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ช่ืองานวจัิย การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 13 0-216 
ภาษาองักฤษทางธุรกิจ 

ช่ือผู้วจัิย นางสาวอริสรา อคัรพิสิฐ 
สาขาวชิา บริหารธุรกิจ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 
130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจ กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีท่ี
ลงทะเบียนเรียน ในรายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจในภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 255 8 
จ านวน 123 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจ แบบสอบถามท่ีได้
กลบัคืนมาจ านวน 122 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.19สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 

ภาษาองักฤษทางธุรกิ จท่ีมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดสามอนัดบัแรกคือ ความเช่ือมัน่ต่อ

อาจารยผ์ูส้อน ( x  = 4.75)รองลงมาคือเน้ือหาวชิามีความส าคญัและเป็นประโยชน์ ( x  = 4.60)และ

อนัดบัท่ีสามคือความสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา( x  = 4.53) 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study factors affecting classroom attendance in English 
for Business (130-216). The population of this research comprised 123 undergraduate students of 
Siam University enrolled in English for Business (130-216) in the first semester in the academic 
year 2015.The research tool was a questionnaire asking students’ opinion about factors affecting 
classroom attendance in English for Business (130-216). The returned questionnaires were 122 
(99.19%). The data were analyzed by using means of percentage, arithmetic mean, and standard 
deviation. 
 The results from the study shows that the first three factors affecting classroom attendance in 
English for Business (130-216) at the highest level opinion are confidence in their instructor          
( x  = 4.75), essential and useful content of instruction ( x  = 4.60) and interpersonal relationship 
between students and their instructor ( x  = 4.53) respectively. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของปัญหา  
การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเนน้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีความรู้ใน
วชิาชีพตามหลกัสูตรท่ีก าหนด โดยยดึหลกัท่ีวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้ดงันั้นกระบวนการจดัการศึกษาจะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองตาม
ธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ โดยมุ่งพฒันาความรู้ ทกัษะทางวชิาชีพ ทกัษะชีวติ และทกัษะทางสังคม
ไปพร้อมกนั อยา่งไรก็ตามการท่ีผูเ้รียนจะสามารถเรียนจนจบการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไดน้ั้น
จะตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูส้อน ผูป้กครอง เพื่อนร่วมชั้นเรียน สถานศึกษา 
สังคม ตลอดจนตวัของผูเ้รียนเองท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการศึกษาเพื่อใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี
ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมการเรียนท่ีดีของผูเ้รียนจึงมีความส าคญัเพื่อท่ีจะใหผู้ส้อนมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัผูเ้รียนมากข้ึน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
1.2 ความส าคัญของปัญหา  
 รายวชิา13 0-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจ เป็นรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน ของ
หลกัสูตรคณะบริหารธุรกิจ โดยเป็นรายวชิาท่ีมุ่งเนน้การพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
ทางธุรกิจของผูเ้รียนทั้งในดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขียน เช่น การสนทนาทางธุรกิจ การอ่านเพื่อให้
เขา้ใจส่ิงพิมพต่์างๆ และการเขียนจดหมายโตต้อบทางธุรกิจ ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้รียน สามารถน าความรู้ ท่ี
ไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนั และน าไปประกอบอาชีพในอนาคตไดโ้ดยรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนจะเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน ซ่ึงผูส้อนจะสามารถอธิบาย แกไ้ข 
และปรับปรุงส่ิงท่ีผูเ้รียนอาจจะเขา้ใจไม่ชดัเจน กิจกรรมดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีท าใหผู้เ้รียนมีความ
เขา้ใจในรายวชิาน้ีดียิง่ข้ึนดงันั้นการเขา้ชั้นเรียนของผูเ้รียนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ ผูว้จิยัในฐานะท่ี
เป็นอาจารยผ์ู ้ รับผดิชอบรายวชิาและเป็นอาจารยผ์ู ้ สอนจึงมีความสนใจท่ีจะท าการวิ จยัในชั้นเรียน
เร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทาง
ธุรกิจ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดรั้บจะท าใหผู้ส้อน มีความเขา้ใจ เก่ียวกบัผูเ้รียนมากข้ึน และน า ไป
พฒันาการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนต่อไป 
 
 
 



1.3 วตัถุประสงค์ของงานวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทาง
ธุรกิจ 
 
1.4 ขอบเขตของการวจัิย  
 ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 13 0-216 
ภาษาองักฤษทางธุรกิจในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยามระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจในภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 255 8จ านวน 123 
คน 
  
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. เพื่อทราบ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทาง
ธุรกิจ 
 2. เพื่อน าผลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิา 
130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจ 
 

 

  



บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทาง
ธุรกิจผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดน้ าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 
 1.  พฤติกรรมการเรียน 
 2.  แรงจูงใจ 
 3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
1. พฤติกรรมการเรียน  
 1.1 พฤติกรรมการเรียน 
 พฤติกรรมการเรียนหมายถึงการกระท าส่ิงใดๆก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเล่าเรียนการ
เรียนโดยการแสดงออกผา่นทางกริยาอาการและการปฏิบติัตนทางดา้นการเรียนเช่นความตั้งใจฟัง
ความสนใจในการตอบค าถามและท าแบบฝึกหดัการอ่านหนงัสือและการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั
บทเรียนนอกหอ้งเรียน (พิศุทธ์ิ บวัเปรม และสุชิรา นวลก าแหง: 2555, 3) 
 1.2 การเรียนรู้  
  สุราษฎร์พรมจนัทร์  (2555, 2-5 อา้งถึงในรุ่งนภา ถมมา : 2555, 12) กล่าววา่ การเรียนรู้ เป็น
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนโดยผูเ้รียนเองครูเป็นเพียงผูท่ี้จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนครูสามารถวดัหรือสังเกตไดโ้ดยการ
ใชเ้คร่ืองมือไปวดัหรือตรวจสอบแลว้แปลความออกมาอีกทีหน่ึงพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งการจาก
ผูเ้รียนนั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็น3ลกัษณะดงัน้ี 
  1) ตอ้งการใหผู้เ้รียนคิดแกปั้ญหาไดมี้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual skills)คือ
ความสามารถในการใชค้วามรู้  (Knowledge) ท่ีมีอยูใ่นสมองไปคิดแกปั้ญหาต่างๆใหส้ าเร็จลุล่วงลง
ไปอยา่งไรก็ตามแต่ละคนมีความรู้และประสบการณ์ในการแกปั้ญหาไม่เท่ากนั จึงท าให้
ความสามารถทางสติปัญญาของคนเราแตกต่างกนัไปดว้ยครู จึงมีหนา้ท่ี ให้ Information (ขอ้มูล
ข่าวสารทัว่ไปภายนอกตวัผูเ้รียน  ) อยา่งเป็นระบบ  กล่าวคือ ตอ้งมีการแยกยอ่ยและจดัเรียงล าดบั
เน้ือหาตามสมควรโดยค านึงถึงปริมาณท่ีเหมาะสมในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงซ่ึง จะท าให้ ผูเ้รียน
สามารถจดจ าและเขา้ใจไดม้ากท่ีสุด 
  2) ตอ้งการใหผู้เ้รียนท างานไดโ้ดยใหก้ลา้มเน้ือหรือประสาทสัมผสัไม่วา่จะเป็นการมอง
การชิมการดมการฟังหรือสัมผสัร่วมดว้ยความสามารถทางทกัษะกลา้มเน้ือ(Physical or motor skills) 



หมายถึงการใชก้ลา้มเน้ือท างานร่วมกบัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ตามลกัษณะท่ีควรจะเป็นแลว้ได้
ช้ินงานหรือผลงานท่ีถูกตอ้งภายในเวลาท่ีเหมาะสมจ านวนคร้ังในการฝึกรวมถึงความถ่ีในการใช้
ทกัษะส่งผลต่อความช านาญและความคงอยูข่องทกัษะฝีมือนั้นดว้ย 
  3) ตอ้งการใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้กิจนิสัยท่ีดีในการท างานมีความตระหนกัรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี
เป็นคนตรงต่อเวลาซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นพลเมืองดีในสังคมการใหเ้น้ือหา  (Information) ในเร่ืองกิจนิสัย
มิไดเ้ป็นการสร้างกิจนิสัยโดยตรงแต่เป็นการสร้างความรู้เพื่อเป็นขอ้มูลในการเปรียบเทียบวา่ส่ิงนั้น
ควรหรือไม่ควรปฏิบติัควรกระท าหรือควรท่ีจะละเวน้ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในดา้นน้ี
จะตอ้งมีส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเอ้ืออานวยในส่ิงท่ีตอ้งการจะใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 
 1.3 การเข้าช้ันเรียนและพฤติกรรมการเรียน  
   จารุทศัน์ สันติสิริสมบูรณ์ (2555, 9) กล่าววา่ การเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษามกัแปรตาม
พฤติกรรมการเรียน กล่าวคือ หากนกัศึกษามีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีก็จะกระตุน้ใหเ้ขา้เรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ ผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดี ยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ซ่ึงมี
งานวจิยัหลายเร่ืองท่ีสนบัสนุนในเร่ืองน้ี โดยพบวา่พฤติกรรมการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (สุวมิล เด่นสุนทร , 2525; นุชนาฏวรยศศรี , 2547; พรพจน์ เพช็รทวพีรเดช
,2547และพรศรี บรรณกุลโรจน์ , 2547อา้งอิงในประณต เคา้ฉิม , 2549)นอกจากน้ี ปัจจยัภายนอกท่ี
น่าจะเขา้มามีผลท่ีส าคญัต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย คือ การสนบัสนุนทางสังคม ไม่วา่จะเป็น
การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากเพื่อน หรือจากมหาวทิยาลยัเพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยใหบุ้คคล
สามารถจดัการกบัความเครียดและปัญหาต่างๆ ไดดี้ ท าใหมี้ปัญหาดา้นการเรียนและปัญหาจิตใจแต่
เพียงเล็กนอ้ย (Dacey and Kenny: 1997, 365อา้งอิงในประณต เคา้ฉิม, 2549) 
 
