
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนส าหรับวชิาเลอืกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
 

รศ.ดร.จินตนา  พรพไิลพรรณ 
 

 มหาวิทยาลยัรามค าแหงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบัทุกคนทุกวยั 
ท่ีต้องการศึกษาหาความรู้ สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนั มีการจัด 
การเรียนการสอนแบบตลาดวิชา คือมีการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่ไม่บงัคบัเวลาในการ 
เขา้ชั้นเรียน (พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2541 ) นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงสามารถ
เลือกวธีิการเรียนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล โดยมหาวิทยาลยัจดัให้มี
การเรียนการสอนในชั้นเรียน ส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการมาเรียนในชั้นเรียน และจดัส่ือการสอนต่าง ๆ 
ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่สามารถเดินทางมาเรียนในชั้นเรียนได้อย่างสม ่าเสมอ จาก “เอกลักษณ์” ของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีเป็นมหาวิทยาลยัตลาดวิชา ท าให้ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั
รามค าแหงแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษาคือมีนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาต่าง ๆ สามารถมาเข้าเรียนในชั้นเรียนมากน้อยเพียงใด และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนแตกต่างจากนกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียนหรือไม่ 
  
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 
ซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐานในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์พบว่า ในระหว่างปีการศึกษา 2553 – 
2554 ( 6 ภาคการศึกษา) จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1  
มีแนวโน้มลดลง แต่ลดลงในสัดส่วนท่ีน้อยกว่านกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์ แต่
สัดส่วนของนกัศึกษาท่ีเขา้สอบต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาใกลเ้คียงกนั 
 
 เม่ือพิจารณาเฉพาะจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าชั้ นเรียนเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษา 
ท่ีลงทะเบียนเรียนและกับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ พบว่าในแต่ละภาคการศึกษามีสัดส่วนการ 
เขา้ชั้นเรียนแตกต่างกนัและมีทิศทางไม่แน่นอน อยูร่ะหว่างร้อยละ 15.87 – 34.38 และร้อยละ 25.00 – 
53.85 ตามล าดบั ซ่ึงสัดส่วนทั้งของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน และต่อ
นกัศึกษาท่ีเขา้สอบสูงสุดอยูใ่นภาค 1 ปีการศึกษา 2554 แต่สัดส่วนของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนต่อจ านวน
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนต ่าสุดในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ในขณะท่ีสัดส่วนของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนต่อ
นกัศึกษาท่ีเขา้สอบต ่าสุดอยูใ่นภาค 2 ปีการศึกษา 2555 
 
 ในดา้นผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยวดัจาก
คะแนนสอบ ผลการศึกษาพบว่า การเขา้ชั้นเรียนหรือไม่เขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาไม่มีผลต่อคะแนนสอบ 



 2 

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ทุกภาคการศึกษา ถ้าพิจารณาผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนการสอนจากผล 
การสอบไดห้รือตก จากจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้สอบพบวา่สัดส่วนของผูส้อบไดม้ากกวา่ผูส้อบตกทุกภาค
การศึกษา แต่เม่ือพิจารณาแยกเป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนและไม่เขา้ชั้นเรียนพบว่าสัดส่วนของ
นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนท่ีสอบได ้มีสัดส่วนท่ีสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียนและสอบได ้ขอ้ท่ีน่าสังเกต
คือในภาค 2 ปีการศึกษา 2555 มีสัดส่วนท่ีนกัศึกษาเขา้เรียนและสอบไดสู้งสุด แต่สัดส่วนของนกัศึกษา
ท่ีเขา้ชั้นเรียนในภาคการศึกษาน้ีกลบัต ่าสุด แต่อย่างไรก็ตามเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการสอนท่ีวดัจากผลสอบกบัการเขา้ชั้นเรียน พบว่าเฉพาะ ภาค 1 ปีการศึกษา 2553 และ 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 เท่านั้นท่ีการเขา้ชั้นเรียนมีความสัมพนัธ์กบัผลการสอบอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ซ่ึงหมายความว่านกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนหรือไม่เขา้ชั้นเรียนมีผลการสอบได้หรือตกแตกต่างกนั 
แสดงว่านกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอมีสัดส่วนการสอบไดม้ากกว่านกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียนหรือ 
เข้าชั้ นเรียนเป็นบางคร้ัง ส าหรับภาคการศึกษาอ่ืน ๆ พบว่าการเข้าชั้ นเรียนหรือไม่เข้าชั้ นเรียนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลการสอบไดห้รือตก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายความว่านกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียน
หรือไม่เขา้ชั้นเรียนไม่มีผลต่อการสอบไดห้รือสอบตก แสดงวา่การสอบไดห้รือสอบตกของนกัศึกษาอาจ
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ 
 
 จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการเข้าชั้ นเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทรัพยากรมนุษย ์1 มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนเฉพาะบางภาคการศึกษาเท่านั้น ส่ิงท่ี
น่าสนใจคือ ส าหรับวชิาเลือกอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ใช่วิชาพื้นฐานในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยจ์ะมี
ลกัษณะแนวโน้มการลงทะเบียนเรียน การเข้าชั้นเรียน ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน 
อย่างไรเหมือนกนัหรือแตกต่างจากวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 ซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐานหรือไม่ 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงสนใจท่ีจะเลือกศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนส าหรับวิชาเลือกใน
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ โดยเลือกศึกษาวชิาการวเิคราะห์ตลาดแรงงาน (ECO 3005) 
 
 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาแนวโนม้ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนหรือมาฟัง
ค าบรรยายท่ีมหาวิทยาลัย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการวิเคราะห์
ตลาดแรงงาน พร้อมเปรียบเทียบกบัวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 
 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนหรือมาฟังค า
บรรยายท่ีมหาวทิยาลยักบันกัศึกษาท่ีไม่เขา้เรียนในวชิาการวเิคราะห์ตลาดแรงงาน พร้อมเปรียบเทียบกบั
วชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 
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 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียน เก่ียวกบัเหตุผลในการลงทะเบียน
วิธีการสอนของอาจารย ์ต ารา ส่ือการสอน วิธีการศึกษาของนกัศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาท่ีเรียนในวิชาการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน พร้อมเปรียบเทียบกบัวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย ์1 
  
 ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศึกษาแนวโน้มของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนหรือมาฟัง 
ค าบรรยายท่ีมหาวิทยาลยัและนกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียน พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระหว่างนักศึกษาท่ีเข้าชั้นเรียนหรือมาฟังค าบรรยายท่ีมหาวิทยาลัย กับนักศึกษาท่ีไม่เข้าชั้นเรียน 
ในวชิาการวเิคราะห์ตลาดแรงงาน ระหวา่งปีการศึกษา 2553 – 2555  (6 ภาคการศึกษาปกติ) 
 
 2. ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ีเรียน วิธีการสอน
ของอาจารย ์ต ารา ส่ือการสอน วิธีการศึกษาของนกัศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉพาะนกัศึกษา 
ท่ีเขา้ชั้นเรียนในภาค 2 ปีการศึกษา 2555 โดยวธีิการสัมภาษณ์เจาะลึกนกัศึกษาในชั้นเรียน  
 
 นิยามศัพท์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทกัษะอนัเกิดจากการเรียนรู้ 

ท่ีไดเ้รียนมาแลว้ ท่ีไดจ้ากผลการสอบของครู ซ่ึงวดัจากคะแนนสอบหรือ
ผลการสอบ 

 
 วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากร คือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาการ

วเิคราะห์ตลาดแรงงาน (ECO 3005) ในปีการศึกษา 2553 – 2555 
   
 กลุ่มตวัอยา่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีลงทะเบียนเรียนและเข้า สอบ 

ในวชิาการวเิคราะห์ตลาดแรงงาน 
 
 สถิติทีใ่ช้ 
 1. การศึกษาแนวโนม้ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาท่ีเขา้สอบ นกัศึกษาท่ีเขา้
ชั้นเรียน และผลการสอบ คิดเป็นร้อยละ 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระหว่างนักศึกษาท่ีเข้าชั้ นเรียนหรือมาฟัง 
ค าบรรยายของมหาวทิยาลยักบันกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียน โดยใช ้ANOVA (F- test) และ      2- test   



 4 

 วชิาในสาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
 การเลือกเรียนในสาขาวิชาน้ีนักศึกษาต้องเรียนวิชาบังคับ คือ วิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย ์1 (ECO 3000) และวิชาเลือกอีก 5 วิชาในกลุ่มวิชาเลือก โดยตอ้งมีรหัสวิชา 4000  
ข้ึนไป 1 กระบวนวชิา ในภาค 2 ปีการศึกษา 2555 มีการเปิดบรรยายวิชาเลือก 5 วิชา เป็นรหสัวิชา 3000 
ข้ึนไป 4 วชิา ไดแ้ก่ เศรษฐศาสตร์การคุม้ครองแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์ (ECO 3003) เศรษฐศาสตร์
การศึกษา (ECO 3004) การวเิคราะห์ตลาดแรงงาน (ECO 3005) และเศรษฐศาสตร์ความมัน่คงทางสังคม 
(ECO 3006) และรหสัวชิา 4000 ข้ึนไป 4 วชิา ไดแ้ก่ สหภาพแรงงาน (ECO 4003) เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
(ECO 4004) เศรษฐศาสตร์การยา้ยถ่ิน (ECO 4006) และสัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 
(ECO 4009) 
 
 วชิาการวเิคราะห์ตลาดแรงงาน (ECO 3005)  เป็นวชิาเลือกรหสั 3000 ข้ึนไป วิชาหน่ึงใน
จ านวน 4 วิชาท่ีเปิดสอน เป็นการศึกษาลกัษณะและกระบวนการของตลาดแรงงานและวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบัตลาดแรงงาน โดยศึกษาอุปสงคแ์ละอุปทานของแรงงานอยา่งละเอียด ในดา้นอุปสงคน์อกจาก
อธิบายทฤษฎีแลว้ยงัศึกษาอุปสงคข์องแรงงานในแต่ละอาชีพ วิธีการก าหนดอตัราจา้งในกรณีท่ีแรงงาน
มีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั ในดา้นอุปทานนอกจากจะศึกษาลกัษณะของเส้นอุปทานของแรงงาน
ในแต่ละอาชีพแล้ว ยงัวิเคราะห์หลกัการเลือกอาชีพ การพฒันาคุณภาพของแรงงาน หลกัการลงทุน
ทางการศึกษา  การวิเคราะห์ตลาดแรงงานในทางทฤษฎี หน้าท่ีของตลาดแรงงาน และสถาบนัท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นคนกลางในการหางานท า ตลอดจนการปรับตวัของนายจา้งและลูกจา้ง วเิคราะห์ตลาดแรงงาน
ในประเทศไทย เก่ียวกับวิเคราะห์การมีงานท า การเลือกอาชีพ และการจดัหางาน ตลอดจนปัญหา
ตลาดแรงงานในประเทศไทย 
 
 ลกัษณะการเรียนการสอนในวิชาการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน มีลกัษณะเช่นเดียวกบัวิชา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 คือ เป็นลกัษณะการบรรยายในชั้นเรียน ให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั เปิด
โอกาสให้นกัศึกษาซักถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัอาจารยผ์ูส้อนทั้งในชั้นเรียนและนอกเวลาเรียน 
แนะน าให้นกัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอน จะใชต้ ารา และ power point วิธีการวดัผล 
ขอ้สอบเป็นแบบอตันยั 
 
 ผลการศึกษา 
 ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนในวิชาการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ จะแบ่งการศึกษาออกเป็น ดงัน้ี    
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 1. การศึกษาแนวโน้มของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จ านวนนักศึกษาที่เข้าช้ันเรียน 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
วชิาการวเิคราะห์ตลาดแรงงาน ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2555  (ตารางท่ี 1) 
        
 ผลการศึกษาพบว่า แนวโน้มของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชการวิเคราะห์
ตลาดแรงงาน มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจาก 56 คน ในภาค 1 ปีการศึกษา 2553 เป็น 76 คน ในภาค 2  
ปีการศึกษา 2555 (ตารางท่ี 1) เม่ือเทียบกบันกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 
ซ่ึงมีแนวโน้มลดลงจาก 142 คน ในภาค 1 ปีการศึกษา 2553 เหลือ 75 คน ในภาค 2 ปีการศึกษา 2555  
แต่เม่ือเปรียบเทียบจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนทั้ง 2 วิชา ในภาค 2 ปีการศึกษา 2555 พบวา่มีจ านวน
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนใกลเ้คียงกนั 
 
