะเขา้มาศึกษาต่อระดบัปริญญาโทเลย จึงทาํให้ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์

ดา้นกลุ่มอายุกระจุกตวัในกลุ่มอายุดงักล่าว ทาํให้ผลการวิเคราะห์ไม่มีความแตกต่างกนัหรือไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท เน่ืองจากนักศึกษากลุ่มน้ีมีความรู้

ความสามารถในการเรียนรู้เท่าเทียมกนั 
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5.2.3 คณะที่ศึกษาในระดับปริญญาโท พบว่า คณะท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงผลการ

วิเคราะห์น้ีถา้นาํมาจดักลุ่มสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

กายภาพ ซ่ึงมีเพียงคณะสถิติประยุกต์เพียงคณะเดียว และคณะท่ีเหลือ 6 คณะ จดัอยู่ในกลุ่ม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างไม่ว่าคณะท่ีศึกษา หรือกลุ่ม

สาขาวชิาท่ีศึกษา ปรากฏวา่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท มีความแตกต่างกนั 

อาจเน่ืองมาจากความยากง่ายของการเรียนในแต่ละหลกัสูตรของแต่ละคณะหรือกลุ่มสาขาวิชา ซ่ึง

ผูว้จิยัตั้งขอ้สังเกตจากระยะเวลาท่ีศึกษา และเกรดเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาหลงัสําเร็จการศึกษา เม่ือ

เปรียบเทียบนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  จะสําเร็จการศึกษาได้

เร็วกว่ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คือ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 2 ปี และมีเกรดเฉล่ียสะสม

ค่อนขา้งสูง (เกรดเฉล่ียรวมของแต่ละคณะ 3.35 ข้ึนไป) ส่วนกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ ซ่ึง

มีเพียงคณะสถิติประยุกตค์ณะเดียวท่ีนกัศึกษาใชเ้วลาศึกษานาน (ระยะเวลาท่ีสําเร็จ 2.87 ปี) และ

เกรดเฉล่ียสะสมหลงัสําเร็จการศึกษาค่อนขา้งตํ่ากว่ากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 

(อา้งอิงตารางท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.8)  ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ คณะท่ีศึกษาและกลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษามี

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั 

 

5.2.4 ที่ตั้งสถานศึกษาในระดับปริญญาโท พบว่า ท่ีตั้งสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร

และศูนย์นอกท่ีตั้ งมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโทท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญั ผลการวเิคราะห์น้ีมีความแตกต่างเฉพาะระดบัสถาบนัเท่านั้น และขดัแยง้กบัผลการศึกษา

ของโพยม เพียรลํ้ าเลิศ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ  โดยตวัแปรท่ีทาํการศึกษา

คือ ท่ีตั้งของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ/ต่างจงัหวดั) พบว่า ท่ีตั้งของสถานศึกษาของนกัศึกษาก่อนเขา้

มหาวทิยาลยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   

เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ระดบัคณะมีเพียง 2 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะ

พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกบั

สมมติฐานทางการวจิยั ทั้งน้ี ผูว้จิยัตั้งขอ้สังเกตวา่ คณะดงักล่าวส่วนใหญ่มีการจดัการเรียนการสอน

ของคณะท่ีผูบ้รรยายทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและศูนยน์อกท่ีตั้ง (ภูมิภาค) เป็นอาจารยชุ์ดเดียวกนั 

นอกจากน้ี คณะยงัมีการจดัตารางให้คณาจารยไ์ดพ้บปะให้คาํปรึกษากบันกัศึกษาทาํให้นกัศึกษา

ไดรั้บคาํแนะนาํจากอาจารยโ์ดยตรง ดงันั้น แมจ้ะเรียนอยูท่ี่กรุงเทพมหานครหรือภูมิภาคแต่คุณภาพ

การใหบ้ริการการศึกษาของคณะไม่มีความแตกต่างกนั 
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5.2.5  การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท พบวา่ การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบั

ปริญญาโทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤษณีย ์อุทุมพร (2527) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง องคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กบั

สัมฤทธิผลทางการศึกษาของนิสิตมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า การรับทุน เป็น

