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บทคัดยอ
การเรียนในระดับอุดมศึกษาใหประสบความสําเร็จจะตองอาศัยหลายปจจัยด วยกั น ไมวาจะเปน รางกาย เชาวนปญญา
สุขภาพจิต และทักษะทางพฤติกรรมในการจัดการกับปญหาตาง ๆ ทั้งนี้ องคความรูเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถ
ด า นการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษามี ค วามสํ า คั ญ ต อ การออกแบบการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะทางพฤติ ก รรมแก นั ก ศึ ก ษาให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานทักษะทางพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก ศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก น โดยมี กลุมตัวอย า ง คือ นั กศึก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น จํ า นวน 150 คน ทํ า การสุ ม ด ว ยวิ ธี ก ารสุ ม แบบหลายขั้ น ตอน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก
มาตรวัดการกํากับอารมณ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และแบบประเมินพลังสุขภาพจิตอารคิว เก็บรวบรวมขอมูล
ด ว ยแบบสอบถามออนไลน วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ ผลการวิ จั ย แสดงให เ ห็ น ว า
การกํ า กั บ อารมณ แ ละพลั ง สุ ข ภาพจิ ต สามารถร ว มกั น ทํ า นายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนี้ยังพบวา การกํากับอารมณมีอิทธิพลทางลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สะทอนใหเห็นวา
นั กศึกษาที่ มี ค วามสามารถในการกํ ากั บ อารมณ สูง อาจไม ได เ ป น ผู ที่ มี ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ทั้ งนี้ อาจเนื่ อ งมาจาก
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุงเนนไปที่การประเมินองคความรูหรือความสามารถทางปญญาซึ่งไมไดมีความสัมพันธ
โดยตรงกับการกํากับอารมณที่เกี่ยวของกับการจัดการอารมณ เพื่อใหแสดงออกไดอยางเหมาะสมเปนผลใหการจัดการปญหามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจุบันการศึกษาการกํากับอารมณที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไมแพรหลาย
มากนักจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรไดมากยิ่งขึ้ น
คําสําคัญ: ทักษะทางพฤติกรรม การกํากับอารมณ พลังสุขภาพจิต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
Successful learning in higher education depends on many factors such as physical, intelligence, mental
health, and non- cognitive skills for problem solving. Knowledge about non-cognitive skills that effect to
student’ s learning abilities importance for Instructional design to improve student’ s non- cognitive skills
appropriately. This study aims to study non- cognitive skill factors influence academic achievements of
undergraduate students, Khon Kean University. The samples include 150 students, were randomly selected
by multi- stage random sampling. Instruments were Emotion Regulation Scale for Undergraduate Student,
and Resilience Quotient Test. The data was collected by using online questionnaires. The statistic technique
conducted to analyze the data were multiple regression analysis. The results revealed that emotion
regulation and resilience quotient able to predict academic achievements of undergraduate students, Khon
Kean University. Moreover, the results were showed negative relationship between emotion regulation and
academic achievements, represents that student with high mood regulation abilities may not be high
academic achievement, because the achievement assessment focuses on the assessment of knowledge or
cognitive abilities that do not directly correlate with the emotional regulation involved in regulate emotions
to be appropriately expressed. However, at present, the study of emotional regulation associated with
learning achievement is not very widespread and further studies are needed to better explain the
relationship between the variables.
