
ปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีกรณศึีกษา: มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

The Factors that Influenced Academic Achievement of Students 

Case study: Rajamangala University of Technology Isan. 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขั้นตอนการวิจัย  
แบ่งออก 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษา 349 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี บิดามารดาอาศัยอยู่ร่วมกัน ครอบครัว
มีรายได้เฉลี่ย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน ส่วนนักศึกษามีรายได้เฉลี่ย 1,001-2,000 บาท 
ต่อเดือน เม่ือต้องการปรึกษาจะขอค�าปรึกษากับบิดามารดา เวลาศึกษาด้วยตนเองประมาณ  
2-3 ชั่วโมงต่อวัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50-3.49 นอกจากนี้ความคิดเห็นในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน 
เรียงตามล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การปรับตัว
ในการเรียน และการจัดการกับเวลาในการเรียน ขณะที่นิสัยในการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณด้วยวิธีก�าลังสองน้อยท่ีสุด ภายใต้คุณสมบัติ 
ไม่เอนเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุด พบว่า การตอบสนองของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นอยู่กับ 
การเปลี่ยนแปลงทางนิสัยในการเรียน และการจัดการกับเวลาในการเรียน มีความสัมพันธ์ 
ในทศิทางเดียวกนั กล่าวคอื การเปลีย่นแปลงด้านนสิยัในการเรียนจะมอีทิธพิลต่อการตอบสนอง
ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เท่ากบั 0.26 ในทศิทางเดยีวกนั ขณะเดียวกนัการเปลีย่นแปลงด้าน
การจัดการกบัเวลาในการเรียนจะมอีทิธพิลต่อการตอบสนองของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เท่ากบั 
0.24 ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05
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Abstract
This research aims to study the factors that influence academic  

achievement of students at Rajamangala University of Technology Isan. There 
were 2 phases: the first phase was the analysis of basic statistics. The results of 
the study showed, that sample 349 students, mostly are female, age 21-25 years 
old, live with parents, income average 20,001-30,000 baht per month, student’s 
income on average of 1,001-2,000 baht per month, seek advice from parents, 
self-study about 2-3 hours daily, Grade Point Average (GPA) between 2.50-3.49. 
The statistical results of the study indicated the overall learning achievement 
factors was in high level, and could be arranged from the highest to the lowest 
as follows: attitude toward learning, achievement motivation, school adjustment, 
time management and the study habits was in medium level. The second phase 
was an analysis of the Multiple Regression method by using Ordinary Least Square 
(OLS) under the Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). This research found that 
the response to learning achievement was the change in study habits and time 
management which had positive relationship. There was the change in study 
habits to influence the response of learning achievement equal to 0.26 and had 
positive relationship. Also, the change in time management to influence the 
response of learning achievement equal to 0.24 and had positive relationship  
at the significance level of 0.05

Keywords: factor influenced, learning achievement, Students of Rajamangala 

University of Technology Isan. 

1. บทน�ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตพึงประสงค์ พร้อมท่ีจะ

ตอบสนองความต้องการและพัฒนาประเทศ ตามภารกิจส�าคัญของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัด 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
การจัดการ ซึ่งการด�าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศชาติ สอดคล้องกับเติมศักดิ์ คทวณิช (2546) กล่าวว่า ความส�าเร็จในการจัดการศึกษา
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ตามภารกิจที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัยนั้น อาศัยจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจะเป็นตวับ่งชีค้ณุภาพของนกัศกึษาเป็นส�าคญั เพราะเป็น
คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม รวมทั้งประสบการณ์เป็นผลจากการเรียนรู้ การฝึกอบรมและการสอน ท�าให้มี 
นักวิจัยและนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาทิ Bloom (1976) กล่าว
ว่า สิ่งที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี 3 ด้าน ได้แก่ 1. พฤติกรรมด้านความรู้ เป็นความรู้
ความสามารถและทกัษะของผูเ้รยีนทีมี่มาก่อน เช่น ความถนดัและความรูพ้ืน้ฐานเดมิของผูเ้รยีน 
2. คุณลักษณะทางด้านจิตใจ เป็นสิ่งที่ท�าให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เช่น  
ความสนใจในการเรยีนและการยอมรบัความสามารถของตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ความกระตอืรอืร้น
ที่มีต่อเนื้อหาทางการเรียน รวมทั้งเจตคติของนักเรียนที่มีต่อเนื้อหารายวิชาที่เรียนและระบบ
การเรียน 3. คุณภาพการเรียนการสอน คือ ประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้รับผลส�าเร็จในการเรียน
รู ้เช่น การมส่ีวนร่วมในการเรยีนการสอน การเสรมิแรงจากคร ูการได้รบัค�าแนะน�า การให้ข้อมลู
ป้อนกลับหรอืการให้นักเรียนรูผ้ลว่าตนเองกระท�าได้ถูกต้องหรอืไม่ และการแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ 
ส่วน Anastasi (1982) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ 
ด้านสติปัญญาและองค์ประกอบที่มิใช่สติปัญญา อาทิ การเอาใจใส่ต่อการเรียน เจตคติ 
ต่อการเรียน การปรับตัวในการเรียน พฤติกรรมการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Khan และ Robert 
(1969) พบว่า องค์ประกอบด้านจิตพิสัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ เจตคติ 
ต่อครู ความสนใจทางวิชาการ นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของนักศกึษา กรณีศกึษา: มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปร 
ที่ใช้ในการศึกษา จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิสัยในการ
เรยีน การปรบัตวัในการเรยีน เจตคตต่ิอการเรยีน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิใ์นการเรยีน และการจดัการ
กับเวลาในการเรียน ว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

เนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ากว่าเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ก�าหนดไว้ ท�าให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นอีกครั้ง ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อการลงทะเบียนในภาคเรียนอื่นๆ ท�าให้ไม่สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ได้ (4 ปี) ยกตัวอย่างเช่น วิชาหลักการบัญชี นักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนรวมต�่ากว่า
เกณฑ์การประเมินผล ท�าให้นักศึกษาต้องถอนรายวิชา หรือผลการเรียน ติด F ในรายวิชา 
ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบัญชีเพื่อการจัดการใน 
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ภาคเรียนต่อไป ซึ่งการเรียนวิชาบัญชีเพื่อการจัดการนั้นจะต้องผ่านรายวิชาหลักการบัญชี 
ก่อน ท�าให้เกดิความล่าช้าในการเรียน และอาจส่งผลให้ผลการเรยีนต�า่กว่ามาตรฐานทีม่หาวทิยาลยั
ก�าหนดไว้ เช่น มีผลการเรียนเฉลี่ยต�่ากว่า 1.75 ท�าให้ต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา  
ซึง่เป็นสาเหตทุ�าให้ผูป้กครอง และ/หรือนกัศกึษาเกดิความสญูเสยีทางด้านค่าใช้จ่ายและค่าเสยี
โอกาสต่างๆ จงึเป็นท่ีมาของการศกึษาเพือ่น�าผลทีไ่ด้ปรบัปรงุ พฒันา ส่งเสรมิ เพือ่ให้ผลสมัฤทธ์ิ
ของการเรียนของนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
อกีทัง้น�าไปเผยแพร่แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง เช่น ครแูละอาจารย์ บุคลากรทางการศกึษา รวมทัง้ผูป้กครอง
และนกัศกึษา สามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปพฒันา เสริมสร้างการผลติบณัฑติให้เป็นทรพัยากรมนษุย์ 
(Human Capital) ที่มีคุณภาพดังเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้น
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการประมาณสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression  
Method) ด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS)

