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บทคัดย่อ

	 วตัถุประสงคใ์นการศกึษาครัง้นี	้ผูว้จิยัศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ของนักศึกษาเจเนอเรชันวาย	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 และสร้างสมการพยากรณ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ปีการศึกษา	2559	ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้ในการ

วิจัยทั้งหมด	6	ตัว	ได้แก่	ผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จำานวนสมาชิกในครอบครัวที่กำาลังศึกษา	

รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวัตอ่เดอืน	คา่ใชจ้า่ยเพือ่การศกึษาตอ่เดอืน	เจตคตขิองนกัศกึษาตอ่รายวชิาวทิยาศาสตร์

และคณติศาสตร	์และพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาต่อรายวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	กลุ่มตัวอยา่งใน

การวิจัยเป็นนักศึกษาเจนเนอเรชันวายที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	จำานวน	350	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเจเนอเรชันวาย	มีค่าความเชื่อถือ 

ได้ของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคอยู่ระหว่าง	0.85-0.94	วิเคราะห์ข้อมูล	โดยหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ	์และการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเส้นพหคุณู	ผลการวจัิยพบวา่	ปจัจัยทีส่่งผลตอ่

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรข์องนกัศกึษาเจเนอเรชนัวาย	ประกอบดว้ย	3	ตวัแปร 

ไดแ้ก	่ผลการเรยีนเฉลีย่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	รายได้เฉลีย่ของครอบครวัต่อเดือน	และเจตคติของนกัศกึษา

ต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 และได้สมการสำาหรับพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร	์คอื	ŷ = 39.220 + 6.641x1 + 0.000067x3 + 3.163x5	มคีา่ความคลาดเคลือ่น 

มาตรฐานเท่ากับ	10.31	คะแนน	และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับค่าแล้วเท่ากับร้อยละ	11.60
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ABSTRACT
	 This	research	aimed	to	study	the	leaning	achievement	of	science	and	mathematics	of	
generation	Y	students	in	Panyapiwat	institute	of	management	and	to	create	multiple	linear	
regression	equation	for	predicting	score	of	science	and	mathematics	skills	in	the	2015	academic	
year.	The	factors	included	six	variables	such	as	high	school	grade	point	average,	number	of	
family	members	studying	in	school,	average	monthly	income	of	family,	cost	for	education	per	
month,	attitude	towards	science	and	mathematics	and	active	learning	behavior	in	science	and	
mathematics.	The	numbers	of	generation	Y	samples	used	in	this	study	were	350	which	were	
randomly	selected	by	stratified	random	sampling.	The	research	tool	was	a	questionnaire	of	
factors	affecting	 learning	achievement	of	 the	generation	Y	students.	The	 reliability	of	each	
part	was	computed	by	Cronbanch’s	alpha	coefficient	with	the	range	of	0.850	to	0.943.	Data 
were	 analyzed	 by	 descriptive	 statistics	 such	 as	mean,	 standard	 deviation,	 correlation	 
coefficient	 and	multiple	 linear	 regression	 analysis.	 As	 the	 result,	 there	were	 three	 factors	 
affecting	learning	achievement	in	science	and	mathematics	skills	of	generation	Y	students,	such	
as	the	high	school	grade	point	average,	average	monthly	income	of	family	and	attitude	towards	
science	and	mathematics,	and	the	linear	regression	equation	for	predicting	score	of	science	

and	mathematics	skills	for	learning	achievement	of	generation	Y	students	was		ŷ = 39.220 + 

6.641x1 + 0.000067x3 + 3.163x5	with	standard	deviation	of	10.310	and	adjusted	coefficient	
of	determination	with	the	percentage	of	11.60.

