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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาความสัมพั นธ์ระหว่ างปั จจั ยส่ วนบุ ค คลที่มี ต่ อสถานภาพรอพิ นิ จของนิ สิตระดั บปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2558 จ านวน 599 คน ได้ มาโดยวิธีการเลือกตั วอย่ างแบบแบ่ งชั้ นภูมิ อย่ างมี ระบบวงกลม เครื่ องมื อที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล คื อ
แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลและสถานภาพของนิสติ สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ และการทดสอบไคกาลัง
สอง ผลการวิจัย พบว่า เพศ ชั้นปี การศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ าศึกษา การมีโรคประจาตัว/ปัญหาชู้สาว/ยาเสพติด สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา ระดับการศึกษาของบิ ดา และรายได้ เฉลี่ยต่ อเดื อนของครอบครัว มี ความสัมพั นธ์กับสถานภาพของนิสิต อย่ างมี นัยสาคัญที่ระดั บ .01
ขณะที่สายการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษาของมารดา และอาชีพของมารดา มีความสัมพันธ์กับสถานภาพของนิสิต
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ สถานภาพของนิสติ นิสติ ปริญญาตรี
Abstract
This research aimed to study the correlation among the personal factors which affect on the academic probation of Thaksin University’s
undergraduate students. 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. The tool used to collect the data was a questionnaire
about personal factors and undergraduate student’s status. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, and Chi-square
test. Research findings indicated that, sex, year of study, faculty, admission procedures, the diseases/problems of sexual/drug, marital
status of parents, educational level of father, and average monthly income of family correlated with the undergraduate student’s status at
the significance level .01. The major in high school, educational level of mother, and occupation of mother correlated with the undergraduate
student’s status at the significance level .05
Keywords: Personal Factor, Correlation, Undergraduate Student’s Status, Undergraduate Student

บทนา

มีความรู้ มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
ภายใต้ สภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้ างสูง และยัง
การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็ นการเรียนเพื่อการประกอบ มีความสาคัญในทางอ้ อม คือ ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ สร้ างคน
อาชีพและการดารงชีวิต ในประเทศไทยปั จจุบนั นี้บิดา มารดา ให้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
และผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีความคาดหวังให้ บุตรหลานของ ทาให้ การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็ นไปได้ ด้วยดี อาจกล่าวได้ ว่า
ตนเองสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็ นอย่างน้ อย การ การสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้ กาหนดเวลาของ
ศึกษาจัดว่ามีความสาคัญในทางตรง คือ ช่ วยพัฒนาคนให้ แต่ละหลักสูตร และแต่ละสถาบันเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ผ้ เู รียนควร
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ปฏิบัติให้ ได้ แต่เนื่องจากสภาวะสังคมในปั จจุ บันมีส่งิ เร้ า
มากมาย เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) ทาให้ เวลาที่ผ้ เู รียน
ควรให้ กับการศึกษาลดลง เป็ นการใช้ เวลาไปกับกิจกรรม
อื่นๆ เช่น การเล่นเกม (Game) หรือเฟสบุค๊ (Facebook)
ซึ่งหากผู้เรียนไม่สามารถแบ่งเวลาได้ เหมาะสม อาจส่งผล
ต่อการถอนรายวิชาที่ได้ ลงทะเบียนไป และท้ ายที่สุดก็จะ
ส่งผลต่ อระยะเวลาของการศึ กษาไม่ เ ป็ นไปตามกาหนด
(Keerativibool, 2015a)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาตามระเบียบข้ อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2552 กาหนดการจาแนกสภาพนิสติ ออกเป็ น 2 ประเภท
คือ นิสติ สภาพสมบูรณ์ ได้ แก่ นิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนใน 2
ภาคเรียนแรก หรือนิสติ ที่สอบได้ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ากว่า 2.00 และนิสติ สภาพรอพินิจ ได้ แก่ นิสติ ที่สอบได้
ค่ าระดั บ ขั้น เฉลี่ย สะสมตั้งแต่ 1.50 ถึง 1.99 (Thaksin
University, 2009) ซึ่งจากข้ อมูลของงานทะเบียนเกี่ยวกับ
สถานภาพของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จาแนกตามคณะ พบว่า
นิสติ มีสถานภาพรอพินิจ จานวน 645 คน คิดเป็ นร้ อยละ
5.92 โดยเป็ นนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์แ ละบริหารธุรกิจ
มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 30.7 ปั ญหาการรอพินิจ อาจเกิด
จากเหตุผลหลายประการ ทั้งจากตัวผู้เรียนที่ขาดความตั้งใจ
หรือจากอาจารย์ผ้ ูสอนที่ขาดความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ท่ดี ี และอีกสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากจานวนนิสติ
ที่มหาวิทยาลัยได้ รับมาไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่แต่ละหลักสูตร
กาหนดไว้ ทาให้ มีการเปิ ดรับนิสิตเพิ่ มเติมอีกหลายรอบ
โดยนิสติ ที่ได้ รับมาในรอบหลังๆ จะมีพ้ ืนฐานความรู้น้อยกว่า
เดิมมาก จึงมีแนวโน้ มที่จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการมีสถานภาพ
รอพินิจได้ เมื่อมีนิสิตสถานภาพรอพิ นิจเป็ นจานวนมาก
ย่อมเกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา เนื่องจากนิสติ ส่วนหนึ่ง
อาจต้ องออกจากมหาวิทยาลัยก่อนสาเร็จการศึกษา (Retired)
นับเป็ นปัญหาที่ควรได้ รับการศึกษา เพื่อพิจารณาหาแนวทาง
แก้ ไข และหาวิธกี ารป้ องกันอย่างจริงจัง ด้ วยเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปั จจัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ ชั้นปี การศึกษา คณะ วิธกี าร
สอบเข้ าศึกษา สายการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภูมิลาเนา ที่อยู่อาศัยขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย การมีโรค
ประจาตัว/ปัญหาชู้สาว/ยาเสพติด สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา
อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ของครอบครัว ที่มีต่อ สถานภาพรอพิ นิ จของนิ สิต ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ (Nidaeha and Kuning,
2000; Nanglae, 2007; Nanuwong, 2008; Waisopa and
Raksabun, 2010; Pongpatrakant, 2010; Sanguanrat,
2013; Wongjean, 2014; Keerativibool, 2015b) เพื่ อ
ทราบปั ญหา ตลอดจนใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนและแก้ ปัญหาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อให้ ผ้ ูสอนได้ ให้ คาแนะนาในเบื้องต้ นแก่ผ้ ูเรียนที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงต่ อการมีสถานภาพรอพิ นิจ ได้ ปรับปรุง แก้ ไข
วิธกี ารเรียนอย่างทันท่วงที และยังเป็ นแนวทางเบื้องต้ นแก่
ฝ่ ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการพัฒนานิสติ เพื่อ
ลดความสูญเสียในการลงทุนทางการศึกษาของภาครัฐต่อไป
สมมุติฐานของการวิจยั
ปัจจัยส่วนบุคคลของนิสติ ประกอบด้ วย เพศ ชั้นปี การ
ศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ าศึกษา สายการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมิลาเนา ที่อยู่อาศัยขณะศึกษาใน
มหาวิทยาลัย การมีโรคประจาตัว/ปัญหาชู้สาว/ยาเสพติด
สถานภาพสมรสของบิดา มารดา ระดับการศึกษาของบิดา
ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั
สถานภาพรอพินิจของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญ ญาตรี
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ลงทะเบียนในภาคเรียน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 10,904 คน ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นิสติ ที่ถูกสุ่มมาจากประชากรดังกล่าว จานวน
อย่ างน้ อย 592 คน ซึ่ งค านวณได้ จ ากสูต รของยามาเน่
(Yamane’s Formula) โดยกาหนดระดับความคลาดเคลื่อน
ที่ยอมรับได้ ไม่เกินร้ อยละ 4 (e = 0.04) ดังนี้ (Suwattee,
2009)
n

