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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชากลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และเพ่ือสร้าง

สมการพยากรณ์ความสัมพนัธ์ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชากลุ่มพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน การวิจยัน้ีเป็นการศึกษายอ้นหลงั 

(retrospective study) ระยะเวลา 1 ปี ประชากรท่ีศึกษาคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนชั้นปีท่ี 1 ภาค

การศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ผลการวิจยัพบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ีย 1.762 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

หลกัการวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียงมีค่าเฉล่ีย 2.791 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดียมี

ค่าเฉล่ีย 3.513 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลัมีค่าเฉล่ีย 2.720 และผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนมีค่าเฉล่ีย 2.928 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชากลุ่มวิชา

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 รายวิชาส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .01 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสาร

สนเทศดิจิทัลมีขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวิทยโุทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง และผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดียตามลาํดบั ดงันั้น ควรส่งเสริมให้นักศึกษาใส่ใจเรียนในรายวิชาหลกัการวารสาร
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สนเทศดิจิทลั หลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ หลกัการวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง และเทคโนโลยี

มลัติมีเดียตามลาํดบั เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนมีค่าเฉล่ีย

สูงข้ึน และทั้ง 4 ตวัแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะ

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชนไดร้้อยละ 81.5 ซ่ึงสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี ŷ = .817 + .234X4 + .227X1 + 

.192X2 + .153X3   

 

คาํสําคญั: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

 

Abstract 

The purposes of this research were to study the learning achievement in mathematics and science 

fundamental subjects affecting the academic achievement of the first-year students in the Faculty of Mass 

Communication Technology and to construct equations to predict the relationship between the learning achievement 

in Mathematics and Science fundamental subjects and the academic achievement of the first-year students in the 

Faculty of Mass Communication Technology. This research is a one-year retrospective study. The population of this 

research was undergraduate students who enrolled in the first and second semester of the academic year 2019 in Mass 

Communication Technology major, the Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of 

Technology Phra Nakhon. The entire population was used as a sample size of this research. The results showed that 

the mean of the learning achievement in Principles of Advertising and Public Relations was 1.762, the mean of the 

learning achievement in Principles of Television and Radio Broadcasting was 2.791, the mean of the learning 

achievement in Multimedia Technology was 3.513, and the mean of the learning achievement in Principles of Digital 

Journalism was 2.720. Moreover, the mean of the academic achievement of the first-year students in the Faculty of 

Mass Communication Technology was 2.928. The learning achievement of those 4 subjects in mathematics and 

science fundamental were positively affected by the academic achievement of the first-year students in the Faculty of 

Mass Communication Technology with a statistical significance of .01. The learning achievement in Principles of 

Digital Journalism had the highest size effect, followed by the learning achievement in Principles of Advertising and 

Public Relations, the learning achievement in Principles of Television and Radio Broadcasting, and the learning 

achievement in Multimedia Technology, respectively. The recommendation was the students should be encouraged to 

pay more attention in Principles of Digital Journalism subject, Principles of Advertising and Public Relations subject, 

Principles of Television and Radio Broadcasting subject, and Multimedia Technology subject, respectively, to increase 

the mean of the academic achievement of the first-year students in the Faculty of Mass Communication Technology. 

Finally, the percent variance of the academic achievement of the first-year students in the Faculty of Mass 
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Communication Technology was 81.5 percent. The predicting equation was ŷ = .817 + .234X4 + .227X1 + .192X2 + 

.153X3. 

