
ทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

สุเพ็ญ  บุญเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา 

มีนาคม 2554 



 

ทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

สุเพ็ญ  บุญเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา 

มีนาคม 2554 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 

ทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
ของ 

สุเพ็ญ  บุญเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา 

มีนาคม  2554 



 

สุเพ็ญ  บุญเจริญ.  (2554).  ทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม:  อาจารย ดร.จารุวรรณ  สกุลคู, 
รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค 

 
 จุดมุงหมายของการศึกษาตองการคนควาและเปรียบเทียบเรื่องทศันะตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญใน 2 ดาน ไดแก ดานการเรียนและดานสังคม 
จําแนกตามเพศ ชั้นป คณะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปการศึกษา 2009 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
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และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีอยูในระดับมากทุกดาน 
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4. นักศึกษาจากตางคณะมีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เม่ือ
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 The purpose of this study was to investigate and to compare students’ opinions 
toward experience at Assumption University in two aspects: learning and social, according to 
their gender, class level, faculty, and grade point average.  The sample used included 350 
Assumption students enrolled during academic year 2009.  The instrument used for 
collecting data was a Likert-type five-point rating scale questionnaire of 60 items.  The 
statistical procedures such as percentage, mean, standard deviation; t-test and one way 
analysis of variance with Scheffé method were employed to analyze the data the results 
showed that: 
 1. Students had good opinion toward experience at AU as a whole and also in 
each aspect. 
 2. Male and female students had good opinion toward experience at AU, and when 
compared, their opinion did not differ. 
 3. Students from different class level had good opinions and did not differ on their 
opinion toward experience at AU. 
 4. Students from different faculty held good opinion toward experience at AU.  
When compared there were significantly differences among them.  Students from Faculty of 
Arts differed significantly from students from Faculty of Business Management and Faculty 
of Architecture.  Students from Faculty of Science and Technology were significantly 
different from students from Faculty of Architecture. 
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ฉบับนี้ใหสมบรูณ 
 ขอกราบขอบพระคุณภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีที่กรุณาใหโอกาสและอนุญาต
ใหใชมหาวิทยาลัยอัสสัมชญั เปนแหลงเรียนรูในการเก็บรวบรวมขอมูล อันเปนประโยชนยิ่งตอการ
วิจัยครั้งนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณภราดา ดร. วิศิษฐ ศรีวชิัยรัตน ทีใ่หคําแนะนําในการเพ่ิมพูนความรู 
และอาจารย ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย ที่กรุณาตักเตือน
ขอผิดพลาดตางๆ และเปนกําลังใจใหการวิจัยสําเร็จลลุวงไปดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการอุดมศึกษาทุกทานที่ไดชวยเหลือผูวิจัยในดาน
ตางๆ ตลอดระยะเวลาทีศ่ึกษา รวมทั้งเพ่ือนๆ พ่ีๆ ที่ไมสามารถกลาวนามไดทั้งหมด ที่เปนกําลังใจ
และมีน้ําใจเสมอกับผูวิจัย 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 กระแสโลกาภิวัตนที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รวมทั้งพฤติกรรมการดํารงชีวิตของประชากรไทยประกอบกับ
การไหลลื่นทางวัฒนธรรมจากตางชาตทิี่เขาสูสังคมมีมากขึ้น กระแสความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีสงผลให
เกิดความเสี่ยงของสังคมในดานความยากจน ดานสิ่งแวดลอม   ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานการ
แขงขันทางธุรกิจ ดานความไมเปนธรรมในสังคม และความลมสลายของชุมชนในชนบท ความออนลา
ของระบบคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันศาสนา หากไมไดรับการแกไขและปองกนัอยางเพียงพอและ
ทันการณก็จะนํามาซ่ึงความเดือดรอนนานัปการแกประชาชนในอนาคต (เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ. 
2552: ออนไลน) ทามกลางภาวะวิกฤตดังกลาวการศึกษาเปนสิ่งทีค่นในสังคมหวงัพ่ึงพาใหเปนปจจัย
นําไปสูการแกไข เปนปจจัยในการดํารงชีวิตที่ทุกคนตองแสวงหา เพ่ือพัฒนาตนเองใหรูจักคิด
วิเคราะหปรับตัวใหทันกับเหตุการณและสิ่งใหมที่เขามาสูชีวติ และเปนพ้ืนฐานที่จะชวยเสริมสรางให
ประเทศมีทั้งความสามารถในการรวมมือและการแขงขนักับนานาอารยประเทศ (ไพฑูรย สินลารัตน. 
2546: 1-9) 
 สถาบันอุดมศกึษาในฐานะเปนสถาบันชั้นนําในการจัดการศึกษาจึงควรปรับตวัใหทนักับ
การเปลี่ยนแปลงโดยพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพ่ือเตรียมคน
ใหพรอมตอการแขงขันและการรวมมือที่ทัดเทียม (เกษม วัฒนชัย. 2543: 1-29)  เปนแหลงพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและเปนแหลงสรางทรัพยากรมนุษยทีส่ําคัญตอประเทศ และเปนตัวบงชี้ถึง
ความกาวหนาในการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
2548) ซึ่งสอดคลองกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543: 29-53) ที่กลาวไววาสถาบันอุดมศึกษา 
มีหนาที่ในการพัฒนามนุษยโดยการอุดมศึกษาเตรียมคนและพัฒนาในดานสตปิญญา ดานทัศนคติ 
ดานจริยธรรม และดานบุคลกิภาพ เพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข และตรงกับหลักการสําคญัของ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ไดใหความสําคัญของสถาบนั 
อุดมศึกษาวา มีหนาที่สอนและถายทอดความรูใหแกเยาวชนและผูเรยีนพรอม ๆ กับทําหนาที่
รวบรวม สังเคราะห วิเคราะห สรางและเผยแพรความรู ผานกระบวนการศึกษาวจัิยโลกในอดีต สิ่งที่
เปนอยูในปจจุบัน และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ผลที่สงัคมควรไดรับจากมหาวิทยาลัยคือ บัณฑติที่
มีความรูสามารถเขาสูชวีติการทํางานเปนพลเมืองที่ไดรับการขัดเกลาทางสังคมและวฒันธรรมมาเปน
อยางดี สวนความรูและองคความรูที่เปนผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจากจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งทางเศรษฐกิจแลว ยงัจะตองชวยนาํพาสังคมไปสูความเปน
อารยประเทศอยางยั่งยืนดวย ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญหน่ึงในการเพ่ิมศักยภาพ
ของประเทศในเวทีสากล ผานการสรางและพัฒนากําลงัคน และการสรางความรูและนวตักรรมผาน
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ระบบวิจัย และพัฒนาเพื่อประโยชนในภาคการผลิต โครงสรางพ้ืนฐานและการยกระดับความเขมแข็ง
ของสังคมโดยรวม 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่งของประเทศไทย เดิมชื่อ 
วิทยาลัยอัสสมัชัญบริหารธรุกิจ ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัิวทิยาลัยเอกชน เม่ือ 
พ.ศ. 2515 และไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 
2533 ปจจุบันมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดการศึกษาเปน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีประกอบดวยคณะบรหิารธุรกิจ คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและ
อุตสาหกรรมบริการ คณะศลิปศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะวศิวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตร คณะเทคโนโลยชีีวภาพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
และคณะดนตรี มีหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี 
ชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะนิติศาสตร และระดับ
ประกาศนียบตัรของคณะศกึษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษในระดบัปริญญาโท ในระดับปริญญา
เอกมี 11 สาขาวิชา(สถาบันอุดมศึกษาไทย. 2549: 299-301) และมีความโดดเดนเปนเอกลักษณดวย
การเปนมหาวทิยาลัยนานาชาติแหงแรกของประเทศไทย ทุกสาขาวชิาใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการ
เรียนการสอน และเนนทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะที่จัดการเรียนการสอนแบบ
นานาชาติ ในป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2551 ไดรับรางวัล Prime Minister’s Export Award 
นอกจากนี้ยังมีปณิธานอันแนวแนในการจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุถงึซึ่งความเปนเลิศทางวิชาการ
เพ่ือยังประโยชนแกประเทศชาติและสังคม มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญไดผลิตบัณฑิตตัง้แตเปดดําเนิน 
การสอนจนถึงปจจุบัน รวม 48,518 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 40,904 คน ปริญญาโท 7,590 
คน และปริญญาเอก 20 คน มหาวิทยาลัยมีความพยายามที่จะจัดส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาเพ่ือเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 จากการสัมภาษณนักศึกษา เก่ียวกับการใชชวีิตในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
นักศึกษาไดรบัประสบการณจากดานการเรียนและดานสังคมดังนี้ 
 ดานการเรียน นักศึกษาบางสวนสอบภาษาอังกฤษไมผานจึงสงผลใหเกิดปญหาตามมาใน
การเรียนภาษาอังกฤษ (กนกกาญจน ชูลิตรัตน. 2551: สัมภาษณ) ทําใหมีความจําเปนที่ตองเรียน
พิเศษ โดยมหาวิทยาลัยจัดหาอาจารยผูสอนให หรือเรียนกับผูชวยสอน (tutor) สวนวชิาคณิตศาสตร 
ซึ่งตองอาศัยทกัษะการคิดในระดับสูง บางครั้งนักศึกษาไมเขาใจเนือ้หาหรือทําโจทยปญหาไมได มัก
ไมกลาแสดงออกหรือไมกลามาปรึกษากับอาจารยผูสอน  ทําใหเรียนตอในเน้ือหาที่ยากขึ้นกวาเดิม
ไมไดเพราะขาดความรูพ้ืนฐาน สงผลไปสูการใชเวลาเรียนหลายเทอมขึ้น (กิติพงศ ลีลานราธิวฒัน. 
2551: สัมภาษณ) นอกจากนี้นักศึกษาบางสวนขาดการขวนขวายในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมและ
ใชหองสมุดเปนหองอานหนังสือ (study hall) แทนแหลงคนควา เพ่ือทบทวนตํารากอนสอบ 2-3 วัน 
หรือ 1 สัปดาห (พิชญาอร วุฒิพยุต. 2551: สัมภาษณ) และมีนักศึกษาบางคนถือโอกาสออกจากบาน
ในวันหยุด หรือวันหยุด    นักขัตฤกษโดยไมบอกทางบาน และใชเวลาวางเพียง 2-3 ชั่วโมง เรียน
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ภาษาตางประเทศ ซึ่งเปนภาษาที่สอง เชน จีน ญี่ปุน สวนเวลาที่เหลอืหมดไปกับเรื่องไรสาระตางๆ 
ตามความพอใจ (เศรษฐา พรหมจักร. 2551: สัมภาษณ) 
 ดานสังคม นักศึกษาสวนใหญเขารวมกิจกรรมเปนครั้งคราว ซึ่งเปนกิจกรรมที่นักศึกษาจัด
ขึ้นเอง เชน ชมรมคายอาสาพัฒนา ชมรมไอแซค ชมรมรังสรรคไทย ยกเวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เชน ABAC Dummy (นนทวิทย ววิทิยาวรากรณ. 2551: สัมภาษณ)     มีนักศึกษาบางสวน คบและ
สนิทกัน แบงเปนกลุมๆ กับเพื่อนเพียง 2-3 คน ขาดการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนตางกลุม บางกลุมเที่ยว
เตร เดินตามหางสรรพสินคา ดูภาพยนตร คาราโอเกะ สงผลใหเกิดปญหาตามมา คือ ไมสามารถ
บริหารจัดการเวลาของตนเองได มีผลกระทบดานการเรียน (คะนึงนิจ บุนนาค. 2551: สัมภาษณ) 
และนักศึกษาอีกสวนหนึ่งชื่นชอบกับการมีความสุขในการใชชวีิตยามค่ําคืน ซึ่งอาจนําไปสูการสราง
ลักษณะนิสัยในแงลบ ถาไมไดรับการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยจึงไดจัดใหมี
กระบวนการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาใหรูจักตนเองดีขึ้น (อรพินธุ รักษพล. 
2551: สัมภาษณ) 
 จากขอมูลดานการเรียนและดานสังคมของนักศึกษาดังกลาว จะเห็นวาประสบการณใน
มหาวิทยาลัยมีอิทธิพลสูงตอการเรียนของนักศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาประสบการณของ
นักศึกษาใน 2 ดาน คือ ดานการเรียน และดานสังคม เพ่ือเปนแนวทางในการปรบัการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และกิจกรรมทางสังคมของนักศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้จะไดขอมูล
เปนแนวทางแกผูมีหนาที่เก่ียวของโดยตรงกับนักศึกษาเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนดวยปณิธานของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาใน
ทุกดานเพ่ือประโยชนแกประเทศชาติและสังคม 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทศันะของนักศึกษาตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในดานการ
เรียนและดานสังคม 
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบทัศนะของนักศึกษาตอประสบการณในมหาวิทยาลยัอัสสัมชัญใน    
ดานการเรียนและดานสังคม โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ ชั้นป คณะ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการศึกษาทัศนะตอประสบการณของนักศึกษาระดับปริญญาตรีดานการเรียนและดาน
สังคมของนักศึกษามหาวทิยาลัยอัสสัมชญั จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร คณาจารย อาจารย
ประจําวิชา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยฝายปกครอง อาจารยแนะแนว อาจารยฝายกิจการนักศกึษา 
ในการใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
และเพื่อเสริมสรางใหนักศึกษาเปนบัณฑติที่พึงประสงค 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี ปการศึกษา 2552 จํานวน 14,379 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย 
  2.1  ตัวแปรอิสระไดแก 
   2.1.1  เพศ จําแนกเปน เพศชาย หญิง 
   2.1.2  ชั้นป จําแนกเปนชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 
   2.1.3  คณะ จําแนกเปน คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   2.1.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกเปน ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสงู   ปาน
กลาง และต่ํา 
 3. ตัวแปรตามไดแก ทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศกึษา มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ ในดานการเรียน ดานสังคม  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย หมายถึง ความคิดเห็น และความรูสึกตามการ
รับรูเรื่องราวเกี่ยวกับชีวติประจําวันที่มีตอประสบการณในดานการเรียน และดานสังคม ไดแก 
  1.1  ประสบการณดานการเรียน หมายถึง ประสบการณในการรับรูเรื่องราวดานการ
เรียนของนักศกึษาในขณะทีก่ําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย เชน การวางแผนการเรียน การแบงเวลา
เรียน การปรับตวัในการเรยีน ความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัสูตร การเรียนของนักศึกษาและวธิีการเรียนรู 
โดยผานการใชสื่อ และอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนที่มีความครบครันตอการเรียนรูใน
มหาวิทยาลัย 
  1.2 ประสบการณดานสังคม หมายถึง ประสบการณในการรับรูเรื่องราวดานสังคมของ
นักศึกษา ที่เก่ียวของกับการใชชวีิตประจําวันกับนักศกึษาอ่ืน ๆ ในขณะที่กําลังศกึษาอยูใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เชน กลุมเพ่ือน ความสัมพันธ
ระหวางนักศึกษาดวยกัน ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย และการปฏบิัตตินที่มีตอการ
บริการของมหาวิทยาลัย 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนเฉลีย่รวมคร้ังสุดทายของนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน ในคณะบริหารธุรกิจ คณะศลิปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และคณะสถาปตยกรรมศาสตร แบงเปน 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา คือ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 
  2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง คือ คะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.00 – 3.24 
  2.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คือ คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวา 3.25 ขึ้นไป 



 5 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยโดยรวม และ
แตละดานแตกตางกัน 
 2. นักศึกษาทีศ่ึกษาในชั้นปตางกันมีทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยโดยรวม และ
แตละดานแตกตางกัน 
 3. นักศึกษาตางคณะ มีทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยโดยรวม และแตละดาน
แตกตางกัน 
 4. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีทัศนะตอประสบการณใน 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคดิ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยอ่ืนที่เก่ียวของเพ่ือใช
เปนแนวทางในการวิเคราะหประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศกึษามหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ซึ่งมี
สาระที่สําคัญประกอบการวจัิยดังนี้ ความหมายและความสําคัญของประสบการณ ประสบการณใน
มหาวิทยาลัย ประสบการณดานการเรียน ประสบการณดานสังคม และสภาพ แวดลอมของ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
ความหมายและความสําคัญของประสบการณ 
 ความหมาย 
 คําวา “ประสบการณ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2542: 666) ไดให
ความหมายไววา “ความจัดเจนที่ไดกระทําหรือพบเห็นมา” ซึ่งสอดคลองกับ ผัน จันทรปาน (2549: 
6) ไดกลาววา ประสบการณ หมายถึง การสะสมผลของการเรียนรูที่คนไดรับจากการพบเห็น สัมผัส 
ชิม ลอง หรือลงมือกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั่นคือการที่คนไดสัมผัสกับสิง่แวดลอม หรือเกี่ยวของ หรือลง
มือปฏิบัติกระทําส่ิงใด คนจะเกิดการเรียนรูและสะสมผลของการเรยีนรูที่เกิดขึ้นในรูปของความรู
ความเขาใจ ความคิดทักษะ ความชํานาญ ทัศนคติและเจตคติ ประสบการณจึงเปนบทเรียนที่
ถายทอดสั่งสอนกันตอ ๆ ไป 
 ไสว เลี่ยมแกว (2552: ออนไลน) ประสบการณ หมายถึงการที่มนุษยผานภาวะการรับรู ได
เห็น ไดฟง และไดปฏิบตัิดวยตนเองมาแลวบอยคร้ังจนสะสมเปนประสบการณ เชนศิลปนบางคนมี
ความจัดเจนในการวาดภาพสีน้ํา หรือนักเรียนอาจวาดภาพจากประสบการณในชีวติประจําวัน 
 สรุปไดวา ประสบการณหมายถึง ความรูที่เกิดจากการท่ีไดกระทําหรือไดพบเห็นบางสิ่ง
บางอยางมาในชีวติสะสมเปนประสบการณและความชํานาญ จนสามารถถายทอดสิ่งที่พบเห็นน้ันได 
  