N

1  Ne2

10,904

591.12  592
1  10,904  0.04 2

คน

ตัวอย่างนิสติ จานวนอย่างน้ อย 592 คน ได้ มาโดยวิธกี าร
เลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมอิ ย่างมีระบบวงกลม (Circular
Systematic Stratified Sampling) ที่มีคณะ และสถานภาพ
ของนิสติ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ สถานภาพปกติ และ
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สถานภาพรอพินิจ เป็ นชั้นภูมิ (Strata) โดยกาหนดสัดส่วน
ของนิสติ ที่มสี ถานภาพปกติและสถานภาพรอพินิจเท่าๆ กัน
(ร้ อยละ 50) นั่นคือ กลุ่มละอย่างน้ อย 296 คน กระจาย
ขนาดตัวอย่างแต่ละชั้นภูมติ ามสัดส่วนต่อขนาด (Proportional
to Size) ดังตารางที่ 1 ได้ ขนาดตัวอย่างใหม่เป็ น 599 คน
แบ่งเป็ นนิสติ สถานภาพปกติ จานวน 299 คน และนิสิต
สถานภาพรอพินิจ จานวน 300 คน ซึ่งขนาดตัวอย่างมีค่า
ตารางที่ 1 ขนาดประชากรและขนาดตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
ขนาดประชากร
คณะ
สถานภาพ
สถานภาพ
ปกติ
รอพินิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2,283
99
วิทยาศาสตร์
932
92
ศึกษาศาสตร์
2,326
11
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
253
49
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
721
28
ศิลปกรรมศาสตร์
442
30
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
2,135
198
นิติศาสตร์
1,167
138
รวม
10,259
645

เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล ส าหรับการ
วิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล และ
สถานภาพของนิสติ มีรายละเอียดการสร้ างและการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ บทความ
และงานวิจั ย ที่เกี่ย วข้ อ ง (Nidaeha and Kuning, 2000;
Nanglae, 2007; Nanuwong, 2008; Waisopa and Raksabun,
2010; Pongpatrakant, 2010; Sanguanrat, 2013;
Wongjean, 2014; Keerativibool, 2015b) เพื่ อจั ด ท า
แบบสอบถาม และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษา เพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการมีสถานภาพรอ
พินิจเพิ่มเติม ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้ วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คือ สถานภาพของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็ นคาถามชนิดเลือกตอบ ประกอบด้ วย
2 ตัวเลือก คือ สถานภาพปกติ และสถานภาพรอพินิจ
ส่ ว นที่ 2 คื อ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ตอบแบบ
สอบถาม ประกอบด้ วยข้ อคาถาม ดังต่อไปนี้ เพศ ชั้นปี การ
ศึกษา คณะ วิธีการสอบเข้ าศึกษา สายการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมลิ าเนา ที่อยู่อาศัยขณะศึกษาใน
มหาวิทยาลัย การมีโรคประจาตัว/ปัญหาชู้สาว/ยาเสพติด
172