 เม่ือพิจารณาเฉพาะนกัศึกษาเขา้ชั้นเรียนต่อนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนพบวา่มีสัดส่วนไม่
แน่นอน อยูร่ะหวา่งร้อยละ 28.95 – 41.18 โดยมีสัดส่วนนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนต่อนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนสูงสุดในภาค 1 ปีการศึกษา 2554 และต ่าสุดในภาค 2 ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงคลา้ยกบันกัศึกษาท่ีเขา้
ชั้นเรียนต่อนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 แต่มีสัดส่วนมากกวา่ 
 
 ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้สอบต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน พบว่าเกินกว่าร้อยละ 
50 ซ่ึงสูงกว่าจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบต่อจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย ์1 
 
 เม่ือพิจารณาเฉพาะนกัศึกษาท่ีเขา้สอบ พบวา่ นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนต่อจ านวนนกัศึกษา
ท่ีเข้าสอบมีลักษณะไม่แน่นอนอยู่ระหว่างร้อยละ 39.47 – 60.71 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่าในวิชา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 
 
 ในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าสัดส่วนของผูส้อบได้สูงกว่าผูส้อบตกทุกภาค
การศึกษา เช่นเดียวกบัในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 โดยมีสัดส่วนของผูส้อบได ้อยูร่ะหวา่ง
ร้อยละ 60 – 85.37 ซ่ึงสูงกวา่สัดส่วนของผูส้อบไดใ้นวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1  
 
 เม่ือพิจารณาแยกศึกษาออกเป็นกลุ่มของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียน กบั กลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ได้
เขา้ชั้นเรียนผลการศึกษา พบว่าสัดส่วนของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนสอบไดสู้งกว่ากลุ่มท่ีไม่เขา้ชั้นเรียน
เช่นเดียวกบัวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 
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ตารางที ่1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เข้าสอบ และเข้าช้ันเรียนในวิชาการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน  
(ECO 3005) ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2555 

 

จ านวนนักศึกษา 
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 56 100 81 100 85 100 66 100 56 100 76 100 

- เขา้เรียนในชั้นเรียน 19 33.93 24 29.63 35 41.18 23 34.85 21 37.5 22 28.95 

- ไม่เขา้เรียนในชั้นเรียน 37 66.07 57 70.37 50 58.82 43 65.15 35 62.5 54 71.05 

- เขา้สอบ 28 50 47 58.02 45 52.94 38 57.58 34 60.71 41 53.95 

- ไม่เขา้สอบ (ขาดสอบ) 28 50 34 41.98 40 47.06 28 42.42 22 39.29 35 46.05 

             

จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ             

1. การเขา้เรียน 28 100 47 100 45 100 38 100 34 100 41 100 

    - เขา้เรียนในชั้นเรียน 17 60.71 22 46.81 26 57.78 15 39.47 15 44.12 18 43.90 

    - ไม่เขา้เรียนในชั้นเรียน 11 39.29 25 53.19 19 42.22 23 60.53 19 55.88 23 56.90 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน             

     - สอบได ้ 20 71.43 39 82.98 27 60 30 78.95 24 70.59 35 85.37 

     - สอบตก 8 28.27 8 17.02 18 40 8 21.05 10 29.41 6 14.63 

             

จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าเรียน 17 100 22 100 26 100 15 100 15 100 18 100 

     - สอบได ้ 15 88.24 19 86.36 18 69.23 13 86.67 11 73.33 17 94.44 

     - สอบตก 2 11.76 3 13.64 8 30.77 2 13.33 4 26.67 1 5.56 

จ านวนนักศึกษาทีไ่ม่เข้าช้ันเรียน 11 100 25 100 19 100 22 100 19 100 23 100 

     - สอบได ้ 5 45.45 20 80 9 47.37 17 73.91 13 68.42 18 78.26 

     - สอบตก 6 54.55 5 20 10 52.63 6 26.09 6 31.58 5 21.74 

             

 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าช้ันเรียน หรือมาฟัง  
ค าบรรยายที่มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่ไม่เข้าช้ันเรียนในวิชาการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ระหว่าง  
ปีการศึกษา 2553 – 2555 
 
 การศึกษาในเร่ืองนีจ้ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 2.1 ศึกษารูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของการเข้าช้ันเรียน กับคะแนนสอบ

ของนักศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและความถี่ในการเข้าช้ันเรียนและระดับ
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x

คะแนนสอบ ในแต่ละภาคการศึกษา และทดสอบว่าความถี่ในการเข้าช้ันเรียน  
ทีแ่ตกต่างกนัมีผลต่อคะแนนสอบแตกต่างกนัหรือไม่ โดยใช ้F-test ทดสอบ 

 
 2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเข้าช้ันเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

(ผลการสอบได้ – ตก) ของนักศึกษาว่ามีความสัมพันธ์หรือไม่ ทดสอบโดยใช้  
    2- test 

 
 ผลการศึกษา 
 2.1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของการเข้าช้ันเรียนกับคะแนนสอบของ 

นักการศึกษา แสดงในตารางที ่2 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1. ลักษณะความถ่ีของการเข้าชั้ นเรียนของนักศึกษาท่ีเข้าสอบ พบว่า ทุกภาค
การศึกษามีสัดส่วนนกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียนสูงกวา่นกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียน ยกเวน้ในภาค 1 ปีการศึกษา 
2553 และภาค 1 ปีการศึกษา 2554 มีสัดส่วนของนักศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนสูงกว่าไม่เขา้ชั้นเรียน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 พบว่ามีลกัษณะเช่นเดียวกนัแต่สัดส่วนการเขา้ 
ชั้นเรียนของนกัศึกษาท่ีเขา้สอบในวชิาการวเิคราะห์ตลาดแรงงานสูงกวา่ 
 
