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บทคัดย่อ

  วตัถปุระสงค์ของการวิจยัครัง้นี ้คือ เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่เกรดเฉลีย่สะสมของนิสติระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสม จ�าแนกตามเพศ ชัน้ปีการศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้าศึกษา 
สายการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ภมิูล�าเนา ระดบัการ
ศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 
เวลาท่ีใช้ไปกบัการพกัผ่อนกบักิจกรรมต่างๆ และเวลาท่ีใช้ไปกับการท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียน ตวัอย่างท่ีใช้
ในการวิจัย คือ นิสิตระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
จ�านวน 599 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิอย่างมีระบบวงกลม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต�่าสุด 
ค่าสงูสดุ การทดสอบที การทดสอบความแปรปรวนของเลวีน ภายใต้การใช้ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
และการทดสอบเวลล์ ผลการวิจัยพบว่า เพศ ชัน้ปีการศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้าศึกษา สายการเรียนในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดบัการศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษา
ของมารดา อาชีพของบิดา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และเวลาท่ีใช้ไปกับการท�าการบ้าน/ทบทวนบท
เรียน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ อย่างมีนยัส�าคญั
ท่ีระดบั .05

ค�าส�าคัญ :  เกรดเฉลี่ยสะสม  มหาวิทยาลยัทกัษิณ การทดสอบเวลล์ 

Abstract

 The purpose of this research was to study the factors that influence on grade point average (GPA) 
of Thaksin University’s undergraduate students. Influential expected factors were sex, year of study, 
faculty, admission procedures, major in high school, GPA in high school, homeland, educational level of 
father, educational level of mother, occupation of father, occupation of mother, average monthly income 
of family, time to relax, and time spent in homework/lesson. Samples used to study were 599  
undergraduate students of Thaksin University who enrolled in the first semester of academic year 2015 
which obtained by circular stratified systematic sampling method. Statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum value, maximum value, t-test, Levene’s test 
based on mean, analysis of variance (ANOVA), and Welch test. Research findings indicated that, sex, 
year of study, faculty, admission procedures, major in high school, GPA in high school, educational level 
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of father, educational level of mother, occupation of father, average monthly income of family, and time 
spent in homework/lesson influenced on GPA of Thaksin University’s undergraduate students at the 
significance level .05.

Keywords : Grade Point Average (GPA), Thaksin University, Welch Test 

บทน�า

 การศกึษาระดบัปริญญาตรีเป็นการเรียนเพ่ือ
การประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิต บิดา มารดา และ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวงัให้บุตรหลานของ
ตนเองส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย 
การศกึษาจดัวา่มีความส�าคญัในทางตรง คือ ชว่ยพฒันา
คนให้มีความรู้ มีประสทิธิภาพ เพ่ือประกอบอาชีพตอ่ไป
ในอนาคต ภายใต้สภาพการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจท่ีคอ่น
ข้างสงู และยงัมีความส�าคญัในทางอ้อม คือ ชว่ยพฒันา
บคุลกิภาพ สร้างคนให้มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรับ
ผิดชอบตอ่สงัคม และท�าให้การอยูร่่วมกนัในสงัคมเป็นไป
ได้ด้วยดี อาจกล่าวได้ว่าการส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภายใต้ก�าหนดเวลาของแต่ละหลกัสตูรและ
แตล่ะสถาบนัเป็นสิง่จ�าเป็นท่ีผู้ เรียนควรปฏิบตัใิห้ได้ แต่
เน่ืองจากสภาวะสงัคมในปัจจบุนัมีสิ่งเร้ามากมาย เช่น 
อินเทอร์เน็ต (Internet) ท�าให้เวลาท่ีผู้ เรียนควรให้กบัการ
ศกึษาลดลง เป็นการใช้เวลาไปกบักิจกรรมอ่ืนๆ เชน่ การ
เลน่เกม (Game) หรือเฟสบุ๊ค (Facebook) ซึง่หากผู้ เรียน
ไมส่ามารถแบง่เวลาได้เหมาะสม อาจสง่ผลตอ่การถอน
รายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไป และท้ายท่ีสดุก็จะส่งผลต่อ
ระยะเวลาของการศกึษาไมเ่ป็นไปตามก�าหนด [1]
 จากข้อมลูของงานทะเบียนเก่ียวกบัสถานภาพ
ของนิสติระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 จ�าแนกตามคณะ พบวา่ นิสติมี
สถานภาพรอพินิจ จ�านวน 645 คน คดิเป็นร้อยละ 5.92 
โดยเป็นนิสติคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกิจมากท่ีสดุ 
คิดเป็นร้อยละ 30.7 ปัญหาการรอพินิจ อาจเกิดจาก
เหตผุลหลายประการ ทัง้จากตวัผู้ เรียนท่ีขาดความตัง้ใจ 
ห รือจากอาจาร ย์ผู้ สอน ท่ีขาดความสามารถใน 
การถ่ายทอดความรู้ ท่ี ดี  และอีกสาเหตุหนึ่ งอาจ
เน่ืองมาจากจ�านวนนิสิตท่ีมหาวิทยาลยัได้รับมาไม่
เป็นไปตามเปา้หมายท่ีแต่ละหลกัสตูรก�าหนดไว้ ท�าให้
มีการเปิดรับนิสติเพ่ิมเติมอีกหลายรอบ โดยนิสติท่ีได้รับ

มาในรอบหลงัๆ จะมีพืน้ฐานความรู้น้อยกว่าเดิมมาก 
จงึมีแนวโน้มท่ีจะอยู่ในกลุม่เสี่ยงตอ่การมีสถานภาพรอ
พินิจได้ เม่ือมีนิสิตสถานภาพรอพินิจเป็นจ�านวนมาก
ย่อมเกิดความสญูเปล่าทางการศึกษา เน่ืองจากนิสิต
สว่นหนึ่งอาจต้องออกจากมหาวิทยาลยัก่อนส�าเร็จการ
ศึกษา (Retired) นบัเป็นปัญหาท่ีควรได้รับการศึกษา 
เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และหาวิธีการป้องกัน
อย่างจริงจงั ด้วยเหตผุลดงักลา่ว ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจ
ท่ีจะศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของ
นิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ ซึ่งผู้ วิจยั
คาดหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่ผลการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลู
พืน้ฐานหนึ่งส�าหรับผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ส�าหรับ
การจดัการเรียนการสอนและการจดัสิ่งสนบัสนนุต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนิสิต 
ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีสง่ผลต่อผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือให้ผู้สอนได้ให้ค�าแนะน�าใน
เบือ้งต้นแก่ผู้ เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงท่ีจะมีผลการเรียน
ตกต�่า ได้ปรับปรุง แก้ไขวิธีการเรียนอย่างทนัท่วงที ซึง่
ส่งผลให้ได้บณัฑิตท่ีพึงประสงค์และมีคณุภาพมากย่ิง
ขึน้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวจิยั

 เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่เกรดเฉลีย่สะสม
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทักษิณ โดย
พิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสม จ�าแนกตามเพศ ชัน้ปีการ
ศกึษา คณะ วิธีการสอบเข้าศกึษา สายการเรียนในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ ยสะสมระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ภมิูล�าเนา ระดบัการศกึษาของ
บิดา ระดบัการศกึษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพ
ของมารดา รายได้เฉลีย่ตอ่เดือนของครอบครัว เวลาท่ีใช้
ไปกบัการพกัผอ่นกบักิจกรรมตา่งๆ และเวลาท่ีใช้ไปกบั
การท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียน 
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สมมุตฐิานของการวจิยั