 ความสําคัญ 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: ออนไลน) ไดใหความสําคญัของประสบการณวา ประสบการณ      
มีความสําคัญตอชีวติมนุษยในการใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูความจริง เปนลักษณะของการใช
สามัญสํานึกที่ไดจากปรากฏการณ หรือเหตุการณที่พบมาเปนหลัก เน่ืองจากประสบการณขึ้นอยูกับ
เหตุการณที่แตละบุคคลประสบพบมา คอนขางมีลักษณะเฉพาะเจาะจงแตกตางกันไป หรือมนุษยทุกคน
ตางมีประสบการณในการปฏิสัมพันธกับมนุษยดวยกันเอง และสิ่งแวดลอมทําใหเกิดการเรียนรูและสะสม
ความรูที่สามารถนํามาใชทําความเขาใจสภาพแวดลอมและแกปญหาที่เกิดขึ้น แตการเกิดปญหามักอยู
ภายใตกรอบประสบการณ และความสามารถในการเรียนรูที่แตละคนมีอยู ซึ่งอาจมีมากนอยแตกตางกัน
ไป ซึ่งสอดคลองกับชัยนันท ชะอุมงาม (2552: 31-36) กลาวถึงความสําคัญของประสบการณวา      
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การสรางสรรคผลงานศลิปะ เกิดจากการสรางสมจินตนาการ การเรียนรูจากสิ่งแวดลอม และสิ่งที่ได  
พบเห็นบอยครั้งสงผลใหเกิดจินตนาการสืบเนื่องเปนแนวทางของการสรางนวัตกรรมใหมที่คนคดิไดใน
วงการศิลปะ โดยอาศัยประสบการณชีวติและประสบการณในการดูงาน รวมทั้งการทดลองปฏิบัตดิวย
การประยุกตวธิีการใหหลากหลาย เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการสรางสรรคผลงาน 
 สรุปไดวา ประสบการณสําคัญมากสําหรับชีวติมนุษยในการสะสมผลของการเรียนรูและ
ไดรับรูสิ่งตาง ๆ ทําใหมนุษยปฏิบตัิไดดวยตนเอง และสามารถพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ
ของตนเองไดในระดับหนึ่ง 
 
ทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย 
 คําวา ทัศนะ ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2542: 521) ไดใหความหมายวา 
ความเห็น การเห็น สิ่งที่เห็น ซึ่งสอดคลองกับจํานง ทองประเสริฐ (2554: ภาษาของเรา. ออนไลน) 
ไดใหความหมายวา ความเห็น สิ่งที่เห็น เคร่ืองรูเห็น  และชวีภัทร ธรรมเกษร   (2552: 6) ไดให
ความหมายวา ความคิดเห็นของบุคคลทีมี่ตอส่ิงตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนรูประสบการณและ
ความเชื่อม่ัน ซึ่งเปนตัวกระตุนใหบคุคลแสดงลักษณะใดลักษณะหนึง่ออกมาที่สะทอนถึงความ
คิดเห็นหรือความเหมาะสม เชน ความรูสกึประทับใจ หรือไมประทับใจ พอใจหรือไมพอใจ ชอบ
หรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
 ผูเรียนในระดบัอุดมศึกษา สวนใหญจะมีอายุระหวาง 17-26 ป เปนวัยที่กําลังปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ คานิยม และทัศนคติ การดําเนินชีวติในขณะที่กําลังศึกษาอยูในสถาบนั 
อุดมศึกษาดวยความสับสน ยุงยาก มีอุดมคติสูง  
 คอฟแมน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2543: 21-23; อางอิงจาก Kauffman. 1997: 19-
21) พบวา 
 1. นักศึกษาตองการแสวงหาความรู และเหน็ความสัมพันธระหวางชวีติจริงกับวิชาทีเ่รียน 
 2. ตองการแสวงหาความมั่นคงทางสังคม พยายามหาทางหางบานดวยความตองการเปน
อิสระ และเลือกคบคนทีถู่กใจเปนเพ่ือน 
 3. สิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย ไมไดจัดประสบการณหรือเปดโอกาสใหนักศึกษาได
ทดลองทํางานที่ใชวิชาการที่เรียนอยูในหองเรียนกับชีวติประจําวัน 
 4. มีความกระตอืรือรนที่จะเรียน แตมีสิ่งยั่วยุรอบดานที่ผลักดันใหนักศกึษาหันทิศทางไป
ดานอ่ืน และการเรียนไมเปนไปตามที่คาดหวัง รูสึกเสียใจ ผิดหวัง นําไปสูปญหาการเลนการพนัน 
และการติดยาเสพติด ซึ่งเปนภัยตอตนเอง สังคม และประเทศชาต ิ
 5. ตองการคนพบตนเอง ตองการความเปนตัวเอง บางครัง้นักศึกษาเขาใจผิดคิดวาตนเอง
โง เปนเหตุใหไมสามารถพัฒนาความสามารถดานอ่ืน 
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 6. มีความขัดแยงและมีความรูสึกเปนปฏิปกษตอการบริหาร มีเพียงบางมหาวิทยาลยัที่เปด
โอกาสใหนักศึกษาเปนตัวแทนมีสวนรวมในการบริหาร ทําใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารที่ถกูตอง
ขึ้น 
 นักศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคมมหาวิทยาลัย การดําเนินชีวติในมหาวิทยาลยัในระยะแรก 
จําเปนตองปรับตนเองใหเขากับผูอ่ืนได ซึ่งริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2543: 98) ไดศึกษารูปแบบการ
ใชชวีิตของนักศึกษาพบวามี 7 กลุมคือ  
 1. กลุมกิจกรรม คือ กลุมนักศกึษาที่มีลักษณะการประพฤตใิหความสนใจตอการใชชีวติอยู
กับกิจกรรมดานสังคมตามความพอใจของตนเอง หรือของกลุมเพ่ือนเปนหลัก เชน งานนองใหม การ
ประชุมเชียร เปนตน 
 2. กลุมกาวหนา คือ กลุมนักศกึษาที่มีลักษณะการประพฤตใิหความสนใจการใชชวีติที่
สัมพันธกับความยุติธรรมในสังคม เชน สนับสนุนหรือเรียกรองสิทธหิรือความถูกตองในสังคม รวมทั้ง
เคารพตอกฎระเบียบ กฎหมายของสังคมและภายในมหาวิทยาลัย 
 3. กลุมเก็บตัว คอื กลุมนักศึกษาที่มีลักษณะการประพฤติที่ชอบใชชวีติอยางสันโดษ ชอบ
อยูคนเดียว เก็บตวั ไมชอบการเขาสมาคมหรือสังสรรคกับเพ่ือนฝูง ชอบแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง 
 4. กลุมสมาคม คือ กลุมนักศกึษาที่มีลักษณะการประพฤตทิี่ชอบใชชวีิตอยูกับความ 
สัมพันธกับเพ่ือน ชอบการสมาคม ชอบการสังสรรค สนุกสนานบันเทิงมากกวากิจกรรมดานอ่ืนๆ 
ชอบนัดเพ่ือนไปสนุกสนานเฮฮาตามสถานที่หรือรานพิเศษประจําของตน 
 5. กลุมบําเพ็ญประโยชน คือ กลุมนักศึกษาที่มีลักษณะการประพฤติที่ใหความสําคัญตอ
สังคม พรอมสละเวลาเขารวมกิจกรรมชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ เชน การบริจาคโลหิต การออก
คายอาสาพัฒนาชุมชน 
 6. กลุมวิชาการ คือ กลุมนักศกึษาที่มีลักษณะการประพฤตทิี่ใหความสําคัญกับเนื้อหาวิชา
ที่เรียนพรอมที่จะศึกษาหาความรูตามทีอ่าจารยชี้แนะ ชอบเขาหองสมุด เตรียมพรอมสําหรับการสอบ 
และตองการใหผลสอบทุกคร้ังดี เพ่ืออนาคตทางการศกึษาในระดับสูงขึ้น 
 7. กลุมวิชาชีพ คือ กลุมนักศกึษาที่มีลักษณะการประพฤตทิี่มีเปาหมายตองการจบเพื่อ
ออกไปทํางาน ใหความสนใจในการเรียนวิชาชีพเทาน้ัน สวนวิชาอ่ืน ๆ เรียนเพ่ือใหผานตาม
หลักสูตร และพยายามเรียนใหจบโดยเร็วที่สุด 
 สวางจิต ศรีระษา (2530: 5-6) ไดทําการศกึษาเร่ืองชีวตินักศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแกน 
พบวา การดําเนินชีวติประจําวันของนักศกึษา สวนใหญใชชวีิตอยูในมหาวิทยาลยัและเทีย่วเตรใน
เมืองขอนแกน ชีวิตนักศึกษาดานวัฒนธรรมและประเพณี สวนใหญวัฒนธรรมและประเพณีที่จัดขึ้นมี
ความสัมพันธกับนักศึกษาใหม ชีวิตนักศกึษาดานสังคม นักศึกษาสวนใหญมีความสัมพันธในกลุม
เพ่ือน นักศึกษารุนพ่ีมีบทบาทสําคัญในการใหคําปรึกษาดานการเรียนแกนักศึกษารุนนอง ดาน
การเมืองการปกครอง การจัดกิจกรรมจะเกิดจากการเรียกรองที่มีผลตอชีวตินักศึกษา ไดแกสภาพ
มหาวิทยาลัย สภาพหอพัก วัฒนธรรม ประเพณี นักศึกษา การเรียน การสอน กลุมเพ่ือน การ
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บริหารงานของมหาวิทยาลยั ลักษณะนักศึกษา ครอบครัว และกลุมสังคมกอนเขามหาวิทยาลัย 
สภาพสังคม การเมือง การปกครองของประเทศ และสื่อสารมวลชน 
 นอกจากนี้ กรรณิกา พิริยะจิตรา (2547: 33-34) ไดกลาวถึงการใชชีวติในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา 5 กลุมคือ  
 1. กลุมวิชาการหรือกลุมสนใจวิชาการ (Academic Subculture) นักศึกษากลุมน้ีมีความ
สนใจใฝศกึษาในวิชาการ ขยันขันแข็ง ชอบแสดงออก มีความคิดเห็นเชิงวิชาการ ชอบทํางานหนกั 
ชอบเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เวลาสวนใหญของนักศึกษากลุมน้ีจะใชเพ่ือการศึกษา เพ่ือให
ไดประสบความสําเร็จในทางวิชาการ นักศึกษากลุมน้ีตองการเรียนใหไดคะแนนดี ไดเกียรตินิยมเพ่ือ
จะไดศึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา โดยมีความมุงหวังในการประกอบอาชีพอาจารยในมหาวิทยาลัย 
หรือเปนนักวชิาการหรือนักวิจัย 
 2. กลุมที่เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลยั (Collegiate Subculture) หรือกลุมกิจกรรม 
นักศึกษากลุมน้ีสวนใหญจะทําตัวจงรักภักดีตอมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาอยู 
นักศึกษากลุมน้ีไมหมกมุนในวิชาการ ไมคอยสนใจใฝหาความรู ไมสนใจปญหาของสังคมหรือ
การเมือง ชอบเขารวมกิจกรรมนักศึกษาประเภทตาง ๆ เชน กีฬา นันทนาการ และบําเพ็ญประโยชน
ตอสังคม ซึ่งอาจเนื่องมาจากมีปญหาการเรียน 
 3. กลุมสนใจอาชีพ (Vocational Subculture) หรือกลุมอาชีพ นักศึกษากลุมน้ีไมสนใจ    
ใฝศึกษาวชิาการ ไมชอบการศึกษาเลาเรยีน และก็ไมสนใจการเขารวมกิจกรรม แตนักศึกษาคิดวา
การศึกษาในสถาบันอุดมศกึษาหรือมหาวิทยาลัยเปนการศึกษาเพ่ือไปประกอบอาชีพ เรียนใหได
ปริญญาบัตรเพ่ือเปนใบเบกิทางในการทํางาน นักศึกษาบางคนไดวางแผนประกอบอาชีพแลว 
นักศึกษากลุมน้ีจึงเลือกเรียนวิชาที่จะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณใน
การทํางานและหารายไดเพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษา 
 4. กลุมนอกรูปแบบ (Non Conformist Subculture) หรือกลุมกาวหนา นักศึกษากลุมน้ีมี
ความเปนตัวเองสูงมาก มีสติปญญาดีสนใจใฝหาความรู นักศึกษากลุมน้ีสนใจอยากรูอยากเห็น มักไม
ยุงเก่ียวกับมหาวิทยาลัยทีต่นเองศึกษาอยู และมีลักษณะตอตานผูมีอํานาจ นักศึกษากลุมน้ีจึงอาจไม
เห็นดวยกับนโยบายการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และอาจชักชวนนักศึกษากลุมอ่ืน
ใหตอตานผูบริหารสถาบันดวย นักศึกษากลุมน้ีสนใจปญหาของสังคมและการเมือง จึงอาจตอตาน
นโยบายของนักการเมืองดวย  
 5. กลุมเฉื่อยชา (The Inactive Student) เปนกลุมนักศึกษาที่ใหญที่สดุในสถาบัน 
อุดมศึกษาทุกแหง ไมสนใจเขาหองเรียน ไมสนใจคนควาเพ่ิมเติม แตอยากไดคะแนน ศึกษาเพ่ือให
ไดปริญญาบตัรเปนใบเบิกทางในการประกอบอาชีพ บางครั้งเขารวมกิจกรรมนักศึกษาทีต่นเองสนใจ
และบางครั้งใชเวลาเที่ยวเตรกับเพ่ือนฝูง 
 ผลงานวิจัยทีศ่ึกษาวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษานั้น เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงการใชชวีิตของ
นสิิตนักศึกษา ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี และทัศนคติที่เก่ียวกับเปาหมายของสถาบัน 
อุดมศึกษา การทําวิจัยซึ่ง (นภาพร แกวนิมิตชัย. 2539: บทคัดยอ) พบวา วัฒนธรรมนิสิตนักศกึษา 
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มี 14 แบบ คือ 1. มุงเรียน 2. กิจกรรมนิยม 3. สนใจสังคม 4. ศาสนานิยม  5. ศิษยกับอาจารย      
6. ศิลปนนิยม 7. มุงอาชีพ 8. สนใจการเมือง 9. สนใจงานพิเศษ 10. ธํารงไทย 11. ใฝรู  12. สนใจ
อยูหอพัก 13. กลุมเพ่ือน 14. ชาตินิยม สวนการศึกษาเชิงคุณภาพพบวานิสติสวนใหญแตงกาย
เรียบรอย ชอบอยูหอพักไมคอยเขารวมกิจกรรม สนใจปญหาสังคมนอย เห็นความสําคัญของศาสนา
แตไมปฏิบตัิ ไมคอยมีความสัมพันธกับอาจารย สนใจศิลปะ   มีทศันคตทิี่ดีตอประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 
 สรุปไดวา ประสบการณในมหาวิทยาลัยมีบทบาทที่สําคัญตอนักศึกษาในการดําเนิน
ชีวติประจําวัน การเรียนรูเรื่องราวการกระทําของนักศกึษาเองเปนสวนที่นักศึกษาสามารถดํารงชีวติ
อยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางสันติ 
 