    เม่ือพิจารณาในกลุ่มนักศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียน พบว่า ความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียน 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงสม ่าเสมอ ยกเวน้ในภาค 1 ปีการศึกษา 2553 ท่ีสัดส่วนการเข้า 
ชั้นเรียนในแต่ละระดับใกล้เคียงกัน เม่ือเทียบกับความถ่ีในการเข้าชั้ นเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย ์1 ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
  2. ผลการสอบของนกัศึกษา พบวา่ คะแนนสอบของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
ปานกลางและสูง ทุกภาคการศึกษา และมีคะแนนเฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 50 ซ่ึงคลา้ยกบัวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย ์1 
 
  3. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบของนักศึกษากับลักษณะการ 
เขา้ชั้นเรียนทั้ง 6 ภาคการศึกษา พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติด้วยระดบัความ
เช่ือมัน่ ร้อยละ 90 และ 95 (ยกเวน้ในภาค 1 ปีการศึกษา 2554) แสดงวา่ความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียนของ
นกัศึกษาต่างกนั มีผลท าให้คะแนนสอบแตกต่างกนั ยกเวน้ในภาค 1 ปีการศึกษา 2554 มีความถ่ีในการ
เขา้ชั้นเรียนไม่มีผลต่อคะแนนสอบ ซ่ึงแตกต่างจากผลการศึกษาในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 
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ท่ีการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อคะแนนสอบ หรือการเขา้ชั้นเรียน
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคะแนนสอบทุกภาคการศึกษา 
 
ตารางที ่2 ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการเข้าช้ันเรียน และคะแนนสอบของนักศึกษาที่เข้าสอบใน

วชิาการวเิคราะห์ตลาดแรงงาน (ECO 3005) ระหว่างปีการศึกษา 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 

การเข้าช้ันของนักศึกษา 11 39.29 25 53.19 19 42.2 23 60.53 19 55.88 23 56.10 

- ไม่เขา้ชั้นเรียน 6 21.43 7 14.89 4 8.89 5 13.16 3 8.82 3 7.32 

- เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 4 14.29 6 12.77 4 8.89 2 5.26 8 23.53 9 21.95 

- เขา้ชั้นเรียนระดบัปานกลาง 7 25.00 9 19.15 18 40.00 8 21.05 4 11.76 6 14.63 

- เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 28 100 47 100 45 100 38 100 34 100 41 100 

รวม             
             

คะแนนสอบ             

- ต ่ามาก 4 14.29 3 6.38 5 11.1 2 5.26 7 20.59 0 0.00 

- ต ่า 3 10.71 4 8.51 7 15.56 4 10.53 6 17.65 6 14.63 

- ปานกลาง 6 21.43 17 36.17 17 37.78 13 34.21 9 26.47 18 43.90 

- สูง 7 25.00 17 36.17 13 28.89 13 34.21 6 17.65 15 36.59 

- สูงมาก 8 28.57 6 12.77 3 6.67 6 15.79 6 17.65 2 4.88 

รวม 28 100 47 100 45 100 38 100 34 100 41 100 
             

คะแนนเฉล่ีย 61.29 61.15 50.82 60.05 50.29 57.93 

ค่า SD  29.759 19.421 21.670 19.654 26.829 15.584 

คะแนนสูงสุด 100 98 96 94 89 99 

คะแนนต ่าสุด 0 10 0 10 0 28 

       

F-test 7.439 2.557 .373 3.332 2.506 3.004 

(Sig) ( .001 ) ( .068 ) ( .773 ) ( .031 ) ( .078 ) ( .043) 

 
 2.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเข้าช้ันเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน โดยวดัจากผลการสอบ (ได้ – ตก) 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนักศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนกบันกัศึกษา 
ท่ีไม่เขา้ชั้นเรียน (ตารางท่ี 3) พบวา่สัดส่วนของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนสอบไดม้ากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่เขา้
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ชั้นเรียนและสอบไดทุ้กภาคการศึกษา และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบั
การเขา้ชั้นเรียน พบวา่ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เฉพาะ
ภาค 1 ปีการศึกษา 2553 เท่านั้น ส าหรับวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ชั้นเรียนในภาค 1 ปีการศึกษา 2553 และ 2554 ส าหรับภาคการศึกษาอ่ืน ๆ 
การเขา้ชั้นเรียนหรือไม่ไม่มีผลต่อการสอบไดห้รือตก 
 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเก่ียวกับความถ่ีในการเข้าชั้ นเรียนกับผลสัมฤทธ์ิใน 
การเรียน (ตารางท่ี 4) สัดส่วนของนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนอย่างสม ่าเสมอมีสัดส่วนการสอบไดสู้งสุด และ
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าเฉพาะในภาค 1 ปีการศึกษา 2553 เท่านั้นมีนักศึกษาท่ีเข้าชั้นเรียน
แตกต่างมีผลท าให้สอบไดห้รือตกแตกต่างกนั นอกจากน้ีพบว่า ในภาค 1 ปีการศึกษา 2553 นกัศึกษา 
ท่ีเขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ มีสัดส่วนการสอบไดร้้อยละ 100 ส าหรับภาคการศึกษาอ่ืน ๆ การเขา้ชั้นเรียน
ของนกัศึกษาไม่มีผลต่อการสอบไดห้รือตกเช่นเดียวกบักรณีแรก 
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ตารางที ่3 ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่เข้าช้ันเรียนกับนักศึกษาที่ไม่เข้าช้ันเรียน
ในวชิาการวเิคราะห์ตลาดแรงงาน ในปีการศึกษา 2553 – 2555 

 
 

ลกัษณะการเข้าช้ันเรียน 
จ าแนกตามภาคการศึกษา 

 

ผลการสอบ 
 

      2  –  test 
(p – value) 

สอบได้ สอบตก รวม 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ภาคการศึกษา 1/2553         
ไม่เขา้ชั้นเรียน 5 (45.45)  6 (54.55)  11 (100)  5.989 
เขา้ชั้นเรียน 15 (81.24)  2 (11.76)  17 (100)  (.014) 

รวม 20 (71.43)  8 (28.57)  28 (100)   
ภาคการศึกษา 2/2553         
ไม่เขา้ชั้นเรียน 20 (80.00)  5 (20.00)  25 (100)  .336 
เขา้ชั้นเรียน 19 (86.36)  3 (13.64)  22 (100)  (.562) 

