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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนและ
การสนับสนุนทางสังคม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน และการสนับสนุนทาง
สังคม ระหวางนิสิตท่ีมีเพศตางกันและเรียนวิชาเอกตางกัน 3) ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียน
และการสนับสนุนทางสังคมท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) ทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชตัวแปร
พฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมเปนตัวทํานาย กลุมตัวอยาง คือนิสิต  คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีกําลังเรียนช้ันปท่ี 2 ในปการศึกษา 2548 และผานการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปใน
ช้ันปท่ี 1 มาแลว 5 รายวิชา รวมจํานวนนิสิตในกลุมตัวอยาง 294 คน เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวยแบบสอบถาม 3 
ชุด คือ (1) แบบสอบถามขอมูลสวนตัวท่ัวไป (2) แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน 10 ดาน (3) แบบสอบถามการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากเพื่อน และจากมหาวิทยาลัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t –test)  สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยท่ีสําคัญมีดังนี้  
 1. นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมทุกวิชาอยูในเกณฑคอนขางดี มีทัศนคติทางการเรียนท่ีดี แต
มีการบริหารเวลาในการเรียนอยูในระดับเหมาะสมปานกลางคอนขางตํ่ากวาดานอ่ืน ๆ และไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง  
 2. ไมพบวานิสิตหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกวิชาและรายวิชาดีกวานิสิตชาย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตนิสิตหญิงมีพฤติกรรมการเรียนโดยรวมและบางดานเหมาะสมมากกวานิสิต
ชาย และไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและจากเพ่ือนมากกวานิสิตชาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
 3. นิสิตท่ีเรียนในสาขาวิชาเอกตางกันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังรายวิชาและรวมทุกวิชาแตกตางกัน 
แตมีพฤติกรรมการเรียนและไดรับการสนับสนุนทางสังคมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. ไมพบปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนกับการไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่มีตอ    
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังรายวิชาและรวมทุกวิชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 5. แรงจูงใจทางการเรียน เปนตัวแปรดานพฤติกรรมการเรียนเพียงตัวเดียวท่ีเขาทํานายผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 *ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were: (1) to study the level of academic achievement, learning behavior, 
and social support of students in the faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, (2) to compare 
academic achievement, learning behavior, and social support of students in terms of sex and major subject 
differences,  (3) to study the interaction effects of learning behavior and social support on academic 
achievement, and (4) to predict academic achievement on the basis of learning behavior and social support.  

The sample for this research included 294 sophomores who were studying in the academic year 
20005 at the faculty of Humanities, Srinakharinwirot University and had already studied 5 general 
education courses –TH 101: Language Skill 1, TH 102: Language Skill 2, EN 101: English 1, EN 102: 
English 2, and LIS 101: Information Literacy Skills.  The instruments for collecting data were (1) a 
questionnaire on general personal background information-sex, major subject, and grade in each of the 5 
courses, (2) 10 domains of learning scale: Attitude Scale, Motivation Scale, Time Management Scale, 
Anxiety Scale, Concentration Scale, Information Processing Scale, Selecting Main Ideas Scale, Study Aids 
Scale, Self Testing Scale, and Test Strategies Scale, and (3) 3 domains of social support questionnaire- 
family, friend, and university. The statistical methods and procedures for analyzing data were, mean, 
standard deviation, t-test, one way ANOVA, and Multiple Regression Analysis.  

The main findings were as follows: 
1. The students’ academic achievement as a whole was found to be at a rather good level; their 

favorable attitude score on Attitude Scale was high; their moderate score on Time Management Scale, compared 
to other domains, was relatively low; and their university’s social support was found to be at a moderate 
level.  

2. Female students were not significantly better than male students in academic achievement as a 
whole and in each of the 5 general education courses, whereas female students were significantly higher 
than male students at the .05 level in learning behavior as a whole and in some domains: attitude, 
motivation, time management, concentration, selecting main ideas, study aids, and self testing. The results 
also showed that female students received family’s social support and peer’s social support more than male 
students at the .05 level.  

3. A significant major subject difference at the .05 level was found in academic achievement as a 
whole and in each of the 5 general education courses, but not found in their learning behavior and social 
support. 
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4. There was no significant interaction effect of learning behavior and social support on 

academic achievement. 
5. Motivation is only one domain of learning behavior that could significantly predict total 

academic achievement at the .05 level.  