ประสบการณดานการเรียน 
 ประสบการณดานการเรียน หมายถึง การรับรูเรื่องราว การกระทําของนักศึกษาในขณะที่
กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ซึ่งวรรณ ีลิมอักษร (2544: 33-34) ไดใหความสําคัญเก่ียวกบั
กระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยบาง
ลักษณะคลายคลึงกับการเรียนในระดับมัธยม แตบางลกัษณะแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติ
ของวิชานั้น ๆ อาจจะคนควาจากตําราหรือเอกสารตาง ๆ ในหองสมุดใหผูเรยีนระดมความคิดแลว
นํามาอภิปรายในชั้นเรียน เพ่ือใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 
 วิทย วศิทเวทย (2543: 113-118) กลาวถงึ แนวคิดของนักปรัชญา ลอ็ค วาความรูตองเกิด
จากการเรียน ความรูตองอาศัยการศึกษาและประสบการณ ความรูที่เกิดจากประสบการณ เรียกวา 
ความรูเชิงประจักษ หรือความรูจากการประสบ (empirical knowledge) 
 เพ็ญสิริ จีระเดชากุล (2533: 110-111) กลาวถึง นักปรัชญา และนักการศึกษา จอหน ดิวอ้ี 
(John Dewey) ในทัศนะของนักการศึกษาประสบการณนิยมวา ความรูเปนเพียงเครื่องมือที่จะทําให
ผูเรียนเกิดประสบการณ ความรูจึงมีความหมายตอผูเรียน เม่ือผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดใน
ชีวติจริง ความรูกับการกระทําจึงเปนสิ่งทีส่ัมพันธตอเนือ่งกันไมใชสิ่งที่แยกออกจากกัน สงผลใหเกิด
การสรางเสริมความสัมพันธระหวางความรูกับการปฏบิัติจริงในชวีติ สอดคลองกับ พรพิมล พร
พีรชนม (2550: 45) กลาวถึงแนวคิดของ มาสโลว (Maslow) วามนุษยมีความตองการที่จะรูจักตนเอง 
และพัฒนาตนเอง ประสบการณที่เรียกวา Peak Experience ประสบการณของบุคคลที่อยูใน
ภาวะการรูจักตนเองตามสภาพความเปนจริง สามารถเขาใจเรื่องใดเร่ืองหน่ึงอยางถองแท บุคคลที่มี
ประสบการณ เชนน้ีบอย ๆ จะพัฒนาตนไปสูความเปนมนุษยที่สมบรูณ 
 ตามแนวคิดของ กราชา และไรซแมน (ทิศนา แขมมณี. 2551: 17-19; อางอิงจาก Grasha; 
& Reichman. n.d.) ไดทําการศึกษา จําแนกลักษณะพฤติกรรมทีต่อบสนองตอสภาพการเรียนรู และ
ไดจําแนกรูปแบบการเรียนไว 6 รูปแบบ ดังนี้  
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 1. แบบแขงขัน (Competitive) ผูเรียนแบบน้ีชอบการที่มีลกัษณะทาทาย และมีความ
พยายามที่จะเรียนรูใหดีกวาผูอ่ืน การไดคะแนนหรือรางวัลที่มากกวาผูอ่ืน ทําอะไรไดดีกวาผูอ่ืน 
สามารถชนะผูอ่ืน เปนแรงจูงใจในการเรียนรูของบุคคลแบบน้ี 
 2. แบบรวมมือ (Collaborative) ผูเรียนแบบนี้ชอบเรียนรูรวมกับผูอ่ืน มีความสุขในการ
เรียนรู หากไดปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถเรียนรูไดดีหากไดทํากิจกรรม ตาง ๆ กับ
กลุม 
 3. แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant) ผูเรียนแบบน้ีเปนผูขาดแรงจูงใจในการเรียนรู ขาดจุดมุงหมาย
ในการเรียนรู จึงไมสนใจและพยายามหลกีเลี่ยงการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 
 4. แบบมีสวนรวม (Participant) ผูเรียนแบบนี้เปนผูมีความรับผิดชอบในการเรียน และ
พยายามที่จะเรียนรูใหไดมากที่สุดในเรื่องที่ตนตองการ หรือกําหนดใหโดยการเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสิ่งที่ตนตองการเรียนรู หรือตอบสนองตอเปาหมายการ
เรียนรูของตน แตจะไมสนใจการเขารวมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไมสัมพันธกับเปาหมายการเรียนรูของตน 
 5. แบบพ่ึงพา (Dependent) ผูเรียนแบบนีเ้ปนผูขาดความรูความสามารถและความมั่นใจ
ในตนเอง จึงพยายามยึดผูอ่ืนเปนแหลงพ่ึงพิง หรือเปนแนวทางในการเรียนรูโดยพยายามเลยีนแบบ
หรือปฏิบัตติามคําแนะนําของผูอ่ืน 
 6. แบบอิสระ (Independent) ผูเรียนแบบนีมี้ลักษณะตรงกันขามกับแบบพึ่งพา คือ ชอบ
เรียนรู คิด และทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง เปนผูมีความสขุ หากไดคิด ไดทําดวยตนเอง โดยไมมีผูอ่ืน
รบกวน แตเปนผูที่ชอบฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 งานวิจัยแบบการเรียนของนักศึกษาตามแนวคิดของกราชา และไรซแมน ซึ่งดําริ กูลประสิทธิ์ 
(2532: บทคัดยอ) ไดศึกษาแบบการเรียนของนักศึกษาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีแบบการเรียน แบบรวมมืออยูในเกณฑมาก รองลงมาเปนแบบการเรียน
แบบอิสระ แบบพ่ึงพา และแบบแขงขันตามลําดับ อยูในเกณฑปานกลาง อันดับสุดทายไดแกแบบ
หลีกเลี่ยงอยูในเกณฑนอย นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ      
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 ในแบบการเรียนแบบอิสระและแบบแขงขัน นกัศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
สูงและต่ํา ไมมีแบบการเรียนใดที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิซึง่สอดคลองกับวิไล
ลักษณ ตางาม (2552: ออนไลน) ใชรูปแบบการเรียนตามแนวคิดของกราชา และไรซแมน (Grasha; & 
Reichman) ไดทําการศึกษารูปแบบการเรียนของนักศกึษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคลวิทยาเขตโชตเิวช ผลวิจัยพบวา นักศึกษามีรูปแบบการเรียน แบบมีสวนรวมและแบบรวมมือ อยู
ในระดับสูง รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คือแบบพ่ึงพา แบบอิสระ แบบแขงขัน และแบบหลีกเลี่ยง
ตามลําดับ นกัศึกษาเพศชายมีรปูแบบการเรียนเรียงลาํดับจากมากไปนอย คือ แบบรวมมือ แบบมีสวน
รวม แบบพ่ึงพา แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และแบบแขงขันตามลําดับ นักศึกษาเพศหญิงมีรูปแบบการ
เรียนเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ แบบมีสวนรวม แบบรวมมือ แบบพ่ึงพา แบบอิสระ แบบแขงขัน 
และแบบหลีกเลี่ยงตามลําดับ นักศึกษาสาขาวิชาผา และเครื่องแตงกาย มีรูปแบบการเรียนเรียงลําดับ
จากมากไปนอย คือ แบบรวมมือ แบบมีสวนรวม แบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบแขงขัน และแบบหลีกเลี่ยง
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ตามลําดับ นักศึกษาสาขาวิชาอาหาร และโภชนาการ มีรูปแบบการเรียนเรียงจากมากไปนอย คือ แบบมี
สวนรวม แบบรวมมือ แบบพ่ึงพา แบบอิสระ แบบแขงขัน และแบบหลีกเลี่ยงตามลําดับ นักศึกษา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ มีรปูแบบการเรียนเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ 
แบบมีสวนรวม แบบรวมมือ แบบพ่ึงพา แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และแบบแขงขนัตามลําดับ นักศึกษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร-ธุรกิจงานประดิษฐ มีรูปแบบการเรียนเรยีงลําดับจากมากไปนอย คือ แบบมี
สวนรวม แบบพ่ึงพา แบบรวมมือ แบบอิสระ แบบแขงขัน และแบบหลีกเลี่ยงตามลําดับ นักศึกษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศกึษา – คหกรรมศาสตรทัว่ไป มีรูปแบบการเรียนเรียงลาํดับจากมากไปนอย 
คือ แบบมีสวนรวม แบบรวมมือ แบบพ่ึงพา แบบอิสระ แบบแขงขัน และแบบหลกีเลี่ยงตามลําดับ 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ถึงปที่ 4 มีรูปแบบการเรียนเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ แบบมีสวนรวม แบบ
รวมมือ แบบพ่ึงพา แบบอิสระ แบบแขงขัน และแบบหลีกเลี่ยง สวนนัดดา อังสุโวทัย (2550: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเอง  
ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธภิาพทําใหผูเรยีนกลุมทดลองที่มี
ทักษะพื้นฐานการเรียนรูระดับสูงไดพัฒนาตนเองใหเปนผูมีลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง โดย
เปรียบเทียบกบักอนการทดลอง และกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลุมทดลอง
ที่มีทักษะพื้นฐานการเรียนรูระดับต่ําพบวาในภาพรวมมีลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองลดลง และผล
การประเมินประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับกลุมควบคุมไดคาขนาดอิทธิพลไมนอยกวา .50 เปนไปตาม
เกณฑ นอกจากนี้ยังพบวา ทักษะพื้นฐานการเรียนรูของผูเรียนสงผลตอลักษณะการเรียนรูแบบนนํา
ตนเอง แตไมเกิดปฏิสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู สวนสุรศักด์ิ ยอดหาญ (2552: รูปแบบการเรียน. 
ออนไลน) ไดศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร   
มีรูปแบบการเรียนรู แบบมีสวนรวมมากที่สุด รองลงมาเปนแบบอิสระ แบบรวมมือ แบบพ่ึงพา แบบ
แขงขัน และแบบหลีกเลี่ยงนอยที่สุด นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทีมี่เพศตางกัน ปที่เขาศึกษาตางกัน 
สาขาวิชาที่ศกึษาตางกัน และสถาบันราชภัฏที่ศึกษาตางกัน มีรูปแบบการเรียนรูไมแตกตางกัน และ  
อนุชัย ธีระเรืองชัยศรี (2542: ออนไลน) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการเรียน พฤตกิรรมการ
เรียนของการเรียนในมหาวทิยาลัยเสมือนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิตระดับบณัฑติศึกษา ผล
วิจัยพบวา รูปแบบการเรียนของผูเรียนที่แตกตางกัน ไมมีผลสัมฤทธิ์ผลในการเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมการเรียนดานความถี่ของการเปดเวปที่เก่ียวของกับการเรียนทีแ่ตกตาง
กัน มีผลตอสัมฤทธิ์ผลของการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ปฏิสัมพันธของรูปแบบการเรียนกับ
พฤติกรรมการเรียน ในดานความถี่ในการเปดเวปที่ไมเก่ียวของกบัการเรียนมีผลรวมกันตอสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ สําหรับพฤติกรรมการเรียนอ่ืน ๆ ไมพบวามีปฏิสัมพันธรวมกับ
รูปแบบการเรยีนที่จะมีผลรวมกันตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน อยางไรก็ตามพฤติกรรมการเรียนในดาน
ความถี่ของการเขาสูมหาวทิยาลัยเสมือนระยะเวลาทีอ่ยูในมหาวิทยาลัยเสมือน และความถี่ของการเขาสู
เวปทีเ่ก่ียวของกับการเรียน มีความสัมพันธในทศิทางเดียวกันกับสัมฤทธิผ์ลทางการเรียน และอุดมวิชธ 
พลเยี่ยม และคณะ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการเรียนที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลวิจัยพบวา นักศึกษามีรูปแบบการเรียนแบบมี
สวนรวม และแบบรวมมืออยูในระดับสูง รองลงมาคือ แบบอิสระ แบบพ่ึงพา แบบหลีกเลี่ยง และแบบ
แขงขันตามลาํดับ รูปแบบการเรียนแบบแขงขันและแบบมีสวนรวมมีผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .05) โดยรูปแบบการเรียน แบบแขงขันมีอิทธิพลเชิงลบ สวนรูปแบบการเรียน
แบบมีสวนรวมมีอิทธิพลเชงิบวกตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน และรตันาภรณ มีรักษา (2549: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของแบบการเรยีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลวจัิย
พบวา โมเดลความ สัมพันธเชิงสาเหตุของแบบการเรยีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้ง 6 แบบ 
ไดแก แบบแขงขัน แบบรวมมือ แบบหลีกเลี่ยง แบบมีสวนรวม แบบพ่ึงพา และแบบอิสระ มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี นอกจากนี้ณัฐพล พุมชุมพล (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่องทัศนะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรม ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ องครักษ พบวานิสติมีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนดานกิจกรรม การเรียนการสอนและดาน
การวัดประเมินผลไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับปยาภรณ ลักษมีพิเชษฐ (2547: 88) ศึกษาเร่ืองความ
คิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนการสอนวิชาชีพครขูองคณะครุศาสตร สถาบนัราชภัฎนครปฐม พบวา 
นักศึกษาชาย และหญิง มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาชีพครูโดยรวมและแตละดานไมแตกตาง
กัน 
 สรุปไดวา ประสบการณดานการเรียน มีความสําคัญและมีความหมายตอการเรียนของนักศึกษา
เปนอยางมาก สงผลใหนักศกึษาสามารถพัฒนาการเรียนรู พัฒนาตนเองไปสูความเปนมนุษยทีส่มบูรณ 
และสามารถนาํความรูที่ไดไปใชในชีวติประจําวันไดอยางดี 
 