2. วิธีกำรวิจัย
การก�าหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ม ี4 ขัน้ตอน ดงันี ้1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

เป็นนักศกึษาระดับปริญญาตร ีชัน้ปี 2–4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ทีล่งทะเบยีนเรยีน
ในภาคเรยีนที ่ 1/2557 ประมาณ 16,847 คน ผู้วิจัยได้ใช้สตูรค�านวณของ Cochran (1977  
อ้างถงึใน บญุใจ ศรสีถติย์นรากรู, 2550) เท่ากับ 376 คน 2. สุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน  
โดยจ�าแนกตามวิทยาเขต และคณะวิชาฯ ของนักศึกษา 3. ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
ในแต่ละวิทยาเขตและคณะวิชา โดยค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร 
ในแต่ละชั้น และ 4. รวบรวมแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออก 3 ส่วน ดังนี้  
1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ วิทยาเขต คณะวิชา สถานภาพครอบครัว รายได้ของ
บิดามารดา และอื่นๆ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค�าถามแบบหลายตัวเลือก 2. ข้อมูลแสดง
ระดับความคิดเหน็ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ประกอบด้วย นิสยัในการเรียน การปรับตัว 
ในการเรยีน เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน และการจัดการกับเวลาในการ
เรียนลักษณะของแบบสอบถามเป็นค�าถามแบบ Likert Scale และ 3. ข้อเสนอแนะ  
เป็นแบบสอบถามทีใ่ห้ผูต้อบแบบสอบถามได้แสดงความคดิเหน็ประเภทปลายเปิด 

การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. ทดสอบความเที่ยงตรง โดยวิเคราะห ์
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: IOC) พบว่า มีค่าดัชนี 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ความสอดคล้องเท่ากับ 0.825 และ 2. ทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (บญุใจ ศรสีถติย์นรากรู, 2550)

ตำรำงที่ 1 ผลการทดสอบความเชื่อมั่น

n = 349
เมือ่น�ำไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุม่ตวัอย่ำงจ�ำนวน 30 คน น�ำคะแนนท่ีได้มำหำ 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำภำพรวมมีค่ำควำมเชื่อม่ัน เท่ำกับ 
0.795 มีค่ำพิสัยอยู่ประมำณ 1.85 และจำกกลุ่มตัวอย่ำง 349 คน มีค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ 
ภำพรวมมีค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ 0.885 มีค่ำพิสัยอยู่ประมำณ 3.33

หมายเหตุ: การเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถามในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบบสอบถาม 
ที่มีความสมบูรณ์ต่อการวิเคราะห์จ�านวน 349 ชุด คิดเป็น 92.82 เปอร์เซ็นต์

3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวเิคราะห์ข้อมูลใช้สถิต ิ2 ประเภท คือ 1. สถติิเชงิพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจง

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน  
อาศัยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด

สามารถเขียนฟังก์ชันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะดังนี้

                                           (1)
 สามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้

  
                 

 


 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน 2.00 0.759 3.00 0.853 
 การจัดการกับเวลาในการเรียน 1.63 0.761 3.38 0.880 
รวม  0.795  0.885 

 

เมื่อนําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน นําคะแนนท่ีไดมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยใชคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาภาพรวมมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.795 มีคาพิสัยอยูประมาณ 1.85 และจากกลุมตัวอยาง 
349 คน มีคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาภาพรวมมคีาความเช่ือมั่น เทากับ 0.885 มีคาพิสัยอยูประมาณ 3.33 

หมายเหต:ุ การเก็บรวบรวมขอมูลของแบบสอบถามในครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณตอการวิเคราะหจํานวน 
349 ชุด คิดเปน 92.82 เปอรเซ็นต 

 

 

 

 

3. การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมลูใชสถิติ 2 ประเภท คือ1. สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 2. สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน อาศัยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณวิธีกําลังสอง
นอยท่ีสุด 

สามารถเขียนฟงกชันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มลีักษณะดังน้ี 

1 2 3 4 5
( , , , , )

t
GPA f X X X X X=                                       (1) 

 สามารถเขียนในรูปสมการไดดังน้ี 

  
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5t t t t t t t

GPA X X X X Xα α α α α α ε= + + + + + +           (2) 

กําหนดให ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ผลการเรียนเฉลี่ย: GPA), นิสัยในการเรียน(X1), การปรับตัวในการเรียน(X2) 
เจตคตติอการเรียน(X3) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน (X4) การจัดการกับเวลาในการเรียน(X5) คาสมัประสิทธ์ิของตัวแปร   
(

0 5
, ...,α α ) และคาความคลาดเคลื่อน ( tε ) 

4. ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จากกลุมตัวอยางจํานวน 349 คน พบวา นักศึกษาท่ีกรอกแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 61.3)  สวนใหญมีอายรุะหวาง 2125 ป (รอยละ 71.1) โดยภาพรวมนักศึกษามีสถานภาพ
ครอบครัว (บิดามารดา) อาศัยอยูดวยกัน (รอยละ 75.6) และทางครอบครัวมรีายไดเฉลี่ยสวนใหญประมาณ 20,001
30,000 บาทตอเดือน (รอยละ 34.1) และนักศึกษาสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยอยูประมาณ 1,0012,000 บาทตอเดือน (รอยละ 
32.7) เมื่อสอบถามเก่ียวกับการทํางานระหวางเรยีน พบวา นักศึกษาสวนใหญไมไดทํางานระหวางเรียน (รอยละ 76.5) หาก

 


 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน 2.00 0.759 3.00 0.853 
 การจัดการกับเวลาในการเรียน 1.63 0.761 3.38 0.880 
รวม  0.795  0.885 

 

