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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเกรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ โดยพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสม จ�ำแนกตามเพศ ชันปี
้ การศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ าศึกษา
สายการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมิลำ� เนา ระดับการ
ศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
เวลาที่ใช้ ไปกับการพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ และเวลาที่ใช้ ไปกับการท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยน ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
จ� ำนวน 599 คน ได้ ม าโดยวิธีการเลือ กตัวอย่างแบบแบ่ง ชัน้ ภูมิอย่างมี ระบบวงกลม เก็ บรวบรวมข้ อมูลด้ วย
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต�่ำสุด
ค่าสูงสุด การทดสอบที การทดสอบความแปรปรวนของเลวีน ภายใต้ การใช้ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน
และการทดสอบเวลล์ ผลการวิจัยพบว่า เพศ ชัน้ ปี การศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ าศึกษา สายการเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษา
ของมารดา อาชี พของบิดา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และเวลาที่ใช้ ไปกับการท�ำการบ้ าน/ทบทวนบท
เรี ยน เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : เกรดเฉลี่ยสะสม มหาวิทยาลัยทักษิณ 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�ำ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นการเรี ยนเพื่อ
การประกอบอาชีพและการด�ำรงชีวิต บิดา มารดา และ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้ บุตรหลานของ
ตนเองส�ำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นอย่างน้ อย
การศึกษาจัดว่ามีความส�ำคัญในทางตรง คือ ช่วยพัฒนา
คนให้ มคี วามรู้ มีประสิทธิภาพ เพือ่ ประกอบอาชีพต่อไป
ในอนาคต ภายใต้ สภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่คอ่ น
ข้ างสูง และยังมีความส�ำคัญในทางอ้ อม คือ ช่วยพัฒนา
บุคลิกภาพ สร้ างคนให้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม และท�ำให้ การอยูร่ ่วมกันในสังคมเป็ นไป
ได้ ด้ ว ยดี อาจกล่า วได้ ว่า การส� ำ เร็ จ การศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ภายใต้ ก�ำหนดเวลาของแต่ละหลักสูตรและ
แต่ละสถาบันเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นที่ผ้ เู รี ยนควรปฏิบตั ใิ ห้ ได้ แต่
เนื่องจากสภาวะสังคมในปั จจุบนั มีส่ิงเร้ ามากมาย เช่น
อินเทอร์ เน็ต (Internet) ท�ำให้ เวลาทีผ่ ้ เู รียนควรให้ กบั การ
ศึกษาลดลง เป็ นการใช้ เวลาไปกับกิจกรรมอืน่ ๆ เช่น การ
เล่นเกม (Game) หรือเฟสบุ๊ค (Facebook) ซึง่ หากผู้เรียน
ไม่สามารถแบ่งเวลาได้ เหมาะสม อาจส่งผลต่อการถอน
รายวิชาที่ได้ ลงทะเบียนไป และท้ ายที่สดุ ก็จะส่งผลต่อ
ระยะเวลาของการศึกษาไม่เป็ นไปตามก�ำหนด [1]
จากข้ อมูลของงานทะเบียนเกี่ยวกับสถานภาพ
ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเรียน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จ�ำแนกตามคณะ พบว่า นิสติ มี
สถานภาพรอพินจิ จ�ำนวน 645 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.92
โดยเป็ นนิสติ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมากทีส่ ดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 30.7 ปั ญหาการรอพินิจ อาจเกิดจาก
เหตุผลหลายประการ ทังจากตั
้
วผู้เรี ยนที่ขาดความตังใจ
้
หรื อจากอาจารย์ ผ้ ู สอนที่ ข าดความสามารถใน
การถ่ า ยทอดความรู้ ที่ ดี และอี ก สาเหตุ ห นึ่ ง อาจ
เนื่ อ งมาจากจ� ำ นวนนิ สิ ต ที่มหาวิทยาลัยได้ รับมาไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนดไว้ ท�ำให้
มีการเปิ ดรับนิสติ เพิ่มเติมอีกหลายรอบ โดยนิสติ ที่ได้ รับ
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มาในรอบหลังๆ จะมีพื ้นฐานความรู้ น้อยกว่าเดิมมาก
จึงมีแนวโน้ มที่จะอยู่ในกลุม่ เสี่ยงต่อการมีสถานภาพรอ
พินิจได้ เมื่อมีนิสิตสถานภาพรอพินิจเป็ นจ� ำนวนมาก
ย่อมเกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา เนื่องจากนิสิต
ส่วนหนึ่งอาจต้ องออกจากมหาวิทยาลัยก่อนส�ำเร็ จการ
ศึกษา (Retired) นับเป็ นปั ญหาที่ควรได้ รับการศึกษา
เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข และหาวิธีการป้องกัน
อย่างจริ งจัง ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของ
นิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ซึ่งผู้วิจยั
คาดหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นข้ อมูล
พืน้ ฐานหนึ่งส�ำหรั บผู้บริ หาร รวมถึงบุคลากรและผู้ที่
เกี่ ยวข้ องในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ส�ำหรั บ
การจัดการเรี ยนการสอนและการจัดสิ่งสนับสนุนต่างๆ
เพื่อส่งเสริ มและสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนให้ กับนิสิต
ตลอดจนใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาที่สง่ ผลต่อผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เพื่อให้ ผ้ ูสอนได้ ให้ ค�ำแนะน�ำใน
เบื ้องต้ นแก่ผ้ ูเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีผลการเรี ยน
ตกต�่ำ ได้ ปรับปรุ ง แก้ ไขวิธีการเรี ยนอย่างทันท่วงที ซึง่
ส่งผลให้ ได้ บณ
ั ฑิตที่พึงประสงค์และมีคณ
ุ ภาพมากยิ่ง
ขึ ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเกรดเฉลีย่ สะสม
ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ โดย
พิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสม จ�ำแนกตามเพศ ชัน้ ปี การ
ศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ าศึกษา สายการเรี ยนในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ ย สะสมระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมิล�ำเนา ระดับการศึกษาของ
บิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพ
ของมารดา รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนของครอบครัว เวลาที่ใช้
ไปกับการพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ และเวลาที่ใช้ ไปกับ
การท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยน
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สมมุตฐิ านของการวิจยั
เพศ ชันปี
้ การศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ าศึกษา
สายการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลีย่
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมลิ ำ� เนา ระดับการ
ศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของ
บิ ด า อาชี พ ของมารดา รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของ
ครอบครัว เวลาที่ใช้ ไปกับการพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ
และเวลาที่ ใช้ ไปกับการท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยน
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ ระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ

วิธีการวิจยั
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ นิ สิ ต ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ทั ง้ หมดของมหาวิ ท ยาลัย ทั ก ษิ ณ ที่ ล ง
ทะเบี ย นในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จ�ำนวน
10,904 คน ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ นิสติ ทีถ่ กู สุม่ มา
จากประชากรดังกล่าว จ�ำนวนอย่างน้ อย 592 คน ซึ่ง
ค�ำนวณได้ จากสูตรของยามาเน่ (Yamane’s Formula)
โดยก�ำหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 4 (e = 0.04) ดังนี ้ [2]
n≥