องค์ประกอบร่วมท่ีสําคัญในการทาํนายผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ทั้ งน้ี ผูว้ิจ ัยตั้ งข้อสังเกตว่า 

นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษามีแนวโนม้ท่ีจะมีผลการเรียนท่ีดีกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา 

อาจเน่ืองมาจากการไดรั้บทุนการศึกษามีผลกระตุน้ให้นกัศึกษาตั้งใจท่ีจะพฒันาการเรียน เพื่อให้

ไดรั้บการพิจารณารับทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และจะสังเกตไดว้่าผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษาจะเป็น

กลุ่มเดียวกบันกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก 

เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ระดบัคณะมีคณะบริหารธุรกิจคณะเดียวท่ีมีผลการวิเคราะห์ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวิจยั อาจเน่ืองมาจากคณะน้ีมีนกัศึกษาท่ีศึกษาเฉพาะแผน ข หรือ

ทุนการศึกษาท่ีไดรั้บอาจไม่ใช่ทุนเรียนดี  ดงันั้น จึงทาํให้ไม่มีแรงกระตุน้ในการพฒันาการเรียน

เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงๆ เพื่อนาํผลการศึกษามาขอรับทุนในคร้ังต่อไป ส่วนคณะ

ภาษาและการส่ือสาร ไม่มีนกัศึกษาไดรั้บทุนการศึกษา 

 

5.2.6  แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท พบวา่ แผนการศึกษาแผน ก และแผน ข มีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากนกัศึกษาท่ีเลือก

ศึกษาแผน ก มีแนวโน้มท่ีจะมีผลการเรียนท่ีดีกว่านกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ข แผนการศึกษาแผน ก  

มีผลต่อการเรียนของนักศึกษาเพราะนักศึกษาท่ีเรียนแผนน้ี จะต้องทาํวิทยานิพนธ์ซ่ึงเน้นให้

นกัศึกษาทาํวจิยัอยา่งต่อเน่ือง การทาํวทิยานิพนธ์ทาํใหน้กัศึกษาเรียนรู้กระบวนการการทาํวิจยั และ

ศึกษาคน้ควา้หาความรู้อยูต่ลอด 

เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ระดบัคณะมีคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยค์ณะเดียว ท่ีมีผลการ

วเิคราะห์ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวจิยั  ผูว้จิยัตั้งขอ้สังเกตวา่นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก  

และแผน ข มีพื้นฐานความรู้ดีเท่า ๆ กนัตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี เช่น มีเกรดเฉล่ียสะสมสูงในระดบั

ปริญญาตรี ไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี และไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท จึง

ส่งผลให้มีเกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาโทสูงดว้ย ส่วนคณะบริหารธุรกิจ และคณะภาษาและ

การส่ือสารไม่มีนกัศึกษาเลือกศึกษาแผน ก  

 

5.2.7 ระยะเวลาทีศึ่กษาในระดับปริญญาโท พบวา่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโทมี

ความสัมพนัธ์แบบผกผนักับผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโทอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วโิรจน์ ล่ิวคงสถาพร (2544: 55-56) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษา เปรียบเทียบ

ผลิตภาพและสัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาท่ีต่างกนั พบวา่ ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษามีความสัมพนัธ์

กบัคะแนนเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสําคญั หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ นกัศึกษาท่ีใช้

ระยะเวลาในการศึกษานาน เกรดเฉล่ียของนักศึกษาอยู่ในระดับลดลง และสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ สมพร  ศิลป์สุวรรณ (2535: 62 - 67) ศึกษาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูส้าํเร็จการศึกษาของคณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

พบว่า พบวา่ ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษามีความสัมพนัธ์ทางลบกบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในระดบัปริญญาโท โดยผูส้ําเร็จการศึกษาใช้เวลาในการศึกษา  2 - 2 ปีคร่ึง มีเพียงร้อยละ 

49.1 และมีผูท่ี้สําเร็จการศึกษาใช้เวลามากกว่า 2 ปีคร่ึง  มีมากกว่าร้อยละ 60.0 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเม่ือสาํเร็จการศึกษาอยูใ่นระดบัตํ่า 