เมื่อนําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน นําคะแนนท่ีไดมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยใชคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาภาพรวมมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.795 มีคาพิสัยอยูประมาณ 1.85 และจากกลุมตัวอยาง 
349 คน มีคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาภาพรวมมคีาความเช่ือมั่น เทากับ 0.885 มีคาพิสัยอยูประมาณ 3.33 

หมายเหต:ุ การเก็บรวบรวมขอมูลของแบบสอบถามในครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณตอการวิเคราะหจํานวน 
349 ชุด คิดเปน 92.82 เปอรเซ็นต 

 

 

 

 

3. การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมลูใชสถิติ 2 ประเภท คือ1. สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 2. สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน อาศัยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณวิธีกําลังสอง
นอยท่ีสุด 

สามารถเขียนฟงกชันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มลีักษณะดังน้ี 

1 2 3 4 5
( , , , , )

t
GPA f X X X X X=                                       (1) 

 สามารถเขียนในรูปสมการไดดังน้ี 

  
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5t t t t t t t

GPA X X X X Xα α α α α α ε= + + + + + +           (2) 

กําหนดให ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ผลการเรียนเฉลี่ย: GPA), นิสัยในการเรียน(X1), การปรับตัวในการเรียน(X2) 
เจตคตติอการเรียน(X3) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน (X4) การจัดการกับเวลาในการเรียน(X5) คาสมัประสิทธ์ิของตัวแปร   
(

0 5
, ...,α α ) และคาความคลาดเคลื่อน ( tε ) 

4. ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จากกลุมตัวอยางจํานวน 349 คน พบวา นักศึกษาท่ีกรอกแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 61.3)  สวนใหญมีอายรุะหวาง 2125 ป (รอยละ 71.1) โดยภาพรวมนักศึกษามีสถานภาพ
ครอบครัว (บิดามารดา) อาศัยอยูดวยกัน (รอยละ 75.6) และทางครอบครัวมรีายไดเฉลี่ยสวนใหญประมาณ 20,001
30,000 บาทตอเดือน (รอยละ 34.1) และนักศึกษาสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยอยูประมาณ 1,0012,000 บาทตอเดือน (รอยละ 
32.7) เมื่อสอบถามเก่ียวกับการทํางานระหวางเรยีน พบวา นักศึกษาสวนใหญไมไดทํางานระหวางเรียน (รอยละ 76.5) หาก

 


ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความเช่ือมั่น 

               Try Out                Really 
ขอคําถาม คาพิสัย คาสัมประสิทธิ์อลัฟา คาพิสัย คาสัมประสิทธิ์อลัฟา 

 นิสัยในการเรยีน 1.91 0.786 3.55 0.879 
 การปรับตัวในการเรียน 1.80 0.773 3.10 0.837 
 เจตคติตอการเรียน 1.91 0.763 3.64 0.845 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรยีน 2.00 0.759 3.00 0.853 
 การจัดการกับเวลาในการเรียน 1.63 0.761 3.38 0.880 
รวม  0.795  0.885 

 

เมื่อนําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน นําคะแนนท่ีไดมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยใชคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาภาพรวมมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.795 มีคาพิสัยอยูประมาณ 1.85 และจากกลุมตัวอยาง 
349 คน มีคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาภาพรวมมคีาความเช่ือมั่น เทากับ 0.885 มีคาพิสัยอยูประมาณ 3.33 

หมายเหต:ุ การเก็บรวบรวมขอมูลของแบบสอบถามในครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณตอการวิเคราะหจํานวน 
349 ชุด คิดเปน 92.82 เปอรเซ็นต 

 

 

 

 

3. การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมลูใชสถิติ 2 ประเภท คือ1. สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 2. สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน อาศัยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณวิธีกําลังสอง
นอยท่ีสุด 

สามารถเขียนฟงกชันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มลีักษณะดังน้ี 

1 2 3 4 5
( , , , , )

t
GPA f X X X X X=                                       (1) 

 สามารถเขียนในรูปสมการไดดังน้ี 

  
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5t t t t t t t

GPA X X X X Xα α α α α α ε= + + + + + +           (2) 

กําหนดให ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ผลการเรียนเฉลี่ย: GPA), นิสัยในการเรียน(X1), การปรับตัวในการเรียน(X2) 
เจตคตติอการเรียน(X3) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน (X4) การจัดการกับเวลาในการเรียน(X5) คาสมัประสิทธ์ิของตัวแปร   
(

0 5
, ...,α α ) และคาความคลาดเคลื่อน ( tε ) 

(2)
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ก�าหนดให้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ผลการเรียนเฉล่ีย: GPA), นิสัยในการเรียน(X
1
),  

การปรับตัวในการเรียน (X
2
) เจตคติต่อการเรียน (X

3
) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน (X

4
)  

การจัดการกับเวลาในการเรียน (X
5
) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร                 และค่าความ 

คลาดเคลื่อน 

4. ผลกำรวิจัย
ตอนที ่1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทัว่ไป จากกลุม่ตัวอย่างจ�านวน 349 คน พบว่า นกัศกึษา

ที่กรอกแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.3) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี 
(ร้อยละ 71.1) โดยภาพรวมนักศึกษามีสถานภาพครอบครัว (บิดามารดา) อาศัยอยู่ด้วยกัน  
(ร้อยละ 75.6) และทางครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 20,001-30,000 บาท 
ต่อเดือน (ร้อยละ 34.1) และนักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ประมาณ 1,001-2,000 บาท
ต่อเดอืน (ร้อยละ 32.7) เมือ่สอบถามเกีย่วกบัการท�างานระหว่างเรียน พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่
ไม่ได้ท�างานระหว่างเรยีน (ร้อยละ 76.5) หากนกัศกึษามข้ีอสงสยัหรอืต้องการท่ีปรกึษาส่วนใหญ่
จะขอค�าปรึกษากับบิดามารดา (ร้อยละ 61.9) อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการศึกษา
ค้นคว้าเพิม่เตมิด้วยตนเอง ประมาณ 2 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 32.4) นอกจากนีผ้ลการเรยีนเฉลีย่
ในภาพรวมมีผลการเรียนระดับปานกลาง ระหว่าง 2.50-2.99 (ร้อยละ 34.1) 

ตอนที ่2 ผลกำรวเิครำะห์สถติพิืน้ฐำนของตวัแปรทีใ่ช้ในกำรศกึษำปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย )(X  และส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (S.D.) รวมท้ังแปลความหมายจากเกณฑ์ประเมนิระดบัความคดิเห็นโดยเฉล่ีย  
(บญุใจ ศรีสถติย์นรากรู, 2550)

 


 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน 2.00 0.759 3.00 0.853 
 การจัดการกับเวลาในการเรียน 1.63 0.761 3.38 0.880 
รวม  0.795  0.885 

 

