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  การวิ เคราะห์ถดถอยโลจิสติกปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อโอกาส 
  การสอบผ่านหรือไม่ผ่านวิชาสถิติธุรกิจ ของนักศึกษา
  คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
	 	 A	Logistic	Regression	Analysis	of	Factors	Affecting	Success	or	Failure 

	 	 Probability	in	Business	Statistics	Course	of	Faculty	of	Management 

	 	 Science	students,	Ubon	Ratchathani	University

  ดร. เพญ็ภคัร พืน้ผา1

บทคัดย่อ

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท�านายกบัตวัแปรผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนวิชาสถิติธุรกิจของนกัศึกษา	 2)	 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสามารถท�านายโอกาสการสอบผ่านหรือไม่ผ่านใน 

วิชาสถิติธุรกิจ	 และ	 3)	 ก�าหนดสมการถดถอยโลจิสติกในการท�านายผลการสอบวิชาสถิติธุรกิจ	 ของนกัศกึษา 

คณะบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาคณะบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลยั 

อุบลราชธานี	 จ�านวน	 136	 คน	 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	 Random	 Sampling)	 มา	 2	 ห้องเรียน 

จาก	 4	 ห้องเรียน	 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติธุรกิจในปีการศกึษา	 2/2556	 ตวัแปรตามคือคะแนนรวมในวิชา 

สถิติธุรกิจโดยก�าหนดให้คะแนนรวมมากกว่า	 50%	 ถือว่าสอบผ่าน	 หากคะแนนรวมน้อยกว่า	 50%	 ถือว่า 

สอบไม่ผ่านในวิชาสถิติธุรกิจ	 ตวัแปรท�านายได้แก่	 เพศ	 เกรดเฉลี่ยก่อนเรียน	 ความคาดหวงัในผลการเรียน 

ความรับผิดชอบ	 ความเพียร	 และคณุภาพการสอนของอาจารย์	 โดยใช้ระเบียบวิจยัเชิงส�ารวจ	 เคร่ืองมือวิจยั 

คือ	 แบบสอบถามนักศึกษา	 ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียงเท่ากับ	 0.906	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพืน้ฐาน 

การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์	และ		การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสตกิ

	 ผลการวิจยัพบวา่	 1)	 ตวัแปรผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิตธิรุกิจมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรความเพียร 

ในระดบัคอ่นข้างสงู	 (r	 =	 0.661)	 รองลงมาคือตวัแปรคณุภาพการสอนของอาจารย์สมัพนัธ์กบัตวัแปรผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาสถิติธรุกิจในระดบัคอ่นข้างสงู	 (r	 =	 0.618)	 และตวัแปรความรับผิดชอบกบัตวัแปรผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาสถิติธรุกิจในระดบัปานกลาง	 (r	 =	 0.557)	 นอกนัน้ตวัแปรท�านายตวัอ่ืน	 ๆ	 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

กบัตวัแปรตาม	 อยา่งมีระดบันยัส�าคญัสถิติ	 2)	 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสตกิ	 (Logistic	 Regression) 

พบวา่	 โมเดลการวดัสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์เป็นอยา่งดี	 โดยมีคา่	 Cox	 &	 Snell	 R2=	 0.552	 และ 
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Abstract

	 The	 purposes	 of	 this	 research	 were	 1)	 to	 examine	 the	 correlation	 between	 selected 

predictors	 and	 learning	 achievement	 in	 Business	 Statistics	 of	 Management	 Science	 students 

at	 Ubon	 Ratchathani	 University.	 2)	 to	 determine	 the	 significant	 variables	 that	 predict	 failure 

or	 success	 in	 their	 learning	 ,	 and	 3)	 to	 find	 out	 logistic	 regression	 equation	 to	 predict 

their	 failure	 or	 success	 in	 learning	 Business	 Statistics.	 The	 dependent	 variable	 was	 learning	 

achievement	 in	 Business	 Statistics	 (scores	 greater	 or	 equal	 to	 50%	 represent	 success;	 less 

than	 50%	 represent	 failure).	 The	 predictors	 were	 gender,	 prior	 attainment,	 perserverance,	 

responsibility	 and	 teaching	 quality.	 Survey	 research	 was	 used	 for	 this	 study.	 The	 Cronbach	 Alpha 

reliability	 of	 the	 questionnaire	 was	 0.906.	 Cluster	 random	 sampling	 was	 used	 to	 select	 2	 sections 

from	 4	 sections	 of	 second	 year	 students	 (n=136),	 in	 the	 second	 semester	 of	 2013	 academic 

year.	 The	 data	 were	 analyzed	 by	 descriptive	 statistics,	 multiple	 correlations,	 and	 logistic	 

regression.

	 The	 research	 results	 from	 correlation	 analysis	 were	 as	 follows:	 1)	 the	 largest	 significant 

association	 was	 between	 learning	 achievement	 and	 perseverance	 (r	 =	 0.661).The	 second 

strongest	 significant	 relationship	 was	 between	 learning	 achievement	 and	 teaching	 quality 

(r	 =	 0.618),	 and	 the	 last	 significant	 moderate	 association	 was	 between	 learning	 achievement 

and	 responsibility	 (r	 =	 0.557).	Other	 correlation	pairs	were	 not	 significant.	 2)	 The	 logistic	 regression 

คา่	 Nagelkerke	 R2=	 0.769	 แสดงวา่	 ชดุตวัแปรท�านายทัง้	 6	 ตวั	 สามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจได้ร้อยละ	 55.3	 และ	 76.9	 ตามล�าดบั	 โดยภาพรวมของการพยากรณ์ได้ถกูต้อง 

ของสมการโลจิสตกิมีคา่เทา่กบัร้อยละ	 86.7	 ตวัแปรท่ีมีความส�าคญัตอ่การท�านายการสอบผา่นหรือไมผ่า่นวิชา 

สถิตธิรุกิจมากท่ีสดุคือ	 คณุภาพการสอนของอาจารย์	 ความเพียร	 และตวัแปรความรับผิดชอบ	 ตามล�าดบัสมการ 

การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกท่ีได้คือ	

เม่ือ	z	=	-10.606**	+	2.047**	(TeachQuality)	+	1.973**	(Perserverance)	+	1.545	*(Responsibility)

ค�าส�าคัญ : สถิตธิรุกิจ	การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสตกิ	ความเพียร	คณุภาพการสอน	ความรับผิดชอบ

 

1
1 + e -z

=Prob	(ผา่นวิชาสถิตธิรุกิจ)
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analysis	 showed	 that	 the	 model	 fit	 the	 empirical	 data	 well	 and	 it	 could	 predict	 group	 membership	 

correctly	 at	 86.7%	 with	 Cox	 &	 Snell	 R2	 =	 0.552	 (55.2%)	 and	 Nagelkerke	 R2=	 0.769	 (76.9%).	 

The	 significant	 predictors	 were	 teaching	 quality,	 perserverance,	 and	 responsibility,	 respectively.	 