ประสบการณดานสังคม 
 ประสบการณดานสังคม หมายถึง ประสบการณดานการเรียนรูเก่ียวกับบุคคลหรือกลุมคน
ในการเขาสังคม หรือการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ความสมัพันธระหวางเพ่ือนนักศึกษา 
การคบหาสมาคมกับผูอ่ืน ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย และการปรับตวัของนักศกึษา
ใหเขากับสภาพแวดลอม ที่ใชในชวีิตประจําวัน เพ่ือใหนักศึกษามีความคิดเห็นที่กวางขวาง และ
มองเห็นปญหาอยางลึกซ้ึงเขาใจสถานะของตนเองและของผูอ่ืนเพื่ออยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมอยาง
สันติ ลิขติกุล กุลรัตนรักษ. (2547: 46) ซึ่งสอดคลองกับ สุรพงษ ชูเดช (2534: 19-20) พบวาเปนการ
เรียนรูเก่ียวกบับุคคลอ่ืนและกลุมที่เกิดกับบุคคลในชีวติประจําวัน จากการฝกอบรม ประสบการณ
ทางสังคมที่ไดจากชีวิตประจําวันของนิสตินักศึกษา การที่บุคคลมีประสบการณทางสังคมจะทําใหมี
ความเขาใจอารมณความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน มีความคิดเห็นกวางขวาง เขาใจบทบาทของตนเองและ
ผูอ่ืน สงผลใหบุคคลมีพัฒนาการทางจิตในระดับสูงได การมีกิจกรรมพิเศษตาง ๆ เชน กิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน การคบเพ่ือน  
 จีรวัฒน วีรังกร (2546: 5) นําแนวคิดของชิคเกอริ่ง และริสเซอร (Chickering; & Risser. 
1993) ไดเสนอแนวทางการพัฒนานักศึกษา 7 ดานไดแก  
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 1. การพัฒนาความสามารถ (developing competence) 
 2. การจัดการกับอารมณ (managing emotions) 
 3. การพัฒนาจากความเปนตวัของตวัเองไปสูการพ่ึงพาอาศัยกัน (moving through 
autonomy toward interdependent) 
 4. การพัฒนาสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยางมีวุฒิภาวะ (developing mature interpersonal 
relationships) 
 5. การสรางเอกลักษณเฉพาะตน (establishing identity) 
 6. การพัฒนาเปาหมาย (developing purpose) 
 7. การพัฒนาความมีคุณธรรม (developing integrity) 
 แนวคิดของชคิเกอริ่ง และรสิเซอร เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนานักศึกษาในหลายดาน 
เชน การเขารวมกิจกรรมในสถาบันของนกัศึกษา กลุมเพ่ือน ความสัมพันธกับอาจารย  เปนตน 
 รายงานผลวิจัยของ แอสติน (Astin. 1984) แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสเอนเจลลิส 
คนพบวา “การมีสวนรวมของนักศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหนักศึกษาสามารถศึกษาอยูในสถาบัน 
อุดมศึกษาได เชน การชวยติวนักศึกษาทีเ่รียนออนเปนกิจกรรมนักศึกษา การพักอาศัยในหอพัก
เดียวกัน เปนตน และการเขาสังคมเพ่ือใหสังคมยอมรับ นักกิจการนักศึกษาจะตองสงเสริมกิจกรรม
ทางดานสังคมและนันทนาการ ตลอดจนการบริหารใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาดาน
สังคม โดยเฉพาะเพ่ือนตางเพศ มีความ สําคัญตอนักศกึษามาก ซึ่งยุพิน จงเจริญทรัพย (2546: 91) 
ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษากบัการพัฒนา
ตนเองของนักศึกษาสถาบันราชภัฎจันทรเกษม พบวานักศึกษามีพฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
นักศึกษาอยูในระดับปานกลาง แตเรื่องทีเ่ก่ียวกับการใชสิทธใินการลงคะแนนเลือกตั้งผูแทนนักศกึษา
ในโอกาสตาง ๆ การทําหนาที่ในชมรม ชมุนุมดวยความเต็มใจและรูสึกภาคภูมิใจและเรื่องการเขา
รวมกิจกรรมเพราะสนใจวธิกีารจัดกิจกรรมและวตัถุประสงคของการทํากิจกรรมที่นักศึกษามีสวนรวม
ในกิจกรรมนักศึกษาอยูในระดับมาก สวนนักศึกษาที่ เพศ ชั้นป และผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตกตาง
กัน ตางก็มีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษาในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันราชภัฎจันทรเกษม พบวานักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมใน
กิจกรรมนักศึกษาไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาที่มีชั้นปตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษาตางกัน
โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูชั้นปที่ 2 มีพฤตกิรรมการมีสวนรวมตางกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 3 และ
ชั้นปที่ 4 นักศึกษาที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษาตางกันโดย
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษาตางกับนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ํา สอดคลองกับกรกช อัตตวิรยิานุภาพ (2540: 127-128)  ได
ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในกิจกรรมนิสตินักศึกษากบัการพัฒนาตนเอง
ของนิสตินักศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร พบวานิสิตนกัศึกษาทีเ่ขารวมกิจกรรมสวนใหญเปนเพศ
ชาย ซึ่งนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 4 ขึ้นไปมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษามากที่สุดในขณะที่นิสตินกัศึกษา
ชั้นปที่ 1 มีสวนรวมในกิจกรรมนอยที่สุดและนิสติที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 2.01-2.50 และ
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คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.51 ขึ้นไปมีสวนรวมในกิจกรรมนิสิตมากที่สุด และมนัส นิลสวัสด์ิ (2547: 
บทคัดยอ) แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนิสิตของนิสติมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พบวานิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนิสิตดานการ
ติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ดานการเรียนรูเพ่ือรูและการพัฒนาตนเอง และดานการประกอบอาชีพอยู
ในระดับมาก สวนดานการชวยเหลือสังคม นิสิตมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนิสิตอยูในระดับ
ปานกลาง นิสิตทั้งชายและหญิงมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมในแตละดานและโดยรวมไม
แตกตางกัน นิสิตทีศ่ึกษาอยูในชั้นปแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนิสิตในแตละดาน 
และโดยรวมไมแตกตางกัน สวนนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเขา
รวมกิจกรรมนิสิตโดยรวมแตกตางกันเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนิสิตดานการชวยเหลือสังคม ดานการเรียนเพ่ือรู
และการพัฒนาตนเองแตกตางกัน และนิสิตที่ศกึษาอยูในกลุมคณะวชิาที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจใน
การเขารวมกิจกรรมนิสิตในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสัมฤทธิ์ ใจดี  
(2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเจตคตติอการเขารวมกิจกรรมนิสิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลการวิจัยพบวานักศึกษาตางเพศกัน นกัศึกษาทีศ่ึกษาอยูในชั้นปตางกัน และนกัศึกษาที่อยูคณะ
ตางกันมีเจตคติตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาดานกจิกรรมวิชาการดานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
สวนนิวคอมบ (Newcomb. 1968: 79) กลาววา กลุมเพ่ือน เปนกลุมที่มีอิทธิพลกับนิสิตในระดับ 
อุดมศึกษาดานทัศนคติ ทักษะ ความสามารถและบคุลกิภาพของนิสิต และเปนกลุมที่กอใหเกิดอิทธิพล
ภายนอกที่มีความสําคัญมากที่สุดตอนิสิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับฟลดแมน และนิวคอมบ 
(Feldman; & Newcomb. 1973: 78) ไดสรุปความสัมพันธของกลุมเพ่ือนที่มีตอนิสิตวา เพ่ือนสามารถให
กําลังใจในเรื่องทั่วไปซึ่งไมสามารถหาไดจากอาจารยและชั้นเรียน เพ่ือนรวมกลุมสามารถชวยเหลือ
เก้ือหนุนในดานกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนและวชิาการได กลุมเพ่ือนสามารถชวยทําใหนสิิตมี
ความม่ันใจและพอใจในตนเองยิ่งขึ้น และเพื่อนยังทําหนาที่ในการฝกการเขาสังคมแกนิสิตและชวยใน
การสรางความสัมพันธสวนตัว ซึ่งจะสงผลในการชวยเหลือกันในระหวางการทํางานได และจากรายงาน
การวิจัยของสรุพงษ ชูเดช (2544: 11-18) ไดใหความเห็นวา เพ่ือนเปนสิ่งที่เขามาชดเชยความตองการ
ทางจิตใจและเปนกําลังใจทีดี่ใหแกกันและกัน ผลวิจัยพบวา อิทธิพลเพ่ือนที่มีตอนักศึกษาพอสรุปไดดังนี้ 
 1. กลุมเพ่ือนเปนกลุมที่ประสานชีวิตจากสังคมในบานไปสูสังคมในมหาวิทยาลยัทําให
นักศึกษาเกิดความม่ันใจในการปรับตวัในสภาพแวดลอมใหม 
 2. กลุมเพ่ือนเปนกลุมที่จะใหการสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายดานพุทธิปญญาของการศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย 
 3. กลุมเพ่ือนเปนกลุมที่จะสนับสนุนทางดานอารมณ จิตใจ และความตองการของนักศึกษา 
ซึ่งไมอาจหาไดจากบุคคลกลุมอ่ืน ๆ 
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 4. กลุมเพ่ือนเปนกลุมที่เปดโอกาสใหนักศกึษาไดเรียนรูและเขาใจชีวติ จากการอยูรวมกัน
และการทํางานรวมกัน 
 5. กลุมเพ่ือนชวยกระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เชน ดานทัศนคติ ความคิด 
ความเชื่อ และบุคลกิภาพบางดาน 
 6. กลุมเพ่ือนชวยสนับสนุนใหนักศึกษาคนพบความสามารถของตนเองและประสบ
ความสําเร็จในส่ิงที่ตนเองสนใจ 
 วารีวรรณ บลุนิม (2541: 54-55) พบวานักศึกษาที่มีสมัพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนจะมี
ความสามารถในการปรับตัวที่ดี เพราะการอยูในกลุมเพ่ือนจะทําใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรู การมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีการเรียนรูที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง มีการแลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับสภาพแวดลอม และมีการถายทอดความคิด ความรูสึก และเกิดการเรียนรู นอกจากนี้      
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2527: 48-67) กลาวถึงปฏิสมัพันธของผูเรียนกับผูสอนวาผูสอนไมควรสราง
บรรยากาศแหงความกลัวใหเกิดขึ้น การเรียนรูมิใชเกิดในชั้นเรียนเสมอไป ดังนั้นการพบปะซกัถาม
นอกชั้นเรียนจะสรางบรรยากาศแหงความเปนมิตรไดงายขึ้น อยาทําใหเกิดการเสียหนาและควรฟง
ความคิดเห็นจากนักเรียนบาง และโคแกน (วรรณพร ฉัตรทอง. 2546: 37; อางอิงจาก Cogan. 1975: 
135-139) ไดทําการศึกษาพบวา ความสัมพันธที่เปนมิตรระหวางอาจารยและนิสิต ทําใหการเรียน
ของนิสิตดีขึ้นยิ่งอาจารยและนิสิตมีความสัมพันธตอกันมาก นิสิตมีโอกาสพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูมากขึ้น และจะมีอิทธพิลตอความสนใจในวิชาที่เรียนของนิสิต และถานิสติมีความศรัทธาในตัว
อาจารยจะชวยใหนิสิตมีทศันคติตอการเรียนดีขึ้น 
 สรุปไดวา ประสบการณดานสังคม เปนสวนหนึ่งที่สําคญัตอชีวติของนักศึกษา จากความ 
สัมพันธระหวางเพ่ือน ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย กอใหเกิดการเรียนรู การวางตัวที่ดี 
สงผลใหนักศกึษามีความเขาใจอารมณความรูสึกนึกคิด บทบาทของตนเองและผูอ่ืน สามารถปรับตวั
และอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสงัคม 
 
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ดานการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยไดแบงระบบการจัดการศึกษาออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยระดับปริญญาตรีมี 9 คณะวชิา ระดับปริญญาโทมี 27 
สาขาวิชา ระดับปริญญาเอกมี 27 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนสําหรับระดับปริญญา
ตรีเปนระบบทวิภาค โดยแบงเวลาหนึ่งปการศึกษาเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คอื ภาคการศึกษาที่ 1 
และภาคการศกึษาที่ 2 ระยะเวลาเรียนในแตละภาคไมนอยกวา 15 สัปดาห ในภาคเรียนปกติ
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรยีนวิชาไมต่ํากวาภาคการศึกษาละ 12 หนวยกิต และไมเกินภาค
การศึกษาละ 19 หนวยกิต เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนพิเศษจากหัวหนาสาขาวิชา สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ในภาคเรียนปกตินักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนวิชาไมต่ํากวาภาค
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การศึกษาละ 9 หนวยกิต และไมเกินภาคการศึกษาละ 22 หนวยกิต  เวนแตจะไดรบัอนุมัติเปนพิเศษ
จากคณบดี สวนนักศึกษาทีก่ําลังอยูในสภาพรอพินิจ จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาไมต่ํากวาภาค
การศึกษาละ 9 หนวยกิต และไมเกินกวาภาคการศึกษาละ 13 หนวยกิต เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน
พิเศษจากหัวหนาสาขา สําหรับภาคฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกติ 
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ จะลงทะเบยีนเรียนวิชาไดไมเกิน 10 หนวยกิต 
 ในการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยใชภาษาอังกฤษเปนภาษาในการเรียนการสอน 
เวนแตในหลักสูตรกําหนดใหเปนภาษาอ่ืน และมุงม่ันในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ ให
นักศึกษามีความเปนเลิศทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม การเรียนการสอนมีวิธีการที่
หลากหลายทัง้การบรรยาย การจัดใหนักศึกษาอภิปรายแสดงความเห็น การฝกปฏิบัติ การนํา เสนอ
ผลงาน การทดลอง การทําโครงการ และการฝกงาน ตลอดจนการนํานักศึกษาไปทัศนศึกษาสถาน
ประกอบการ เชน โรงงาน โรงแรม บริษัท และสถานที่ที่สัมพันธกับการเรียนการสอน และเพือ่ให
นักศึกษาไดมีความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยมี
การเชิญผูทรงคุณวุฒิ เปนผูบรรยายพิเศษในวิชาตาง ๆ เปนครั้งคราว และมีการนํานักศึกษาเดินทาง
ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยตางประเทศเปนระยะเวลาสัน้ ๆ และมหาวิทยาลัยไดเปดหลักสูตรที่จัด
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล (eLearning) จํานวน 4 หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยจัด
โครงสรางพ้ืนฐานทั้งในดานเครือขาย อุปกรณ ซอฟทแวรตาง ๆ ครบถวน แตละหลักสูตรไดมีการ
ผลิตชุดวิชาและการสอนทางไกล ซึ่งใชวดีิโอและภาพประกอบการบรรยายเปนหลักเพ่ือใหนักศึกษา
ไดศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 
 
 ดานอาจารย  
 เพ่ือใหมีการพัฒนาการสอนของอาจารยอยางตอเนื่อง นอกจากจะมีการประเมินคณุภาพ
การสอนของอาจารยทุกคนทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษา โดยหัวหนาสาขาวิชาและคณบดีแลว 
ทุกสาขาวชิาไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยทุกคนโดยสํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารยเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 
และมีการแจงผลการประเมนิใหอาจารยทราบเพ่ือนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป สวนการ
เสริมสรางคุณธรรม และจรยิธรรม อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดําเนินการเรียนการสอน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมุงสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา โดยการสอดแทรก
เรื่องราว ขอมูลขาวสาร ประสบการณ การอบรมสั่งสอน เก่ียวกับเรือ่งคุณธรรม และจริยธรรมในขณะ
สอนในหองเรียนทุกคร้ังที่มีโอกาส อาจารยตองดูแลความประพฤตใินทุกดานของนักศึกษาดวย ไม
เพียงแตจะทําหนาที่ในการใหความรูอยางเดียว และมหาวิทยาลยัไดจัดใหมีวิชาการสัมมนาจริยธรรม
วิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยเชญิวิทยากรผูทรงคุณวฒิุ หรือผูที่ประสบความสําเร็จอยางสูง ที่มีตัวอยาง
ชีวติเชิงประจักษทางสังคมในดานคุณธรรมจริยธรรม ใหความรูและประสบการณแกนักศึกษา 
นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนและเขาฟงการบรรยาย สัมมนาภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลา 4 ป รวมทัง้สิ้น 16 คร้ัง และมีการจัดกิจกรรมใหบริการสาธารณะเพื่อใหเกิดการ
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เรียนรูจากประสบการณจริง เชน การทํากิจกรรมในทัณฑสถาน การดูแลเด็กกําพรา การดูแลผูปวย
โรคเอสด การพัฒนาผูประสบภัยทางธรรมชาต ิ
  
 ดานเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยไดนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริการอินเทอรเน็ต พัฒนาระบบและเครือขายและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อใหบริการแก
คณาจารย นักศึกษา ซึ่งไมมีการจัดแยกเปนคณะ เปนการจัดสรรใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา ปจจุบันมี
เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอนจํานวน 3,308 เคร่ือง ซอฟทแวรที่มีลขิสิทธิ์จํานวน 47 
รายการ และระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร 8 ระบบ นอกจากนั้นอาจารยผูสอนวชิาตาง ๆ ได
จัดทําเว็ปไซตของวิชาตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนและสงเสรมิใหนักศึกษาสามารถศึกษาเพ่ิมเติมและทบทวน
บทเรียนหลังจากการเขาชัน้เรียน โดยนักศึกษาสามารถศึกษาเอกสารประกอบการสอนไดตลอด 24 
ชั่วโมง บันทึกการเขาชั้นเรียน สงงานและถามคําถาม บางวิชามีการทดสอบยอยและมีการบันทกึภาพ
การสอนของอาจารยใหนักศึกษาเขาไปดูไดหลังจากจบการสอนแลว ศูนยเอยูเน็ต และคณาจารยได
รวมกันจัดทําเวปไซดรายวชิาทั้งในระบบ Knowledge Management System และ E-course มีจํานวน
มากกวา 200 วิชา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีอุปกรณการศึกษาที่ใชในการเรียนการสอนหลาย
ประเภท ไดแก แผนใส ฟลมสไลด แถบวดีิทัศน แผนวซีีดีและดีวิดี สือ่คอมพิวเตอร เชนพาวเวอรพอยท 
ภาพดิจิตัล กระดานดํา และกระดานขาว  
  
 ดานสังคม 
 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนานักศึกษาใหมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สติปญญา และการดํารงอยูรวมกับสังคม กิจการนักศึกษาไดจัดกิจกรรมตาง ๆ แกนักศึกษาในทุก
คณะ ทั้งกิจกรรมแนะแนววชิาชีพ สงเสรมิการเรียนพัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ พัฒนาความ
เปนผูนําดานจริยธรรมการแขงขัน และกิจกรรมบริษัทจําลอง (Dummy Company) และ U-mate ซึ่ง
เปนเวทีใหนักศึกษาประยุกตใชความรูและทักษะในการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการ
สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาและเรียนรูดวยการใหบรกิาร (Service – Learning) โดยนํานักศึกษา
ออกไปใหบริการแกองคกร ชุมชน และกลุมคนตาง ๆ สงผลใหนักศกึษาไดสัมผัสสภาพความเปนจริง
ในสังคม และเรียนรูชีวติของผูอ่ืนตลอดจนสามารถไตรตรองพิจารณาตนเองได เชน การจัดอบรม
ความรูการเปนผูประกอบการ แกผูตองขังในทัณฑสถาน การสอนภาษาอังกฤษ เปนผูชวยในสนาม
กอลฟ การสอนภาษาอังกฤษคนขบัแท็กซ่ี การจัดกิจกรรมแกเด็กและผูสูงอายุ เชน กีฬา ดนตรี การ
รักษาสภาพแวดลอมตามสถานที่ตาง ๆ ตลอดจนการบําเพ็ญประโยชนแกมูลนิธติาง ๆ นอกจากนี้
กิจกรรมในสวนที่เก่ียวของกับนักศึกษา ไดแก แนะแนวอาชีพ พัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ 
สงเสริมการเรียน พัฒนาความเปนผูนําดานจริยธรรม สงเสริมการลดเลิกอบายมุข การแขงขันกีฬา 
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รวมทั้งกิจกรรมที่มุงพัฒนาความเปนคนดีของสังคม เชน การนํานักศึกษาไปเยี่ยมสถานเด็กกําพรา 
การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย (รายงานผลการดําเนินงาน: 2549-2550) 
 สรุปไดวา มหาวิทยาลยัไดจัดสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ  ดานการเรียนการสอน ดาน
อาจารย ดานเทคโนโลยี และดานสังคม เปนปจจัยเก้ือหนุนใหนักศึกษาไดรูจักการใชชวีิตใน
มหาวิทยาลัยมีประสบการณดานการเรียน และประสบการณดานสังคม สงผลใหนกัศึกษาไดพัฒนา
ตนเอง นําไปสูการเปนบัณฑิตที่สมบูรณและนําความรูความสามารถมาใชประโยชนในชีวติประจาํวัน
ได 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาทศันะตอประสบการณในมหาวทิยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง การสราง
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และสถติิที่ใชในการวเิคราะหขอมูล  
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 4  ซึ่งลงทะเบยีนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดย
เปนนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 14,379 คน 
  