N
10,904
=
=591.12 ≈ 592
1 + Ne 2 1 + 10,904 ( 0.04 )2

คน

ขันตอนการด�
้
ำเนินการวิจยั แสดงดังนี ้
ศึก ษาเอกสาร หนัง สื อ ต� ำ รา วิ ท ยานิ พ นธ์
บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการศึกษา เพื่อสอบถามปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อเกรด
เฉลี่ยสะสม และจัดท�ำเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ซึ่งคือ
แบบสอบถามที่ประกอบด้ วยข้ อค�ำถามดังต่อไปนี ้ เกรด
เฉลี่ยสะสมระดับปริ ญญาตรี ถึงภาคการศึกษาปั จจุบนั
เพศ ชันปี
้ การศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ าศึกษา สายการ
เรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมลิ ำ� เนา ระดับการศึกษา
ของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา
อาชีพของมารดา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครั ว
เวลาที่ใช้ ไปกับการพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ และเวลาที่
ใช้ ไปกับการท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยน
เสนอแบบสอบถามให้ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ส าขา
ศึกษาศาสตร์ จ�ำนวน 2 ท่าน และสาขาสถิติ จ�ำนวน 1

25

ท่าน ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมของข้ อค�ำถาม
โดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาศึกษาศาสตร์ ท่านที่ 1 แนะน�ำ
ให้ ป รั บ ในเรื่ อ งการใช้ ภ าษาให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน
มีความเห็นว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสม
น�ำแบบสอบถามที่สร้ างขึน้ ไปทดลองใช้ กับ
นิ สิตระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ที่ลง
ทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 และไม่ใช่
ตัวอย่างของการวิจยั จ�ำนวน 30 คน ได้ มาโดยวิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมของข้ อค�ำถามอีก
ครัง้
น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้ ทดลองใช้ แล้ วมาปรับปรุง
ให้ เป็ นฉบับที่สมบูรณ์เพื่อน�ำไปเก็บข้ อมูลกับนิสติ ที่เป็ น
ตัวอย่างของการวิจยั ได้ มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
แบ่งชันภู
้ มิอย่างมีระบบวงกลม (Circular Systematic
Stratified Sampling) ที่มีคณะ และสถานภาพของนิสิต
ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม คื อ สถานภาพปกติ และ
สถานภาพรอพิ นิจ เป็ นชัน้ ภูมิ (Strata) โดยก� ำหนด
สัดส่วนของนิสิตที่มีสถานภาพปกติและสถานภาพรอ
พินิจเท่าๆ กัน (ร้ อยละ 50) นั่นคือ กลุม่ ละอย่างน้ อย
296 คน กระจายขนาดตัวอย่างแต่ละชันภู
้ มติ ามสัดส่วน
ต่อขนาด (Proportional to Size) ดังตารางที่ 1 ได้ ขนาด
ตัวอย่างใหม่เป็ น 599 คน แบ่งเป็ นนิสติ สถานภาพปกติ
จ�ำนวน 299 คน และนิสิตสถานภาพรอพินิจ จ�ำนวน
300 คน ซึ่ ง ขนาดตัว อย่ า งมี ค่ า มากกว่ า 592 คน
เนื่องจากผลของการปั ดทศนิยม เช่น ขนาดตัวอย่างของ
นิ สิ ต ที่ มี ส ถานภาพปกติ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ค�ำนวณได้ ดงั นี ้
2, 283
× 296= 65.87 ≈ 66 คน
10, 259

วิธีการได้ มาซึง่ หน่วยตัวอย่างในแต่ละชันภู
้ มิ
คือ การ เลือกตัวอย่างแบบมีระบบวงกลม (Circular
Systematic Sampling) อธิบายได้ ดงั นี ้ [2] เช่น นิสิตที่
เป็ นประชากรซึ่งมีสถานภาพปกติ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ�ำนวน (N) 2,283 คน ต้ องการขนาด
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
มนุษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ จ� ำ นวน (n) 66 คน
ผู้วิจยั ได้ ให้ หมายเลขแก่ประชากรเป็ น 1, 2, …, 2,283
ค�ำนวณช่วงการสุ่ม k เป็ นจ�ำนวนเต็มที่ใกล้ N/n มาก
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ที่สดุ จะได้ k = 2,283/66 = 34.59 ≈ 35 สุม่ จุดสุม่ เริ่ ม
ต้ น r เป็ นจ�ำนวนเต็มจาก 1 ถึง N ด้ วยความน่าจะเป็ น
เท่าๆ กัน คือ 1/N ได้ r = 20 หน่วยตัวอย่างที่ตกอยู่ใน
ตัวอย่างของการวิจยั ได้ จากการพิจารณา r + jk เมื่อ
j = 0, 1, …, n – 1 โดยจะได้ ห น่ ว ยที่ r + jk เมื่ อ

r + jk ≤ N และได้ หน่วยที่ r + jk – N เมื่อ r + jk > N
ดัง หมายเลขต่อไปนี ้ 20, 55, 90, 125, …, 2,225,
2,260, 12 จากนัน้ ด�ำเนินการเช่นเดียวกันกับชัน้ ภูมิ
อื่นๆ

Table 1. Population and Sample Sizes
Population Size
Faculty
Normal Academic
Status Probation
Humanities and Social Sciences
2,283
99
Science
932
92
Education
2,326
11
Technology and Community Development
253
49
Health and Sports Science
721
28
Fine Arts
442
30
Economics and Business Administration 2,135
198
Law
1,167
138
Sum
10,259
645
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ข้ อ มู ล ใ น
แบบสอบถาม และบันทึกข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วย
โปรแกรม SPSS (Statistical Package For Social
Sciences) รุ่น 17 [3-6] โดยมีสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี ้
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น ของเกรดเฉลี่ ย
สะสมของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
จ�ำแนกตามตัวแปรอิสระ จะใช้ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต�่ำสุด และค่าสูงสุด [7]
การเปรียบเทียบเกรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ ระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�ำแนกตามตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระมี 2 ระดับ ได้ แก่ เพศ (ชาย, หญิง)
และภู มิ ล� ำ เนา (จั ง หวั ด สงขลา พั ท ลุ ง ตรั ง และ
นครศรีธรรมราช, จังหวัดอืน่ ๆ) ซึง่ การศึกษาครัง้ นี ้ก�ำหนด
ให้ ภมู ลิ ำ� เนาเป็ นตัวแปรทีม่ เี พียง 2 ระดับ เนื่องจากนิสติ
ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยทักษิ ณส่วนใหญ่มี
ภู มิ ล� ำ เนาอยู่ ใ นจั ง หวั ด สงขลา พั ท ลุ ง ตรั ง และ
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Sum
2,382
1,024
2,337
302
749
472
2,333
1,305
10,904

Sample Size
Normal Academic Sum
Status Probation
66
46
112
27
43
70
68
6
74
8
23
31
21
13
34
13
14
27
62
91
153
34
64
98
299
300
599

