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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธของปจจัยทางดานภูมิหลังทางการศึกษาต&อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร วัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อศึกษาความสั มพันธระหว&างภูมิหลังทางการศึกษากั บผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. เพื่อประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะห และแสดงความสัมพันธปจจัย
ทางดานภูมิหลังทางการศึกษา และตําแหน&งที่ตั้งของโรงเรียนที่มีต&อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4.1 ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานมีดังต&อไปนี้
1. ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลการตอบแบบสํารวจของผูบริหารหรือครูของโรงเรียน
ระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนปลายในเขตจั ง หวั ด จั น ทบุ รี โ ดยจะต องเป; น โรงเรี ย นที่ มี ศิ ษยเก& า เขามา
เป;นนักศึกษาของสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งอยู&ในระดับชั้นป=ที่
2, 3 และ 4 จํานวน 50 คน (รายละเอียดดังหัวขอที่ 4.4.1)
2. ผู วิ จัยไดทําการเก็ บรวบรวมขอมูล การตอบแบบสํ ารวจของนั ก ศึก ษา จํ านวน 54 คน
(รายละเอียดดังหัวขอที่ 4.4.2)
3. ผูวิ จั ยไดทํ าการเก็ บ รวบรวมขอมู ล ของนั กศึ ก ษา สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอรศึ ก ษา คณะ
ครุ ศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏรําไพพรรณี จํ านวน 3 ชั้ นป= โดยสุ&ม เลื อกจากผู ที่เ คยเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท&าในเขตจังหวัดจันทบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น 54 คน โดยแบ&งเป;นแต&ละ
ชั้นป=ดังนี้
ชั้นป=ที่ 2 จํานวน 14 คน
ชั้นป=ที่ 3 จํานวน 18 คน
ชั้นป=ที่ 4 จํานวน 22 คน
โดยแบบบันทึกรายการสําหรับการคัดลอกขอมูลระเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยแบ&งออกเป;น 2 ส&วน คือ
ส&วนที่ 1 ขอมูลส&วนตัว ประกอบดวย ชื่อ-สกุล เพศ วัน เดือน ป=เกิด สถานที่เกิ ด
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วุ ฒิการศึกษาที่ใชสมัครเขาศึ กษา ที่อยู&ตามทะเบียนบาน และผูปกครอง
ที่สามารถติดต&อได
ส&วนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับชั้นป=ที่ 1 ที่เขา
เรียนในป=การศึกษา 2555, 2556 และ 2557 ประกอบดวยผลการเรียนรายวิชาต&างๆ เกรดเฉลี่ยใน
ภาคเรียนที่ 1 และเกรดเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 2
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดตัวอักษรย&อเพื่อแทนตัวแปรดังต&อไปนี้
Y คือ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1
X1 คือ เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย
X2 คือ เกรดเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมปลาย
X3 คือ เกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย
X4 คือ เกรดเฉลี่ยรายวิชาคอมพิวเตอรระดับมัธยมปลาย
X5 คือ เคยเรียนแผนวิชาคอมพิวเตอรในระดับมัธยมปลาย
X6 คือ สถานะครอบครัวที่มที ั้งพ&อและแม&
X7 คือ ระดับรายไดของครอบครัวเกิน 150,000 บาทต&อป=
X8 คือ การเคยเขาร&วมแข&งขันทักษะทางคอมพิวเตอร
ตัวแปร X1, X2, X3, X4, X5 และ X8 เป;นขอมูลที่ไดมาจากแบบสํารวจของนักศึกษา
ตัวแปร X6 และ X7 เป;นขอมูลที่ไดมาจากการคัดลอกขอมูลระเบียนประวัติของนักศึกษา
จากฐานขอมูลของทางมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 4.1 ค&าเฉลี่ยและค&าส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต&างๆ
ตัวแปร
Y1
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

ค%าเฉลี่ย
2.825
3.025
2.698
2.653
3.448
.407
.667
.204
.259

ค%าส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.419
.356
.610
.500
.377
.496
.476
.407
.442