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ ที่
ลงทะเบียนเรียนในปการศกึษา 2552 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวธิีของนียมาน (Neyman 
allocation) (Cochran. 1977: 78) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ( = .05) ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น 
(Stratified random sampling) ไดกลุมตวัอยางจํานวน 350 คน โดยใชตวัแปร คณะเปนชั้น (strata) 
ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

คณะ ประชากร กลุมตัวอยาง 

1. บริหารธุรกิจ 
2. ศิลปศาสตร 
3. สถาปตยกรรมศาสตร 
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9,414 
4,152 
419 
394 

196 
87 
34 
33 

รวมทั้งสิ้น 14,379 350 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือสําหรับใชในการรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย และสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือนํามากําหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสราง
แบบสอบถาม   
 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามและมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามวิธีการของ ไลเคิรท (Likert. 1932: 1-55)  
 3. นําขอมูลที่ไดจากขอ 1, 2 มาสรางเปนแบบสอบถามทศันะของนักศกึษาตอ
ประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญใน 2 ดาน คือ ดานสังคม จํานวน 30 ขอ และดานการเรียน
จํานวน 30 ขอ รวมทั้งสิ้นจํานวน 60 ขอ  
 4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ เพ่ือรับคํา  
แนะนําในการตรวจแกไขเน้ือหาของแบบสอบถาม 
 5. นําแบบสอบถามสงผูเชี่ยวชาญ 3 คน (ภาคผนวก ข) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหาและภาษาที่ใช   
 6. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวมาทําการปรับปรุง
แกไขอีกคร้ังหนึ่ง แลวนําเสนอตอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ 
 7. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try Out) กับนักศกึษา จํานวน 30 คน เพ่ือหาคา
อํานาจจําแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยใชวิธกีารหาคารอยละ 27 
ของกลุมสูง และรอยละ 27 ของกลุมต่ํา จากน้ันใชการทดสอบที (t-test) โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคา
อํานาจจําแนกตั้งแต 1.761 ขึ้นไปมาใชเปนแบบสอบถาม ผลปรากฏวาไดขอคําถามที่มีคาอํานาจ
จําแนกตามเกณฑ จํานวน 60 ขอ (ภาคผนวก ค)  
 8. หาคาความเชือ่ม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 169) ไดคาความเชือ่ม่ันของ
แบบสอบถามเทากับ 0.988 (ภาคผนวก ง) 
 9.  ปรับปรุงแบบสอบถามกอนนําไปใช 
 
ลักษณะของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของไลเคิรท เก่ียวกับ
สถานภาพของผูตอบไดแก ขอมูลเกี่ยวกบัเพศ คณะ ชัน้ป และผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดย
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แบบสอบถามมีลักษณะใหเลือกตอบ ประกอบดวยคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะ
สถาปตยกรรม และ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 ตอนที่ 2 แบบสอบถาม เก่ียวกับทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศกึษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2 ดาน คือ ดานการเรียนและดานสังคม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของไลเคิรท โดยผูวิจัยกําหนดคานํ้าหนักคะแนนไว
ดังนี้ 
 คะแนน 5 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นอยูในระดับมากที่สุด 
 คะแนน 4 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นอยูในระดับมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นอยูในระดับปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นอยูในระดับนอย 
 คะแนน 1 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นอยูในระดับนอยที่สุด 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการพิจารณาเพื่อแปลความหมายคาเฉลี่ยของแบบสอบถามเปน
รายขอและรายดานไวดังนี้ 
 คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ผูตอบมีทัศนะที่ดีตอประสบการณอยูในระดับมากที่สุด 
 คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ผูตอบมีทัศนะที่ดีตอประสบการณอยูในระดับมาก 
 คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ผูตอบมีทัศนะที่ดีตอประสบการณอยูในระดับปานกลาง 
 คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ผูตอบมีทัศนะที่ดีตอประสบการณอยูในระดับนอย 
 คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ผูตอบมีทัศนะที่ดีตอประสบการณอยูในระดับนอยที่สุด 
 
 ในตอนทายของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกบัทัศนะของนักศึกษาตอ
ประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพ่ือเปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความคดิเห็นและ 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอยางเสรี โดยผูวิจัยนําเสนอขอมูลในเชิงบรรยาย เพ่ือใชในการประกอบ การ
อภิปรายผลการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดังนี้ 
 1. ผูวิจัยจะนําหนังสือขอความรวมมือวิจัยจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พรอมแบบสอบถามเพือ่นําเสนอตออธิการบดีมหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ เพ่ือขอความ
รวมมือในการเก็บขอมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
 2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยสงไปตามคณะที่กําหนดไว 
 3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตอง และใหคะแนนตามเกณฑที่
กําหนดไว 
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 4. ผูวิจัยนําขอมูลไปวเิคราะหโดยใชวธิีการทางสถิติ ดวยการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสงัคมศาสตร โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบน
มาตรฐาน t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่ (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage) 
 2. ตามความมุงหมายของการวิจัยขอ 1 ศึกษาทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลยัของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสมัชัญใน 2 ดาน ไดแก ประสบการณดานการเรียน และประสบการณดาน
สังคมโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. ตามความมุงหมายของการวิจัยขอ 2 เปรยีบเทียบทศันะตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแตละดานโดยรวม และในแตละดานจําแนกตามตัว
แปร เพศ ใชการทดสอบ t-test (ind.) สวนตัวแปรตาม ชั้นป คณะ และผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักศึกษาใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) เม่ือพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนราย
คู โดยใชวธิีของเชฟเฟ (Scheffé)  
 4.  ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดนํามาพิจารณารวบรวมขอคิดเห็น จัดกลุม และ 
แจกแจงความถี่ แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือนําไปประกอบในการอภิปราย
ผลการวิจัย 
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1  คาความถี่ (Frequency) 
  1.2  คารอยละ (Percentage) 
  1.3  คาเฉลี่ย (Mean) 
  1.4  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก 
  2.1  หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอโดยใชการทดสอบที (t-test) 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมสูง และกลุมต่ํา 
  2.2 การหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (-Coefficient) 
ตามแบบของครอนบาค (Cronbach 1984: 161) 
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 3. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐานไดแก 
  3.1 การทดสอบแบบสมมตฐิานเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบ t-test 
  3.2 การทดสอบแบบสมมตฐิานเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุมใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว กรณีที่พบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธขีอง เชฟเฟ (Scheffé) 
(Ferguson. 1981: 190) 
 



บทที่  4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายที่จะศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบทัศนะตอประสบการณ
ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมและเปนรายดาน 2 ดาน ไดแก ดานการ
เรียนและดานสังคม เพ่ือใหสื่อความหมายตรงกันผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ ดังนี้ 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ใชเปนกลุมตัวอยาง 
 x   แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df  แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
 t  แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
 F  แทน คาที่ใชพิจารณาใน F- distribution 
 p  แทน คาความนาจะเปนที่คาสถิติทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายและสมมติฐานของการวิจัย ผูวิจัยได
นําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่            
และหาคารอยละ  

 ตอนที่ 2 การศึกษาทศันะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศกึษามหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญโดยรวมและเปนรายดาน ไดแก ดานการเรียนและดานสังคม โดยหาคาคะแนนเฉลี่ย และ
คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ตอนที่ 3 เปรยีบเทียบทศันะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนกัศึกษามหาวทิยาลัย 
อัสสัมชัญในดานการเรียนและดานสังคม โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ วิเคราะหโดยใช
การทดสอบท ีสําหรับ ชั้นป คณะ และผลสัมฤทธิท์างการเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคา
คะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธขีองเชฟเฟ 
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 ตอนที่ 4 การศึกษาทศันะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศกึษามหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ จากแบบสอบถามปลายเปด โดยวิธีการแจกแจงความถี่ และนําเสนอในเชิงบรรยาย 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่            
และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 2  
 
ตาราง 2  จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จําแนกตามตวัแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
   ชาย 145 41.40 
   หญิง 205 58.60 

รวม 350 100.00 
2. ชั้นป   
   ชั้นปที่ 1 49 14.00 
   ชั้นปที่ 2 89 25.40 
   ชั้นปที่ 3 106 30.30 
   ชั้นปที่ 4 106 30.30 

รวม 350 100.00 
3. คณะ   
   คณะบริหารธุรกิจ 196 56.00 
   คณะศิลปศาสตร 87 24.90 
   คณะสถาปตยกรรมศาสตร  34 9.70 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33 9.40 

รวม 350 100.00 
4. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
   ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับต่ํา     14 4.00 
   ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับปานกลาง 265 75.70 
   ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสูง 71 20.30 

รวม 350 100.00 
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 จากตาราง 2  นักศึกษาที่เปนกลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 58.60) มากกวา
เพศชาย (รอยละ 41.40) กาํลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 และปที่ 4 มากที่สุด (รอยละ 30.30) รองลงมา
กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2 (รอยละ 25.40) และ ชั้นปที่ 1 (รอยละ 14.00) ตามลําดับ   
 สําหรับคณะทีศ่ึกษา พบวาสวนใหญศึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ (รอยละ 56.00) 
รองลงมาศึกษาอยูในคณะศิลปศาสตร (รอยละ 13.40) คณะสถาปตยกรรมศาสตร (รอยละ 9.70) 
และ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 9.40)  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาสวนใหญมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลาง (รอยละ 75.70)  รองลงมามีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสูง 
(รอยละ 20.30) และมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนระดับต่าํ (รอยละ 4.00) ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 2 การศึกษาทศันะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศกึษามหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญโดยรวมและเปนรายดาน ไดแก ดานการเรียนและดานสังคม โดยหาคาคะแนนเฉลี่ย และ
คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 3 - 9 

  
ตาราง 3 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมและเปนรายดาน  
 

ประสบการณ x  S.D. ระดับทัศนะ 
1.  ดานการเรียน 3.73 0.79 มาก 
2.  ดานสังคม 3.65 1.02 มาก 

รวม 3.69 0.91 มาก 
 
 จากตาราง 3 นักศึกษามีทศันะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษามีทัศนะที่ดีอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน 
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญดานการเรียนเปนรายขอ 

 

นักศึกษา 
(n = 350) ขอที่ ประสบการณดานการเรียน 

x  S.D. 
ระดับทัศนะ 

1 ขาพเจารูสึกภูมิใจที่ไดเขาเรยีนในมหาวิทยาลัยแหงนี้ 4.02 0.78 มาก 
2   ขาพเจาสามารถเลือกสาขาวิชาที่เรยีนตรงตามความ

ตองการ 
3.87 0.91 มาก 

3 ขาพเจาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรทีต่รงตามความ
ถนัด 

3.81 0.80 มาก 

4   ขาพเจาเขาใจเอกสารคําอธิบายรายวชิาและวธิีการเรียน 3.77 0.74 มาก 
5 ขาพเจาไดรับการอธิบายและคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการ

เรียนการสอน 
3.79 .076 มาก 

6  ขาพเจาสามารถปรับตัวในการเรียนได 3.85 0.74 มาก 
7  ขาพเจาตั้งใจฟงคําอธิบายของอาจารยในทุกรายวิชา 3.52 0.83 มาก 
8 ขาพเจามีโอกาสซักถามขอสงสัยในระหวางการเรียนใน

ชั้นเรียน 
3.61 0.94 มาก 

9 ขาพเจาเขาใจเนื้อหาสาระท่ีเรียนในหองเรียน 3.60 0.78 มาก 
10 ขาพเจาสามารถจัดสรรเวลาเรียนไดอยางเหมาะสม 3.47 0.94 ปานกลาง 
11 ขาพเจามีการวางแผนการเรียนตลอดภาคเรียนแตละ

ภาคเรียน 
3.69 0.91 มาก 

12 ขาพเจาใชเวลาวางในการศกึษาคนควาเพ่ิมเติมนอกชั้น
เรียน 

3.23 0.94 ปานกลาง 

13 ขาพเจาใชเวลาวางทบทวนบทเรียน 3.14 0.95 ปานกลาง 
14 ขาพเจาตั้งใจทําขอสอบทุกคร้ังที่สอบเพือ่ไดคะแนนดี 4.04 0.80 มาก 
15 ขาพเจาเขาเรยีนตรงตอเวลาทุกคร้ัง 3.70 0.80 มาก 
16 ขาพเจาใชวิธีเรียนที่มีประสทิธิภาพ 3.57 0.73 มาก 
17 ขาพเจาสามารถทํางานตามที่อาจารยผูสอนมอบหมาย

ได 
3.84 0.72 มาก 

18 ขาพเจาไดรับความรูเพ่ิมขึน้จากงานที่อาจารย
มอบหมาย 

3.82 0.75 มาก 

19 ขาพเจาไดรวมกิจกรรมในวิชาที่เรียนอยางเต็มที ่ 3.83 0.75 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ)  
 

นักศึกษา 
(n = 350) ขอที่ ประสบการณดานการเรียน 

x  S.D. 
ระดับทัศนะ 

20 ขาพเจาไดรับความรูที่เปนประโยชนจากการถายทอด
ของอาจารย 

3.88 0.75 มาก 

21 สื่อและอุปกรณชวยใหขาพเจาสนใจและเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน 

3.91 0.75 มาก 

22 สื่อและอุปกรณชวยพัฒนาทักษะและกระบวนการ
แกปญหาในการเรียนของขาพเจา 

3.78 0.74 มาก 

23 สื่อและอุปกรณชวยใหขาพเจาสามารถศกึษาคนควา
ขอมูลที่ตองการไดงายขึ้น 

3.88 0.73 มาก 

24 สื่อและอุปกรณชวยใหขาพเจาเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.83 0.70 มาก 

25 ขาพเจามีความรับผิดชอบในการทํางานกลุมรวมกับ
เพ่ือนรวมชั้นเรียน 

4.01 0.74 มาก 

26 การนําเสนองานกลุมหนาชั้นเรียน พัฒนาใหขาพเจา
รูจักการทํางานรวมกัน ชวยเหลือกันกับเพ่ือน ๆ 

4.01 0.76 มาก 

27 เม่ือไดรับมอบหมายจากกลุมเพ่ือนในการทํางานกลุม 
ขาพเจาสามารถทําไดสําเรจ็ลุลวงไปได 

4.00 0.78 มาก 

28 ขาพเจาใชหองสมุดเปนแหลงในการคนควาขอมูล 
และทบทวนบทเรียน 

3.24 1.04 ปานกลาง 

29 ขาพเจาทบทวนบทเรียนสม่ําเสมอ 3.15 0.90 ปานกลาง 
30 ขาพเจาเชื่อวาความรูที่ไดจากการเรียนใน

มหาวิทยาลัยจะเปนประโยชนในการทํางานตอไป 
4.01 0.81 มาก 

 รวม 3.73 0.79 มาก 
 

 จากตาราง 4 นักศึกษามีทศันะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 10 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 28 และขอ 29 อยูในระดับ
ปานกลาง สวนขออ่ืนๆ อยูในระดับมาก  
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ตาราง 5  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญดานสังคมเปนรายขอ 

 

นักศึกษา 
(n = 350) ขอที่ ประสบการณดานสังคม 

x  S.D. 
ระดับทัศนะ 

1 ขาพเจาสามารถปรับตัวเขาสังคมกลุมเพ่ือนไดโดยไม
เคอะเขิน 

4.11 2.30 มาก 

2 ขาพเจาเขากับเพ่ือน ๆ ไดดี 4.17 0.73 มาก 
3 ขาพเจามีมนุษยสัมพันธทีดี่ 4.11 0.76 มาก 
4 ขาพเจามีเพ่ือนสนิทที่ปรับทุกขได 4.20 0.82 มาก 
5 เม่ือขาพเจามีปญหาเพ่ือนจะใหกําลังใจ 4.12 0.80 มาก 
6 ขาพเจาและเพื่อนมักจะสนทนาเก่ียวกบัปญหาของ

สังคม 
3.78 0.89 มาก 

7 ขาพเจายอมรับคําตชิมของเพ่ือนเสมอ 4.10 0.76 มาก 
8 การเขารวมกิจกรรมนักศึกษาชวยใหขาพเจากลา

แสดงออก 
3.86 0.89 มาก 

9 การเขารวมกิจกรรมนักศึกษาชวยใหเกิดความสามัคคี
ในหมูคณะของขาพเจา 

3.83 0.79 มาก 

10 ขาพเจาเปนทีย่อมรับของเพื่อนในการทํากิจกรรมกลุม 3.95 0.74 มาก 
11 กิจกรรมนักศึกษาทําใหขาพเจาไดเพ่ือนใหม 4.04 0.84 มาก 
12 กิจกรรมนักศึกษาชวยใหขาพเจาเขาใจผูอ่ืนมากขึ้น 3.98 0.83 มาก 
13 ขาพเจามีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาที่มหาวทิยาลัยจัด