เมื่อนําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน นําคะแนนท่ีไดมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยใชคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาภาพรวมมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.795 มีคาพิสัยอยูประมาณ 1.85 และจากกลุมตัวอยาง 
349 คน มีคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาภาพรวมมคีาความเช่ือมั่น เทากับ 0.885 มีคาพิสัยอยูประมาณ 3.33 

หมายเหต:ุ การเก็บรวบรวมขอมูลของแบบสอบถามในครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณตอการวิเคราะหจํานวน 
349 ชุด คิดเปน 92.82 เปอรเซ็นต 

 

 

 

 

3. การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมลูใชสถิติ 2 ประเภท คือ1. สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 2. สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน อาศัยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณวิธีกําลังสอง
นอยท่ีสุด 

สามารถเขียนฟงกชันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มลีักษณะดังน้ี 

1 2 3 4 5
( , , , , )

t
GPA f X X X X X=                                       (1) 

 สามารถเขียนในรูปสมการไดดังน้ี 

  
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5t t t t t t t

GPA X X X X Xα α α α α α ε= + + + + + +           (2) 

กําหนดให ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ผลการเรียนเฉลี่ย: GPA), นิสัยในการเรียน(X1), การปรับตัวในการเรียน(X2) 
เจตคตติอการเรียน(X3) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน (X4) การจัดการกับเวลาในการเรียน(X5) คาสมัประสิทธ์ิของตัวแปร   
(

0 5
, ...,α α ) และคาความคลาดเคลื่อน ( tε ) 

4. ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จากกลุมตัวอยางจํานวน 349 คน พบวา นักศึกษาท่ีกรอกแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 61.3)  สวนใหญมีอายรุะหวาง 2125 ป (รอยละ 71.1) โดยภาพรวมนักศึกษามีสถานภาพ
ครอบครัว (บิดามารดา) อาศัยอยูดวยกัน (รอยละ 75.6) และทางครอบครัวมรีายไดเฉลี่ยสวนใหญประมาณ 20,001
30,000 บาทตอเดือน (รอยละ 34.1) และนักศึกษาสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยอยูประมาณ 1,0012,000 บาทตอเดือน (รอยละ 
32.7) เมื่อสอบถามเก่ียวกับการทํางานระหวางเรยีน พบวา นักศึกษาสวนใหญไมไดทํางานระหวางเรียน (รอยละ 76.5) หาก
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วารสารนานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธนัวาคม  2558

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 59

ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (เมื่อพิจารณารายประเด็น)

n=349

จำกตำรำงที ่2 แสดงระดบัควำมคดิเหน็ของปัจจัยท่ีมีอิทธพิลต่อผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน
ของนกัศกึษำภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก เมือ่พิจำรณำรำยประเดน็ส่วนใหญ่มภีำพรวมในแต่ละด้ำน
อยู่ในระดับมำก เรียงล�ำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ 

พฤติกรรมด้ำนเจตคติในกำรเรียนภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ 
มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท้ังส้ิน อำทิ กำรเรียนท�ำให้รู้สึกว่ำมีมุมมองที่กว้ำงขึ้น  
รองลงมำคือ กำรเรียนท�ำให้มีอนำคตที่ดี และกำรเรียนท�ำให้เป็นบุคคลที่มีควำมรู้และควำม
สำมำรถเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรเรียนภำพรวมอยู่ระดับมำก เมื่อพิจำรณำ 
รำยข้อพบว่ำ มรีะดบัควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัมำกทัง้สิน้ อำท ิมคีวำมต้องกำรทีจ่ะเรยีนให้ส�ำเรจ็
ภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด รองลงมำคือ ในกำรสอบทุกครั้งจะพยำยำมท�ำคะแนนให้ดี
ขึ้น และได้วำงเป้ำหมำยอำชีพในอนำคตไว้แล้ว และจะต้องท�ำให้ได้ตำมที่ก�ำหนดไว้ 

พฤติกรรมด้ำนกำรปรับตัวในกำรเรียนภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยข้อ 
พบว่ำ มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกทั้งสิ้น อำทิ สำมำรถที่จะปรับตัวเข้ำกับเพื่อนร่วมชั้น
และนอกชั้นเรียนได้ดี รองลงมำ คือ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรเรียนรู้ เพื่อให้เท่ำทันโลก 
และมีกำรเข้ำห้องเรียนตรงตำมเวลำ 

พฤติกรรมด้ำนกำรจัดกำรกับเวลำในกำรเรียน ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ
รำยข้อที่มีระดับควำมคิดเห็นในระดับมำก พบว่ำ มีส่วนร่วมในกำรท�ำรำยงำนกลุ่มที่ได้รับ 
มอบหมำย (นอกเวลำเรียน) ท�ำให้กำรท�ำงำนประสบควำมส�ำเร็จและเสริมกำรเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
รองลงมำคือ เวลำเรยีนจะตัง้ใจฟังค�ำบรรยำย จดเนือ้หำส�ำคญั ขณะทีอ่ำจำรย์ผูส้อนก�ำลงัอธบิำย
ในเวลำเรียน และเมื่อใกล้เวลำสอบ จะแบ่งเวลำในกำรทบทวนเนื้อหำมำกขึ้น 

 


4. ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จากกลุมตัวอยางจํานวน 349 คน พบวา นักศึกษาท่ีกรอกแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 61.3)  สวนใหญมีอายรุะหวาง 2125 ป (รอยละ 71.1) โดยภาพรวมนักศึกษามีสถานภาพ
ครอบครัว (บิดามารดา) อาศัยอยูดวยกัน (รอยละ 75.6) และทางครอบครัวมรีายไดเฉลี่ยสวนใหญประมาณ 20,001
30,000 บาทตอเดือน (รอยละ 34.1) และนักศึกษาสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยอยูประมาณ 1,0012,000 บาทตอเดือน (รอยละ 
32.7) เมื่อสอบถามเก่ียวกับการทํางานระหวางเรยีน พบวา นักศึกษาสวนใหญไมไดทํางานระหวางเรียน (รอยละ 76.5) หาก
นักศึกษามีขอสงสัยหรือตองการท่ีปรึกษาสวนใหญจะขอคําปรึกษากับบิดามารดา (รอยละ 61.9) อีกท้ังนักศึกษาสวนใหญจะ
ใชเวลาในการศึกษาคนควาเพ่ิมเตมิดวยตนเอง ประมาณ 2 ช่ัวโมงตอวัน (รอยละ 32.4) นอกจากน้ีผลการเรยีนเฉลีย่ใน
ภาพรวมมผีลการเรียนระดับปานกลาง ระหวาง 2.502.99 (รอยละ 34.1)  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีใชในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา โดยวิเคราะหหาคาเฉลีย่ )(X  และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) รวมท้ังแปลความหมายจากเกณฑ
ประเมินระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ย (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2550) 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงแบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา (เมื่อพิจารณารายประเดน็) 

n=349 

 ประเด็น X S. D. แปลผล 
1 เจตคตติอการเรียน 3.92 .691 มาก 
2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียน 3.87 .667 มาก 
3 การปรับตัวในการเรยีน 3.72 .633 มาก 
4 การจัดการกับเวลาในการเรียน 3.53 .565 มาก 
5 นิสัยในการเรียน 3.40 .578 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.69 .520 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงระดับความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นสวนใหญมภีาพรวมในแตละดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี  

พฤติกรรมดานเจตคติในการเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวามรีะดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากท้ังสิ้น อาทิ การเรยีน ทําใหรูสึกวามมีุมมองท่ีกวางข้ึน รองลงมาคือ การเรยีนทําใหมีอนาคตท่ีดี และการเรียนทํา
ใหเปนบุคคลท่ีมคีวามรูและความสามารถเทาทันตอการเปลีย่นแปลง  

พฤติกรรมดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนภาพรวมอยูระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวา มรีะดบัความ
คิดเห็นอยูในระดับมากท้ังสิ้น อาทิมีความตองการท่ีจะเรยีนใหสําเร็จภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รองลงมาคือ ในการ
สอบทุกครั้งจะพยายามทําคะแนนใหดีข้ึน และไดวางเปาหมายอาชีพในอนาคตไวแลว และจะตองทําใหไดตามท่ีกําหนดไว  
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พฤติกรรมด้ำนนิสัยในกำรเรียนภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง  เมื่อพิจำรณำรำยข้อที่มี
ระดับควำมคิดเห็นในระดับมำก พบว่ำ มีกำรจดงำน หรือเน้นข้อควำมที่ส�ำคัญโดยขีดเส้นใต้ 
หรอืสรุปโดยย่อไว้ทุกวิชำ เพ่ือสะดวกในกำรจดจ�ำและทบทวน รองลงมำคอื มกีำรท�ำเคร่ืองหมำย
ไว้ชัดเจนเพื่อเอำไว้ทบทวนหรือศึกษำเพิ่มเติมเมื่อเจอสิ่งที่ส�ำคัญหรือสิ่งที่ยังไม่เข้ำใจ และมีกำร 
น�ำหนังสือ หรือเอกสำรประกอบกำรสอน รวมทั้งอุปกรณ์กำรเรียนมำครบทุกวิชำ

 ตอนท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรสร้ำงสมกำรถดถอยเชิงพหุคูณด้วยวิธีก�ำลังสอง 
น้อยที่สุดภายใต้คุณสมบัติไม่เอนเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุด (Best Linear Unbiased Estimator: 
BLUE) พบว่า
 1.  รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ รวมถึงตัวคลาดเคลื่อน
เป็นสมการเชิงเส้นตรง
 2.  ตัวแปรอิสระมีค่าแน่นอน (Non–Stochastic Variable)
 3.  ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างสมบูรณ์ สามารถพิจารณาได้จาก 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
 
ตำรำงที่ 3 ผลการค�านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations Matrix)

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 0.1583–0.8073 
เมื่อพิจารณาว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ผู้วิจัยขอตรวจสอบปัญหา  
Multicollinearity ด้วยวิธี Variance Inflation Factors (VIF) ดังนี้

 


พฤติกรรมดานการปรับตัวในการเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับมากท้ังสิ้น อาทิ สามารถท่ีจะปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมช้ันและนอกช้ันเรยีนไดดี รองลงมา คือ ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงดานการเรยีนรู เพ่ือใหเทาทันโลก และมีการเขาหองเรยีนตรงตามเวลา  

พฤติกรรมดานการจัดการกับเวลาในการเรียน ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นในระดับมาก พบวา มสีวนรวมในการทํารายงานกลุมท่ีไดรับมอบหมาย (นอกเวลาเรียน) ทําใหการทํางานประสบ
ความสําเร็จและเสรมิการเรียนรูเพ่ิมข้ึนรองลงมาคือ เวลาเรยีนจะตั้งใจฟงคําบรรยาย จดเน้ือหาสําคัญ ขณะท่ีอาจารยผูสอน
กําลังอธิบายในเวลาเรียน และเมื่อใกลเวลาสอบ จะแบงเวลาในการทบทวนเน้ือหามากข้ึน  

พฤติกรรมดานนิสยัในการเรียนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายขอท่ีมรีะดับความคิดเห็นในระดับ
มาก พบวา มีการจดงาน หรือเนนขอความท่ีสําคัญโดยขีดเสนใต หรอืสรุปโดยยอไวทุกวิชา เพ่ือสะดวกในการจดจําและ
ทบทวน รองลงมาคือ มีการทําเครือ่งหมายไวชัดเจนเพ่ือเอาไวทบทวนหรือศึกษาเพ่ิมเติมเมื่อเจอสิ่งท่ีสาํคัญหรือสิ่งท่ียังไม
เขาใจ และมีการนําหนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน รวมท้ังอุปกรณการเรยีนมาครบทุกวิชา 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการสรางสมการถดถอยเชิงพหุคูณดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดภายใตคุณสมบัตไิมเอน
เอียงเชิงเสนท่ีดีท่ีสดุ (Best Linear Unbiased Estimator: BLUE) พบวา 

1. รูปแบบความสมัพันธระหวางตวัแปรตามกับตัวแปรอิสระ รวมถึงตัวคลาดเคลื่อนเปนสมการเชิงเสนตรง 

2. ตัวแปรอิสระมีคาแนนอน (Non–Stochastic Variable) 

3. ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธเชิงเสนอยางสมบูรณ สามารถพิจารณาไดจากคาสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ  

ตารางท่ี 3 ผลการคํานวณคาสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ (Correlations Matrix) 

 GPA X1 X2 X3 X4 X5 
       GPA 1.0000** 0.2188** 0.2177** 0.1709** 0.1583** 0.1804** 

X1  1.0000** 0.7084** 0.5160** 0.4565** 0.5545** 
X2   1.0000** 0.7426** 0.6819** 0.7039** 
X3    1.0000** 0.7662** 0.6914** 
X4     1.0000** 0.8073** 
X5      1.0000** 

หมายเหต:ุ ** p< 0.05  
 

จากตารางท่ี 3 พบวา คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระมีคาระหวาง 0.1583–0.8073 เมื่อพิจารณาวาตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธกันหรือไม ผูวิจัยขอตรวจสอบปญหา Multicollinearity ดวยวิธี Variance Inflation Factors (VIF) 
ดังน้ี 