นครศรี ธรรมราช โดยมีภมู ิล�ำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นๆ อีก
เพียงเล็กน้ อย ตรวจสอบความแปรปรวนของเกรดเฉลี่ย
สะสมของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
จ�ำแนกตามตัวแปรอิสระที่มี 2 ระดับ ด้ วยการทดสอบ
ความแปรปรวนของเลวี น ภายใต้ การใช้ ค่ า เฉลี่ ย
(Levene’s Test based on Mean) พบว่ า ความ
แปรปรวนของเกรดเฉลี่ยสะสม จ�ำแนกตามเพศ มีคา่ ไม่
เท่ากัน (Levene Statistic = 32.243, p-value ≈ 0) และ
เมื่อจ�ำแนกตามภูมิล�ำเนา พบว่า ความแปรปรวนมีค่า
เท่ากัน (Levene Statistic = 3.665, p-value = 0.056)
อนุม านว่ า เกรดเฉลี่ ย สะสมของนิ สิ ต ระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในแต่ละระดับของ
ตัวแปรอิสระ มีการแจกแจงปกติ (Normal Distribution)
ด้ วยทฤษฎีบทขีดจ�ำกัดส่วนกลาง (Central Limit Theorem) ดังนันจะเปรี
้
ยบเทียบเกรดเฉลีย่ สะสม จ�ำแนกตาม
เพศ ด้ วยการทดสอบที กรณีความแปรปรวนมีคา่ ไม่เท่า
กัน (Unpooled T-Test) และเมื่อจ�ำแนกตามภูมิล�ำเนา
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จะใช้ การทดสอบที กรณี ความแปรปรวนมีค่าเท่ากัน
(Pooled T-Test) [7] ตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 ระดับ
ได้ แก่ ชันปี
้ การศึกษา (ชันปี
้ ที่ 2, ชันปี
้ ที่ 3, ชันปี
้ ที่ 4 – 8)
คณะ (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,
ศึกษาศาสตร์, เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน, วิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา, เศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ,
ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ ) วิธีการสอบเข้ าศึกษา
(วิธีรับตรง, โครงการพิเศษ, แอดมิชชัน) สายการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต, ศิลป์ -คณิต/
ศิลป์ -ภาษา/ศิลป์ -สังคม, อื่นๆ) เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (น้ อยกว่า 2.50, 2.50 – 3.00,
มากกว่ า 3.00) ระดับ การศึ ก ษาของบิ ด า (ต�่ ำ กว่ า
มัธยมศึกษาตอนต้ น, มัธยมศึกษาตอนต้ น, มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช., อนุปริ ญญา/ปวส. หรื อสูงกว่า) ระดับ
การศึก ษาของมารดา (ต�่ำ กว่า มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ,
มัธยมศึกษาตอนต้ น, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.,
อนุ ป ริ ญญา/ปวส. หรื อสู ง กว่ า ) อาชี พ ของบิ ด า
(รับราชการ, รับจ้ าง, เกษตรกร, อืน่ ๆ) อาชีพของมารดา
(รับราชการ, รับจ้ าง, เกษตรกร, อืน่ ๆ) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ของครอบครัว (ไม่เกิน 15,000 บาท, 15,001 – 25,000
บาท, มากกว่า 25,000 บาท) เวลาทีใ่ ช้ ไปกับการพักผ่อน
กับกิจกรรมต่างๆ (น้ อยกว่า 3 ชัว่ โมง, 3 – 4 ชัว่ โมง,
มากกว่า 4 ชัว่ โมง) และเวลาที่ใช้ ไปกับการท�ำการบ้ าน/
ทบทวนบทเรียน (น้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง, 1 – 2 ชัว่ โมง, มากกว่า
2 ชัว่ โมง)
ตรวจสอบความแปรปรวนของเกรดเฉลีย่ สะสม
ของนิสติ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�ำแนก
ตามตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 ระดับ ด้ วยการทดสอบ
ความแปรปรวนของเลวีน ภายใต้ การใช้ คา่ เฉลี่ย พบว่า
ความแปรปรวนของเกรดเฉลี่ยสะสม จ�ำแนกตามชันปี
้
การศึกษา มีคา่ ไม่เท่ากัน (Levene Statistic = 4.566,
p-value = 0.011) จ� ำ แนกตามคณะ พบว่า ความ
แปรปรวนมีค่าไม่เท่ากัน (Levene Statistic = 5.645,
p-value ≈ 0) จ�ำแนกตามวิธีการสอบเข้ าศึกษา พบว่า
ความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากัน (Levene Statistic =
13.679, p-value ≈ 0) จ�ำแนกตามสายการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ความแปรปรวนมีค่าไม่
เท่ากัน (Levene Statistic = 9.019, p-value ≈ 0)
จ� ำ แนกตามเกรดเฉลี่ ย สะสมระดับ มัธ ยมศึก ษาตอน
ปลาย พบว่า ความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากัน (Levene
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Statistic = 27.511, p-value ≈ 0) จ�ำแนกตามระดับการ
ศึกษาของบิดา พบว่า ความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากัน
(LeveneStatistic = 5.297, p-value = 0.001) จ�ำแนกตาม
ระดับการศึกษาของมารดา พบว่า ความแปรปรวนมีคา่ ไม่
เท่ากัน (Levene Statistic = 10.847, p-value ≈ 0) จ�ำแนก
ตามอาชีพของบิดา พบว่า ความแปรปรวนมีคา่ ไม่เท่ากัน
(Levene Statistic = 12.686, p-value ≈ 0) จ�ำแนกตาม
อาชีพของมารดา พบว่า ความแปรปรวนมีค่าเท่ากัน
(Levene Statistic = 0.682, p-value = 0.563) จ�ำแนก
ตามรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของครอบครั ว พบว่ า
ความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากัน (Levene Statistic =
4.359, p-value = 0.013) จ�ำแนกตามเวลาที่ใช้ ไปกับ
การพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ พบว่า ความแปรปรวนมี
ค่าไม่เท่ากัน (Levene Statistic = 5.637, p-value =
0.004) และจ�ำแนกตามเวลาที่ใช้ ไปกับการท�ำการบ้ าน/
ทบทวนบทเรี ยน พบว่า ความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากัน
(Levene Statistic = 14.099, p-value ≈ 0)
อนุม านว่ า เกรดเฉลี่ ย สะสมของนิ สิ ต ระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในแต่ละระดับของ
ตัวแปรอิสระ มีการแจกแจงปกติ ด้ วยทฤษฎีบทขีดจ�ำกัด
ส่วนกลาง ดังนันจะเปรี
้
ยบเทียบเกรดเฉลีย่ สะสม จ�ำแนก
ตามอาชีพของมารดา ด้ วยการทดสอบเอฟ (F-Test) ของ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) เนื่องจากความแปรปรวนของเกรดเฉลีย่ สะสม
จ�ำแนกตามอาชีพของมารดามีคา่ เท่ากัน และเมือ่ จ�ำแนก
ตามชัน้ ปี การศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ าศึกษา สาย
การเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ การศึกษาของ
บิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว เวลาทีใ่ ช้ ไปกับการพักผ่อน
กับกิจกรรมต่างๆ และเวลาที่ใช้ ไปกับการท�ำการบ้ าน/
ทบทวนบทเรี ยน จะใช้ การทดสอบเวลล์ (Welch Test)
เนื่องจากความแปรปรวนของเกรดเฉลี่ยสะสม จ�ำแนก
ตามตัวแปรอิสระเหล่านี ้ มีค่าไม่เท่ากัน ถ้ าพบว่าเกรด
เฉลี่ยสะสมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญแล้ ว
จะทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีการทดสอบพหุ
พิสยั ของดันแคน (Duncan’s Multiple Range Test) [8-9]
ซึง่ วิธีการทดสอบพหุพิสยั ของดันแคนเป็ นวิธีที่สามารถ
ควบคุมระดับนัยส�ำคัญ (Level of Significance) และ
ก�ำลังการทดสอบ (Power of a Test) ได้ อย่างเหมาะสม
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ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวน 599 คน ด้ วยความถี่ (n) ร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ย
( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าต�่ำสุด (Min) ค่า