 

Keywords: Mathematics and Science, student achievement, Mass Communication Technology 

 

1.  บทนํา 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

กาํหนดใหก้ารจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาเทคโนโลย ีตอ้งมีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานคุณวฒิุระดบั

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) และในเอกสารแนบทา้ยประกาศกระ

ทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 กาํหนดให้วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน

หมายถึงวิชาท่ีเป็นความรู้พ้ืนฐานสําหรับการเรียนทางด้านเทคโนโลยี เช่นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (ท่ีสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกับสาขาเทคโนโลยี) โดยโครงสร้าง

หลกัสูตรกาํหนดให้วิชาเฉพาะพ้ืนฐานกลุ่มพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีจาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 12 

หน่วยกิต (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น.5) 

 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จดัการเรียนการสอนหลกัสูตร

เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประกอบดว้ย 4 วิชาเอก คือ 

วิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ วิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง วิชาเอก

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และวิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คณะ

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน, 2563ก, น.1) และจดัโครงสร้างหลกัสูตรแบ่งหมวดวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีกาํหนดไวใ้น

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

จาํนวนหน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 4 รายวิชา ไดแ้ก่ รายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ รายวิชา

หลกัการวิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง รายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย และรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั 

(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน, 2563ก, น.15) โดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ทุก

คนไดเ้รียนวิชาเอกสําหรับคดัเลือกนักศึกษาเขา้สาขาวิชาเอกทั้ง 4 สาขาวิชาเอก เพ่ือให้นักศึกษาคน้หาตวัตนและ

ตัดสินใจเลือกเขา้เรียนในวิชาเอกท่ีสนใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาในวิชาเอก ดังน้ี วิชาเอก

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ปรับพ้ืนฐานดว้ยรายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ วิชาเอก

เทคโนโลยีการโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง ปรับพ้ืนฐานด้วยรายวิชาหลกัการโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง 

วิชาเอกเทคโนโลยีมลัติมีเดีย ปรับพ้ืนฐานดว้ยรายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย และวิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ปรับ

พ้ืนฐานด้วยรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน, 2563ข, น.66) 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชากลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ี

ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน พบว่ามีตวัแปรท่ีใชส้าํหรับการวิจยัคือ 
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ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ (X1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

หลกัการวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง (X2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย (X3) และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั (X4) และตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน (Y) ซ่ึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพท่ี 1 

 

 
ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ผูวิ้จยัจึงทาํการศึกษาและสร้างสมการพยากรณ์ความสมัพนัธ์ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชากลุ่มพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน โดยใช้ขอ้มูลท่ีผ่านมาแลว้ นาํมาวิเคราะห์ และใช้เป็นขอ้มูลในการทาํนายว่าสามารถเกิดเช่นน้ีใน

อนาคตได ้เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาหลกัสูตรต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชากลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

2) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ความสัมพนัธ์ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชากลุ่มพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการโฆษณา

และประชาสัมพนัธ ์(X1) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

(Y) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวิทยุ

โทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง (X2) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี

มลัติมีเดีย (X3) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสาร

สนเทศดิจิทลั (X4) 
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3.  วธีิดําเนินการวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษายอ้นหลงั (retrospective study) ระยะเวลา 1 ปี ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง วิธีการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีศึกษา คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปี

การศึกษา 2562 ในสาขาวิชาเอกเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร ประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วน คือ 

1) ขอ้มูลของนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 ใน

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ทั้งหมด 7 กลุ่ม จาํนวน 225 คน (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2562) 

2) ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาของนักศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานกลุ่มพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 รายวิชา ไดแ้ก่ หลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ หลกัการวิทยุโทรทศัน์และ

วิทยกุระจายเสียง เทคโนโลยมีลัติมีเดีย และหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั 

3) ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 รวม 2 ภาคการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2562 จาํนวน 

225 คน และเน่ืองจากประชากรท่ีศึกษามีจาํนวนนอ้ยกว่า 300 คน ผูวิ้จยัจึงใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ

วิจยัคร้ังน้ี ตามแนวคิดของ Morris (Online) เก่ียวกบัการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีมีขนาดเลก็ โดยเฉพาะในประชากร

ท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 300 คน แนะนาํใหใ้ชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

 

3.2 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูวิ้จยัรวบรวมขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาของนกัศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานกลุ่มพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 รายวิชาจากเวบ็ไซตร์ะบบบริการการศึกษาของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2562) และประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยคาํนวณ 