รวม 39 (82.98)  8 (17.02)  47 (100)   
ภาคการศึกษา 1/2554         
ไม่เขา้ชั้นเรียน 9 (43.37)  10 (52.63)  19 (100)  2.186 
เขา้ชั้นเรียน 18 (69.23)  8 (30.77)  26 (100)  (.139) 

รวม 27 (60.00)  18 (40.00)  45 (100)   
ภาคการศึกษา 2/2554         
ไม่เขา้ชั้นเรียน 17 (73.91)  6 (26.09)  23 (100)  .889 
เขา้ชั้นเรียน 13 (86.67)  2 (13.33)  15 (100)  (.346) 

รวม 30 (78.95)  8 (21.05)  38 (100)   
ภาคการศึกษา 1/2555         
ไม่เขา้ชั้นเรียน 13 (68.42)  6 (31.58)  19 (100)  .097 
เขา้ชั้นเรียน 11 (73.33)  4 (26.67)  15 (100)  (.755) 

รวม 24 (70.59)  10 (29.41)  34 (100)   
ภาคการศึกษา 2/2555         
ไม่เขา้ชั้นเรียน 18 (78.26)  5 (21.74)  23 (100)  2.117 
เขา้ชั้นเรียน 17 (94.44)  1 (5.56)  18 (100)  (.146) 

รวม 35 (85.37)  6 (14.63)  41 (100)   
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ตารางที ่4 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กับความถี่ในการเข้าช้ันเรียนของ
นักศึกษาทีเ่รียนวชิาการวเิคราะห์ตลาดแรงงาน ในปีการศึกษา 2553 – 2555 

 
 

ลกัษณะการเข้าช้ันเรียน 
จ าแนกตามภาคการศึกษา 

 

ผลการสอบ 
 

        2  –  test 
(p – value) 

สอบได้ สอบตก รวม 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ภาคการศึกษา 1/2553         
ไม่เขา้ชั้นเรียน 5 (45.45) 6 (54.55) 11 (100)  
เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 5 (83.33) 1 (16.67) 6 (100) 6.878 
เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 3 (75.00) 1 (25.00) 4 (100) (.076) 
เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 7 (100.00) 0 (0.00) 7 (100)  

รวม 20 (71.43) 8 (28.57) 28 (100)  
        

ภาคการศึกษา 2/2553         
ไม่เขา้ชั้นเรียน 20 (80.00) 5 (20.00) 25 (100)  
เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 5 (71.43) 2 (28.57) 7 (100) 2.665 
เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 5 (83.33) 1 (16.67) 6 (100) (.446) 
เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 9 (100.00) 0 (0.00) 9 (100)  

รวม 39 (82.98) 8 (17.02) 47 (100)  
        

ภาคการศึกษา 1/2554         
ไม่เขา้ชั้นเรียน 9 (47.37) 10 (52.63) 19 (100)  
เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 2 (50.00) 2 (50.00) 4 (100) 3.967 
เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 2 (50.00) 2 (50.00) 4 (100) (.265) 
เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 14 (77.78) 4 (22.22) 18 (100)  

รวม 27 (60.00) 18 (40.00) 45 (100)  
        

ภาคการศึกษา 2/2554         
ไม่เขา้ชั้นเรียน 17 (73.91) 6 (26.09) 23 (100)  
เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 3 (60.00) 2 (40.00) 5 (100) 4.097 
เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 2 (100) 0 (0.00) 2 (100) (.251) 
เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 8 (100) 0 (0.00) 8 (100)  

รวม 30 (78.95) 8 (21.05) 38 (100)  
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ตารางที ่4  (ต่อ) 
 

 

ลกัษณะการเข้าช้ันเรียน 
จ าแนกตามภาคการศึกษา 

 

ผลการสอบ 
 

      2  –  test 
(p – value) 

สอบได้ สอบตก รวม 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ภาคการศึกษา 1/2555         
ไม่เขา้ชั้นเรียน 13 (68.42) 6 (31.58) 19 (100)  
เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 2 (66.67) 1 (33.33) 3 (100) 1.984 
เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 5 (62.50) 3 (37.50) 8 (100) (.576) 
เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 4 (100) 0 (0.00) 4 (100)  

รวม 24 (70.59) 10 (29.41) 34 (100)  
        

ภาคการศึกษา 2/2555         
ไม่เขา้ชั้นเรียน 18 (78.26) 5 (21.74) 23 (100)  
เขา้ชั้นเรียนนอ้ย 2 (66.67) 1 (33.33) 3 (100) 4.341 
เขา้ชั้นเรียนปานกลาง 9 (100.00) 0 (0.00) 9 (100) (.227) 
เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ 6 (100.00) 0 (0.00) 6 (100)  

รวม 35 (85.37) 6 (14.63) 41 (100)  
        

 

  3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าช้ันเรียน เกี่ยวกับเหตุผลของการลงทะเบียนเรียน 
เนื้อหาวิชาที่ เรียน ต ารา ส่ือการสอน วิธีการศึกษาของนักศึกษา และผลสัมฤทธ์ิ  
ทางการเรียน โดยสัมภาษณ์เจาะลึกนักศึกษาที่เข้าช้ันเรียนในวิชานี้ ในภาค 2 ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 7 คน และให้กรอกแบบสอบถามเพิม่เติมในวันทีนั่กศึกษามาสอบ 

 

 ผลการศึกษา ในจ านวนนกัศึกษา 7 คน ทุกคนลงทะเบียนในเทอมน้ี 24 หน่วยกิต และ
มาเรียนสม ่าเสมอ เข้าสอบ 5 คน ขาดสอบ 2 คน ส่วนใหญ่อายุ 22 ปี เรียนเต็มเวลา 3 คน อีก 2 คน 
ท างานบางเวลา ผลการสอบพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนเต็มเวลา ไม่ได้ท  างาน 3 คน แต่คะแนนสอบ 
ไม่เท่ากนั ส าหรับนกัศึกษาท่ีท างานดว้ยเรียนดว้ย ไดค้ะแนนสอบนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดท้  างาน แมจ้ะ
มาเรียนสม ่ าเสมอเช่นเดียวกัน แสดงว่าผลการสอบไม่ได้ข้ึนอยู่กับเข้าชั้ นเรียนเพียงอย่างเดียว  
ซ่ึงรายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ มีดงัน้ี 
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นักศึกษาคนที ่1 เป็นนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสอบสูงสุดในจ านวนนกัศึกษา 5 คนท่ีเขา้สอบ คะแนนสอบ
อยูใ่นระดบัดีมาก อายุ 22 ปี เป็นคนต่างจงัหวดั พกัอาศยัอยูห่อพกัโดยบิดามารดามีอาชีพเป็นเกษตรกร 
การศึกษาของบิดามารดาต ่ากวา่ปริญญาตรี เรียนเตม็เวลาไม่ไดท้  างาน ลงทะเบียนเรียนเป็นคร้ังแรก 
 