  เพศ ชัน้ปีการศกึษา คณะ วิธีการสอบเข้าศกึษา 
สายการเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เกรดเฉลีย่
สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ภมิูล�าเนา ระดบัการ
ศกึษาของบิดา ระดบัการศกึษาของมารดา อาชีพของ
บิดา อาชีพของมารดา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครอบครัว เวลาท่ีใช้ไปกบัการพกัผ่อนกบักิจกรรมต่างๆ 
และเวลาท่ีใช้ไปกับการท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียน 
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่เกรดเฉลีย่สะสมของนิสติระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ

วธีิการวจิยั 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีทัง้หมดของมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีลง
ทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 จ�านวน 
10,904 คน ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ นิสติท่ีถกูสุม่มา
จากประชากรดงักล่าว จ�านวนอย่างน้อย 592 คน ซึ่ง
ค�านวณได้จากสตูรของยามาเน่ (Yamane’s Formula) 
โดยก�าหนดระดบัความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ไม่เกิน
ร้อยละ 4 (e = 0.04) ดงันี ้[2]

  
( )22

N 10,904n 591.12 592
1 Ne 1 10,904 0.04

≥ = = ≈
+ +  

คน

 ขัน้ตอนการด�าเนินการวิจยั แสดงดงันี ้
  ศึกษาเอกสาร หนังสือ ต�ารา วิทยานิพนธ์ 
บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการศกึษา เพ่ือสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเกรด
เฉลี่ยสะสม และจดัท�าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ซึ่งคือ
แบบสอบถามท่ีประกอบด้วยข้อค�าถามดงัตอ่ไปนี ้เกรด
เฉลี่ยสะสมระดบัปริญญาตรีถึงภาคการศกึษาปัจจบุนั 
เพศ ชัน้ปีการศกึษา คณะ วิธีการสอบเข้าศกึษา สายการ
เรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ภมิูล�าเนา ระดบัการศกึษา
ของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา 
อาชีพของมารดา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 
เวลาท่ีใช้ไปกบัการพกัผอ่นกบักิจกรรมตา่งๆ และเวลาท่ี
ใช้ไปกบัการท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียน
  เสนอแบบสอบถามให้ผู้ ทรงคุณวุฒิสาขา
ศึกษาศาสตร์ จ�านวน 2 ท่าน และสาขาสถิติ จ�านวน 1 

ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อค�าถาม 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาศึกษาศาสตร์ท่านท่ี 1 แนะน�า
ให้ปรับในเร่ืองการใช้ภาษาให้มีความสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั และผู้ทรงคณุวฒิุอีก 2 ท่าน 
มีความเห็นว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสม
  น�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ ไปทดลองใช้กับ
นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีลง
ทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 และไม่ใช่
ตวัอย่างของการวิจยั จ�านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมของข้อค�าถามอีก
ครัง้
  น�าแบบสอบถามท่ีได้ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุง
ให้เป็นฉบบัท่ีสมบรูณ์เพ่ือน�าไปเก็บข้อมลูกบันิสติท่ีเป็น
ตวัอยา่งของการวิจยั ได้มาโดยวิธีการเลอืกตวัอยา่งแบบ
แบง่ชัน้ภมิูอย่างมีระบบวงกลม (Circular Systematic 
Stratified Sampling) ท่ีมีคณะ และสถานภาพของนิสิต 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สถานภาพปกติ และ
สถานภาพรอพินิจ เป็นชัน้ภูมิ (Strata) โดยก�าหนด
สดัส่วนของนิสิตท่ีมีสถานภาพปกติและสถานภาพรอ
พินิจเท่าๆ กัน (ร้อยละ 50) นั่นคือ กลุม่ละอยา่งน้อย 
296 คน กระจายขนาดตวัอยา่งแตล่ะชัน้ภมิูตามสดัสว่น
ตอ่ขนาด (Proportional to Size) ดงัตารางท่ี 1 ได้ขนาด
ตวัอยา่งใหมเ่ป็น 599 คน แบง่เป็นนิสติสถานภาพปกต ิ
จ�านวน 299 คน และนิสิตสถานภาพรอพินิจ จ�านวน 
300 คน ซึ่งขนาดตัวอย่างมีค่ามากกว่า 592 คน 
เน่ืองจากผลของการปัดทศนิยม เชน่ ขนาดตวัอยา่งของ
นิสิตท่ี มีสถานภาพปกติ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ค�านวณได้ดงันี ้
 2,283 296 65.87 66

10,259
× = ≈

 
คน

  วิธีการได้มาซึง่หน่วยตวัอย่างในแต่ละชัน้ภมิู 
คือ การ  เลือกตวัอย่างแบบมีระบบวงกลม (Circular 
Systematic Sampling) อธิบายได้ดงันี ้[2] เช่น นิสิตท่ี
เป็นประชากรซึ่งมีสถานภาพปกติ คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ จ�านวน (N) 2,283 คน ต้องการขนาด
ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง นิ สิ ต ซึ่ ง มี ส ถ า น ภ า พ ป ก ติ  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน (n) 66 คน 
ผู้ วิจยัได้ให้หมายเลขแก่ประชากรเป็น 1, 2, …, 2,283 
ค�านวณช่วงการสุ่ม k เป็นจ�านวนเต็มท่ีใกล้ N/n มาก
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ท่ีสดุ จะได้ k = 2,283/66 = 34.59 ≈ 35 สุม่จดุสุม่เร่ิม
ต้น r เป็นจ�านวนเต็มจาก 1 ถึง N ด้วยความน่าจะเป็น
เท่าๆ กนั คือ 1/N ได้ r = 20 หน่วยตวัอย่างท่ีตกอยู่ใน
ตวัอย่างของการวิจยั ได้จากการพิจารณา r + jk เม่ือ 
j = 0, 1, …, n – 1 โดยจะได้หน่วยท่ี r + jk เม่ือ 

r + jk ≤ N และได้หน่วยท่ี r + jk – N เม่ือ r + jk > N 
ดังหมายเลขต่อไปนี ้ 20, 55, 90, 125, …, 2,225, 
2,260, 12 จากนัน้ด�าเนินการเช่นเดียวกันกับชัน้ภูมิ
อ่ืนๆ

Table 1. Population and Sample Sizes

Faculty

Population Size

Sum

Sample Size

SumNormal 
Status

Academic 
Probation

Normal 
Status

Academic 
Probation

Humanities and Social Sciences 2,283 99 2,382 66 46 112

Science 932 92 1,024 27 43 70

Education 2,326 11 2,337 68 6 74

Technology and Community Development 253 49 302 8 23 31

Health and Sports Science 721 28 749 21 13 34

Fine Arts 442 30 472 13 14 27

Economics and Business Administration 2,135 198 2,333 62 91 153

Law 1,167 138 1,305 34 64 98

Sum 10,259 645 10,904 299 300 599

 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถูก ต้ อ ง ข อ ง ข้ อ มูล ใ น
แบบสอบถาม และบนัทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS (Statistical Package For Social 
Sciences) รุ่น 17 [3-6] โดยมีสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงันี ้
 การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของเกรดเฉลี่ย
สะสมของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
จ�าแนกตามตวัแปรอิสระ จะใช้ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่ต�่าสดุ และคา่สงูสดุ [7]
การเปรียบเทียบเกรดเฉลีย่สะสมของนิสติระดบัปริญญา
ตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ จ�าแนกตามตวัแปรอิสระ
 ตวัแปรอิสระมี 2 ระดบั ได้แก่ เพศ (ชาย, หญิง) 
และภูมิล�าเนา (จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง และ
นครศรีธรรมราช, จงัหวดัอ่ืนๆ) ซึง่การศกึษาครัง้นีก้�าหนด
ให้ภมิูล�าเนาเป็นตวัแปรท่ีมีเพียง 2 ระดบั เน่ืองจากนิสติ
ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัทกัษิณส่วนใหญ่มี
ภูมิล�าเนาอยู่ ในจังหวัดสงขลา พัทลุง  ตรัง และ