มากกว่ า 592 คน เนื่องจากผลของการปั ดทศนิยม เช่ น
ขนาดตัวอย่างของนิสติ ที่มสี ถานภาพปกติ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คานวณได้ ดงั นี้
2, 283
 296 65.87  66
10, 259

คน

และหน่ วยตัวอย่ างในแต่ละชั้นภูมิ ได้ มาโดยวิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบมีระบบวงกลม (Circular Systematic Sampling)

รวม
2,382
1,024
2,337
302
749
472
2,333
1,305
10,904

ขนาดตัวอย่าง
สถานภาพ
สถานภาพ
ปกติ
รอพินิจ
66
46
27
43
68
6
8
23
21
13
13
14
62
91
34
64
299
300

รวม
112
70
74
31
34
27
153
98
599

สถานภาพสมรสของบิดา มารดา ระดับการศึกษาของบิดา
ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ส่วนที่ 3 คือ ข้ อเสนอแนะในการจัดการเรียนการ
สอนให้ มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เสนอแบบสอบถามให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิสาขาศึกษาศาสตร์
จานวน 2 ท่าน และสาขาสถิติ จานวน 1 ท่าน ตรวจสอบความ
ถูกต้ องเหมาะสม โดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาศึกษาศาสตร์ท่านที่
1 แนะนาให้ ปรับในเรื่องการใช้ ภาษาให้ มีความสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน
มีความเห็นว่า แบบสอบถามมีความเหมาะสมแล้ ว
3. ปรับปรุง แก้ ไขแบบสอบถามตามที่ผ้ ูทรงคุณวุฒิ
แนะนาแล้ วนาไปทดลองใช้ กบั นิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปี การ
ศึกษา 2558 และไม่ใช่ตัวอย่างของการวิจัย จานวน 30 คน
ได้ มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่ างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมของข้ อ
คาถามอีกครั้งก่อนนาไปเก็บข้ อมูลกับนิสิตที่เป็ นตัวอย่ าง
ของการวิจัย
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คิดเป็ นร้ อยละ 25.54 สอบเข้ าศึกษาด้ วยวิธรี ับตรงมากที่สุด
จานวน 356 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.43 สายการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ วิทย์-คณิต จานวน 336
คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.09 ภูมิลาเนาส่วนใหญ่ อยู่จังหวัด
สงขลา พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช จานวน 407 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 67.95 พักอาศัยที่บ้านตนเอง/ญาติ/ที่พัก
ภายนอกมหาวิทยาลั ย จานวน 425 คน คิด เป็ นร้ อยละ
70.95 ไม่มีโรคประจาตัว/ปั ญหาชู้สาว/ยาเสพติด จานวน
572 คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.49 ส่วนใหญ่ บิดา มารดาอยู่
ด้ วยกัน จานวน 504 คน คิดเป็ นร้ อยละ 84.14 บิดา และ
มารดามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 201
คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.56 และจานวน 183 คน คิดเป็ น
ผลการศึกษา และอภิปรายผล
ร้ อยละ 30.55 ตามลาดับ บิดา และมารดามีอาชีพเกษตรกร
จานวน 297 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.58 และจานวน 329
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.92 ตามลาดับ และรายได้ เฉลี่ยต่อ
จานวน 599 คน ด้ วยความถี่ และร้ อยละ พบว่ า นิสิตมี
เดื อ นของครอบครั ว ประมาณ 15,001–25,000 บาท
สถานภาพปกติ 299 คน คิด เป็ นร้ อยละ 49.92 และมี
จานวน 382 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.77 สาหรับผลการศึกษา
สถานภาพรอพินิจ 300 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.08 ส่วนใหญ่
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและสถานภาพของ
เป็ นเพศหญิง จานวน 324 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.09 ศึกษา
นิสติ แสดงดังตารางที่ 2
อยู่ช้นั ปี ที่ 3 จานวน 275 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.91 เป็ น
นิสติ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จานวน 153 คน

เมื่อได้ เครื่องมือของการวิจัยแล้ วจะดาเนินการเก็บข้ อมูล
โดยการสอบถามข้ อมูลตามแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นกับนิสิต
ที่เป็ นตัวอย่ างของการวิจัย จานวน 599 คน จากนั้น จึง
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในแบบสอบถาม บันทึก
ข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ซึ่งมีวิธกี าร ดังนี้ (Vanichbuncha, 2000; 2002)
1. วิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้ นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้ วยความถี่ ร้ อยละ
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลที่มี
ต่อสถานภาพรอพินิจของนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ด้ วยการทดสอบไคกาลังสอง (Chi-Square Test)

ตารางที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและสถานภาพของนิสติ
สถานภาพของนิสิต
จานวน (ร้อยละทางแถว)
ปั จจัยส่วนบุคคล
ปกติ
รอพินิจ
เพศ
ชาย
116 (42.18)
159 (57.82)
หญิง
183 (56.48)
141 (43.52)
รวม
299
300
ชั้นปี การศึกษา
ชั้นปี ที่ 2
117 (76.47)
36 (23.53)
ชั้นปี ที่ 3
96 (34.91)
179 (65.09)
ชั้นปี ที่ 4
80 (51.28)
76 (48.72)
ชั้นปี ที่ 5 – 8
6 (40.00)
9 (60.00)
รวม
299
300
คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
66 (58.93)
46 (41.07)
วิทยาศาสตร์
27 (38.57)
43 (61.43)
ศึกษาศาสตร์
68 (91.89)
6 (8.11)
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
8 (25.81)
23 (74.19)
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
21 (61.76)
13 (38.24)
ศิลปกรรมศาสตร์
13 (48.15)
14 (51.85)