KEYWORDS:	Multiple	Linear	Regression,	Learning	Achievement,	Generation	Y

บทนำา

	 ปัจจุบันการศึกษาถือเป็นองค์ประกอบที่มี

บทบาทในการพัฒนาความรู้รวมถึงการพัฒนาคนใน

ประเทศให้มีศักยภาพและความสามารถรอบด้าน	

ประเทศไทยจึงเห็นความสำาคัญต่อการศึกษาของ

คนในชาติเป็นอันดับต้นๆ	 เนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้ 

มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัยมากขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสารที่มีความสะดวก

และรวดเร็ว	 ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม	

หรือแม้กระทั่งทางด้านวิทยาการทางการแพทย์	

สำาหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปรียบเสมือน 

เบ้าหล่อหลอมที่จะพัฒนาคุณภาพของทรัพยากร

มนุษย์ให้มีองค์ความรู้และความสามารถในการ 

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ	 ได้	 ซึ่งสถาบัน

การศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจึงถือว่าเป็นองค์กร 

ที่มีความสำาคัญอย่างมากในการเป็นจุดเร่ิมต้นของ 

การผลิตนกัวิชาการ	นกัวชิาชีพชัน้สูง	หรือผู้เชีย่วชาญ

ในแขนงต่างๆ	 ให้มีประสิทธิภาพ	 ปัจจุบันสถาบัน 

การศกึษาสว่นใหญเ่ปน็นกัศกึษากลุม่เจเนอเรชนัวาย

ท่ีนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการเรียนการสอน 

ส่งผลให้เจตคติและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

เปลี่ยนไป	 เช่น	 ไม่มีความอดทนอดกลั้น	 สมาธิสั้น	

และนักศึกษาเน้นการใช้เทคโนโลยีระหว่างเรียนมาก 

เกินไป	 จึงทำาให้ความสนใจในการเรียนลดน้อยลง	

เป็นต้น	 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญของรายวิชา

พ้ืนฐานท่ีเป็นรากฐานนำาไปสู่กระบวนการทาง

ความคิดอย่างมีระบบ	 โดยที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใน

ระดับอุดมศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชาทางด้าน



94 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐาน

ทางการเรียนรู้ไปยังสิ่งต่างๆ	 ได้	 ดังนั้นการพัฒนา

ทักษะการคิดจึงเป็นหัวใจสำาคัญของการจัดการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้

อย่างเป็นระบบ

	 จากการศึกษาช่ วงอายุของนักศึกษา 

ในปจัจบุนัอยูใ่นกลุม่เจเนอเรชนัวาย	(Generation	Y)	

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้มาพร้อมกับ

เทคโนโลยี	 โดยมีช่วงปีเกิดอยู่ระหว่างปี	 2524	 ถึงปี	

2539	(ขวัญชนก	กมลศุภจินดา,	2557)	ซึ่งนักศึกษา

กลุ่มเจเนอเรชันวายมีลักษณะท่ีกล้าแสดงออก 

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 มีความมั่นใจในตัวเองสูง 

ไม่หวั่นกับคำาวิจารณ์	 มีความก้าวล้ำาทางเทคโนโลยี

เป็นที่สุดและมีการเรียนรู้ตอบสนองท่ีรวดเร็ว	 แต่

นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชันวายจะมีสมาธิสั้น 

(อุทิส	 ศิริวรรณ,	 2555)	 และชอบหาวิธีต่างๆ	 ท่ี 

ได้มาโดยง่ายหรือหาวิธีการลัดขั้นตอน	จึงเป็นข้อเสีย 

ในกระบวนการคิดหรือวิเคราะห์	 ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญ

ในทักษะพื้นฐานท่ีจำาเป็นสำาหรับการเรียนรู้ทาง

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักศึกษาให้

มีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น	 งานวิจัยครั้งนี้จึงต้องการ

ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักศึกษากลุ่ม 

เจเนอเรชันวายว่าจะมีปัจจัยใดบ้างที่สามารถ 

พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักศึกษากลุ่ม 

เจเนอเรชันวาย	 เพื่อต่อยอดรายวิชาให้เกิดความ 

ทันสมัยกับยุคสมัยที่มีการแข่งขันทางด้านการศึกษา	

และการก้าวล้ำาทางเทคโนโลยที่สูงขึ้นในอนาคต	

	 จากเหตุผลข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความ

สำาคัญและประโยชน์ของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา

เจเนอเรชันวาย	 ท้ังนี้	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษาและช่วยให้การเรียนการสอน 

ในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผูว้จิยัจงึมุง่เนน้ใหน้กัศกึษาไดม้ทีกัษะทีจ่ำาเปน็ในการ