ค่าระดบัคะแนนต่อหน่วยกิตในระดบัคะแนนต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาไดใ้นรายวิชาของนกัศึกษา ตามหลกัเกณฑก์ารวดัและ

ประเมินผลการศึกษาในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (2562) 

 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงมีการประมวลขอ้มูลเป็น

ขั้นตอนดงัน้ี หลงัจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษา

ท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ทั้ งหมด 7 กลุ่ม ท่ีประกอบด้วยข้อมูล

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาของนกัศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานกลุ่มพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทั้ง 4 รายวิชา และขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 รวม 2 ภาคการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2562 
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เรียบร้อยแลว้ จึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าแปลงเป็นรหัสตวัเลข (code) แลว้บนัทึกรหัสลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเขียน

โปรแกรมสัง่งาน ดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ และกลุ่มท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

เทคโนโลยีมลัติมีเดีย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียผูวิ้จยัเทียบค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน

ตามแนวคิดของ Best (1997, p.190) 

3) การทดสอบการแจกแจงแบบโคง้ปกติของตวัแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะ

เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชนใชส้ถิติ Kolmogorov-Smirnov ตามแนวคิดของ Ruben Geert van den Berg (Online) 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั และผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือ การหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Pearson และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 

analysis) 

 

4.  ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

 การนําเสนอผลการวิจยัในการวิจยัน้ี ผูวิ้จยันําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบคาํ

บรรยาย ตามลาํดบัดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) สถานภาพทัว่ไปของนกัศึกษา (n=225 คน) 

สถานภาพท่ัวไปของนักศึกษา frequency percentage 

เพศ 

 ชาย 105 46.70 

 หญิง 120 53.30 

 รวม 225 100.00 
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ตารางท่ี 1 ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) สถานภาพทัว่ไปของนกัศึกษา (n=225 คน) (ต่อ) 

สถานภาพท่ัวไปของนักศึกษา frequency percentage 

กลุ่มท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 

 กลุ่มท่ี 1 27 12.00 

 กลุ่มท่ี 2 27 12.00 

 กลุ่มท่ี 3 34 15.10 

 กลุ่มท่ี 4 34 15.10 

 กลุ่มท่ี 5 37 16.40 

 กลุ่มท่ี 6 33 14.70 

 กลุ่มท่ี 7 33 14.70 

 รวม 225 100.00 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) สถานภาพทัว่ไปของนกัศึกษา สรุป

ไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 ใน

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จาํนวน 225 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 

และนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งส้ิน 7 กลุ่ม มีจาํนวนนกัศึกษาแต่ละกลุ่มระหว่าง 27-37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00-16.40 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักการวารสารสนเทศดิจิทัล และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะ

เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน (n=225 คน) 

ตัวแปร mean SD ระดับ 

X1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 1.762 .741 นอ้ย 

X2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง  2.791 .685 ปานกลาง 

X3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 3.513 .656 มาก 

X4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั 2.720 .822 ปานกลาง 

Y ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 2.928 .526 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวิทยโุทรทศัน์และ

วิทยุกระจายเสียง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการ

วารสารสนเทศดิจิทลั และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน สรุปไดว้่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ีย 1.762 อยู่ในระดบัน้อย ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาหลกัการวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียงมีค่าเฉล่ีย 2.791 อยู่ในระดบัปานกลาง ผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดียมีค่าเฉล่ีย 3.513 อยู่ในระดบัมาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการ

วารสารสนเทศดิจิทลัมีค่าเฉล่ีย 2.720 อยูใ่นระดบัปานกลาง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะ

เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชนมีค่าเฉล่ีย 2.928 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ตารางท่ี 3 การแจกแจงแบบโคง้ปกติของตวัแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน (n=225 

คน) 

ตัวแปร 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Y ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 .039 225 .200* .982 225 .006 

 

 จากตารางท่ี 3 ผูวิ้จยัทาํการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เร่ืองการแจกแจงแบบโคง้ปกติของตวัแปรผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนด้วยสถิติ Kolmogorov-Smirnov พบว่าตวัแปร