รวม

2

275
324
599

11.601**

153
275
156
15
599

68.634**

112
70
74
31
34
27

83.031**
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปั จจัยส่วนบุคคล
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
นิติศาสตร์
รวม
วิธีการสอบเข้าศึกษา
วิธรี ับตรง
โครงการพิเศษ
แอดมิชชัน
รวม
สายการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย์-คณิต
ศิลป์ -คณิต/ศิลป์ -ภาษา/ศิลป์ -สังคม
สายช่าง/พาณิชยศาสตร์
รวม
ภูมิลาเนา
สงขลา พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช
อื่นๆ
รวม
ที่อยู่อาศัยขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย
หอพักของมหาวิทยาลัย
บ้ านตนเอง/ญาติ/ที่พักภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม
การมีโรคประจาตัว/ปั ญหาชูส้ าว/ยาเสพติด
มี/เคยมี
ไม่มี
รวม
สถานภาพสมรสของบิดา มารดา
อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้ าง
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
รวม
ระดับการศึกษาของบิดา
ไม่ได้ ศกึ ษา/ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
รวม
ระดับการศึกษาของมารดา
ไม่ได้ ศกึ ษา/ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น

174

สถานภาพของนิสิต
จานวน (ร้อยละทางแถว)
ปกติ
รอพินิจ
62 (40.52)
91 (59.48)
34 (34.69)
64 (65.31)
299
300

153
98
599

201 (56.46)
52 (44.07)
46 (36.80)
299

155 (43.54)
66 (55.93)
79 (63.20)
300

356
118
125
599

16.315**

181 (53.87)
78 (49.68)
40 (37.74)
299

155 (46.13)
79 (50.32)
66 (62.26)
300

336
157
106
599

8.394*

195 (47.91)
104 (54.17)
299

212 (52.09)
88 (45.83)
300

407
192
599

1.799

78 (44.83)
221 (52.00)
299

96 (55.17)
204 (48.00)
300

174
425
599

2.262

6 (22.22)
293 (51.22)
299

21 (77.78)
279 (48.78)
300

27
572
599

7.553**

269 (53.37)
9 (39.13)
6 (25.00)
15 (31.25)
299

235 (46.63)
14 (60.87)
18 (75.00)
33 (68.75)
300

504
23
24
48
599

16.129**

59 (39.33)
115 (57.21)
67 (43.79)
9 (64.29)
49 (60.49)
299

91 (60.67)
86 (42.79)
86 (56.21)
5 (35.71)
32 (39.51)
300

150
201
153
14
81
599

18.079**

74 (45.68)
99 (54.10)

88 (54.32)
84 (45.90)

162
183

11.637*

รวม

2
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปั จจัยส่วนบุคคล
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
รวม
อาชีพของบิดา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจ/ค้ าขาย
เกษตรกร
รับจ้ าง และอื่นๆ
รวม
อาชีพของมารดา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจ/ค้ าขาย
เกษตรกร
รับจ้ าง และอื่นๆ
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาท
รวม
** แทนมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
* แทนมีนัยสาคัญที่ระดับ .05

สถานภาพของนิสิต
จานวน (ร้อยละทางแถว)
ปกติ
รอพินิจ
74 (47.13)
83 (52.87)
12 (34.29)
23 (65.71)
40 (64.52)
22 (35.48)
299
300

157
35
62
599

32 (41.03)
8 (53.33)
27 (42.19)
151 (50.84)
81 (55.86)
299

46 (58.97)
7 (46.67)
37 (57.81)
146 (49.16)
64 (44.14)
300

78
15
64
297
145
599

6.218

37 (61.67)
10 (76.92)
44 (55.70)
152 (46.20)
56 (47.46)
299

23 (38.33)
3 (23.08)
35 (44.30)
177 (53.80)
62 (52.54)
300

60
13
79
329
118
599

10.264*

92 (62.59)
178 (46.60)
29 (41.43)
299

55 (37.41)
204 (53.40)
41 (58.57)
300

147
382
70
599

13.138**

จากตารางที่ 2 พบว่า เพศ ชั้นปี การศึกษา คณะ วิธกี าร
สอบเข้ าศึกษา การมีโรคประจาตัว/ปัญหาชู้สาว/ยาเสพติด
สถานภาพสมรสของบิดา มารดา ระดับการศึกษาของบิดา
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั
สถานภาพของนิสติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 และสาย
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษา
ของมารดา และอาชีพของมารดา มีความสัมพันธ์กบั สถานภาพ
ของนิสติ อย่ างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 แต่ภูมิลาเนา ที่อยู่
อาศัยขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย และอาชีพของบิดา ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั สถานภาพของนิสติ
จากผลการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั
สถานภาพของนิสติ ดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการ
ศึกษาได้ ดงั นี้