เรียนรู้	 โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะเน้นศึกษาตัวแบบ

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัศกึษาเจเนอเรชนัวาย	

ประกอบด้วย	6	ปัจจัย	ได้แก่	ผลการเรียนเฉลี่ยระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 จำานวนสมาชิกในครอบครัว 

ที่กำาลังศึกษา	 รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน	 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อเดือน	 เจตคติของ

นักศึกษาต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาต่อรายวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ของนักศึกษาเจเนอเรชันวาย

	 2.	เพื่อสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

ในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสต ร์และคณิตศาสต ร์ของ นักศึ กษา 

เจเนอเรชันวาย

สมมติฐานของการวิจัย

	 มีปัจจัยอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยจากทั้งหมด	

6	 ปัจจัย	 ดังนี้	 ผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	จำานวนสมาชิกในครอบครัวที่กำาลังศึกษา	

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน	 ค่าใช้จ่ายเพื่อ

การศึกษาต่อเดือน	 เจตคติของนักศึกษาต่อรายวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 และพฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษาต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์	 ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักศึกษา 

เจเนอเรชันวาย	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ 	 คือ	

นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 ที่ลง

ทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

จำานวน	3,229	คน	ในปี	2559	
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 2. ตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัย

ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 Random	

Sampling)	 โดยแบ่งชั้นตามสาขาวิชาซึ่งจากข้อมูล

ประชากรมนีกัศกึษาภาคปกตทิีล่งทะเบยีนในรายวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ในปีการศึกษา	 2559	

รวมทั้งสิ้น	 3,229	 คน	 จากการคำานวณโดยใช้สูตร	

Yamane	 (1973)	 ที่จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำานวน	

350	คน	ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ	95	(ลว้น	สายยศ 

และ	 อังคณา	 สายยศ,	 2543)	 โดยกลุ่มตัวอย่าง 

ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	 จำานวน 

21	 คน	 สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์	 จำานวน 

28	คน	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	จำานวน	22	คน	

สาขาการจดัการธรุกจิการค้าสมยัใหม	่จำานวน	107	คน 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์	จำานวน	12	คน	สาขาการ

จัดการธุรกิจค้าปลีก	จำานวน	99	คน	สาขาการจัดการ

ธุรกิจอาหาร	จำานวน	24	คน	สาขาการจัดการธุรกิจ

ภัตตาคาร	จำานวน	8	คน	สาขานวัตกรรมการจัดการ

เกษตร	จำานวน	6	คน	สาขาการจัดการธุรกิจการบิน	

จำานวน	 18	 คน	 และสาขาบริหารคนและองค์การ	

จำานวน	5	คน

นิยามศัพท์เฉพาะ

	 ผู้ วิ จัยได้ ใช้นิยามศัพท์สำาหรับการวิ จัย 

ในครั้งนี้	ดังต่อไปนี้

	 นกัศกึษา	หมายถึง	นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ที่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์	ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 หมายถึง	 คะแนน

สะสมตลอดภาคการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป	 รายวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วิธีดำาเนินงานวิจัย

 1. เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

ใช้ในงานวิจัย

	 เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ นก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น

แบบสอบถามที่เก็บข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น	 3	 ตอน	

ดังนี้

 ตอนที่ 1	 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง	

เช่น	 เพศ	 อายุ	 ผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	จำานวนสมาชิกในครอบครัวที่กำาลังศึกษา	

รายได้เฉลีย่ของครอบครวัต่อเดือน	และคา่ใชจ้า่ยเพือ่

การศึกษาต่อเดือน	

 ตอนที่ 2	 แบบสอบถามด้านเจตคติของ

นักศึกษาต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

โดยมีลักษณะให้เลือกตอบ	 (Multiple	 Choices)	

เป็นการวัดความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษา	 เช่น	 ฝึก 

ให้เป็นคนมีเหตุและผล	ความกระตือรือร้น	หรือรู้จัก

การแก้ไขปัญหา	 เป็นต้น	 โดยมีค่าความเช่ือถือได้	

(Reliability)	ของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

เท่ากับ	0.90

 ตอนที่ 3	 แบบสอบถามด้านพฤติกรรม

การเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 โดย

มีลักษณะให้เลือกตอบ	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตนในห้องเรียน	การศึกษาค้นคว้า	การทำา