Keywords: Non-cognitive Skills, Emotion Regulation, Resilience Quotient, Academic Achievements

 บทนํา
การเรียนในระดับอุดมศึกษาใหประสบความสําเร็จจําเปนจะตองอาศัยหลายปจจัยทั้งความพรอมทางดานรางกาย
เชาวนปญญา และสภาพจิตใจ เนื่องจากในระหวางการเรียนนักศึกษาอาจตองเผชิญกับสถานการณที่เปนอุปสรรคตอการเรียน
หรือการดําเนินชีวิต เชน รูปแบบการเรียนที่ตางจากระดับมัธยมศึกษา การปรับตัวตอเพื่อน สังคม และรูปแบบการใชชีวิต ที่
ตองมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น หรือปญหาดานอื่น ๆ ที่ตองอาศัยทักษะหรือความสามารถในการจัดการกับปญหาเหลานั้น
(ชนัดดา เพ็ชรประยูร ชูศรี เลิศรัตนเดชากุล และ นนทิรัตน พัฒนภักดี , 2554; นิลญา อาภรณกุล และ ศิริลักษณ ศุภปติพร,
2017) ผูที่มีความสามารถในดานการเรียนรูนอกจากจะตองมีความสามารถทางเชาวนปญญาที่ดีแลวจะตองมีคุณลักษณะที่เอื้อ
ใหประสบความสําเร็จ นั่นคือ ทักษะทางพฤติกรรม (Non-cognitive Skills) โดยทักษะทางพฤติกรรมเปนคุณลักษณะหรือ
ทักษะตาง ๆ ที่นอกเหนือไปจากทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) ของบุคคล เชน แรงจูงใจ (Motivation) การกํากับ
ตนเอง (Self-Regulation) บุคลิกภาพ (Personality) รวมถึงคุณลักษณะตาง ๆ (Traits) ซึ่งทักษะทางพฤติกรรมมีบทบาท
สําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมีสุขภาวะที่ดี และความสามารถในการใชชีวิตของนักศึกษา โดยทักษะทางพฤติกรรม
มีความสําคัญตอกระบวนการเรียนรูทั้งทางดานวินัยในการเรียน ทักษะทางสังคม การควบคุมอารมณ อุปนิสัยการเรียน และ
เจตคติตอการเรียน รวมทั้งทักษะทางพฤติกรรมมีบทบาทตอการใชชีวิต และความสําเร็จทางการเรียน (Harerimana, 2019;
Lipnevich & Roberts, 2014; Rosen, Glennie, Dalton, Lennon, & Bozick, 2010; Wanzer, Postlewaite &
Zargarpour, 2019)
ในอดีตที่ผานมามีก ารศึกษาทักษะทางพฤติ กรรมที่ สงผลตอการเรีย นรู หลากหลายตัวแปรด วยกั น ไมวาจะเป น
แรงจูงใจ (Motivation) กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ความเบื่อหนาย (boredom) การแกไขปญหาทาง
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สังคม (Social problem solving) รูปแบบการจัดการปญหา (Coping styles) รวมทั้งความฉลาดทางอารมณ (Emotion
intelligence) (Denham, Bassett, Mincic, Kalb, Way, Wyatt, & Segal, 2012; Lichtenfeld, Pekrun, Stupnisky, Reiss,
& Murayama, 2012; MacCann, Lipnevich, Burrus, & Roberts, 2012; Madelon, Tim, Kim, Stefan, Christoph, &
Rolf, 2021; Saklofske, Austin, Mastoras, Beaton, & Osborne, 2012; Wanzer, Postlewaite & Zargarpour, 2019)
อยางไรก็ตาม ยังมีทักษะทางพฤติกรรมดานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการเรียนรูนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน โดยเฉพาะ
ทักษะทางพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการอารมณและความสามารถในการปรับตัวเมื่อตองเผชิญกับสถานการณที่เปน
ปญหา ไมวาจะเปน การกํากับอารมณ (Emotion Regulation) ที่เปนกระบวนการทั้งภายในและภายนอกในการตรวจสอบ
(Monitoring) ประเมิน (Evaluating) และปรับเปลี่ยน (Modifying) การตอบสนองทางอารมณเพื่อรับมือตอสถานการณที่เปน
ป ญ หาของบุ ค คล (Thompson, 1994) เมื่ อ บุ ค คลเผชิ ญ สถานการณ ที่ เ ป น ป ญ หาก็ จ ะมี ก ระบวนการกํ า กั บ อารมณ ใ น
การตอบสนองทางอารมณเพื่อรับมือกับสถานการณที่เปนปญหานั้น โดยผูที่มีความสามารถในการกํากับอารมณที่ดีจะสามารถ