  สาเหตุทีล่งทะเบียนเรียนในวชิานี ้
  1. ตอ้งการเขา้ใจสภาพตลาดแรงงาน 
  2. เวลาบรรยายเหมาะสม 
  3. ชอบอาจารยผ์ูส้อน 
  4. เพื่อนสนิทชวนใหม้าเรียน 
 
  เนื้อหาวิชาและต ารา  เน้ือหาวิชายากมาก ต าราควรจดัเรียงเน้ือหาให้อ่านเขา้ใจง่าย แต่ก็
สามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้
 
  วธีิการศึกษาของนักศึกษา 
  1. ตั้งใจมาเรียนอย่างสม ่าเสมอ  เพราะชอบเน้ือหาวิชา อยากได้เกรดสูง การมาเรียน
สม ่าเสมอท าใหมี้วนิยัในการเรียน และไดรั้บความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย ์
  2. ก่อนมาเรียนมีการเตรียมความพร้อมล่วงหนา้ 
  3. มีการติวทบทวนเน้ือหาวชิากบัเพื่อนสนิท 
  4. เวลาสงสัยในเน้ือหาจะถามอาจารยผ์ูส้อน 
  5. มีสมาธิในการอ่านหนงัสือ 
  6. การสอบในคร้ังน้ีขอ้สอบยากระดบัปานกลาง 
 
  รูปแบบการเรียนการสอนทีต้่องการ 
  เป็นการเรียนท่ีเน้นดา้นการคิด วิเคราะห์ น าสถานการณ์ปัจจุบนัมาวิเคราะห์ให้เขา้กบั
หลกัสูตร ซ่ึงปกติในวชิาน้ีอาจารยก์็ใชว้ธีิน้ีสอนอยูแ่ลว้ 
 
นักศึกษาคนที ่2 เป็นนักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนดีปานกลาง อายุ 22 ปี เป็นคนต่างจงัหวดัพกัอาศยั 
อยูห่อพกั บิดามารดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั การศึกษาของบิดามารดาต ่ากวา่ปริญญาตรี เรียนเต็ม
เวลาไม่ไดท้  างาน 
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  สาเหตุทีล่งทะเบียนเรียนวชิานี ้
  1. เน้ือหาวชิาน าไปประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนัได ้
  2. เวลาบรรยายเหมาะสม 
  3. ชอบอาจารยผ์ูส้อน 
 
  เนือ้หาวชิาและต ารา  เน้ือหาเขา้ใจง่ายไม่สลบัซบัซอ้น มีการใชภ้าษาในหนงัสือถูกตอ้ง 
 
  วธีิการศึกษาของนักศึกษา 
  1. มีความตั้งใจเรียน และมาเรียนสม ่าเสมอ เพราะการมาเขา้ชั้นเรียนจะไดน้ าความรู้ 
ท่ีไดม้าใชใ้นการท าขอ้สอบ เพราะการเรียนในชั้นเรียนอาจารยจ์ะแนะน าท าให้เขา้ใจไดง่้ายและไดรั้บ
ความรู้เพิ่มเติมนอกจากในต ารา นอกจากน้ีอยากไดเ้กรดสูง ๆ 
  2. ก่อนมาฟังค าบรรยายหรือเข้าชั้ นเรียนจะอ่านหนังสือมาล่วงหน้าเป็นบางคร้ัง  
แต่ความสามารถในการสรุปเน้ือหาท่ีอ่านอยู่ในระดบัปานกลาง และมีความเตรียมพร้อมในการสอบ
ระดบัมาก 
  3. มีสมาธิในการอ่านหนงัสือเป็นบางเวลา 
  4. เวลาท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสือไม่สม ่าเสมอ 
  5. มีการคน้ควา้เพิ่มเติมบา้ง 
  6. การสอบในคร้ังน้ีขอ้สอบยากในระดบัมาก 
 
  รูปแบบการเรียนการสอนทีต้่องการ 
  ตอ้งการรูปแบบการสอนแบบบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ เพื่อจะท าให้เขา้ใจได้
ง่ายข้ึน 
 
นักศึกษาคนที ่3 เป็นนักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนดีปานกลาง อายุ 22 ปี เป็นคนต่างจงัหวดั อาศยัอยู่

หอพกั บิดาประกอบอาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ มารดาประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว การศึกษาบิดามารดาต ่ากว่าปริญญาตรี เรียนเต็มเวลาไม่ได้ท างาน 
ลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก 

 
  สาเหตุทีล่งทะเบียนเรียนในวชิานี้ 
  1. ชอบเน้ือหาวชิาเพราะคิดวา่จะเป็นประโยชน์ เวลาบรรยายเหมาะสมในระดบัมาก 
  2. ชอบอาจารยผ์ูส้อนในระดบัมาก 
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  เนือ้หาวชิาและต ารา  เน้ือหาต าราเหมาะสมแลว้ 
 
  วธีิการศึกษาของนักศึกษา 
  1. เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ เพราะการมาฟังค าบรรยายในชั้นเรียนจะท าให้เกิดความรู้ ความ
เขา้ใจเน้ือหามากกวา่ท่ีจะอ่านต าราเอง นอกจากน้ีอาจารยย์งัแนะแนววธีิการตอบค าถาม 
  2. ในการเขา้ชั้นเรียน จะมีความตั้งใจอยูใ่นระดบัมาก 
  3. ความสามารถในการสรุปเน้ือหาท่ีไดจ้ากการอ่านอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  4. ความยากของขอ้สอบระดบัปานกลาง  
  5. การสอบในคร้ังน้ีไม่ค่อยพร้อม เพราะลงทะเบียนเรียน 3 วิชาติด ๆ กนั และเวลาสอบ
ก็ติดกนัทั้ง 3 วชิา ท าใหอ่้านหนงัสือไม่เตม็ท่ี 
 