กจิกรรม	และ	การปฏบัิติตนและการแบง่เวลาทบทวน

นอกชั้นเรียน	 เป็นต้น	 โดยมีค่าความเช่ือถือได้ของ

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ	0.94

ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

	 ผู้วิ จัยศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(y)	 กับตัวแปรอิสระ	6	ตัว	 ได้แก่	 ผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (GPAX)	 (x1)	 จำานวน

สมาชิกในครอบครัวที่กำาลังศึกษา	 (x2)	 รายได้เฉลี่ย

ของครอบครัวต่อเดือน	 (x3)	 ค่าใช้จ่ายเพื่อการ

ศึกษาต่อเดือน	 (x4)	 เจตคติของนักศึกษาต่อรายวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 (x5)	 และพฤติกรรม
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การเรียนของนักศึกษาต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์	(x6)	ด้วยวิธีการคัดเลือกสมการถดถอย

จะใช้เซตยอ่ยทีด่ทีีส่ดุ	(Best	Subsets)	เพือ่หาสมการ

ที่จะใช้ในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด	 ซึ่ง 

ผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

พหคุณูทีม่ตีวัแปรตาม	และตวัแปรอสิระทัง้หมด	6	ตัว 

ได้แก่	x1, x2, x3, x4, x5 
และ	x6	 จึงได้ตัวแบบการ

ถดถอยดังนี้

	 																																															(1)

โดยที่	βi	 คือ	สัมประสิทธิ์การถดถอย	

	 (i	=	1,	2,	...,	6)	และ	ε	คือ	ความคลาดเคลื่อน
ของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

	 ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณท่ีใช้

สำาหรับพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของตัวแปรอิสระ	 x1  

(i	 =	 1,	 2,	 ...,	 6)	 ที่สามารถอธิบายตัวแบบของ	y  

ได้ดังนี้

	 																																															(2)

และสมการถดถอยคะแนนมาตรฐาน	คือ

	 																																															(3)

โดยที่	 	 คอื	คา่พยากรณ์การถดถอยสำาหรบัคะแนน	

มาตรฐานของตัวแปรตาม

	 	 คือ	 สัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเ ส้น

มาตรฐาน

	 	 คือ	 คะแนนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 

ตัวที่	i	เมื่อ	(i	=	1,	2,	...,	6)

 2. ขอ้สมมตติวัแบบถดถอยเชงิเสน้พหคุณู

	 สำาหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ

ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ	 ผู้วิจัยใช้วิธีการ

ประมาณค่ากำาลังสองน้อยที่สุด	 (Least	 Square	

Estimation)	 ซ่ึงมีข้อสมมติของความคลาดเคล่ือน	

(Error)	ดังนี้

	 1.	ตรวจสอบว่า	 ค่าคลาดเคล่ือนมีการ

แจกแจงปกติ	โดยพิจารณาจากคา่สถติิแอนเดอร์สันต์- 

ดาร์ร่ิง	 (Anderson-Daring)	 (Lewis,	 1961)	 ของ 

แผนภาพความน่าจะเป็นปกติ 	 (Normal i ty	 

Probability	Plot)

	 2.	ตรวจสอบว่า	คา่คลาดเคลือ่นเปน็อสิระกนั 

ด้วยทดสอบเดอบิน-วัตสัน	(Durbin-Watson	Test) 

(Durbin	 &	 Watson,	 1951)	 ในการทดสอบ 

สหสัมพันธ์ในตัว	(Autocorrelation)	อันดับที่	1	ของ

ค่าคลาดเคลื่อน

	 3.	ตรวจสอบว่า	 ค่าคลาดเคลื่อนมีความ

แปรปรวนคงที่	ด้วยการทดสอบ	Modified	Levene	

(Modified	Levene	Test)	(Gastwirth,	Gel,	&	Miao,	

2009)	

	 4.	ตรวจสอบมีพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระด้วยค่า	VIF	(Variance	Inflation	Factor)	ซึ่ง

คำานวณได้จาก

	 																																															(4)