 
ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือผลการเรียน เปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญตัวแปรหนึ่ง เพราะสะทอน
ใหเห็นถึงคุณภาพของผูเรียน ดังท่ีผจงจิต  อินทสุวรรณ และคนอ่ืน ๆ (2536 : 21)  กลาวถึงผลการเรียนวาเปน
ดรรชนีท่ีสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของผูเรียนได เพราะผลการเรียนนั้นเปนการ
ตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล (level of accomplishment)  ของบุคคลวาเกิดการเรียนรู
แลวเทาใด มีความสามารถชนิดใด 
 ผูท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ยอมมีโอกาสท่ีดีในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ดังท่ีปรากฎวา
ในประเทศอังกฤษก็ใชวิธีพิจารณาผลการเรียนในช้ันมัธยมศึกษาในการคัดเลือกเขาเรียนในมหาวิทยาลัย    
(วราภรณ เอ้ียวสกุล ;  และคนอ่ืน ๆ.  2529 : 18) มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็ใชวิธีการสอบคัดเลือกรวมไปกับ
ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะท่ีการศึกษาตอในระดับปริญญาโทในบางสาขา      ก็
พิจารณาเฉพาะผลการเรียนในระดับปริญญาตรีรวมไปกับการสอบสัมภาษณเทานั้น หรือเมื่อตองการสมัคร
ทํางาน หนวยงาน ท่ีรับสมัครหลายแหงจะพิจารณาผลการเรียนดวยเสมอ จึงนับไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เปนส่ิงท่ีใชกําหนดโอกาสในการศึกษาตอและการเขาทํางานไดสวนหน่ึง 
 นอกจากนี้แลัวผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังมีความสําคัญในดานการปองกันการกระทําผิดดวย     
ดังท่ีสเตนเบอรก (Steinberg.  1996 : 501)  ไดสรุปถึงปจจัยปองกัน (protective factors) สําคัญ ๆ ซ่ึงจะชวยลด
โอกาสที่วัยรุนจะหันไปใชยาเสพติด ประกอบดวย (1) การมีสุขภาพจิตดี (2) การมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
(3) การมีสัมพันธภาพในครอบครัวท่ีใกลชิด และ (4) การเขาไปรวมในกิจกรรมทางศาสนา ขอสรุปของ 
สเตนเบอรกมีความสอดคลองกับขอสรุปของคัมมิงส  (Cummings.  1995 : 540) ซ่ึงไดรวบรวมผลการศึกษาวิจัย
หลายเร่ืองท่ีศึกษาเกี่ยวกับการกระทําผิดของวัยรุน สรุปวาตัวกําหนดโดยทั่วไปของพฤติกรรมกาวราวและ
การกระทําผิดในวัยรุน มี 3 ประการ คือ (1) การรูคิดทางสังคมและระดับจริยธรรมไมดี  (2) การมี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า และ (3) การขาดความรัก 
 จากความสําคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกลาวมาทั้งหมด ทําใหนักจิตวิทยาและนักการศึกษา
จํานวนมากตางก็ใหความสนใจในการศึกษาตัวแปรนี้ งานวิจัยท่ีผาน ๆ มามักมุงความสนใจไปท่ีการศึกษา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เพื่อพยายามหาตัว
ทํานายท่ีมีประสิทธิภาพในความสําเร็จดานการเรียน (Duff  ; & Siegel.  1960 : 43) ซ่ึงการศึกษาเกี่ยวกับ
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 สําหรับปจจัยภายในตัวบุคคลที่ผูวิจัยสนใจศึกษา คือพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน เพราะถา      
ผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดี ยอมมีแนวโนมท่ีจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ซ่ึงมีงานวิจัยหลายเร่ือง      
ท่ีสนับสนุนในเร่ืองนี้ โดยพบวาพฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(สุวิมล เดนสุนทร.  2525 ; นุชนาฏ  วรยศศรี.  2547 ; พรพจน  เพ็ชรทวีพรเดช.  2547 และพรศรี  บรรณ
กุลโรจน.  2547)  ในทางตรงขามพฤติกรรมการเรียนท่ีไมดียอมทําใหเกิดความลมเหลวในการเรียน ดัง
งานวิจัยของเพอรี่และคณะ (Perry. ; et al.  2001 : 777)  ศึกษาเรื่องการเอาใจใสในการเรียน และการเอา
ใจใสในการลงมือปฏิบัติท่ีมีตอความสําเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษา : กรณีศึกษาระยะยาว 
พบวา    นักเรียนมัธยมปลายท่ีมีความสามารถจํานวนมาก ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควรในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากพวกเขาไมสามารถตรวจสอบและปรับปรุงขอบกพรองทางการเรียนของตน ตลอดจน
ขาดการเอาใจใสในการเรียน ดวยเหตุนี้พฤติกรรมการเรียนจึงเปนปจจัยภายในท่ีสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ในสวนของปจจัยภายนอกท่ีนาจะเขามามีผลท่ีสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวย คือการสนับสนุน
ทางสังคม ไมวาจะเปนการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากเพ่ือน หรือจากมหาวิทยาลัย เพราะเปนส่ิง
ท่ีชวยใหบุคคลสามารถจัดการกับความเครียดและปญหาตางๆ ไดดี ทําใหมีปญหาดานการเรียนและปญหา
จิตใจแตเพียงเล็กนอย (Dacey ; & Kenny.  1997 : 365)  การสนับสนุนของครอบครัวนอกจากจะทําใหเด็ก
ประพฤติดีแลว ยังสงผลตอความสําเร็จทางการเรียนดวย ดังที่ครอนบาค (ผองพรรณ  เกิดพิทักษ ;และคม
เพชร  ฉัตรศุภกุล.  2543 : 23 ; อางอิงจาก Cronbach.  1970 : 112 – 115) กลาววาคุณลักษณะ ทางจิตวิทยา
ในครอบครัว ซึ่งประกอบดวย บรรยากาศทางปญญาและบรรยากาศทางอารมณ สําหรับบรรยากาศทาง
อารมณนั้น เปนคุณลักษณะหนึ่งของสภาพแวดลอมภายในครอบครัวท่ีบิดามารดาสรางข้ึน เด็กท่ีประสบ
ความสําเร็จในชีวิตสวนมากจะมาจากครอบครัวท่ีบิดามารดามีเจตคติท่ีดีตอบุตรธิดา และมีความสัมพันธกัน
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 จากท่ีกลาวมาท้ังหมด ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเร่ืองปจจัยดานพฤติกรรมการเรียนและ               
การสนับสนุนทางสังคมท่ีสงผลตอสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมถึงการศึกษาอํานาจการทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากตัวแปร                
พฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคม ท้ังนี้มีการศึกษาประเด็นอ่ืน ๆ  ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
พฤติกรรมการเรียน และการสนับสนุนทางสังคมดวย เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนครบถวนตอนิสิต     
ตอคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัย 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้เปนนิสิตคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
เนื่องจาก ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนอาจารยประจําอยูในคณะมนุษยศาสตรแหงนี้ มุงหวังวาผลวิจัยท่ีไดจะเปน
ประโยชนตอตัวนิสิต อาจารยท่ีปรึกษา และผูท่ีเกี่ยวของกับนิสิตทุกคน ท้ังนี้ในการศึกษาจะเจาะจงศึกษากับ
นิสิตช้ันปท่ี 2 เทานั้น เนื่องจากนิสิตในช้ันนี้ไดผานการเรียนรายวิชาท่ีเปนวิชาบังคับในช้ันปที่ 1 มาแลว และ
ยังมีเวลาอยูในมหาวิทยาลัยอีกหลายปสําหรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนได จึงมีความเหมาะสมท่ีจะเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน และการสนับสนุนทางสังคม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน และการสนับสนุนทางสังคม 
ระหวางนิสิตท่ีมีเพศตางกัน และระหวางนิสิตท่ีเรียนสาขาวิชาเอกตางกัน 
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 3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมที่มีตอ           
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4. เพื่อทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชตัวแปรพฤติกรรมการเรียน และการสนับสนุนทาง
สังคมเปนตัวทํานาย 
 