นครศรีธรรมราช โดยมีภมิูล�าเนาอยู่ในจงัหวดัอ่ืนๆ อีก
เพียงเลก็น้อย ตรวจสอบความแปรปรวนของเกรดเฉลี่ย
สะสมของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
จ�าแนกตามตวัแปรอิสระท่ีมี 2 ระดบั ด้วยการทดสอบ
ความแปรปรวนของเลวีน ภายใต้การใช้ค่าเฉลี่ย 
(Levene’s Test based on Mean) พบว่า ความ
แปรปรวนของเกรดเฉลี่ยสะสม จ�าแนกตามเพศ มีคา่ไม่
เทา่กนั (Levene Statistic = 32.243, p-value ≈  0) และ
เม่ือจ�าแนกตามภมิูล�าเนา พบว่า ความแปรปรวนมีค่า
เทา่กนั (Levene Statistic = 3.665, p-value = 0.056) 
 อนุมานว่าเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทักษิณ ในแต่ละระดบัของ
ตวัแปรอิสระ มีการแจกแจงปกต ิ(Normal Distribution) 
ด้วยทฤษฎีบทขีดจ�ากดัสว่นกลาง (Central Limit Theo-
rem) ดงันัน้จะเปรียบเทียบเกรดเฉลีย่สะสม จ�าแนกตาม
เพศ ด้วยการทดสอบที กรณีความแปรปรวนมีคา่ไมเ่ทา่
กนั (Unpooled T-Test) และเม่ือจ�าแนกตามภมิูล�าเนา 
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จะใช้การทดสอบที กรณีความแปรปรวนมีค่าเท่ากัน 
(Pooled T-Test) [7] ตวัแปรอิสระมีมากกวา่ 2 ระดบั 
ได้แก่ ชัน้ปีการศกึษา (ชัน้ปีท่ี 2, ชัน้ปีท่ี 3, ชัน้ปีท่ี 4 – 8) 
คณะ (มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, 
ศกึษาศาสตร์, เทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน, วิทยาการ
สขุภาพและการกีฬา, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, 
ศิลปกรรมศาสตร์และนิติศาสตร์) วิธีการสอบเข้าศกึษา 
(วิธีรับตรง, โครงการพิเศษ, แอดมิชชนั) สายการเรียนใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต, ศิลป์-คณิต/
ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สงัคม, อ่ืนๆ) เกรดเฉลี่ยสะสมระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย (น้อยกว่า 2.50, 2.50 – 3.00, 
มากกว่า 3.00) ระดับการศึกษาของบิดา (ต�่ากว่า
มธัยมศกึษาตอนต้น, มธัยมศกึษาตอนต้น, มธัยมศกึษา
ตอนปลาย/ปวช., อนปุริญญา/ปวส. หรือสงูกวา่) ระดบั
การศึกษาของมารดา (ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., 
อนุป ริญญา/ปวส.  หรือสูงกว่า)  อาชีพของบิดา 
(รับราชการ, รับจ้าง, เกษตรกร, อ่ืนๆ) อาชีพของมารดา 
(รับราชการ, รับจ้าง, เกษตรกร, อ่ืนๆ) รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน
ของครอบครัว (ไมเ่กิน 15,000 บาท, 15,001 – 25,000 
บาท, มากกวา่ 25,000 บาท) เวลาท่ีใช้ไปกบัการพกัผอ่น
กบักิจกรรมต่างๆ (น้อยกว่า 3 ชัว่โมง, 3 – 4 ชัว่โมง, 
มากกวา่ 4 ชัว่โมง) และเวลาท่ีใช้ไปกบัการท�าการบ้าน/
ทบทวนบทเรียน (น้อยกวา่ 1 ชัว่โมง, 1 – 2 ชัว่โมง, มากกวา่ 
2 ชัว่โมง)
 ตรวจสอบความแปรปรวนของเกรดเฉลีย่สะสม
ของนิสติระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ จ�าแนก
ตามตวัแปรอิสระมีมากกว่า 2 ระดบั ด้วยการทดสอบ
ความแปรปรวนของเลวีน ภายใต้การใช้คา่เฉลี่ย พบวา่ 
ความแปรปรวนของเกรดเฉลี่ยสะสม จ�าแนกตามชัน้ปี
การศกึษา มีคา่ไมเ่ทา่กนั (Levene Statistic = 4.566, 
p-value = 0.011) จ�าแนกตามคณะ พบว่า ความ
แปรปรวนมีค่าไม่เท่ากนั (Levene Statistic = 5.645, 
p-value ≈  0) จ�าแนกตามวิธีการสอบเข้าศกึษา พบวา่ 
ความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากัน (Levene Statistic = 
13.679, p-value ≈  0) จ�าแนกตามสายการเรียนในระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่า ความแปรปรวนมีค่าไม่
เท่ากัน (Levene Statistic = 9.019, p-value ≈  0) 
จ�าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่า ความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากนั (Levene 

Statistic = 27.511, p-value ≈  0) จ�าแนกตามระดบัการ
ศึกษาของบิดา พบว่า ความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากัน 
(LeveneStatistic = 5.297, p-value = 0.001) จ�าแนกตาม
ระดบัการศกึษาของมารดา พบวา่ ความแปรปรวนมีคา่ไม่
เทา่กนั (Levene Statistic = 10.847, p-value ≈  0) จ�าแนก
ตามอาชีพของบดิา พบวา่ ความแปรปรวนมีคา่ไมเ่ทา่กนั 
(Levene Statistic = 12.686, p-value ≈  0) จ�าแนกตาม
อาชีพของมารดา พบว่า ความแปรปรวนมีค่าเท่ากัน  
(Levene Statistic = 0.682, p-value = 0.563) จ�าแนก
ตามรายได้ เฉลี่ ยต่อ เ ดือนของครอบครัว  พบว่า 
ความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากัน (Levene Statistic = 
4.359, p-value = 0.013) จ�าแนกตามเวลาท่ีใช้ไปกบั
การพกัผ่อนกบักิจกรรมตา่งๆ พบว่า ความแปรปรวนมี
ค่าไม่เท่ากนั (Levene Statistic = 5.637, p-value = 
0.004) และจ�าแนกตามเวลาท่ีใช้ไปกบัการท�าการบ้าน/
ทบทวนบทเรียน พบว่า ความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากนั 
(Levene Statistic = 14.099, p-value ≈  0)