3)	The	logistic	regression	equation	was	as	follows	:	

Where,	z	=	-10.606**	+	2.047**(TeachQuality)	+	1.973**	(Perserverance)	+	1.545	*(Responsibility)

Keywords : Business	Statistics,	Logistic	Regressions	Analysis,	Perserverance,	Responsibility,

	 					Teaching	Quality,	Learning	Achievement

ความน�า

	 จากผลการจดัอนัดบัคณุภาพการศกึษาของ	World	Economic	Forum	(WEF)	ในรายงาน	The	Global 

Competitiveness	 Report	 2013-2014	 ประเทศไทยอยู่อนัดบั	 8	 ของอาเซียนตามหลงัแม้กระทัง่กมัพชูา	 หาก 

เราได้ตดิตามผลการประเมินของหนว่ยงานดงักลา่วหรือผลการทดสอบตา่งๆ	 อาทิ	 TIMSS	 2011	 ท่ีเป็นการทดสอบ 

วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	 2	 พบว่า	 คะแนนค่ากลางคือ	 500	 คะแนน 

แตน่กัเรียนไทยได้คะแนนคณิตศาสตร์แค	่ 427	 คะแนน	 ซึง่ต�า่กวา่คะแนนเฉลีย่คอ่นข้างมาก	 จดัอยูใ่นกลุม่ประเทศ 

ท่ีมีผลการเรียนต�่า	 อยู่ระดบัท่ี	 1	 จาก	 4	 ระดบั	 (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 2553) 

ผลท่ีได้ยงัสอดคล้องกบัคะแนน	 PISA,	 O-Net	 คือ	 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	 6 

ท่ีต�่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน	 โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์	 และวิชาภาษาองักฤษ	 ซึง่เป็นปัญหาท่ีนา่เป็นหว่งอยา่ง 

มากว่าเหตุใดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนถึงตกต�่าอย่างต่อเน่ืองเช่นนี	้ เช่นเดียวกับวิชาสถิติธุรกิจ 

ในคณะบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	 จากสถิตท่ีิผา่นมาตัง้แตปี่	 2550	 –	 2555	 (ส�านกัทะเบียน 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี,	 2555)	 พบว่า	 การสอบตก	 (ติด	 F)	 ในวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษาคณะบริหาร 

ศาสตร์	 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	 มีสดัสว่นการสอบตกคอ่นข้างสงูเม่ือเทียบกบัวิชาค�านวณอ่ืนๆ	 ในคณะ	 

ส่งผลในนกัศกึษามีผลการเรียนรวมต�่า	 ต้องลงเรียนซ�า้	 และเสี่ยงต่อการตกออกในอนาคต	 ท�าให้สญูเสีย 

ทัง้เวลาและค่าใช้จ่าย	

	 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	 โดยเฉพาะวิชาค�านวณ	 เชน่ 

Sorge	and	Schau	(2002)	ได้ศกึษาอิทธิพลทศันคตใินการเรียน	ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเดมิ	ความยากของวิชาค�านวณ 

การเห็นคณุค่าของวิชาสถิติ	 ของนกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จ�านวน	 177	 คน	 ท่ีลงเรียนวิชาสถิติเบือ้งต้น 

และความน่าจะเป็น	 ในมหาวิทยาลยั	 Southwestern	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ท่ีลงเรียนในภาคการศกึษาฤด ู

ใบไม้ร่วง	 1999	 และภาคการศกึษาฤดใูบไม้ผล	ิ 2000	 โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง	 (SEM)	 พบวา่	 ผลสมัฤทธ์ิทาง 

1
1 + e -z

=Prob	(Success	in	Business	Statistics)
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การเรียนเดมิ	ความยากของวิชา	การเหน็คณุคา่ของวิชา	สง่ผลทางตรง	ทางอ้อม	และร่วมกนัสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาสถิติ	 และ	 Elmore,	 et	 al.	 (1993)	 ได้ท�าวิจยัแล้วพบว่า	 เจตคติและประสบการณ์การสอน 

ของอาจารย์มีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาสถิต	ิ นอกจากนี	้ นภาพร	 อทุยานวฒิุกลุ	 (2551)	 ได้ศกึษา 

โอกาสของการสอบผ่านและไม่ผ่านในการเรียนวิชาสถิติธุรกิจโดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก 

พบวา่ตวัแปรท่ีสามารถท�านายโอกาสการสอบผา่น	 หรือไมผ่า่นวิชาสถิตธิรุกิจคือ	 เกรดเฉลีย่เดมิ	 สาขาท่ีนกัศกึษา 

จบในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	 และทศันคตท่ีิมีตอ่การสอนของอาจารย์ในหวัข้อคณุธรรมและจริยธรรม	 โดย 

ตวัแปรดงักล่าวสามารถท�านายการแปรผนัโอกาสการสอบผ่าน	 หรือไม่ผ่านวิชาสถิติได้ร้อยละ	 42.4%	 และ 

57.3%(Cox	 &	 Snell	 R2	 =	 0.424	 และค่า	 Nagelkerke	R2=	 .573)	 สว่นเพญ็ภคัร	 พืน้ผา	 (2554)	 ได้ศกึษา 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาแบบพหรุะดบั	 พบว่า	 เพศ	 ผลสมัฤทธ์ิเดิม 

ความคาดหวงั	 โอกาสในการเรียนพิเศษ	 ขนาดของโรงเรียน	 สง่ผลอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตติอ่ผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนกัเรียน	ลกัขณา	เศาธยะนนัท์	และคณะ	(2551)	ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชา	SG002	คณิตศาสตร์และสถิตใินชีวิตประจ�าวนั	ของนกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย	 

พบว่า	 ตวัแปรท่ีอยู่นอกเหนือความสามารถทางด้านสติปัญญาท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา	 SG002	 

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวนั	ได้แก่	สาขาวิชา	คาบเวลาเรียนและ	เปอร์เซ็นต์การเข้าชัน้เรียน

	 นอกจากปัจจัยต่างๆ	 ข้างต้นแล้ว	 ยังมีปัจจัยด้านอาจารย์ผู้ สอนท่ีมีความส�าคญัต่อความส�าเร็จใน 

การเรียน	 โดยเฉพาะคณุภาพการสอนของอาจารย์	 Mitrani,	 Dalziel	 &	 Fitt	 (1992)	 กลา่ววา่สมรรถนะหรือ 

คณุภาพการสอนของอาจารย์เป็นพฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการประสบความส�าเร็จในการเรียนของนกัศกึษา	 สว่น	 

จรัส	สวุรรณเวลา	(2551)	กลา่ววา่	อาจารย์ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความช�านาญทัง้ด้านการสอน	การวิจยั	การบริการชมุชน 

มีมนษุยสมัพนัธ์	 และมีการประเมินผลการสอนอยา่งเป็นระบบ	 ท่ีส�าคญัคือมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์	 

	 และเน่ืองจากวิชาสถิติเป็นวิชาค�านวณท่ีมีความซับซ้อน	 ยากต่อการเข้าใจ	 และนักศึกษาต้องมี 

พืน้ฐานในการค�านวณท่ีดีมาก่อนตัง้แตร่ะดบัมธัยมศกึษา	 อีกทัง้ยงัมีสตูรมากมายท่ียากในการจ�า	 และการค�านวณ 

สถิตแิตล่ะตวัก็มีความเหมาะสมกบับริบทหรือลกัษณะตวัแปรท่ีแตกตา่งกนั	 ซึง่ขึน้อยูก่บัมาตรวดัข้อมลูในแตล่ะ 

ตวัแปร	 หากอาจารย์ไม่มีความเข้าใจเนือ้หาอย่างเช่ียวชาญและดีพอแล้วก็จะท�าให้การถ่ายทอดวิชานีไ้ด้ไม่ดี 

ท�าให้นกัศกึษาสบัสน	 และคดิวา่วา่วิชานีย้ากไมส่ามารถน�ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวนั	 ไมอ่ยากเรียน	 จงึไม ่

สนใจเรียน	 ดงันัน้	 คณุภาพการสอนของอาจารย์จงึมีความส�าคญัในการเรียนรู้ของนกัศกึษาเป็นอยา่งมาก	 ท่ีจะ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นกัศกึษาเข้าใจในเนือ้หาวิชา	 ตลอดจนกระตุ้นให้นกัศกึษาสนใจและให้ความส�าคญัในวิชานี ้

	 วิชาสถิติธุรกิจมีความส�าคญัเป็นอย่างมาก	ส�าหรับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบล 

ราชธานี	 เพราะเป็นวิชาพืน้ฐานท่ีใช้ในการเรียนวิชาวิจยัทางธุรกิจ	 ในชัน้ปีท่ี	 4	 อีกทัง้ยังเป็นวิชาพืน้ฐานใน 