	 คือ	 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ

พหุคูณของการถดถอยระหว่าง	Xj	โดยที่	p - 2	เป็น

ตัวแปรอิสระอื่นๆ	ที่อยู่ในตัวแบบการถดถอยพหุคูณ	

สำาหรับการพิจารณาการเกิดปัญหาการมีพหุสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระนั้นมีเกณฑ์ในการพิจารณา 

ค่าของ	VIF	คือ	VIF ≤ 5	แสดงว่า	เกิดปัญหาการ 

มีพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระขึ้นเพียงเล็กน้อย 

5 < VIF < 10	แสดงว่า	เกิดปัญหาการมีพหุสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระขึ้นปานกลาง	และ	VIF ≥ 10  

แสดงว่า	 เกิดปัญหาการมีพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระขึ้นอย่างรุนแรง
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ผลการวิจัย

	 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ท่ี ตอบแบบสอบถามมี  

จำานวน	 350	 คน	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นนักศึกษาเพศหญิงจำานวน	 178	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 50.86	 และเป็นนักศึกษาเพศชาย	 จำานวน 

172	คน	คิดเป็นร้อยละ	49.14	ส่วนใหญ่อายุ	20	ปี 

จำานวน	 178	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 50.86	 รองลงมา 

คือ	 อายุ	 19	 ปี	 จำานวน	 117	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

33.43	 สาขาวิชาที่กำาลังศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม

มากที่สุด	 คือ	 การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	

จำานวน	 107	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 30.57	 รองลงมา	 

คือ	สาขาการจัดการค้าปลีก	จำานวน	99	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	 28.29	 และระดับการศึกษาท่ีจบก่อน 

เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา

ที่จบจากมัธยมศึกษาตอนปลาย	 จำานวน	 318	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	 90.86	 ที่ เหลือเป็นนักศึกษาที่ 

จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 จำานวน	 32	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	9.14	

	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย	 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง

จำานวน	350	คน	พบว่า	นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ย 

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย	(GPAX)	มคีา่เฉลีย่เทา่กับ 

3.061	คะแนน	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั	0.433	

คะแนน	 เมื่อพิจารณาจำานวนสมาชิกในครอบครัว 

ทีก่ำาลงัศกึษาอยูโ่ดยเฉลีย่เทา่กบั	2	คน	รายไดเ้ฉลีย่ของ

ครอบครัวและค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยเฉลี่ยต่อ

เดือนเทา่กับ	27,382.890	บาท	และ	9,261.770	บาท	

ซึง่มสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั	18,728.380	บาท	

และ	5,897.390	บาท	ตามลำาดับ	เจตคติของนกัศกึษา

และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษารายวิชา 

วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรม์คีา่เฉล่ียเทา่กบั	3.711	

คะแนน	และ	3.385	คะแนน	โดยส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

เทา่กบั	0.662	คะแนน	และ	0.649	คะแนน	ตามลำาดับ	

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ 

คณิตศาสตร์	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	73.114	คะแนน	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 10.964	 คะแนน 

ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่ 1	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ

ตัวแปร X S.D.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	(y) 73.114 10.964

ผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(GPAX)	(x1) 3.061 0.433

จำานวนสมาชิกในครอบครัวที่กำาลังศึกษา	(x2) 2.410 1.423

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน	(x3) 27,382.890 18,728.380

ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อเดือน	(x4) 9,261.770 5,897.390

เจตคตขิองนกัศกึษาตอ่รายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์	(x5) 3.711 0.662

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์	(x6)
3.385 0.649

	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยต้องการ

ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์	 และเพื่อสร้างสมการที่จะ

ใช้ในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 (y)	 จากตัวแบบ 
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ในสมการ	 (1)	 ผู้วิจัยเริ่มต้นศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสมัพันธ์	(Correlation	Coefficient)	ดงัตารางท่ี	2 

และแผนภาพการกระจาย	 (Scatter	 Plot )	 

ดังภาพที่	1	

ตารางที่ 2	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ

y x1 x2 x3 x4 x5

x1 0.263**

x2 -0.046 -0.066

x3 0.108* -0.098 0.037

x4 -0.031 -0.031 0.019 0.274**

x5 0.220** 0.046 -0.078 0.105* 0.020

x6 0.131* 0.124* -0.035 0.022 -0.024 0.618**

*	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำาคัญ	0.05,	**	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำาคัญ	0.01