 อนุมานว่าเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทักษิณ ในแต่ละระดบัของ
ตวัแปรอิสระ มีการแจกแจงปกต ิด้วยทฤษฎีบทขีดจ�ากดั
สว่นกลาง ดงันัน้จะเปรียบเทียบเกรดเฉลีย่สะสม จ�าแนก
ตามอาชีพของมารดา ด้วยการทดสอบเอฟ (F-Test) ของ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
ANOVA) เน่ืองจากความแปรปรวนของเกรดเฉลีย่สะสม 
จ�าแนกตามอาชีพของมารดามีคา่เทา่กนั และเม่ือจ�าแนก
ตามชัน้ปีการศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้าศึกษา สาย 
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย
สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ระดบั การศกึษาของ
บดิา ระดบัการศกึษาของมารดา อาชีพของบดิา รายได้
เฉลี่ยตอ่เดือนของครอบครัว เวลาท่ีใช้ไปกบัการพกัผอ่น
กบักิจกรรมต่างๆ และเวลาท่ีใช้ไปกบัการท�าการบ้าน/
ทบทวนบทเรียน จะใช้การทดสอบเวลล์ (Welch Test) 
เน่ืองจากความแปรปรวนของเกรดเฉลี่ยสะสม จ�าแนก
ตามตวัแปรอิสระเหล่านี ้ มีค่าไม่เท่ากนั ถ้าพบว่าเกรด
เฉลี่ยสะสมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญแล้ว 
จะทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยวิธีการทดสอบพหุ
พิสยัของดนัแคน (Duncan’s Multiple Range Test) [8-9] 
ซึง่วิธีการทดสอบพหพิุสยัของดนัแคนเป็นวิธีท่ีสามารถ
ควบคมุระดบันยัส�าคญั (Level of Significance) และ
ก�าลงัการทดสอบ (Power of a Test) ได้อยา่งเหมาะสม
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ผลการวจิยั

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ�านวน 599 คน ด้วยความถ่ี (n) ร้อยละ (%) คา่เฉลี่ย  
( X ) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา่ต�่าสดุ (Min) คา่

สงูสดุ (Max) การทดสอบที (T-Test) การทดสอบเอฟ 
(F-Test) ของการวิเคราะห์ความแปรปรวน และ 
การทดสอบเวลล์ (Welch Test) แสดงดงั  Table 2

Table 2. Comparing Cumulative GPA of by Independent Variables

Independent Variables n % X S.D. Min Max Test Stat. p-value

Sex
Male 275 45.91 2.22 0.51 1.46 3.74 Unpooled T

= -5.125
0.000*

Female 324 54.09 2.46 0.63 1.50 3.87

Year  o f 
Study

2 153 25.54 2.75 0.60 1.67 3.87
Welch

= 49.320
0.000*3 275 45.91 2.18 0.50 1.53 3.53

4 – 8 171 28.55 2.28 0.55 1.46 3.81

Faculty

Human. and 
Social Sci.

112 18.70 2.46 0.61 1.65 3.74

Welch
= 19.957

0.000*

Science 70 11.69 2.13 0.51 1.50 3.50

Education 74 12.35 2.83 0.52 1.73 3.87

T e c h .  a n d 
Comm.

31 5.18 2.04 0.35 1.56 3.02

Hea l th  and 
Sports Sci.

34 5.68 2.53 0.57 1.83 3.53

E c o n .  a n d 
Bus.

153 25.54 2.33 0.60 1.65 3.74

Fine Arts and 
Law

125 20.87 2.17 0.48 1.46 3.53

A d m i s -
sion
P r o c e -
dures

Normal 356 59.43 2.43 0.61 1.46 3.87
Welch

= 10.874
0.000*Special 118 19.70 2.29 0.59 1.56 3.81

Admission 125 20.87 2.19 0.49 1.53 3.43

Major in
H i g h 
School

Science 336 56.09 2.37 0.58 1.50 3.81
Welch

= 4.486
0.012*Art 157 26.21 2.42 0.64 1.46 3.87

Other 106 17.70 2.22 0.51 1.65 3.74
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Independent Variables n % X S.D. Min Max Test Stat. p-value

GPA in
H i g h 
School

L e s s  T h a n 
2.50

124 20.70 2.03 0.36 1.56 3.44

Welch
= 101.739

0.000*2.50 – 3.00 281 46.91 2.20 0.50 1.50 3.50

Greater Than 
3.00

194 32.39 2.78 0.59 1.46 3.87

H o m e -
land

S o n g k h l a , 
Phatthalung, 
Trang,
N a k h o n  S i 
Thammarat

407 67.95 2.33 0.57 1.46 3.87 Pooled T
= -1.248

0.213

Other 192 32.05 2.40 0.63 1.52 3.81

E d u c a -
t i o n a l 
Level
of Father

L e s s  T h a n 
Grade 9

95 15.86 2.22 0.53 1.64 3.50

Welch
= 7.662

0.000*
Grade 9 201 33.56 2.26 0.55 1.53 3.81

Grade 12 153 25.54 2.37 0.57 1.50 3.87

Dip loma or 
Higher

150 25.04 2.54 0.65 1.46 3.74

E d u c a -
t i o n a l 
Level
of Mother

L e s s  T h a n 
Grade 9

97 16.19 2.30 0.57 1.64 3.50

Welch
= 5.966

0.001*
Grade 9 183 30.55 2.23 0.48 1.56 3.70

Grade 12 157 26.21 2.42 0.63 1.52 3.87

Dip loma or 
Higher

162 27.05 2.46 0.64 1.46 3.81

Occupa-
tion
of Mother

Government 
officer

60 10.02 2.27 0.62 1.64 3.50

F
= 1.044

0.373Freelancer 118 19.70 2.35 0.62 1.46 3.87

Farmer 301 50.25 2.39 0.58 1.56 3.70

Other 120 20.03 2.31 0.58 1.52 3.81
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Independent Variables n % X S.D. Min Max
Test 
Stat.

p-value

Average 
Monthly 
Income 
of Family

L e s s  T h a n 

15,000
147 24.54 2.49 0.64 1.52 3.87

Welch
= 5.528

0.005*
1 5 , 0 0 1  – 
25,000

382 63.77 2.32 0.57 1.46 3.58

Greater Than 
25,000

70 11.69 2.24 0.53 1.64 3.50

T ime to 
Relax

Less Than 3 
Hours

47 7.85 2.35 0.50 1.76 3.87

Welch
= 3.058

0.0503 – 4 Hours 310 51.75 2.41 0.60 1.46 3.74

Greater Than 
4 Hours

242 40.40 2.28 0.58 1.50 3.70

T i m e 
Spent in 
H o m e -
w o r k /
Lesson

Less Than 1 
Hours

394 65.78 2.24 0.52 1.46 3.51
Welch
= 
20.533

0.000*1 – 2 Hours 152 25.38 2.55 0.62 1.52 3.74

Greater Than 
2 Hours

53 8.85 2.65 0.75 1.50 3.87

Overall 599 100 2.35 0.59 1.46 3.87
* Significance at the Level .05.

  จาก Table 2 พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ท่ีตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ�านวน 324 คน คดิเป็นร้อย
ละ 54.09 ศกึษาอยูช่ัน้ปีท่ี 3 จ�านวน 275 คน คดิเป็นร้อย
ละ 45.91 เป็นนิสติคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกิจ 
จ�านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 25.54 สอบเข้าศกึษา
ด้วยวิธีรับตรงมากท่ีสดุ จ�านวน 356 คน คดิเป็นร้อยละ 
59.43 สายการเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย คือ 
วิทย์-คณิต จ�านวน 336 คน คดิเป็นร้อยละ 56.09 เกรด
เฉลี่ยสะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 2.50 – 3.00 
จ�านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 46.91 ภมิูล�าเนาสว่น
ใหญ่อยู่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช 
จ�านวน 407 คน คดิเป็นร้อยละ 67.95 บดิา และมารดา
มีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จ�านวน 201 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.56 และจ�านวน 183 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 30.55 ตามล�าดับ บิดา และมารดามีอาชีพ