เลือกกลยุทธหรือวิธีการที่พึงประสงคในการจัดการและแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม (ชนิตา รุงเรือง, อยูระหวาง
การตีพิมพ) ซึ่งสงผลตอการดําเนินชีวิตใหมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถลดปญหาที่เกิดจากสภาวะทางอารมณ
และแสดงออกอยางเหมาะสมได นอกจากนี้ การมีพลังสุขภาพจิต (Resilience Quotient: RQ) ก็เปนทักษะทางพฤติกรรม
อีกดานหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักศึกษา เนื่องจากเปนความสามารถทางอารมณและจิตใจที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ปรับตัวและฟนตัว เมื่อตองเผชิญกับสถานการณยากลําบากหรือวิกฤตไดสําเร็จ (สมพร อินทรแกว, เยาวนาฎ ผลิตนนทเกียรติ,
ศรีวิภา เอี่ยมสะอาด และ สายศิริ ดานวัฒนะ, 2563) หากนักศึกษามีพลังสุขภาพจิตที่ดีแลว เมื่อเผชิญปญหา หรืออุปสรรคทั้ง
ในดานการเรียน หรือการดําเนินชีวิตก็มีแนวโนมที่จะชวยใหบุคคลผานพนปญหา อุปสรรค และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
การพั ฒ นาและส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะทางพฤติ ก รรมนั บ เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง ต อ ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู และการดําเนินชีวิต การไดทราบวาทักษะทางพฤติกรรมดานใดที่มีอิทธิพลตอ
ความสามารถดานการเรียนของนักศึกษามากนอยเพียงใดจะทําใหสามารถใหการดูแลและจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
ปลูกฝงคุณลักษณะดานทักษะทางพฤติกรรมแกนักศึกษาไดอยางเหมาะสม ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัย
ดานทักษะทางพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อใหสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการพั ฒนาคุณ ลักษณะด านทักษะทางพฤติกรรม อันจะสงผลตอการประสบความสําเร็จในด านการเรีย นและ
การดําเนินชีวิตของนักศึกษาตอไป
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 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2 แนวคิดที่สําคัญ ดังนี้
1. ทักษะทางพฤติกรรม (Non-cognitive skills) หมายถึง คุณลักษณะหรือทักษะตาง ๆ ที่นอกเหนือไปจากทักษะ
ทางปญญา (Cognitive Skills) ของบุคคล เชน แรงจูงใจ (Motivation) บุคลิกภาพ (Personality) รวมถึงคุณลักษณะตาง ๆ
(Traits) ( Harerimana, 2019 ; Lipnevich & Roberts, 2014 ; Rosen, Glennie, Dalton, Lennon, & Bozick, 2010 ;
Wanzer, Postlewaite & Zargarpour, 2019) ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได ทํา การศึ ก ษาทั ก ษะทางพฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การจัดการอารมณแ ละความสามารถในการปรั บตัวเมื่อ ตองเผชิญ กั บสถานการณที่ เป นปญ หา ไดแก การกํากับอารมณ
(Emotion Regulation) และพลังสุขภาพจิต (Resilience Quotient: RQ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การกํ า กั บ อารมณ (Emotion Regulation) เป น กระบวนการทั้ ง ภายในและภายนอกในการตรวจสอบ
(Monitoring) ประเมิน (Evaluating) และปรับเปลี่ยน (Modifying) การตอบสนองทางอารมณเพื่อรับมือตอสถานการณที่เปน
ปญหาของบุคคล เมื่อบุคคลเผชิญสถานการณที่เปนปญหาก็จะมีกระบวนการกํากับอารมณในการตอบสนองทางอารมณเพื่อ
รับมื อกั บสถานการณ ที่เปนปญหานั้ น ซึ่ งผู ที่มีค วามสามารถในการกํ ากั บอารมณ ที่ดี จะสามารถเลื อกกลยุท ธ หรื อวิ ธีก าร
ที่พึงประสงคในการจัดการและแสดงออกทางอารมณไดอย างเหมาะสม โดยพบวา การกํากับอารมณมีความสัมพั น ธ กั บ