เน่ืองจากผลการวเิคราะห์ระดบัคณะมีคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พียงคณะเดียวท่ีมีผลการ

วิเคราะห์ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวิจยั ทั้งน้ี ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่าระยะเวลาท่ีศึกษาไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัเกรดเฉล่ียสะสมของนกัศึกษา อาจเน่ืองมาจากขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์ของคณะน้ี 

ส่วนใหญ่จะใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 2 - 3 ปี หรือตามระยะเวลาท่ีกาํหนด (อา้งอิงตารางท่ี 4.6) และมี

เกรดเฉล่ียสะสมหลงัสาํเร็จการศึกษาอยูใ่นช่วง 3.51 - 3.75 มากท่ีสุด (อา้งอิงตารางท่ี 4.8) จะสังเกต

ได้ว่าขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์กระจุกตวัในกลุ่มน้ีเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํให้ผลวิเคราะห์ระยะเวลาท่ี

ศึกษากบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนไม่สัมพนัธ์กนั เน่ืองจากนกัศึกษากลุ่มน้ีมีความรู้ความสามารถใน

การเรียนรู้เท่าเทียมกนั 

 

5.2.8  กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท พบว่า กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดับ

ปริญญาโทมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั (ทดสอบ

เฉพาะระดบัสถาบนั) ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่ คณะท่ีศึกษาซ่ึงมี  7 คณะ จดัเป็นกลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษา

สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ซ่ึงมีเพียงคณะสถิติ

ประยุกต์เพียงคณะเดียว และคณะท่ีเหลือ 6 คณะอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 

ดงันั้น เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างไม่วา่คณะท่ีศึกษา หรือกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษา ปรากฏวา่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากความอยากง่ายของการ

เรียนในแต่ละหลกัสูตรของแต่ละคณะ หรือกลุ่มสาขาวิชา ซ่ึงผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตจากระยะเวลาท่ี

ศึกษา และเกรดเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาหลงัสําเร็จการศึกษา  เม่ือเปรียบเทียบนกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่

ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ จะสําเร็จการศึกษาไดเ้ร็วกวา่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
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กายภาพ คือ ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 2 ปี และมีเกรดเฉล่ียสะสมค่อนขา้งสูง (เกรดเฉล่ียรวมของแต่ละ

คณะ 3.35 ข้ึนไป) ส่วนกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ ซ่ึงมีเพียงคณะสถิติประยุกตค์ณะเดียวท่ี

นกัศึกษาใชเ้วลาศึกษานาน (ระยะเวลาท่ีสําเร็จ 2.87 ปี) และเกรดเฉล่ียสะสมหลงัสําเร็จการศึกษา

ค่อนขา้งตํ่ากวา่กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ (อา้งอิงตารางท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.8)  จะ

เห็นไดว้า่ คณะท่ีศึกษาและกลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในระดบัปริญญา

โทท่ีแตกต่างกนั 

 

5.2.9  กลุ่มสถาบันทีศึ่กษาในระดับปริญญาตรี พบวา่ กลุ่มสถาบนัท่ีศึกษาในระดบัปริญญา

ตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั ซ่ึงผลการ

วเิคราะห์ระดบัคณะและระดบัสถาบนัไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวิจยั แต่สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ สมพร  ศิลป์สุวรรณ (2535: 62-67) ศึกษาองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูส้าํเร็จการศึกษาของคณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

พบว่า สถาบนัการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ของนักศึกษาคณะพฒันาการเศรษฐกิจ ปีการศึกษา 2542-2533 และขดัแยง้กบัผล

การศึกษาของ โพยม เพียรลํ้ าเลิศ (2556) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ  โดยตวัแปรท่ี

ทาํการศึกษา คือ สังกดัของสถานศึกษาก่อนเขา้มหาวิทยาลยั โดยนกัศึกษาท่ีมาจากสถานศึกษาใน

สังกัดรัฐบาลจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานดีกว่านักศึกษาท่ีมาจาก