นิยามศัพทปฏิบัติการ 
 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงผลการเรียนในรูปคะแนนเฉล่ียของรายวิชาศึกษาท่ัวไป       
5 รายวิชา คือ  วิชา ทย 101 : ทักษะทางภาษา 1 (2 หนวยกิต) วิชา ทย 102 : ทักษะทางภาษา 2 (2 หนวยกิต) 
วิชา อก 101 : ภาษาอังกฤษ 1 (3 หนวยกิต) วิชา อก 102 : ภาษาอังกฤษ 2 (3 หนวยกิต) และวิชา บส 101 :  
ทักษะการรูสารสนเทศ (2 หนวยกิต) ผลการเรียนในรายวิชาดังกลาว ไดจากการรายงานของนิสิต ในการแบง
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชเกณฑคะแนนเฉลี่ยซึ่งเทียบเคียงกับระดับขั้นที่ใชในการประเมินผล
การศึกษา  ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
     คะแนนเฉล่ียต้ังแต 3.50 ข้ึนไป    อยูในระดับดีมาก    
   คะแนนเฉล่ียต้ังแต 3.00 แตไมถึง 3.50 อยูในระดับดี 
  คะแนนเฉล่ียต้ังแต 2.50 แตไมถึง 3.00 อยูในระดับคอนขางดี 
  คะแนนเฉล่ียต้ังแต 2.00 แตไมถึง 2.50 อยูในระดับพอใช 
  คะแนนเฉล่ียตํ่ากวา 2.00 ลงมา  อยูในระดับไมดี 
 2. พฤติกรรมการเรียน หมายถึงพฤติกรรมในการศึกษาเลาเรียนของผูเรียนประกอบดวยพฤติกรรม 
ภายใน 3 ดาน และพฤติกรรมภายนอก 7 ดาน ในสวนของพฤติกรรมภายในนั้นเปนพฤติกรรมท่ีสังเกตไมได แต
มีพลังผลักดันใหบุคคลใสใจในการเรียนหรือเบนความสนใจออกจากการเรียน ไดแก  (1) ทัศนคติทางการ
เรียน  (2) แรงจูงใจในการเรียน (3) ความวิตกกังวลในการเรียน  สวนพฤติกรรมภายนอกนั้น เปน
พฤติกรรมท่ีสังเกตได  ซ่ึงเปนวิธีปฏิบัติตนทางการศึกษาเลาเรียน ไดแก (1) การบริหารเวลาในการเรียน (2) 
การมีสมาธิและเอาใจใสในการเรียน (3) กระบวนการประมวลความรู (4) การเลือกประเด็นและสาระขอมูลที่
สําคัญในการเรียน (5) การใชเทคนิคเขาชวยในการแสวงหาความรู (6) การทดสอบตนเอง  การทบทวน และการ
เตรียมตัวในการเรียน และ (7) ยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบรวม พฤติกรรมการเรียน 10 ดาน 
พฤติกรรมการเรียนวัดไดจากแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน ผูท่ีไดคะแนนมากกวา แสดงถึงเปนผูท่ีมี
พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมกวาผูท่ีไดคะแนนนอยกวา พฤติกรรมการเรียนแตละดานและรวมทุกดาน แบง
ออกเปน  3 ระดับ โดยใชเกณฑคะแนนเฉล่ียท่ีกําหนดข้ึนดังนี้   
   คะแนนเฉล่ีย  3.67 – 5.00  อยูในระดับเหมาะสมมาก 
  คะแนนเฉล่ีย  2.34 – 3.66   อยูในระดับเหมาะสมปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 2.33  อยูในระดับเหมาะสมนอย 
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 3.  การสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  การรับรูของนิสิตท่ีมีตอการปฏิบัติของครอบครัว เพื่อน 
และมหาวิทยาลัย ในดานตางๆ 5 ดาน คือ การสนับสนุนดานอารมณ การสนับสนุนดานคุณคา                
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร การสนับสนุนดานความชวยเหลือและบริการ และการสนับสนุนดาน   
เครือขายสังคม การปฏิบัติท้ัง 5 ประการดังกลาวนี้ ทําใหบุคคลเกิดความสบายใจ อบอุนม่ันคง ซ่ึงเปนกําลังใจ
ใหสามารถศึกษาเลาเรียนและดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข การสนับสนุนทางสังคมวัดไดจากแบบสอบถาม
การสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงแบงออกเปน การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากเพื่อน และการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ผูท่ีไดคะแนนมากกวา แสดงวาไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากแหลงนั้น ๆ 
มากกวาผูท่ีไดคะแนนนอยกวา การสนับสนุนทางสังคม จากแตละแหลงและรวมทุกแหลง แบงออกเปน              
3 ระดับ โดยใชเกณฑคะแนนเฉล่ียท่ีกําหนดข้ึน  ดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย  3.67 – 5.00  อยูในระดับมาก 
  คะแนนเฉล่ีย  2.34 – 3.66  อยูในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 2.33  อยูในระดับนอย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากแนวคิดของนักจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียง คือ เคิรท เลวิน (Kurt Lewin)  ท่ีวาพฤติกรรมของบุคคล
ข้ึนอยูกับปจจัยภายในตัวบุคคล กับปจจัยทางส่ิงแวดลอม  ท่ีตางก็มีปฏิสัมพันธตอกัน (Rice.  1999 : 35)     
นํามาสูการวิจัยเพื่อศึกษาผลรวมกันระหวางพฤติกรรมการเรียน (ปจจัยภายในตัวบุคคล) กับการสนับสนุน
ทางสังคม (ปจจัยทางส่ิงแวดลอม) ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ผลของพฤติกรรมการเรียนรู) โดยจะ
พิจารณาความเกี่ยวของระหวางปจจัยชีวสังคม (เพศ และสาขาวิชาเอก) กับปจจัยท้ังหมดดังกลาวดวย      
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยเปนแผนภาพ ดังนี้ 
 

พฤติกรรมการเรียน 10 ดาน 

การสนับสนนุทางสังคมจาก 
ครอบครัว   เพือ่น   และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5 รายวิชา 

เพศ 
สาขาวิชาเอก 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1   กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 