การเรียนในระดบัปริญญาโท	 และปริญญาเอกอีกด้วย	 แตน่กัศกึษาคณะบริหารศาสตร์สว่นใหญ่ยงัไมป่ระสบความ 

ส�าเร็จในการเรียนวิชานี	้ เรียนเพียงเพ่ือสอบให้ผ่าน	 ขาดความเพียร	 และความรับผิดชอบในการเรียนจงึท�าให้ 

นกัศกึษาบางส่วนเรียนไม่ผ่านวิชานีม้าหลายภาคเรียน	 อีกทัง้ยงัมีนกัศกึษากลุ่มใหม่ท่ีจะต้องลงทะเบียนเรียน 
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วิชานีอี้กทกุภาคเรียน	ท�าให้การจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนล�าบากมากขึน้	เพราะมีนกัศกึษาในแตล่ะ 

ห้องเรียนเป็นจ�านวนมากในแต่ละภาคเรียน	 อีกทัง้วิชานีเ้ป็นวิชาแกน	 นกัศกึษาทกุสาขาต้องลงทะเบียนเรียน 

หากไม่มีมาตรการรองรับวิชานีท่ี้ดีพอ	 เช่น	 การปรับปรุงคณุภาพการสอน	 การกระตุ้นให้นกัศกึษากระตือรือร้น 

มีความเพียรและความรับผิดชอบในการเรียน	ก็จะท�าให้นกัศกึษาเรียนไม่ประสบความส�าเร็จในวิชาสถิติธุรกิจ	

	 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนดงักล่าวข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าปัจจยัท่ี 

สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉพาะวิชาสถิตหิรือคณิตศาสตร์นัน้	 มีตวัแปรท่ีสง่ผลท่ีแตกตา่งกนัตามบริบท 

ปัจจยัหรือตวัแปรท่ีแตกต่างกนั	 เช่น	 ตามลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง	 (กลุ่มสายสงัคมศาสตร์	 วิทยาศาสตร์) 

ตามสถานท่ีศึกษา	 (ในประเทศและต่างประเทศ)	 ลกัษณะวิชาท่ีศึกษา	 ตามระดบัการศึกษา	 (มัธยมศึกษา 

อุดมศึกษา)	 เป็นต้น	 ดงันัน้	 ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างท่ีสามารถท�านายโอกาสในการสอบผ่าน 

หรือสอบไมผ่า่นวิชาสถิตธิรุกิจของนกัศกึษา	 คณะบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	 ท่ีมีบริบทตา่งจาก 

มหาวิทยาลยัอ่ืน	 ผลวิจยัท่ีได้จะได้เป็นประโยชน์กบันกัศกึษา	 คณาจารย์	 คณะบริหารศาสตร์	 และเป็นแนวทาง 

หรือ	 ข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ	 ในการช่วยกันปรับปรุงแก้ไข	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้นักศึกษาประสบ 

ความส�าเร็จในการเรียน	 และชว่ยลดปัญหาการออกกลางคนัของนกัศกึษาท่ีก่อให้เกิดความสญูเปลา่ทางการศกึษา 

ตามมา

วัตถุประสงค์การวจิยั

	 1)	 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรส่วนบุคคลของนักศึกษา	 (เพศ	 เกรดเฉลี่ยก่อนเรียน	 ความ 

คาดหวงั	 ความรับผิดชอบ	 และความเพียร)	 คณุภาพการสอน	 กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติธรุกิจของ 

นกัศกึษาคณะบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

	 2)	 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีสามารถท�านายโอกาสการสอบผ่านหรือไม่ผ่านในการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของ 

นกัศกึษาคณะบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

	 3)	 ก�าหนดสมการถดถอยโลจิสตกิ	 ในการใช้ท�านายผลการสอบวิชาสถิตธิรุกิจของนกัศกึษา	 คณะบริหาร 

ศาสตร์	มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

ขอบเขตการวจิยั

	 ประชากรในการวิจยัในครัง้นีป้ระกอบด้วยนกัศกึษาคณะบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	ท่ีลง 

ทะเบียนเรียนวิชาสถิตธิรุกิจในภาคการศกึษาท่ี	 2/2556	 จ�านวน	 307	 คน	 จ�านวน	 4	 ห้องเรียน	 โดยนกัศกึษา 

แตล่ะห้องเรียนนัน้มีลกัษณะคล้ายคลงึกนัคือเป็นนกัศกึษาคณะบริหารศาสตร์ชัน้ปีท่ี	2	กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยันี ้

จงึได้มาจากการสุม่แบบกลุม่	 (Cluster	Random	Sampling)	มา	2	 ห้องเรียน	 ได้นกัศกึษาท่ีเป็นตวัอยา่งจ�านวน	 

136	คน



วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

54    55วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
  Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง

	 จากการศึกษาเอกสาร	 และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	 พบว่าความหมายของ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยทัว่ไปท่ีได้จากการสงัเคราะห์งานวิจยัของ	 ณฐัชา	 วฒันวิไล	 และคณะ	 (2555); 

เพญ็ภคัร	 พืน้ผา	 (2547);	 Benjamin	 (1976);	 Sheerens	 (2000);	 Sorge	 et	 al.	 (2002)	 สามารถสรุปเป็น 

ความหมายท่ีใช้ในงานวิจยันีไ้ด้วา่	 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไปหมายถงึความรู้	 ความสามารถ	 ในการค�านวณ 

วิเคราะห์	 สงัเคราะห์	 และทกัษะท่ีเกิดมาจากการเรียน	 โดยพิจารณาผลท่ีได้จากคะแนนสอบหรือคะแนนท่ีได้จาก 

งานท่ีผู้สอนมอบหมายหรือทัง้สองอยา่ง	 สว่นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติธรุกิจในการวิจยันีห้มายถงึความรู้	 

ความสามารถ	 ในการค�านวณวิเคราะห์	 สงัเคราะห์	 และทกัษะท่ีเกิดมาจากการเรียนวิชาสถิตธิรุกิจของนกัศกึษา	 

โดยพิจารณาผลรวมคะแนนร้อยละท่ีได้จากคะแนนสอบกลางภาค	คะแนนสอบหลงักลางภาค	คะแนนปลายภาค 

และคะแนนท่ีได้จากงานท่ีอาจารย์มอบหมาย	เชน่	คะแนนการสง่แบบฝึกหดั	การบ้าน	กิจกรรมการเรียนการสอน 

ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	เป็นต้น

	 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหรือสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	พบวา่มีวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีศกึษาปัจจยั 

ท่ีเก่ียวข้องกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	 ไว้ดงันี	้ Mostafa,	 et	 al.	 (2008)	 ได้ศึกษาปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ 

ตัวแปรความสามารถทางการบัญชี	 โดยพบว่า	 ตัวท�านายท่ีดีท่ีสุดคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเดิม	 (GPA) 

และผลการเรียนบญัชีขัน้กลาง	2	สอดคล้องกบั	เพญ็ภคัร	พืน้ผา	(2554)	 ท่ีพบวา่ความรู้เดมิ	 เพศ	ความคาดหวงั	 

โอกาสในการเรียนพิเศษ	 คณุภาพการสอน	 เรียงตามล�าดบัความส�าคญั	 เป็นตวัแปรท�านายท่ีดีของ	 ตวัแปรผล 

สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษา	 Kyriakides,	 et	 al.	 (2008)	 ได้กลา่วถงึงานวิจยัเก่ียวกบั 

ประสิทธิผลหรือผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาว่ามีผลจากหลายปัจจยั	 โดยหลกัแบ่งเป็นปัจจยัด้านผู้ เรียน	 ได้แก่ 

ความรู้พืน้ฐานเดิม	 ความเพียรพยายาม	 เวลาท่ีใช้ในการเรียน	 เพศ	 ความคาดหวัง	 แรงจูงใจในการเรียน 