สถานศึกษาในสังกดัเอกชน ขัดแยง้กบัผลการศึกษาของ สมศรี  ผลพานิชเจริญ (2549: 72 - 74) ท่ีได้

ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณสมบติันักศึกษาแรกเขา้กับผลการศึกษาของผูส้ําเร็จ

การศึกษาหลกัสูตรปริญญาโททางบริหารธุรกิจสําหรับนกับริหารรุ่นใหม่ คณะบริหารธุรกิจ พบวา่ 

ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ ท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสม และเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  คือ  

มหาวทิยาลยัท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นสถาบนัของรัฐ และขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ 

ปัญจา ชูช่วย (2551: 90) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ประเภทโรงเรียนก็มี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา อนัเน่ืองมาจากการจดัการเรียนการสอนหรือ

การศึกษาของโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน  มีความแตกต่างกนั  มีความพร้อมในการเรียนการ

สอน  อาคารสถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑ ์บุคลากรทางการสอนท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งโอกาสในการคดัเลือก

ผูเ้ขา้ศึกษาแตกต่างกนั  เป็นผลให้นกัเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียน

เอกชนมีความสามารถในการเรียนต่างกนั   
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ผูว้จิยัตั้งขอ้สังเกตวา่ นกัศึกษาท่ีมาจากสังกดัสถานศึกษาต่างกนัในระดบัปริญญาตรี ไม่มี

ผลท่ีนําไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนของนักศึกษา อาจเน่ืองมาจากคณะท่ีศึกษาในระดับ

ปริญญาโทได้เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีการแสดงความ

คิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั มีการวางระบบดูแลนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด โดยจดัให้นกัศึกษาทุก

คนมีอาจารยท่ี์ปรึกษา และกาํหนด Office Hours ของอาจารย ์เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถนดัหมายเวลา

เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาได้โดยตรง และนักศึกษามีช่องทางในการส่ือสารกับอาจารย์ได้หลาย

ช่องทาง เน่ืองจากปัจจุบนัมีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัสะดวกรวดเร็วข้ึน และท่ีสําคญัคือ

สถาบนัและคณะไดมี้การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดย

พฒันาดา้นการเรียนการสอน การวิจยั รวมถึงการควบคุมคุณภาพบณัฑิตโดยให้ไดส้อดคลอ้งตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัท่ีกล่าวมาน้ี ไม่วา่นกัศึกษามาจาก

สังกดัสถานศึกษาไหนก็ตาม เม่ือเขา้มาศึกษาต่อท่ีสถาบนัทุกคณะจะตอ้งมีการจดัการเรียนการสอน

วชิาพื้นฐานใหก่้อน ดงันั้น นกัศึกษาท่ีมาจากสังกดัสถานศึกษาต่างกนัในระดบัปริญญาตรีจึงไม่มีผล

นาํไปสู่ความแตกต่างของผลการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

5.2.10  กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี พบว่า กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโทท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ          

มีเพียง 1 คณะเท่านั้นท่ีมีผลการวิเคราะห์สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวิจยั  ไดแ้ก่ คณะสถิติ

ประยุกต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วิโรจน์ ล่ิวคงสถาพร (2544: 55 - 56) ไดศึ้กษาเร่ือง 

การศึกษาเปรียบเทียบผลิตภาพและสัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีแตกต่างกัน พบว่า หลักสูตร

สาขาวชิาในระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัคะแนนเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาโท มีจาํนวน 4 

หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย) 

หลักสูตรพัฒนาสังคม  และหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม ทั้ งน้ี มีนักศึกษาในหลักสูตร

บริหารธุรกิจ (หลกัสูตรภาษาไทย) ท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และช่างอุตสาหกรรม

ในระดับปริญญาตรีมีสัมฤทธิผลทางการศึกษาในระดับปริญญาโทสูงกว่านักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษาสาขาวชิาพาณิชยศาสตร์และการบริหารธุรกิจในระดบัปริญญาตรี 