 1. นิสิตหญิงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกวา มีพฤติกรรมเหมาะสมมากกวา และไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมมากกวา เม่ือเทียบกับนิสิตชาย 
 2. นิสิตท่ีเรียนสาขาวิชาเอกตางกัน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนและการ
สนับสนุนทางสังคม แตกตางกัน 
 3. มีปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  
 4. พฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมรวมกันทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได 
 ในการทดสอบสมมติฐาน จะใชทั้งคะแนนรวมและคะแนนรายดานในทุกตัวแปร ยกเวน
สมมติฐานขอ 3 ท่ีตัวแปรพฤติกรรมการเรียนจะใชเฉพาะคะแนนรวมเทานั้น 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 1. ประชากร  ประชากรคือนิสิตคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงประกอบดวย 
10 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาเอกจิตวิทยา สาขาวิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สาขา
วิชาเอกวรรณกรมสําหรับเด็ก สาขาวิชาเอกปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาเอกภาษาจีน 
สาขาวิชาเอกภาษาญ่ีปุน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเอกภาษาฝร่ังเศส และสาขาวิชาเอกภาษาเพ่ือ
อาชีพ   ท่ีผานการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป 5 วิชา ในช้ันปท่ี 1 คือ วิชา ทย 101 : ทักษะทางภาษา 1   วิชา ทย 
102 : ทักษะทางภาษา 2  วิชา  อก 101 : ภาษาอังกฤษ 1 วิชาเอก 102 : ภาษาอังกฤษ 2 และวิชา       บส 101 : 
ทักษะการรูสารสนเทศ 
 2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางคือนิสิตคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ             
ท่ีกําลังเรียนช้ันปท่ี 2 ในปการศึกษา 2548 ซ่ึงผานการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป 5 วิชา ในช้ันปท่ี 1 จํานวน 294 คน 
เปนนิสิตชาย 59 คน เปนนิสิตหญิง 235 คน 
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา   
  3.1 กรณีเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน และการสนับสนุนทางสังคม 
ระหวางนิสิตท่ีมีเพศตางกัน และระหวางนิสิตท่ีเรียนวิชาเอกตางกัน 
   ตัวแปรอิสระ  (1) เพศ  แบงเปน เพศชาย กับ เพศหญิง  
                             (2) สาขาวิชาเอก แบงเปน สาขาวิชาเอกจิตวิทยา สาขาวิชาเอก 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาเอกวรรณกรมสําหรับเด็ก สาขาวิชาเอกปรัชญาและ
ศาสนา สาขาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาเอกภาษาจีน สาขาวิชาเอกภาษาญ่ีปุน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาเอกภาษาฝร่ังเศส และสาขาวิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ  
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   ตัวแปรตาม   (1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 รายวิชา 
     (2)  พฤติกรรมการเรียน 10 ดาน 
      (3)  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่อน และมหาวิทยาลัย 
  3.2 กรณีศึกษาปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียน กับการสนับสนุนทางสังคมท่ีมีตอ   
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ตัวแปรอิสระ (1) พฤติกรรมการเรียน แบงเปนพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมาก                 
กับพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมนอย 
      (2)   การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่อน มหาวทิยาลัย โดยแบงแต
ละการสนับสนุนทางสังคมออกเปน การสนับสนุนทางสังคมมาก กับ การสนับสนุนทางสังคมนอย  
   ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 รายวิชา  
  3.3 กรณีหาอํานาจการทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากตัวแปรพฤติกรรมการเรียนและ
การสนับสนุนทางสังคม 
   ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทํานาย  ไดแก  พฤติกรรมการเรียน 10 ดาน และการสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว เพื่อน และมหาวิทยาลัย 
   ตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ  ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 รายวิชา  
   ในการศึกษาตัวแปรตาม จะใชท้ังคะแนนรายวิชาหรือรายดาน และคะแนนรวมทกุวชิาหรือ
รวมทุกดาน 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  นอกเหนือจากแบบสอบถามขอมูลสวนตัวแลว ผูวิจัยใชเคร่ืองมือใน
การวิจัย ดังนี้ 
  4.1 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธในการเรียน 10 ดาน 
คือ (1)  ทัศนคติทางการเรียน  (2)  แรงจูงใจในการเรียน  (3) ความวิตกกังวลในการเรียน  (4) การบริหารเวลา
ในการเรียน  (5) การมีสมาธิและเอาใจใสในการเรียน  (6) กระบวนการประมวลความรู (7) การเลือกประเด็น
และสาระขอมูลท่ีสําคัญในการเรียน (8) การใชเทคนิคเขาชวยในการแสวงหาความรู  (9) การทดสอบตนเอง   
การทบทวน  และการเตรียมตัวกอนเขาเรียน และ (10) กลยุทธในการสอบ และการเตรียมตัวสอบ เปน
แบบสอบถามท่ีพรพจน เพ็ชรทวีพรเดช (2547) ปรับปรุงจากแบบประเมินพฤติกรรมการเรียน LASSI 
(Learning and Study Strategies Inventory) ของ ดร.แคลร อี เวนสไตน (Claire E. Weinstein) ดร.เดวิด อาร 
พาลเมอร (David R. Palmer )  และ ดร. แอน ซี สคอลท (Ann C. Schulte)  และนําไปหาความเช่ือม่ันกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จากจริงท่ีสุด ถึงไมจริงเลย ซ่ึง
ผูวิจัยนํามาหาคาความเช่ือม่ันใหม  ไดคาความเช่ือม่ันพฤติกรรมการเรียน 10 ดาน เทียบกับของพรพจน  เพ็ช
รทวีพรเดช  ดังนี้  
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 คาความเช่ือม่ันจากการศึกษา 
ของพรพจน  เพ็ชรทวีพรเดช 

คาความเช่ือม่ัน
ในการวิจัยนี ้

1)  ทัศนคติทางการเรียน .82 .57 
2)  แรงจูงใจในการเรียน .85 .59 
3)  ความวิตกกังวลในการเรียน .88 .59 
4)  การบริหารเวลาในการเรียน .78 .78 
5)  การมีสมาธิและการเอาใจใสในการเรียน .87 .77 
6)  กระบวนการประมวลความรู .90 .75 
7) การเลือกประเด็นและสาระขอมูลที่สําคัญในการเรียน .71 .60 
8) การใชเทคนิคเขาชวยในการแสวงหาความรู .91 .53 
9) การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัว 
    ในการเรียน 