สว่นปัจจยัด้านครู	 ได้แก่คณุภาพการสอนของครู	 เช่น	 รูปแบบการสอน	 การตัง้ค�าถาม	 การเอาใจใส ่

ในการสอน	แผนการสอน	เป็นต้น

	 ลกัขณา	เศาธยะนนัท์	และคณะ	(2551)	ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา	SG002 

คณิตศาสตร์และสถิตใินชีวิตประจ�าวนั	 	 ปีการศกึษา	 2550	 ของนกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลยั 

หอการค้าไทย	 กลุ่มตวัอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่ายจ�านวน	 205	 คน	 จากนกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา	 SG002	 คณิตศาสตร์และสถิตใินชีวิตประจ�าวนั	 ในภาคต้น 

ประจ�าปีการศึกษา	 2550	 จ�านวน	 380	 คน	 เคร่ืองมือวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งมีค�าถาม	 5	 ด้าน 

ได้แก่	 ด้านลักษณะทางชีวสังคมของนักศึกษาและข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับวิชา	 SG002	 คณิตศาสตร์และ 

สถิตใินชีวิตประจ�าวนั	 ด้านลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครัวนกัศกึษา	 ด้านลกัษณะของกิจกรรม 

นอกชัน้เรียนทางคณิตศาสตร์และสถิตขิองนกัศกึษา	 ด้านเจตคตขิองนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

และสถิติและด้านลกัษณะพฤติกรรมการสอนของผู้สอนวิชา	 SG002	 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวนั 

สถิตท่ีิใช้ในการวิจยั	 ได้แก่	 สถิตพิรรณนา	 สถิตทิดสอบที	 สถิตทิดสอบเอฟและสถิติทดสอบไคก�าลงัสอง 
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ผลการวิจยัพบวา่	ตวัแปรท่ีอยูน่อกเหนือความสามารถทางด้านสตปัิญญาท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ	ทางการเรียนวิชา 

SG002	 คณิตศาสตร์และสถิตใินชีวิตประจ�าวนั	 ได้แก่	 สาขาวิชา	 คาบเวลาเรียนและ	 เปอร์เซน็ต์การเข้าชัน้เรียน 

ส�าหรับตวัแปรอ่ืนๆไมส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา	SG002	คณิตศาสตร์และสถิตใินชีวิตประจ�าวนั	

	 อนวุตั	ิ คณูแก้ว	 (2555)	 ได้วิเคราะห์จ�าแนกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลการเรียนสงูและต�่าของนกัศกึษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์	กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาปริญญาตรี	ภาคปกต	ิท่ีก�าลงัศกึษาในภาคเรียนท่ี	1	ปี 

การศกึษา	2555	ชัน้ปีท่ี	 2-4	 จ�านวน	236	คน	 เป็นนกัศกึษากลุม่ท่ีมีผลการเรียนสงู	 119	คน	และกลุม่นกัศกึษา 

ท่ีมีผลการเรียนต�่า	 จ�านวน	 117	 คน	 โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้	 เคร่ืองมือท่ีใช้คือ	 แบบสอบถามเก่ียวกับเวลา 

ท่ีใช้ศึกษาค้นคว้า	 นิสยัในการเรียน	 เจตคติต่อการเรียน	 แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ	 คุณภาพการสอนของอาจารย์ 

การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย	 การสนับสนุนของครอบครัว	 และความสัมพันธ์กับเพ่ือน	 โดยใช้สถิติการ 

วิเคราะห์จ�าแนก	 (Discriminant	 Analysis)	 ผลการวิจยัพบว่า	 ปัจจยัท่ีสามารถจ�าแนกประเภทนกัศกึษาท่ีมี 

ผลการเรียนสูงและต�่ามี	 2	 ตวัแปร	 คือนิสยัการเรียน	 และเวลาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า	 ตวัแปรนอกนัน้ไม่มี 

อิทธิพลตอ่ผลการเรียนของนกัศกึษา	

	 จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้น	 สามารถสรุปได้วา่	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ประกอบด้วย	 ปัจจยัด้านภมิูหลงัของผู้ เรียน	 ได้แก่	 เพศ	 ความรู้พืน้ฐานเดมิ	 เป็นต้น	 ปัจจัยด้านผู้ เรียนได้แก่ 

ความเพียรความคาดหวงัในการเรียน	 ความรับผิดชอบ	 นิสยัการเรียน	 เวลาท่ีใช้ในการเรียน	 สาขาวิชา 

และคาบเรียน	 เป็นต้น	 ส่วนตวัแปรด้านผู้สอน	 ได้แก่	 คุณภาพการสอน	 ซึ่งตวัแปรเหล่านัน้เป็นตวัแปร 

หลกัๆ	 ท่ีมีขนาดอิทธิพลท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาค่อนข้างสูง	 ดงันัน้ผู้ วิจัย 

จงึพิจารณาเลือกปัจจยัจากงานวิจยัตา่งๆดงักลา่ว	มาใช้ในกรอบการวิจยัในครัง้นี	้ดงันี ้

ตวัแปรส่วนบคุคลของนกัศกึษา

-	เพศ	(Gender)

-	เกรดเฉลี่ยก่อนเรียน	(PreGPA)

-	ความคาดหวงัในการเรียน	(Learning

		Expectation)

-	ความรับผิดชอบ	(Responsibility)

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาสถิติธุรกิจ

(Achievement	in	Business	Statistics)

-	คณุภาพการสอน	(Teaching	Quality)

ภาพท่ี	1	กรอบแนวคดิการวิจยั

	 	 ตวัแปรอิสระ	 	 	 	 	 ตวัแปรตาม

กรอบแนวคดิในการวจิยั
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.	 ได้รับทราบปัจจัยท่ีสามารถท�านายโอกาสในการสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านวิชาสถิติธุรกิจว่ามี 

ปัจจยัใด้บ้างท่ีสง่ผลทางบวกตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	 เพ่ือจะได้สง่เสริมปัจจยัสว่นบคุคลหรือพฒันาคณุภาพ 

การสอนให้มากย่ิงขึน้	อนัจะน�าไปสูผ่ลส�าเร็จในการเรียนของนกัศกึษาตอ่ไป

	 2.	 เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน	 คณุภาพการสอน	 และพฤตกิรรมการเรียนของ 

นกัศกึษาเชน่	ความเพียร	ความรับผิดชอบ	เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาสถิตธิรุกิจ	และวิชาค�านวณของ 

นกัศกึษา	เพ่ือชว่ยลดการสอบไมผ่า่น	และลดปัญหาการออกกลางคนัของนกัศกึษา

วธีิด�าเนินการวจิยั

	 การวิจยัครัง้นี	้ เป็นการวิจยัเชิงส�ารวจ	 (Survey	 research)	 โดยมีประชากรคือ	 นกัศกึษาสาขาการจดัการ 

ธรุกิจและสาขาการตลาด	 คณะบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสถิตธิรุกิจใน 

ภาคการศกึษาท่ี	 2/2556	 จ�านวน	 307	 คน	 (จ�านวน	 4	 ห้องเรียน	 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยันีเ้ป็นนกัศกึษา 

คณะบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติธุรกิจในภาคการศกึษาท่ี	 2/2556 

จ�านวน	136	คน	(จ�านวน	2	ห้องเรียน)	ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	ซึง่สว่นใหญ่ 

เป็นเพศหญิงคดิเป็นร้อยละ	77.9	(106	คน)	เพศชายร้อยละ	22.1	(30	คน)	

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	ได้แก่	แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่วิชาสถิตธิรุกิจ	โดยสร้างขึน้ 

จากข้อค�าถามตา่งๆ	 ท่ีพฒันาและปรับปรุงจากการศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎี	และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือน�ามาสร้าง 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู	และมีการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ	3	คน	มีคา่	 IOC 

อยู่ในช่วง	0.67	–	1.00	และตรวจสอบความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั	0.906	โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 