 

 



วารสารนานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธนัวาคม  2558
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ตำรำงที่ 4 ผลการค�านวณค่า Variance Inflation Factors (VIF)

จำกตำรำงที่ 4 เมื่อตรวจสอบ พบว่ำ ค่ำสถิติ VIF ที่ค�ำนวณได้มีค่ำน้อยกว่ำ 5 ถือได้ว่ำ
ปัญหำ Multicollinearity ที่เกิดขึ้นนั่นไม่รุนแรง จึงไม่เกิดปัญหำ Multicollinearity (Hair;et 
al, 1995 อ้ำงถึงใน บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูร, 2550) 

4. สมการถดถอยนี้มีปัญหา Heteroskedasticity และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
จะเห็นได้ว่า ตัวแปร X

5
 เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับค่า Residual2  สูง หมายความว่า ความ

ไม่คงทีข่องค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลือ่นในสมการถดถอยนี้อาจไดร้บัอิทธพิลมา
จากตัวแปร X

5
 ดังนั้นผู้วิจัยขอบรรเทาปัญหา Heteroskedasticity โดยวิธีการของ White 

Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors
5. สมการถดถอยนี้มีปัญหา Autocorrelation อย่างแน่นอน ผู้วิจัยขอบรรเทาปัญหา 

Autocorrelation ด้วยวิธี The Cochrane-Orcutt Iterative Method
6. ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กับตัวคลาดเคลื่อน

 


ตารางท่ี 4 ผลการคํานวณคา Variance Inflation Factors (VIF) 

ตัวแปรอิสระ Variance Inflation Factors 
X1 1.902 
X2 3.170 
X3 3.173 
X4 2.797 
X5 1.690 

 

จากตารางท่ี 4 เมื่อตรวจสอบ พบวา คาสถิติ VIF ท่ีคํานวณไดมีคานอยกวา 5 ถือไดวาปญหา Multicollinearityท่ี
เกิดข้ึนน่ันไมรุนแรง จึงไมเกิดปญหา Multicollinearity (Hair;et al, 1995 อางถึงใน บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2550)  

4. สมการถดถอยน้ีมีปญหา Heteroskedasticity และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นไดวา ตัวแปร X5 เปน
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับคา Residual2 สูง หมายความวา ความไมคงท่ีของคาความแปรปรวนของคาความคลาดเคลื่อน
ในสมการถดถอยน้ีอาจไดรับอิทธิพลมาจากตัวแปร X5 ดังน้ันผูวิจัยขอบรรเทาปญหา Heteroskedasticity โดยวิธีการของ 
White HeteroskedasticityConsistent Standard Errors 

5. สมการถดถอยน้ีมีปญหา Autocorrelation อยางแนนอน ผูวิจัยขอบรรเทาปญหา Autocorrelation ดวยวิธี 
The CochraneOrcutt Iterative Method 

6. ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกับตัวคลาดเคลื่อน 
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ตำรำงที่ 5 ผลการบรรเทาปัญหาต่างๆ ตามคุณสมบัติไม่เอนเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุด (BLUE)

หมายเหตุ: ** p< 0.05

สมการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายใต้คุณสมบัติไม่เอนเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุด (BLUE)

จากตารางที่ 5 พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ร้อยละ 25.96 และ
เมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขภายใต้ข้อสมมติพื้นฐานของวิธีก�าลังสองน้อยท่ีสุดโดยขจัดปัญหา 
Multicollinearity ปัญหา Heteroskedasticity และปัญหา Autocorrelation สามารถอธบิาย
เบื้องต้นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (GPA) ขึ้นอยู่กับด้านนิสัยในการเรียน (X

1
) 

และด้านการจัดการกับเวลาในการเรียน (X
5
) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ยกเว้นด้านการ

ปรับตัวในการเรียน (X
2
) ด้านเจตคติในการเรียน (X

3
) และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน 

(X
4
) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (GPA)

 


ตารางท่ี 5 ผลการบรรเทาปญหาตางๆ ตามคุณสมบัตไิมเอนเอียงเชิงเสนท่ีดีท่ีสดุ (BLUE) 

Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. 
          X1 0.260333 0.065274 3.988280 0.0001** 

X2 0.106288 0.091299 1.164174 0.2452 
X3 0.074315 0.080547 0.922634 0.3568 
X4 0.047668 0.095924 0.496939 0.6196 
X5 0.249300 0.113314 2.200074 0.0285** 

AR(1) 0.119176 0.054261 2.196350 0.0287 
          Rsquared 0.241508     Mean dependent var 2.716494 
Adjusted Rsquared 0.259659     S.D. dependent var 0.500447 
S.E. of regression 0.561674     Akaike info criterion 1.701301 
Sum squared resid 107.8934     Schwarz criterion 1.767718 
Log likelihood 290.0264     DurbinWatson stat 2.038336 
          Inverted AR Roots       .12   
          หมายเหต:ุ ** p< 0.05  
 
 

 
 
สมการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภายใตคุณสมบัติไมเอนเอียงเชิงเสนท่ีดีท่ีสุด (BLUE) 

 

1 5
0.26 ** 0.24 **

t t t
GPA X X   

 
หมายเหต:ุ ** p< 0.05  
 

จากตารางท่ี 5 พบวา ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 25.96 และเมื่อมีการตรวจสอบเง่ือนไข
ภายใตขอสมมติพ้ืนฐานของวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดโดยขจดัปญหา Multicollinearity ปญหา Heteroskedasticity และ
ปญหา Autocorrelation สามารถอธิบายเบ้ืองตนไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา (GPA) ข้ึนอยูกับดานนิสัยใน
การเรยีน(X1) และดานการจดัการกับเวลาในการเรียน(X5) มีความสมัพันธในทิศทางเดียวกัน ยกเวนดานการปรับตัวในการ
เรียน (X2) ดานเจตคติในการเรยีน (X3) และดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรยีน (X4) ไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา (GPA) 

จากการประมาณคาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาข้ึนอยูกับนิสัยในการเรียนและการจัดการกับเวลาในการ
เรียนมีความสมัพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หมายความวา การเปลีย่นแปลงทางดานนิสัยในการ
เรียนจะมีอิทธิพลตอการตอบสนองของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เทากับ 0.26 ในทิศทางเดียวกัน หมายถึง นิสัยในการเรยีน

 


จากตารางท่ี 4 เมื่อตรวจสอบ พบวา คาสถิติ VIF ท่ีคํานวณไดมีคานอยกวา 5 ถือไดวาปญหา 

Multicollinearityท่ีเกิดข้ึนน่ันไมรุนแรง จึงไมเกิดปญหา Multicollinearity (Hair;et al, 1995 อางถึงใน บุญใจ ศรีสถิตย
นรากูร, 2550)  