.76 .72 

10) ยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ .87 .73 
                                 
  4.2 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ประกอบดวยการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว เพื่อน และมหาวิทยาลัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน 
และมหาวิทยาลัย ในดานอารมณ ดานคุณคา ดานขอมูลขาวสาร ดานความชวยเหลือและบริการ และดาน
เครือขายสังคม ซ่ึงผูวิจัยเปนผูสรางข้ึนเอง โดยสรางตามคํานิยามของเบอรนารดและครูปด (Bernard ; & 
Krupat.  1994) ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จากมากท่ีสุด จนถึงนอยท่ีสุด เม่ือ
นํามาหาคาความเช่ือม่ัน ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว    จาก
เพื่อน และจากมหาวิทยาลัยเทากับ .93 ,  .93 และ .86 ตามลําดับ 
 5. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดังนี้ (1) คํานวณคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ตัวแปรท่ีศึกษา (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน และการสนับสนุนทางสังคม 
ระหวางนิสิตท่ีมีเพศตางกัน และระหวางนิสิตท่ีเรียนวิชาเอกตางกัน โดยใชสถิติทดสอบที (t-test)  และสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ตามลําดับ (3) ศึกษาปฏิสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two – way ANOVA) และ (4) ศึกษาอํานาจการทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากตัวแปรพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคม โดยใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล   การเสนอผลวิจัยและการอภิปรายผล จะไดกระทําตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคม 
ตามตัวแปรเพศและสาขาวิชาเอก 
  1.1 เม่ือเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน : ผลการวิจัยไมพบวานิสิตหญิงมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนท้ัง      
รายวิชาและรวมทุกวิชาดีกวานิสิตชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานแตสอดคลองกับงานวิจัยของขจร พร้ิงจํารัส (2519) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับ
โครงสรางไวยากรณอังกฤษ กับความสามารถในการนําโครงสรางนั้นมาใชในการเรียน กลุมตัวอยางเปน  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา ความรูเร่ืองโครงสรางไวยากรณอังกฤษของนักเรียนท้ังชาย               
และหญิงไมได  แตกตางกันเลย อยางไรก็ตามมีงานวิจัยบางเลมท่ีไมสนับสนุนผลการวิจัยนี้ เชน งานวิจัยของ   
ไกรคุง อนัคฆกุล (2525) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนโครงสรางไวยากรณอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา นักเรียนหญิงมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนโครงสรางไวยากรณอังกฤษสูงกวานักเรียน
ชาย แตในงานวิจัยนี้ท่ีพบวานิสิตหญิงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพอ ๆ กับนิสิตชาย อาจเปนเพราะพ้ืนความรู
เดิมในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของนิสิตชายและนิสิตหญิงใกลเคียงกัน จึงทําใหสามารถผานการสอบ
คัดเลือกเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยได นอกจากนี้รายวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีนิสิตเรียนในช้ันปท่ี 1 เนนในเร่ือง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื้อหายังอยูในระดับพื้นฐาน และเปนสิ่งที่นิสิตมีความรูมากอนบางแลวใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนวิชาศึกษาท่ัวไปอีกวิชาหน่ึงคือทักษะการรูสารสนเทศ เปนวิชาเกี่ยวกับ   กล
ยุทธการสืบคนสารสนเทศ และการใชหองสมุดที่เนนการปฏิบัติ นิสิตนาจะทําไดดีพอๆ กัน สิ่งที่กลาวมา
นี้ท้ังหมดอาจทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางนิสิตชายและนิสิตหญิงไมตางกัน ยิ่งไปกวานั้นการเรียน
การสอนในระดับมหาวิทยาลัยมักเนนการศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน มีการทํางานเปนกลุม  ซึ่งแนนอน
วานิสิตชายตองทํางานรวมกับนิสิตหญิง เพราะในคณะมนุษยศาสตรมีจํานวนนิสิตชายนอยกวานิสิตหญิง
มาก (ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยนี้ที่กลุมตัวอยางมีจํานวนนิสิตหญิงเปน 5 เทาของนิสิตชาย) การเรียนเปน
กลุมเปดโอกาสใหผูเรียนมีการปรึกษาหารือกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงอาจจะชวยใหนิสิตชายและหญิงมี
ความรูความเขาใจในส่ิงท่ีเรียนทัดเทียมกันได 
   พฤติกรรมการเรียน : พบวานิสิตหญิงมีพฤติกรรมการเรียน เหมาะสมมากกวานิสิตชาย
ท้ังพฤติกรรมการเรียนโดยรวม และพฤติกรรมการเรียนดานทัศนคติทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียน การ
บริหารเวลาในการเรียน การมีสมาธิและเอาใจใสในการเรียน การเลือกประเด็นและสาระขอมูลท่ีสําคัญใน
การเรียน การใชเทคนิคเขาชวยในการแสวงหาความรู และการทดสอบตนเอง การทบทวนและการเตรียมตัวใน
การเรียน ผลดังกลาวนี้มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับสมมติฐานเปนสวนใหญและ
สอดคลองกับงานวิจัยของทิพยวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541) ซ่ึงศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรม การ
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน พบวานักเรียนหญิงสนใจในเร่ืองการเรียน ไดแก การตั้งใจเรียน ขยัน
ทําแบบฝกหัดและการบานท่ีครูมอบหมาย ทบทวนบทเรียน และศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยูเสมอ สวนนักเรียน
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   การสนับสนุนทางสังคม : พบวานิสิตหญิงไดรับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมและ
รายดาน คือการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน มากกวานิสิตชาย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของรวีพรรณ 
เลขะวิพัฒน (2544) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผูใหญท่ีวางงานและท่ีมีงานทํา พบวาคะแนนเฉล่ียการ
สนับสนุนทางสังคมของเพศหญิงมากกวาเพศชายท้ังในกลุมคนท่ีวางงานและท่ีมีงานทํา ผลการวิจัยเชนนี้ 
อาจเปนเพราะนิสิตหญิงยังคงใกลชิด  ผูกพัน และทําส่ิงตางๆกับพอแมอยูเสมอ ในขณะท่ีนิสิตชายมักเปน
อิสระในตนเองและเปนตัวของตัวเองมากกวา ซ่ึงส่ิงนี้เปนเชนเดียวกันกับในกลุมเพ่ือน เปนผลใหนิสิตหญิง
รับรูถึงการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและจากเพ่ือนมากกวานิสิตชาย อยางไรก็ตามพบ
ผลการวิจัยวานิสิตหญิงไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยไมมากกวานิสิตชาย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเปนเพราะปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางอาจารยกับนิสิตมักจํากัดอยูในหองเรียนเปน
สวนใหญ ซ่ึงนิสิตท้ังหญิงและชายจะไดรับการปฏิบัติจากอาจารยท่ีสอนอยางเทาเทียมกัน   รวมทั้งไดรับการ
ปฏิบัติจากอาจารยที่ปรึกษาเหมือน ๆ กันดวย นอกจากนี้บริการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยก็จัดเตรียมไวให
สําหรับนิสิตอยางเทาเทียมกันเชนกัน จากท่ีกลาวมาน้ีจึงทําใหนิสิตหญิงและนิสิตชายรับรูถึงการไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน 
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  1.2 เม่ือเปรียบเทียบตามตัวแปรสาขาวิชาเอก 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน : ผลการวิจัยพบวานิสิตท่ีเรียนสาขาวิชาเอกตางกันมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังรายวิชาและรวมทุกวิชาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับสมมติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเลิศ จันทรไสย และเมตตา กูนิง 
(2544) ซ่ึงศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ท่ีรับเขาศึกษาดวยวิธีการใหโควตาและการสอบคัดเลือก รุนปการศึกษา  2542 
– 2543 พบวานักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาตางกัน มีผลการเรียนตางกัน การท่ีพบผลเชนนี้อาจเปน
เพราะเหตุผล 2 ประการ ประการแรก นิสิตแตละสาขาวิชาเอกอาจมีพื้นความรูเดิมแตกตางกัน เพราะเคย
เรียนในแผนการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แตกตางกัน เชน สาขาวิชาเอกจิตวิทยา รับผูเรียนที่มา
จากแผนการเรียนวิทย – คณิต  หรือ  ศิลป – คณิต ในขณะที่สาขาอื่น ๆ อีกจํานวนมากรับผูเรียนที่มาจาก
แผนการเรียนศิลป – ภาษา (ซึ่งยังแยกออกไปอีกมากมาย เชน ศิลป – อังกฤษ ศิลป – ฝรั่งเศส ศิลป – 
ญี่ปุน เปนตน) พื้นความรูเดิมท่ีแตกตางกันนี้อาจมีผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันได ดังมี
ผลงานวิจัยท่ีมาสนับสนุนคืองานวิจัยของศุภวรรณ พันธุภักดี (2542) ศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสิตแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวาผลการเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางบวกและสามารถพยากรณผลการเรียนรวมดาน
ความสามารถเชิงปฏิบัติการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประการท่ีสอง   นิสิตแตละสาขาอาจมี
รูปแบบการเรียนท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะสาขา ดังเชนงานวิจัยของ แคทซ (ราชพร บํารุงศรี.  2535 : 21 ; อางอิงจาก 
Katz.  1988)  ไดศึกษาแบบการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาเอกตางกัน พบวานิสิต
นักศึกษา ที่เรียนวิชาเอกคณิตศาสตร ชีววิทยา วิศวกรรม มีแบบการเรียนแบบเอกนัย นิสิตนักศึกษาท่ีเรียน