เกษตรกร จ�านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 42.57 และ
จ�านวน 301 คน คดิเป็นร้อยละ 50.25 ตามล�าดบั รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 15,001 – 25,000 บาท 
จ�านวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 63.77 เวลาท่ีใช้ไปกบั
การพกัผอ่นกบักิจกรรมตา่งๆ 3 – 4 ชัว่โมง/วนั จ�านวน 
310 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 และเวลาท่ีใช้ไปกบัการ
ท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียนน้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน 
จ�านวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 65.78
 ผลการเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิต
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ จ�าแนกตามเพศ 
ชัน้ปีการศกึษา คณะ วิธีการสอบเข้าศกึษา สายการเรียน
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย ภมิูล�าเนา ระดบัการศกึษาของ
บิดา ระดบัการศกึษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพ
ของมารดา รายได้เฉลีย่ตอ่เดือนของครอบครัว เวลาท่ีใช้
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ไปกบัการพกัผอ่นกบักิจกรรมตา่งๆ และเวลาท่ีใช้ไปกบั
การท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่เกรดเฉลี่ยสะสม อยา่งมีนยัส�าคญัท่ีระดบั .05 ได้แก่ 
เพศ ชัน้ปีการศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้าศึกษา สาย 
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย
สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ระดบัการศกึษาของ
บดิา ระดบัการศกึษาของมารดา อาชีพของบดิา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และเวลาท่ีใช้ไปกับการ

ท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียน โดยปัจจยัภมิูล�าเนา อาชีพ
ของมารดา และเวลาท่ีใช้ไปกบัการพกัผ่อนกบักิจกรรม
ต่างๆ เป็นปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม 
ส�าหรับปัจจยัท่ีมีมากกวา่ 2 ระดบั และมีอิทธิพลตอ่เกรด
เฉลีย่สะสม ผู้ วิจยัได้ท�าการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่เป็นราย
คู ่โดยวิธีการทดสอบพหพิุสยัของดนัแคน แสดงดงัตาราง
ท่ี 3 ถงึ 12

Table 3. Multiple comparison of mean by year of study

Year of Study (Cum. GPA) 4 – 8 (2.28) 2 (2.75)

3 (2.18) 0.10 0.57*

4 – 8 (2.28) 0.47*
* Significance at the Level .05.

  จาก Table 3 พบวา่ นิสติชัน้ปีท่ี 3 ( X = 2.18, 
S.D. = 0.50) และชัน้ปีท่ี 4 – 8 ( X = 2.28, S.D. = 0.55) 
มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่แตกตา่งกนั และจดัอยู่ในกลุ่มท่ีมี

เกรดเฉลี่ยสะสมต�่ากว่านิสิตชัน้ปีท่ี 2 ( X = 2.75, 
S.D. = 0.60) 

Table 4. Multiple Comparison of Mean by Faculty

Year of Study 
(Cum. GPA)

Science 
(2.13)

Fine Arts 
and 

Law (2.17)

Econ. and 
Bus. 
(2.33)

Human. 
and 

Social Sci. 
(2.46)

Health 
and 

Sports 
Sci. (2.53)

Education 
(2.83)

Tech. and 
Comm. (2.04)

0.09 0.13 0.29* 0.42* 0.49* 0.79*

Science (2.13) 0.04 0.20 0.33* 0.40* 0.70*

Fine Arts and 
Law (2.17)

0.16 0.29* 0.36* 0.66*

Econ. and 
Bus. (2.33)

0.13 0.20 0.50*

Human. and 
Social Sci. (2.46)

0.07 0.37*

Health and 
Sports Sci. (2.53)

0.30*

* Significance at the Level .05.
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  จาก Table 4 พบวา่ นิสติคณะเทคโนโลยีและ
การพฒันาชมุชน ( X = 2.04, S.D. = 0.35) วิทยาศาสตร์ 
( X = 2.13, S.D. = 0.51) ศิลปกรรมศาสตร์และ
นิตศิาสตร์ ( X = 2.17, S.D. = 0.48) มีเกรดเฉลี่ยสะสม

ไมแ่ตกตา่งกนั และจดัอยูใ่นกลุม่ท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมต�่า
ท่ีสดุ ขณะท่ีนิสติคณะศกึษาศาสตร์ ( X = 2.83, S.D. = 
0.52) มีเกรดเฉลี่ยสะสมสงูท่ีสดุ

Table 5. Multiple Comparison of Mean by Admission Procedures

Admission Procedures (Cum. GPA) Special (2.29) Normal (2.43)

Admission (2.19) 0.10 0.24*

Special (2.29) 0.14*
* Significance at the Level .05.

  จาก Table 5 พบวา่ นิสติท่ีสอบเข้าศกึษาโดย
วิธีแอดมิชชนั ( X = 2.19, S.D. = 0.49) และโครงการ
พิเศษ ( X = 2.29, S.D. = 0.59) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่

แตกต่างกัน และจดัอยู่ในกลุ่มท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมต�่า
กวา่นิสติท่ีสอบเข้าศกึษาโดยวิธีรับตรง ( X = 2.43, S.D. 
= 0.61) 

Table 6. Multiple Comparison of Mean by Major in High School

Major in High School (Cum. GPA) Science (2.37) Art (2.42)

Other (2.22) 0.15* 0.20*

Science (2.37) 0.05
* Significance at the Level .05.

  จาก Table 6 พบวา่ นิสติท่ีมีสายการเรียนใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย คือ อ่ืนๆ เชน่ สายชา่ง และ
พาณิชยศาสตร์ ( X = 2.22, S.D. = 0.51) มีเกรดเฉลี่ย

สะสมต�่ากวา่นิสติท่ีมีสายการเรียน คือ วิทย์-คณิต ( X = 
2.37, S.D. = 0.58) และศิลป์-คณิต/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-
สงัคม ( X = 2.42, S.D. = 0.64) 

Table 7. Multiple Comparison of Mean by GPA in High School

GPA in High School (Cum. GPA) 2.50 – 3.00 (2.20) Greater Than 3.00 (2.78)

Less Than 2.50 (2.03) 0.17* 0.75*

2.50 – 3.00 (2.20) 0.58*
* Significance at the Level .05.

 จาก Table 7 พบว่า นิสิตท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายน้อยกวา่ 2.50 ( X = 2.03, 
S.D. = 0.36) มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดบัปริญญาตรีต�่า

ท่ีสดุ ขณะท่ีนิสิตท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายมากกว่า 3.00 ( X = 2.78, S.D. = 0.59) มี
เกรดเฉลี่ยสะสมระดบัปริญญาตรีสงูท่ีสดุ
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Table 8. Multiple Comparison of Mean by Educational Level of Father

Educational Level of Father (Cum. GPA) Grade 9 (2.26) Grade 12 (2.37) Diploma or Higher (2.54)

Less Than Grade 9 (2.22) 0.04 0.15* 0.32*

Grade 9 (2.26) 0.11 0.28*

Grade 12 (2.37) 0.17*
* Significance at the Level .05.

 จาก Table 8 พบว่า นิสิตท่ีบิดามีการศกึษา
ระดบัต�่ากว่ามธัยมศกึษาตอนต้น ( X = 2.22, S.D. = 
0.53) และมธัยมศกึษาตอนต้น ( X = 2.26, S.D. = 0.55) 
มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกนั และจดัอยู่ในกลุม่ท่ีมี

เกรดเฉลี่ยสะสมต�่าท่ีสดุ ขณะท่ีนิสิตท่ีบิดามีการศกึษา
ระดบัอนปุริญญา/ปวส. หรือสงูกวา่ ( X = 2.54, S.D. = 
0.65) มีเกรดเฉลี่ยสะสมสงูท่ีสดุ

Table 9. Multiple Comparison of Mean by Educational Level of Mother

Educational Level of Mother 
(Cum. GPA)

Less Than Grade 9 
(2.30)

Grade 12 
 (2.42)

Diploma or Higher 
(2.46)

Grade 9 (2.23) 0.07 0.19* 0.23*

Less Than Grade 9 (2.30) 0.12 0.16*

Grade 12 (2.42) 0.04
*Significance at the Level .05.