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชนมีการแจกแจงแบบโคง้ปกติ 

 

ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Pearson ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน (n=225 คน) 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y 

X1 รายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์ 1.000   .557**   .466**   .594**   .765** 

X2 รายวิชาหลกัการวิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง  1.000   .408**   .536**   .702** 

X3 รายวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย   1.000   .446**   .605** 

X4 รายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั    1.000   .774** 

Y ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1     1.000 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Pearson ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

หลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 สามารถวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณได ้ผูวิ้จยัจึงวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 

analysis) 
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ตารางท่ี 5 ตารางอิทธิพลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวิทยุ

โทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสาร

สนเทศดิจิทลั และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชนดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน 

(n=225 คน) 

ตัวแปรอสิระ b β t Sig. 
Collinearity 

Tolerance VIF 

1  (ค่าคงท่ี) 1.580 - 20.503 .000 - - 

 X4 รายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั .496 .774 18.275 .000 1.000 1.000 

ตวัแปรตาม (Y): ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) = .774 สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) = .600 

สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted R2) = .598 

สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน: ŷ = 1.580 + .496X4 (ŷ คือตวัทาํนาย) 

2  (ค่าคงท่ี) 1.477 - 23.640 .000 - - 

 X4 รายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั .316 .494 11.705 .000 .647 1.544 

 X1 รายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ .335 .471 11.159 .000 .647 1.544 

ตวัแปรตาม: Y ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) = .862 สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) = .744 

สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted R2) = .741 

สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน: ŷ = 1.477 + .316X4 + .335X1 (ŷ คือตวัทาํนาย) 

3  (ค่าคงท่ี) 1.162 - 16.269 .000 - - 

 X4 รายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั .260 .406 10.140 .000 .586 1.705 

 X1 รายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ .262 .369 9.056 .000 .568 1.762 

 X2 รายวิชาหลกัการวิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง .214 .279 7.185 .000 .625 1.600 

ตวัแปรตาม: Y ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) = .890 สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) = .792 

สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted R2) = .789 

สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน: ŷ = 1.162 + .260X4 + .262X1 + .214X2 (ŷ คือตวัทาํนาย) 

4  (ค่าคงท่ี) .817 - 9.048 .000 - - 

 X4 รายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั .234 .365 8.571 .000 .566 1.768 

 X1 รายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์ .227 .320 8.193 .000 .540 1.851 

 X2 รายวิชาหลกัการวิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง .192 .249 6.801 .000 .613 1.632 

 X3 รายวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย .153 .191 5.674 .000 .724 1.380 

ตวัแปรตาม: Y ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) = .905 สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) = .819 

สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted R2) = .815 

สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน: ŷ = .817 + .234X4 + .227X1 + .192X2 + .153X3 (ŷ คือตวัทาํนาย) 
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 จากตารางท่ี 5 ผูวิ้จยัทาํการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เร่ืองภาวะความสมัพนัธ์ร่วมเส้นตรงพหุ (multicollinearity) ดว้ย

ค่าความคงทน (tolerance) และอตัราความแปรปรวนเฟ้อ (variance inflation ratio = VIF) ตามแนวคิดของ Hair, Black, 

Babin, & Anderson (2014, p.196-201) พบว่าค่าความคงทนของตัวแปรทาํนายทุกตัวแปรในขั้นตอนการวิเคราะห์

ถดถอยทั้ง 4 ขั้นตอนมีค่ามากกว่าเกณฑ์ คือ 0.19 ทุกตวัแปร และอตัราความแปรปรวนเฟ้อของตวัแปรทาํนายทุกตวั

แปรในขั้นตอนการวิเคราะห์ถดถอยทั้ ง 4 ขั้นตอนมีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ คือ 5.3 ทุกตัวแปร จึงไม่เกิดปัญหาภาวะ

ความสมัพนัธ์ร่วมเส้นตรงพหุ สามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได ้ผูวิ้จยัจึงวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(stepwise multiple regression analysis) 