วิชาเอกสังคม การศึกษา ประวัติศาสตร และเทคนิคการแพทย มีแบบการเรียนแบบปฏิบัติ สวนนิสิตนักศึกษา
ท่ีเรียนวิชาเอกจิตวิทยามีแบบการเรียนแบบเอกนัย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ราชพร  บํารุงศรี (2535)      
ท่ีทําการวิเคราะหแบบการเรียนของนิสิตนักศึกษาตางสาขาวิชา ตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเชิงประสบการณ 
พบวานิสิตนักศึกษาตางสาขาวิชามีแบบการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
รูปแบบการเรียน (learning styles)  หมายถึงความแตกตางและความหลากหลายในกระบวนการจัดการ
ขอมูลการเรียนรูของผูเรียน โดยผูเรียนมีวิธีการ  ท่ีตนเองชอบหรือถนัดในการเรียนมากกวาวิธีอ่ืน ๆ (ญาณิสา  
บูรณะชัยทวี.  2549 : 84)  เชน รูปแบบการเรียน แบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบรวมมือ แบบหลีกเล่ียง แบบแขงขัน 
แบบมีสวนรวม เปนตน  (ญาณิสา  บูรณะชัยทวี.  2549 : 84 ; อางอิงจาก  Grasha ; Reichman.  1974)  จึงมี
ความเปนไปไดวา รูปแบบการเรียนท่ีตางกันอาจจะสงผลตอวิธีการเรียนรูรายวิชาท่ีเรียน และเช่ือมโยงไปสู
การมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกตางกันได    
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   จากการเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมและรายวิชา
ตางๆ ระหวางนิสิตท่ีเรียนสาขาวิชาเอกตางกัน พบวานิสิตสาขาวิชาเอกภาษาจีน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวา  นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ  สาขาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาเอกปรัชญาและศาสนา และสาขา
วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ใน 5 รายวิชา สวนนิสิตสาขาวิชาเอกจิตวิทยา มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานิสิตสาขาวิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ สาขาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาเอก
ปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ใน 4 รายวิชา นิสิตสาขา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานิสิตสาขาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาเอกปรัชญาและ
ศาสนา และสาขาวิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  ใน 3 รายวิชา แตเม่ือรวมทุกรายวิชาพบวา 
นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาจีน สาขาวิชาเอกจิตวิทยา และสาขาเอกวิชาภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวานิสิตสาขาวิชาเอกภาษาไทย เทานั้น   
  จากผลการเปรียบเทียบคะแนนรายคูดังกลาว แสดงใหเห็นวานิสิตสาขาวิชาเอกภาษาจีน มีผล
การเรียนโดดเดนที่สุด ทั้งนี้มีความเปนไปไดวานิสิตที่เลือกเรียนภาษาจีนเปนวิชาเอก อาจมีความถนัดใน
การเรียนภาษามากเปนพิเศษ เพราะภาษาจีนเปนภาษาที่ยากมาก อาจทําใหการเรียนรูภาษาอื่น ๆ  คือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงนิสิตมีพื้นความรูเดิมดีอยูแลว เปนไปโดยงายข้ึน นอกจากนี้มีความเปนไปได
วาการเรียนภาษาจีนตองอาศัยความตั้งใจและความมุงม่ันมากเปนพิเศษ ทําใหนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาจีน เปน
ผูท่ีมีความขยันหม่ันเพียรในการเรียน ท้ังในการเรียนภาษาจีนและวิชาอ่ืน ๆ สงผลใหนิสิตสาขาวิชาเอก
ภาษาจีน มีผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีเนนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ดีกวานิสิตสาขาวิชาเอกอ่ืน ๆ  
   พฤติกรรมการเรียน : พบวาไมมีความแตกตางในพฤติกรรมการเรียนโดยรวมและ   
รายดานระหวางนิสิตท่ีเรียนสาขาวิชาเอกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน ยกเวนพฤติกรรมการเรียนดานการใชเทคนิคเขาชวยในการแสวงหาความรู ท่ีพบวานิสิตสาขา
วิชาเอกวรรณกรรมสําหรับเด็กมีพฤติกรรมการเรียนดานน้ีมากกวานิสิตสาขาวิชาเอกภาษาญ่ีปุน และภาษา
เพื่ออาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยนี้ไดผลตางไปจากของพรศรี บรรณกุลโรจน (2547) 
ซ่ึงศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการเรียนท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 
5 พบวานักเรียนท่ีมีสาขาวิชาตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนตางกันใน 2 ดานคือดานทัศนคติทางการเรียนและ
ความวิตกกังวลในการเรียน แตผลการวิจัยสอดคลองกับของพรพจน   เพ็ชรทวีพรเดช (2547) ในบางสวน
คือพรพจน พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตางคณะกันมีพฤติกรรมการเรียนดานการใชเทคนิคเขา
ชวยในการแสวงหาความรูตางกัน แตอยางไรก็ตาม พรพจน ยังพบความแตกตางในพฤติกรรมการเรียน
ดานอื่นๆ อีกดวย คือดานทัศนคติทางการเรียน การบริหารเวลาในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน 
การมีสมาธิและการเอาใจใสในการเรียน รวมท้ังการทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน 
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   การท่ีผลการวิจัยโดยรวมไมพบความแตกตางในพฤติกรรมการเรียนระหวางนิสิต      ท่ี
เรียนสาขาวิชาเอกตางกัน อาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ คือ 1) การที่นิสิตแตละสาขาวิชาเอกจะผาน
การคัดเลือกเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยได มักจะตองมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีในหลายๆ ดานพอๆ กัน        
ซ่ึงพฤติกรรมท่ีดีเหลานี้นาจะคงทนถาวร มาจนถึงการเรียนระดับมหาวิทยาลัยดวย 2) นิสิตเขาสูวัยผูใหญแลว 
(ถาใชเกณฑอายุ 18 ป) นิสิตในวัยนี้ของแตละสาขาวิชาเอกสามารถควบคุมตัวเองในเร่ืองการมี              
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมได  3) นิสิตในแตละสาขาของคณะมนุษยศาสตรมีจํานวนนิสิตหญิงเปน
สวนใหญ มีนิสิตชายเปนสวนนอย ซ่ึงนิสิตหญิงมักเอาใจใสกับการเรียน และใหความสําคัญกับการเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ  4) อาจารยแตละสาขาวิชาเปนตัวอยางท่ีดีในการทํางานใหกับนิสิตเหมือน ๆ กัน เหตุผลตาง ๆ 
เหลานี้นาจะทําใหนิสิตท่ีเรียนสาขาตางกันมีพฤติกรรมการเรียนไมตางกัน ยกเวนนิสิตสาขาวรรณกรรม
สําหรับเด็กท่ีมีพฤติกรรมการเรียนดานการใชเทคนิคเขาชวยในการแสวงหาความรูมากกวานิสิตสาขา       
วิชาเอกภาษาญ่ีปุน และภาษาเพ่ืออาชีพ อาจเปนเพราะนิสิตท่ีเรียนวรรณกรรมสําหรับเด็กมักมีความสามารถ
ดานศิลปะ มีความคิดริเริ่มและจินตนาการสูง อาจมีเทคนิคตาง ๆ เพื่อชวยในการเรียนไดหลายหลายกวา
นิสิตในสาขาวิชาเอกทางภาษา 
   การสนับสนุนทางสังคม : ผลการวิจัยพบวาไมมีความแตกตางในดานการสนับสนุน
ทางสังคมโดยรวมและรายดานระหวางนิสิตท่ีเรียนสาขาวิชาเอกตางกัน ยกเวนการสนับสนุนทางสังคมจาก
มหาวิทยาลัย ที่พบวาสาขาวรรณกรรมสําหรับเด็ก รายงานวาไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย
มากกวานิสิตสาขาวิชาเอกภาษาญ่ีปุน และภาษาไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   การท่ีผลวิจัยโดยรวมไมพบความแตกตางในการไดรับการสนับสนุนทางสังคมระหวาง
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาเอกตางกัน อาจเปนไปไดวานิสิตในคณะมนุษยศาสตรอาจมาจากครอบครัวท่ีไม
ตางกันมาก จึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากครอบครัวพอ ๆ กัน ในขณะท่ีนิสิตในวัยนี้สวนใหญสนิท
สนมกับกลุมเพื่อน เรียนหนังสือดวยกัน ทําส่ิงตางๆ รวมกัน และชวยเหลือเกื้อกูลกันเสมอ ซ่ึงพฤติกรรม
เหลานี้ไมมีความแตกตางกันระหวางนิสิตท่ีเรียนสาขาวิชาเอกตางกัน ในสวนของมหาวิทยาลัยก็เชนเดียวกัน
ท่ีบริการส่ิงตางๆใหกับนิสิตอยางเทาเทียมกัน รวมท้ังไดรับการปฏิบัติจากอาจารยอยางเทาเทียมกันดวย ดวย
เหตุผลท้ังหมดนี้จึงทําใหนิสิตท่ีเรียนสาขาวิชาเอกตางกัน ไดรับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมและรายดาน
ไมตางกัน ยกเวนนิสิตวรรณกรรมสําหรับเด็กท่ีรายงานวาไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย
มากกวาสาขาวิชาเอกภาษาญ่ีปุน และภาษาไทย อาจเปนเพราะนิสิตสาขาวิชาเอกวรรณกรรมสําหรับเด็กเนน
เรื่องการเรียนเกี่ยวกับการทําหนังสือเด็ก ซึ่งหอสมุดกลางไดจัดหองหนังสือสําหรับเด็กไวเปนพิเศษ 1 หอง 
มีหนังสือเด็กทุกชนิดจํานวนมาก ผูเรียนสามารถเขาไปใชบริการไดอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ในการทําหนังสือ
เกี่ยวกับเด็กนิสิตตองลงมือปฏิบัติจริง และไดรับคําแนะนําจากผูสอนอยางใกลชิด ส่ิงท่ีกลาวมานี้ อาจทําให
นิสิตสาขาวิชาเอกวรรณกรรมสําหรับเด็กรับรูวาไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยมากกวานิสิต
ท่ีเรียนในสาขาดานภาษา 
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 3. ปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนกับการสนับสนุนทางสังคมท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ         
ทางการเรียน 
  ผลการวิจัยพบวาไมมีปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนกับการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมรวมท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังรายวิชาและรวมทุกวิชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตพบ
ผลหลัก (Main effect) วานิสิตท่ีมีพฤติกรรมการเรียนตางกัน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมทุกวิชา และรายวิชา
คือทักษะทางภาษา 2 และทักษะการรูสารสนเทศตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนิสิตท่ีมี
พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกวานิสิตท่ีมีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมนอย  
(ดังตาราง 1)   
 