Y1 ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 ซึ่งจะมีค&าเฉลี่ยอยู&ที่ 2.825 และส&วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู&ที่ .419
X1 เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย มีค&าเฉลี่ยอยู&ที่ 3.025 และส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .356
X2 เกรดเฉลี่ ยรายวิ ชาคณิ ตศาสตรระดั บมั ธยมปลาย มี ค&าเฉลี่ ยอยู& ที่ 2.698 และส& วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .610
X3 เกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอัง กฤษระดั บมั ธยมปลาย มีค&าเฉลี่ยอยู& ที่ 2.653 และส& วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .500
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X4 เกรดเฉลี่ ยรายวิ ชาคอมพิ วเตอรระดั บมั ธยมปลาย มี ค&าเฉลี่ยอยู&ที่ 3.448 และส& วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .377
จากตารางตัวแปรที่ X5-X8 เป;นการแทนค&าตัวแปร โดยอางอิงวิธีการของการสรางตัวแปร
หุ&น ตามหั วขอที่ 2.3.6 ใหมี สองสถานะคื อ 1 เท&ากับ การเคยมี หรื อ การมี รายไดมากกว& าเกณฑที่
กําหนด ส&วน 0 แสดงถึงการไม&เคยมีหรือมีรายไดนอยกว&าเท&ากับเกณฑที่กําหนด
X5 การเคยเรียนแผนวิชาคอมพิวเตอรในระดับมัธยมปลายของนักศึกษา มีค&าเฉลี่ยอยู&ที่ .407
และมีค&าส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู&ที่ .496 แสดงใหเห็นว&านักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาจบทางดาน
คอมพิวเตอรมาโดยตรงยังมีไม&ถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด
X6 สถานะครอบครัวที่มีทั้งพ&อและแม& มีค&าเฉลี่ยอยู&ที่ .667 และมีค&าส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู&ที่ .476 แสดงใหเห็ นว&านักศึกษามีสถานะของครอบครัวโดยส&วนใหญ&แลวจะมีครอบครัวที่มีทั้ ง
พ&อและแม&อยู&ดวยกัน
X7 ระดับรายไดของครอบครัวเกิน 150,000 บาทต&อป= มีค&าเฉลี่ยอยู&ที่ .204 และมีค&าส&วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู&ที่ .407 แสดงใหเห็นว&าส&วนใหญ&ครอบครัวของนักศึกษายังมีรายไดนอยอยู&
X8 คือ การเคยเขาร&วมแข&งขันทักษะทางคอมพิวเตอร มีค&าเฉลี่ยอยู&ที่ .259 และมีค&าส&วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู&ที่ .422 แสดงใหเห็นว&า มีนักศึกษาที่มาเรียนในสาขาประมาณ 1 ใน 4 ที่เคย
ผ&านการประกวดหรือการแข&งขันทักษะทางดานคอมพิวเตอรมา
4.2.1 ผลการวิเคราะหผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีชั้นป=ที่ 1 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 4.2 ค&าเฉลี่ยและค&าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1
จํานวนนักศึกษา
54

คะแนนเต็ม
4.00

ค%าเฉลี่ย
2.83

ส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.42

จากตารางที่ 4.2 จะบอกจํานวนนักศึกษาที่ไดทําการคัดเลือกมาจํานวน 54 คน ซึ่งเป;นนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มีค&าผลการเรียนเฉลี่ยเท&ากับ 2.83 และมีส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท&ากับ
0.42
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4.2.2 ผลการวิเคราะหค&าสัมประสิทธสหสัมพันธระหว&างผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่
1 กับตัวแปรต&างๆ
ตารางที่ 4.3 ค&าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหว&างผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1
กับตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
ระดับความสัมพันธ
ค%า p-value
X1
0.298
0.014
X2
0.017
0.454
X3
-0.044
0.376
X4
0.046
0.369
X5
0.127
0.179
X6
0.049
0.363
X7
-0.333
0.007
X8
0.463
0.000