สูงสุด (Max) การทดสอบที (T-Test) การทดสอบเอฟ
(F-Test) ของการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน และ
การทดสอบเวลล์ (Welch Test) แสดงดัง Table 2

Table 2. Comparing Cumulative GPA of by Independent Variables
Independent Variables
n
%
S.D. Min
X
Male
275 45.91 2.22 0.51 1.46
Sex
Female
324 54.09 2.46 0.63 1.50
2
153 25.54 2.75 0.60 1.67
Year of
3
275 45.91 2.18 0.50 1.53
Study
4–8
171 28.55 2.28 0.55 1.46
Human. and
112 18.70 2.46 0.61 1.65
Social Sci.
Science
70 11.69 2.13 0.51 1.50
Education
74 12.35 2.83 0.52 1.73
Tech. and
31 5.18 2.04 0.35 1.56
Comm.
Faculty
Health and
34 5.68 2.53 0.57 1.83
Sports Sci.
Econ. and
153 25.54 2.33 0.60 1.65
Bus.
Fine Arts and
125 20.87 2.17 0.48 1.46
Law
A d m i s - Normal
356 59.43 2.43 0.61 1.46
sion
Special
118 19.70 2.29 0.59 1.56
ProceAdmission
125 20.87 2.19 0.49 1.53
dures
Major in Science
H i g h Art
School Other

336 56.09
157 26.21
106 17.70

2.37
2.42
2.22
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0.58
0.64
0.51

Max
3.74
3.87
3.87
3.53
3.81

Test Stat.

p-value

Unpooled T
= -5.125

0.000*

Welch
= 49.320

0.000*

Welch
= 19.957

0.000*

Welch
= 10.874

0.000*

Welch
= 4.486

0.012*

3.74
3.50
3.87
3.02
3.53
3.74
3.53
3.87
3.81
3.43

1.50 3.81
1.46 3.87
1.65 3.74
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Independent Variables
Less Than
GPA in 2.50
H i g h 2.50 – 3.00
School Greater Than
3.00
Songkhla,
Phatthalung,
H o m e - Trang,
Nakhon Si
land
Thammarat
Other
Less Than
Grade 9
Educat i o n a l Grade 9
Level
Grade 12
of Father
Diploma or
Higher
Less Than
Grade 9
Educat i o n a l Grade 9
Level
Grade 12
of Mother
Diploma or
Higher
Government
officer
OccupaFreelancer
tion
of Mother Farmer
Other

n

%

S.D.

Min

Max Test Stat.

124

20.70 2.03

0.36

1.56

3.44

281

46.91 2.20

0.50

1.50

3.50

194

32.39 2.78

0.59

1.46

3.87

407

67.95 2.33

0.57

1.46

3.87 Pooled T
= -1.248

192

32.05 2.40

0.63

1.52

3.81

95

15.86 2.22

0.53

1.64

3.50

201
153

33.56 2.26
25.54 2.37

0.55
0.57

1.53
1.50

3.81 Welch
3.87 = 7.662

150

25.04 2.54

0.65

1.46

3.74

97

16.19 2.30

0.57

1.64

3.50

183
157

30.55 2.23
26.21 2.42

0.48
0.63

1.56
1.52

3.70 Welch
3.87 = 5.966

162

27.05 2.46

0.64

1.46

3.81

60

10.02 2.27

0.62

1.64

3.50

118
301
120

19.70 2.35
50.25 2.39
20.03 2.31

0.62
0.58
0.58

1.46
1.56
1.52

3.87 F
= 1.044
3.70
3.81

X

Welch
= 101.739

29
p-value

0.000*

0.213

0.000*

0.001*

0.373
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Independent Variables
Average
Monthly
Income
of Family

Time to
Relax
T i m e
Spent in
Homework/
Lesson
Overall

Less Than
15,000
15,001 –
25,000
Greater Than
25,000
Less Than 3
Hours
3 – 4 Hours
Greater Than
4 Hours
Less Than 1
Hours
1 – 2 Hours
Greater Than
2 Hours

* Significance at the Level .05.

n

%

X

S.D.

Min

Max

147

24.54

2.49

0.64

1.52

3.87

382

63.77

2.32

0.57

1.46

3.58

70

11.69

2.24

0.53

1.64

3.50

47

7.85

2.35

0.50

1.76

3.87

310

51.75

2.41

0.60

1.46

3.74

242

40.40

2.28

0.58

1.50

3.70

394

65.78

2.24

0.52

1.46

3.51

152

25.38

2.55

0.62

1.52

3.74

53

8.85

2.65

0.75

1.50

3.87

599

100

2.35

0.59

1.46

3.87

จาก Table 2 พบว่า นิ สิต ส่วนใหญ่ ที่ต อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จ�ำนวน 324 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 54.09 ศึกษาอยูช่ นปี
ั ้ ที่ 3 จ�ำนวน 275 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 45.91 เป็ นนิสติ คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ
จ�ำนวน 153 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.54 สอบเข้ าศึกษา
ด้ วยวิธีรับตรงมากที่สดุ จ�ำนวน 356 คน คิดเป็ นร้ อยละ
59.43 สายการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ
วิทย์-คณิต จ�ำนวน 336 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.09 เกรด
เฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50 – 3.00
จ�ำนวน 281 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.91 ภูมิล�ำเนาส่วน
ใหญ่ อ ยู่จัง หวัด สงขลา พัทลุง ตรั ง นครศรี ธรรมราช
จ�ำนวน 407 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.95 บิดา และมารดา
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จ�ำนวน 201 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 33.56 และจ� ำนวน 183 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 30.55 ตามล�ำดับ บิด า และมารดามี อ าชี พ
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Test
p-value
Stat.