  รูปแบบการเรียนการสอนทีต้่องการ 
  รูปแบบการเรียนการสอนในรูปการวเิคราะห์ ฝึกใหมี้ความคิดและอธิบายใหเ้ขา้ใจ 
 
นักศึกษาคนที ่4 เป็นนกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนปานกลาง อาย ุ27 ปี เป็นคนต่างจังหวัด พักอาศัยอยู่

หอพกั บิดาประกอบอาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มารดาประกอบอาชีพส่วนตวั 
การศึกษาของบิดาระดบัปริญญาตรี การศึกษาของมารดาต ่ากวา่ปริญญาตรี ท างานใน
ภาคเอกชน แต่สามารถมาเรียนสม ่าเสมอ ลงทะเบียนเรียนเป็นคร้ังแรก 

 
  สาเหตุทีล่งทะเบียนเรียนในวชิานี ้
  1. คิดว่าสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้เช่น วิธีคิด การตดัสินใจเขา้ท างาน
การเลือกผลตอบแทนใน 2 อาชีพ 
  2. เวลาบรรยายเหมาะสม 
  3. ชอบอาจารยผ์ูส้อน 
 
  เนือ้หาวชิาและต ารา  เน้ือหาวชิาในต าราเขา้ใจง่าย 
 
  วธีิการศึกษาของนักศึกษา 
  1. พยายามเขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอเพราะอยากสอบผา่น และมีความรู้ในเน้ือหาวิชาในกรณี
บางคร้ังท่ีไม่ไดเ้ขา้ชั้นเรียนก็จะไปพบอาจารยผ์ูส้อน 
  2. มีความตั้งใจในการเรียนระดบัปานกลาง เพราะตอ้งท างานควบคู่กบัการเรียน 
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  3. ความพร้อมในการสอบระดบัปานกลาง เพราะไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนงัสือ อ่านหนงัสือ
ตอนใกลส้อบ ไม่ไดท้บทวน 
  4. มีการคน้ควา้เพิ่มเติมเพียงเล็กนอ้ย 
  5. น าทฤษฎีท่ีเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนั 
 
  รูปแบบการเรียนการสอนทีต้่องการ 
  ตอ้งการให้มีรูปแบบการเรียนท่ีน าขอ้มูลเศรษฐกิจปัจจุบนัมาเปรียบเทียบกับเน้ือหา 
การเรียน 
 
นักศึกษาคนที ่5 เป็นนักศึกษาท่ีสอบได้ระดบัปานกลาง อายุ 31 ปี  เป็นคนกรุงเทพฯ อาศยัอยู่กับ

ครอบครัว บิดา มารดา เป็นข้าราชการ การศึกษาบิดาระดับปริญญาตรี การศึกษา
มารดาสูงกวา่ปริญญาตรี  ท างานเป็นขา้ราชการแต่สามารถมาเรียนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
ลงทะเบียนเรียนเป็นคร้ังแรก 

 
  สาเหตุทีล่งทะเบียนเรียนในวชิานี ้
  1. เน้ือหาน่าสนใจ 
  2. เวลาบรรยายเหมาะสมสามารถเขา้เรียนในชั้นเรียนได ้
  3. ชอบอาจารยผ์ูส้อนในระดบัมาก 
 
  เนือ้หาวชิาและต ารา  เหมาะสมแลว้ เน้ือหาในต าราเขา้ใจง่าย 
 
  วธีิการศึกษาของนักศึกษา 
  1. เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ เพราะสนุกกบัเน้ือหาท่ีอาจารยส์อน 
  2. ตั้งใจในการเรียนระดบัมาก 
  3. ความพร้อมในการสอบระดับปานกลาง มีเวลาทบทวนหรืออ่านหนังสือในระดับ 
ปานกลาง อ่านหนงัสือตอนใกลส้อบ ไม่ค่อยมีเวลาคน้ควา้หรือท าสรุป 
  4. ความยากของขอ้สอบอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
  รูปแบบการเรียนการสอนทีต้่องการ 
  รูปแบบท่ีเรียนอยูใ่นปัจจุบนัเหมาะสมแลว้ อยากใหเ้พิ่มตวัอยา่งการวเิคราะห์มากข้ึน 
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  นักศึกษาที่เข้าช้ันเรียนสม ่าเสมอ 2 คน แต่ขาดสอบ จากการสัมภาษณ์นักศึกษาใน  
ช้ันเรียน มีดงัน้ี 
 
  นักศึกษาคนที ่1  อาย ุ20 ปี ท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นส่วนตวั สาเหตุท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาน้ี
เพราะคิดวา่มีประโยชน์ ท าให้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดแรงงานมากข้ึน สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวการ
ท างานในอนาคตได้ มาเรียนสม ่าเสมอ เพราะท าให้สามารถเขา้ใจเน้ือหาได้ง่าย อาจารยส์อนเขา้ใจดี 
และถา้ไม่เขา้ใจหรือสงสัยในส่วนไหน สามารถซกัถามอาจารยไ์ด ้และในการเรียนการสอน อยากให้มี
คะแนนเก็บในชั้นเรียน ส าหรับวธีิการเรียนการสอนก็ดีอยูแ่ลว้  
  
  นักศึกษาคนที ่2  อาย ุ21 ปี อาศยัอยูห่อพกั สาเหตุท่ีลงทะเบียนเรียนในวชิาน้ีเพราะสนใจ
เน้ือหาวิชา ต ารา ควรมี ภาพและสี มาเรียนสม ่าเสมอ ส าหรับรูปแบบในการเรียน ควรให้มีการจดักลุ่ม 
ท างานเป็นกลุ่ม เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ความเขา้ใจมากกว่าความจ า เพราะการท างานเป็น
กลุ่ม ท าใหน้กัศึกษามีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าใหบ้รรยากาศในชั้นเรียนไม่เรียบง่ายจนเกินไป 
 
  สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีเ่ข้าช้ันเรียนเกี่ยวกับเร่ืองการเรียนการสอน
ในวชิาการวเิคราะห์ตลาดแรงงาน สรูปไดว้า่ 
  1. สาเหตุท่ีลงทะเบียนเรียนเพราะชอบในเน้ือหาวิชา และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั เวลาเรียนเหมาะสม ชอบวธีิการสอนของอาจารย ์
 
  2. ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัจ  านวนการเขา้ชั้นเรียนอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่
กบัสติปัญญาของนกัศึกษา ความตั้งใจในการเรียน การมีเวลาเพียงพอในการอ่านหนงัสือ ทบทวนใน
เน้ือหาวชิานกัศึกษาท่ีท างานมกัจะไม่ค่อยมีเวลาในการอ่านหนงัสือ แต่การเขา้เรียนในชั้นเรียนจะท าให้
นกัศึกษาเขา้ใจไดง่้าย และเม่ืออ่านหนงัสือก็จะท าความเขา้ใจไดเ้ร็วกวา่ การศึกษาดว้ยตนเอง ตลอดจน
ความพร้อมในการสอบ 
 
  3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีนกัศึกษาตอ้งการ นกัศึกษาพอใจในรูปแบบการสอนใน
ปัจจุบนั แต่อยากให้มีตวัอย่างมากข้ึน และเป็นกรณีศึกษาเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จกัคิดวิเคราะห์และ
สามารถอธิบายได ้และใหอ้ยาก ใหอ้าจารยม์อบหมายงานกลุ่มและใหม้าวเิคราะห์ในหอ้งเรียน ตลอดจน
มีคะแนนเก็บในชั้นเรียน 
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  จากข้อคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเข้าชั้นเรียนท่ีมีต่อ 
การเรียนการสอนในวิชาการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ไม่ค่อยแตกต่างจากความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี 
เข้าชั้ นเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 จะแตกต่างเพียงเล็กน้อยในส่วนของเน้ือหา 
หลกัสูตรท่ีวชิาน้ีนกัศึกษาตอ้งการใหว้เิคราะห์เป็นและท างานเป็นกลุ่ม 
 
สรุป การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนในวิชาการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อ  
   1. ศึกษาแนวโน้มของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาท่ีเข้าชั้นเรียนหรือมาฟัง 
ค าบรรยายท่ีมหาวิทยาลยั และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาในวิชาการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน 
เปรียบเทียบกบัวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 ในปีการศึกษา 2553 – 2555 ผลการศึกษาพบวา่ 
   1.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาการวิเคราะห์ตลาดแรงงานมีแนวโนม้
เพิ่มข้ึน แต่นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1  มีแนวโนม้ลดลงถึงแมว้า่
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาค 2 ปีการศึกษา 2555 ของทั้ง 2 วชิา ไม่แตกต่างกนั 
 
    1.2 สัดส่วนของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและต่อ
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบสูงสุดในภาค 1 ปีการศึกษา 2554 และต ่าสุดในภาค 2 ปีการศึกษา 2555 
เช่นเดียวกับในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 แต่ในสัดส่วนท่ีสูงกว่า ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากวิชา 
การวิเคราะห์ตลาดแรงงานยากกวา่วิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์จึงจูงใจให้นกัศึกษาสนใจในการ
เขา้ชั้นเรียนมากกวา่ 
 
    1.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า สัดส่วนของผูส้อบไดสู้งกว่าผูส้อบตกทุกภาค
การศึกษา และถา้พิจารณาเปรียบเทียบระหวา่งนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนและไม่เขา้ชั้นเรียน พบวา่ สัดส่วน
ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียนสอบไดสู้งกว่าสัดส่วนของกลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียนและสอบได ้
เช่นเดียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนวชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 
 
   2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเขา้ชั้นเรียน หรือมาฟังค าบรรยาย
ท่ีมหาวทิยาลยักบันกัศึกษาท่ีไม่เขา้ชั้นเรียนในวิชาการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ระหวา่งปีการศึกษา 2553 
- 2555 โดยแยกการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน 
    2.1 ศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียน พบว่า เกินกว่า
ร้อยละ 50 ของนักศึกษาท่ีเข้าสอบไม่เข้าชั้ นเรียน ยกเวน้ในภาค 1 ปีการศึกษา 2553 และภาค 1  
ปีการศึกษา 2554 ส่วนผลการสอบของนกัศึกษา พบวา่ คะแนนสอบของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
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ปานกลาง และระดับสูงทุกภาคการศึกษา มีคะแนนเฉล่ียมากกว่าร้อยละ 50 ซ่ึงคล้ายกับวิชา
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 
 
     เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนสอบของนกัศึกษากบัลกัษณะการเขา้
ชั้นเรียน พบว่า มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติด้วยระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90 และ 95 
ยกเวน้ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 แสดงว่า ความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียนแตกต่างกนั ท าให้ผลคะแนนสอบ
แตกต่างกนั ยกเวน้ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ท่ีความถ่ีในการเขา้ชั้นเรียนไม่มีผลต่อคะแนนสอบ ในขณะ
ท่ีผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการเขา้ชั้นเรียนกบัคะแนนสอบในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย ์1 พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทุกภาคการศึกษา หมายความวา่ ความถ่ี
ในการเขา้ชั้นเรียนไม่มีผลต่อคะแนนสอบในทุกภาคการศึกษา 
 
    2.2 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเขา้ชั้นเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวดัจาก 
ผลสอบ (ได้ – ตก) ผลการศึกษาพบว่า เฉพาะภาค 1 ปีการศึกษา 2553 เท่านั้ นท่ีการเข้าชั้ นเรียน 
มีความสัมพนัธ์กบัผลการสอบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์1 
มี 2 ภาคการศึกษา คือ ภาค 1 ปีการศึกษา 2553 และ ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ท่ีการเข้าชั้ นเรียน 
มีความสัมพนัธ์กบัผลการสอบ 
 
  จากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ทั้ง 2 วิชา ท าให้ไดข้อ้คน้พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการเขา้ชั้นเรียนเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถ ความขยนั 
และการมีเวลาศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงเป็นผลท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์นกัศึกษา 
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