 ผลวิจยัพบว่า ในขั้นตอนท่ี 1 มีเพียงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลัส่งผล

ทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

.05 อธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนไดร้้อย

ละ 59.8 ซ่ึงสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี  

 

ŷ = 1.580 + .496X4     [1] 

 

 ในขั้นตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะ

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศ

ดิจิทลัมีขนาดอิทธิพลสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และทั้ง 2 ตวัแปร

ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนได้

ร้อยละ 74.1 ซ่ึงสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี  

 

ŷ = 1.477 + .316X4 + .335X1    [2] 

 

 ในขั้นตอนท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทัล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาหลักการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักการวิทยุโทรทัศน์และ

วิทยกุระจายเสียงส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนอยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลัมีขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุด 

รองลงมาเป็นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

หลกัการวิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียงตามลาํดบั และทั้ง 3 ตวัแปรร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนไดร้้อยละ 78.9 ซ่ึงสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได ้

ดงัน้ี  
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ŷ = 1.162 + .260X4 + .262X1 + .214X2    [3] 

 

 ในขั้นตอนท่ี 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทัล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักการวิทยุโทรทัศน์และ

วิทยกุระจายเสียง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดียส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลัมีขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการ

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดียตามลาํดบั และทั้ง 4 ตวัแปรร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนไดร้้อยละ 81.5 ซ่ึงสามารถสร้างสมการ

พยากรณ์ได ้ดงัน้ี  

 

ŷ = .817 + .234X4 + .227X1 + .192X2 + .153X3    [4] 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 การนาํผลการวิจัยไปใช้ในอนาคต 

 1) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดียมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 3.513 

อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียงมีค่าเฉล่ียคือ 

2.791 อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลัมีค่าเฉล่ียคือ 2.720 อยูใ่น

ระดบัปานกลาง และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธมี์ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ 1.762 อยู่

ในระดบัน้อย ดงันั้น ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาของนักศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ

พ้ืนฐานกลุ่มพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 รายวิชามีค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

รายวิชาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสูงท่ีสุดและตํ่าท่ีสุด เพ่ือประโยชน์แก่นกัศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

 2) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

ตลอดปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉล่ีย 2.928 อยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น ควรศึกษาปัจจยัท่ีจะส่งเสริมทาํให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียเพิ่มมากข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 

 3) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาของนกัศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานกลุ่ม

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 รายวิชา ได้แก่ หลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ หลกัการวิทยุ

โทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง เทคโนโลยีมลัติมีเดีย และหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั ทุกรายวิชาส่งผลทางบวกต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ดงันั้น ควรส่งเสริมให้นกัศึกษาตั้งใจ
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เรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานกลุ่มพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 รายวิชา เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชนมีค่าเฉล่ียเพิ่มมากข้ึน 

 4) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลัมีขนาดอิทธิพล

สูงท่ีสุด รองลงมาเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาหลกัการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ตามลาํดบั ดงันั้น หากตอ้งการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนมีค่าเฉล่ีย

เพิ่มมากข้ึน ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั หลกัการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ หลกัการวิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง และเทคโนโลยีมลัติมีเดียมีค่าเฉล่ียเพ่ิมมากข้ึน ตามลาํดบั 

โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ รายวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ท่ี

สามารถส่งเสริมใหน้กัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเพิ่มมากข้ึนไดอี้กมาก 

 5) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาของนกัศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานกลุ่ม

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 รายวิชา ได้แก่ หลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ หลกัการวิทยุ

โทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง เทคโนโลยีมลัติมีเดีย และหลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั ทั้ง 4 ตวัแปรร่วมกนัอธิบาย

ความแปรปรวนของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ไดร้้อยละ 81.5 แลว้ 

ดงันั้น จึงไม่มีเหตุจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีจะมาร่วมอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชนใหม้ากกวา่น้ี 

 

5.2 ข้อสังเกตท่ีได้จากการวิจัย 

 ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาของนักศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานกลุ่ม