Welch
0.005*
= 5.528

Welch
0.050
= 3.058

Welch
=
0.000*
20.533

เกษตรกร จ�ำนวน 255 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.57 และ
จ�ำนวน 301 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.25 ตามล�ำดับ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 15,001 – 25,000 บาท
จ�ำนวน 382 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.77 เวลาที่ใช้ ไปกับ
การพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ 3 – 4 ชัว่ โมง/วัน จ�ำนวน
310 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.75 และเวลาที่ใช้ ไปกับการ
ท� ำ การบ้ า น/ทบทวนบทเรี ย นน้ อ ยกว่า 1 ชั่ว โมง/วัน
จ�ำนวน 394 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.78
ผลการเปรี ยบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�ำแนกตามเพศ
ชันปี
้ การศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ าศึกษา สายการเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมิล�ำเนา ระดับการศึกษาของ
บิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพ
ของมารดา รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนของครอบครัว เวลาที่ใช้
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ไปกับการพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ และเวลาที่ใช้ ไปกับ
การท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรียน พบว่า ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อเกรดเฉลี่ยสะสม อย่างมีนยั ส�ำคัญที่ระดับ .05 ได้ แก่
เพศ ชันปี
้ การศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ าศึกษา สาย
การเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาของ
บิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครั ว และเวลาที่ใช้ ไปกับการ

ท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยน โดยปั จจัยภูมิลำ� เนา อาชีพ
ของมารดา และเวลาที่ใช้ ไปกับการพักผ่อนกับกิจกรรม
ต่ า งๆ เป็ น ปั จ จัย ที่ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เกรดเฉลี่ ย สะสม
ส�ำหรับปั จจัยที่มีมากกว่า 2 ระดับ และมีอทิ ธิพลต่อเกรด
เฉลีย่ สะสม ผู้วจิ ยั ได้ ทำ� การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ เป็ นราย
คู่ โดยวิธีการทดสอบพหุพสิ ยั ของดันแคน แสดงดังตาราง
ที่ 3 ถึง 12

Table 3. Multiple comparison of mean by year of study
Year of Study (Cum. GPA)
4 – 8 (2.28)
3 (2.18)
0.10
4 – 8 (2.28)

* Significance at the Level .05.

จาก Table 3 พบว่า นิสติ ชันปี
้ ที่ 3 ( X = 2.18,
S.D. = 0.50) และชันปี
้ ที่ 4 – 8 ( X = 2.28, S.D. = 0.55)
มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกัน และจัดอยู่ในกลุ่มที่มี

31

2 (2.75)
0.57*
0.47*

เกรดเฉลี่ ย สะสมต�่ ำ กว่ า นิ สิ ต ชัน้ ปี ที่ 2 ( X = 2.75,
S.D. = 0.60)

Table 4. Multiple Comparison of Mean by Faculty
Year of Study
Science Fine Arts Econ. and Human.
Health Education
(Cum. GPA)
(2.13)
and
Bus.
and
and
(2.83)
Law (2.17) (2.33) Social Sci. Sports
(2.46) Sci. (2.53)
Tech. and
0.09
0.13
0.29*
0.42*
0.49*
0.79*
Comm. (2.04)
Science (2.13)
0.04
0.20
0.33*
0.40*
0.70*
Fine Arts and
0.16
0.29*
0.36*
0.66*
Law (2.17)
Econ. and
0.13
0.20
0.50*
Bus. (2.33)
Human. and
0.07
0.37*
Social Sci. (2.46)
Health and
0.30*
Sports Sci. (2.53)

* Significance at the Level .05.
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จาก Table 4 พบว่า นิสติ คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน ( X = 2.04, S.D. = 0.35) วิทยาศาสตร์
( X = 2.13, S.D. = 0.51) ศิ ล ปกรรมศาสตร์ แ ละ
นิตศิ าสตร์ ( X = 2.17, S.D. = 0.48) มีเกรดเฉลี่ยสะสม

ไม่แตกต่างกัน และจัดอยูใ่ นกลุม่ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ำ
ที่สดุ ขณะที่นิสติ คณะศึกษาศาสตร์ ( X = 2.83, S.D. =
0.52) มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงที่สดุ

Table 5. Multiple Comparison of Mean by Admission Procedures
Admission Procedures (Cum. GPA) Special (2.29)
Admission (2.19)
0.10
Special (2.29)
* Significance at the Level .05.

จาก Table 5 พบว่า นิสติ ที่สอบเข้ าศึกษาโดย
วิธีแอดมิชชัน ( X = 2.19, S.D. = 0.49) และโครงการ
พิเศษ ( X = 2.29, S.D. = 0.59) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่

แตกต่างกัน และจัดอยู่ในกลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ำ
กว่านิสติ ที่สอบเข้ าศึกษาโดยวิธีรับตรง ( 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)
Other (2.22)
0.15*
Science (2.37)
* Significance at the Level .05.

จาก Table 6 พบว่า นิสติ ที่มีสายการเรี ยนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ อื่นๆ เช่น สายช่าง และ
พาณิชยศาสตร์ ( X = 2.22, S.D. = 0.51) มีเกรดเฉลี่ย

Normal (2.43)
0.24*
0.14*

Art (2.42)
0.20*
0.05

สะสมต�่ำกว่านิสติ ที่มีสายการเรี ยน คือ วิทย์-คณิต ( X =
2.37, S.D. = 0.58) และศิลป์ -คณิต/ศิลป์ -ภาษา/ศิลป์ สังคม ( X = 2.42, S.D. = 0.64)

Table 7. Multiple Comparison of Mean by GPA in High School
GPA in High School (Cum. GPA)
Less Than 2.50 (2.03)
2.50 – 3.00 (2.20)

2.50 – 3.00 (2.20)
0.17*

* Significance at the Level .05.

จาก Table 7 พบว่า นิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้ อยกว่า 2.50 ( X = 2.03,
S.D. = 0.36) มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริ ญญาตรี ต�่ำ
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Greater Than 3.00 (2.78)
0.75*
0.58*

ที่สดุ ขณะที่นิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมากกว่า 3.00 ( X = 2.78, S.D. = 0.59) มี
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริ ญญาตรี สงู ที่สดุ
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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)
Less Than Grade 9 (2.22)
0.04
0.15*
Grade 9 (2.26)
0.11
Grade 12 (2.37)
* Significance at the Level .05.

จาก Table 8 พบว่า นิสิตที่บิดามีการศึกษา
ระดับต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้ น ( X = 2.22, S.D. =
0.53) และมัธยมศึกษาตอนต้ น ( X = 2.26, S.D. = 0.55)
มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกัน และจัดอยู่ในกลุม่ ที่มี

Diploma or Higher (2.54)
0.32*
0.28*
0.17*

เกรดเฉลี่ยสะสมต�่ำที่สดุ ขณะที่นิสิตที่บิดามีการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญา/ปวส. หรื อสูงกว่า ( X = 2.54, S.D. =
0.65) มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงที่สดุ

Table 9. Multiple Comparison of Mean by Educational Level of Mother
Educational Level of Mother Less Than Grade 9
Grade 12
(Cum. GPA)
(2.30)
(2.42)
Grade 9 (2.23)
0.07
0.19*
Less Than Grade 9 (2.30)
0.12
Grade 12 (2.42)

*Significance at the Level .05.