ภาพที่ 1	แผนภาพแสดงลักษณะการกระจายระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ

	 ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ระหวา่งตวัแปรตามและ

ตวัแปรอิสระ	ผลจากตารางที	่1	พบวา่	ผลสมัฤทธิท์าง 

การเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 (y)	
ของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 มี

ความสัมพันธ์เชิงเส้นสูงกับผลการเรียนเฉลี่ยระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	(x1)	มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

สงูสดุเทา่กบั	0.263	รองลงมาเปน็เจตคตขิองนกัศกึษา

ต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 (x5)	 และ

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน	 (x3)	 ที่มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	0.220	และ	0.108	ซึ่ง

สอดคล้องกับแผนภาพการกระจายระหว่างตัวแปร

ตามและตัวแปรอิสระ	 ดังภาพท่ี	 1	 ในการคัดเลือก

สมการถดถอยจะใช้เซตย่อยที่ดีที่สุด	 (Hocking	 &	

Leslie,	1967)	มตัีวแปรทีเ่หมาะสมทีส่ดุในสมการคอื 

ผลการเรียนเฉล่ียระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (x1) 

รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน	 (x3)	 และ
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เจตคติของนักศึกษาต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร	์(x5)	ซึง่ใหค้า่	Mallows C - p	นอ้ยท่ีสุด 

มีคา่เทา่กับ	2.900	มคีา่ความคลาดเคลือ่น	(S)	เท่ากบั	

10.310	 มีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจที่ปรับค่า 

แลว้	(Radj)	เทา่กบัรอ้ยละ	11.60	และมคีา่สมัประสิทธิ์

การตัดสินใจ	(R2)	เท่ากับร้อยละ	12.30	ดังนั้น	จะได้

สมการถดถอย	คือ

 ŷ = 39.220 + 6.641x1 + 0.000067x3 
+ 3.163x5																																											(5)

	 จากสมการที่	 4	 ผู้วิจัยทำาการตรวจสอบ 

ข้อสมมติของค่าความคลาดเคลื่อน	ดังนี้

	 ข้อที่	1	 ตรวจสอบพบว่า	 ค่าคลาดเคลื่อนมี

การแจกแจงปกต	ิเมือ่พิจารณาจากคา่สถติ	ิAnderson- 

Darling	มคีา่เทา่กบั	0.443	และมคีา่	p-value	เท่ากบั	

0.286

	 ข้อที่	2	 ตรวจสอบความเป็นอิสระกันของ

ค่าคลาดเคลื่อนข้อมูล	 พบว่า	 เศษเหลือเกิดอย่าง 

สุ่มรอบๆ	 ค่าเฉลี่ยศูนย์พิจารณาจากการทดสอบ	

Durbin-Watson	 ได้ค่า	 Durbin-Watson	 เท่ากับ	

1.746	เมื่อเทียบกับค่า	dL	มีค่าเท่ากับ	1.643	

	 ข้อที	่3	 ตรวจสอบความแปรปรวนของค่า

คลาดเคล่ือนมคีา่คงที	่เมือ่ตรวจสอบโดยใช	้Modified 

Levene	 Test	 ได้ค่าสถิติทดสอบ	 T	 มีค่าเท่ากับ	

0.280	และ	|T |	=	0.280	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคา่วกิฤต	

t0.025;(348)	มีค่าเท่ากับ	1.967	พบว่า	ค่าสถิติ	ซึ่งมีค่า	

p-value	เท่ากับ	0.778	

	 ข้อที	่4	 ตรวจสอบการไม่เกิดพหุสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระ	 Variance	 Inflation	 Factor	

(VIF)	พบว่า	ค่า	VIF	เท่ากับ	1	ซึ่งมีค่าน้อยกว่า	5	จึง

ไม่เกิดปัญหาพหุสัมพันธ์	แสดงดังตารางที่	2	

	 เมื่อได้ตัวแบบสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

ในสมการ	 (4)	 นำาไปสร้างกราฟเปรียบเทียบระหว่าง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์จริง	กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรป์ระมาณแสดงดงัภาพที	่

2	พบวา่	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์	 (y)	 และค่าพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