4	สว่นดงันี	้ สว่นท่ี	 1	 เก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของนกัศกึษา	 ได้แก่	 เพศ	 เกรดเฉลี่ยท่ีผา่นมา	 และความคาดหวงั 

ในผลการเรียน	 ส่วนท่ี	 2	 ปัจจยัด้านความรับผิดชอบ	 (วดัจากร้อยละในการส่งงานของนกัศกึษาทัง้แบบฝึกหดั 

การบ้าน	 การร่วมกิจกรรมในห้องเรียน	 ร้อยละในการเข้าเรียน	 ร้อยละในการไปปรึกษากบัอาจารย์ท่ีปรึกษา	 หรือ 

อาจารย์ผู้สอน)	 ส่วนท่ี	 3	 ปัจจยัด้านความเพียร	 (การทบทวนเนือ้หาบทเรียนสม�่าเสมอ	 การค้นคว้าหาความรู้ 

เพ่ิมเติม	การท�าแบบฝึกหดัสม�่าเสมอ	ความกระตือรือร้นในการเรียน	แบบตรวจสอบรายการมาตรประมาณค่า 

5	 ระดบั	 โดยมีเกณฑ์การประเมินอ้างอิงจาก	 บญุชม	 ศรีสะอาด	 (2535)	 คือ	 คะแนนระหวา่ง	 4.21-5.00	 อยูใ่น 

ระดบัมากท่ีสดุ	 คะแนนระหวา่ง	 3.41-4.20	 อยูใ่นระดบัมาก	 คะแนนระหวา่ง	 2.61-3.40	 อยูใ่นระดบัปานกลาง	 

คะแนนระหวา่ง	1.81-2.60	อยูใ่นระดบัน้อย	และคะแนนระหวา่ง	1.00-1.80	อยูใ่นระดบัน้อยมาก)	สว่นท่ี	4	ปัจจยั 

คณุภาพการสอนของอาจารย์	 (เชน่	 ความสามารถในการถ่ายทอด	 จดัการเรียนการสอนให้เข้าใจงา่ย	 การสง่เสริม 

ให้ผู้ เรียนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ	 มีการแจ้งวตัถปุระสงค์ในการเรียน	 การเปิดโอกาสให้ซกัถาม	 อาจารย์ได้สอน 
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หรือจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความสามารถของนกัศกึษาตามศกัยภาพของนกัศกึษา	 เป็นต้น	 โดยใช้แบบตรวจสอบ 

รายการมาตรประมาณค่า	 5	 ระดบั)	 และตวัแปรตามคือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ	 (คะแนนรวม 

ทัง้หมดในวิชาสถิติธุรกิจคิดเป็น	100%)	ในภาคการศกึษาปีท่ี	2/2556

การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมลูนัน้	 ผู้วิจยัได้แบง่การวิเคราะห์ข้อมลูเป็น	 3	 สว่น	 คือ	 สว่นแรก	 เป็นการ 

วิเคราะห์ด้วยสถิตพืิน้ฐาน	 เพ่ือให้ทราบลกัษณะการกระจายข้อมลูด้วยสถิตเิชิงบรรยาย	 ได้แก่	 ความถ่ี	 ร้อยละ 

และสว่นท่ีสอง	 วิเคราะห์เพ่ือให้ทราบลกัษณะการกระจายของข้อมลูตอ่เน่ืองของตวัแปรสว่นบคุคลของนกัศกึษา 

ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 โดยใช้เกณฑ์การตดัสินค่าเฉลี่ยจากมาตรประมาณค่า	 5	 ระดบัตามแนวคิดของ 

Best	 and	 Kahn	 (1993)	 และบญุชม	 ศรีสะอาด	 (2535)	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation) 

ส่วนท่ีสาม	 เป็นการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์	 (Correlation)	 ของเพียร์สนัระหว่างตวัแปรผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชาสถิติธุรกิจกับตวัแปรต้น	 ได้แก่	 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา	 ประกอบด้วย	 เพศ	 เกรดเฉลี่ยเดิม 

ก่อนเรียนวิชาสถิตธิกิุจ	 และความคาดหวงัในผลการเรียน	 ปัจจยัด้านความรับผิดชอบ	 ปัจจยัด้านความเพียร	 

และปัจจยัคณุภาพการสอนของอาจารย์	 โดยใช้เกณฑ์พิจารณาว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัใด 

(Salkind,	 2002	 อ้างถงึใน	 อวยพร	 เรืองตระกลู,	 2552)	 และการวิเคราะห์	 Logistic	 Regression	 เพ่ือศกึษา

ปัจจยัด้านเพศ	 เกรดเฉลี่ยท่ีผา่นมา	 ความคาดหวงัในผลการเรียน	 ความรับผิดชอบ	 ความเพียร	 และคณุภาพ 

การสอนของอาจารย์	 ในการท�านายโอกาสของการสอบผา่นและสอบไมผ่า่นในการเรียนวิชาสถิตธิรุกิจของนกัศกึษา 

คณะบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

ผลการวจิยั

 สรุปผลการวจิยั

	 ผลการวิเคราะห์ด้วยคา่สถิตพืิน้ฐานได้แก่	 คา่เฉลี่ย	 (Mean)	 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 คา่สงูสดุ 

(Max)	คา่ต�่าสดุ	(Min)	ของตวัแปรตอ่เน่ืองเพ่ือศกึษาวา่ลกัษณะข้อมลูมีลกัษณะการแจกแจงเป็นอยา่งไร	ผลการ 

วิเคราะห์ข้อมูลในตารางท่ี	 1	 พบว่าเกรดเฉลี่ยก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติธุรกิจ	 (PreGPX)	 ของนักศึกษา 

136	คน	 มีคา่เทา่กบั	2.37	 มีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	0.43	 เกรดเฉลีย่ก่อนเรียนต�า่สดุเทา่กบั	1.58	และเกรดเฉลีย่ 

ก่อนเรียนสงูสดุเทา่กบั	 3.93	 เกรดเฉลีย่ท่ีคาดหวงัในการจบการศกึษา	 (Learning	 Expectation)	 มีคา่เฉลีย่เทา่กบั	 2.70	 

มีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 0.37	 เกรดเฉลี่ยท่ีคาดหวงัต�่าสดุเทา่กบั	 2.00	 และเกรดเฉลี่ยท่ีคาดหวงัสงูสดุของ 

นกัศกึษามีค่าเท่ากบั	 4.00	 ตวัแปรความรับผิดชอบในการเรียน	 (Responsibilty)	 ของนกัศกึษาโดยเฉลี่ย 

มีค่าเท่ากบั	2.42	มีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	0.92	ความรับผิดชอบต�่าสดุเท่ากบั	1.00	และความรับผิดชอบสงูสดุ 

ของนกัศกึษามีค่าเท่ากบั	 5.00	 ตวัแปรความเพียร	 (Perserverance)	 ของนกัศกึษา	 พบว่าโดยเฉลี่ยนกัศกึษา 

มีความเพียรในระดบัปานกลาง	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั	 3.09	 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั	 1.29	 ความเพียร 
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ต�่าสดุมีคา่เทา่กบั	 1.00	 และมีความเพียรสงูสดุเท่ากบั	 5.00	 และเม่ือพิจารณาคณุภาพการสอนของอาจารย์ 

พบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั	 4.30	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั	 1.13	 คณุภาพการสอน 

ในระดบัต�่าสดุคือ	 2	 คณุภาพการสอนในระดบัสงูสดุมีคา่เทา่กบั	 5.00	 สว่นตวัแปรตามคือตวัแปรผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ	 โดยเฉลี่ยนกัศกึษามีคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาสถิติธุรกิจเท่ากบั	 56.33%	 ซึง่มีคะแนน 

ผลการเรียนวิชาสถิติอยู่ในระดบัผ่าน	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 13.69%	 มีคะแนนรวมวิชาสถิติธุรกิจ 