 จาก Table 9 พบวา่ นิสติท่ีมารดามีการศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ( X = 2.23, S.D. = 0.48) และ
ต�่ากวา่มธัยมศกึษาตอนต้น ( X = 2.30, S.D. = 0.57) มี
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกัน และจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมี
เกรดเฉลีย่สะสมต�า่ท่ีสดุ ขณะท่ีนิสติท่ีมารดามีการศกึษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. ( X = 2.42, S.D. = 
0.63) และอนปุริญญา/ปวส. หรือสงูกว่า ( X = 2.46, 
S.D. = 0.64) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมแ่ตกตา่งกนั และจดั
อยูใ่นกลุม่ท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมสงูท่ีสดุ

Table 10. Multiple Comparison of Mean by Occupation of Father

Occupation of Father 
(Cum. GPA)

Farmer (2.31) Freelancer (2.44) Other (2.47)

Government officer (2.14) 0.17* 0.30* 0.33*

Farmer (2.31) 0.13 0.16*

Freelancer (2.44) 0.03
*Significance at the Level .05.

  จากตารางท่ี 10 พบว่า นิสิตท่ีบิดามีอาชีพรับ
ราชการ ( X = 2.14, S.D. = 0.42) มีเกรดเฉลี่ยสะสม
ต�่าท่ีสดุ ขณะท่ีนิสิตท่ีบิดามีอาชีพรับจ้าง ( X = 2.44, 
S.D. = 0.65) และอ่ืนๆ เช่น พนกังานรัฐวิสาหกิจ และ

พนกังานบริษัทเอกชน ( X = 2.47, S.D. = 0.64) มีเกรด
เฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกัน และจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีเกรด
เฉลี่ยสะสมสงูท่ีสดุ



The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี34 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

Volume 13 Number 2 July-December 2016

Table 11. Multiple Comparison of Mean by Average Monthly Income of Family

Average Monthly Income 
of Family (Cum. GPA)

15,001 – 25,000 (2.32) Less Than 15,000 (2.49)

Greater Than 25,000 (2.24) 0.08 0.25*

15,001 – 25,000 (2.32) 0.17*
* Significance at the Level .05.

  จาก Table 11 พบวา่ นิสติท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่
เดือนของครอบครัวมากกวา่ 25,000 บาท ( X = 2.24, 
S.D. = 0.53) และ 15,001 – 25,000 บาท ( X = 2.32, 
S.D. = 0.57) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมแ่ตกตา่งกนั และจดั

อยู่ในกลุ่มท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ากว่านิสิตท่ีมีรายได้
เฉลี่ยตอ่เดือนของครอบครัวไมเ่กิน 15,000 บาท ( X = 
2.49, S.D. = 0.64) 

Table 12. Multiple Comparison of Mean by Time Spent in Homework/Lesson

Time Spent in Homework/
Lesson (Cum. GPA)

1 – 2 Hours (2.55) Greater Than 2 Hours (2.65)

Less Than 1 Hours (2.24) 0.31* 0.41*

1 – 2 Hours (2.55) 0.10
* Significance at the Level .05.

 จากตารางท่ี 12 พบวา่ นิสติท่ีใช้เวลาไปกบัการ
ท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียนน้อยกว่า 1 ชัว่โมง ( X = 
2.24, S.D. = 0.52) มีเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ากวา่นิสติท่ีใช้
เวลาไปกบัการท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียน 1 – 2 ชัว่โมง 
( X = 2.55, S.D. = 0.62) และมากกว่า 2 ชัว่โมง ( X = 
2.65, S.D. = 0.75) 

สรุปผลการวจิยัและวจิารณ์ผล

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลตอ่เกรดเฉลี่ยสะสมของนิสติระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสม 
จ�าแนกตามเพศ ชัน้ปีการศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้า
ศึกษา สายการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เกรดเฉลีย่สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ภมิูล�าเนา 
ระดบัการศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา 
อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครอบครัว เวลาท่ีใช้ไปกบัการพกัผ่อนกบักิจกรรม
ต่างๆ เช่น เลน่เกม เลน่เฟสบุ๊ค ดหูนงั โดยเฉลี่ยชัว่โมง/

วนั และเวลาท่ีใช้ไปกบัการท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียน 
โดยเฉลี่ยชัว่โมง/วนั ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัได้มาโดย
วิธีการชกัตวัอย่างแบบแบ่งชัน้อย่างมีระบบวงกลม ซึง่
คือ นิสติระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีลง
ทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 จ�านวน 599 
คน เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต�่าสดุ ค่าสงูสดุ การทดสอบที 
การทดสอบความแปรปรวนของเลวีน ภายใต้การใช้ค่า
เฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบ
เวลล์ ถ้าพบวา่เกรดเฉลีย่สะสมมีความแตกตา่งกนัอยา่ง
มีนยัส�าคญัแล้ว จะทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดย
วิธีการทดสอบพหุพิสยัของดนัแคน ผลการวิจยัพบว่า 
เพศ ชัน้ปีการศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้าศึกษา สาย
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย
สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ระดบัการศกึษาของ
บิดา ระดบัการศกึษาของมารดา อาชีพของบิดา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และเวลาท่ีใช้ไปกับการ
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ท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
เ ก ร ด เ ฉ ลี่ ย ส ะ ส ม ข อ ง นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ อย่างมีนยัส�าคญัท่ีระดบั .05 แต่
ปัจจยัภมิูล�าเนา อาชีพของมารดา และเวลาท่ีใช้ไปกบัการ
พกัผอ่นกบักิจกรรมตา่งๆ เป็นปัจจยัท่ีไมมี่อิทธิพล จากผล
การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัสามารถอภิปรายผลการศกึษาได้ดงันี ้
เพศ มีอิทธิพลตอ่เกรดเฉลีย่สะสมของนิสติระดบัปริญญา
ตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ อยา่งมีนยัส�าคญัท่ีระดบั .05 โดย
นิสติเพศหญิงมีเกรดเฉลีย่สะสมสงูกวา่เพศชาย อาจเน่ือง
มาจากนิสิตหญิงมกัมีระดบัความตัง้ใจเรียนและความ
ขยนัมากกวา่จงึสง่ผลให้นิสติมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
ดีกว่า ผลการศกึษาครัง้นีเ้ป็นไปตามสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ 
และมีความสอดคล้องกบัผลการศกึษาของนารีรัตน์ ณ นุ
วงศ์ [10] ท่ีพบวา่ เพศเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผล
การศกึษาระดบัปริญญาตรี
 ชัน้ปีการศกึษา มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม
ของนิสติระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ อยา่งมี
นยัส�าคญัท่ีระดบั .05 โดยการศกึษาครัง้นีไ้ด้ทดสอบความ
แตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมจากแต่ละชัน้ปีการศกึษา
เป็นรายคู ่ด้วยวิธีการทดสอบพหพิุสยัของดนัแคน พบวา่ 
นิสติชัน้ปีท่ี 2 มีเกรดเฉลีย่สะสมสงูกวา่ชัน้ปีอ่ืนๆ อาจเน่ือง
มาจากรายวิชาท่ีศกึษาของนิสติชัน้ปีท่ี 2 สว่นใหญ่ยงัเป็น
วิชาพืน้ฐานและวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งไม่ยากมากนักจึง
ท�าให้มีผลการเรียนท่ีดี ขณะท่ีนิสิตชัน้ปีท่ี 3 – 8 จะต้อง
เรียนวิชาเอกซึ่งมีความยากมากกว่าจึงท�าให้มีผลการ
เรียนลดลงจนอาจสง่ผลให้มีสถานภาพรอพินิจ ผลการ
ศึกษาครัง้นีเ้ป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของนารีรัตน์ ณ นวุงศ์ [10] ท่ี
พบวา่ ชัน้ปีการศกึษาเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผล
การศกึษาระดบัปริญญาตรี และมีความสอดคล้องกบัผล
การศกึษาของฐาปาณีย์ นิเดร์ฮะ และเมตตา กนิูง [11] ท่ี
พบวา่ ชัน้ปีเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลกบัภาวะรอพินิจ
 คณะ มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิต
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ อยา่งมีนยัส�าคญั
ท่ีระดบั .05 โดยการศกึษาครัง้นีไ้ด้ทดสอบความแตกตา่ง
ของเกรดเฉลีย่สะสมจากแตล่ะคณะเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการ
ทดสอบพหุพิสัยของดันแคน พบว่า นิสิตคณะศึกษา
ศาสตร์มีเกรดเฉลีย่สะสมสงูท่ีสดุ แตนิ่สติคณะเทคโนโลยี
และการพฒันาชมุชน วิทยาศาสตร์ ศลิปกรรมศาสตร์และ
นิตศิาสตร์ มีเกรดเฉลีย่สะสมไมแ่ตกตา่งกนั และจดัอยูใ่น