จากตารางที่ 4.3 จะเห็นไดว&าตัวแปรอิสระที่มีค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด กับผลการ
เรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 อย&างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 3 ตัวแปร คือ
1) การเคยเขาร&วมแข&งขั นทักษะทางคอมพิวเตอร(x8) มีค&าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธเท&ากับ 0.463
2) ระดับรายไดรวมของครอบครัวเกิน 150,000 บาทต&อป= (x7) มีค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเท&ากับ
-0.333 และ 3) เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย (x1) มีค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเท&ากับ 0.298
ดังนั้นตัวแปรอิสระที่มีค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดอย&างมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลการ
เรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 คือ การเคยเขาร&วมแข&งขันทักษะทางคอมพิวเตอร(x8) จะเขา
สู&สมการถดถอยในการพยากรณผลการเรียนเฉลี่ย เป;นตัวแรก ในขั้นที่ 1 สําหรับตัวแปรอิสระอีก 2
ตัวแปร จะถูกนํามาวิเคราะห เพื่อคัดเลือกเขาสู&สมการถดถอยต&อไปจนกระทั่งไม&มีตัวแปรอิสระตัวใดที่
จะเขาและออกจากสมการอีกบาง
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันไดหาตัวแปรที่มีอทิ ธิพลต&อผลการเรียนเฉลี่ย
ในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1
ขั้นที่ ตัวแปร
R
R2
Adjusted R Square F change
Sig.
1
X8
.463
.214
.214
14.167
.000
2
X8, X1 .546
.298
.084
6.105
.017
*มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

จากตารางที่ 4.4 พบว&าในการพยากรณผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 มีตัว
พยากรณทีเ่ ขาสูส& มการถดถอยตามลําดับขั้นตอนมีดังนี้
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ขั้นที่ 1 ตัวแปรการเคยเขาร&วมแข&งขันทักษะทางคอมพิวเตอร (X8) มีค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เท&ากับ 0.463 เขาสูส& มการถดถอยเป;นตัวพยากรณแรก มีประสิทธิภาพในการพยากรณ 0.214
(อธิบายความแปรปรวนผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 ไดรอยละ 21.4) อย&างมี
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 แสดงว&าตัวพยากรณ X8 ใชเป;นตัวพยากรณผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ
ปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 (Y) ได
ขั้นที่ 2 ตัวแปรเกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย (X1) มีค&าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธส&วนย&อย
(Partial Correlation Coefficient) สูงทีส่ ุดในบรรดาตัวแปรอิสระที่ยังไม&ไดเขาสู&สมการ ดังนั้น X1
จะเป;นตัวพยากรณทีเ่ ขาสูส& มการในขั้นที่ 2 และเมือ่ ใช X8 และ X1 ร&วมเป;นตัวพยากรณผลการเรียน
เฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ 0.298 (อธิบายความแปรปรวนผล
การเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 ไดรอยละ 29.8) มีประสิทธิภาพในการพยากรณเพิ่มขึ้น
จากการที่ X8 เขาสู&สมการ คือ .084 (อธิบายไดเพิ่มรอยละ 8.4) อย&างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นั่นคือ ถาในสมการมี X8 อยู&แลว การเพิ่ม X1 เขาไปในสมการยังคงมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ดังนั้น ตัวแปรพยากรณ X8 และ X1 จะอยู&ในสมการถดถอยทั้งสองตัว
สําหรับตัวแปรอิสระทีเ่ หลือ (X2,X3,X4,X5,X6,X7) ซึ่งอยู&ภายนอกสมการไม&สามารถเพิ่มอํานาจ
ในการอธิบายไดอย&างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งอํานาจการอธิบายที่เพิม่ ขึ้นนั้น ดูไดจากค&าอัตราส&วน
วิกฤต F (F Change) ในการทดสอบความมีนัยสําคัญของค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของตัวแปร
อิสระที่เพิ่มเขามา
สรุปไดว&า ชุดของตัวแปรที่มอี ิทธิพลต&อผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 มีจํานวน
2 ตัวแปร โดยเรียง ลําดับตัวแปรที่สง& ผลมากทีส่ ุดไปนอยทีส่ ุด ดังนี้ การเคยเขาร&วมแข&งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร (X8) และเกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย (X1) ซึ่งตัวแปรทัง้ สองตัวนี้ สามารถร&วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 ไดรอยละ 29.8 อย&างมี
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
4.2.3 รูปแบบสมการพยากรณผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 เสนอค&าสัมประสิทธิ์
ถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานของตัวแปรอิสระที่ใชเป;นตัวพยากรณ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหค&าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ของตัวแปรอิสระที่ใชเป;นตัวพยากรณ
ตัวพยากรณ
B
Beta Parial t Sig t
การเคยเขาร&วมแข&งขันทักษะทางคอมพิวเตอร (X8) .433
.458
3.899
.000
เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย (X1)
.341
.290
2.471
.017
2
a= 1.682, R= .546, R =.298, S.E.est= .358