ต�่าสดุเท่ากบั	24.76%	และมีคะแนนรวมวิชาสถิติธุรกิจสงูสดุเท่ากบั	95.92%	รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี	1

 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์	 ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเป็นดังนี	้ ตัวแปรผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนวิชาสถิติธุรกิจมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรความเพียรในระดบัคอ่นข้างสงู	 (r	 =	 0.661)	 อย่างมีนยัส�าคญั 

ทางสถิติท่ีระดับ	0.01	รองลงมาคือตัวแปรคุณภาพการสอนของอาจารย์สัมพันธ์กับตัวแปรผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนวิชาสถิตธิรุกิจในระดบัคอ่นข้างสงู	(r	=	0.618)	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	0.01	ถดัมาคือ	ตวัแปร 

ความรับผิดชอบกบัตวัแปรผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติธรุกิจในระดบัปานกลาง	(r	=	0.557)	อยา่งมีนยัส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั	0.01	นอกนัน้ตวัแปรท�านายตวัอ่ืน	ๆ	ไมมี่ความสมัพนัธ์กนักบัตวัแปรตามอยา่งมีระดบันยัส�าคญั 

ทางสถิติ	 เม่ือพิจารณาตวัแปรต้น/ท�านาย	 ท่ีสมัพนัธ์กนัเองนัน้มีตวัแปรต้นท่ีสมัพนัธ์กนัเองอย่างมีนยัส�าคญัทาง 

สถิติทัง้หมด	 6	 คู่	 คือตวัแปรคณุภาพการสอนสมัพนัธ์กบัตวัแปรความเพียรในระดบัค่อนข้างสงู	 (r	 =	 0.687) 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 0.01	 ต่อมาตวัแปรความรับผิดชอบสมัพนัธ์กบัตวัแปรความเพียรในระดบั 

ค่อนข้างสูง	(r	=	0.667)	อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.01	ตวัแปรคุณภาพการสอนสมัพนัธ์กับตวัแปร 

ความรับผิดชอบในระดบัคอ่นข้างสงู	 (r	 =	 0.657)	 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	 0.01	 แตไ่มมี่คูใ่ดท่ีสมัพนัธ์ 

กันสูงมากกว่า	 0.80	 (r	 >	 0.80)	 จึงไม่มีปัญหาตัวแปรต้นสัมพันธ์กันเอง	 (Multicolinearity)	 ส่วนตัวแปร 

ความรับผิดชอบสมัพนัธ์กบัตวัแปรเพศ	 ตวัแปรความเพียรสมัพนัธ์กบัตวัแปรเพศ	 และตวัแปรคณุภาพการสอน 

ตารางที่ 1	แสดงคา่สถิติพืน้ฐานของตวัแปรต้นท่ีใช้ในโมเดลการวิเคราะห์โลจิสตกิ

ตวัแปร N Mean S.D. Min Max

		PreGPX

		Learning	expectation

		Responsibility

		Perserverance

		Teaching	Quality

		Achievement	(%)

136

136

136

136

136

136

2.57 .43 1.58 3.93

2.70 .37 2.00 4.00

2.42 .92 1.00 5.00

3.09 1.29 1.00 5.00

4.03 1.13 2.00 5.00

56.33 13.69 24.76 95.92
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สมัพนัธ์กนักบัตวัแปรเพศอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	 0.01	และ	0.05	ตามล�าดบั	 แตมี่ความสมัพนัธ์กนัใน 

ระดบัต�่า	 ดงันัน้	 ตวัแปรต้นจงึสามารถน�าไปวิเคราะห์ในโมเดลสมการถดถอยโลจิสตกิตอ่ไป	 รายละเอียดผลการ 

วิเคราะห์สหสมัพนัธ์แสดงดงัตารางท่ี	2

	 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสตกิ	(Logistic	Regression)	ด้วยวิธี	Enter	พบวา่	จากตารางท่ี	3	คา่ 

สถิตไิคสแควร์	3	คา่	 คือคา่	Chi-square	ของ	Model,	Block	และ	Step	ตามล�าดบั	 มีคา่เทา่กบั	108.276	 มีคา่ 

df	=	6	และ	sig	=	0.00	นัน่คือมีตวัแปรอิสระอยา่งน้อย	1	ตวั	 ท่ีสามารถท�านายโอกาสการสอบผา่นหรือไมผ่า่น 

วิชาสถิติธรุกิจ	และเป็นโมเดลท่ีมีลกัษณะคงตวั	เพราะคา่	Chi-square	ของ	Model,	Block	และ	Step	มีคา่เทา่กนั 

และ	เม่ือพิจารณาคา่	Chi-square	จากตารางท่ี	4	ตาราง	Hosmer	and	Lemeshow	Test		พบวา่	คา่	Chi-square 

มีคา่เทา่กบั	1.791	คา่	df	=	8	และ	คา่	sig	=	0.987	หมายความวา่	โมเดลการวดัสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

เป็นอยา่งดี	ดงันัน้	สมการถดถอยโลจิสตกิมีความเหมาะสมสามารถน�าไปใช้ท�านายโอกาสการสอบผา่น	หรือสอบ 

ไมผ่า่นวิชาสถิติธรุกิจ	สว่นผลการทดสอบความเหมาะสมของโมเดล	(Goodness	of	fit)	นัน่คือ	-2Log	Likelihood 

(-2LL)	 มีค่าเท่ากับ	62.163	 มีค่า	Pesudo	R2	 ท่ีได้แก่ค่า	Cox	&	Snell	R2	=	0.552	และค่า	Nagelkerke 

R2=	0.769	หมายวา่	ชดุตวัแปรท�านายทัง้	6	ตวั	สามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

สถิตธิรุกิจได้ประมาณร้อยละ	55.2	และ	76.9	ตามล�าดบั	รายละเอียดดจูากตารางท่ี	5

ตารางที่ 2	ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต้นกบัตวัแปรตาม

ตวัแปร

		Sex

		PreGPX

		Expectation

		Responsibilty

		Perserverance

Sex PreGPX Expectation Responsibilty Perserverance Teaching	Quality Achievement

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000.667**

0.150

0.085

.630**

0.166

0.107

0.065

-0.081

.312**

.023*

		Teaching	Quality

		Achievement

.243**

0.163*

0.120

0.160

0.132

0.094

.657**

.557**

.687**

.661**

1.000

.618** 1.000

										**	มีนยัส�าคญัท่ีระดบั	0.01,	*	มีนยัส�าคญัท่ีระดบั	0.05



วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

60    61วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
  Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

	 จากตารางท่ี	 6	 ตารางการจ�าแนก	 ร้อยละการท�านายถูกของนักศึกษาท่ีสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่าน 

วิชาสถิติธรุกิจ	พบวา่	นกัศกึษาท่ีสอบผา่นวิชาสถิตธิรุกิจมีทัง้หมด	91	คน	โมเดล/สมการโลจิสตกิ	สามารถท�านาย 

นกัศกึษาท่ีสอบผา่นถกู	82	คน	พยากรณ์ไมถ่กู	9	คน	คดิเป็นพยากรณ์ถกูหรือท�านายถกูร้อยละ	90.1	เม่ือพิจารณา 

นกัศกึษาท่ีสอบไม่ผ่านวิชาสถิติธุรกิจทัง้หมด	 44	 คน	 โมเดล/สมการโลจิสติก	 สามารถท�านายนกัศกึษาท่ีสอบ 

ไมผ่า่นถกู	 35	 คน	 พยากรณ์ไมถ่กู	 9	 คน	 คดิเป็นพยากรณ์ถกูหรือท�านายถกูร้อยละ	 79.5	 	 สว่นร้อยละรวมของ 

การท�านายหรือพยากรณ์ถกูต้องมีคา่เทา่กบัร้อยละ	 86.7	 สว่นร้อยละรวมของการท�านายหรือพยากรณ์ไมถ่กูต้อง 

ของสมการโลจิสตกินีมี้คา่เทา่กบัร้อยละ	13.3	

ตารางท่ี	3	Omnibus	Tests	of	Model	Coefficients

Chi-square																df																	Sig.