สุขภาพจิต สุขภาพกาย สัมพันธภาพ และประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลอีกดวย (ชนิตา รุงเรือง, อยูระหวางการตีพิมพ;
Koole, 2009; Thompson, 1994)
กลยุทธในการกํากับอารมณ (Emotion Regulation Strategies) สามารถแบงออกไดเป น 2 กลยุทธใหญ ๆ คือ
1) กลยุทธในการกํากับอารมณโดยมุงเนนสิ่งที่เกิดกอนหนา (Antecedent-focused Emotion Regulation Strategies) และ
2) กลยุทธในการกํากับอารมณโดยมุงเนนการตอบสนอง (Response-focused Emotion Regulation Strategies) (John &
Gross, 2004) ซึ่งกลยุทธในการกํากับอารมณโดยมุงเนนสิ่งที่เกิดกอนหนา หมายถึง สิ่งที่บุคคลทํากอนที่จะเกิดการตอบสนอง
ทางอารมณที่มีแนวโนมจะแสดงออกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองดานรางกายด วย
สวนกลยุทธในการกํากับอารมณโดยมุงเนนการตอบสนอง หมายถึง สิ่งที่บุคคลทําหรือนํามาใชปรับเปลี่ยนอารมณของตนเอง
ใหเปนไปในทิ ศทางที่พึงประสงคม ากขึ้นเมื่อมีการตอบสนองทางอารมณ เกิดขึ้นแล ว ทั้งนี้พบวา การใชกระบวนการทาง
ป ญ ญาเพื่ อ พิ จ ารณาใหม เ ป น วิ ธี ก ารในการกํ า กั บ อารมณ แ ละควบคุ ม การตื่ น ตั ว ทางด า นร า งกายที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ
สู ง กว า (ชนิ ต า รุ ง เรื อ ง, อยู ร ะหว างการตี พิ ม พ ; Gross, 2002; Gillespie & Beech, 2016; John & Gross, 2004; Ong &
Thompson, 2019; Purnamaningsih, 2017)
กลยุทธในการกํากับอารมณโดยมุงเนนสิ่งที่เกิดกอนหนา สามารถจําแนกออก ไดเปน 4 กลยุทธยอยที่แตกตางกัน
คือ 1) การเลือกสถานการณ (Situation Selection) เปนกลยุทธในการกํากับอารมณที่เกี่ยวของกับการหลีกหนีสถานการณ
ตาง ๆ หรือการแสวงหาสถานการณอื่น ๆ เพื่อให มีการตอบสนองทางอารมณที่พึงประสงคตามมา เชน นักศึกษาหลีกเลี่ยง
การพบกับเพื่อนที่กําลังติวหนังสือสอบเพื่อไมใหตนเองรูสึกเครียด 2) การปรับเปลี่ยนสถานการณ (Situation Modification)
เปนกลยุทธในการกํากับอารมณที่เกี่ยวของกับการพยายามปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดลอมภายนอกเพื่อใหอารมณหรือความรูสึก
เปนไปในทางที่นาพึงพอใจมากขึ้น เชน นักศึกษาอาจเลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องคุยแทนที่จะคุยกับเพื่อนเรื่องการเตรียมตัวสอบเพื่อ
ลดความตึ งเครี ย ดของตนเองลง 3) การปรั บ ความสนใจ (Attention Deployment) เป นกลยุ ท ธ ใ นการกํ า กั บ อารมณ ที่
เกี่ยวของกับการที่บุคคลเลือกที่จะสนใจในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง หรือหลีกเลี่ยงบางอยางเพื่อรักษาอารมณของตนเอง
ใหเปนไปในทางที่พึงประสงค เชน นักศึกษาเลือกที่จะฟงเพื่อนกลุมหนึ่งที่กําลังสนทนากันเรื่องการเดินทางไปตางจังหวัด
มากกวาจะฟงเพื่อ นอีกกลุ มหนึ่งที่กํา ลังสนทนาเรื่ องการส งการบานที่ ยังทํ าไมเสร็จ และ 4) การเปลี่ยนแปลงทางปญ ญา
(Cognitive Change) เปนกลยุทธในการกํากับอารมณที่เกี่ยวของกับการเลือกที่จะใหความหมายตอสิ่งตาง ๆ หรือสถานการณ
ตาง ๆ เพื่อใหตนเองรูสึกดีขึ้น เชน นักศึกษาอาจบอกตัวเองวา การสอบเปนเพียงการประเมินความรูในชวงเวลานั้น ๆ แตไมได
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หมายความวาจะเปนสิ่งชี้วัดความเฉลียวฉลาด คุณคาความเปนคน หรือการประสบความสําเร็จในชีวิต เพื่อใหตนเองรูสึก
ผอนคลายมากยิ่งขึ้น (ชนิตา รุงเรือง, 2563 หนา 9-11; Gross, 2002; Gillespie & Beech, 2016; Purnamaningsih, 2017)
ในการกํากับอารมณ นอกจากกลยุทธในการกํากับอารมณโดยมุงเนนสิ่งที่เกิดกอนหนาแลวยังมี กลยุทธในการกํากับ