2. แรงจูงใจ  
 2.1 แรงจูงใจ  
  แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลงัสมบูรณ์แรงขบั (Drive) ความตอ้งการ (Needs) สภาวะ
อารมณ์ความตั้งใจ หรืออ่ืนใดท่ีเร่ิมตน้ ด ารงอยู ่และน าไปสู่ความมุ่งมัน่ในความส าเร็จของบุคคล
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้(จารุทศัน์ สันติสิริสมบูรณ์: 2555, 6) 
 2.2 แรงจูงใจในการศึกษา  

พจน์ สะเพียรชยั (2526, 8 อา้งถึงในกนกวรรณรุ่งอดุลพิศาล: 2554, 14) กล่าววา่แรงจูงใจใน
การศึกษาระดบัอุดมศึกษานบัวนัจะมีแนวโนม้สูงข้ึนอนัเน่ืองมากจากค่านิยมในปริญญาความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและการท่ีมีหรือไม่มีงานท า นอกจากน้ี การศึกษา ยงัไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็น



ปัจจยัพื้นฐานอยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหชี้วติเป็นชีวติท่ีสมบูรณ์เช่นเดียวกบัปัจจยัอาหาร ยารักษาโรค 
เคร่ืองนุ่งห่มและท่ีอยูอ่าศยั 
 สุภทัทาปัณฑะแพทย์ (2542, 144 อา้งถึงในจารุทศัน์ สันติสิริสมบูรณ์ : 2555, 7) ไดก้ล่าวถึง
แรงจูงใจในการศึกษาวา่ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆดงัน้ี 
 1) แรงจูงใจเกิดจากความตอ้งการความสุขส่วนตวัมนุษยมี์ความตอ้งการหาความสุขใหก้บั
ตนเอง หลีกหนีความไม่พึงพอใจ ดงันั้นแรงจูงใจจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี ท าใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมเพื่อ
แสวงหาความสมดุลไม่วา่จะเป็นในดา้นความสุขหรือความเจบ็ปวดซ่ึงข้ึนอยูก่บัความพอใจแห่งตน 
 2) แรงจูงใจเกิดจากการตอบสนองสัญชาตญาณโดยไม่ตอ้งมีการเรียนรู้ เช่นการตอบสนอง
ต่ออาหารตอบสนองต่อส่ิงเร้าทางเพศและความเจบ็ปวดต่างๆ 
 3) แรงจูงใจเกิดข้ึนตามเหตุและผลคนเรามีอิสระท่ีจะกระท าหรือตดัสินส่ิงต่างๆโดยมี
เหตุผลและรู้วา่ตนตอ้งการอะไรท าใหก้ารตดัสินใจเลือกเป็นแรงจูงใจตามหลกัเหตุและผล 
 4) แรงจูงใจเกิดจากแรงขบัการกระท าท่ีมนุษยเ์ลือกกระท าข้ึนอยูก่บัความมากนอ้ยของแรง
ขบัท่ีจะตดัสินใหเ้กิดแรงกระท านั้นๆ 
 5) แรงจูงใจเกิดจากการกระตุน้ของอารมณ์ในบางคร้ังบุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมตามพลงั
ของอารมณ์ 
 สรุปไดว้า่แรงจูงใจในการเลือกศึกษาจะประกอบดว้ยความตอ้งการและเป้าประสงคท่ี์มี
ลกัษณะผสมผสานกนัหลายประการ ทั้งดา้นเหตุผลส่วนตวั ดา้นสังคมดา้นเศรษฐกิจ ดา้นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง และดา้นสถาบนั 
 
3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 กนกวรรณรุ่งอดุลพิศาล (2554)ไดท้  าการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมาเรียนของนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี1ในรายวชิาการจดัการและพฤติกรรมองคก์ารภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 วตัถุประสงคข์อง
การวจิยัคือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษามาเขา้เรียนหรือไม่มาเรียนในรายวชิาการจดัการ
และพฤติกรรมองคก์าร และ  2) เพื่อทราบสาเหตุท่ีท าใหน้กัศึกษามาเขา้เรียนหรือไม่มาเรียนใน
รายวชิาการจดัการและพฤติกรรมองคก์ารประชากรและกลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาการจดัการและพฤติกรรมองคก์าร ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบบนัทึกการเขา้เรียนของ
นกัศึกษา แบบบนัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาแผนการสอนของรายวชิาการจดัการและพฤติกรรม
องคก์าร รูปแบบการสอนแบบกรณีศึกษาแบบสอบถามความพึงพอใจปัญหาของการจดัการเรียนการ
สอน แบบฝึกหดัแบบทดสอบระหวา่งภาคและขอ้สอบปลายภาคสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ



ค่าร้อยละ  และ ค่าเฉล่ียผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมาเรียนของนกัศึกษาในรายวชิาการ
จดัการและพฤติกรรมองคก์าร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 มากท่ีสุดอนัดบัแรกคือ ลกัษณะทาง
กายภาพทางดา้นการเรียน ( x = 4.78 )  รองลง มาคือ ความศรัทธาต่อมหาวทิยาลยั ( x =4.64 )
สัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารย(์ x =4.59) ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว( x =4.48)  และ
นอ้ยท่ีสุดคือ สุขภาพจิต( x =1.16) 
 จารุทศัน์ สันติสิริสมบูรณ์ (2555) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียน
ของนกัศึกษากระบวนวชิา  ENV 3301มลภาวะอากาศเสียงและการควบคุมภาคการศึกษาท่ี 2ปี
การศึกษา 2555 วตัถุประสงคข์องการวจิยัคือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษามาเขา้เรียน
หรือไม่มาเรียนในกระบวนวชิามลภาวะอากาศเสียงและการควบคุม  (ENV 3301)และ 2)เพื่อทราบ
สาเหตุท่ีท าใหน้กัศึกษามาเขา้เรียนหรือไม่มาเรียนในกระบวนวชิามลภาวะอากาศเสียงและการ
ควบคุม (ENV 3301)ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและท่ีเขา้ชั้นเรียนโดย
ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนในกระบวนวชิามลภาวะอากาศเสียงและการควบคุม  (ENV3301) ในภาคเรียน
ท่ี2ปีการศึกษา 2555 จ านวน 41 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ  แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัศึกษาต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษากระบวนวชิา  ENV 3301มลภาวะอากาศ
เสียงและการควบคุมภาคการศึกษาท่ี 2ปีการศึกษา 2555สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ  ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาในกระบวน
วชิา ENV 3301มลภาวะอากาศเสียงและการควบคุมภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2555ที่มีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัมากอนัดบัแรกคือ ประเด็นของสัมพนัธภาพระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษาใน
ระหวา่งการเรียนในชั้นเรียนและประเด็นความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการเรียนของนกัศึกษา
รองลงมาคือประเด็นของความเช่ือมัน่ท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อนและอนัดบัท่ีสามคือ ประเด็นของ
สุขภาพจิตของนกัศึกษา ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษาในกระบวนวชิา  ENV 
3301มลภาวะอากาศเสียงและการควบคุมภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2555 ที่มีระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัปานกลางอนัดบัท่ีส่ีคือ ประเด็นของลกัษณะสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนและสัมพนัธภาพ
ระหวา่งนกัศึกษากบัเพื่อน รองลงมาคือ ประเด็นความรับผดิชอบต่อตนเองของนกัศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและสภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นปัจจยัอนัดบัท่ีหา้ หก และเจด็ตามล าดบั
และอนัดบัสุดทา้ยคือ การเดินทางมามหาวทิยาลยั 
 
  



บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 
 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทาง
ธุรกิจไดด้ าเนินการโดยกระบวนการทางสถิติ คือ การก าหนดประชากรเป้าหมาย เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรเป้าหมาย  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม ระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจในภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 255 8 จ านวน 123 
คน 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 3.2.1 แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของ
นกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรประกอบดว้ย เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษ า 
สถานภาพนกัศึกษา(ภาคปกติหรือภาคค ่า)สาขาวชิาเกรดเฉล่ียสะสม (GPA)และจ านวนคร้ังท่ีมา
เรียน   
  ส่วนท่ี  2 ขอ้มูลของ ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียน
ของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจจ านวนขอ้ค าถาม12ขอ้ 
 3.2.2 เกณฑใ์นการวดัแบบสอบถาม 
   เกณฑก์ารประเมินระดบัความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดย
เกณฑใ์นการใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 



     ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
    เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5  
    เห็นดว้ยมาก 4  
    เห็นดว้ยปานกลาง 3  
    เห็นดว้ยนอ้ย 2  
    ไม่เก่ียวขอ้ง 1  
 3.2.3 เกณฑใ์นการแปลความหมาย 
  เกณฑก์ารแปลความหมายระดบัควา มพึงพอใจ โดยใชค้่าเฉล่ียของคะแนนเป็นตวัช้ีวดั  
โดยก าหนดช่วงในการวดัเป็น5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2546:162) 
     ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
    เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4.51- 5.00 
    เห็นดว้ยมาก 3.51- 4.50 
    เห็นดว้ยปานกลาง 2.51- 3.50 
    เห็นดว้ยนอ้ย 1.51- 2.50  
    ไม่เก่ียวขอ้ง 0.01- 1.50 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาน้ีในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 255 8โดยประชากรเป้าหมายไดแ้ก่  
นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม ระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียน ในรายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษ
ทางธุรกิจจ านวน 123 คน 
 2. ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  1) ด าเนินการเรียนการสอนรายวชิา 13 0-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจ เป็นระยะเวลา 1 2 
สัปดาห์ 
  2) แจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้น
เรียนของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจ 
  3) ตรวจแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมาจ านวน 122ชุด และน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
 