4. สมการถดถอยน้ีมีปญหา Heteroskedasticity และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นไดวา ตัวแปร X5 เปน
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับคา Residual2 สูง หมายความวา ความไมคงท่ีของคาความแปรปรวนของคาความคลาดเคลื่อน
ในสมการถดถอยน้ีอาจไดรับอิทธิพลมาจากตัวแปร X5 ดังน้ันผูวิจัยขอบรรเทาปญหา Heteroskedasticity โดยวิธีการของ 
White HeteroskedasticityConsistent Standard Errors 

5. สมการถดถอยน้ีมีปญหา Autocorrelation อยางแนนอน ผูวิจัยขอบรรเทาปญหา Autocorrelation ดวยวิธี 
The CochraneOrcutt Iterative Method 

6. ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกับตัวคลาดเคลื่อน 

ตารางท่ี 5 ผลการบรรเทาปญหาตางๆ ตามคุณสมบัตไิมเอนเอียงเชิงเสนท่ีดีท่ีสดุ (BLUE) 

Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. 
          

X1 0.260333 0.065274 3.988280 0.0001** 
X2 0.106288 0.091299 1.164174 0.2452 
X3 0.074315 0.080547 0.922634 0.3568 
X4 0.047668 0.095924 0.496939 0.6196 
X5 0.249300 0.113314 2.200074 0.0285** 

AR(1) 0.119176 0.054261 2.196350 0.0287 
          
Rsquared 0.241508     Mean dependent var 2.716494 
Adjusted Rsquared 0.259659     S.D. dependent var 0.500447 
S.E. of regression 0.561674     Akaike info criterion 1.701301 
Sum squared resid 107.8934     Schwarz criterion 1.767718 
Log likelihood 290.0264     DurbinWatson stat 2.038336 
          
Inverted AR Roots       .12   
          
หมายเหต:ุ ** p< 0.05  
 
 

 
 
สมการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภายใตคุณสมบัติไมเอนเอียงเชิงเสนท่ีดีท่ีสุด (BLUE) 

 

1 5
0.26 ** 0.24 **

t t t
GPA X X= +  

 
หมายเหต:ุ ** p< 0.05  
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จากการประมาณค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาข้ึนอยู่กับนิสัยในการเรียน 
และการจัดการกับเวลาในการเรียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ
0.05 หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านนิสัยในการเรียนจะมีอิทธิพลต่อการตอบสนอง
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 0.26 ในทิศทางเดียวกัน หมายถึง นิสัยในการเรียนส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาจากขนาดการตอบสนองเท่ากับ 0.26 หน่วยที่มีต่อ 
การเปล่ียนแปลง 1 หน่วยของการเปลี่ยนแปลงทางด้านนิสัยในการเรียนกล่าวคือ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงนิสัยในการเรียนดีขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.26 
หน่วย ตรงกันข้ามหากนิสัยในการเรียนลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 
0.26 หน่วย ขณะเดียวกันหากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการกับเวลาในการเรียนจะมี
อิทธิพลต่อการตอบสนองของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 0.24 ในทิศทางเดียวกัน  
หมายถึง การจดัการกับเวลาในการเรยีนส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ซ่ึงพจิารณาจากขนาด
การตอบสนองเท่ากับ 0.24 หน่วยท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง 1 หน่วยของการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านการจัดการกับเวลาในการเรียน กล่าวคือ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการ 
กับเวลาในการเรียนให้ดีขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.24 หน่วย 
ตรงกันข้ามหากการจัดการกับเวลาในการเรียนลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลดลง 0.24 หน่วย

ผลการวิเคราะห์มีสอดคล้องกับ Bloom (1976) ที่ว่าพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน 
เป็นคณุลกัษณะด้านความรู ้ความคดิ และความสามารถทัง้หลายของผูเ้รยีนทีม่มีาก่อน พฤตกิรรม
ของผู้เรียนก็เช่นเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญต่อการเรียนรู้ และมีความสัมพันธ์ 
ในทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมีความรู้เดิมในระดับดี พฤติกรรมเรียนดีโอกาส
ที่จะประสบความส�าเร็จก็มีมาก สอดคล้องกับสุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ์ (2554) และ มณิกา เรืองสิน
ชัยวานิช (2552) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ ความรู้เดิม เวลาที่ใช้ศึกษาเพิ่มเติม ความตั้งใจเรียน ส่วน Schreiber (2002), Singh, 
Granville และ Dika (2002) พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ 
เวลาที่ใช้ศึกษาเพิ่มเติม ส่วนเอนก บุญสวน (2553) พบว่า การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ในรูปคะแนนมาตรฐานในด้านนิสัยทางการเรียน ที่ค่าเท่ากับ 0.132 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
0.01 และเกษตรชัย และหีม (2550) พบว่า นิสัยทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ที่ 0.025 ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 นอกจากนี้สอดคล้องกับ
ปัญจา ชูช่วย (2551), เยาวลักษณ์ วงศ์พรหม (2549), มณฑาทิพย์ มณีโชติรัตน์ (2542) และ
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สนทยา เขมวริตัน์ (2542) พบว่า พืน้ฐานความรูเ้ดมิ ความถนัดทางการเรยีน การเข้าร่วมกจิกรรม 
และนิสัยในการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายความว่า  
ถ้านักศึกษามีนิสัยในการเรียนที่ดีก็จะส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นด้วย

ขณะที่การปรับตัวในการเรียน เจตคติในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน 
ไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้อง
กบัสมควร จ�าเรญิพฒัน์ (2552) พบว่า เชาวน์ปัญญาด้านตรรกะคณติศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานเดิม 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน 
การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย และความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีอิทธิพล 
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ดงันัน้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
ข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านนิสัยในการเรียนและการจัดการกับเวลาในการเรียน  
เป็นเพราะนิสัยในการเรียนนั้นเกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝน นักศึกษาแต่ละคนสามารถปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น อาทิ สามารถปรับปรุงตัวเองให้เป็นบุคคลที่ตื่นแต่เช้า เพื่อมาอ่านหนังสือก่อน 
เข้าเรยีน มกีารน�าหนงัสอืหรอืเอกสารประกอบการสอน รวมทัง้อปุกรณ์การเรียนให้ครบทกุคร้ัง
ก่อนเข้าเรยีน เม่ือมีเวลาว่าง น�าหนงัสอื เอกสารประกอบการสอนขึน้มาทบทวน มกีารจดบันทกึ
ย่อ หรือขีดเส้นใต้เน้ือหาที่มีความส�าคัญ หากไม่เข้าใจอาจเขียนบันทึกเอาไว้ เพ่ือน�าไปศึกษา
ค้นคว้าเพิม่เตมิจากหนงัสอื บทความ สบืค้นข้อมูลทางอนิเตอร์เนต็ หรอืขอค�าแนะน�าจากอาจารย์
ผู้สอน ส่วนการจัดการกับเวลาในการเรียนเกิดจากการวางแผนการเรียน โดยท�าตารางเวลา 
การใช้ชีวิตประจ�าวัน เช่น ตารางเรียน ตารางการท�างาน ตารางการอ่านหนังสือรวมทั้งตาราง
การท�างานที่ได้รับมอบหมาย แล้วปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนดไว้อย่างจริงจังการที่นักศึกษามีเวลา
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจะท�าให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น ส่งผลให้
ผลการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น

