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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนในวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 
 

รศ.ดร.จินตนา  พรพไิลพรรณ  
 

มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นสถานศึกษาและวิจยัแบบตลาดวิชา ท่ีผูศึ้กษาสามารถศึกษา
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้ นเรียนท่ีมหาวิทยาลัยจดัให้ ทั้ งน้ีโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้
การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการ  และวิชาชีพชั้นสูง  ท าการสอน  การวิจยั  ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม  และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  (พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2541)  ด้วย
วตัถุประสงค์ดงักล่าว  ท าให้ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัรามค าแหงแตกต่างจาก
มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ คือ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ทุกคนและทุกวยัท่ีตอ้งการศึกษาหาความรู้ 
สามารถเขา้เรียนได้โดยไม่ตอ้งสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนั  เปิดรับนกัศึกษาอย่างไม่จ  ากดั
จ านวน  ท าการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา  คือมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลยัปิดตามปกติ  แต่ไม่บงัคบัเวลาในการเขา้ชั้นเรียน  ท าให้นกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้เรียน
ในมหาวิทยาลยัรามค าแหงมีคุณวุฒิและวยัวุฒิต่างกนั  รวมทั้งมีความตั้งใจ  แรงจูงใจ  และ
เหตุผลในการเขา้เรียนแตกต่างกนัดว้ย  บางคนตอ้งการศึกษาหาความรู้และทกัษะอย่างจริงจงั
และมีเวลาในการเขา้ชั้นเรียน  แต่บางคนตอ้งท างานไม่มีเวลาในการเขา้ชั้นเรียน  แต่ตอ้งการหา
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  ซ่ึงเท่ากับมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็น
มหาวทิยาลยัของประชาชนโดยแทจ้ริง 

จากลกัษณะของมหาวิทยาลยัท่ีไม่บงัคบัเวลาในการเขา้ชั้นเรียน  ท าให้นกัศึกษาท่ีไม่
สามารถเข้าชั้นเรียนตามปกตินั้น นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเอง  โดยศึกษาจากต าราซ่ึง
จดัพิมพโ์ดยโรงพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหงซ่ึงจ าหน่ายในราคาท่ีถูก  ศึกษาจากส่ือการสอน
ทางไกลซ่ึงมหาวิทยาลัยจดัให้โดยผ่านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  เช่น  การเรียนรู้ผ่านส่ือ            
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  การเรียนรู้แบบ Course on Demand  บริการต าราอิเล็กทรอนิกส์     
(e-book)  เป็นตน้ 

การท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ชั้นเรียน  เรียนไดโ้ดยไม่จ  ากดั
เวลาและสถานท่ี  เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน  ให้ความเสมอภาคทางการศึกษา  
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จดัเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดข้ึนได้ในทุก ๆ ท่ี  ทั้งในมหาวิทยาลัยและใน
ภูมิภาคทัว่ประเทศ  โดยใช้ส่ือการสอนทางไกลต่าง ๆ  ในด้านการติดต่อกับมหาวิทยาลัย  
นกัศึกษาสามารถติดต่อกบัมหาวิทยาลยั  การเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั  โดยผ่าน
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  ระบบบริการสารสนเทศทางโทรศพัทข์ั้นพื้นฐาน  ระบบบริการ
สารสนเทศ  SMS  และหนงัสือพิมพข์่าวรามค าแหง  เป็นตน้ 

จากการท่ีระบบมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการเรียนท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล  โดยจดัให้มีการบรรยายในชั้นเรียน
ส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการมานัง่ฟังบรรยายในชั้นเรียน  และจดัให้มีส่ือการสอนทางไกลส าหรับ
ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางมาเรียนในชั้นเรียนท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  ภายใตส้ภาพ
ดงักล่าว  ส่ิงท่ีน่าสนใจคือนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนมีแนวโน้มท่ีจะมาฟังค าบรรยายหรือเขา้
เรียนในชั้นเรียนน้ีมากน้อยเพียงใด  และผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาท่ีมาฟังบรรยาย
ในชั้นเรียนแตกต่างจากนักศึกษาท่ีไม่ไดม้าฟังค าบรรยายในชั้นเรียนโดยการศึกษาดว้ยตนเอง
อย่างไร  ทั้งน้ีเพื่อน าผลของการศึกษาท่ีไดรั้บไปพฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กบันกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกศึกษาแนวโนม้และผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 (ECO3000)  ซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐานในกลุ่ม
วิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  คณะเศรษฐศาสตร์  ลักษณะของวิชาเป็นการประยุกต์
การศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคกบัมหภาคขั้นพื้นฐานมาใช้กบัแรงงาน  โดยการศึกษาความรู้     
ทัว่ ๆ ไปเก่ียวกบัแรงงาน  ศพัท์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน  อุปสงค ์ อุปทานของ
แรงงาน  ค่าจา้งและโครงสร้างของค่าจา้ง  ทฤษฎีค่าจา้ง  ค่าจา้งขั้นต ่า  ตลาดแรงงาน  ตลอดจน
ความรู้ขั้นพื้นฐานเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม  สหภาพแรงงาน  ทฤษฎีสหภาพแรงงาน       
การเจรจาร่วมต่อรอง  และการคุม้ครองแรงงาน  โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจศัพท์ต่าง ๆ ทางด้านแรงงาน  สามารถอธิบายหลักการและแนวคิดทางด้านทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ทางดา้นแรงงาน  รู้ขบวนการแรงงานและวิวฒันาการของแรงงาน  ปัญหาต่าง ๆ 
ทางดา้นแรงงาน  และสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ในเบ้ืองตน้  นอกจากน้ียงัให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ข่าวสารทางดา้นแรงงานท่ีทนัต่อเหตุการณ์  รู้สิทธิและผลประโยชน์ท่ีควรไดรั้บจากการ
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ท างานและสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้ในการท างานจริงและใชใ้นชีวิตประจ าวนั และเป็น
พื้นฐานในการศึกษาวชิาอ่ืน ๆ ในกลุ่มสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยต่์อไป 

ลกัษณะการเรียนการสอนในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1  เป็นลักษณะการ
บรรยายในชั้นเรียน  ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั  เปิดโอกาสให้นกัศึกษาซกัถามแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัอาจารยผ์ูส้อน  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอนจะใชต้ าราและ power point อธิบายเน้ือหา
และยกตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั  ซ่ึงในส่วนน้ีในแต่ละภาคการศึกษาจะแตกต่างกนัตาม
สภาพการณ์ท่ีเป็นจริง  วธีิการวดัผล  ขอ้สอบเป็นแบบอตันยั 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาแนวโนม้ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนหรือมา
ฟังบรรยายท่ีมหาวิทยาลัย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย ์1 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนหรือมาฟัง
ค าบรรยายท่ีมหาวทิยาลยั กบันกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียนในวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเข้าชั้ นเรียน เก่ียวกับเหตุผลในการ
ลงทะเบียนเรียนในวิชาน้ี  เน้ือหาวิชาท่ีเรียน  วิธีการสอนของอาจารย ์ ต ารา  ส่ือการสอน  วิธี
การศึกษาของนกัศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาแนวโนม้ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนหรือมาฟัง
ค าบรรยายท่ีมหาวิทยาลยั และนกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียน  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระหวา่งนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนหรือมาฟังค าบรรยายท่ีมหาวิทยาลยั กบันกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้น
เรียนในวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 ระหวา่งปีการศึกษา 2553 – 2555 (6 ภาคการศึกษา
ปกติ) 

2. ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ีเรียน  วิธีการ
สอนของอาจารย ์ ต ารา  ส่ือการสอน  วิธีการศึกษาของนกัศึกษา  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เฉพาะนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในภาค 2/2555  โดยวธีิการสัภาษณ์เจาะลึก 
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นิยามศัพท์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้  หรือทกัษะอนัเกิดจากการเรียนรู้ท่ีได้
เรียนมาแลว้  ท่ีไดจ้ากผลการสอนของครูผูส้อน  ซ่ึงพิจารณาจากคะแนนสอบและผลการสอบ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากร  คือนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย ์1 (ECO3000)  ในปีการศึกษา 2553 – 2555 
 กลุ่มตัวอย่าง  นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีลงทะเบียนเรียนและเขา้สอบไล่ใน
วชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 
 
สถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

1. การศึกษาแนวโนม้ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  นกัศึกษาท่ีเขา้สอบ  นกัศึกษาท่ี
เขา้เรียนและผลการสอบ  คิดเป็นร้อยละ 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนหรือมาฟังค า
บรรยายท่ีมหาวทิยาลยักบันกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียน โดยใช ้ANOVA (F-test) และ 2-test 
 
แนวความคิดเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่าง ๆ กนั ดงัน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้หรือทกัษะอนัเกิดจากการเรียนรู้ท่ีไดเ้รียน
มาแลว้ ท่ีไดจ้ากผลการสอนของครูผูส้อน  ซ่ึงอาจจะพิจารณาคะแนนสอบ หรือคะแนนท่ีไดจ้าก
ครูมอบหมายงานให้หรือทั้งสองอย่าง  (Good, อา้งถึงใน. ยุทธนา  ปัญญาดี, 2553, หน้า 6)  
นอกจากน้ียงัหมายถึง ความสามารถทางการเรียนโดยวดัจากคะแนนนักเรียนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมา (จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Slideshare net.)   
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิด
จากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการ
ฝึกอบรม  หรือการสอบ  เป็นตน้  (ไพศาล  หวงัพาณิชย,์ 2556, หนา้ 9) 
 ดงันั้น  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อาจหมายถึง  คะแนนท่ีไดจ้ากความรู้  ความสามารถ
ของนกัเรียนในการเรียนการสอน หรือผลท่ีไดจ้ากการประเมินการเรียนรู้  ทกัษะต่าง ๆ ทั้งดา้น
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การอ่าน  การเขียน  การคิดวเิคราะห์  การแกปั้ญหาของผูเ้รียน  ตามมาตรฐานการเรียนท่ีก าหนด
ไวท้ั้งมาตรฐานของโรงเรียน 
สรุปไดว้า่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความรู้ความสามารถหรือทกัษะ ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 
 
การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีผูใ้ห้ความหมายต่าง ๆ กนั  ยุทธนา  ปัญญาดี (2553, 
หน้า 3)  ได้ให้ความหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ว่าหมายถึงกระบวนการวดัผล
ทางการศึกษาเล่าเรียนว่า ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากเพียงใด หลงัจากท่ีไดเ้รียนในเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับ เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์  และอเนกกุล  กรีแสง  (2553, หน้า 22) ว่า  การวดั
ผลสัมฤทธ์ิเป็นกระบวนการวดัปริมาณผลการศึกษาเล่าเรียนว่าเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด โดย
พิจารณาจากผลการทดสอบ และ  สุรชัย  ขวญัเมือง (2522, หน้า 232)  กล่าวว่า  การวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการตรวจสอบวา่  ผูเ้รียนไดบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
ในหลักสูตรท่ีก าหนดไวเ้พียงใด  ในขณะท่ี  ไพศาล  หวงัพาณิชย์  (2526, หน้า 89)  ให้
ความหมายไวว้า่  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการวดัระดบัความสามารถของผูเ้รียน 
 สรุปไดว้า่  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง วิธีการวดัผลการศึกษาเล่าเรียนวา่
มีมากนอ้ยเพียงใด หลงัจากท่ีไดศึ้กษาในเร่ืองดงักล่าว 
 
เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ oo_cha.com) 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ปกติแบ่งออกเป็น  2  ชนิด 

1.  แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests)  เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างโดย
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ในเน้ือหา  และมีทกัษะในการสร้างแบบทดสอบ  มีการวิเคราะห์คุณภาพ
ของแบบทดสอบ  มีค าช้ีแจงเก่ียวกบัการด าเนินการสอบ  การให้คะแนนและการแปลผล  มี
ความเป็นปรนยั  (Objective)  มีความเท่ียงตรง (Validity)  และความเช่ือมัน่ (Reliability) 

2. แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง (Teacher made Tests) เพื่อใช้ทดสอบผูเ้รียน แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท 