ขึ้น 
3.17 1.22 ปานกลาง 

14 ขาพเจารวมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนกับ
ชมรมและเพื่อนรุนตาง ๆ เสมอ 

3.26 1.06 ปานกลาง 

15 ขาพเจารวมกิจกรรมตามประเพณีสําคัญ ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

3.38 1.12 ปานกลาง 

16 ขาพเจากลาปรึกษาพูดคุยกบัอาจารย เพราะอาจารยมี
มนุษยสัมพันธที่ดี 

3.78 0.87 มาก 

17 การเอาใจใสของอาจารยทําใหขาพเจารูสกึลดความ
กังวลในเรื่องตางๆ ไดมากขึ้น 

3.85 
 

0.88 
 

มาก 
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ตาราง 5 (ตอ)  
 

นักศึกษา 
(n = 350) ขอที่ ประสบการณดานสังคม 

x  S.D. 
ระดับทัศนะ 

18 ขาพเจาไดเขารวมกิจกรรมฝกอาชีพบริษทัจําลองหรือ
ธุรกิจ SME ระหวางศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 

2.82 1.31 ปานกลาง 

19 ขาพเจาเขารวมทํากิจกรรมคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลยั
จัดให 

3.01 1.28 ปานกลาง 

20 ขาพเจาไดรับขอมูลจากเพ่ือนรุนพ่ีเก่ียวกับกิจกรรม
ตางๆ ที่มหาวทิยาลัยจัดขึ้น 

3.48 1.06 ปานกลาง 

21 มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหขาพเจามีความรู
และทักษะในการใชชวีิตในมหาวิทยาลัย 

3.56 1.00 มาก 

22 ขาพเจาไปขอรับการปรึกษาจากศูนยบรกิารสุขภาพจิต
ได 

2.92 1.21 ปานกลาง 

23 ขาพเจาสามารถนัดหมายอาจารยที่ปรึกษาไดเสมอ 3.36 1.05 ปานกลาง 
24 ขาพเจาไดรับการดูแลจากอาจารยที่ปรึกษาเปนอยางดี 4.46 1.04 มาก 
25 โครงการฝกงานของมหาวิทยาลัยชวยเพิ่มโอกาสการ

ไดงานทําของขาพเจา 
3.42 1.01 ปานกลาง 

26 การใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลยัชวยลด
ความเครียดของขาพเจาที่มีความจําเปนทางการเงิน 

3.41 1.17 ปานกลาง 

27 ขาพเจาไดรับขอมูลจากมหาวิทยาลยัเรื่องการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัยดานตาง ๆ 

3.39 1.05 ปานกลาง 

28 มหาวิทยาลัยปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการเลนกีฬาเพ่ือ
สุขภาพที่ดี 

3.34 1.01 ปานกลาง 

29 การทํากิจกรรมรณรงคเพ่ือสุขภาพทําใหขาพเจารูสึกมี
ความม่ันใจในตัวเองมากขึ้น 

3.43 0.97 ปานกลาง 

30 ขาพเจามีโอกาสใชสถานทีแ่ละอุปกรณการออกกําลัง
กายของมหาวิทยาลัย 

3.25 1.22 ปานกลาง 

 รวม 3.65 1.02 มาก 
 
   จากตาราง 5 นักศึกษามีทศันะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดย
รวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 
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ขอ 22 ขอ 23 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 ขอ 28 ขอ 29 และขอ 30 อยูในระดับปานกลาง สวนขออ่ืนๆ อยู
ในระดับมาก  
 
ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวม และเปนรายดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ชาย (n =145) หญิง (n =205) ประสบการณ  

x  S.D. x  S.D. 
1.  ดานการเรียน 3.60 0.43 3.64 0.44 
2.  ดานสังคม 3.61 0.61 3.62 0.57 

รวม 3.61 0.52 3.63 0.51 
 
  จากตาราง 6 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนะที่ดีตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทั้งนักศึกษาชาย
และหญิงอยูในระดับมากทกุดานเชนกัน 
 
ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวม และเปนรายดาน จําแนกตามชั้นป 
  

ชั้นป 

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2  ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 

(n = 49) (n =89) (n =106) (n =106) 
ประสบการณ 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1.  ดานการเรียน 3.64 0.38 3.56 0.47 3.65 0.44 3.56 0.43 

2.  ดานสังคม 3.50 0.65 3.53 0.58 3.72 0.54 3.65 0.58 

รวม 3.57 0.52 3.55 0.53 3.69 0.49 3.61 0.51 

 
  จากตาราง 7 นักศึกษาชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีทศันะที่ดีตอ
ประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
นักศึกษาทุกชัน้ปอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน 

x x x x
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ตาราง 8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวม และเปนรายดาน จําแนกตามคณะ 

 

คณะ 
คณะ 

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

ศิลปศาสตร 
คณะ 

สถาปตยกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

(n = 196) (n = 87) (n = 34) (n = 33) 

ประสบการณ 

    S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

1. ดานการเรียน 3.69 0.44 3.49 0.41 3.78 0.37 3.44 0.43 

2. ดานสังคม 3.43 0.53 3.69 0.46 3.57 0.52 3.83 0.43 

รวม 3.56 0.49 3.59 0.44 3.68 0.45 3.64 0.43 

  
 จากตาราง 8  นักศึกษาทีศ่กึษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดย
รวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาทกุคณะอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน 
 
ตาราง 9 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับสูง  
(n =14) 

ระดับปานกลาง 
(n =265) 

ระดับต่ํา  
 (n =71) 

ประสบการณ 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1.  ดานการเรียน 3.60 0.51 3.61 0.43 3.68 0.45 
2.  ดานสังคม 3.84 0.43 3.62 0.58 3.57 0.62 

รวม 3.72 0.47 3.62 0.51 3.63 0.54 
  
 จากตาราง 9  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง ปานกลาง และต่ํา มีทศันะที่ดีตอ
ประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
นักศึกษาทุกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน 

x x x x



 34 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญโดยรวม และเปนรายดาน จําแนกตามเพศ วเิคราะหโดยใชการทดสอบที ชั้นป คณะ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ในกรณีพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคญัทางสถติิ จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธขีองเชฟเฟ ดังแสดงในตาราง   
10 - 13 
 
ตาราง 10 การเปรียบเทียบทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญโดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ     
 

เพศ 
ชาย (n = 145) หญิง (n = 205)  ประสบการณ 

x  S.D. x  S.D. 
t p 

1.  ดานการเรียน 3.60 0.43 3.64 0.44 1.04 0.42 
2.  ดานสังคม 3.61 0.61 3.62 0.57 0.20 0.32 

รวม 3.61 0.52 3.63 0.51 0.61 0.10 
 

 จากตาราง 10 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญโดยรวม และเปนรายดาน จําแนกตามชั้นป    

 

ประสบการณ 
แหลงความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1.  ดานการเรียน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.48 
66.26 
66.74 

3 
346 
349 

0.16 
0.19 

0.84 .47 

2.  ดานสังคม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2.58 
115.38 
117.95 

3 
346 
349 

0.86 
0.33 

2.57 
 

.06 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.13 
73.15 
74.28 

3 
346 
349 

0.38 
0.21 

1.77 .15 

 
 จากตาราง 11 นักศึกษาในชัน้ปตางกันมีทศันะที่ดีตอประสบการณในมหาวทิยาลยั อัสสัมชัญ
โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญโดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามคณะ     

 

ประสบการณ 
แหลงความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1.  ดานการเรียน ระหวางกลุม
ภายในกลุม 
รวม 

4.18 
62.56 
66.74 

3 
346 
349 

1.39 
0.18 

 

7.71 .001 

2.  ดานสังคม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4.73 
113.23 
117.95 

3 
346 
349 

1.58 
0.33 

4.82 .003 

รวม 
ระหวางกลุม
ภายในกลุม 
รวม 

4.17 
70.11 
74.28 

3 
346 
349 

1.39 
0.20 

6.86 .001 

 
 จากตาราง 12 นักศึกษาทีศ่กึษาอยูในคณะตางกันมีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามี
ทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลยัแตกตางกันทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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  เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคู โดยใชวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffé) ดังแสดงในตาราง 13 – 16  
 
ตาราง 13 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวม จําแนกตามคณะ เปนรายคู 
 

บริหารธุรกิจ 
 

ศิลปศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สถาปตยกรรม
ศาสตร 

 
คณะ 

 

x  3.56 3.59 3.64 3.68 

บริหารธุรกิจ 3.56 - 0.24* 0.19 0.03 

ศิลปศาสตร 3.59  - 0.05 0.27* 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

3.64   - 0.33* 

สถาปตยกรรม
ศาสตร 

3.68    - 

    
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 13 นักศึกษาทีศ่กึษาอยูในคณะบริหารธุรกิจมีทัศนะที่ดีตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมแตกตางจากนักศึกษาทีศ่ึกษาอยูในคณะศิลปศาสตรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และนักศึกษาทีศ่ึกษาอยูในคณะศิลปศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีทัศนะ
แตกตางจากนักศึกษาทีศ่ึกษาอยูในคณะสถาปตยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอืน่ๆ 
ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 14 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในดานการเรียน จําแนกตามคณะ เปนรายคู 

 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ศิลปศาสตร บริหารธุรกิจ 
 

สถาปตยกรรม
ศาสตร คณะ x  

3.44 3.49 3.69 3.78 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

3.44  0.05 0.25* 0.33* 

ศิลปศาสตร 
 

3.49   0.20* 0.28* 

บริหารธุรกิจ 
 

3.69    0.08 

สถาปตยกรรม
ศาสตร 

3.78     

         
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 14 นักศึกษาทีศ่กึษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะศลิปศาสตร    
มีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดานการเรียนแตกตางจากนักศึกษาทีศ่ึกษา        
อยูในคณะบรหิารธุรกิจและคณะสถาปตยอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ และนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะศลิปศาสตร แตกตางจากนักศึกษาทีศ่ึกษาอยูในคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในดานสังคม จําแนกตามคณะ เปนรายคู 

 

บริหารธุรกิจ 
 

สถาปตยกรรม
ศาสตร 

ศิลปศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีคณะ x  

3.43 3.57 3.69 3.83 
บริหารธุรกิจ 
 

3.43  0.01 0.27* 0.13 

สถาปตยกรรม
ศาสตร 

3.57   0.26 0.12 

ศิลปศาสตร 
 

3.69    0.14 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

3.83     

       
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 15 นักศึกษาทีศ่กึษาอยูในคณะบริหารธุรกิจมีทัศนะที่ดีตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญดานสังคม แตกตางจากนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะศิลปศาสตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 16  การเปรียบเทียบทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามผลสัมฤทธิท์างการเรียน      

 

ประสบการณ 
แหลงความ 
แปรปรวน 

SS  df  MS F p 

1.  ดานการเรียน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.24 
66.50 
66.74 

2 
347 
349 

0.12 
0.19 

0.63 .53 

2.  ดานสังคม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.82 
117.13 
117.95 

2 
347 
349 

0.41 
0.34 

1.22 .30 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.15 
74.13 
74.28 

2 
347 
349 

0.07 
0.21 

0.34 .71 

 
 จากตาราง 16 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง ปานกลาง และต่ํา ตางกันมีทัศนะ 
ที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสมัชัญโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  
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 ตอนที่ 4 การสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิจากแบบสอบถามปลายเปด
เก่ียวกับทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนกัศึกษามหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ โดยวิธีการแจก
แจงความถี่ และนําเสนอในเชิงบรรยาย ดังแสดงในตาราง 17  
 
ตาราง 17 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับทัศนะตอ

ประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
     
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ ความถี่ของคําตอบ 

1.  ควรเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ รานอาหาร น้ําด่ืม 
internet ลอคเกอร การขนสงภายในมหาวิทยาลัย 

35 

2.  ควรจัดระบบการลงทะเบียนใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 25 
3.  ควรมีการปรับปรุงเรื่องความสะอาดของหองน้ํา 12 
4.  ควรมีการปรับปรุงดานความสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา 9 
5.  การบริการของเจาหนาที่ไมสุภาพ 7 
6.  เวลาเปด-ปดแอร ภายในหองเรียนไมสอดคลองกับเวลาเรียน 7 
7.  การจัดกิจกรรม-ชมรม ไมเปนไปตามความตองการของนักศึกษา 6 
8.  ควรเพิ่มเสรีภาพในการออกเสียง เสนอ ความคิดเห็นของนักศึกษา 6 
9.  การจัดการเรียน การสอนใหตรงกับแผนการจัดการเรียนการสอนที่

ประกาศไว 
5 

10. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารไมทัว่ถึง 4  
11. ควรเพิ่มอาจารยผูสอนชาวตางชาติ ในคณะ สาขา ที่วางหรือไมมี

อาจารย 
4  

12. มาตรฐานการใหคะแนน 4  
13. ควรมีการเรียนภาคปฏบิัติมากขึ้นกวาเดิมไมควรเนนภาคทฤษฎี 3 
14. ใหอาจารยผูสอนเขาใจนักศึกษาบางในการอธิบายการเรียนการสอน

