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ผลการเรียน  ชุดวิชาที่เก่ียวข้องกับการค านวณ 

 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลที่ผ่านมา พบว่า อายุ พ้ืนฐานความรู้เดิม 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ การเรียนแบบทางไกล ความพร้อมในการสอบ การวางแผนการเรียน  จุดมุ่งหมายในการเรียน ความมีวินัยใน
ตนเอง มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (สมศักดิ์  มีทรัพย์หลาก, 2540 : จรีพร พูลสงวน, 2539 : ทวีศักดิ์ จินดานุ
รักษ์, 2538 : บุญศรี พรหมาพันธุ์และคณะ, 2538) ตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่เป็นคุณสมบัติของนักศึกษา นอกจากนั้นจากผลการวิจัย
อ่ืนๆ ยังพบว่า ตัวแปรที่ไม่ใช่คุณสมบัติของนักศึกษาแต่ส่งผลต่อการสอบผ่านของนักศึกษา เป็นตัวแปรที่เก่ียวข้องกับแบบทดสอบและ
ลักษณะของชุดวิชา เช่น ค่าความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบ คะแนนระหว่างเรียน (มี/ไม่มีกิจกรรม) จ านวนข้อสอบที่มีเนื้อหาค านวณ 
จ านวนหน่วยที่มีเนื้อหาค านวณ คุณภาพของเอกสารการสอน และลักษณะของชุดวิชา (ศุภมาส อังศุโชติ และสิริรัตน์ วิภาสศิลป์ , 
2549 : พิศเพลิน  เขียวหวาน และคณะ, 2542 : บุญศรี พรหมาพันธุ์ และคณะ, 2538) 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนในระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราชนั้น มีปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค านวณของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เนื่องจากปัจจัยที่คณะผู้วิจัยสนใจศึกษามีโครงสร้างของข้อมูลเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนักศึกษา (คุณสมบัติของนักศึกษา) และระดับชุด
วิชา (ตัวแปรที่เกี่ยวข้องแบบทดสอบและลักษณะของชุดวิชา) แหล่งข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้จึงมาจาก 2 แหล่งที่มีลักษณะข้อมูลเป็น
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เชิงลดหลั่นกัน คือ ระดับนักศึกษาเป็นตัวแปรที่อยู่ระดับล่างของระดับชุดวิชา โดยตัวแปรท านายและตัวแปรตามระดับนักศึกษาที่อยู่
ระดับล่างต่างมีความสัมพันธ์กัน และได้รับอิทธิพลร่วมกันจากตัวแปรท านายระดับชุดวิชาที่อยู่ระดับบน คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้การ
วิเคราะห์พหุระดับซึ่งจะสอดคล้องกับโครงสร้างของข้อมูล ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้สารสนเทศที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการวางแผน
พัฒนาผู้เรียน และเป็นข้อมูลที่พึงตระหนักส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะพัฒนาชุดวิชาในด้านต่างๆได้แก่ เอกสารการสอน คุณภาพของ
แบบทดสอบ อันจะเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระบบการศึกษาต่อไป 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับนักศึกษาและตัวแปรระดับชุดวิชา กับผลการเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
ค านวณ    

2. เพ่ือศึกษาผลของตัวแปรท านายระดับนักศึกษาและตัวแปรระดับชุดวิชา ที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การค านวณ  

3. เพ่ือศกึษารูปแบบการท านายผลการเรียนชุดวิชาที่เก่ียวข้องกับการค านวณ 

 วธิีการวิจัย 

1. ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามส าหรับนักศึกษาทางไปรษณีย์จ านวน 3,000 ฉบับ โดยชี้แจงถึงชื่อโครงการวิจัยและประโยชน์ที่
จะได้จากการท าแบบสอบถาม รวมถึงวิธีการส่งกลับคืน ปรากฏว่าได้แบบสอบถามกลับคืนจ านวน 1,237 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 41.23 

2. ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามส าหรับประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา และ/หรือประธานคณะกรรมการออกข้อสอบ
ประจ าชุดวิชา และติดตามขอรับกลับ ปรากฏว่าได้แบบสอบถามกลับคืนจ านวน 19 ชุดวิชา คิดเป็นร้อยละ 65.52 

3. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส านักคอมพิวเตอร์ และติดตามประสานงานขอข้อมูลผลการสอบของนักศึกษาเป็น
รายบุคคลในชุดวิชาต่างๆ 29 ชุดวิชา  

4. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส านักทะเบียนและวัดผล ขอข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อสอบเกี่ยวกับค่าความยากเฉลี่ย 
ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบ 

 ผลการวจิัย 

1. รูปแบบการท านายผลการเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค านวณของนักศึกษาที่อธิบายได้จากตัวแปรท านายระดับที่ 1 
(ระดับนักศึกษา) ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