กลุม่ท่ีมีเกรดเฉลีย่สะสมต�า่ท่ีสดุ อาจเน่ืองมาจากการสอบ
เข้าศกึษาตอ่คณะศกึษาศาสตร์มีอตัราการแขง่ขนัสงูจงึ
ต้องใช้คะแนนการสอบเข้าในระดบัสงู นัน่หมายความวา่ 
นิสิตคณะนีย้่อมมีระดบัสตปัิญญาท่ีดี ขณะท่ีนิสติคณะ
เทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน วิทยาศาสตร์ ศลิปกรรม
ศาสตร์และนิตศิาสตร์ อาจมีผู้เรียนจ�านวนน้อย ท�าให้มีการ
เปิดรับเพ่ิมเตมิอีกหลายรอบเพ่ือให้มีจ�านวนนิสติเป็นไป
ตามเปา้หมายท่ีหลกัสตูรก�าหนดไว้ นัน่หมายความวา่ จะ
ได้นิสติท่ีไมส่ามารถสอบเข้าท่ีอ่ืนๆ ได้ ซึง่เป็นนิสติท่ีมีผล
การเรียนไมดี่ ผลการศกึษาครัง้นีเ้ป็นไปตามสมมตุฐิานท่ี
ตัง้ไว้ และมีความสอดคล้องกบัผลการศกึษาของนารีรัตน์ 
ณ นวุงศ์ [10] ท่ีพบวา่ คณะเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ผลการศกึษาระดบัปริญญาตรี
 วิธีการสอบเข้าศกึษา มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ย
สะสมของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
อย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ .05 โดยการศึกษาครัง้นีไ้ด้
ทดสอบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมจากแต่ละ
วิธีการสอบเข้าศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบพหุ
พิสยัของดนัแคน พบวา่ นิสติท่ีสอบเข้าศกึษาด้วยวิธีรับตรง
มีเกรดเฉลีย่สะสมสงูกวา่นิสติท่ีสอบเข้าศกึษาด้วยวิธีแอ
ดมิชชนัและโครงการพิเศษ อาจเน่ืองมาจากนิสิตท่ี
สอบเข้าด้วยวิธีการรับตรง มหาวิทยาลยัสามารถคัด
เลือกนิสิตท่ีมีผลการเรียนท่ีดีได้มากกว่านิสิตท่ีสอบ
เข้าด้วยวิธีการอ่ืนๆ ผลการศึกษาครัง้นีเ้ป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของสุรัสวดี นางแล [12] ท่ีพบว่า วิธีการสอบ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 สายการเ รียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทักษิณ อย่างมีนัยส�าคญัท่ี
ระดับ .05 โดยการศึกษาครัง้นีไ้ด้ทดสอบความแตก
ต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมจากแต่ละสายการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบพหุพิสัยของดันแคน พบว่า นิสิตท่ีเรียนสาย
วิทย์-คณิต และศิลป์-คณิต/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม 
มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่านิสิตท่ีเรียนสายอ่ืนๆ เช่น 
สายช่าง และพาณิชยศาสตร์ อาจเน่ืองมาจากสาย
การเรียนวิทย์-คณิต และศิลป์-คณิต/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-
สงัคม จะมีความยากกวา่สายการเรียนอ่ืนๆ ผู้ ท่ีเคยเรียน
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สายการเรียนนีไ้ด้ย่อมเป็นผู้ ท่ีมีระดบัสตปัิญญาท่ีดี ผล
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นไปตามสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ และมีความ
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของนารีรัตน์ ณ นวุงศ์ [10] ท่ี
พบวา่ สายการเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเป็น
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผลการศกึษาระดบัปริญญาตรี
เกรดเฉลีย่สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มีอิทธิพล
ต่อ เกรดเฉลี่ ยสะสมของนิสิตระดับป ริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ อยา่งมีนยัส�าคญัท่ีระดบั .05 โดย
การศกึษาครัง้นีไ้ด้ทดสอบความแตกตา่งของเกรดเฉลี่ย
สะสมระดบัปริญญาตรีจากแต่ละกลุ่มของเกรดเฉลี่ย
สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการ
ทดสอบพหพิุสยัของดนัแคน พบว่า นิสิตท่ีมีเกรดเฉลี่ย
สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมากกวา่ 3.00 มีเกรด
เฉลี่ยสะสมระดบัปริญญาตรีสงูกว่านิสิตกลุม่อ่ืนๆ อาจ
เน่ืองมาจากนิสติท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายสงู ย่อมเป็นผู้ ท่ีมีระดบัสติปัญญาท่ีดี จึงส่ง
ผลให้มีเกรดเฉลีย่สะสมระดบัปริญญาตรีสงูตามไปด้วย 
ผลการศึกษาครัง้นีเ้ป็นไปตามสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกบัผลการศกึษาของฐาปาณีย์ นิเดร์ฮะ 
และเมตตา กนิูง [11] ท่ีพบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกับภาวะรอ
พินิจ และมีความสอดคล้องกบัผลการศกึษาของสวุทันา 
สงวนรัตน์ [13] ท่ีพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการรอพินิจ
 ระดบัการศึกษาของบิดา มีอิทธิพลต่อเกรด
เฉลี่ยสะสมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ทกัษิณ อยา่งมีนยัส�าคญัท่ีระดบั .05 โดยการศกึษาครัง้
นีไ้ด้ทดสอบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมจาก
แต่ละระดบัการศึกษาของบิดาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบพหุพิสยัของดนัแคน พบว่า นิสิตท่ีบิดามีการ
ศกึษาระดบัอนปุริญญา/ปวส. หรือสงูกว่า มีเกรดเฉลี่ย
สะสมสูงกว่านิสิตกลุ่มอ่ืนๆ อาจเน่ืองมาจากบิดา
สามารถให้ความรู้แก่บตุรหลานของตนเองได้ จึงสง่ผล
ให้นิสิตมีผลการเรียนท่ีดีขึน้ ผลการศกึษาครัง้นีเ้ป็นไป
ตามสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ และมีความสอดคล้องกบัผลการ
ศกึษาของอ�านาจ วงัจีน [14] ท่ีพบว่า ระดบัการศกึษา
ของบิดาเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
สถานภาพของนกัศกึษา
 ระดบัการศกึษาของมารดา มีอิทธิพลตอ่เกรด