 
 



4. การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้จิยัน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมการท า
การบา้นดว้ยการเสริมแรงทางบวก ในรายวชิา 135-301ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศมา
ประมวลผลและประเมินหาค่าเฉล่ียทางสถิติ 
 4.1 สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ 
  4.1.1 ค่า ร้อยละ(Percentage) 
   
   ร้อยละ = ความถ่ีท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ  × 100 
      จ  านวนทั้งหมด  
  4.1.2 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 
 
    x  = ƩX 
       n 
   
 

  



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจ โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของ กลุ่มประชากร   
 2. ลกัษณะขอ้มูลเก่ียวกบั การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้น
เรียนของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจ 
 
1. ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของประชากร 
 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุชั้นปีการศึกษา สถานภาพนกัศึกษา(ภาค
ปกติหรือภาคค ่า)สาขาวชิาเกรดเฉล่ียสะสม (GPA)และจ านวนคร้ังท่ีมาเรียน  
  1.1 เพศจากการส ารวจกลุ่มประชากรพบวา่ กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และ
รองลงมาเป็นเพศชาย 
   อนัดับที1่ เพศหญิงมีจ านวน 99 คนคิดเป็นร้อยละ 81.15 
  อนัดับที ่2 เพศชายมีจ านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 18.85 
 
  ตารางที ่1แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 99 81.15 
ชาย 23 18.85 
รวม 122 100.00 

 
 
 
 
 
 
 



 1.2 อายุจากการส ารวจกลุ่มประชากรพบวา่ กลุ่มประชากรมีอายโุดยเฉล่ียประมาณ  22 ปีโดย
อายนุอ้ยท่ีสุดคือ19ปี และอายมุากท่ีสุดคือ 25ปี 
  อนัดับที1่ อาย2ุ0ปี มีจ  านวน53คน คิดเป็นร้อยละ43.44 
  อนัดับที ่2 อาย ุ21ปี มีจ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.16 
  อนัดับที ่3 อาย ุ22ปี มีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ9.02 
  อนัดับที ่4 อาย ุ24ปี มีจ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 
  อนัดับที ่5 อาย ุ23 ปี มีจ  านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 
     อาย ุ25ปี มีจ  านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 
  อนัดับที ่6 อาย ุ19 ปี มีจ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.82 
 
  ตารางที2่แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

 
อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

19 1 0.82 
20 53 43.44 
21 49 40.16 
22 11 9.02 
23 2 1.64 
24 4 3.28 
25 2 1.64 
รวม 122 100.00 

ค่าเฉล่ีย (Mean) = 22 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.3 ช้ันปีการศึกษาจากการส ารวจกลุ่มประชากรพบวา่  
  อนัดับที ่1 ชั้นปีการศึกษาท่ี 3มีจ านวน 115 คนคิดเป็นร้อยละ 94.26 
  อนัดับที ่2 ชั้นปีการศึกษาท่ี 4มีจ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 2.46 
  อนัดับที ่3 ชั้นปีการศึกษาท่ี 2 มีจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.64 
  อนัดับที ่4 ต่อเน่ือง 2ปีชั้นปีท่ี 2มีจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.64 
   
  ตารางที3่แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช้ันปีการศึกษา 

 
ช้ันปีการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

2 2 1.64 
3 115 94.26 
4 3 2.46 

ต่อเน่ือง 2 ปีชั้นปีท่ี 2 2 1.64 
รวม 122 100.00 

  
 1.4  สถานภาพนักศึกษา (ภาคปกติหรือค ่า) จากการส ารวจกลุ่มประชากรพบวา่ กลุ่มประชากร
ทั้งหมดเป็นนกัศึกษาภาคปกติมีจ านวน122 คนคิดเป็นร้อยละ 100 
 
  ตารางที4่  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ
นักศึกษา 

 
สถานภาพนักศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ภาคปกติ 122 100 
รวม 122 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 1. 5 สาขาวชิาจากการส ารวจกลุ่มประชากรพบวา่ 
   อนัดับที ่1 สาขาวชิาการบญัชี มีจ านวน 115 คนคิดเป็นร้อยละ 94.26 
   อนัดับที ่2 สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ มีจ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 2.46 
   อนัดับที ่3 ยงัไม่ไดเ้ลือกสาขา มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 
   อนัดับที ่4 สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.82 
    คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ มีจ  านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.82 
      