 2.1 แบบทดสอบแบบปรนยั (Objective Tests) ไดแ้ก่ 
  -  แบบถูก – ผดิ (True – false) 
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  -  แบบจบัคู่ (Matching) 
  -  เติมค าใหส้มบูรณ์ (Completion) หรือแบบค าตอบสั้น ๆ (Short Answer) 
  -  แบบเลือกตอบ (Multiple Choice)     
 2.2 แบบอตันยั (Essay Tests) ไดแ้ก่ 
  -  แบบจ ากดัค าตอบ (Restricted response items) 
  -  แบบไม่จ  ากดัค าตอบ หรือตอบอยา่งเสรี (Extended response items) 
ส าหรับแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเองเพื่อทดสอบในชั้นเรียนจะเป็นแบบไหนข้ึนอยู่

กบัลกัษณะวิชาท่ีเรียน ส าหรับการศึกษาในวิชาน้ีจะใช้ขอ้สอบแบบอตันัย ซ่ึงมีทั้ง 2 ลกัษณะ
ดงักล่าว 
 
ผลการศึกษา 
 ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ จะแยกศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษาแนวโน้มของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนักศึกษาที่เข้าช้ันเรียน  
จ านวนนักศึกษาที่ เ ข้าสอบ  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ เ รียนในวิชา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1  ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2555 

 ผลการศึกษาพบวา่  แนวโนม้ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย ์1  มีแนวโนม้ลดลงจาก  142  คน  ในภาค 1  ปีการศึกษา 2553  เหลือ  75  คน  
ในภาค 2  ปีการศึกษา 2555  (ตารางท่ี 2)  ซ่ึงลดลงไม่มากนกั (ลดลงเฉล่ียประมาณร้อยละ 10.55)  
เม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์  ในระหว่างปี
การศึกษา 2553 – 2555  ซ่ึงมีแนวโนม้ลดลงมากกว่า (ลดลงเฉล่ียประมาณร้อยละ 29.08)  และ
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบนักศึกษาท่ีสมคัรเรียน  ลงทะเบียนเรียน  และมีสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์  ระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2555  พบว่ามีแนวโน้มลดลง 
(ตารางท่ี 1) 

 ถึงแม้ว่านักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1  จะมี
แนวโน้มลดลงตามแนวโน้มของการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์และ
ลดลงในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ก็ตาม  แต่สัดส่วนของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและเขา้เรียนในวิชา
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น้ีกลบัแตกต่างกนั  มีลกัษณะไม่แน่นอน  อยูร่ะหวา่งร้อยละ 15.87 – 34.38  โดยลงทะเบียนเรียน
สูงสุดในปีการศึกษา 2554  รองลงมาเป็นปีการศึกษา 2553  และน้อยท่ีสุดคือปีการศึกษา 2555  
สัดส่วนนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 34.38  
ในภาค 1  ปีการศึกษา 2554  และมีสัดส่วนของนักศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนต่อจ านวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนต ่าสุดร้อยละ 15.87  ในภาค 1  ปีการศึกษา 2555  (ตารางท่ี 2) 

ส าหรับนกัศึกษาเขา้สอบต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษามี
สัดส่วนใกลเ้คียง  เฉล่ีย  3  ปีการศึกษาคิดเป็นร้อยละ  51.06  (ตารางท่ี 2) 

เม่ือพิจารณาเฉพาะนกัศึกษาท่ีเขา้สอบ  พบวา่นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในชั้นเรียนต่อจ านวน
นกัศึกษาท่ีเขา้สอบมีสัดส่วนในรูปแบบเดียวกบัสัดส่วนของนักศึกษาเขา้เรียนในชั้นเรียนต่อ
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  คือมีสัดส่วนการเข้าชั้นเรียนสูงสุดในปีการศึกษา 2554  
รองลงมาคือปีการศึกษา 2553  และน้อยท่ีสุดในปีการศึกษา 2555  แต่มีสัดส่วนอยู่ระหว่าง      
ร้อยละ 25.00 – 53.85 สูงกวา่สัดส่วนของนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในชั้นเรียนต่อจ านวนนกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียน  (ตารางท่ี 2) 

ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พบวา่ในแต่ละภาคการศึกษา  สัดส่วนของนกัศึกษาท่ี
สอบไดอ้ยู่ระหว่างร้อยละ  57.89 – 77.78  โดยภาค 2  ปีการศึกษา 2555  มีสัดส่วนการสอบได้
สูงสุดคือร้อยละ 77.78  และในภาค 2  ปีการศึกษา 2554  มีสัดส่วนการสอบไดต้ ่าสุด คือ ร้อยละ 
57.89  แต่ถา้พิจารณาเปรียบเทียบผลการศึกษาของนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในชั้นเรียนกบันกัศึกษาท่ี
ไม่ไดเ้ขา้เรียนในชั้นเรียน  พบว่า สัดส่วนของนกัศึกษาท่ีสอบไดข้องนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในชั้น
เรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่เขา้เรียนในชั้นเรียน (ตารางท่ี 2) 

ตารางที ่1  จ  านวนนกัศึกษาใหม่  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน และมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาของ 
                คณะเศรษฐศาสตร์  ปีการศึกษา 2552 – 2555 

ปีการศึกษา 
นักศึกษาใหม่ นักศึกษาทีล่งทะเบียน นักศึกษาทีม่สีถานภาพนักศึกษา 

จ านวน % การเปลีย่นแปลง จ านวน % การเปลีย่นแปลง จ านวน % การเปลีย่นแปลง 
2552 1,148 - 9,291 - 7,644 - 
2553 748 -31.7 6,144 -33.87 6,687 -12.52 
2554 843 7.53 5,953 -31.11 5,841 -12.65 
2555 639 -24.19 4,628 -22.26 5,529 -5.34 