5. สรุปและอภิปรำยผล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักศึกษา ขั้นตอนการศึกษา แบ่งออก 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน 
และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด เพื่อศึกษาผล 
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ของนักศึกษา ข้อมูลการวิจัยเป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ระยะเวลาเดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จ�านวน 376 คน

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย น�าไปสู ่
การทดสอบและวเิคราะห์ผล แบ่งออกเปน็ 2 ส่วน คอื สว่นแรกเป็นวธิีการวเิคราะห์สถติพิื้นฐาน 
ผลการวจัิยพบว่า กลุม่ตวัอย่างนกัศกึษา 349 คน เป็นเพศหญงิ มีอายุระหว่าง21-25 ปี สถานภาพ
ของบดิามารดาอาศยัอยูด้่วยกนั มรีายได้ของครอบครวัโดยเฉลีย่ประมาณ 20,001-30,000 บาท
ต่อเดอืน นกัศึกษามีรายได้เฉลีย่ประมาณ 1,001-2,000 บาทต่อเดอืน นกัศกึษาทีท่�างานระหว่าง
เรียน แบ่งเป็นท�างานพิเศษ และท�างานภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อเกิดข้อสงสัยหรือต้องการ
ปรึกษาส่วนใหญ่จะขอค�าปรึกษากับบิดามารดา ส�าหรับจ�านวนช่ัวโมงในการศึกษาค้นคว้า 
เพิ่มเติมด้วยตนเองมักจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวัน รวมทั้งมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 
อยู่ระหว่าง 2.50-3.49

ส่วนที่สองเป็นการสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด เมื่อมีการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา Multicollinearity ปัญหา Heteroskedasticity และปัญหา 
Autocorrelation สามารถอธบิายเบ้ืองต้นได้ว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาขึน้อยูก่บั
นสิยัในการเรยีน และการจดัการกบัเวลาในการเรยีนมคีวามสัมพนัธ์ในทศิทางเดียวกัน กล่าวคือ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านนิสัยในการเรียนจะมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักศึกษา เท่ากับ 0.26 ในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันหากมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการจดัการกบัเวลาในการเรยีนจะมอีทิธพิลต่อการตอบสนองของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักศึกษา เท่ากับ 0.24 ในทิศทางเดียวกัน ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ของ Bloom (1976) ในด้านทักษะพิสัย เป็นพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการปฏบิตังิาน 
ท�าให้เกิดความคล่องแคล่ว หรือเกิดช�านิช�านาญในเรื่องที่กระท�า โดยมีเวลาและคุณภาพ 
ของงานเป็นตัวชี้วัดระดับของทักษะ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ์ (2554), 
มณิกา เรืองสินชัยวานิช (2552), Schreiber (2002) และ Singh, Granville and Dika (2002) 
รวมท้ังเอนก บุญสวน (2553) พบว่า นิสัยในการเรียน และการจัดการกับเวลาในการเรียน 
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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6. ข้อเสนอแนะ
ผลการวจิยัท�าให้ทราบว่า นสิยัในการเรียน และการจดัการกบัเวลาในการเรยีนมอีทิธพิล

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ดงันัน้การเรยีนการสอนทุกรายวชิา อาจารย์
ผู้สอนควรจะต้องมีการโน้นน้าวผู้เรียน หรือชักจูง และแนะน�า เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้ปรับปรุง
นิสัยในการเรียน และการบริหารเวลาในการเรียน นักศึกษาแต่ละคนสามารถปรับปรุงแก้ไข 
ให้ดีขึ้น อาทิ สามารถปรับปรุงตัวเองให้เป็นบุคคลที่ตื่นแต่เช้า เพื่อมาอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน 
มกีารน�าหนงัสอืหรอืเอกสารประกอบการสอน รวมทัง้อปุกรณ์การเรยีนให้ครบทุกครัง้ก่อนเข้าเรยีน 
เมื่อมีเวลาว่าง อาจน�าหนังสือขึ้นมาทบทวน มีการจดบันทึกค�าบรรยาย หรือขีดเส้นใต้เนื้อหา 
ทีม่คีวามส�าคญั หากไม่เข้าใจอาจเขยีนบนัทกึเอาไว้ เพือ่น�าไปทบทวนและศกึษาค้นคว้าเพิม่เตมิ
จากแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ หรือขอค�าแนะน�าจากอาจารย์ผู้สอน ส่วนการจัดการกับเวลา 
ในการเรียนเกิดจากการวางแผนการเรียน โดยท�าตารางการบันทึกกิจกรรม การจัดล�าดับ 
ความส�าคญัก่อนหลงั และเวลาท่ีใช้ในแต่ละกจิกรรมอย่างละเอียดแล้วปฏบิตัติามแผนทีก่�าหนด
ไว้อย่างจรงิจงั ซึง่การทีน่กัศกึษามกีารปรบัปรงุเกีย่วกบันสิยัในการเรียนและจัดเวลาในการเรียน
ให้เหมาะสม กจ็ะสามารถท�าให้นกัศกึษามีความรู ้ความเข้าใจในเนือ้หาทีเ่รียนมากขึน้ แล้วส่งผล
ต่อผลการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป

อกีทัง้การวจิยัครัง้นีม้ข้ีอจ�ากดัเรือ่งข้อมลูทีใ่ช้ในการศึกษา เนือ่งจากเป็นข้อมูลรายเดือน
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 และข้อจ�ากัดเก่ียวกับตัวแปร 
ที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งอาจจะละเลยตัวแปรที่ส�าคัญๆไป (Omitted Variables) การวิจัยที่คาดว่า
จะเกิดข้ึนในอนาคตควรที่จะมีการเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหรือขยายกลุ่มประชากร 
ให้ใหญ่ขึ้นและศึกษาในระดับชั้นต่างๆ หรือเพิ่มตัวแปรส�าคัญๆ เข้าไปในแบบจ�าลอง เพื่อให้ผล
การประมาณค่าที่ได้มีระดับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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