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 รายวิชา ส่งผลทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน อาจเป็นเพราะรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานกลุ่มพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ทั้ง 4 รายวิชา เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ทุกคนตอ้งเรียนเพ่ือคดัเลือกเขา้สาขาวิชาเอกทั้ง 4 สาขา

วิชาเอก และให้นกัศึกษาคน้หาตวัตนและตดัสินใจเลือกเขา้เรียนในวิชาเอกท่ีสนใจ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม

ก่อนเขา้ศึกษาในวิชาเอก ย่อมส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ

ดาํรง เบญจคีรี และคณะ (2560, น.143) ท่ีพบว่า ปัจจยัทาํนายในระดบับุคคลมีอิทธิพลทางบวกท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัอาจเป็นเพราะนกัศึกษาท่ีเขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยัมีความ

มุมานะท่ีจะเรียน มีความปรารถนาท่ีจะเรียนใหส้าํเร็จ ยอ่มส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ 

(2529 อ้างใน กําจร มุณีแก้ว, 2558, น.125) ท่ีศึกษาการทาํนายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดย

องคป์ระกอบบางประการของตวันกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า คะแนนจากแบบทดสอบ

ความถนดัทางดา้นการคาํนวณกบัคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพนัธ์กนั

ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเพญ็แข ดวงขวญั (2548, น.100) พบว่า คุณภาพท่ีเก่ียวกบัสภาพการ
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จดัการเรียนการสอนมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หากคุณภาพท่ีเก่ียวกบัสภาพการ

จดัการเรียนการสอนดีและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมทั้งความรู้ของผูส้อน ส่ืออุปกรณ์การเรียน และกิจกรรม จะ

ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาดีดว้ย และจนัทร์พร วงศส์ถิรยา (2527 อา้งใน เพญ็แข ดวงขวญั, 2548, 

น.103) พบว่า เวลาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงันั้น การจดัการเรียนการสอน 

ผูส้อนจะตอ้งช่วยหรืออาํนวยความสะดวกแก่ผูท่ี้ร่วมกิจกรรมไดเ้กิดการเรียนรู้ และการจดัการเรียนการสอน ควรให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทั้งในการกาํหนดแผนการสอน การจดักิจกรรมและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งควรเพ่ิมกิจกรรม

การทดลองและเพ่ิมอุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกบัแต่ละบทเรียน เพ่ือนกัศึกษาจะไดมี้ความกระตือรือร้นและเขา้ใจ

บทเรียนไดดี้มากยิง่ข้ึน (เพญ็แข ดวงขวญั, 2548, น.109) 

 

5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

 1) การใช้ประชากรทั้งหมดในงานวิจัยน้ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจะทาํให้ขอ้สรุปท่ีได้เป็นขอ้สรุปท่ี

เกิดข้ึนเฉพาะในบริบทของกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น ดงันั้นควรทาํการศึกษาในกลุ่มประชากรท่ีมี

ขนาดใหญ่กวา่น้ี เพ่ือประโยชน์ในการอา้งอิงสรุปผลการวิจยั (generalization) 

2) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชากลุ่มพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 รายวิชาใน

การวิจยัในคร้ังน้ีไม่ไดร้ะบุถึงการวดัและการประเมินผลว่าเป็นในลกัษณะเดียวกนัหรือไม่ มีค่าความเช่ือมัน่และความ

เท่ียงตรงอยา่งไร เพราะส่ิงดงักล่าวอาจมีผลถึงผลสมัฤทธ์ิแต่ละรายวิชา ซ่ึงจะส่งผลต่อสมการพยากรณ์อยา่งต่อเน่ือง 

 

5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

 1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาของนกัศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานกลุ่ม

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 รายวิชามีค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสูงท่ีสุดและตํ่าท่ีสุด เพ่ือประโยชน์แก่นกัศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

 2) ควรศึกษาปัจจัยท่ีจะส่งเสริมทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีค่าเฉล่ียเพ่ิมมากข้ึนในปี

การศึกษาต่อไป 

 3) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาในคณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั 

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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