ทีม่า :  งานทะเบียนนกัศึกษาปริญญาตรี  ส านกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล 
          มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ตารางที ่2  จ  านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  เขา้สอบ  และเขา้ชั้นเรียน  ในวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 (ECO3000) 
 ภาค 1/53 ภาค 2/53 ภาค 1/54 ภาค 2/54 ภาค 1/55 ภาค 2/55 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน 142 100 102 100 96 100 82 100 63 100 75 100 
   - เขา้เรียนในชั้นเรียน 37 26.06 28 27.45 33 34.38 25 30.49 10 15.87 14 18.67 
   - ไม่เขา้เรียนในชั้นเรียน 105 73.94 74 72.55 63 65.62 57 69.51 53 84.13 61 81.33 
   - เขา้สอบ 78 54.93 58 56.86 52 54.17 38 46.34 29 46.03 36 48.00 
   - ไม่เขา้สอบ (ขาดสอบ) 64 45.07 44 43.14 44 45.83 44 53.66 34 53.97 39 52.00 
จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ 78 100 58 100 52 100 38 100 29 100 36 100 
1. การเขา้เรียน              
   - เขา้เรียนในชั้นเรียน 28 35.90 26 44.83 28 53.85 20 52.63 8 27.59 9 25.00 
   - ไม่เขา้เรียนในชั้นเรียน 50 64.10 32 55.17 24 46.15 18 47.37 21 72.41 27 75.00 
2. ผลสมัฤทธิทางการเรียน              
   - สอบได ้ 60 76.92 37 63.79 34 65.38 22 57.89 19 65.52 28 77.78 
   - สอบตก 18 23.08 21 36.21 18 34.62 16 42.11 10 34.48 8 22.22 
จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าเรียน 28 100 26 100 28 100 20 100 8 100 9 100 
   - สอบได ้ 26 92.86 18 69.23 22 78.57 12 60 6 75 8 88.89 
   - สอบตก 2 7.14 8 30.77 6 21.43 8 40 2 25 1 11.11 
จ านวนนักศึกษาทีไ่ม่เข้าช้ันเรียน 50 100 32 100 24 100 18 100 21 100 27 100 
   - สอบได ้ 34 68 19 59.38 12 50 10 55.56 13 61.90 20 74.07 
   - สอบตก 16 32 13 40.62 12 50 8 44.44 8 38.10 7 25.93 
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่เข้าช้ันเรียนหรือมาฟัง
ค าบรรยายที่มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่ไม่เข้าช้ันเรียน ในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1   
ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2555 

 ในการศึกษาจะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
 2.1 ศึกษารูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีของการเข้าชั้ นเรียนกับ

คะแนนสอบของนักศึกษา  โดยศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียนและ
ระดบัคะแนนสอบในแต่ละภาคการศึกษา และทดสอบว่าการเขา้ชั้นเรียนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
คะแนนสอบแตกต่างกนัหรือไม่ โดยใช ้F-test 

 2.2 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการเขา้ชั้นเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษาวา่มีความสัมพนัธ์หรือไม่ โดยใช ้2-test 

 ผลการศึกษา 
 2.1  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีของการเขา้ชั้นเรียนกบัคะแนนสอบ 

แสดงในตารางท่ี 3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.  ลักษณะความถ่ีของการเข้าชั้ นเรียนของนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่

นักศึกษาไม่เข้าชั้ นเรียน ยกเวน้ในปี 2554 ท่ีสัดส่วนการไม่เข้าชั้ นเรียนต ่ากว่าสัดส่วนของ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในชั้นเรียนเล็กน้อย และสัดส่วนของนักศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียนสูงสุดถึง     
ร้อยละ 75 ในภาค 2  ปีการศึกษา 2555 

   เม่ือพิจารณาในกลุ่มท่ีเขา้ชั้นเรียน พบว่า ลกัษณะความถ่ีในการเขา้ชั้น
เรียนแต่ละระดับใกล้เคียงกันทั้ ง 2 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2553 ในขณะท่ี ภาค 2               
ปีการศึกษา 2554 และ 2555  ส่วนใหญ่ความถ่ีในการเขา้เรียนในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
แต่ในภาค 1  ปีการศึกษา 2554 และ 2555  กลบัพบวา่ส่วนใหญ่ความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียนระดบั
นอ้ย 

  2. ผลการสอบของนกัศึกษา พบวา่ คะแนนการสอบในแต่ละระดบัและใน
แต่ละภาคการศึกษามีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั  ยกเวน้ในภาค 1  ปีการศึกษา 2553 และ 2554 และ
ภาค 2  ปีการศึกษา 2555  ท่ีคะแนนสอบของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง  ส าหรับคะแนน
สอบเฉล่ียในแต่ละภาคการศึกษามีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  และมีคะแนนเฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 50 
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  3. เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนสอบของนกัศึกษากบัลกัษณะ
การเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา  ผลการศึกษาพบวา่  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  หมายความว่า  การเขา้ชั้นเรียนหรือไม่เขา้
ชั้นเรียน การเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การเขา้เรียนเป็นบางคร้ังไม่มีผลต่อคะแนนการสอบของ
นกัศึกษา 
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ตารางที ่3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียนกบัคะแนนสอบของนกัศึกษาท่ีเขา้สอบวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 
  (ECO3000) ระหวา่งปีการศึกษา 2553 - 2555  

จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ 
ภาค 1/53 ภาค 2/53 ภาค 1/54 ภาค 2/54 ภาค 1/55 ภาค 2/55 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา             
      ไม่เขา้ชั้นเรียน 50 64.10 32 55.17 24 46.15 18 47.37 21 72.41 27 75.00 
      เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 11 14.10 9 15.52 10 19.23 14 36.84 2 6.90 4 11.11 
      เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 9 11.54 10 17.24 7 13.46 4 10.53 5 17.24 2 5.56 
      เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 8 10.26 7 12.07 11 21.15 2 5.26 1 3.45 3 8.33 

รวม 78 100 58 100 52 100 38 100 29 100 36 100 
คะแนนสอบ             
      ต ่ามาก 8 10.26 7 12.07 6 11.54 5 13.16 4 13.79 4 11.11 
      ต ่า 9 11.54 9 15.52 8 15.38 11 28.95 6 20.69 2 5.56 
      ปานกลาง 11 14.10 10 17.24 10 19.23 8 21.05 6 20.69 7 19.44 
      สูง 32 41.03 17 29.31 20 38.46 6 15.79 6 20.69 17 47.22 
      สูงมาก 18 23.08 15 25.86 8 15.38 8 21.05 7 24.14 6 16.67 

รวม 78 100 58 100 52 100 38 100 29 100 36 100 
      คะแนนเฉล่ีย 61.51 56.81 56.15 50.45 52.55 60.47 
      ค่า SD (27.435) (27.252) (24.961) (26.333) (28.322) (23.527) 
      คะแนนสูงสุด 95 96 94 96 96 97 
      คะแนนต ่าสุด 0 0 0 2 10 0 
      F-test 1.634 .541 1.675 .118 1.384 .522 
      (Sig) (.189) (.656) (.185) (.949) (.271) (.671) 
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 2.2  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะการเข้าชั้นเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยวดัจากผลการสอบ (ได ้– ตก) 

  จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนักศึกษาท่ีเข้าชั้นเรียนกับ
นกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียน (ตารางท่ี 4)  พบวา่ สัดส่วนของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนสอบไดม้ากกวา่
นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขา้ชั้นเรียนทุกภาคการศึกษา และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกบัการเขา้ชั้นเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติด้วยระดบัความเช่ือมัน่    
ร้อยละ 95  เฉพาะภาค 1  ปีการศึกษา 2553 และ 2554 เท่านั้น  ซ่ึงหมายความว่า นกัศึกษาท่ีเขา้
ชั้นเรียนในภาค 1  ปีการศึกษา 2553 และ 2554 มีสัดส่วนการสอบไดสู้งกวา่นกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้น
เรียน  ส่วนภาคการศึกษาอ่ืน ๆ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษากบัการเขา้เรียนไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติด้วยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงหมายความว่าในภาคการศึกษาอ่ืน ๆ 
นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนมีสัดส่วนการสอบไดไ้ม่แตกต่างจากนกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียน 

  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเก่ียวกบัความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา (ตารางท่ี 5)  พบว่า สัดส่วนของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอมีสัดส่วนการ
สอบไดสู้ง และเม่ือเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัลกัษณะความถ่ี
ในการเขา้ชั้นเรียน พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติด้วยระดบัความเช่ือมัน่    
ร้อยละ 90  เฉพาะภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2553 และ 2554 เท่านั้น เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์
ในกรณีแรก 
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ตารางที ่4  ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนกบันกัศึกษาท่ีไม่เขา้ 
                ชั้นเรียนในวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 (ECO3000) ในปีการศึกษา              
                2553 – 2555 

ลกัษณะการเข้าช้ันเรียน 
จ าแนกตามภาคการศึกษา 

ผลการสอบ 
2-test 

(P Value) 
สอบได้ สอบตก รวม 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ภาคการศึกษา 1/53        
    ไม่เขา้ชั้นเรียน 34 (68.0) 16 (32.00) 50 (100) 6.247 
    เขา้ชั้นเรียน 26 (92.86) 2 (7.14) 28 (100) (.012) 
   รวม 60 (76.92) 18 (23.08) 78 (100)  
ภาคการศึกษา 2/53        
    ไม่เขา้ชั้นเรียน 19 (59.38) 13 (40.63) 32 (100) .603 
    เขา้ชั้นเรียน 18 (69.23) 8 (30.77) 26 (100) (.437) 
    รวม 37 (63.79) 21 (36.21) 58 (100)  
ภาคการศึกษา 1/54        
    ไม่เขา้ชั้นเรียน 12 (50) 12 (50.00) 24 (100) 4.661 
    เขา้ชั้นเรียน 22 (78.57) 6 (21.43) 28 (100) (.031) 
   รวม 34 (65.38) 18 (34.62) 52 (100)  
ภาคการศึกษา 2/54        
    ไม่เขา้ชั้นเรียน 10 (55.56) 8 (44.44) 18 (100) .077 
    เขา้ชั้นเรียน 12 (60.00) 8 (40.00) 20 (100) (.782) 
    รวม 22 (57.89) 16 (42.11) 38 (100)  
ภาคการศึกษา 1/55        
    ไม่เขา้ชั้นเรียน 13 (61.90) 8 (38.10) 21 (100) .440 
    เขา้ชั้นเรียน 6 (75.00) 2 (25.00) 8 (100) (.507) 
   รวม 19 (65.52) 10 (34.48) 29 (100)  
ภาคการศึกษา 2/55        
    ไม่เขา้ชั้นเรียน 20 (74.07) 7 (25.93) 27 (100) .857 
    เขา้ชั้นเรียน 8 (88.89) 1 (11.11) 9 (100) (.355) 
    รวม 28 (77.78) 8 (22.22) 36 (100)  
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ตารางที ่5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะความถ่ีของการเขา้ชั้นเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                ของนกัศึกษาในวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 (ECO3000  ปีการศึกษา  
   2553 – 2555 

ลกัษณะการเข้าช้ันเรียน 
จ าแนกตามภาคการศึกษา 

ผลการสอบ 
2-test 

(P Value) 
สอบได้ สอบตก รวม 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ภาคการศึกษา 1/53        
    ไม่เขา้ชั้นเรียน 34 (68.0) 16 (32.00) 50 (100) 6.581 
    เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 10 (90.91) 1 (9.09) 11 (100) (.087) 
    เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 8 (88.89) 1 (11.11) 9 (100)  
    เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 8 (100) 0 (0) 8 (100)  
    รวม 60 (76.92) 18 (23.08) 78 (100)  
ภาคการศึกษา 2/53        
    ไม่เขา้ชั้นเรียน 19 (59.38) 13 (40.63) 32 (100) .646 
    เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 6 (66.67) 3 (33.33) 9 (100) (.886) 
    เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 7 (70.00) 3 (30.00) 10 (100)  
    เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 5 (71.43) 2 (28.57) 7 (100)  
    รวม 37 (63.79) 21 (36.21) 58 (100)  
ภาคการศึกษา 1/54        
    ไม่เขา้ชั้นเรียน 12 (50) 12 (50) 24 (100) 7.083 
    เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 6 (60) 4 (40) 10 (100) (.069) 
    เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 6 (85.71) 1 (14.29) 7 (100)  
    เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 10 (90.91) 1 (9.09) 11 (100)  
    รวม 34 (65.38) 18 (34.62) 52 (100)  
ภาคการศึกษา 2/54        
    ไม่เขา้ชั้นเรียน 10 (55.56) 8 (44.44) 18 (100) 1.66 
    เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 8 (57.14) 6 (42.86) 14 (100) (.659) 
    เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 2 (50.00) 2 (50.00) 4 (100  
    เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 2 (100) 0 (0) 2 (100)  
    รวม 22 (57.89) 16 (42.11) 38 (100)  
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ตารางที ่5 (ต่อ)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะความถ่ีของการเขา้ชั้นเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทาง 
                        การเรียนของนกัศึกษาในวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 (ECO3000) 
       ปีการศึกษา 2553 – 2555 