  ตารางที5่แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสาขาวชิา 

 
สาขาวชิา จ านวน (คน) ร้อยละ 

การบญัชี   115 94.26 
การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ   3 2.46 
การเงินและการธนาคาร 1 0.82 
ยงัไม่ไดเ้ลือกสาขา 2 1.64 
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 1 0.82 

รวม 122 100.00 
 
 1.6  เกรดเฉลีย่สะสม  (GPA)  จากการส ารวจกลุ่มประชากรพบวา่   
  อนัดับที ่1 เกรดเฉล่ียสะสม 2.26 – 2.50 มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67 
  อนัดับที ่2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.01 – 3.25 มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.21 
  อนัดับที ่3 เกรดเฉล่ียสะสม 2.51 – 2.75 มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ13.93 
  อนัดับที ่4 เกรดเฉล่ียสะสม 2.76 – 3.00 มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ13.11  
  อนัดับที ่ 5 เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 – 3.75 มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.66 
  อนัดับที ่6 เกรดเฉล่ียสะสม 2.01 – 2.25 มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.02 
     เกรดเฉล่ียสะสม 3.26 – 3.50 มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.02 
  อนัดับที ่7 เกรดเฉล่ียสะสม 1.76 – 2.00 มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 
  อนัดับที ่8 เกรดเฉล่ียสะสม3.76 – 4.00 มีจ านวน4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 
 
    



  ตารางที6่แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเกรดเฉลีย่สะสม 
(GPA) 
 

เกรดเฉลีย่สะสม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.76 – 2.00 5 4.10 
2.01 – 2.25 11 9.02 
2.26 – 2.50 24 19.67 
2.51 – 2.75 17 13.93 
2.76 – 3.00 16 13.11 
3.01 – 3.25 21 17.21 
3.26 – 3.50 11 9.02 
3.51 – 3.75 13 10.66 
3.76 – 4.00 4 3.28 

รวม 122 100.00 
ค่าเฉล่ีย (Mean) GPA =2.86 

  
 1.7 จ านวนคร้ังทีม่าเรียน จากการส ารวจกลุ่มประชากรพบวา่   
  อนัดับที ่1 10 คร้ังข้ึนไปมีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 54.92 
  อนัดับที ่2 6-10 คร้ังมีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 
  อนัดับที ่3 ต ่ากวา่ 5 คร้ังมีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28  
 
  ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม จ านวนคร้ังทีม่า
เรียน 
 

จ านวนคร้ังทีม่าเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5 คร้ัง 4 3.28 

6-10 คร้ัง 51 41.80 
10 คร้ังข้ึนไป 67 54.92 

รวม 122 100.00 
 
 



2. ลกัษณะข้อมูลเกีย่วกบั การศึกษา ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อ ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเข้าช้ัน
เรียนของนักศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 
 
ตารางที่8 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อ ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา 

รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 
 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น  

N 

 

x  

 

S.D. 5 
เห็นด้วย 
มากท่ีสุด 

4 
เห็นด้วย 
มาก 

3 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

2 
เห็นด้วย 
น้อย 

1 
ไม่

เกี่ยวข้อง 

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 64 

(52.46%) 

55 

(45.08%) 

3 

(2.46%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 
122 4.50 0.55 

2.เน้ือหาวิชามีความส าคญัและเป็นประโยชน์ 73 

(59.84%) 

49 

(40.16%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 
122 4.60 0.49 

3.ความเช่ือมัน่ต่ออาจารยผ์ูส้อน 92 

(75.41%) 

30 

(24.59%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 
122 4.75 0.43 

4.ความรับผิดชอบต่อตนเองของนกัศึกษา 40 

(32.79%) 

67 

(54.92%) 

15 

(12.29%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 
122 4.20 0.64 

5.ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและ
นกัศึกษา 

70 

(57.38%) 

47 

(38.52%) 

5 

(4.10%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 
122 4.53 0.58 

6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบัเพ่ือน 36 

(29.51%) 

57 

(46.72%) 

27 

(22.13%) 

1 

(0.82%) 

1 

(0.82%) 
122 4.03 0.79 

7.  บรรยากาศในการเรียนการสอน 57 

(46.72%) 

55 

(45.08%) 

10 

(8.20%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 
122 4.39 0.63 

8.  สภาพแวดลอ้มของห้องเรียนและอุปกรณ์
การเรียนการสอน 

49 

(40.16%) 

59 

(48.36%) 

12 

(9.84%) 

2 

(1.64%) 

0 

(0.00%) 
122 4.27 0.70 

9.   ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการเรียน
ของนกัศึกษา 

43 

(35.24%) 

60 

(49.18%) 

13 

(10.%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 
122 4.10 0.94 

10.สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 22 

(18.03%) 

55 

(45.08%) 

29 

(23.78%) 

5 

(4.10%) 

11 

(9.01%) 
122 3.51 1.31 

11. สุขภาพจิตของนกัศึกษา 46 

(37.71%) 