จากตารางที่ 4.5 สามารถเขียนสมการพยากรณผลการเรียนเฉลีย่ ในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
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1. สมการพยากรณผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 ในรูปคะแนนดิบ คือ
= 1.682+.433X8+.341X1
(1)
จากสมการพยากรณผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 ในรูปคะแนนดิบ สามารถ
อธิบายการพยากรณไดว&า เมื่อนักศึกษาที่เคยเขาร&วมแข&งขันทักษะทางคอมพิวเตอรมาในระดับมัธยม
ปลาย (X8) จะทําใหผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 มีค&าเพิ่มขึ้น .433 หน&วย ในขณะ
ที่ตัวพยากรณอื่นๆ มีค&าคงที่ เมื่อเกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย (X1) มีค&าเพิ่มขึ้น 1 หน&วย จะทํา
ใหผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 มีค&าเพิ่มขึ้น .341 หน&วย ในขณะที่ตัวพยากรณอื่นๆ
มีค&าคงที่
2. สมการพยากรณผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชัน้ ป=ที่ 1 ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
= .458ZX8+.290ZX1
(2)
จากสมการพยากรณผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้ นป=ที่ 1 ในรูป คะแนนมาตรฐาน
สามารถอธิบายไดว&า นักศึกษาที่เคยเขาร&วมแข& งขันทักษะทางคอมพิวเตอรมาในระดับมัธยมปลาย
(X8) จะทําใหผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 มีค&าเพิ่มขึ้น .458 หน&วย ในขณะที่ตัว
พยากรณอื่นๆ มีค&าคงที่และเมื่อเกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย (X1) มีค&าเพิ่มขึ้น 1 หน&วย จะทํา
ใหผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 มีค&าเพิ่มขึ้น .290 หน&วย ในขณะที่ตัวพยากรณอื่นๆ
มีค&าคงที่

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลและการแสดงขอมูลเชิงสารสนเทศภูมศิ าสตร
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการวิเคราะหและแสดงผลในเชิงพื้นที่ จึงทําการนําขอมูลเขาสู&
โปรแกรม ARCGIS 10 เพื่อหาค&าความสัมพันธระหว&างขอมูล ผลการเรียนต&อตัวแปรที่ทําการศึกษาใน
เชิ ง พื้ นที่ทํ าให ไดความสั ม พั นธระหว& างตั วแปร ในเชิง ภู มิ ศาสตร โดยแยกออกเป; นสองส& วน คื อ
โรงเรียนในเขตเมือง และโรงเรียนที่อยู&นอกเขตอําเภอเมืองจันทบุรี (Xa2 และ Xa3) ส&วนอีก 3 ตัว
แปรที่นําเขามาทําการวิเคราะห คือ Xa1 เป;นตัวแปรที่สนใจเพราะเป;นขอมูลผลการเรียนเฉลี่ยของ
นักศึกษาที่ไดในระดับมัธยมปลาย Xa4 เป;นขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ จบจากโรงเรี ยนศรียานุสรณ
เนื่องจากเป;นกลุ&มที่เ ขามาเรียนที่ส าขาวิชามากที่ สุด Xa5 เป;นขอมูลเกี่ยวกับ การเคยเขาร& วมการ
แข&งขันของนักศึกษาขณะที่เรียนอยู&ในระดับมัธยมปลาย ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังตารางที่ 4.6 และ
ตารางที่ 4.7
รายละเอียดของตัวแปรต&างๆ มีดงั ต&อไปนี้
Ya1 = ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1
Ya2 = ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคอมพิวเตอรในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1
Xa1 = เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมปลาย
Xa2 = โรงเรียนตัง้ อยู&ในเขตอําเภอเมือง
Xa3 = โรงเรียนตัง้ อยู&นอกเขตอําเภอเมือง
Xa4 = จบจากโรงเรียนศรียานุสรณ
Xa5 = เคยเขาร&วมแข&งขันทักษะคอมพิวเตอร
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4.3.1 ระดับความสัมพันธกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 (Ya1) โดยแสดง
ตัวแปรและค&าระดับความสัมพันธตามลําดับ ดังตาราง
ตารางที่ 4.6 ระดับความสัมพันธระหว&างผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 (Ya1)
กับตัวแปรต&างๆ
ตัวแปร
ระดับความสัมพันธ
ระดับนัยทางสถิติ
Xa1
0.368
.000*
Xa2
0.090
.382
Xa3
0.090
.382
Xa4
0.721
.774
Xa5
0.591
.000*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

4.3.2 ระดับความสัมพันธกับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคอมพิวเตอรในระดับปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1
(Ya2) โดยแสดงตัวแปรและค&าระดับความสัมพันธตามลําดับ ดังตาราง
ตารางที่ 4.7 แสดงระดับความสัมพันธระหว&างผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคอมพิวเตอรในระดับ
ปริญญาตรี ชั้นป=ที่ 1 (Ya2) กับตัวแปรต&างๆ
ตัวแปร
ระดับความสัมพันธ
ระดับนัยทางสถิติ
Xa1
.345
.001*
Xa2
.122
.238
Xa3
-.122
.238
Xa4
.032
.756
Xa5
.388
.000*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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การนําเสนอในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ภาพที่ 4.1 แผนที่แสดงค&าความสัมพันธระหว&างกลุ&มโรงเรียน
ในเขตอําเภอเมืองกับนอกเมืองผลต&อผลการเรียน
จากภาพที่ 4.1 เป;นการแสดงตําแหน&งของโรงเรียนในเขตในอําเภอเมืองจันทบุรี (สัญลักษณ
วงกลมสีเ ขียวในบริเวณพื้นที่สีสม) และนอกเขตอําเภอเมืองจันทบุรี (สัญลักษณสี่เหลี่ยมสีชมพูใน
บริเวณพื้นที่ สีเขียวอ&อน) แสดงใหเห็นว&าการที่นักศึกษาจบมาจากโรงเรียนที่อยู&ทั้งในและนอกเขต
อําเภอเมือง ไม&มีความสัมพันธอย&างมีนัยสําคัญทางสถิติต&อผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ชั้นป=
ที่ 1 แต&ตัวแปรที่ส&งผลต&อผลการเรียนของนักศึกษาจะเป;นผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมปลายและ
การเคยเขาร&วมการแข&งขันทักษะทางคอมพิวเตอร
4.3.3 การนําผลการวิจัยมาเป;นขอมูลเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ สามารถทําไดดังนี้
เพื่อใหเกิดความง&ายในการบริห ารจัดการจึงไดสรางแผนที่ที่มีขอมูลเกี่ยวกับระดั บผลการ
การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู& ใ นรู ป ของแผนภู มิ แ ท& ง แสดงตํ า แหน& ง ของโรงเรี ย นต& า งๆ เพื่ อ ใช
ประกอบการพิจารณาเป;นขอมูลพื้นฐานในการดําเนินกิจกรรมต&างๆ ต&อไป
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ภาพที่ 4.2 แผนที่แสดงค&าระดับผลการเรียนของนักเรียนจากโรงเรียนต&างๆ
ตารางที่ 4.8 ตัวอย&างการใชขอมูลจากระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรเพือ่ การตัดสินใจ
จํานวน
เกรดเฉลี่ยรวม
แนวทาง
นักเรียน
ระดับมัธยมปลาย
การดําเนินการ
1
นอย
< 3.00
2
นอย
≥ 3.00
ประชาสัมพันธหลักสูตร
3
มาก
< 3.00
บริการวิชาการ
4
มาก
≥ 3.00
การใหโควตา

จากตารางที่ 4.8 เป; นตั วอย& างการใชขอมูล ที่ไดจากระบบสารสนเทศภู มิศาสตรเพื่อ การ
ตัดสินใจ เช&น สาขาวิชาจะดูว&า โรงเรียนที่มีนักศึกษาเขามานอยแต&เป;นกลุ&มที่มีผลการเรียนดีตั้งแต&
3.00 ขึ้นไป นั้น ควรที่จ ะมี การประชาสัมพั นธหลัก สูตรเพิ่ มขึ้นเพื่อ เปn ดโอกาสแก& การเพิ่ มจํานวน
นัก ศึ ก ษาของโรงเรี ยนนั้ น ในโรงเรี ยนที่ มี นัก ศึ กษาเขามามาก แต& ผ ลการเรี ยนอยู& ต่ํากว& าระดั บ ดี
(<3.00) ก็ควรเขาไปทํ าโครงการบริการวิชาการเพิ่มเติ มใหแก&นักเรียนเพื่อเป; นการปูพื้นฐานหรื อ
เตรียมความพรอมใหกับผูที่ตองการเขามาศึกษาในสาขาวิชา ส&วนอีกกลุ&มหนึ่งคือมีทั้งจํานวนนักศึกษา
มากและผลการเรียนอยู&ในระดับดี (≥ 3.00) ขึ้นไปควรใหโควตาแก&โรงเรียนดังกล&าว เป;นตน
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4.4 ผลการตอบแบบสอบสํารวจขอมูล สําหรับผูบริหารหรือครูผูสอนและนักเรียน
4.4.1 สรุปผลการตอบแบบสํารวจสําหรับผูบริหารหรือครูประจํากลุ&มสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีดังต&อไปนี้
4.4.1.1 จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั้งหมด (คน)