จาก Table 9 พบว่า นิสติ ที่มารดามีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ( X = 2.23, S.D. = 0.48) และ
ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้ น ( X = 2.30, S.D. = 0.57) มี
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกัน และจัดอยู่ในกลุ่มที่มี
เกรดเฉลีย่ สะสมต�ำ่ ทีส่ ดุ ขณะทีน่ สิ ติ ทีม่ ารดามีการศึกษา

จากตารางที่ 10 พบว่า นิสิตที่บิดามีอาชีพรับ
ราชการ ( X = 2.14, S.D. = 0.42) มีเกรดเฉลี่ยสะสม
ต�่ำที่สดุ ขณะที่นิสิตที่บิดามีอาชีพรับจ้ าง ( X = 2.44,
S.D. = 0.65) และอื่นๆ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ

Diploma or Higher
(2.46)
0.23*
0.16*
0.04

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( X = 2.42, S.D. =
0.63) และอนุปริ ญญา/ปวส. หรื อสูงกว่า ( X = 2.46,
S.D. = 0.64) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกัน และจัด
อยูใ่ นกลุม่ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงที่สดุ

Table 10. Multiple Comparison of Mean by Occupation of Father
Occupation of Father
Farmer (2.31)
Freelancer (2.44)
(Cum. GPA)
Government officer (2.14)
0.17*
0.30*
Farmer (2.31)
0.13
Freelancer (2.44)
*Significance at the Level .05.
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Other (2.47)
0.33*
0.16*
0.03

พนักงานบริ ษัทเอกชน ( X = 2.47, S.D. = 0.64) มีเกรด
เฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกัน และจัดอยู่ในกลุ่มที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมสูงที่สดุ
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Table 11. Multiple Comparison of Mean by Average Monthly Income of Family
Average Monthly Income
15,001 – 25,000 (2.32)
Less Than 15,000 (2.49)
of Family (Cum. GPA)
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 พบว่า นิสติ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนของครอบครัวมากกว่า 25,000 บาท ( X = 2.24,
S.D. = 0.53) และ 15,001 – 25,000 บาท ( X = 2.32,
S.D. = 0.57) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกัน และจัด

อยู่ในกลุ่มที่ มีเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่านิ สิตที่ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวไม่เกิน 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/
1 – 2 Hours (2.55)
Greater Than 2 Hours (2.65)
Lesson (Cum. GPA)
Less Than 1 Hours (2.24)
0.31*
0.41*
1 – 2 Hours (2.55)
0.10
* Significance at the Level .05.

จากตารางที่ 12 พบว่า นิสติ ทีใ่ ช้ เวลาไปกับการ
ท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยนน้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง ( X =
2.24, S.D. = 0.52) มีเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่านิสติ ที่ใช้
เวลาไปกับการท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยน 1 – 2 ชัว่ โมง
( X = 2.55, S.D. = 0.62) และมากกว่า 2 ชัว่ โมง ( X =
2.65, S.D. = 0.75)

สรุ ปผลการวิจยั และวิจารณ์ ผล
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสติ ระดับปริ ญญาตรี
มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ โดยพิ จ ารณาเกรดเฉลี่ ย สะสม
จ�ำแนกตามเพศ ชันปี
้ การศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ า
ศึกษา สายการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมลิ ำ� เนา
ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา
อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ของครอบครัว เวลาที่ใช้ ไปกับการพักผ่อนกับกิจกรรม
ต่างๆ เช่น เล่นเกม เล่นเฟสบุ๊ค ดูหนัง โดยเฉลี่ยชัว่ โมง/
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วัน และเวลาที่ใช้ ไปกับการท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยน
โดยเฉลี่ยชัว่ โมง/วัน ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ มาโดย
วิธีการชักตัวอย่างแบบแบ่งชันอย่
้ างมีระบบวงกลม ซึง่
คือ นิสติ ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ลง
ทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จ�ำนวน 599
คน เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด การทดสอบที
การทดสอบความแปรปรวนของเลวีน ภายใต้ การใช้ ค่า
เฉลี่ย การวิเคราะห์ ความแปรปรวน และการทดสอบ
เวลล์ ถ้ าพบว่าเกรดเฉลีย่ สะสมมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญแล้ ว จะทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดย
วิธีการทดสอบพหุพิสยั ของดันแคน ผลการวิจยั พบว่า
เพศ ชันปี
้ การศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ าศึกษา สาย
การเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาของ
บิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครั ว และเวลาที่ใช้ ไปกับการ
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ท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยน เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
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
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ อย่างมีนยั ส�ำคัญที่ระดับ .05 แต่
ปัจจัยภูมลิ ำ� เนา อาชีพของมารดา และเวลาทีใ่ ช้ ไปกับการ
พักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ เป็ นปัจจัยทีไ่ ม่มอี ทิ ธิพล จากผล
การวิจยั ครังนี
้ ผู้ ้ วจิ ยั สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