รวม

2

เพศ มีค วามสัมพั น ธ์กับสถานภาพของนิ สิต อย่ างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นิสติ ที่มี
สถานภาพปกติ ส่วนใหญ่ จะเป็ นเพศหญิง มีร้อยละการมี
สถานภาพปกติ (56.48) มากกว่าร้ อยละการมีสถานภาพ
รอพินิจ (43.52) ขณะที่นิสติ ที่มสี ถานภาพรอพินจิ ส่วนใหญ่
จะเป็ นเพศชาย มีร้อยละการมีสถานภาพรอพินิจ (57.82)
มากกว่าร้ อยละการมีสถานภาพปกติ (42.18) โดยสาเหตุ
ที่นิสติ หญิงมีโอกาสมีสถานภาพปกติมากกว่านิสติ ชาย อาจ
เนื่องมาจากนิสติ หญิงมักมีระดับความตั้งใจเรียนและความ
ขยันมากกว่า จึงส่งผลให้ นิสติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดีกว่า และไม่เป็ นผู้ท่มี สี ถานภาพรอพินิจ ผลการศึกษาครั้งนี้
เป็ นไปตามสมมุตฐิ านที่ต้งั ไว้ และมีความสอดคล้ องกับผล
การศึกษาของ Nanuwong (2008) ที่พบว่า เพศเป็ นปัจจัย
ที่มคี วามสัมพันธ์กบั สถานภาพรอพินิจ
175
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ชั้นปี การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั สถานภาพของนิสติ
อย่ างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่ า
นิสติ ที่มีสถานภาพปกติ ส่วนใหญ่ จะเป็ นนิสิตชั้นปี ที่ 2 มี
ร้ อยละการมีสถานภาพปกติ (76.47) มากกว่าร้ อยละการมี
สถานภาพรอพินจิ (23.53) ขณะที่นิสติ ที่มสี ถานภาพรอพินจิ
ส่วนใหญ่ จะเป็ นนิสติ ชั้นปี ที่ 3 มีร้อยละการมีสถานภาพรอ
พินิจ (65.09) มากกว่าร้ อยละการมีสถานภาพปกติ (34.91)
โดยสาเหตุท่นี ิสติ ชั้นปี ที่ 2 มีโอกาสมีสถานภาพปกติมากกว่า
นิสติ ชั้นปี อื่นๆ อาจเนื่องมาจากรายวิชาที่ศึกษาของนิสติ ชั้น
ปี ที่ 2 ส่วนใหญ่ ยังเป็ นวิชาพื้นฐานและวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง
ไม่ยากมากนัก จึงทาให้ มผี ลการเรียนที่ดี ขณะที่นิสติ ชั้นปี ที่
3 จะต้ องเรียนวิชาเอกซึ่งมีความยากมากกว่าจึงทาให้ มีผล
การเรียนลดลงจนอาจส่งผลให้ มสี ถานภาพรอพินิจ ผลการ
ศึกษาครั้งนี้เป็ นไปตามสมมุตฐิ านที่ต้งั ไว้ ซึ่งมีความสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ Nidaeha and Kuning (2000) ที่พบว่ า
ชั้นปี เป็ นปัจจัยที่ส่งผลกับภาวะรอพินจิ และมีความสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ Nanuwong (2008) ที่พบว่ า ชั้น ปี
การศึกษาเป็ นปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั สถานภาพรอพินิจ
คณะ มีค วามสัมพั น ธ์กับสถานภาพของนิ สิต อย่ างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นิสติ ที่มี
สถานภาพปกติ ส่วนใหญ่จะเป็ นนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มี
ร้ อยละการมีสถานภาพปกติ (91.89) มากกว่าร้ อยละการ
มีสถานภาพรอพินิจ (8.11) ขณะที่นิสติ ที่มีสถานภาพรอ
พินิจ ส่วนใหญ่จะเป็ นนิสติ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชน มีร้อยละการมีสถานภาพรอพินิจ (74.19) มากกว่า
ร้ อยละการมีสถานภาพปกติ (25.81) โดยสาเหตุท่นี ิสิต
คณะศึกษาศาสตร์มีโอกาสมีสถานภาพปกติมากกว่านิสิต
คณะอื่นๆ อาจเนื่องมาจากการสอบเข้ าศึกษาต่อคณะนี้ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณมีอตั ราการแข่งขันสูงจึงต้ องใช้ คะแนน
การสอบเข้ าในระดับสูง นั่นหมายความว่า นิสติ คณะนี้ย่อม
มีระดับสติปัญญาที่ดี ขณะที่นิสิตคณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชนอาจมีผ้ ูเรียนจานวนน้ อย ทาให้ มหาวิทยาลัยมี
การเปิ ดรับเพิ่มเติมอีกหลายรอบเพื่อให้ มจี านวนนิสติ เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่หลักสูตรกาหนดไว้ นั่นหมายความว่า จะได้
นิสติ ที่ไม่สามารถสอบเข้ าที่อ่นื ๆ ได้ ซึ่งเป็ นนิสติ ที่มีผลการ
เรียนไม่ดีจึงอาจส่งผลให้ มสี ถานภาพรอพินิจ ผลการศึกษา
ครั้งนี้เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้งั ไว้ และมีความสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ Nanuwong (2008) ที่พบว่ า คณะ
เป็ นปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั สถานภาพรอพินิจ
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วิธกี ารสอบเข้ าศึกษา มีความสัมพันธ์กบั สถานภาพของ
นิสติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
นิสิตที่มีสถานภาพปกติ ส่วนใหญ่ จะเป็ นนิ สิตที่สอบเข้ า
ด้ วยวิธกี ารรับตรง มีร้อยละการมีสถานภาพปกติ (56.46)
มากกว่ าร้ อยละการมีสถานภาพรอพิ นิจ (43.54) ขณะที่
นิสติ ที่มีสถานภาพรอพินิจ ส่วนใหญ่จะเป็ นนิสติ ที่สอบเข้ า
ด้ วยวิธแี อดมิชชัน มีร้อยละการมีสถานภาพรอพินิจ (63.20)
มากกว่าร้ อยละการมีสถานภาพปกติ (36.80) โดยสาเหตุ
ที่นิสติ ที่สอบเข้ าด้ วยวิธกี ารรับตรงมีโอกาสมีสถานภาพปกติ
มากกว่านิสติ ที่สอบเข้ าโดยวิธกี ารอื่นๆ อาจเนื่องมาจากนิสติ
ที่สอบเข้ าด้ วยวิธกี ารนี้ มหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกนิสิต
ที่มผี ลการเรียนที่ดีได้ มากกว่านิสติ ที่สอบเข้ าด้ วยวิธกี ารอื่นๆ