ตาราง 1  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังรายวิชาและรวมทุกวิชา จําแนกตาม 
         พฤติกรรมการเรียนรวมทุกดานและการสนับสนุนทางสังคมรวมทุกแหลง 
 

 คา F  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน การสนับสนุนทางสังคมรวม  
 (ก) (ข) (ก x ข) 
ทักษะทางภาษา 1 6.92 1.04 .64 
ทักษะทางภาษา 2 127.06* .02 .07 
ภาษาอังกฤษ 1 73.50 24.23 .03 
ภาษาอังกฤษ 2 2.24 .91 .59 
ทักษะการรูสารสนเทศ 626.19* 17.75 .03 

รวม 144.09* .07 .10 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

  การไมพบปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนกับการสนับสนุนทางสังคมตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรวมและบางรายวิชา แสดงวาพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมไมสงผล
รวมกันตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนั้นไมวานิสิตจะไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากหรือนอย แตถามี         
พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมากแลว ยอมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกวานิสิตท่ีมีพฤติกรรมการเรียน
เหมาะสมนอยเสมอ ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวานิสิตในช้ันปท่ี 2 เร่ิมเขาสูวัยผูใหญแลว (ถาใชอายุ 18 ป 
เปนเกณฑเขาสูวัยผูใหญ) คนในวัยนี้มีการรูคิดที่ดี เปนอิสระจากคนอื่น ๆ พึ่งตัวเองได ไมตองอาศัยการ
สนับสนุนจากคนอ่ืนมากนัก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะดีหรือไมจึงข้ึนอยูกับพฤติกรรมการเรียนเปนหลัก โดย
ไมตองคํานึงถึงการสนับสนุนทางสังคมวาจะมากหรือนอย  
   นอกจากนี้ยังพบผลหลักในตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาทักษะการรูสารสนเทศ โดยพบวานิสิตท่ีไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัย
ตางกัน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทักษะการรูสารสนเทศตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    ท่ีระดับ .05 
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 4. การทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยตัวแปรพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคม 
  ผลการวิจัยพบวามีเฉพาะตัวแปรพฤติกรรมการเรียนเทานั้นท่ีทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ได โดยตัวแปรพฤติกรรมการเรียนท่ีทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดโดดเดนมากท่ีสุด คือแรงจูงใจในการ
เรียน เนื่องจากเปนตัวแปรเพียงตัวเดียวท่ีเขาทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวม และรายวิชาทักษะทางภาษา 
1 นอกนั้นยังเปนตัวแปรอันดับแรกท่ีเขาทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทักษะทางภาษา 2 และวิชาทักษะ
การรูสารสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (ดังตาราง 2)  
 

ตาราง 2  แสดงคาการทํานาย ลําดับความสําคัญของตัวทํานายจากตัวแปรพฤติกรรมการเรียน 10 ตัวแปร  
         และตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม 3 ตัวแปร และคาสัมประสิทธ์ิถดถอยของการทํานายผลสัมฤทธ์ิ 
         ทางการเรียนท้ังรายวิชาและรวมทุกวิชา 
 

R2 F b β  a SE ตัวแปรตาม ตัวทํานาย
ตามลําดับ
ความสําคัญ 

ทักษะทางภาษา 1 X2 .05 13.64* .24 .24 2.24 .51 
ทักษะทางภาษา 2 X2, X8, X6 .11 11.27* .28,.29,-.25 .23,.24,-.21 1.68 .53 
ภาษาอังกฤษ 1 - - - - - - - 
ภาษาอังกฤษ 2 X4 .04 10.74* .18 .19 2.07 .59 
ทักษะการรูสารสนเทศ X2,X10 .10 15.11* .26, .19 .21,.17 1.74 .56 
รวมทุกวิชา X2 .09 28.85* .25 .30 2.00 .36 
        