			Step												1	Step														108.276																				6															0.000

																								Block														108.276																				6															0.000

																							Model														108.276																				6															0.000

ตารางท่ี	4		ความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสตกิ	Hosmer	and	Lemeshow	Test

Step												Chi-square																df																	Sig.

																												1	 								1.791	 									8	 												0.987

ตารางท่ี	5	แสดงตวัแปรท�านายสามารถอธิบายการผนัแปรของคา่	log	(odd)	Model	Summary

Step -2	Log	likelihood Cox	&	Snell	R	Square Nagelkerke	R	Square

1 62.163a 0.552 0.769
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	 จากตารางท่ี	7	แสดงคา่สมัประสทิธ์ิการถดถอย	(B)	ตวัแปรท่ีมีความส�าคญัตอ่การท�านายการสอบผา่น 

หรือไม่ผ่านวิชาสถิติธุรกิจมากท่ีสุดคือ	 คุณภาพการสอนของอาจารย์	 ด้วยค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 

2.047	หมายความวา่	ถ้าคณุภาพการสอนเพ่ิมขึน้	1	หนว่ย	จะท�าให้	log	(Odds)	เพ่ิมขึน้	2.047	หรือโอกาสท่ีจะ 

ผ่านวิชาสถิติธุรกิจเพ่ิมมากขึน้	 รองลงมาคือความเพียรในการเรียนของนกัศึกษามีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย 

เทา่กบั	 1.973	 หมายความวา่	 ถ้าความเพียรในการเรียนของนกัศกึษาเพ่ิมขึน้	 1	 หนว่ย	 จะท�าให้	 log	 (Odds)	 

เพ่ิมขึน้	 1.973	 หรือโอกาสท่ีจะผา่นวิชาสถิตธิรุกิจเพ่ิมมากขึน้	 และตวัแปรสดุท้ายท่ีสามารถท�านายโอกาสการ

สอบผา่นหรือไมผ่า่นวิชาสถิตธิรุกิจ	 ได้อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต	ิ คือตวัแปรความรับผิดชอบ	 มีคา่สมัประสทิธ์ิ

ความถดถอยเทา่กบั	1.545	หมายความวา่	ถ้านกัศกึษามีความรับผิดชอบเพ่ิมขึน้	1	หนว่ย	จะท�าให้	log	(Odds)	

เพ่ิมขึน้	1.545	หรือโอกาสท่ีจะผา่นวิชาสถิตธิรุกิจเพ่ิมมากขึน้

ตวัแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step	1a	 sex

	 PreGpx

	 Expected	Grade

	 Responsibity

	 Perserve

	 TeachQuali

	 Constant

-.711

1.345

-1.740

1.545

1.973

2.047

-10.606

.766

.977

1.138

.602

.518

.578

3.475

.862

1.894

2.338

6.579

14.502

12.542

9.314

1

1

1

1

1

1

1

0.353

0.169

0.126

0.010*

0.000**

0.000**

0.002**

.491

3.837

.176

4.690

7.190

7.742

.000

										**	มีนยัส�าคญัท่ีระดบั	0.01,	*	มีนยัส�าคญัท่ีระดบั	0.05

ตวัแปร

ผลการท�านาย

วชิาสถติธุิรกจิ
ร้อยละการ

ท�านายถูกต้อง
สอบผ่าน (คน)สอบไม่ผ่าน (คน)

Step	1

สถิติ
ธรุกิจ

สอบไมผ่า่น	(0)

สอบผา่น	(1)

ร้อยละการท�านายทัง้หมด

35

9

9

82

79.5

50.1

86.7

ตารางท่ี	6	ร้อยละการจ�าแนกการสอบผา่นและไมผ่า่นวิชาสถิตธิรุกิจ

ตารางท่ี	7	คา่พารามิเตอร์ท่ีประมาณได้จากโมเดลสมการถดถอยโลจิสตกิ
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	 จากคา่สมัประสทิธ์ิท่ีได้	 ผู้วิจยัสามารถเขียนสมการการถดถอยโลจิสตกิ	 ท�านายโอกาสในการสอบผา่น

ในวิชาสถิตธิรุกิจได้ดงันี ้

เม่ือ	z	=	-10.606**	+	2.047**(Teaching	Quality)	+	1.973**	(Perserverance)	+	1.545	*(Responsibility)

อภปิรายผลการวจิยั

	 จากผลการวิจยั	 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิตธิรุกิจ	 และสามารถท�านายการสอบผา่น 

และสอบไมผ่า่นวิชาสถิติธรุกิจของนกัศกึษา	คณะบริหารศาสตร์	มหาวิยาลยัอบุลราชธานี	ได้แก่	คณุภาพการสอน 

ของอาจารย์	 ความเพียร	 และความรับผิดชอบของนักศึกษา	 โดยเฉพาะคุณภาพการสอนของอาจารย์เป็น	 

ตวัแปรท่ีสามารถท�านายความส�าเร็จในการเรียนสถิตธิรุกิจได้ดีท่ีสดุในสมการนี	้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ	 

Mitrani,et	 al.	 (1992);	 Maria	 (2008);	 Kyriakides,	 et	 al.	 (2009)	 โดย	 จรัส	 สวุรรณเวลา	 (2551)	 กลา่ววา่ 

มหาวิทยาลยัจะมีคณุภาพหรือไมน่ัน้ยอ่มขึน้อยูก่บัคณุภาพของอาจารย์	อาจารย์ท่ีดีนัน้ต้องมีปัจจยัหลายประการ 

เชน่	 ต้องมีการศกึษาท่ีดี	 ฝึกฝน	 อบรม	 และมีความมุง่มัน่ตัง้ใจทุม่เทในการสอน	 การท�างาน	 มีประสบการณ์ใน 

การสอน	 มีการตดิตามความรู้ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ	 และสอดคล้องกบั	 Rockoff	 (2004);	 Rivkin,	 et	 al.	 (2005); 

Aaronson,	et	al.	(2007)	 ท่ีพบว่า	คุณภาพของอาจารย์/ครู	เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถท�านายความส�าเร็จ 

ของนกัศกึษาได้

	 ดงันัน้	 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีควรให้ความส�าคญักบัการพฒันาอาจารย์โดยเฉพาะด้านการเรียน 

การสอนอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 ควรมีการจัดอบรมหลกัสูตรต่างๆ	 เพ่ือพฒันาศกัยภาพของอาจารย์	 เทคนิค 

การสอน	 การวดัและการประเมินผล	 และควรให้ความส�าคญักบัการสอนในห้องเรียนและการถ่ายทอดความรู้ 

ของอาจารย์ในห้องเรียน	 หากอาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้	 มีการน�าประสบการณ์ในชีวิตจริง 

มาเป็นตวัอยา่งในห้องเรียน	 สามารถถ่ายทอดจากเร่ืองยากเป็นเร่ืองงา่ย	 และการสอนเป็นล�าดบัขัน้ตอนท่ีชดัเจน 

พร้อมยกตวัอย่างประกอบ	 เช่ือว่านกัศกึษาจะประสบความส�าเร็จในการเรียนในวิชานี	้ ส่วนตวัแปรความเพียร 

ของนกัศกึษา	(Perserverance)	เชน่	การเข้าเรียนสม�่าเสมอ	(Class	Attendance)	สง่งานสม�่าเสมอ	ก็เป็นตวัแปร 

ท่ีมีความส�าคญัในการเรียนแล้วประสบความส�าเร็จเชน่กนั	สอดคล้องกบังานวิจยั	เชน่		Luca	(2006);	Vincenzo, 

et	 al.	 (2008);	 Abel	 (2010);	 Vincenzo	 and	 Rosaria	 (2012)	 ท่ีพบวา่การเข้าเรียน	 (Lecture	 Attendance) 