เน่ืองจากผลการวเิคราะห์ระดบัสถาบนัและบางคณะท่ีมีผลการวิเคราะห์ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานทางการวิจยั  แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมพร  ศิลป์สุวรรณ (2535: 62 - 67) 

ศึกษาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูส้าํเร็จการศึกษาของคณะพฒันาการ 
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เศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบวา่ สาขาวชิาท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัศึกษาคณะพฒันาการเศรษฐกิจ ปีการศึกษา 

2542 - 2533   

 

5.2.11 เกรดเฉลีย่สะสมในระดับปริญญาตรี พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีไม่

มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทอยา่งมีนยัสําคญั ซ่ึงผลการวิเคราะห์

ระดบัคณะและระดบัสถาบนัไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทางการวจิยั  แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ นนัทนา รัตนอาภา (2526) ศึกษาเร่ือง ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสําเร็จการศึกษาตามกาํหนดเวลา

และหลงักาํหนดเวลา ของหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า เกรด

เฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีไม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการสําเร็จการศึกษาอยา่งมีนยัสําคญั

ทุกภาควิชา แต่พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีมีความสัมพนัธ์กบัเกรดเฉล่ียสะสมใน

ระดบัปริญญาโทในบางภาควิชา และผลการศึกษาของ กุลวดี ตริยานนท์ (2536: 78) ศึกษาเร่ือง 

องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัปริญญาโทของนักศึกษาภาคพิเศษ 

กทม. คณะพฒันาสังคม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ซ่ึงทาํการศึกษาตัวพยากรณ์ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวม 4 วิชา ประกอบดว้ย วิชาพื้นฐาน วิชาแนวคิดทฤษฎี

ทางพฒันาสังคม วชิากระบวนการนโยบายสังคม และวชิาจิตวทิยาสังคมกบัการพฒันา  พบวา่ เกรด

เฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทุกรายวิชา แต่พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบัวชิาพื้นฐานและกระบวนการนโยบายสังคม 

ผลการศึกษาน้ีขัดแย้งกับหลายๆ ผลการศึกษาอาทิ ผลการศึกษาของวลัยลักษณ์                 

อตัธีรวงศ์ (2538: 46) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ใน

มหาวิทยาลยัของรัฐ พบวา่  ผลการเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ผลการเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั  ผลการศึกษาของ มณฑารัตน์ ชูพินิจ (2540 : 93) ศึกษาเก่ียวกบั

องค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบนัราชภฏั

นครศรีธรรมราช พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ เกรดเฉล่ีย

สะสมในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาของ ทรายทอง พวกสันเทียะ (2542: 74 - 75) ศึกษา

เก่ียวกบัรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาแคลคูลสั 1 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ความรู้เดิม (เกรดเฉล่ีย) มีอิทธิพลทางตรงต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีอิทธิพลทางออ้มผ่านปัญหาการปรับตวัของนกัศึกษา ผลการศึกษา

ของ ชยัวฒัน์ พนัธ์รัศมี (2546: 73) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ประชากรศึกษาคือ 
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นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ท่ีกาํลงัจะสําเร็จการศึกษาของวิทยาลยั ซ่ึงผา่นการประเมินผลการเรียนเรียบร้อย

แล้ว อยู่ระหว่างรอการสอบความรู้รวบยอด และปัจฉิมนิเทศ พบว่า  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ ผลการเรียนก่อนเข้าเรียนของนักศึกษา (ม.6)                  

และผลการเรียนเม่ือจบชั้นปีท่ี 1 ผลการศึกษาของ ปัญจา ชูช่วย (2551: 88 - 89) ศึกษาผลงานวิจยั

เ ร่ือง  ปัจจัย เ ชิงสา เหตุ ท่ี มี อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนัก ศึกษาปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั คือ คะแนนเฉล่ียสะสมระดบัมธัยมศึกษา  ทั้งน้ี  นกัศึกษาท่ี

มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัมธัยมศึกษาสูงเป็นผูท่ี้มีความรู้พื้นฐานดี ก็ย่อมสามารถนาํความรู้มา