(ŷ)	 มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันมีค่า

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ	10.31	คะแนน

2

ตารางที่ 3	ค่า	Variance	inflation	factor

Predictor Coef (βi) SE Coef Standardized 

Coef (βi)

T p - value VIF

Constant 39.220 4.945 7.93 0.000

x1 6.641 1.285 0.262 5.17 0.000 1.000

x3 0.000067 0.00003 0.114 2.24 0.026 1.000

x5 3.163 0.841 0.191 3.76 0.000 1.000
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ภาพที่ 2	 การเปรียบเทียบระหว่างค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริงกับค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประมาณของ

รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สรุปผลการวิจัย

	 การวิจัยครั้ง น้ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์	 (y)	 ของนักศึกษาสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์	กับตัวแปรอิสระ	6	ตัว	ได้แก่	ผลการ

เรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(GPAX)	(x1)	

จำานวนสมาชิกในครอบครัวที่กำาลังศึกษา	(x2)	รายได้

เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน	 (x3)	 ค่าใช้จ่ายเพื่อการ

ศึกษาต่อเดือน	 (x4)	 เจตคติของนักศึกษาต่อรายวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 (x5)	 และพฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษาต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร	์(x6)	ผลการวจิยัพบวา่	ผลการเรยีนเฉล่ีย

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย	(GPAX)	(x1)	เจตคตขิอง

นักศึกษาต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

(x5)	 และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน	 (x3)	 มี

ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักศึกษา

เจเนอเรชันวาย	 อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	 0.05	 ตาม

ลำาดับ	โดยมีสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักศึกษา 

เจเนอเรชันวาย	คือ

ŷ = 39.220 + 6.641x1 + 0.000067x3 + 3.163x5

และสมการถดถอยคะแนนมาตรฐาน	คือ

1 3 5
ˆ 0.262 0.114 0.191y x x xZ Z Z Z= + +

มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	(S)	 เท่ากับ	10.31	

คะแนน	 มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับค่าแล้ว				

( 2
adjR )	 เท่ากับร้อยละ	 11.60	 และมีค่าสัมประสิทธิ์

การตัดสินใจ	(R2)	เท่ากับร้อยละ	12.30

อภิปรายผลการวิจัย

	 ปจัจัยทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักศึกษา

เจเนอเรชันวาย	 ได้แก่	 ผลการเรียนเฉลี่ยระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว

ต่อเดือน	 และเจตคติของนักศึกษาต่อรายวิชา

วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์สามารถอภปิรายได้ดงันี้

	 ผลการ เรี ยน เฉลี่ ย ระดับ มัธยมศึ กษา 

ตอนปลาย	 เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดบั	0.01	แสดงใหเ้หน็วา่ 

นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาสูง

เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานดี	มีความใฝ่รู้	ใฝ่เรียน	มีการ

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	 อาทิเช่น	 การเรียนพิเศษ 
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การอ่านหนังสือเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน	 เป็นต้น	

นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา 

ที่สูงย่อมสามารถนำาความรู้มาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่ง

ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ	 และมีความสำาคัญอย่าง

มากในการเรียนระดับปริญญาตรี	 ผลการศึกษา

สอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา	บุญพาวัฒนา	และ	

อัญรัตน์	วิเชียร	(2551)	พบว่า	ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ

ผลการเรียนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.01	 คือ	 ผลการเรียนเฉลี่ยก่อนเข้าศึกษา	 และ

สอดคล้องกับ	 ธนวัฒน์	 ศรีศิริวัฒน์	 (2556)	 พบว่า	 

ผลการเรยีนหรอืความรูพ้ืน้ฐานเดมิมผีลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมาก

	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร	์คอื	รายได้เฉล่ีย 

ของครอบครัวต่อเดือน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	 0.05	 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า	

ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง	 ครอบครัว

สามารถที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ศึกษา	 และยังเป็นตัวกำาหนดคุณภาพและโอกาส

ทางการเรียนของนักศึกษา	 นักศึกษาท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจดีไม่มีปัญหาทางด้านรายได้ของครอบครัว	