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      
X2 = แรงจูงใจในการเรียน   X4 = ความวิตกกังวลในการเรียน      X6  = กระบวนการประมวลความรู  
X8 = การใชเทคนิคเขาชวยในการแสวงหาความรู  X 10 = กลยุทธในการสอบและเตรียมตัวสอบ 
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 การท่ีผลวิจัยพบวาปจจัยแรงจูงใจในการเรียนเปนตัวแปรที่โดดเดนท่ีสุดในการทํานายผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แสดงใหเห็นวาแรงจูงใจทางการเรียนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   ท้ังนี้
เพราะแรงจูงใจเปนสภาวะหรือสภาพอารมณของบุคคลท่ีพรอมจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง และมุง
ไปสูเปาหมายอยางใดอยางหน่ึง ทําใหบุคคลเกิดพลังท่ีจะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ อันจะทําใหเกิดการท่ีจะกระทํา
หรือไมกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด และทําใหเกิดความพรอมในการเรียนไดเปนอยางดี นอกจากนี้แรงจูงใจยังทําให
บุคคลหรือผูเรียนสามารถไปสูจุดหมายปลายทางท่ีพวกเขาคาดหวังไว (สุชา จันทรเอม และ สุรางค  จันทรเอม.  
2518 : 71 – 72)  แรงจูงใจจึงเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนและการทํางานของบุคคลเปนอยางมาก หากผูเรียน
หรือผูทํางานไดรับแรงจูงใจในระดับสูง  ยอมทําใหพวกเขา  ตั้งใจเรียนหรือตั้งใจทํางานอยางเต็ม
ความสามารถโดยไมยอทอ (ชัยนาถ  นาคบุปผา.  2529 : 54 – 56)  แรงจูงใจทางการเรียนจีงมีความสําคัญใน
เบ้ืองตนท่ีจะทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนดานตางๆ มากหรือนอยได ถาผูเรียนขาดแรงจูงใจทางการ
เรียนแลว พฤติกรรมการเรียนดานอ่ืนๆ ยอมไมมีหรือมีนอย จนสงผลกระทบท่ีสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนได ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยหลายเร่ือง เชน งานวิจัยของอัจฉรา สุขารมณ และ    อรพินทร 
ชูชม (2530) ที่ศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาระดับความสามารถ กับ
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปกติ พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ซ่ึงเปนแรงจูงใจทางการเรียน เปนตัว
พยากรณ  ท่ีสําคัญในนักเรียนทั้ง 2 กลุม โดยเฉพาะกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ พบวาแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิหรือแรงจูงใจทางการเรียนเปนตัวแปรอันดับแรกที่เขามาทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน งานวิจัยอีก
เร่ืองหนึ่งของสุกัญญา สามปรุ (2539) ศึกษาองคประกอบดานจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต พบวาตัวแปรท่ีทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนอันดับแรก คือ แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิหรือแรงจูงใจทางการเรียน เชนเดียวกับงานวิจัยของ พรพจน  เพ็ชรทวีพรเดช (2547) ศึกษาปจจัยดาน
พฤติกรรมการเรียนท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวาแรงจูงใจ
ทางการเรียนสามารถทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาไดสูงท่ีสุด 
 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 

 1. จากการวิจัยพบวาผูท่ีมีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมมาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกวาผูที่มี
พฤติกรรมการเรียนเหมาะสมนอย  และพบวามีเฉพาะตัวแปรในกลุมพฤติกรรมการเรียนเทานั้นท่ีทํานาย   
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการเรียนเปนตัวแปรท่ีสําคัญยิ่งตอ     
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนั้น พอแม และอาจารย ควรตระหนักในเร่ืองนี้ใหมาก ดวยการสงเสริมใหเด็กมี
พฤติกรรมการเรียนท่ีดี และหาทางแกไขเม่ือเด็กมีพฤติกรรมการเรียนไมดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของ
เพศชาย ที่งานวิจัยพบวามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมนอยกวาเพศหญิง พอแมควรใหการดูแลเอาใจใส
กลุมเด็กผูชายใหมากเปนพิเศษในดานพฤติกรรมการเรียน ใหคําแนะนําเมื่อลูกมีพฤติกรรมการเรียน
ไมหมาะสม และใหคําชมเชยเม่ือลูกมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดี นอกจากนี้แลวพอแมจะตองใหความใกลชิดและ
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 2. จากผลการวิจัย พบวานิสิตไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง             
ซ่ึงเม่ือเทียบกับการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและจากเพ่ือนแลว นับวาอยูในระดับตํ่า    
การสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยประกอบดวย การไดรับการสนับสนุนจากอาจารยในดานกําลังใจ 
และการชวยเหลือแนะนํา รวมถึงการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารมหาวิทยาลัยในดานบริการตางๆ        
ท่ีเกี่ยวกับการเรียน และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ดังนั้น อาจารยผูสอนควรท่ีจะใหความใกลชิด เอาใจใส 
และใหเวลากับนิสิตมากข้ึน ในสวนของอาจารยท่ีปรึกษา ควรทําบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาอยางเต็มท่ี     
มิใชเปนแคการเซ็นตชื่อลงทะเบียนเรียนเทานั้น ควรใหความสนใจสภาพความเปนไปของนิสิตท้ังในดาน
การเรียน ดานสังคม รวมท้ังปญหาสวนตัว และสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ  ควรใหความสําคัญ
กับการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกท้ังทางดานวิชาการ และดานความเปนอยูในมหาวิทยาลัย 
 3. จากการวิจัยพบวาแรงจูงใจทางการเรียน เปนพฤติกรรมการเรียนท่ีมีความโดดเดนท่ีสุดในการ
ทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงเปนเร่ืองท่ีพอแมและอาจารยตองตระหนักถึงความสําคัญของแรงจูงใจ
ทางการเรียน และหาวิธีสรางแรงจูงใจทางการเรียนใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ท้ังนี้ควรเนนการสรางแรงจูงใจจาก
ภายในเปนสําคัญ  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 

 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความตองการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของนิสิต นักศึกษา เพ่ือเปน
ขอมูลสําหรับผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดนําไปพิจารณาและใชวางนโยบายเพื่อตอบสนองความตองการ
ของนิสิตนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 2. ทําวิจัยเชิงทดลองเพ่ือหาวิธีพัฒนาพฤติกรรมการเรียนในกลุมนิสิตชาย 
 3. ทําวิจ ัยเชิงทดลองเพื ่อหาวิธีสรางแรงจูงใจทางการเรียนสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย 
 4. เนื่องจากงานวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ในการวิจัยตอไปอาจจะขยายกลุมตัวอยางไปยังคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 
หรือศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีเปนนิสิตหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ซ่ึงควรจะใชคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อใหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาจากเกณฑเดียวกัน 
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