ใช้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาใหม่ ๆ ซ่ึงมีความสําคญัมากในการเรียนระดบั

ปริญญาตรี เพราะถา้นกัศึกษามีความรู้เดิมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ก็ทาํให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ในส่ิงท่ี

เรียนไดง่้ายข้ึน และผลการศึกษาของ Noeth et al. (1974: 213) ศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อการพยากรณ์

ความสําเร็จในภาคเรียนแรก ในคณะสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลยัเปอร์คู กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิต ปีท่ี 1  

พบวา่ ตวัแปรท่ีเป็นตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด คือ คะแนนผลการเรียนก่อนเขา้ศึกษาในคณะน้ี   

เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ ทั้งระดบัคณะและระดบัสถาบนัไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน

ทางการวิจยั ทั้งน้ี ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่ นกัศึกษาเม่ือสอบผา่นเขา้มาศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ทุก

คนจะไดรั้บการปูพื้นฐานความรู้อยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อเป็นการปรับตวัให้เขา้กบัการเรียนการสอน

ของแต่ละหลักสูตรก่อน ดังนั้น เกรดเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีจึงไม่มีความสัมพนัธ์กับ

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท 

 

5.2.12  การได้รับเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี พบว่า การได้รับเกียรตินิยมในระดับ

ปริญญาตรีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั ซ่ึง

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ภทัรินทร์ โล่ห์วชัระกุล (2530: 30) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง สัมฤทธิผล

ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ท่ีผ่านการคดัเลือกให้เข้าศึกษาต่อใน

สถาบนัดว้ยวิธีท่ีต่างกนั คือ นกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกแบบปกติ และนกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือก

แบบเกียรตินิยม พบวา่ กลุ่มนกัศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกแบบเกียรตินิยมกรณีพิเศษ  ซ่ึงมีเกรดเฉล่ีย

สะสมในระดบัปริญญาโทสูงกวา่กลุ่มท่ีผา่นการคดัเลือกแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญั 

เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ระดับคณะมีบางคณะท่ีมีผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานทางการวจิยั ไดแ้ก่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 

คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และคณะภาษาและการส่ือสาร  ซ่ึง

คณะดงักล่าวจดัอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ส่วนคณะสถิติประยุกต์จดัอยู่ใน
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กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ มีเพียงคณะเดียว  ท่ีพบวา่ การไดเ้กียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี

มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงผูว้ิจยัตั้ ง

ขอ้สังเกตวา่ นกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่างกลุ่มสาขาวชิากนัจะมีความแตกต่างกนั

อาจเน่ืองมาจาก มาตรฐานการพิจารณา  การให้เกียรตินิยมแก่นกัศึกษาแตกต่าง และอีกปัจจยัหน่ึง

คือ ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน มีความอยากง่ายของการเรียนต่างกนั ดงันั้น จึงทาํให้คณะท่ีอยู่

ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโทท่ีไม่

แตกต่างกนั  

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

เพื่อใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายไปในทศันะกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ใน

การอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางดา้นหลกัสูตร การเรียนการสอน การวิจยั หรือปัญหาอ่ืนท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกนั ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะประเด็น 2 ส่วนดงัน้ี 

 

5.3.1  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 5.3.1.1  ควรจดัโครงการหรือโปรแกรมแนะแนวและการให้คาํปรึกษาด้านการ

เรียนการสอนใหก้บันกัศึกษา  

ผลการศึกษาระบุว่าความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี

ลกัษณะผกผนัหรือเชิงลบ แสดงให้เห็นว่านกัศึกษาท่ีมีอายุมากประสบปัญหาการเรียน  เน่ืองจาก

นกัศึกษาท่ีมีอายุมากมกัจะเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรภาคพิเศษ  ซ่ึงเป็นหลกัสูตรสําหรับนกัศึกษาท่ี

ทาํงานแลว้ นกัศึกษาเหล่าน้ีจะประสบปัญหาการแบ่งเวลาใหก้บัการเรียน  ทาํให้ผลการเรียนออกมา