ผลการศึกษาครั้งนี้เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้งั ไว้ ซึ่งมีความ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Nidaeha and Kuning (2000)
ที่พบว่า วิธเี ข้ าศึกษาเป็ นปั จจัยที่ส่งผลกับภาวะรอพินิจ และ
มีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Nanglae (2007) ที่
พบว่า วิธกี ารสอบเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็ นปั จจัย
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล่าวคือ วิธกี ารสอบเข้ า
ศึกษาโดยวิธโี ควตา มีผลให้ เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบแบบ
สอบถามในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขา
วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มขึ้น 0.198 และ
วิธกี ารสอบเข้ าศึกษาโดยวิธคี ัดเลือกจากส่วนกลาง มีผลให้
เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบแบบสอบในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรม
การสื่อสารและสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้น 0.412
สายการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความ
สัมพันธ์กบั สถานภาพของนิสติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นิสติ ที่มสี ถานภาพปกติ ส่วนใหญ่
จะมีสายการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ วิทย์คณิต มีร้อยละการมีสถานภาพปกติ (53.87) มากกว่าร้ อยละ
การมีสถานภาพรอพินิจ (46.13) ขณะที่นิสติ ที่มีสถานภาพ
รอพินิจ ส่วนใหญ่ จะมีสายการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คือ สายช่ าง/พาณิชยศาสตร์ มีร้อยละการมี
สถานภาพรอพินิจ (62.26) มากกว่าร้ อยละการมีสถานภาพ
ปกติ (37.74) โดยสาเหตุท่นี ิสติ ที่เคยเรียนสายวิทย์-คณิต
มีโอกาสมีสถานภาพปกติมากกว่านิสติ ที่เคยเรียนสายอื่นๆ
อาจเนื่องมาจากสายการเรียนนี้ จะมีความยากกว่าสายการ
เรียนอื่นๆ ผู้ท่เี รียนสายการเรียนนี้ได้ ย่อมเป็ นผู้ท่มี ีระดับ
สติปัญญาที่ดี ขณะที่นิสติ ที่เคยเรียนสายช่าง/พาณิชยศาสตร์
มักจะเป็ นผู้ท่มี ีระดับสติปัญญาไม่ดมี ากนัก รวมถึงอาจต้ อง
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ใช้ เวลาส่วนหนึ่งในการทางาน ทาให้ มีเวลาที่จะทบทวน
บทเรียนน้ อย จึงอาจส่งผลให้ มสี ถานภาพรอพินจิ ผลการศึกษา
ครั้งนี้เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้งั ไว้ และมีความสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ Nanuwong (2008) ที่พบว่า สายการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นปั จจัยที่มีความ
สัมพันธ์กบั สถานภาพรอพินิจ
การมีโรคประจาตัว /ปั ญหาชู้ สาว/ยาเสพติด มีความ
สัมพันธ์กบั สถานภาพของนิสติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นิสติ ที่มสี ถานภาพปกติ ส่วนใหญ่
จะไม่มีโรคประจาตัว/ปั ญหาชู้สาว/ยาเสพติด มีร้อยละการมี
สถานภาพปกติ (51.22) มากกว่าร้ อยละการมีสถานภาพ
รอพินิจ (48.78) ขณะที่นิสติ ที่มสี ถานภาพรอพินจิ ส่วนใหญ่
จะมีโรคประจาตัว/ปัญหาชู้สาว/ยาเสพติด มีร้อยละการมี
สถานภาพรอพินิจ (77.78) มากกว่าร้ อยละการมีสถานภาพ
ปกติ (22.22) โดยสาเหตุท่นี ิสติ ไม่มโี รคประจาตัว/ปัญหา
ชู้สาว/ยาเสพติดมีโอกาสมีสถานภาพปกติมากกว่านิสติ ที่มี
โรคประจาตัว/ปัญหาชู้สาว/ยาเสพติด อาจเนื่องมาจากโรค
ประจาตัว/ปัญหาชู้สาว/ยาเสพติดเป็ นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อร่างกายและจิตใจของผู้เรียน ซึ่งเป็ นเหตุให้ ผ้ เู รียนได้ ใช้
เวลาทบทวนบทเรียนน้ อยลง จึงอาจส่งผลให้ มีสถานภาพ
รอพินิจ ผลการศึกษาครั้งนี้เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้
และมีความสอดคล้ องกับผลการศึก ษาของ Waisopa and
Raksabun (2010) ที่พบว่า ปั จจัยด้ านตัวผู้เรียนมีผลต่อ
ภาวะรอพินิจในระดับมากที่สดุ รองลงมา คือ สภาพแวดล้ อม
สถานภาพสมรสของบิดา มารดา มีความสัมพั นธ์กับ
สถานภาพของนิสติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่า นิสิตที่มีสถานภาพปกติ ส่วนใหญ่ บิดา
มารดาอยู่ด้วยกัน มีร้อยละการมีสถานภาพปกติ (53.37)
มากกว่ าร้ อยละการมีสถานภาพรอพินิจ (46.63) ขณะที่
นิสติ ที่มีสถานภาพรอพินิจ ส่วนใหญ่บดิ า มารดาหย่าร้ าง มี
ร้ อยละการมีสถานภาพรอพินิจ (75.00) มากกว่าร้ อยละ
การมีสถานภาพปกติ (25.00) โดยสาเหตุท่บี ิดา มารดา
อยู่ ด้วยกันทาให้ นิสิตมีโอกาสมีสถานภาพปกติมากที่สุด
อาจเนื่องมาจากการที่บดิ า มารดาอยู่ด้วยกันจะช่วยกันดูแล
บุตรหลานของตนเองจึงทาให้ มีผลการเรียนที่ดีข้ นึ ผลการ
ศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ นไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ต้ั ง ไว้ และมี ค วาม
สอดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ Sanguanrat (2013) ที่
พบว่า สภาพครอบครัวมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้ อม
ต่อสาเหตุการรอพินิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย
อิทธิพลทางอ้ อมนั้นจะต้ องผ่านปัจจัยจิตลักษณะ