ลกัษณะการเข้าช้ันเรียน 
จ าแนกตามภาคการศึกษา 

ผลการสอบ 
2-test 

(P Value) 
สอบได้ สอบตก รวม 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ภาคการศึกษา 1/55        
    ไม่เขา้ชั้นเรียน 13 (61.90) 8 (38.10) 21 (100) 1.325 
    เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 1 (50.00) 1 (50.00) 2 (100) (.723) 
    เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 4 (80.00) 1 (20.00) 5 (100)  
    เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 1 (100.00) 0 (.00) 1 (100)  
    รวม 19 (65.52) 10 (34.48) 29 (100)  
ภาคการศึกษา 2/55        
    ไม่เขา้ชั้นเรียน 20 (74.07) 7 (25.93) 27 (100) 1.661 
    เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 3 (75.00) 1 (25.00) 4 (100) (.646) 
    เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 2 (100.00) 0 (.00) 2 (100)  
    เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 3 (100.00) 0 (.00) 3 (100)  
    รวม 28 (77.78) 8 (22.22) 36 (100)  

 
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าช้ันเรียน เกี่ยวกับเหตุผลการลงทะเบียนเรียน

ในวิชานี้  เนื้อหาวิชาที่เรียน  ต ารา  ส่ือการสอน  วิธีการศึกษาของนักศึกษา  และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกนักศึกษาที่เข้าช้ันเ รียนในวิชานี้ ในภาค 2  ปีการศึกษา 
2555  จ านวน  5  คน  และให้กรอกแบบสอบถามเพิม่เติมในวนัทีนั่กศึกษามาสอบ 

 ผลการศึกษาพบวา่  ในจ านวนนกัศึกษา  5  คน  ส่วนใหญ่อายุ  21  ปี  อายุเฉล่ีย  22  
ปี  ทุกคนลงทะเบียนเรียน  24  หน่วยกิต  มาเรียนสม ่าเสมอ  4  คน  และเขา้สอบเพียง  3  คน  อีก  
1  คนมาเรียนประมาณร้อยละ 50  ของเวลาท่ีเรียนและขาดสอบ  ส่ิงท่ีน่าสนใจคือผูเ้ขา้สอบทั้ง  3  
คนมาเรียนสม ่าเสมอในระดบัใกลเ้คียงกนั  แต่คะแนนสอบกลบัแตกต่างกนัเป็น  3  ระดบั  คือ  
คะแนนสูงมาก  ปานกลาง  และนอ้ย  แต่ทุกคนสอบได ้ แสดงวา่คะแนนการสอบของนกัศึกษา
ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัการเขา้ชั้นเรียนอย่างเดียว  แต่มีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อคะแนนสอบดว้ย  ซ่ึง
รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มีดงัน้ี 
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  นักศึกษาคนที ่1  เป็นนกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนสูงสุด  ในระดบัดีมาก  อายุ  22  ปี  
เป็นคนกรุงเทพฯ  อาศยัอยูก่บับิดามารดา  โดยบิดามารดาท างานบริษทัเอกชน  การศึกษาบิดา
มารดาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
   สาเหตุทีล่งทะเบียนเรียนวชิานี ้

1. ชอบในเน้ือหาวิชาในระดับมาก เน่ืองจากเป็นเร่ืองใกล้ตวั  สามารถ
น าไปปรับใชก้บัชีวติประจ าวนั 

2. เวลาบรรยายเหมาะสม 
3. ชอบอาจารยผ์ูส้อนมาก  สอนแลว้เขา้ใจง่าย  ไม่เครียด 
เนือ้หาวชิาและต ารา  เน้ือหาเขา้ใจง่าย  ต าราอ่านง่าย 
วธีิการศึกษาของนักศึกษา 
1. เขา้เรียนเตม็เวลา  เพราะไม่ไดท้  างานและไดรั้บรายไดจ้ากบิดามารดา 
2. ลงทะเบียนคร้ังแรก 
3. เวลาเรียนตั้งใจเรียนมาก 
4. อ่านหนงัสือสม ่าเสมอ และมีความพร้อมในการสอบ มีการจดัสรรเวลา

เรียนเป็นอยา่งดี  ท าใหส้ามารถเขา้เรียนไดส้ม ่าเสมอ 
5. มีสมาธิในการอ่านหนงัสือในระดบัปานกลาง 
6. ไม่มีปัญหาในการเรียน 
รูปแบบการเรียนที่ต้องการ  อยากให้อาจารยส์อดแทรกตวัอย่างให้มากกวา่น้ี

เพื่อใหน้กัศึกษาน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและในอนาคตได ้
  นักศึกษาคนที่ 2  เป็นนกัศึกษาท่ีได้คะแนนรองลงมา  อยู่ในระดบัดี  อายุ  24  ปี  
เป็นคนต่างจงัหวดั  อาศยัอยูห่อพกั  บิดามารดามีอาชีพเป็นเกษตรกร  การศึกษาของบิดามารดา
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
   สาเหตุทีล่งทะเบียนเรียนวชิานี ้

1. ชอบเน้ือหาในวชิาน้ีระดบัมากท่ีสุด  เพราะเห็นวา่มีประโยชน์ 
2. เวลาในการบรรยายเหมาะสม 
3. ชอบอาจารยผ์ูส้อนมากท่ีสุด 
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เนื้อหาวิชาและต ารา  เน้ือหาวิชาเขา้ใจง่าย  ต าราอ่านง่าย  เพราะหลายเร่ือง
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั แต่อ่านแลว้จ าไม่ค่อยได ้

วธีิการศึกษาของนักศึกษา 
1. เขา้เรียนเตม็เวลา  เพราะไม่ไดท้  างาน 
2. ลงทะเบียนคร้ังแรก 
3. เวลาเรียนตั้งใจมาก 
4. วิธีการอ่านหนงัสือ  ตอ้งจดเน้นซ ้ าขอ้ความท่ีอาจารยพ์ูด  มีความเขา้ใจ

ในเน้ือหาอยูใ่นระดบัปานกลาง  เพราะความจ าไม่ค่อยดี  แต่มีการคน้ควา้เพิ่มเติมบา้ง 
5. เวลาท่ีใช้ในการอ่านหนังสือไม่สม ่าเสมอ  มีความพร้อมในการสอบ

ระดบัปานกลาง 
6. ในการอ่านหนงัสือตอ้งใชส้มาธิมาก 
รูปแบบการเรียนที่ต้องการ  อยากให้อาจารย์ให้การบ้านหรือแบบฝึกหัด