เพศ มีอทิ ธิพลต่อเกรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ ระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05 โดย
นิสติ เพศหญิงมีเกรดเฉลีย่ สะสมสูงกว่าเพศชาย อาจเนือ่ ง
มาจากนิสิตหญิงมักมีระดับความตังใจเรี
้ ยนและความ
ขยันมากกว่าจึงส่งผลให้ นสิ ติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดีกว่า ผลการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ตงไว้
ั้
และมีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของนารีรัตน์ ณ นุ
วงศ์ [10] ทีพ่ บว่า เพศเป็ นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ชันปี
้ การศึกษา มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม
ของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ อย่างมี
นัยส�ำคัญทีร่ ะดับ .05 โดยการศึกษาครังนี
้ ้ได้ ทดสอบความ
แตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมจากแต่ละชันปี
้ การศึกษา
เป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการทดสอบพหุพสิ ยั ของดันแคน พบว่า
นิสติ ชันปี
้ ที่ 2 มีเกรดเฉลีย่ สะสมสูงกว่าชันปี
้ อนื่ ๆ อาจเนือ่ ง
มาจากรายวิชาทีศ่ กึ ษาของนิสติ ชันปี
้ ที่ 2 ส่วนใหญ่ยงั เป็ น
วิชาพืน้ ฐานและวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งไม่ยากมากนักจึง
ท�ำให้ มีผลการเรี ยนที่ดี ขณะที่นิสิตชันปี
้ ท่ี 3 – 8 จะต้ อง
เรี ยนวิชาเอกซึ่งมีความยากมากกว่าจึงท�ำให้ มีผลการ
เรี ยนลดลงจนอาจส่งผลให้ มีสถานภาพรอพินิจ ผลการ
ศึกษาครั ง้ นี เ้ ป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ตัง้ ไว้ ซึ่งมี ความ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของนารีรัตน์ ณ นุวงศ์ [10] ที่
พบว่า ชันปี
้ การศึกษาเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความสอดคล้ องกับผล
การศึกษาของฐาปาณีย์ นิเดร์ ฮะ และเมตตา กูนงิ [11] ที่
พบว่า ชันปี
้ เป็ นปัจจัยทีส่ ง่ ผลกับภาวะรอพินจิ
คณะ มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทีร่ ะดับ .05 โดยการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทดสอบความแตกต่าง
ของเกรดเฉลีย่ สะสมจากแต่ละคณะเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการ
ทดสอบพหุพิสัยของดันแคน พบว่า นิสิตคณะศึกษา
ศาสตร์ มเี กรดเฉลีย่ สะสมสูงทีส่ ดุ แต่นสิ ติ คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์และ
นิตศิ าสตร์ มีเกรดเฉลีย่ สะสมไม่แตกต่างกัน และจัดอยูใ่ น
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กลุม่ ทีม่ เี กรดเฉลีย่ สะสมต�ำ่ ทีส่ ดุ อาจเนือ่ งมาจากการสอบ
เข้ าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มีอตั ราการแข่งขันสูงจึง
ต้ องใช้ คะแนนการสอบเข้ าในระดับสูง นัน่ หมายความว่า
นิสิตคณะนี ้ย่อมมีระดับสติปัญญาที่ดี ขณะที่นิสติ คณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม
ศาสตร์และนิตศิ าสตร์ อาจมีผ้ เู รียนจ�ำนวนน้ อย ท�ำให้ มกี าร
เปิ ดรับเพิม่ เติมอีกหลายรอบเพื่อให้ มีจ�ำนวนนิสติ เป็ นไป
ตามเป้าหมายทีห่ ลักสูตรก�ำหนดไว้ นัน่ หมายความว่า จะ
ได้ นสิ ติ ทีไ่ ม่สามารถสอบเข้ าทีอ่ นื่ ๆ ได้ ซึง่ เป็ นนิสติ ทีม่ ผี ล
การเรียนไม่ดี ผลการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นไปตามสมมุตฐิ านที่
ตังไว้
้ และมีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของนารีรตั น์
ณ นุวงศ์ [10] ทีพ่ บว่า คณะเป็ นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิธีการสอบเข้ าศึกษา มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ย
สะสมของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 โดยการศึกษาครั ง้ นี ไ้ ด้
ทดสอบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมจากแต่ละ
วิธีการสอบเข้ าศึกษาเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการทดสอบพหุ
พิสยั ของดันแคน พบว่า นิสติ ทีส่ อบเข้ าศึกษาด้วยวิธรี บั ตรง
มีเกรดเฉลีย่ สะสมสูงกว่านิสติ ที่สอบเข้ าศึกษาด้ วยวิธีแอ
ดมิชชันและโครงการพิ เ ศษ อาจเนื่ อ งมาจากนิ สิ ต ที่
สอบเข้ าด้ วยวิธีการรั บตรง มหาวิทยาลัยสามารถคัด
เลื อ กนิ สิ ต ที่ มี ผ ลการเรี ย นที่ ดี ไ ด้ ม ากกว่า นิ สิ ต ที่ ส อบ
เข้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ๆ ผลการศึก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ น ไปตาม
สมมุติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการ
ศึกษาของสุรัสวดี นางแล [12] ที่พบว่า วิธีการสอบ
เข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สายการเรี ยนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลาย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เกรดเฉลี่ ย สะสมของนิ สิ ต ระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ อย่างมีนัยส�ำคัญที่
ระดับ .05 โดยการศึกษาครั ง้ นี ไ้ ด้ ทดสอบความแตก
ต่า งของเกรดเฉลี่ ย สะสมจากแต่ล ะสายการเรี ย นใน
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายเป็ น รายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทดสอบพหุพิสัยของดันแคน พบว่า นิ สิตที่ เรี ยนสาย
วิทย์ -คณิ ต และศิลป์ -คณิ ต/ศิลป์ -ภาษา/ศิลป์ -สังคม
มี เ กรดเฉลี่ ย สะสมสูง กว่ า นิ สิ ต ที่ เ รี ย นสายอื่ น ๆ เช่ น
สายช่ า ง และพาณิ ช ยศาสตร์ อาจเนื่ อ งมาจากสาย
การเรี ยนวิทย์-คณิต และศิลป์ -คณิต/ศิลป์ -ภาษา/ศิลป์ สังคม จะมีความยากกว่าสายการเรี ยนอื่นๆ ผู้ที่เคยเรี ยน
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
Volume 13 Number 2 July-December 2016