เพราะนักศึกษามีความแตกตางกัน 
2 

15. ตองการใหมีนวัตกรรมใหม ๆ ในการสอนบาง 2 
16. ควรมีการแนะแนว หลังสําเร็จการศึกษา 2 
17. ควรจัดตารางการสอบ ที่ไมตรงกับเทศกาลสําคญั ๆ 1 
 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนีเ้ปนการศึกษาทัศนะตอประสบการณในมหาวทิยาลัยของนักศึกษามหาวทิยาลัย 
อัสสัมชัญ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทศันะของนักศึกษาตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในดานการ
เรียนและดานสังคม 
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบทัศนะของนักศึกษาตอประสบการณในมหาวิทยาลยัอัสสัมชัญในดาน
การเรียนและดานสังคมโดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ ชัน้ป คณะ ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีศ้ึกษาจากกลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่กําลังศกึษาอยู
ในระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 ถึงชั้นปที่ 4 ซึ่งลงทะเบยีนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 350 คน โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สอบถามเก่ียวกับทศันะ
ตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวทิยาลัยอัสสัมชญัดานการเรียนและดานสังคม
จํานวน 60 ขอ มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.988 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสวนตวัของกลุมตวัอยาง โดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ 
 2. ศึกษาทศันะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศกึษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โดยรวม และเปนรายดาน ไดแก ดานการเรียน และดานสังคม โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. เปรียบเทียบทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญในดานการเรียนและดานสังคมโดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ วิเคราะหโดยการ
ใชทดสอบที สําหรับชั้นป คณะและผลสมัฤทธิท์างการเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว 
 4. ศึกษาทศันะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศกึษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจาก
แบบสอบถามปลายเปด โดยวิธีการแจกแจงความถี ่
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สรุปผลการวิจัย 
 1. นักศึกษามีทศันะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทกุดาน 
 2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 
 3. นักศึกษาชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีทศันะที่ดีตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน 
 4. นักศึกษาทีศ่ึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีทศันะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญโดยรวม
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน  
 5. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา มีทัศนะที่ดีตอประสบการณ
ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ
มาก 
 6. นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงมีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
โดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกัน 
 7. นักศึกษาในชัน้ปตางกัน มีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลยัอัสสัมชัญโดยรวม
และในแตละดานไมแตกตางกัน 
 8. นักศึกษาที่อยูในคณะตางกันมีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีทัศนะ
ที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัยแตกตางกันทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 9. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ําตางกัน มีทัศนะที่ดีตอ
ประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกัน 
 10. โดยที่ในภาพรวม นักศึกษาคณะศลิปศาสตรมีทัศนะที่ดีตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมแตกตางกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังพบวา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีทศันะแตกตางกับนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาทัศนะตอประสบการณของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญใน  
2 ดาน ไดแกดานการเรียนและดานสังคม โดยรวมนักศึกษาเห็นวามีทัศนะอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาเห็นวามีทัศนะอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน ผูวิจัยขอนําเสนอ
การอภิปรายผลเปนรายดาน ดังนี้  
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  1.1 ดานการเรียน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีทัศนะที่ดีตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมมีทัศนะอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาสามารถเลอืก
เรียนในหลักสูตรสาขาวิชาทีเ่รียนตรงตามความตองการที่ตนมีความถนัด พรอมทั้ง นักศึกษาไดรบั
คําอธิบายรายวิชาและวธิีการเรียนรูและการวัดผลการเรียนอยางตั้งใจและเขาใจคําแนะนําการเรียน
การสอนของอาจารยในทุกรายวิชา และนักศึกษาไดมีโอกาสซักถามขอสงสัยในระหวางคาบเรยีน 
ทั้งนี้นักศึกษาไดวางแผนการเรียนและวิธกีารเรียนรูในแตละภาคเรียน จึงสามารถปรับตวัในการเรียน
ไดเปนอยางดี สงผลใหนักศกึษาตั้งใจเก็บคะแนนสะสมในหองเรียนเพ่ือใหสอบผานในแตละรายวิชา 
เขาเรียนตรงตอเวลาทุกคาบเรียน นอกจากจะใชเวลาวางในการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกชั้นเรยีน
แลวยังใชเวลาวางทบทวนบทเรียนหลังจากจบชั่วโมงเรียนแลว ทําใหนักศึกษาไดรับความรูทีเ่ปน
ประโยชนจากการถายทอดของอาจารย รวมทั้งสื่อและอุปกรณที่ชวยใหนักศึกษาเขาใจในเนื้อหาสาระ
ที่เรียนสามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการแกปญหาของนักศึกษามีสวนชวยใหนักศึกษาคนควา
ขอมูลที่ตองการไดงายขึ้น เปนการสรางเสริมประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ขอมูลที่ไดจากสื่อนําไปสูความรับผิดชอบในการทํางานกลุมที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยรวมกับ
เพ่ือน สามารถพัฒนาใหนักศึกษารูจักการทํางานรวมกัน ชวยเหลือกันกับเพ่ือนๆ ในการทํางานกลุม
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีได วธิีการเรียนรูและความเขาใจในหลกัสูตรที่เปนแนวทางในการจัดที่
มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาเลือกเรียนไดตามความสนใจของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ นาราวดี ศริิโรจน 
(2543: 16) ที่อธิบายเกี่ยวกบัความหมายของหลักสูตรวา เปนแนวทางในการปฏิบตัิที่จัดใหแกผูเรียน
ไดรับประสบการณ สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถ และ ชมพันธุ กุญชร ณ อยุธยา 
(2540: 3) ไดใหความเห็นเก่ียวกับความหมายของหลักสูตรวา เปนแผนประสบการณการเรียนที่เปน
เอกสารหรือโครงการการศกึษาไดจัดวางแผนไวเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาตามแผนทีกํ่าหนด สวน ธวัช 
เติมญวน (2548: 147) ไดอธิบายถึงการจัดการเรียนการสอนควรใชหลักสูตรในแตละสาขาวิชาให
สอดคลองกันกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงานในปจจุบัน และจากผลการวิจัยของ วรรณ
พร ฉัตรทอง (2546: 114) ที่ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลักสูตรปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ในดานหลักสูตร นิสิตมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก รวมทั้งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นิวัฒน วรสาร (2550: 92) ที่ไดศึกษาความคิดเห็น
ของนิสิตที่มีตอคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาม
องคประกอบดานการเรียนการสอน โดยรวมพบวามีคณุภาพในระดับมาก นอกจากหลักสูตรแลว
อาจารยผูสอน ถือวาเปนสวนประกอบสําคัญในดานการเรียนสอดคลองกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา (2544: 55) ที่กลาววา ลักษณะทีดี่ของอาจารยคือ ตองมีความตั้งใจจริงที่จะสอน มีความ
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความยตุิธรรม เขาใจและเอาใจใสผูเรียน 
และผลงานวิจัยของ นารี  รมยนุกูล (2547: 108) ที่ไดศึกษาความคดิเห็นของนักศึกษาที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา นักศึกษาเห็นดวยกับการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัศรีปทุม ในดานอาจารย ในระดับมาก และ
จากผลการวิจัยของวรรณพร ฉัตรทอง (2546: 114) ที่ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
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ทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ในดานการจัดผูสอน นิสิตมี
ความคิดเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก  ดังผลการวิจัยของ ธวัช เติมญวณ (2548: 152) ที่ได
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีของสถาบนัอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร พบวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะในดานการจัดทําแผนการสอน คือ ควรมีการจัดทําแผนการสอน
และการจัดลําดับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสม เชน ความยากงาย ความสอดคลอง ความเก่ียวของ
ตอเนื่องกัน ควรมี การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ ชูศรี สะพร่ัง (2549: 114) ที่ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน นิสิตเห็นดวยในระดับมาก ดานนักศึกษา สําเนาว ขจรศลิป (2544: 33) กลาววาการพัฒนา
นักศึกษาเปนการแสดงความพยายามที่จะทําใหนักศึกษามีคุณสมบตัิที่พึงประสงคใน 3 ดานใหญ ๆ 
คือ ดานสติปญญา โดยเนนเร่ืองการใชความคิด การวิเคราะหดวยเหตุผล ดานศลีธรรมโดยใหยึดม่ัน
ในความเชื่อและแนวทางปฏิบัตขิองศาสนา และดานสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือใหบณัฑิต
มีคุณภาพเพียบพรอมดวยคุณคา คุณภาพ และคุณประโยชน และจากผลการวิจัยของ ชีวภัทร ธรรม
เกสร (2552: 75) ที่ไดศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมาก 
  1.2  ดานสังคม ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลยั 
อัสสัมชัญโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาอยูในบรรยากาศของสถาบันที่แทบทุก
คนมีไมตรีตอกัน นักศึกษาสามารถปรับตัวเขาสังคมไดโดยไมเคอะเขิน มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันกับ
เพ่ือนๆ มีเพ่ือนสนิทที่สามารถปรับทุกขได มีกลุมกิจกรรมที่สามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดอยาง
หลากหลาย เม่ือมีปญหามีเพ่ือนคอยใหกําลังใจ มีการติชมเพ่ือพัฒนา และมีกิจกรรมที่ทําใหไดรูจัก
เพ่ือนใหมๆ อยูเสมอ จึงชวยสงเสริมใหนักศึกษามีทศันะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ
โดยรวมในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สวางจิต ศรีระษา (2530: 5-6) ที่ศึกษาชวีิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน และพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความสัมพันธในกลุมเพ่ือน นักศึกษา
รุนพ่ีที่มีบทบาทสําคัญในการใหคําปรึกษาดานการเรียนแกนักศึกษารุนนอง ถึงแมจะมีบางประเด็นที่
นักศึกษามีทศันะที่ดีในระดับปานกลาง เชน การมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมฝกอาชีพกับบรษิทัจําลอง  
การขอรับการปรึกษาจากศนูยบริการสุขภาพจิต แตโดยทั่วไปนักศึกษาสวนใหญใชชีวติในมหาวิทยาลัย 
โดยการเขารวมกิจกรรมกับกลุมทีต่นสนใจ ดังที่ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2543) กลาววานักศึกษา    
มักเขารวมในกลุมกิจกรรมตางๆ เชน กลุมกิจกรรม กลุมกาวหนา กลุมเก็บตัว กลุมสมาคม กลุมบําเพ็ญ
ประโยชน กลุมวิชาการ และกลุมวชิาชีพ เพ่ือใหเหมาะสมกับความสนใจของตน การเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ชวยใหนักศึกษากลาคิดกลาแสดงออก ทําใหไดเพ่ือนใหมๆ เกิดความสามัคคีในหมูคณะ และเปน
ที่ยอมรับของเพื่อนมากขึ้น ดังงานวิจัยของ วารีวรรณ บุลนิม (2541: 54-55) ที่พบวา นักศึกษาที่มี
สัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนจะมีความสามารถในการปรับตัวที่ดี เพราะการอยูในกลุมเพ่ือนจะทําให
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นักศึกษามีโอกาสเรียนรูการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีการเรียนรูที่จะควบคุมพฤติกรรมตนเอง มีการ
แลกเปลีย่นขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และมีการถายทอดความคิด ความรูสึก และเกิดการ
เรียนรูปรับตัวได จึงสงผลใหนักศึกษามีทัศนะที่ดีในระดับมากก็เปนได นอกจากน้ีความสัมพันธที่เปน
มิตรภาพระหวางอาจารยและนักศึกษา อาจทําใหนักศึกษามีความกลาที่จะซักถาม กลาแสดงความ
คิดเห็น ทําใหมีบรรยากาศในการเรียนที่เปนกันเอง และสงผลตอการมีทัศนะที่ดีในระดับมาก ทั้งนี้
สอดคลองกับที่ นพพงษ บญุจิตราดุลย (2527) ที่กลาวถึงปฏิสัมพันธระหวางผูเรยีนกับผูสอนวา การ
พบปะซักถามนอกชั้นเรียนจะสรางบรรยากาศแหงความเปนมิตรไดงายขึ้น 
 2.  ผลการเปรียบเทียบนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนะตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกันซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางและนโยบายการจัดการเรียนการสอนไปใน
ทิศทางเดียวกนั  
  ดานการเรียน นักศึกษาชายและหญิงไดเลือกเรียนตามความถนัด และความ สามารถ
ตรงกับความตองการของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ทรงพล ภูมิพัฒน (2538: 31) พบวา การไดรับ
ประสบการณจากการจัดการเรียนการสอนในดานตางๆ เหมือนกัน สงผลใหนักศกึษามีความคดิเห็น
ไมแตกตางกัน และผลการศึกษาของ ชีวภัทร ธรรมเกสร (2552: 82) ที่ไดศึกษาทศันะของนักศกึษา
ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา 
นักศึกษาชายและหญิงมีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับ สุพรรณี เพชระ (2552: 72) ที่ไดศึกษาทัศนะของนิสิตทีมี่ตอการจัดการเรียนการสอน
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง พบวา นิสิตชายและนิสิตหญิงมีทศันะ
ตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษณิ วิทยาเขตพัทลุง โดยรวมและ
ในแตละดานไมแตกตางกัน 
  ดานสังคม มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหนักศกึษามีความรูและทักษะในการใช
ชีวติในมหาวทิยาลัยเหมือนกัน รวมทั้งไดรับการดูแลจากอาจารยที่ปรึกษาเปนอยางดีทั้งนี้ถึงแม
นักศึกษาชายและหญิงจะมีความแตกตางกันในการตอบสนองตอสังคมตางกัน โดยนักศึกษาหญิงมี
ความเจริญทางสังคมไดเร็วและดีกวานักศึกษาชาย แตจากสภาพทีน่ักศึกษาไดรบัการเอาใจใสจาก
อาจารยที่ปรึกษาแลวทําใหนักศึกษาทั้งชายและหญิงรูสึกลดความกงัวลในเรื่องตาง ๆ ไดมากขึ้น มี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน และกลาแสดงออกในการเขารวมทํากิจกรรมตาง ๆ กับชมรมตาง ๆ ที่
นักศึกษาจัดขึน้ โดยนักศึกษาชายและหญิง มีความสนใจเขารวมกิจกรรมนักศึกษาดวยกัน ซึง่
สอดคลองกับผลการวิจัยของ มนัส นิลสวัสด์ิ (2547: บทคัดยอ) ทีพ่บวานักศึกษาทั้งชายและหญิงมี
แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน และผลงานวิจัยของ 
สัมฤทธิ์ ใจดี (2544: บทคัดยอ) พบวา นักศึกษาชายและหญิง มีเจตคติตอการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาดานกิจกรรมตางๆ ไมแตกตางกัน สวนธาริณี สุขจิตต (2544: 63) พบวา นักศึกษามีความ
คิดเห็นตอการไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยรวมและในแต
ละดานอยูในระดับมาก และผลการวิจัยของ พวงทอง วุฒิเดช (2542: 28) พบวา นักศึกษาตองการ
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เขารวมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนประสบการณใหมีความรอบรู ปรับตวัเขากับ
สภาพการณที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับ จีรวัฒน วีรังกร (2542: 3-4) ที่กลาววา การ
เขารวมกิจกรรมนักศึกษา ทําใหนักศึกษาไดรูจักตนเองมากขึ้น รูจักควบคุมอารมณ ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และที่สําคญัสามารถทํางานรวมกับบคุคลอ่ืนได 
 3.  ผลการเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ที่มี
ตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชญั โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนน้ีอาจเนื่องมาจาก การท่ีนักศึกษาชัน้ปตางกันแตมีประสบการณใน
มหาวิทยาลัยเหมือนๆกันไมวาจะเปน  
  ดานการเรียน นักศึกษาไดรบัคูมือระเบียบการและหลกัสูตรการศึกษาตั้งแตปการศึกษา
แรก มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหอาจารยเปนที่ปรึกษาแตละชั้นป เพ่ือใหนักศึกษาเขาพบเม่ือมีปญหา
ดานการเรียน   และมหาวิทยาลัยมีการกําหนดปฏิทินประจําปการศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถวาง
แผนการเรียนได และนักศึกษาไดจัดกิจกรรมการตางๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน
เพ่ือสรางเสริมประสบการณใหแกนักศึกษาเหมือนกัน จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหนักศึกษาทีศ่ึกษา
ในชั้นปตางกัน มีทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัย อัสสัมชญัไมแตกตางกัน ดังงานวิจัยของ 
ธวลัรัตน พลเจริญ (2546: 93) ที่ศึกษาทศันะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสติทีศ่ึกษาชั้นปตางกันมี
ทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนสาขาศลิปศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ   
ชูศรี สะพรั่ง (2549: 127) ที่ไดศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา นิสิตชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมไมแตกตาง
กัน และนารี รมยนุกูล (2547: 96) ที่ไดศึกษาความคดิเห็นของอาจารยและนักศกึษาที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวานักศึกษาที่ศึกษาในชั้นป
ตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยรวม
ไมแตกตางกัน 
  ดานสังคม มหาวิทยาลัยสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
รูจักการทํางานเปนกลุม มีความรูดานทกัษะทางสังคม รูจักสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบของ
ตนเองตอผูอ่ืน สนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรมคอมพิวเตอร กิจกรรมรณรงคเพ่ือสุขภาพที่ดี 
ใหบริการการออกกําลังกาย และการเขารวมกีฬามหาวทิยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนอกเหนือ ไปจาก
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ กิจกรรมนันทนาการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
มหาวิทยาลัย ตองการปลูกฝงเจตคติที่ดีใหกับนักศึกษา สรางเสริมประสบการณชวีิตใหนักศึกษามี
จิตสํานึกที่ถูกตองดีงาม สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน และตองการใหนักศึกษาทกุชั้นปไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน โดยการเพ่ิมโอกาสใหมีการสรางเครือขาย ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมรุนและ
เพ่ือนตางรุน และเปนการแสดงออกถึงการมีสวนรวม พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรูดานทกัษะ
ทางสังคม รูจักสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบของตนเองตอผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ สําเนาว 
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ขจรศิลป (2538: 9-10) ที่กลาววา การพัฒนานักศึกษาดานสังคมเปนการพัฒนาทักษะในการทํางาน
รวมกับบคุคลอ่ืน โดยกระบวนการประชาธิปไตย กิริยามารยาทในสังคม มนุษยสัมพันธ และรอบรูทั้ง
วัฒนธรรมไทยและตางชาตทิี่ตองติดตอดวย และ กรกช อัตตวิริยานุภาพ (2540: 11-12) ไดสรุปดาน
สังคมวา เปนการแสดงออกถึงการมีสวนรวมหรือเสียสละเพ่ือชุมชน แสดงถึงการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน เพ่ือสรางความสุขสมบูรณใหเกิดขึ้นในสังคม 
 4. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาทีศ่ึกษาอยูในคณะตางกันมีทศันะที่ดีตอ
ประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานการเรียน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนของนักศึกษาแตละคณะมีความแตกตางกันตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร เน้ือหารายวิชา แนวคิด หลักการและทฤษฎีตางๆ รวมไปถึงประสบการณการเขารวม
กิจกรรมของแตละคณะที่มีความถนัดและพื้นฐานความชอบแตกตางกัน ดังที่ วิชัย ดิสสระ (2538: 
103) กลาววาการจัดการเรียนการสอนควรจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน ซึ่ง
จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ระบบการเรียนการสอนที่เนนความแตกตาง
ของแตละบุคคล จําเปนตองอาศัยกลวธิกีารเรียนการสอนหลายๆ รูปแบบอยางเปนระบบ ซึ่งจะชวย
ใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ ชูศรี สะพรั่ง (2549: 115) ไดศึกษา
ความคิดเห็นของอาจารยและนิสติที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา พบวาโดยรวมแตกตางกัน 
  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีทศันะที่ดีตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแตกตางกันทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ดังนี้  
  ดานการเรียน นักศึกษาทีศ่กึษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีทัศนะที่ดีตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณการเรียนการสอนของนักศึกษา 
แตละคณะมีความแตกตางกันตามวตัถุประสงคของหลกัสูตร เน้ือหารายวิชา แนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีตางๆ รวมไปถึงประสบการณการเขารวมกิจกรรมของแตละคณะที่มีความแตกตางกัน สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ     สุพรรณี เพชระ (2552: 75) ที่ไดศึกษาทศันะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน  
การสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วทิยาเขตพัทลงุ พบวา นิสิตที่ศึกษาในกลุม
สาขาวิชาตางกัน มีมีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษณิ 
วิทยาเขตพทัลุง โดยรวมและในแตละดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
  ดานสังคม นักศึกษาทีศ่ึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีทัศนะที่ดีตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาแตละคณะมีลักษณะบุคลิกเฉพาะ
ตนที่แตกตางกันตามสาขาวิชา พ้ืนฐานการเรียนและการเลือกเรียนในแตละคณะ และอาจมาจากการ
เลือกคบเพ่ือนที่มีลักษณะใกลเคียงกับตวัเอง การเขาสังคมที่มีความชอบเหมือนๆ กัน การเลอืกเขา
รวมกิจกรรมกลุมนักศึกษาแตละคณะจะมีลักษณะความชอบที่แตกตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัย
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ของ ลิขิตกุล กุลรัตนรักษ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสบการณในมหาวิทยาลัยของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามการรับรูของนิสิต พบวานิสิตทีศ่ึกษาในสาขาวิชาตางกันมีประสบการณ
ในมหาวิทยาลัยดานสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 5.  ผลการเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา 
มีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับนักศึกษาทุกคนไม
วาจะนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ในดานการเรียน นักศึกษาทีมี่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ไดรับประสบการณจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเรียนของทุกคณะที่เหมือนกัน อาจารยผูสอน นักศึกษาจะมีโอกาสประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยผูสอนในทกุรายวิชาเพ่ือนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนของแตละรายวิชาเปนไปตามที่
กําหนดไวในโครงการสอนใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา  จากเหตุผลดังกลาว สงผลให 
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา มีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภิราช รัตนันต 
(2546: บทคัดยอ) ที่ไดเปรียบเทียบทศันะที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(ตอเนื่อง 2 ป) ของนิสิตภาคสมทบ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสติที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีทัศนะตอสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยรวมไมแตกตางกัน และ
สอดคลองกับ ณัฐพล พุมชุมพล (2546: 83) ไดศึกษาทศันะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของ
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒ องครักษ โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากการศึกษาทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญผูวิจัยขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช ดังน้ี 
 1.  ดานการเรียน จากผลการศกึษาพบวานักศึกษามีทศันะที่ดีตอประสบการณใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดานการเรียนอยูในระดับมาก เพ่ือใหดานการเรียนมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น 
มหาวิทยาลัยควรจัดสรรเวลาเรียนใหเหมาะกับความตองการของนักศึกษา และควรสงเสริมการใช
เวลาวางของนักศึกษาในการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกชั้นเรียนรวมถึงการใชหองสมุดเปนแหลงใน
การคนควาขอมูล และทบทวนบทเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
 2.  ดานสังคม จากผลการศึกษาพบวานักศึกษามีทัศนะที่ดีตอประสบการณในมหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ ดานการสังคม วามีทัศนะอยูในระดับมาก เพ่ือใหดานสังคมมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ควร
ใหสนับสนุนนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาที่มหาวทิยาลัยจัดขึ้น และสงเสริมใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนกับชมรมและเพื่อนรุนตางๆ เสมอตามประเพณีสําคัญๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น รวมถึงสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมฝกอาชีพบริษัทจําลองหรอืธุรกิจ SME 