ภาพที่ 4.3 แผนภูมิกล&องแสดงจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
จํานวนนั ก เรี ยนระดั บ ชั้ นมั ธยมปลายมี ค&าเฉลี่ ยเท& ากั บ 377 คนต& อโรงเรี ยน และค& า
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท& ากั บ 481 แต& มี ขอสั ง เกตคื อ จะเห็ นว& ามี ขอมู ล บางส& วนที่ อ ยู& นอกแผนภู มิ
ซึ่งหมายถึงโรงเรียนที่มีขนาดใหญ&ในเขตอําเภอเมืองจะมีนักเรียนมากกว&า 1000 คน
4.4.1.2 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพือ่ การเรียนการสอนทัง้ หมด (เครื่อง)

ภาพที่ 4.4 แผนภูมิกล&องแสดงจํานวนเครือ่ งคอมพิวเตอร
จํานวนเครื่ องคอมพิ วเตอรเพื่ อการเรี ยนการสอนมีค&าเฉลี่ยเท&ากับ 82.863 เครื่อ งต& อ
โรงเรี ย น และค& าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท& า กั บ 64.380 จากข อมู ล ทํ าให เห็ นว& า โรงเรี ย นมี เ ครื่ อ ง
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คอมพิ วเตอรโดยมากที่ สุ ดจะเพี ยงพอและมี จํ านวนสู ง มากในโรงเรี ยนขนาดใหญ& เช& น โรงเรี ย น
ศรียานุสรณที่มากถึง 325 เครื่อง
4.4.1.3 จํานวนชั่วโมงเรียนรวมของรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ต&อสัปดาห (ระดับ ม.
ปลาย/ปวช.) (ชั่วโมงต&อสัปดาห)

ภาพที่ 4.5 แผนภูมิกล&องแสดงจํานวนชั่วโมงเรียนรวม
ของรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรต&อสัปดาห
จํานวนชั่วโมงเรียนรวมของรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิ วเตอร ต&อสัปดาห ค&าเฉลี่ยเท&ากั บ
3.178 ชั่วโมงต&อสัปดาห และค&าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท&ากับ 1.628 แสดงใหเห็นว&านักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจะไดรับการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรที่ 3 ชั่วโมงต&อสัปดาห ส&วนจะมีขอมูล
อยู&บางส&วนที่มีจํานวนชั่วโมงเรียนอยู&ที่ 7 ชั่วโมงต&อสัปดาหนั้นจะเป;นขอมูลของผูที่เรียนอยู&ในแผนการ
วิชาคอมพิวเตอร
4.4.1.4 จํานวนผูสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรทีม่ ีวุฒกิ ารศึกษาระดับ ป.ตรี (คน)

ภาพที่ 4.6 แผนภูมิกล&องแสดงจํานวนผูสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรทีม่ ีวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
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จํานวนผูสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ค&าเฉลี่ยอยู&ที่
ประมาณ 2-3 คน ของแต&ละโรงเรียน จะมีเพียงโรงเรียนขนาดใหญ&ในเขตอําเภอเมืองที่มีจํานวนมาก
ถึง 10 คน ต&อโรงเรียน
4.4.1.5 จํานวนผูสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรทีม่ ีวุฒกิ ารศึกษาระดับ ป.โท (คน)