2. รูปแบบการท านายผลการเรียนชุดวิชาที่เก่ียวข้องกับการค านวณ จากตัวแปรท านายระดับที่ 2 (ระดับชุดวิชา) จ าแนกเป็น 
2.1 สมการท านายค่าเฉลี่ยของผลการเรียนระดับชุดวิชา  (intercept) ที่อธิบายได้จากตัวแปรท านายระดับชุดวิชาที่มี

นัยส าคัญทางสถิติ 
2.2 สมการท านายสัมประสิทธิ์ถดถอย(slope) ของตัวแปรระดับที่ 1 ที่อธิบายได้จากตัวแปรท านายระดับชุดวิชาที่มี

นัยส าคัญทางสถิติ 
ตัวแปรระดับนักศึกษาที่มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ พ้ืนฐานความรู้เดิม เจตคติต่อชุดวิชา และความ

มีวินัยในตนเอง ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางลบ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ส าหรับตัวแปรระดับชุดวิชาที่มีอิทธิพลทางบวกต่อค่าเฉลี่ย
ชุดวิชา ได้แก่ ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบ และจ านวนหน่วยที่มีเนื้อหาค านวณ ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางลบ คือ จ านวนข้อสอบที่
ต้องค านวณ 
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 อภิปรายผล 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค านวณของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับ
นักศึกษา ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ พ้ืนฐานความรู้เดิม ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน เจตคติต่อวิชาที่เก่ียวกับการค านวณ ความมีวินัยใน
ตนเอง ซึ่งน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 

1.1 พ้ืนฐานความรู้เดิม เป็นตัวแปรท านายที่มีความสัมพันธ์ทางบวกและเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล การเรียนชุดวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการค านวณ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 1.601 นั่นคือเมื่อค่าของพ้ืนฐานความรู้เดิมเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะสามารถท า
ให้คะแนนของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 1.601 เท่า   

1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการเรียน และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียน
ชุดวิชาที่เก่ียวข้องกับการค านวณ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ -2.490 โดยเมื่อค่าของปัญหาเกี่ยวกับการเรียนลดลง 1 หน่วย จะ
ท าให้คะแนนของนักศึกษาลดลง 2.490 เท่า  

1.3 เจตคติต่อชุดวิชาที่เกี่ยวกับการค านวณ เป็นตัวแปรท านายที่มีความสัมพันธ์ทางบวก และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล
การเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.878 เมื่อค่าของเจตคติต่อชุดวิชาเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะ
ท าให้คะแนนของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 0.878 เท่า     

1.4 ความมีวินัยในตนเอง เป็นตัวแปรท านายที่มีความสัมพันธ์ทางบวก และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนชุดวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการค านวณ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 2.260 เมื่อค่าของความมีวินัยในตนเองเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะท าให้คะแนน
ของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 2.260 เท่า    

2. ปัจจัยระดับชุดวิชา ที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค านวณของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราชโดยตรงมี 3 ปัจจัย คือ ความเที่ยงของแบบทดสอบ จ านวนข้อสอบที่ต้องค านวณ และจ านวนหน่วยที่มีเนื้อหาค านวณ นอกจากนี้ 
จ านวนข้อสอบที่ต้องค านวณ ความเที่ยงของแบบทดสอบ และความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบ ยังมีอิทธิพลต่อผลการเรียนชุดวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการค านวณโดยผ่านปัจจัยระดับนักศึกษา เนื่องจากการส่งผลข้ามระดับของตัวแปรระดับชุดวิชาที่มีผลต่อตัวแปรระดับ
นักศึกษา คือ ความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบและจ านวนข้อสอบที่ต้องค านวณมีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (อัตราการ
เปลี่ยนแปลง) ของการเรียนแบบทางไกล ความยากเฉลี่ยของแบบทดสอบและความเที่ยงของแบบทดสอบมีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (อัตราการเปลี่ยนแปลง) ของความมีวินัยในตนเอง  

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. การสอนเสริมในชุดวิชาที่มีค านวณ เพ่ือตอบสนองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดสอนเสริม  มหาวิทยาลัยควร
ส่งเสริมให้มีการสอนเสริมผ่านสื่อที่หลากหลายขึ้น 

2. กรณีที่นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เดิมเกี่ยวกับการค านวณน้อย มหาวิทยาลัยควรมีการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานตั้งแต่
นักศึกษาเริ่มเข้าเรียน มสธ. 

3. การจัดให้มีสื่อการสอนที่หลากหลายในชุดวิชาที่มีค านวณ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ชุดวิชาที่มีค านวณ ผลิตสื่อการสอนที่
หลากหลายมากข้ึน 

 