 50 

ระหวางศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยใหมีสวนรวมทํากิจกรรม และคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลยัจัดให 
มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดรับขอมูลจากเพ่ือนรุนพ่ีเก่ียวกับกจิกรรมตางๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนประจํา เม่ือมีปญหานักศึกษาสามารถขอรับการปรึกษาจากศูนยบริการ
สุขภาพจิตไดหรือเม่ือมีปญหาสามารถนัดหมายอาจารยที่ปรึกษาไดเสมอโครงการฝกงานของ
มหาวิทยาลัยชวยเพ่ิมโอกาสการไดงานทําของนักศึกษา การใหทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยชวย
ลดความเครยีดของนักศึกษาที่มีความจําเปนทางการเงิน นักศึกษาไดรับขอมูลจากมหาวิทยาลยัเรื่อง
การใหบริการของมหาวิทยาลัยดานตางๆ มหาวิทยาลัยปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ
ที่ดีการทํากิจกรรมรณรงคเพ่ือสุขภาพทําใหนักศึกษารูสึกมีความม่ันใจในตวัเองมากขึ้น นักศึกษามี
โอกาสใชสถานที่และอุปกรณการออกกําลังกายของมหาวิทยาลัย 
 3. ผลการเปรียบเทียบนักศึกษาจากตางคณะกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทั้ง
ดานการเรียนและดานสงัคมโดยรวม มหาวิทยาลยัควรสนับสนุนใหอาจารยผูสอนเขาใจนักศึกษาบาง
ในการอธิบายการเรียนการสอน และควรมีการเรียนภาคปฏิบตัิมากกวาภาคทฤษฎี ในแตละคณะที่
ตองใชกฎเกณฑการแบงคะแนนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พ้ืนฐานการเรยีน
เดิมของนักศึกษาในแตละคณะไมเทากันจึงจําเปนตองปรับเวลาเรียนใหมากกวาเดิมตามเน้ือหาวิชา 
และการใชเวลาวางของนักศกึษาใหเกิดประโยชนทั้งดานการเรียนและสังคม 
 4. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเพียงพอกับ
ความตองการของนักศึกษา เชน สถานทีจ่อดรถ รถรางที่รับ-สงนักศึกษาจากอาคารเรียนไปยังหอพัก 
และ AU Mall จุดที่ใหบริการนํ้าด่ืม และรานอินเตอรเน็ตที่เปนการใหบริการของบคุคลภายนอก 
นอกจากนี้ควรเพ่ิมการใหการบริการกับนกัศึกษาในดานอ่ืนๆ 
  4.1 ควรจัดระบบการลงทะเบียนใหสอดคลองกับความตองของนักศึกษา เพ่ือที่
นักศึกษาจะไดจัดสรรเวลาไดเหมาะสมในดานจัดตารางการเรียน การทบทวนบทเรียน และการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ซึ่งไมกระทบตอการเรยีน พรอมทั้งนักศึกษาสามารถเลือกเวลาพบอาจารยที่
ปรึกษาไดเปนการเพ่ิมความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและผูสอนนอกเวลาเรียนอีกดวย รวมถึง
ปรึกษาเร่ืองสวนตวัหรือสภาวะจิตหรือทางอารมณเรื่องรองเรียน เรื่องกิจกรรมเสริมตางๆ เพราะ
อาจารยที่ปรึกษาจะใกลชิดกับนักศึกษา 
  4.2 การจัดตารางการเรียนการสอนควรใหตรงกับแผนการจัดการเรียนการสอนที่
ประกาศไวและการจัดกิจกรรม ชมรม ใหเปนไปตามความตองการของนักศึกษา โดยใหเพ่ิมชอง
ทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพื่อใหนักศึกษาไดรับรูอยางทั่วถึงที่จะเขารวมกิจกรรมที่
สําคัญๆ เชน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
  4.3 ควรใหมีการปรับปรุงเรื่องความสะอาดของหองน้ํา โดยใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ดูแลความสะอาดของหองน้ํา พรอมกับมีแผนภาพติดบอรด เพ่ือเปนการชี้แนะใหนักศึกษาเขาใจและ
ตระหนักถึงเรือ่งความสะอาดของหองน้ํา 
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
 1.  ศึกษาความตองการดานการใหบริการกับนักศึกษา 
 2.  ศึกษาประสบการณดานการเรียนและดานสังคมใหครบทุกคณะ 
 3.  ศึกษารูปแบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศกึษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสมัชัญในดานการเรียน และดานสังคม ซึ่งคําตอบของนักศึกษาจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารและคณาจารยที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
คําชี้แจง แบบสอบถาม มีขอมูล แบงเปน 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2     ทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ในดานการเรียน และดานสังคม 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามสภาพที่เปนจริง 
 
1. เพศ 

  ชาย   หญิง 
 
2. ชั้นปที่ศึกษา 
   ป 1 
   ป 2 
   ป 3 
   ป 4 
 
3. คณะที่ศึกษา 
   คณะบริหารธุรกิจ 
   คณะศลิปศาสตร 
   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA เฉลีย่รวมคร้ังสุดทาย) 
   ต่ํากวา 2.00 
   2.01 – 3.24 
   3.25 ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนะตอประสบการณในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในดานการเรียน และดานสังคม 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามสภาพที่เปนจริง 
 5 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจรงิของขาพเจาในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจรงิของขาพเจาในระดับมาก 
  3 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจรงิของขาพเจาในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจรงิของขาพเจาในระดับนอย 
  1 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจรงิของขาพเจาในระดับนอยที่สุด 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอ ขอความ 5 4 3 2 1 

 ดานการเรียน      

1. ขาพเจารูสึกภูมิใจที่ไดเขาเรยีนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแหงนี้      

2. ขาพเจาสามารถเลือกสาขาวิชาที่เรยีนตรงตามความตองการ      

3. ขาพเจาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรทีถ่นดั      

4. ขาพเจาไดรับเอกสารคําอธิบายรายวชิา วิธีการเรียน และการวัดผล
การเรียน 

     

5. ขาพเจาไดรับการอธิบายและคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการเรียน      

6. ขาพเจาสามารถปรับตัวในการเรียนได      

7. ขาพเจามีสมาธิในการฟงคําอธิบายของอาจารยจนจบคาบเรียน      

8. ขาพเจามีโอกาสซักถามขอสงสัยในระหวางคาบเรียน      

9. ขาพเจาเขาใจเนื้อหาสาระท่ีเรียนในหองเรียน      

10. ขาพเจาสามารถจัดสรรเวลาเรียนไดอยางเหมาะสม      

11. ขาพเจามีการวางแผนการเรียนตลอดภาคเรียน      

12. ขาพเจาใชเวลาวางในการศกึษาคนควาเพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน      

13. ขาพเจาใชเวลาวางทบทวนบทเรียน      

14. ขาพเจาพยายาม / ตั้งใจเก็บคะแนนสะสมในหองเรียนเพ่ือใหสอบ
ผานวิชานั้น ๆ 

     

15. ขาพเจาเขาเรยีนตรงตอเวลาทุกคาบ      

16. ขาพเจาหาวิธเีรียนที่มีประสทิธิภาพ      
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ ขอความ 5 4 3 2 1 

17. ขาพเจาสามารถทํางานตามที่อาจารยผูสอนมอบหมายได      

18. ขาพเจาไดรับความรูเพ่ิมขึน้จากงานที่ไดรับมอบหมาย      

19. ขาพเจาไดรวมกิจกรรมในวิชาที่เรียนอยางเต็มที ่      

20. ขาพเจาไดรับความรูที่เปนประโยชนจากการถายทอดของอาจารย      

21. สื่อและอุปกรณชวยใหเกิดความสนใจและเขาใจในเนื้อหาที่เรียน      

22. สื่อและอุปกรณชวยพัฒนาทักษะและกระบวนการตางๆ ในการ
แกปญหาได 

     

23. สื่อและอุปกรณทําใหขาพเจาเรียนรูไดในปริมาณที่มากขึ้นในเวลาที่
กําหนด 

     

24. สื่อและอุปกรณชวยใหขาพเจาเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ      

25. ขาพเจามีความรับผิดชอบในการทํางานกลุมรวมกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน      

26. การนําเสนองานกลุมหนาชั้นเรียน พัฒนาใหขาพเจารูจักการทํางาน
รวมกัน ชวยเหลือกัน 

     

27. เม่ือไดรับมอบหมายจากกลุมใหทํางานวิชาการ ขาพเจาสามารถ
ทํางานลุลวงไปได 

     

28. ขาพเจาใชหองสมุดเปนแหลงในการคนควาขอมูล และทบทวน
บทเรียน 

     

29. ขาพเจาทบทวนบทเรียนกอนสอบเสมอ      

30. ขาพเจาเชื่อวาความรูที่ไดจากการเรียนในมหาวิทยาลยัจะเปน
ประโยชนในการทํางาน 

     

 ดานสังคม      

31. ขาพเจาสามารถปรับตัวเขาสังคมไดโดยไมเคอะเขิน      

32. ขาพเจาเขากับเพ่ือน ๆ ไดดี      

33. ขาพเจามีมนุษยสัมพันธทีดี่      

34. ขาพเจามีเพ่ือนสนิทที่ปรับทุกขได      

35. เม่ือขาพเจามีปญหาเพ่ือนจะใหกําลังใจ      

36. ขาพเจาและเพื่อนมักจะสนทนาเก่ียวกบัปญหาของสังคม      
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ ขอความ 5 4 3 2 1 

37. กิจกรรมนักศึกษาชวยใหขาพเจากลาแสดงออก      

38. การเขารวมกิจกรรมนักศึกษาชวยใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะของ
ขาพเจา 

     

39. ขาพเจาเปนทีย่อมรับของเพื่อนในการทํากิจกรรมกลุม      

40. กิจกรรมนักศึกษาทําใหขาพเจาไดเพ่ือนใหม      

41. กิจกรรมนักศึกษาชวยใหขาพเจาเขาใจผูอ่ืนมากขึ้น      

42. ขาพเจารวมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนกับชมรมและรุนพ่ี
เสมอ 

     

43. ขาพเจารวมกิจกรรมตามประเพณีสําคัญ ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น      

44. ขาพเจากลาปรึกษาพูดคุยกบัอาจารย เพราะอาจารยมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี 

     

45. ขาพเจากลาแสดงความคิดเห็น เพราะอาจารยแสดงความเปนมิตร      

46. เม่ือขาพเจามีปญหา ขาพเจาสามารถไปปรึกษาศูนยบริการ
สุขภาพจิตได 

     

47. ขาพเจาไดรับการดูแลจากศนูยบริการสุขภาพจิตเปนอยางดี      

48. เม่ือขาพเจามีปญหา ขาพเจาสามารถปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาได      

49. ขาพเจาไดรับคําแนะนําที่เปนประโยชนจากอาจารยที่ปรึกษา      

50. ขาพเจาไดรับการดูแลจากอาจารยที่ปรึกษาเปนอยางดี      

51. ขาพเจายอมรับคําตชิมของเพ่ือนเสมอ      

52. ขาพเจาไดรับขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการใหทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

     

53. มหาวิทยาลัยมีสถานที่และอุปกรณการออกกําลังกายสําหรับนักศึกษา      

54. ขาพเจามีโอกาสใชสถานทีแ่ละอุปกรณการออกกําลังกายของ
มหาวิทยาลัย 

     

55. ขาพเจาไดรับความสะดวกในการใชสถานที่และอุปกรณการออกกําลัง
กายของมหาวิทยาลัย 

     

56. ขาพเจาไดรับขาวสารจากรุนพ่ีเก่ียวกับกจิกรรมกีฬาที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น 

     

 



 66 

 

ระดับความคดิเห็น 
ขอ ขอความ 5 4 3 2 1 

57. ขาพเจามีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาที่มหาวทิยาลัยจัดขึ้น      

58. มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหขาพเจามีความรูและทักษะใน
การเลนกีฬา 

     

59. ขาพเจามักไดเพ่ือนใหมตางรุนจากการเขารวมกิจกรรมกีฬา      

60. ขาพเจาคิดวากิจกรรมกีฬาที่มหาวิทยาลยัจัดขึ้นมีประโยชนมาก      

 
ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
 
1. ชื่อ ดร. สุวพร  ตั้งสมวรพงษ 
 ตําแหนง อาจารย 
 สังกัด  สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ชื่อ อาจารยนิภา  ศรีไพโรจน 
 ตําแหนง รองศาสตราจารย 
 สังกัด  ขาราชการบํานาญ คณะศึกษาศาสตร 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ชื่อ ดร. สมพิศ  ป. สัตยารักษ 
 ตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 สังกัด  สํานักรองอธิการบดีฝายวชิาการ 
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

คาความเชื่อม่ันและคาอํานาจจําแนก 
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ตารางคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาตอประสบการณในมหาวทิยาลัย 
อัสสัมชัญ ดานการเรียน 

 
ลําดับขอ คาอํานาจจําแนก (t) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

3.631 
4.830 
4.025 
3.000 
5.000 
4.830 
3.121 
4.830 
4.277 
3.121 
3.326 
4.830 
1.784 
3.742 
3.864 
3.000 
2.575 
5.601 
3.347 
2.393 
3.864 
3.326 
3.326 
4.277 
3.000 
2.049 
3.564 
3.742 
4.438 
5.641 

 

 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทศันะของนักศึกษาตอประสบการณในมหาวทิยาลัย 
อัสสัมชัญ ดานการเรียนเทากับ 0.960 
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ตารางคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาตอประสบการณในมหาวทิยาลัย 
อัสสัมชัญ ดานสังคม 

 
ลําดับขอ คาอํานาจจําแนก (t) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

3.564 
3.326 
3.564 
3.326 
3.864 
4.277 
3.326 
2.393 
3.347 
7.937 
3.326 
1.930 
3.000 
7.514 
5.227 
5.463 
5.000 
8.881 
7.638 
8.881 
4.660 
8.881 
7.514 
5.000 
5.601 
7.937 
3.121 
5.601 
7.514 
6.769 

  
 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาตอประสบการณในมหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ ดานสังคม  เทากับ 0.951 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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