มากกวา่น้ี  เพื่อนกัศึกษาจะไดศึ้กษาหาความรู้นอกหอ้งเรียน 
  นักศึกษาคนที่ 3  เป็นนักศึกษาท่ีคะแนนเป็นล าดบัสุดทา้ย  คะแนนอยู่ในระดับ  
ปานกลาง  อาย ุ 20  ปี  เป็นคนต่างจงัหวดั  อาศยัอยูก่บัญาติ  ในบา้นมี  6  คน  บิดามารดามีอาชีพ
เป็นเกษตรกร  การศึกษาของบิดามารดาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
   สาเหตุทีล่งทะเบียนเรียนวชิานี ้

1. ชอบเน้ือหาในวชิาในระดบัมาก เพราะเห็นวา่มีประโยชน์ 
2. เวลาบรรยายเหมาะสม 
3. ชอบอาจารยผ์ูส้อนในระดบัมาก   
เนื้อหาวิชาและต ารา   เน้ือหาวิชาเข้าใจง่าย  อ่านง่าย  แต่ถ้าอ่านในต ารา      

อย่างเดียวอาจไม่ไดข้อ้มูลและสถานการณ์ท่ีทนัสมยั  ไม่เหมือนกบัการเขา้มาเรียนในชั้นเรียน  
อาจารยไ์ดย้กตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีทนัสมยัเพิ่มข้ึน 

วธีิการศึกษาของนักศึกษา 
1. เขา้เรียนสม ่าเสมอ  ทั้ง ๆ ท่ีท างานด้วยเรียนด้วย  แต่ต้องวางแผนการ

ท างานกบัการเรียนใหเ้หมาะสม  ท าให้มีโอกาสมาเขา้เรียนในชั้นเรียน  เพราะการเขา้มาเรียนใน
ชั้นเรียนท าใหเ้ขา้ใจในเน้ือหาวชิาง่ายข้ึน  ไดพ้บอาจารยผ์ูส้อน และไดพ้บเพื่อน ๆ 



18 
 

2. การลงทะเบียนเรียนคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 6  แต่การสอบคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 5  ท่ี
สอบไม่ผา่นเพราะยงัไม่มีความพร้อมในการสอบ  แต่การสอบในคร้ังน้ีมีความพร้อมมากข้ึน 

3. เวลาเรียนมีความตั้งใจมาก 
4. วิธีการอ่านหนงัสือ  เน่ืองจากตอ้งท างานดว้ยเรียนดว้ย  ดงันั้นเวลาอ่าน

หนงัสือไม่ค่อยมี  นาน ๆ อ่านหนังสือคร้ังหน่ึง  และอ่านตอนใกลส้อบ  ท าให้ความเขา้ใจใน
เน้ือหาวชิาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5. ในการอ่านหนงัสือตอ้งใชส้มาธิมาก 
รูปแบบการเรียนทีต้่องการ  พอใจกบัการเรียนการสอนท่ีเป็นอยูปั่จจุบนั 

  ส าหรับนกัศึกษาอีก  2  คนท่ีมาเรียนในชั้นเรียน แต่ขาดสอบ  ดงันั้นรายละเอียดจะ
มีนอ้ยกวา่นกัศึกษา  3  คนแรก 
  จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนแต่ไม่ไดม้าสอบ  มีดงัน้ี 
  นักศึกษาคนที่ 1  อายุ  26  ปี  พกัอยู่อาศยัในบา้นดว้ย  3  คน  ท างาน  Part Time   
แต่เป็นงานรายช้ิน  บางคร้ังตอ้งท างานทั้งคืนจนถึงเช้า ท าให้ไม่ค่อยมีเวลาในการอ่านหนงัสือ  
พยายามมาเรียนสม ่าเสมอ  ขาดเรียนเฉพาะช่วงท่ีมีงานด่วนในบางคร้ัง 
   ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา  ต  าราท่ีใช้อยู่มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกนัดี  แต่
เน้ือหาและขอ้มูลบางอย่างอาจไม่ทนัสมยั  เพราะเน้ือหาบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
ในการเขา้ชั้นเรียนจะไดรั้บประโยชน์เน่ืองจากอาจารยผ์ูส้อนไดย้กตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั  ในกรณีท่ีขาดเรียนก็อาจหาความรู้ดว้ยการอ่านต ารา  หรือบางคร้ังก็คน้ควา้เพิ่มเติม 
  นักศึกษาคนที่ 2  อายุ  21  ปี  พกัอาศยัอยู่หอพกั  ไม่ได้ท  างาน  และมาเรียนไม่
สม ่าเสมอ  มาเขา้ชั้นเรียนประมาณร้อยละ 50 ของเวลาท่ีเรียน  สาเหตุท่ีขาดเรียนเพราะบางคร้ัง
มาเรียนไม่ทนั  และเน้ือหาบางบทสามารถท าความเขา้ใจไดเ้อง 
   ความคิดเห็นเนื้อหาในวิชาและต ารา   ถึงแมว้่าการอ่านต าราเอง จะเขา้ใจใน
เน้ือหาได ้ แต่การมาเขา้ชั้นเรียนจะท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาไดม้ากกวา่การอ่าน
ต าราดว้ยตนเอง 
   รูปแบบการเรียนที่ต้องการ  ทั้ ง 2 คนพอใจในวิชาการเรียนการสอนใน
ปัจจุบนั 
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 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีเ่ข้าช้ันเรียนในด้านต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. สาเหตุท่ีมาลงทะเบียนเรียนเพราะชอบในเน้ือหาวิชา  มีต าราอ่านง่ายเขา้ใจง่าย  

และมีประโยชน์ในชีวติประจ าวนั  เวลาเรียนเหมาะสม  และชอบวธีิการสอนของอาจารย ์
2. ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาไม่ไดข้ึ้นอยูจ่  านวนคร้ังในการเขา้ชั้นเรียนอยา่งเดียว  แต่

ยงัข้ึนอยูก่บัความตั้งใจ  การอ่านหนงัสือสม ่าเสมอและมีสมาธิ  ตลอดจนสติปัญญาของนกัศึกษา 
3. รูปแบบการเรียนท่ีตอ้งการ  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรูปแบบการสอน

ในปัจจุบนั  แต่อยากใหมี้แบบฝึกหดัมากข้ึน  และตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งใหท้นัสมยัเพิ่มข้ึน 
สรุป  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. ศึกษาแนวโนม้ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนหรือมาฟัง
ค าบรรยายท่ีมหาวิทยาลัย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย ์1  ในปีการศึกษา 2553 – 2554  ผลการศึกษาพบวา่ 
  1.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1  มี
แนวโน้มลดลง  แต่ลดลงไม่มากนักและลดลงในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าการลดลงของนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์ 
  1.2 เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบต่อจ านวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  พบว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกนัในแต่ละภาคการศึกษา 
เฉล่ีย  6  ภาคการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 51.6 
  1.3 จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนเปรียบเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนและกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้สอบ  พบวา่มีสัดส่วนไม่แน่นอน แต่สัดส่วนทั้ง 2 มีลกัษณะ
ในทิศทางเดียวกนั คือ ทั้งสัดส่วนของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน 
กบัสัดส่วนของนักศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนต่อจ านวนนักศึกษาท่ีเขา้สอบสูงสุดอยู่ในภาค 1/2554  
และต ่าสุดอยู่ในภาค 2/2555  แต่เป็นสัดส่วนท่ีไม่เท่ากนั คือสัดส่วนท่ีนกัศึกษาเขา้ชั้นเรียนต่อ
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2554  คิดเป็นร้อยละ 34.38 และในภาค 2/2555  คิด
เป็นร้อยละ 15.87  ในขณะท่ีจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้สอบในภาค 
1/2554  คิดเป็นร้อยละ  53.85  และในภาค 2/2555  คิดเป็นร้อยละ  25  ส าหรับภาคการศึกษา   
อ่ืน ๆ ท่ีมีสัดส่วนในแนวทางเดียวกนัทั้ง  2  แบบ 



20 
 

  1.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเขา้สอบ  พบวา่มีสัดส่วนของผูส้อบได้
มากกวา่สัดส่วนของนกัศึกษาท่ีสอบตกทุกภาคการศึกษา  เม่ือเปรียบเทียบเฉพาะสัดส่วนผูส้อบ
ได้ระหว่างภาคการศึกษา พบว่า ในภาค 2/2555  มีสัดส่วนนักศึกษาท่ีสอบได้สูงสุดร้อยละ  
77.78  ทั้ง ๆ ท่ีในภาคการศึกษาน้ีมีสัดส่วนการเขา้เรียนของนกัศึกษาต ่าสุด  คิดเป็นร้อยละ 25  
แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ได้มีความสัมพนัธ์โดยตรงกับการเข้าชั้ นเรียน  แต่เม่ือ
พิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแยกออก  2  กลุ่ม  คือกลุ่มนักศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนกับกลุ่ม
นักศึกษาท่ีไม่เข้าชั้นเรียน  พบว่า กลุ่มนักศึกษาท่ีเข้าชั้นเรียนและสอบได้มีสัดส่วนสูงกว่า
นกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียนและสอบได ้
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนักศึกษาท่ีเข้าชั้นเรียนหรือมาฟัง       
ค  าบรรยายท่ีมหาวิทยาลัยในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1  ระหว่างปีการศึกษา            
2553 - 2555   
  โดยแยกการศึกษาออกเป็น  2  ส่วน 
  2.1 ศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียนกบัคะแนนการ
สอบของนกัศึกษา  พบวา่  ในภาพรวมส่วนใหญ่นกัศึกษามีสัดส่วนการไม่เขา้ชั้นเรียนสูงกวา่การ
เขา้ชั้นเรียน แต่เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนสอบของนกัศึกษากบัลกัษณะการเขา้
ชั้นเรียน โดยใช ้F-test  พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95  แสดงวา่ ความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียนไม่มีผลต่อคะแนนสอบ 
  2.2 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการเขา้ชั้นเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยวดัจากผลสอบ (ได ้– ตก)  ผลการศึกษา ลกัษณะการเขา้ชั้นเรียนหรือไม่เขา้ชั้นเรียน
หรือลกัษณะความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียนกบัผลการสอบ พบวา่ การเขา้ชั้นเรียนจะมีสัดส่วนในการ
สอบไดสู้งกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขา้ชั้นเรียน  และนกัศึกษาท่ีมีความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียนสูงจะมี
สัดส่วนในการสอบได้สูงกว่านักศึกษาท่ีมีความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียนต ่ากว่า  และเม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ทางสถิติโดยใช ้2-test  จะพบวา่  ลกัษณะการเขา้ชั้นเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เฉพาะภาค 1/2553 และภาค 1/2554  เท่านั้น  เม่ือ
มองในภาพรวม  แสดงว่าผลการสอบหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะการ
เขา้ชั้นเรียนอยา่งเดียว  อาจจะข้ึนอยูก่บัรูปแบบการเรียนรู้ของนกัศึกษา  หรือนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขา้
ชั้นเรียนในภาคการศึกษาน้ี  อาจจะลงทะเบียนหลายคร้ัง  และเคยเขา้ชั้นเรียนในภาคการศึกษา   
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ท่ีผา่นมา หรืออาจจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหาวิชาท่ีนกัศึกษาอาจจะศึกษาดว้ยตนเองได ้หรือ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึก  ท่ีวา่นกัศึกษามีระดบัความถ่ี
ในการเขา้ชั้นเรียนเหมือนกนั  แต่ผลสอบหรือคะแนนสอบแตกต่างข้ึนอยู่กบัสติปัญญา  และ
พฤติกรรมหรือรูปแบบการเรียนของนกัศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังน้ีต้องการศึกษาความถ่ีในการเข้าชั้นเรียนว่ามีผลต่อสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาหรือไม่ ระหวา่งปีการศึกษา 2553 – 2555  ซ่ึงเป็นการศึกษาเบ้ืองตน้โดยไม่ไดพ้ิจารณา
ถึงปัจจยัอ่ืน ๆ  และผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาท่ีไดก้็ไม่สอดคลอ้งกนั  แสดงวา่ในแต่ละ
ภาคการศึกษามีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เช่น พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาแตกต่างกนั  ดงันั้นเพื่อท่ีใหไ้ดผ้ลสมบูรณ์ข้ึนควรศึกษาในเร่ืองปัจจยัอ่ืน ๆ ต่อไป 
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