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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาจ านวน 274 คน 
ที่ได้มาจากจ านวนประชากรของนักศึกษาจ านวน 869 คน โดยใช้สูตรการค านวณของยามาเน่ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม 5 ระดับ ของลิเคิร์ทที่มีความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม ตั้งแต่ 0.60-1.00 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน และความน่าเชื่อถือ
ที่ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติใช้สหสัมพันธ์เพียร์สันในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการเรียนการสอน
และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง  
 ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญมากอันดับแรกคือคุณภาพการเรียนการสอนกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน (r = 0.398, p <0.01) ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญมากอันดับ
สองคือ คุณภาพการเรียนการสอนกับ ลักษณะการแสดงออกของครูผู้สอน (r = 0.335,p <0.01) และ
ความสัมพันธ์มากอันดับที่สามคือคุณภาพการเรียนการสอนกับประสบการณ์ของครูผู้สอน (r = 0.328,           
p <0.01)ปัจจัยที่สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญแต่ละปัจจัยมีดังนี้ อันดับแรกกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครูสัมพันธ์กับหลักสูตรและบริบทของสังคม (r=.655, p<0.01) อันดับที่สอง หลักสูตร
และบริบทของสังคมสัมพันธ์กับลักษณะการแสดงออกของครูผู้สอน (r=.640,p<0.01) อันดับที่สาม 
ลักษณะการแสดงออกของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ของครูผู้สอน(r=.580,p<0.01) 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเอกชนแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญกับคุณภาพการเรียนการสอน ส าหรับคุณภาพการเรียนการสอนประกอบด้วย ความรู้
ของนักศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา การศึกษาครั้งนี้ได้เสนอให้เห็นแนวทาง 
เพ่ือน าไปใช้ส าหรับศึกษาในอนาคตของคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัด
พระตะบอง ประเทศกัมพูชา และจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับการพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติต่อไป 
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ABSTRACT 

 This research was to study the factors related to the instructional quality of 
private universities in Battambang province, Cambodia. A sample of 274 students 
derived from the population of 869 students using Yamane’s formula was used to 
collect the data. The research instrument was a five-point Likert rating scale questionnaire 
with the validity in IOC was, ranging from 0.60 to 1.00 approved by 5 intellectual experts and 
the reliability of 0.85. The statistics used in data analysis were percentage, mean and 
standard deviation. The statistic hypothesis testing was Pearson Correlation to find 
out the relationship between the instructional quality and related variables.    
 The research study found that the analysis of the factors related to the 
instructional quality of private universities in Battambang province, Cambodia had 
positive correlations. Firstly, the highest significant correlation was instructional 
quality with teachers’ instructional process (r= 0.398, p<0.01), secondly, the highest 
significant correlation was instructional quality with teachers’ dispositions (r= 0.335, 
p<0.01), and thirdly the highest significant correlation was instructional quality with 
teachers’ experiences (r= 0.328, p<0.01). The results of factors related to the instructional 
quality of private universities were shown highly significant correlations between each 
factor and the instructional quality comprising of students’ achievements in knowledge 
and students’ desirable characteristics. The study offered several directions and it 
may profound implications for future studies of the instructional quality of private 
universities in Battambang province of Cambodia and helps improve the instructional 
quality for national education development.  
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