ภาพที่ 4.7 แผนภูมิกล&องแสดงจํานวนผูสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับ ป.โท
จํานวนผู สอนรายวิชาที่ เ กี่ ยวกั บ คอมพิวเตอรที่มี วุฒิ ก ารศึก ษาระดับ ป.โท มี ค&าเฉลี่ ย
เท&ากับ .860 คน และค&าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท&ากับ 1.125 ซึ่งจากแผนภาพกล&องจะแสดงใหเห็นว&า
โดยค&าเฉลี่ยแลวมีไม&ถึง 1 คน ต&อโรงเรียน จะมีโรงเรียนเพียงส&วนนอยที่มีครูวุฒิการศึกษาระดับ ป.โท
4.4.1.6 การส&งนักเรียนเขาร&วมการแข&งขันทักษะทางดานคอมพิวเตอรแลวไดรับรางวัลมี
ดังต&อไปนี้
1) การแข&งขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ม. 4 – 6
2) การแข&งขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ม.4 – 6
3) การแข&งขันการออกแบบสิง่ ของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม. 4 – 6
4) การแข&งขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ม.4 – 6
5) การแข&งขันการตัดต&อภาพยนตร ม.4 – 6
6) การแข&งขันการใชโปรแกรม adobe photoshop cs6
7) แข&งขันการออกแบบและพัฒนาฉลากผลิตภัณฑราชมงคลจันทบุรี
8) เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษา C++
9) แข&งขันตอบปญหาคอมพิวเตอร
10) แข&งขันการสราง Poster ดวยโปรแกรม Adobe Photoshop
11) การแข&งขันหุ&นยนตอัตโนมัติ ม.ปลาย
12) การแข&งขันโปรแกรมกราฟnก ม.ปลาย
13) การแข&งขันการเขียน HTML ระดับชั้น ม.4 – ม.6
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4.4.1.7 การจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูเพิ่มเติม
การจัดกิจกรรมหรือส&งเสริมใหนักเรียนเขาร&วมที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ไดแก&
1) ค&ายไอทีพี่สอนนอง เว็บมาสเตอรจูเนียร
2) โครงการอบรมตัดต&อวีดิโอดวยโปรแกรม Edius
3) ค&ายอัจฉริยะภาพทางดานคอมพิวเตอร
4) ชุมนุมซ&อมคอมพิวเตอร, ชุมนุม ROBOT
5) ชุมนุมซ&อมมือถือและแท็บเล็ต
4.4.2 สรุปผลการตอบแบบสํารวจสําหรับนักเรียน มีดังต&อไปนี้
4.4.2.1 ชื่อโปรแกรมวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาในระดับมัธยมปลาย ไดแก&
1) การงานอาชีพ-คอมพิวเตอร
2) คอมพิวเตอรธุรกิจ
3) คอมพิวเตอร-ศิลปะ
4) วิทย-คณิต
5) วิทย-คณิต-คอมพิวเตอร
6) วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
7) ศิลป}-คอมพิวเตอร
8) ศิลป}คํานวณ
9) ศิลป}-จีน
10) ศิลป}-ทั่วไป
11) ศิลป}-ธุรกิจ
12) อิเล็กทรอนิกส
4.4.2.2 เกรดเฉลี่ยรายกลุม& สาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ภาพที่ 4.8 แผนภูมิกล&องแสดงเกรดเฉลี่ยรายกลุ&มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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เกรดเฉลี่ยรายกลุ&มสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักศึกษาที่เขามาเรียนในสาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษาเท&ากับ 2.759 และค&าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท&ากับ 0.744
4.4.2.3 เกรดเฉลี่ยรายกลุม& สาระการเรียนรูภาษาต&างประเทศ

ภาพที่ 4.9 แผนภูมิกล&องแสดงเกรดเฉลี่ยรายกลุ&มสาระการเรียนรูภาษาต&างประเทศ
เกรดเฉลี่ ยรายกลุ& ม สาระการเรี ยนรู ภาษาต& างประเทศของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ขามาเรี ยนใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาเท&ากับ 2.695 และค&าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท&ากับ 0.471
4.4.2.4 เกรดเฉลี่ยรายกลุม& สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาพที่ 4.10 แผนภูมิกล&องแสดงเกรดเฉลี่ยรายกลุ&มสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เกรดเฉลี่ยรายกลุ&มสาระการเรียนรูการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักศึกษาที่
เขามาเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาเท&ากับ 3.575 และค&าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท&ากับ 0.426
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4.4.2.5 ผลคะแนนที่ไดจากการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป (คะแนนเต็ม 300)
นักศึกษาที่มาเรียนส&วนใหญ&จะไม&สอบ GAT เพราะตัง้ ใจจะมาสอบเขาเรียน
โดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย
4.4.2.6 ระยะเวลาในการเดินทางไปเรียน (ไป-กลับ) ในช&วง (ม.ปลาย/ปวช.)