เฉลี่ยสะสมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ทกัษิณ อย่างมีนยัส�าคญัท่ีระดบั .05 โดยการศกึษาครัง้
นีไ้ด้ทดสอบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมจาก
แต่ละระดบัการศกึษาของมารดาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบพหพิุสยัของดนัแคน พบว่า นิสิตท่ีมารดามีการ
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. ขึน้ไป มีเกรด
เฉลี่ยสะสมสูงกว่านิสิตกลุ่มอ่ืนๆ อาจเน่ืองมาจาก
มารดาสามารถให้ความรู้แก่บุตรหลานของตนเองได้ 
จึงส่งผลให้นิสิตมีผลการเรียนท่ีดีขึน้ ผลการศึกษาครัง้
นีเ้ป็นไปตามสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ และมีความสอดคล้อง
กบัผลการศึกษาของอ�านาจ วงัจีน [14] ท่ีพบว่า ระดบั
การศึกษาของมารดาเป็นปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
สถิติกบัสถานภาพของนกัศึกษา
 อาชีพของบิดา มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ อย่าง
มีนยัส�าคญัท่ีระดบั .05 โดยการศึกษาครัง้นีไ้ด้ทดสอบ
ความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมจากแต่ละอาชีพ
ของบิดาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบพหพิุสยัของดนั
แคน พบว่า นิสิตท่ีบิดามีอาชีพรับจ้าง และอ่ืนๆ เช่น 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษัทเอกชน มีเกรด
เฉลี่ยสะสมสงูกว่านิสิตกลุม่อ่ืนๆ อาจเน่ืองมาจากบิดา
ท่ีประกอบอาชีพท่ีมีเวลาและมีความรู้มากเพียงพอจะ
สามารถชว่ยเหลอืบตุรหลานของตนเองในด้านการเรียน
ได้ จึงส่งผลให้นิสิตมีผลการเรียนท่ีดีขึน้ ผลการศึกษา
ครัง้นีเ้ป็นไปตามสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ ซึง่มีความสอดคล้อง
กบัผลการศึกษาของภทัร์พงศ์ พงศ์ภทัรกานต์ [15] ท่ี
พบวา่ อาชีพของบดิาเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การพ้นสภาพ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว มีอิทธิพล
ต่อ เกรดเฉลี่ ยสะสมของนิสิตระดับป ริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ อย่างมีนยัส�าคญัท่ีระดบั .05 โดย
การศกึษาครัง้นีไ้ด้ทดสอบความแตกตา่งของเกรดเฉลี่ย
สะสมจากแต่ละกลุ่มของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครอบครัวเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการทดสอบพหพิุสยัของดนั
แคน พบว่า นิสิตท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ไม่เกิน 15,000 บาท มีเกรดเฉลี่ยสะสมสงูกวา่นิสิตกลุม่
อ่ืนๆ อาจเน่ืองมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้สงู ท�าให้นิสติ
สามารถใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่ มเฟือยซึง่อาจไม่ได้ใช้ไปกบั
ด้านการเรียน แต่เป็นการเท่ียวเตร่ จึงส่งผลให้นิสิตไม่
ได้ใช้เวลากบัการทบทวนบทเรียนและส่งผลให้ผลการ
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เรียนลดลง ผลการศกึษาครัง้นีเ้ป็นไปตามสมมตุิฐานท่ี
ตัง้ไว้ และมีความสอดคล้องกบัผลการศกึษาของฉลอง 
สวสัดี และณรงค์ศกัดิ์ โยธา [16] ท่ีพบว่า รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน
 เวลาท่ีใช้ไปกับการท�าการบ้าน/ทบทวนบท
เรียน มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทักษิณ อย่างมีนัยส�าคญัท่ี
ระดบั .05 โดยการศกึษาครัง้นีไ้ด้ทดสอบความแตกตา่ง
ของเกรดเฉลี่ยสะสมจากแตล่ะกลุม่ของเวลาท่ีใช้ไปกบั
การท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียนเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบพหพิุสยัของดนัแคน พบวา่ นิสิตท่ีใช้เวลาไปกบั
การท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียนตัง้แต ่1 ชัว่โมงขึน้ไปมี
เกรดเฉลี่ยสะสมสงูกว่านิสิตกลุม่อ่ืนๆ อาจเน่ืองมาจาก
เวลาท่ีใช้ไปกบัการท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียนท่ีเพ่ิม
ขึน้จะท�าให้นิสิตมีความเข้าใจในเนือ้หาวิชาท่ีเรียน จึง
สามารถท�าข้อสอบได้และส่งผลให้นิสิตมีผลการเรียน
ท่ีดีขึน้ ผลการศึกษาครัง้นีเ้ป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตัง้
ไว้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐาปาณี
ย์ นิเดร์ฮะ และเมตตา กูนิง [11] ท่ีพบว่า นักศึกษา
ภาวะรอพินิจมีพฤติกรรมการใช้เวลาการเข้าเรียน การ
ท�าการบ้านหรืองานในวิชาท่ีเรียน การท�างานอดิเรก 
น้อยกว่านักศึกษาภาวะปกติ และมีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของอนุวัตร ศรีนวล [17] ท่ีพบว่า 
ปัจจัยด้านการใช้เวลาในการเรียนรู้มีผลต่อภาวะรอ
พินิจทางการศึกษา
 จากผลการวิจยัครัง้นี ้พบวา่ นิสิตท่ีอยู่ในกลุม่
เสี่ยงต่อการมีเกรดเฉลี่ยสะสมต�่า คือ นิสิตเพศชาย 
ศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ีสงูกว่าปีท่ี 2 คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์และ
นิตศิาสตร์ สอบเข้าศกึษาโดยวิธีแอดมิชชนัหรือโครงการ
พิเศษ มีสายการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
คือ อ่ืนๆ เช่น สายช่าง และพาณิชยศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ย
สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายน้อยกว่า 2.50 บิดา
และมารดามีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นหรือ
ต�่ากว่า บิดามีอาชีพรับราชการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครอบครัวมากกว่า 15,000 บาท และใช้เวลาไปกบั
การท�าการบ้าน/ทบทวนบทเรียนน้อยกว่า 1 ชัว่โมง ดงั
นัน้ผู้บริหาร คณาจารย์ บคุลากร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ควร
ให้ความสนใจ รวมถึงให้ค�าแนะน�าในการเรียนกบันิสิต

กลุ่มนี ้เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสี่ยงต่อการมีผลการ
เรียนตกต�่า อย่างไรก็ตาม การศกึษาวิจยัครัง้ต่อไปควร
ศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ย
สะสมของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
เช่น ปัจจยัด้านระดบัความรู้พืน้ฐานก่อนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยั ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเรียน ปัจจยัด้าน
ความเช่ือในศกัยภาพของตนเอง ปัจจยัด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้ สอน ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการสอน ปัจจยัด้านบรรยากาศในห้องเรียน 
ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู ่
ปัจจยัด้านสถาบนัการศกึษา ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 
ปัจจยัด้านกลุ่มเพ่ือน ปัจจยัด้านครอบครัว รายได้/ราย
จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของนิสิต จ�านวนครัง้ของการขาด
เรียน การมีโรคประจ�าตัว/ปัญหาชู้ สาว/ยาเสพติด 
จ� านวนบุคคลในครอบครัว ท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า และเวลาท่ีใช้ไปกับการท�า
กิจกรรมหรือท�างานพิเศษ เป็นต้น รวมถึงควรท�าการ
วิจยัเชิงคณุภาพควบคู่ด้วย
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