ระดับการศึกษาของบิดา มีความสัมพันธ์กบั สถานภาพ
ของนิสติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยการศึกษาครั้งนี้
พบว่า นิสติ ที่มสี ถานภาพปกติ ส่วนใหญ่บดิ าจะมีการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ปวส. มีร้อยละการมีสถานภาพปกติ (64.29)
มากกว่ าร้ อยละการมีสถานภาพรอพินิจ (35.71) ขณะที่
นิสติ ที่มีสถานภาพรอพินิจ ส่วนใหญ่ บิดาไม่ได้ ศึกษาหรือ
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีร้อยละการมีสถานภาพ
รอพิ นิ จ (60.67) มากกว่ าร้ อยละการมีสถานภาพปกติ
(39.33) โดยสาเหตุท่บี ดิ าจบการศึกษาในระดับสูงจะทาให้
นิสติ มีโอกาสมีสถานภาพปกติมากกว่า อาจเนื่องมาจากบิดา
จะช่ วยให้ ความรู้แก่บุตรหลานของตนเองได้ จึงส่งผลให้
นิสติ มีผลการเรียนที่ดีข้ นึ และไม่เป็ นผู้ท่มี สี ถานภาพรอพินิจ
ผลการศึกษาครั้งนี้เป็ นไปตามสมมุตฐิ านที่ต้งั ไว้ และมีความ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Wongjean (2014) ที่พบว่า
ระดับการศึกษาของบิดาเป็ นปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์ทางสถิติ
กับสถานภาพของนักศึกษา
ระดับการศึกษาของมารดา มีความสัมพันธ์กบั สถานภาพ
ของนิสิตอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยการศึกษาครั้งนี้
พบว่า นิสติ ที่มสี ถานภาพปกติ ส่วนใหญ่มารดาจะมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีร้อยละการมีสถานภาพปกติ
(64.52) มากกว่าร้ อยละการมีสถานภาพรอพินิจ (35.48)
ขณะที่นิสติ ที่มสี ถานภาพรอพินิจ ส่วนใหญ่มารดามีการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ปวส. มีร้อยละการมีสถานภาพรอพินิจ
(65.71) มากกว่ าร้ อยละการมีสถานภาพปกติ (34.29)
โดยสาเหตุท่มี ารดาจบการศึกษาในระดับสูงจะทาให้ นิสติ มี
โอกาสมีสถานภาพปกติมากกว่า อาจเนื่องมาจากมารดาจะมี
จิตวิทยาในการส่งเสริมการเรียน มีวิธกี ารชักจูงให้ บุตรหลาน
ของตนเองสนใจการเรียน และยังช่วยให้ ความรู้เกี่ยวกับการ
เรียนได้ จึงส่งผลให้ นิสติ มีผลการเรียนที่ดีข้ นึ และไม่เป็ นผู้
ที่มสี ถานภาพรอพินิจ ผลการศึกษาครั้งนี้เป็ นไปตามสมมุตฐิ าน
ที่ต้งั ไว้ และมีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Wongjean
(2014) ที่พบว่า ระดับการศึกษาของมารดาเป็ นปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์ทางสถิตกิ บั สถานภาพของนักศึกษา
อาชีพของมารดา มีความสัมพันธ์กบั สถานภาพของนิสติ
อย่ างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่ า
นิสติ ที่มีสถานภาพปกติ ส่วนใหญ่ มารดาจะประกอบอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัทเอกชน มีร้อยละการมี
สถานภาพปกติ (76.92) มากกว่าร้ อยละการมีสถานภาพ
รอพินิจ (23.08) ขณะที่นิสติ ที่มสี ถานภาพรอพินจิ ส่วนใหญ่
มารดาประกอบอาชีพเกษตรกร มีร้อยละการมีสถานภาพ
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รอพินิจ (53.80) มากกว่าร้ อยละการมีสถานภาพปกติ (46.20)
โดยสาเหตุท่ีมารดาประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ /
พนักงานบริษัทเอกชนส่งผลให้ นิสิตมีโอกาสมีสถานภาพ
ปกติมากกว่ามารดาที่ประกอบอาชีพอื่นๆ อาจเนื่องมาจาก
มารดาที่ประกอบอาชีพนี้มเี วลาและมีความรู้มากเพียงพอ
ที่จะช่วยเหลือบุตรหลานของตนเองในด้ านการเรียนได้ อีกทั้ง
ยังมีความพร้ อมในด้ านการเงินสาหรับสนับสนุ นการเรียน
เพิ่มเติม จึงส่งผลให้ นิสติ มีผลการเรียนที่ดีข้ นึ และไม่เป็ น
ผู้ท่ีมีส ถานภาพรอพิ นิ จ ผลการศึ ก ษาครั้งนี้ เป็ นไปตาม
สมมุตฐิ านที่ต้งั ไว้ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
Pongpatrakant (2010) ที่พบว่า อาชีพของมารดาเป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลต่ อ การพ้ น สภาพของนั กศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี
ร้ อยละ 3 ขณะที่ปัจจัยขนาดโรงเรียนเดิมส่งผลต่อการพ้ นสภาพ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 64
รองลงมา คือ ปั จจัยอาชีพของบิดาส่งผลต่อการพ้ นสภาพ
ของนั กศึกษาระดับปริญ ญาตรี ร้ อ ยละ 33 และมีค วาม