ไม่ดีนกั และอาจจะไม่สามารถมาขอคาํปรึกษาหรือยื่นปัญหาและอุปสรรคท่ีนกัศึกษาประสบอยูไ่ด้

ทนัเวลา ดงันั้น เพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษาเพิ่มความสนใจในการเรียนให้มากข้ึน คณะควรจะมี

การจดั “โปรแกรมการแนะแนวและให้คาํปรึกษาดา้นการเรียน” ให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดเ้ขา้มา

ปรึกษาและขอ้คาํแนะนาํจากโปรแกรมดงักล่าว 

โปรแกรมการแนะแนวไม่ใช่การติวเน้ือหารายวิชา  แต่จะเน้นการให้คาํปรึกษา

เก่ียวกบัเทคนิคในการเรียน เช่น หากนกัศึกษาประสบปัญหาการจดบรรยายไม่ทนั  หรือไม่สามารถ

สรุปเน้ือหาวชิาได ้โปรแกรมดงักล่าวอาจจะมีเทคนิคในการจดบรรยาย หรือเทคนิคการสรุปเน้ือหา 

นอกจากน้ีโปรแกรมจะเน้นการสนับสนุนด้านกาํลังใจ เม่ือนักศึกษามีความคิดท่ีจะเลิกเรียน 

โปรแกรมดงักล่าวอาจจะประกอบไปดว้ย  คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยหมุนเวียนมาให้คาํปรึกษา
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และมีเวลาให้คาํปรึกษา โปรมแกรมการแนะแนวและให้คาํปรึกษาดา้นการเรียนจะเป็นอีกช่องทาง

หน่ึงท่ีนกัศึกษา (โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีมีประสบปัญหาการเรียน) สามารถใชใ้นการขอคาํแนะนาํ 

โปรแกรมการแนะแนวและใหค้าํปรึกษายงัช่วยนกัศึกษาท่ีมีแนวโนม้วา่จะใชร้ะยะ

เวลานานในการศึกษาในหลกัสูตร โปรแกรมดงักล่าวอาจจะมีการอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

ดา้นการเขียนวทิยานิพนธ์เพื่อใหน้กัศึกษาท่ีมีแนวโนม้จะประสบปัญหาการหาหวัขอ้วิทยานิพนธ์ท่ี

เหมาะสมและการเร่ิมตน้เขียนวิทยานิพนธ์ ได้ขอคาํแนะนาํ เป็นลกัษณะของการกระตุน้ให้คิด

มากกวา่การหาหวัขอ้ใหน้กัศึกษา  

5.3.1.2  แผนการเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  

ผลการศึกษาระบุว่าแผนการเรียนท่ีแตกต่างมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ี

แตกต่างกนั นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษาแผน ก มีแนวโนม้ท่ีจะมีผลการเรียนท่ีดีกวา่นกัศึกษาท่ีเลือกศึกษา

แผน ข แผนการเรียน ก มีผลต่อการเรียนของนกัศึกษาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ เพราะนกัศึกษาท่ีเรียน

แผนน้ีจะตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ซ่ึงท่ีเน้นให้นักศึกษาทาํวิจยัอย่างต่อเน่ือง การทาํวิทยานิพนธ์ทาํให้

นกัศึกษาเรียนรู้กระบวนการการทาํวจิยัอยูต่ลอดและต่อเน่ือง นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ท่ีจะตอ้ง 

1)  หาหวัขอ้การทาํวจิยั  

2)  รู้จกัตั้งคาํถามการวจิยัท่ีสามารถทาํได ้ 

3)  ปริทรรศน์วรรณกรรมและวพิากษว์จิารณ์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

4)  ออกแบบกรอบการวจิยัและสมมติฐานงานวจิยั 

5)  ออกแบบระเบียบวธีิวจิยัและเคร่ืองมือท่ีจะวดัขอ้มูล 

6)  วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความหมาย และอภิปรายผลการศึกษาไดอ้ยา่งมีนยัยะ 