ย่อมได้รับโอกาสดีๆ	 และสิ่งที่ดีๆ	 มากกว่านักศึกษา 

ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำา	 ดังน้ัน	 นักศึกษาที่มี

ครอบครวัฐานะทางเศรษฐกจิท่ีด	ีมคีา่ใช้จา่ยท่ีเพยีงพอ 

ต่อการดำาเนินชีวิต	 นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุน

จากครอบครัวในด้านต่างๆ	 เช่น	 การซื้ออุปกรณ์

การเรียน	 เรียนพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้	 ปัจจัยเหล่า

นี้จะส่งผลต่อการเรียนที่ดีของนักศึกษา	 เป็นต้น	

ซึ่งสอดคล้องกับบุศรา	 เต็มลักษมี	 (2558)	 พบว่า	 

ผู้ปกครองที่มีรายได้ดี	 มีแนวโน้มทำาให้ผู้เรียนมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น	 ซึ่งเป็นความปรารถนา

ที่จะทำาสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้สำาเร็จตามเป้าหมาย	 และ 

ณัฏติยาภรณ์	หยกอุบล	(2555)	ที่พบว่า	ปัจจัยด้าน 

เศรษฐกิจของครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 เจตคติของนกัศกึษาต่อรายวชิาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์	เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	 แสดงให้

เห็นว่า	 เม่ือนักศึกษาได้ให้ความสนใจในรายวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ที่ส่งผลให้นักศึกษามี

ความคดิสรา้งสรรค	์เกดิความเช่ือมัน่ในตวัเอง	มคีวาม

กระตือรือร้น	 มีเหตุผล	 และกล้าแสดงความคิดเห็น 

ทำาให้สามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้	 

จึงเกิดความรู้	 ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ได้ 

ซึง่สอดคลอ้งกบักานดา	คำามาก	(2558)	พบวา่	เจตคติ

ต่อการเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน

รายวิชาแคลคูลัส	 1	 ซึ่งเกิดจากตัวผู้เรียนที่แสดง

หรือคิดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย	 และยังสอดคล้องกับ	

ธนวัฒน์	 ศรีศิริวัฒน์	 (2556)	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับ

พฤติกรรมในการเรียนและเจตคติต่อรายวิชา

ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 จากผลวิจัยทำาให้ทราบว่า	ผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย	เปน็ปจัจยัสำาคญัทีส่่งผล 

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์	 อาจารย์ผู้สอนสามารถพิจาณาจาก 

เกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลายเบื้องต้นเพื่อเป็น

แนวทางในการพิจารณาความรู้พ้ืนฐานทางด้านการ

เรียนของนักศึกษารายบุคคลได้

	 รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน	 และ

เจตคติทางการเรียนของนักศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงทั้ง	 2	 ปัจจัย	 สามารถ

ใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร	 อาจารย์ผู้สอน	 อาจารย์

ที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลร่วมกัน	 ซึ่ง

ทางสถาบันอาจเพิ่มการให้ทุนการศึกษา	 อาจารย์

ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำาการหารายได้

พิเศษระหว่างเรียน	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา

มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและเป็นข้อมูลให้นักศึกษา

สามารถปรับตัวและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
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	 ดังน้ัน	 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์	 อาจารย์ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศ

ในห้องเรียน	 ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการเรียน	 ชี้แนะ

แนวทางค้นคว้า	 การทำากิจกรรม	 และการแบ่งเวลา

ทบทวนเนือ้หา	สำาหรบัผูป้กครองควรใหก้ารสนบัสนนุ

ทางด้านการเงินแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอเหมาะสม 

และจำาเป็นต่อการเรียน	 การซื้ออุปกรณ์ค่าใช้จ่าย 

ในชีวิตประจำาวัน	 นอกจากนี้ผู้ปกครองมีส่วนในการ

ปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ต่อการเรียน	 สร้างอุปนิสัย	 และเป็นแบบอย่างที่ดี	 

ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อ

ให้นักศึกษามีทักษะที่ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ	 ท่ีส่งผลต่อ 

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาตร์และ

คณติศาสตร	์เชน่	ปัจจยัทุนการศกึษา	ปัจจยัดา้นผูส้อน 

ปจัจัยดา้นหลกัสตูร	ปัจจยัดา้นคณุภาพการสอน	และ

ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในชัน้เรยีน	เปน็ตน้	เพือ่

เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
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