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Keerativibool (2015b) ที่
พบว่า อาชีพของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 ของนิสติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั
สถานภาพของนิสติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยการ
ศึกษาครั้งนี้ พบว่า นิสติ ที่มีสถานภาพปกติ ส่วนใหญ่จะเป็ น
นิสติ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวประมาณไม่เกิน
15,000 บาท มี ร้ อยละการมี ส ถานภาพปกติ (62.59)
มากกว่ าร้ อยละการมีสถานภาพรอพินิจ (37.41) ขณะที่
นิสติ ที่มีสถานภาพรอพินิจ ส่วนใหญ่จะเป็ นนิสติ ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมากกว่า 25,000 บาท มีร้อยละ
การมีสถานภาพรอพิ นิจ (58.57) มากกว่ าร้ อยละการมี
สถานภาพปกติ (41.43) โดยสาเหตุท่นี ิสติ ที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่ อเดือนของครอบครัว สูงมีโอกาสมี สถานภาพรอพิ นิ จ
มากกว่านิสติ ที่มรี ายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต่า อาจ
เนื่องมาจากครอบครัวที่มีรายได้ สงู ทาให้ นิสติ สามารถใช้
จ่ายเงินอย่างฟุ่ มเฟื อยซึ่งอาจไม่ได้ ใช้ ไปกับด้ านการเรียน
แต่เป็ นการเที่ยวเตร่ จึงส่งผลให้ นิสติ ไม่ได้ ใช้ เวลากับการ
ทบทวนบทเรียน และส่งผลให้ มีสถานภาพรอพินจิ ในที่สดุ
ผลการศึกษาครั้งนี้เป็ นไปตามสมมุตฐิ านที่ต้งั ไว้ และมีความ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Waisopa and Raksabun
(2010) ที่พบว่า ปั จจัยด้ านรายได้ ของครอบครัว มีผลต่อ
ภาวะรอพินิจในระดับมาก
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า เพศ ชั้นปี การศึกษา คณะ วิธกี าร
สอบเข้ าศึกษา การมีโรคประจาตัว/ปัญหาชู้สาว/ยาเสพติด
สถานภาพสมรสของบิดา มารดา ระดับการศึกษาของบิดา
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั
สถานภาพของนิสิต อย่ างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ขณะที่
สายการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษา
ของมารดา และอาชีพของมารดา มีความสัมพันธ์กบั สถานภาพ
ของนิสติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ผู้วิจัยขอให้ ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย ดังนี้
1. จากการวิจั ยครั้งนี้ พบว่ า นิ สิต ระดับ ปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มโี อกาสมีสถานภาพรอพินิจ ส่วนใหญ่
จะเป็ นนิสติ เพศชาย ศึกษาอยู่ช้ันปี ที่ 3 คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน สอบเข้ าศึกษาด้ วยวิธแี อดมิชชัน มีสายการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ สายช่าง/พาณิชยศาสตร์
มีโรคประจาตัว มีปัญหาชู้สาวและปั ญหายาเสพติด บิดา
มารดาหย่าร้ าง การศึกษาของบิดาและมารดาไม่สงู มากนัก
มารดาประกอบอาชีพเกษตรกร และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ของครอบครั ว มากกว่ า 35,000 บาท ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ บุคลากร และผู้ท่เี กี่ยวข้ อง ควรให้ ความสนใจ
รวมถึงให้ คาแนะนาในการเรียนกับนิสติ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้
2. ควรจัดให้ มีการอบรมเทคนิคการเรียนอย่างถูกต้ อง
หรือมีการติวเนื้อหาวิชาที่ยาก เพื่ อให้ ผ้ ูเรียนได้ ปรับปรุง
แก้ ไขวิธกี ารเรียนอย่างทันท่วงที
3. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปั จจัยด้ านอื่นๆ ที่
อาจจะส่งผลต่อสถานภาพรอพินิจของนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ เช่น เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการเรียน ปั จจัยด้ านความ
เชื่อในศักยภาพของตนเอง ปั จจัยด้ านแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ปัจจัยด้ านอาจารย์ผ้ ูสอน ปั จจัยด้ านบรรยากาศในห้ องเรียน
และปัจจัยด้ านสถาบันการศึกษา เป็ นต้ น
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
เงิ น รายได้ กองทุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
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