ภาพที่ 4.11 แผนภูมิกล&องแสดงระยะเวลาในการเดินทางไปเรียน
ค&าเฉลี่ยของการเดินทางไปเรียน (ไป-กลับ) เท&ากับ 39 นาที และค&าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท&ากับ 15.43 โดยส&วนใหญ&แลวนักเรียนจะพักอาศัยอยู&ในเขตที่ใกลกับโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู&และ
เดินทางไม&เกินกว&า 30 นาที ต&อวัน
4.4.2.7 จากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้ หาวิชาที่เรียนในแต&ละ
ระดับชั้นนั้นมีอะไรบาง จึงไดสรุปออกมาเป;นภาพรวมของวิชาที่นักเรียนไดเรียนดังนี้
มัธยมศึกษาป=ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
Microsoft Excel, หลักการเขียนโปรแกรม,
ระบบสารสนเทศ
มัธยมศึกษาป=ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
คอมพิวเตอรเครือข&าย, กราฟฟnคและการตกแต&ง
ภาษา C
มัธยมศึกษาป=ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
Adobe FLASH, HTML, ระบบสารสนเทศ
มัธยมศึกษาป=ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
กราฟฟnคและการตกแต&ง, โครงงานคอมพิวเตอร,
การสรางมัลติมเี ดีย
มัธยมศึกษาป=ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
โครงงานคอมพิวเตอร, การสรางมัลติมีเดีย,
การนําเสนอแบบสือ่ ประสม
มัธยมศึกษาป=ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
โครงงานคอมพิวเตอร, โปรแกรมและการ
ประยุกต, C++
ขอสังเกตจากการตอบแบบสํารวจของนักเรียน คือ แต&ละโรงเรียนจะมีการจัดการเรียน
การสอนที่ค&อ นขางแตกต& างกั นมาก ขึ้ นอยู& กั บสภาพความพรอมในหลายดาน เช& น ครูผู สอนหรื อ
อุป กรณการเรี ยน เป; นตน แต& จ ะมี รู ป แบบในการกํ าหนดรายวิ ชาให นั ก เรี ยนไดเรี ยนรู กั บ เนื้ อ หา
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ทางดานคอมพิวเตอรเป;นเฉพาะเรื่องในช&วงภาคเรียนแรกเพื่อใหสามารถทําโครงงานในภาคเรียนหลัง
ไดซึ่งก็เป;นการทดสอบความรูโดยรวมของนักเรียนว&ามีความรูความเขาใจในการเรียน จนสามารถ
นําไปสรางเป;นชิ้นงานหรือโครงงานไดมากนอยเพียงใด
4.4.2.8 ขอมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการไดเขาร&วมกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ของนักเรียนมีดังต&อไปนี้
1) การเขาอบรมเกี่ยวกับหุ&นยนต
2) การเขาอบรม 3D อนิเมชั่น
3) เขาร&วมการแข&งขันหุนยนตบังคับดวยมือ
4) การเขาค&ายคอมแคมป}
5) การร&วมแข&งขันสรางเว็บไซต
6) ร&วมการแข&งขันสราง e-book"
7) การเขาอบรม Illustrator
8) การเขาร&วมแข&งขันหุ&นยนตประกอบมือ
9) การเขาร&วมแข&งขันหุ&นยนต สพฐ.
10) การเขาร&วมแข&งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ
11) การรตัดต&อวีดีโอ
12) การเขาร&วมกิจกรรม Open House สาขาอิเล็กทรอนิกส เทคนิคจันทบุรี
13) การเขาร&วมกิจกรรมอบรม PhotoShop
14) การเขาร&วมกิจกรรมอบรม WebSite + PHP
15) การเขาร&วมแข&งตัดต&อวีดีโอ
16) การเขาค&ายคอมพิวเตอรสําหรับเยาวชนภาคตะวันออก
17) การเขาร&วมการแข&งขันสรางเกม (โปรแกรม Kodu , RPG Maker)
18) การเขาร&วมการแข&งขันเขียนโปรแกรม (ภาษาซี)
19) การเขาร&วมการแข&งขัน NSC ระดับภาค
20) การเขาอบรมเขียนโปรแกรม C++