7)  เสนอแนะเชิงนโยบายได ้

กระบวนการการทาํวิจยัทาํให้นักศึกษาต่ืนตวัและตระหนกัเก่ียวกบัผลการเรียนอยู่เสมอ 

นอกจากกฎระเบียบของการคงสถานภาพการเรียนแผน ก. จะบงัคบัให้นกัศึกษาตอ้งตั้งใจเรียนเพื่อ

รักษาผลการเรียนให้ได ้แต่นกัศึกษาสามารถประยุกตก์ระบวนการการทาํวิจยัมาใชใ้นการเรียนใน

รายวชิาได ้ดงันั้น ทุกคณะควรจะมีนโยบายท่ีกระตุน้ใหน้กัศึกษาเห็นความสําคญัของการวิจยั แมว้า่

นกัศึกษาอาจจะไม่ไดเ้ลือกแผน ก แต่นกัศึกษาสามารถมีช่องทางการทาํวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง

อาจจะใหก้ารสนบัสนุนในลกัษณะต่าง ๆ เช่น  

1)  การจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนงานวิจยัและการนาํเสนอ การ

จดัเวทีฝึกซอ้มการนาํเสนอ  เพื่อใหน้กัศึกษาไดคุ้น้เคยกบัการนาํเสนอในเวทีระดบัต่างๆ 

2)  การสนบัสนุนในรูปแบบของรางวลัในกรณีท่ีนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

เขียนบทความ และมีหลักฐานการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนําเสนอในการประชุม

ระดบัชาติหรือนานาชาติ การตีพิมพใ์นวารสารระดบัต่าง ๆ  
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3)  การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองของคณะ ซ่ึงทาํให้นักศึกษาตระหนักถึง

ความสําคญัของการวิจยั ส่วนคณะก็จะไดรั้บประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น ปริมาณผลงานวิจยัโดย

นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีจะเพิ่มข้ึน และด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

5.3.1.3  ทุนการศึกษา  

ผลการศึกษา พบว่า การได้รับทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ี

แตกต่างกนั นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษามีแนวโนม้ท่ีจะมีผลการเรียนท่ีดีกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บ

ทุนการศึกษา ดงันั้น ทุนการศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการศึกษา ในแง่มุมของการกระตุน้ให้

นักศึกษาตั้งใจท่ีจะพฒันาการเรียน และมีแนวโน้มท่ีจะตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้รับการพิจารณารับ

ทุนการศึกษา สถาบนัและคณะควรจะมีแนวทางในการขยายจาํนวนทุนการศึกษาให้เพียงพอกบั

ความตอ้งการของนักศึกษา แต่สถาบนัและคณะควรจะมีขอ้ตกลงกบันักศึกษาท่ีได้ขอรับทุนว่า

จะต้องมีการช่วยเหลือคณะในทางวิชาการและการวิจัยรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นผูช่้วยวิจัยใน

โครงการการวิจยัท่ีคณะจดัตั้งข้ึน การนาํเสนอบทความในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงทาํให้นกัศึกษามีความ

ต่ืนตวัมากข้ึน 

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

5.3.2.1  ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดับปริญญาโท ข้ึนอยู่กับพื้นฐานของ

นักศึกษาเป็นสําคัญ การวิจัยในคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถ

เปล่ียนแปลงใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงพื้นฐานของนกัศึกษา

วา่เป็นอยา่งไร  

5.3.2.2  การศึกษาในอนาคตควรจะเป็นการต่อยอดการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลหรือ

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อาจจะเป็นการศึกษาเร่ืองผลกระทบของอายุท่ีมีต่อความตั้งใจ

ของนกัศึกษาในการเรียนระดบัปริญญาโท อาจจะเป็นการศึกษาเร่ืองการขยายจาํนวนทุนการศึกษา

กบัการผลิตผลงานวิจยัของคณะหรือสถาบนัเพื่อตรวจสอบหากคณะหรือสถาบนัมีการกระตุน้การ

ใหทุ้นการศึกษาจะมีผลต่อการวจิยัหรือไม่  

5.3.2.3  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการได้งานทาํหลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท โดยศึกษาปัจจยัด้านหลกัสูตร/ สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา 

แผนการศึกษา ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการไดง้านทาํหรือไม่ 
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