36

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

สายการเรี ยนนี ้ได้ ย่อมเป็ นผู้ที่มีระดับสติปัญญาที่ดี ผล
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งไว้
ั ้ และมีความ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของนารีรัตน์ ณ นุวงศ์ [10] ที่
พบว่า สายการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ น
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
เกรดเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอทิ ธิพล
ต่ อ เกรดเฉลี่ ย สะสมของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ อย่างมีนยั ส�ำคัญที่ระดับ .05 โดย
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทดสอบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับปริ ญญาตรี จากแต่ละกลุ่มของเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการ
ทดสอบพหุพิสยั ของดันแคน พบว่า นิสิตที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 3.00 มีเกรด
เฉลี่ยสะสมระดับปริ ญญาตรี สงู กว่านิสิตกลุม่ อื่นๆ อาจ
เนื่องมาจากนิสติ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสูง ย่อมเป็ นผู้ที่มีระดับสติปัญญาที่ดี จึงส่ง
ผลให้ มีเกรดเฉลีย่ สะสมระดับปริ ญญาตรี สงู ตามไปด้ วย
ผลการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นไปตามสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมี
ความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของฐาปาณีย์ นิเดร์ ฮะ
และเมตตา กูนิง [11] ที่พบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นปั จจัยที่ส่งผลกับภาวะรอ
พินิจ และมีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของสุวทั นา
สงวนรั ต น์ [13] ที่ พ บว่ า เกรดเฉลี่ ย สะสมระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อการรอพินิจ
ระดับการศึกษาของบิดา มีอิทธิ พลต่อเกรด
เฉลี่ยสะสมของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ทักษิณ อย่างมีนยั ส�ำคัญที่ระดับ .05 โดยการศึกษาครัง้
นี ไ้ ด้ ทดสอบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมจาก
แต่ละระดับการศึกษาของบิดาเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการ
ทดสอบพหุพิสยั ของดันแคน พบว่า นิสิตที่บิดามีการ
ศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ปวส. หรื อสูงกว่า มีเกรดเฉลี่ย
สะสมสูง กว่ า นิ สิ ต กลุ่ม อื่ น ๆ อาจเนื่ อ งมาจากบิ ด า
สามารถให้ ความรู้ แก่บตุ รหลานของตนเองได้ จึงส่งผล
ให้ นิสิตมีผลการเรี ยนที่ดีขึ ้น ผลการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นไป
ตามสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ และมีความสอดคล้ องกับผลการ
ศึกษาของอ�ำนาจ วังจีน [14] ที่พบว่า ระดับการศึกษา
ของบิ ด าเป็ นปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสถิ ติ กั บ
สถานภาพของนักศึกษา
ระดับการศึกษาของมารดา มีอิทธิพลต่อเกรด
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เฉลี่ยสะสมของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ อย่างมีนยั ส�ำคัญที่ระดับ .05 โดยการศึกษาครัง้
นี ไ้ ด้ ทดสอบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมจาก
แต่ละระดับการศึกษาของมารดาเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการ
ทดสอบพหุพิสยั ของดันแคน พบว่า นิสิตที่มารดามีการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ขึ ้นไป มีเกรด
เฉลี่ ย สะสมสูง กว่ า นิ สิ ต กลุ่ม อื่ น ๆ อาจเนื่ อ งมาจาก
มารดาสามารถให้ ความรู้ แก่บุตรหลานของตนเองได้
จึงส่งผลให้ นิสิตมีผลการเรี ยนที่ดีขึ ้น ผลการศึกษาครัง้
นี ้เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ และมีความสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของอ�ำนาจ วังจีน [14] ที่พบว่า ระดับ
การศึกษาของมารดาเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ทาง
สถิติกบั สถานภาพของนักศึกษา
อาชีพของบิดา มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม
ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ อย่าง
มีนยั ส�ำคัญที่ระดับ .05 โดยการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทดสอบ
ความแตกต่า งของเกรดเฉลี่ ย สะสมจากแต่ล ะอาชี พ
ของบิดาเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการทดสอบพหุพิสยั ของดัน
แคน พบว่า นิสิตที่บิดามีอาชีพรั บจ้ าง และอื่นๆ เช่น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษัทเอกชน มีเกรด
เฉลี่ยสะสมสูงกว่านิสิตกลุม่ อื่นๆ อาจเนื่องมาจากบิดา
ที่ประกอบอาชีพที่มีเวลาและมีความรู้ มากเพียงพอจะ
สามารถช่วยเหลือบุตรหลานของตนเองในด้ านการเรี ยน
ได้ จึงส่งผลให้ นิสิตมีผลการเรี ยนที่ดีขึ ้น ผลการศึกษา
ครัง้ นี ้เป็ นไปตามสมมุตฐิ านที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ มีความสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของภัทร์ พงศ์ พงศ์ภทั รกานต์ [15] ที่
พบว่า อาชีพของบิดาเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อการพ้ นสภาพ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว มีอิทธิพล
ต่ อ เกรดเฉลี่ ย สะสมของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ อย่างมีนยั ส�ำคัญที่ระดับ .05 โดย
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทดสอบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ย
สะสมจากแต่ ล ะกลุ่ม ของรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของ
ครอบครัวเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการทดสอบพหุพิสยั ของดัน
แคน พบว่า นิสิตที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ไม่เกิน 15,000 บาท มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่านิสิตกลุม่
อื่นๆ อาจเนื่องมาจากครอบครัวที่มีรายได้ สงู ท�ำให้ นิสติ
สามารถใช้ จ่ายเงินอย่างฟุ่ มเฟื อยซึง่ อาจไม่ได้ ใช้ ไปกับ
ด้ านการเรี ยน แต่เป็ นการเที่ยวเตร่ จึงส่งผลให้ นิสิตไม่
ได้ ใช้ เวลากับการทบทวนบทเรี ยนและส่งผลให้ ผลการ
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เรี ยนลดลง ผลการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นไปตามสมมุติฐานที่
ตังไว้
้ และมีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของฉลอง
สวัสดี และณรงค์ศกั ดิ์ โยธา [16] ที่พบว่า รายได้ เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นของครอบครั ว เป็ น ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เวลาที่ ใช้ ไปกับการท�ำการบ้ าน/ทบทวนบท
เรี ย น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เกรดเฉลี่ ย สะสมของนิ สิ ต ระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ อย่างมีนัยส�ำคัญที่
ระดับ .05 โดยการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทดสอบความแตกต่าง
ของเกรดเฉลี่ยสะสมจากแต่ละกลุม่ ของเวลาที่ใช้ ไปกับ
การท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยนเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการ
ทดสอบพหุพิสยั ของดันแคน พบว่า นิสิตที่ใช้ เวลาไปกับ
การท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยนตังแต่
้ 1 ชัว่ โมงขึ ้นไปมี
เกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่านิสิตกลุม่ อื่นๆ อาจเนื่องมาจาก
เวลาที่ใช้ ไปกับการท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยนที่เพิ่ม
ขึ ้นจะท�ำให้ นิสิตมีความเข้ าใจในเนื ้อหาวิชาที่เรี ยน จึง
สามารถท�ำข้ อสอบได้ และส่งผลให้ นิสิตมีผลการเรี ยน
ที่ดีขึน้ ผลการศึกษาครั ง้ นีเ้ ป็ นไปตามสมมุติฐานที่ตงั ้
ไว้ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของฐาปาณี
ย์ นิเดร์ ฮะ และเมตตา กูนิง [11] ที่พบว่า นักศึกษา
ภาวะรอพินิจมีพฤติกรรมการใช้ เวลาการเข้ าเรี ยน การ
ท�ำการบ้ านหรื องานในวิชาที่เรี ยน การท�ำงานอดิเรก
น้ อยกว่านักศึกษาภาวะปกติ และมี ความสอดคล้ อง
กับ ผลการศึ ก ษาของอนุวัต ร ศรี น วล [17] ที่ พ บว่ า
ปั จ จัย ด้ า นการใช้ เ วลาในการเรี ย นรู้ มี ผ ลต่อ ภาวะรอ
พินิจทางการศึกษา
จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า นิสิตที่อยู่ในกลุม่
เสี่ ย งต่อ การมี เ กรดเฉลี่ ย สะสมต�่ำ คื อ นิ สิต เพศชาย
ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ที่สงู กว่าปี ที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒ นาชุ ม ชน วิ ท ยาศาสตร์ ศิ ล ปกรรมศาสตร์ แ ละ
นิตศิ าสตร์ สอบเข้ าศึกษาโดยวิธีแอดมิชชันหรื อโครงการ
พิเศษ มีสายการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คือ อื่นๆ เช่น สายช่าง และพาณิชยศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้ อยกว่า 2.50 บิดา
และมารดามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อ
ต�่ำกว่า บิดามีอาชีพรับราชการ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ของครอบครัวมากกว่า 15,000 บาท และใช้ เวลาไปกับ
การท�ำการบ้ าน/ทบทวนบทเรี ยนน้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง ดัง
นันผู
้ ้ บริ หาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ควร
ให้ ความสนใจ รวมถึงให้ ค�ำแนะน�ำในการเรี ยนกับนิสิต
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กลุ่มนี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงต่อการมีผลการ
เรี ยนตกต�่ำ อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปควร
ศึกษาปั จจัยด้ านอื่นๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ย
สะสมของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
เช่น ปั จจัยด้ านระดับความรู้ พื ้นฐานก่อนเข้ าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการเรี ยน ปั จจัยด้ าน
ความเชื่อในศักยภาพของตนเอง ปั จจัยด้ านแรงจูงใจ
ใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ปั จ จั ย ด้ านอาจารย์ ผ้ ู สอน ปั จ จั ย ด้ าน
พฤติกรรมการสอน ปั จจัยด้ านบรรยากาศในห้ องเรี ยน
ปั จจัยด้ านหลักสูตร ปั จจัยด้ านสาขาวิชาที่ ศึกษาอยู่
ปั จจัยด้ านสถาบันการศึกษา ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
ปั จจัยด้ านกลุ่มเพื่อน ปั จจัยด้ านครอบครัว รายได้ /ราย
จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของนิ สิต จ� ำนวนครั ง้ ของการขาด
เรี ย น การมี โ รคประจ� ำ ตัว /ปั ญ หาชู้ สาว/ยาเสพติ ด
จ� ำ นวนบุ ค คลในครอบครั ว ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สูง กว่ า และเวลาที่ ใ ช้ ไ ปกับ การท� ำ
กิจกรรมหรื อท�ำงานพิเศษ เป็ นต้ น รวมถึงควรท�ำการ
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