นัน้มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	(Academic	Performance)	อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.01	และ 

งานวิจัยของ	Michael,	 et	 al.	 (2007);	 Zhivotovskaya	 (2009);	 Tough	 (2011)	 ก็พบว่าความเพียร	 (Grit) 

หรือ	 Perserverance	 and	 passion	 for	 long-term	 goal	 (ความหลงใหลและมุ่งมัน่ต่อเป้าหมายระยะ 

ยาว)	 เป็นตวัแปรส�าคญัท่ีท�าให้นกัเรียนในหลายสาขาประสบความส�าเร็จมากกว่า	 IQ	 หรือพรสวรรค์ท่ีติดตวั 

มาแต่ก�าเนิด	 สรุปคือการท่ีนกัศึกษาจะเรียนวิชาสถิติธุรกิจแล้วประสบความส�าเร็จจะต้องมีความเพียร	 เช่น 

ด้านการเตรียมตวัก่อนเรียน	 การทบทวนบทเรียนสม�่าเสมอ	 มีความอตุสาหะ	 วิริยะ	 เอาใจใสจ่นกวา่จะประสบ 

1
1 + e -z

=Prob	(ผา่นวิชาสถิตธิรุกิจ)
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ความส�าเร็จ	 ความเพียรนัน้ถือเป็นหลกัธรรมท่ีส�าคญัทางพระพุทธศาสนาเร่ือง	 อิทธิบาท	 4	 หนทางน�าไปสู ่

ความส�าเร็จคือ	 ฉนัทะ	 (ความพอใจ)	 วิริยะ	 (ความเพียร)	 จิตตะ	 (การเอาใจใส)่	 วิมงัสา	 (การพิจารณาไตร่ตรอง) 

อีกด้วย	 ดงันัน้	 หากนกัศกึษามีความเพียรในการเลา่เรียนแล้วผลส�าเร็จท่ีจะสอบผ่านในการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ 

หรือในวิชาอ่ืนๆ	มีโอกาสเพ่ิมมากย่ิงขึน้	

	 ตวัแปรสดุท้ายคือความรับผิดชอบในการเรียน	 (Responsibility)	 ถือเป็นตวัแปรท่ีส�าคญัและสามารถ 

จ�าแนกการสอบผ่านหรือไม่ผ่านวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษา	 คณะบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ได้อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	เพราะความรับผิดชอบเป็นคุณธรรมท่ีมีความส�าคญัต่อการเรียนท่ี 

จะท�าให้นักศึกษามี	 ความสนใจ	 ตัง้ใจ	 ท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเพียรพยายาม	 ละเอียดรอบคอบ	 เพ่ือให้ 

ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 อีกทัง้นักศึกษายังพยายามปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนให้ดีย่ิงๆ	 ขึน้	 ผลการวิจัย 

สอดคล้องกบังานวิจยั	 กรมวิชาการ	 (2542);	 ประดนินัท์	 อปุรมยั	 (2542);	 Scales,	 et	 al.	 (2000)	 ท่ี 

พบวา่	ความรับผิดชอบท�าให้ประสบความส�าเร็จในการท�างาน	 	ดงันัน้	ความรับผิดชอบจงึถือเป็นคณุธรรมท่ีมีความ 

ส�าคญัต่อการเรียน	 ท่ีจะท�าให้นกัศกึษาประสบความส�าเร็จ	 และจะท�าให้นกัศกึษาเติบโตเป็นบคุลากรท่ีดีของ 

ครอบครัวและสงัคมตอ่ไป

	 สว่นตวัแปรเพศ	 และเกรดเฉลี่ยก่อนเรียน	 ไมพ่บวา่สามารถท�านายโอกาสการสอบผา่นหรือสอบไมผ่า่น 

วิชาสถิติธุรกิจของนกัศึกษาคณะบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีได้	 ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัท่ี 

ผา่นมาท่ีพบวา่โดยสว่นใหญ่ตวัแปรเพศ	และเกรดเฉลี่ยก่อนเรียน	สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	ทัง้นีอ้าจเป็น 

เพราะตวัแปรคณุภาพการสอนของอาจารย์ท่ีให้ความส�าคญัทัง้สองเพศ	 ชาย-หญิง	 ทดัเทียมกนัในการเรียน 

การสอน	 ท�าให้ไมเ่กิดความเหลือ่มล�า้ทางด้านเพศในการเรียนวิชาสถิตธิรุกิจ	 และสว่นตวัแปรเกรดเฉลีย่ก่อนเรียน 

ท่ีไมมี่ผลนัน้ก็อาจจะเน่ืองมาจากเป็นเกรดเฉลีย่รวมท่ีค�านวณ	ทัง้วิชาค�านวณและวิชาสายสงัคมศาสตร์ท่ีไมค่�านวณ 

ไว้ด้วยกนัซึง่โดยสว่นใหญ่จะเป็นเกรดท่ีได้จากวิชาด้านภาษาหรือวิชาทางด้านสงัคมศาสตร์	 จงึท�าให้ตวัแปรเกรดเฉลีย่ 

เดิมไม่ส่งผลต่อโอกาสการสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านวิชาสถิติธุรกิจ	 ดงันัน้	 ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรน�าเกรด 

วิชาค�านวณในปีท่ี	 1	 เช่น	 คณิตศาสตร์ธุรกิจ	 บัญชี	 หรือการเงิน	 เป็นต้น	 มาเป็นตัวแปรความรู้เดิมซึ่ง 

น่าจะสามารถท�านายโอกาสการสอบผา่นหรือไมผ่า่นวิชาสถิตธิรุกิจได้ดีกวา่การใช้เกรดเฉลี่ยรวม

ข้อเสนอแนะและการน�าผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้

จากผลการวิจยั	ได้ข้อเสนอแนะท่ีส�าคญัดงันี ้

	 1.	คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	หรือมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ	ควรให้ความส�าคญักบัการพฒันา 

คุณภาพการสอนอาจารย์	 เช่น	 ควรจัดอบรม	 สมัมนาโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนให้กับอาจารย์อย่าง 

สม�า่เสมอ	 โดยอาจารย์ควรมีความรู้ในสาขาวิชา	 โครงสร้างและเนือ้หาวิชา	 การรู้เทคนิคการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 

ส�าคญั	 เสียสละและทุม่เทการสอน	 ให้อาจารย์ได้มีเวลาสอนอยา่งเตม็ท่ี	 ภาระหน้าท่ีควรเหมาะสม	 และสง่เสริม 

อาจารย์ในคณะให้ได้ศกึษาตอ่จนได้รับคณุวฒิุทางการศกึษาท่ีสงูสดุ	เป็นต้น	
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	 2.	 คณะ	หรือมหาวิทยาลยัควรให้ความส�าคญักบัความรับผิดชอบ	และความเพียรของนกัศกึษาให้มาก 

ย่ิงขึน้	 โดยมีการสอนกระตุ้นเตือนให้นกัศกึษาเหน็ความส�าคญัของการมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี	 มีความเพียร 

มีความอดทนตอ่ความยากในการเรียน	 ผลสดุท้ายก็จะน�ามาซึง่การประสบความเร็จในการเรียน	 ในการท�างาน 

และในชีวิตในอนาคต	อาจารย์ควรมีการเช็คช่ือ	เช็คงาน	หรือการบ้านนกัศกึษาทกุครัง้	แล้วน�ามาเป็นคะแนนเก็บ 

ก็จะเป็นตวักระตุ้นความรับผิดชอบของนกัศกึษาอีกทางหนึง่	 ควรมีการยกตวัอยา่งของบคุคลท่ีประสบความเร็จ 

จากความเพียรหรือความรับผิดชอบ	ให้นกัศกึษาได้เหน็เป็นแบบอยา่งเพ่ือเกิดแรงบนัดาลใจในการปฏิบตัิ
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