51 

(41.80%) 

20 

(16.39%) 

1 

(0.82%) 

4 

(3.28%) 
122 4.10 0.93 

12. การเดินทางมามหาวิทยาลยั   34 

(27.87%) 

49 

(40.16%) 

28 

(22.95%) 

4 

(3.28%) 

7 

(5.74%) 
122 3.81 1.06 

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา รายวิชา 130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 4.23  

 
 
 
 



ตารางที่9 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อ ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา 
รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกจิเรียงล าดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 

 

ล าดับ รายการ x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1 ความเช่ือมัน่ต่ออาจารยผ์ูส้อน 4.75 0.43 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2 เน้ือหาวชิามีความส าคญัและเป็นประโยชน์ 4.60 0.49 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา 4.53 0.58 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4.50 0.55 เห็นดว้ยมาก 
5 บรรยากาศในการเรียนการสอน 4.39 0.63 เห็นดว้ยมาก 
6 สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนและอุปกรณ์การเรียน

การสอน 
4.27 0.70 เห็นดว้ยมาก 

7 ความรับผดิชอบต่อตนเองของนกัศึกษา 4.20 0.64 เห็นดว้ยมาก 
8 ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการเรียนของ

นกัศึกษา 
4.10 0.94 เห็นดว้ยมาก 

สุขภาพจิตของนกัศึกษา 4.10 0.93 เห็นดว้ยมาก 
9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบัเพื่อน 4.03 0.79 เห็นดว้ยมาก 

10 การเดินทางมามหาวทิยาลยั   3.81 1.06 เห็นดว้ยมาก 
11 สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3.51 1.31 เห็นดว้ยมาก 

 
 

 
  



บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษา ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 
 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 122 คน เป็น
เพศหญิงจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 81.15และเป็นเพศชายจ านวน 23คน คิดเป็นร้อยละ 18.85 
 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 122 คน มีอายุ
ระหวา่ง 19-25 ปี โดยอายเุฉล่ียของ นกัศึกษาคือ 22 ปี นกัศึกษา ส่วนใหญ่มีอาย ุ2 0ปีจ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.44 
 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 122 คน 
นกัศึกษาทั้งหมดเป็นนกัศึกษาภาคปกติ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการ
บญัชี ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 94.26 
 4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 122 คน ส่วน
ใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง2.26– 2.50จ านวน24คน คิดเป็นร้อยละ 1 9.67เกรดเฉล่ียสะสมโดย
เฉล่ียของนกัศึกษาคือ 2.86ซ่ึงเกรดเฉล่ียต ่าสุดคือ1.95 และเกรดเฉล่ียสูงสุดคือ 3.85 
 5. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 122 คน ส่วน
ใหญ่เขา้เรียนรายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจ จ านวน 10 คร้ังข้ึนไป มีจ านวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.92 
 6. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของ
นกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิ จ โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก (
x  = 4.23) 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษา ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิ จท่ีมี
ระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดเรียงตามอนัดบัไดแ้ก่ อนัดบั แรกคือความเช่ือมัน่ต่ออาจารย์
ผูส้อน( x  = 4.75)รองลงมาคือเน้ือหาวชิามีความส าคญัและเป็นประโยชน์ ( x  = 4.60)และอนัดบัท่ี



สามคือความสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา ( x  = 4.53)ซ่ึงสามารถอภิปรายไดว้า่ 
อาจารยผ์ูส้อนและ เน้ือหาวชิา เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลต่อ การเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 
130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจ  ซ่ึงการท่ีอาจารยผ์ูส้อน มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอน  และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ ใหก้บันกัศึกษา รวมถึงการ ให้ค  าปรึกษารายวชิาแก่ นกัศึกษาทั้งในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน ท าใหน้กัศึกษามีความเช่ือมัน่ต่ออาจารยผ์ูส้อน และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ ท่ีดี
ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา นอกจากน้ี เน้ือหาวชิา ภาษาองักฤษนั้นก็ มีความส าคญัและเป็น
ประโยชน์ ท่ีนกัศึกษาจะสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิ จท่ีมี
ระดบัความคิดเห็นในระดบัมากเรียงตามอนัดบัไดแ้ก่ อนัดบัแรกคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( x  = 
4.50)รองลงมาคือบรรยากาศในการเรียนการสอน ( x  = 4.39) สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ( x  = 4.27) ความรับผดิชอบต่อตนเองของนกัศึกษา ( x  = 4.20)ความ
คาดหวงัของผูป้กครองต่อการเรียนของนกัศึกษาและสุขภาพจิตของนกัศึกษา มีระดบัความ คิดเห็น
เท่ากนัคือ ( x  = 4.10) ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบัเพื่อน ( x  = 4.03) การเดินทางมา
มหาวทิยาลยั ( x  = 3.81) และอนัดบัสุดทา้ยคือสภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ( x  = 3.51)ซ่ึง
สามารถอภิปรายไดว้า่การท่ีนกัศึกษาเขา้ชั้นเรียนรายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิ จ เพราะเพื่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก ความรับผดิชอบต่อตนเองของนกัศึกษา และ
ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการเรียนของนกัศึกษ า นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีดีท่ีทางมหาวทิยาลยัจดัหาใหแ้ก่
นกัศึกษา รวมถึงบรรยากาศในการเรียนการสอน ท่ีดี การมีสุขภาพจิตท่ีดีของนกัศึกษาความสัมพนัธ์
ท่ีดีระหวา่งนกัศึกษากบัเพื่อน  การเดินทางมา มหาวทิยาลยั ท่ีสะดวกและสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวท่ีท าใหน้กัศึกษาตอ้งตั้งใจเรียน ยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศึกษาเขา้ชั้นเรียน รายวชิา 130-
216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจผูว้จิยัไดแ้นวคิดท่ีจะเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 
   
 



 ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 จากการศึกษาพบวา่ อาจารยผ์ูส้อนและ เน้ือหาวชิาเป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัตน้ท่ีส่งผลต่อ การเขา้
ชั้นเรียนของนกัศึกษา ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อน จึงตอ้ง มีการ พฒันาตนเองอยูเ่สมอเพื่อท่ีจะไดน้ า
ประสบการณ์และความรู้ท่ีทนัสมยัมาถ่ายทอดให้แก่นกัศึกษานอกจากน้ีควรจดัหากิจกรรมการเรียน
การสอนท่ี สร้างปฏิสัมพนัธ์กบันกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษากลา้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ระหวา่งการเรียนการสอนรวมถึงการ ปลูกฝังความมีวนิยั คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้ นกัศึกษา
เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทั้งทางดา้นวชิาการและเป็นก าลงัส าคญัของประเทศต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ในการวจิยัคร้ังต่อไปค วรมีการสัมภาษณ์นกัศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึน
ถึงปัจจยัท่ีท าใหน้กัศึกษาเขา้เรียนรายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจ 
 2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยปรับปรุงและพฒันาการเรียน
การสอนรายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าช้ีแจง: 1. แบบสอบถามนีม้ีทั้งหมด2หน้า   
  2. แบบสอบถามนีป้ระกอบด้วยค าถาม 2 ส่วน ได้แก่ 
   ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 

ส่วนที ่2 ข้อมูลของ ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา รายวชิา 130-216 
ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 

 3. กรุณากรอกข้อมูลในแบบสอบถามนีใ้ห้ครบทุกข้อ  
 
 

ส่วนที1่ 
ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 

 
ค าช้ีแจง: กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนีใ้ห้ครบทุกข้อ 
 
1. เพศ     หญิง         ชาย  
 
2. อาย ุ............................ ปี  
 
3. ชั้นปี     1       ต่อเน่ือง 2 ปี ชั้นปีท่ี 1   
      2       ต่อเน่ือง 2 ปี ชั้นปีท่ี 2    
      3       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ............................ 
     4  
 
4. สถานภาพนกัศึกษา    ภาคปกติ     ภาคค ่า  
 
5. สาขาวชิา    การบญัชี       การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  
      การเงินและการธนาคาร  ยงัไม่ไดเ้ลือกสาขา   
       การตลาด     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ............................ 
       การจดัการทัว่ไป   
    
6. เกรดเฉล่ียสะสม ...........................   
 
7. จ านวนคร้ังท่ีมาเรียน 
  ต ่ากวา่ 5 คร้ัง   6-10 คร้ัง   10 คร้ังข้ึนไป  

 
หนา้ท่ี 2/ ส่วนท่ี 2 

การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 



ส่วนที ่2 
ข้อมูลของปัจจัยทีส่่งผลต่อการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา รายวชิา 130-216 ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 

 
ค าช้ีแจง: ท าเคร่ืองหมาย ในช่องทีต่รงกบัระดับความคิดเห็นของนักศึกษามากทีสุ่ด  
     1 หมายถึง ไม่เกีย่วข้อง 
     2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
     3 หมายถึง เห็นด้วย ปานกลาง 
     4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
     5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา  

รายวิชา 130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

เห็นด้วย 

มากท่ีสุด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

ไม่เกี่ยวข้อง 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

2. เน้ือหาวชิามีความส าคญัและเป็นประโยชน์      

3.ความเช่ือมัน่ต่ออาจารยผ์ูส้อน      

4.   ความรับผดิชอบต่อตนเองของนกัศึกษา      

5.   ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา      

6.   ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบัเพื่อน      

7.  บรรยากาศในการเรียนการสอน      

8.  สภาพแวดลอ้มของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน 

     การสอน 

     

9.  ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการเรียนของนกัศึกษา      

10. สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว      



11. สุขภาพจิตของนกัศึกษา      

12. การเดินทางมามหาวทิยาลยั        

 
ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

ขอบคุณค่ะ 
 