อารมณอีกกลยุทธิ์หนึ่ง คือ กลยุทธในการกํากับอารมณโดยมุงเนนการตอบสนอง โดยกลยุทธในการกํากับอารมณประเภทนี้
จะมีการกํากับอารมณโดยการพยายามจัดการการตอบสนองทางอารมณภายหลังจากที่เกิดเหตุการณแลว และเกิดอารมณที่
ไมพึงประสงคตามมา เชน นักศึกษาเลือกที่จะไมสบตาเพื่อน ๆ เนื่องจากอับอายที่ตนเองสอบตก หรือกรณีการกํากับอารมณที่
เกี่ยวของกับทางดานรางกาย เชน นักศึกษาเครียดมากจนทําใหนอนไมหลับจึงเลือกรับประทานยานอนหลับเพื่อใหตนเอง
สามารถนอนหลับได
1.2 การมีพลังสุขภาพจิต (Resilience Quotient: RQ) ก็เปนทักษะทางพฤติกรรมอีกดานหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการ
เรียนรูของนักศึกษา เนื่องจากเปนความสามารถทางอารมณและจิตใจที่เกี่ยวของกับกระบวนการปรับตัวและฟนตัว เมื่อตอง
เผชิญกับสถานการณยากลําบากหรือวิกฤตไดสําเร็จ (สมพร อินทรแกว และคณะ, 2563)
พลังสุขภาพจิต แบงออกเปน 3 ดาน (สมพร อินทรแกว และคณะ, 2563) ดังนี้
1. อึด คือ ทนตอแรงกดดัน มีวิธีการที่จะดูแลจิตใจใหทนอยูได สามารถจัดการกับอารมณ ความรูสึกทุกข
ของตัวเองได ในสถานการณที่กดดัน
2. ฮึด คือ มีกําลังใจ มีแรงใจที่จะดําเนินชีวิตตอไปภายใตสถานการณที่กดดัน ซึ่งกําลังใจนี้อาจจะมาจาก
การสราง กําลังใจดวยตัวเองหรือคนรอบขางก็ได
3. สู คือ ตอสูเอาชนะอุปสรรค มั่นใจและพรอมที่จะเอาชนะปญหา อุปสรรคที่เกิดจากสถานการณวิกฤต
ซึ่งความมั่นใจนี้เกิดจากการตระหนักในความสามารถหรือทักษะของตนเอง คิดวา ฉันทําได ฉันแกปญหานี้ได และมีทักษะใน
การแสวงหาความรูและเขาถึงความชวยเหลือหรือปรึกษา
ทั้งนี้ ปจจัยที่มีผลตอพลังสุขภาพจิตของแตละบุคคลขึ้นอยูกับหลายปจจัยดวยกัน โดยปจจัยที่สงผลใหบุคคลมีพลัง
สุขภาพจิตที่ดี เชน ผูท ี่มีอายุมากจะมีพลังสุขภาพจิตมากกวาบุคคลที่มีอายุนอย เพศหญิง มักมีพลังสุขภาพจิตมากกวาเพศชาย
การมองโลกในแงดี (Optimism) และการมีทักษะทางสังคม (Social Skill) เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญปญหาและ
การจัดการปญหา การเห็นคุณคาในตนเองซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับความแข็งแกรงในชีวิตของวัยรุน ดานบรรยากาศ
ในครอบครัวมี ความสัมพันธและมีอิทธิพลทางบวกกับ พลังสุขภาพจิต ในชีวิตของวัยรุน รวมถึงสัมพันธภาพกับเพื่อน และ
แรงสนับสนุนทางสังคมซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับ พลังสุขภาพจิต (มะลิวรรณ วงษขันธ พัชรินทร นินทจันทร และ โสภิณ
แสงออน, 2558; Levine, 2003)

 วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2563
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2563 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการคํานวณคาขนาดอิทธิพล (Effect size) ดวยโปรแกรม G*power 3.1 โดยตั้งคา test
family เปน F-test, Statistical test เปน Linear Multiple Regression: Fixed model, R2 deviation from zero, Type
of power analysis เป น A priori: Compute required sample size – given α, power, and effect size ในส วนของ
การตั้ ง ค า Input parameters ได กํ า หนดค า Effect size f2 = 0.15, α error prob = 0.05, power (1- β err prob) =
0.95 และ Number of predictor = 2 ได ข นาดกลุ ม ตั วอย าง จํ า นวน 107 คน ทั้ งนี้ การกํ า หนดขนาดกลุ ม ตั วอย า งใน
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณยังมีการกําหนดตามสัด สวนของตัวแปรทํานายหรือตัวแปรตน ซึ่งควรมีอัตราสวนของตัวแปร
ทํานาย 1 ตัว ตอจํานวนตัวอยาง 15-20 คน ขึ้นไป (Hair et al., 2019) ดังนั้น เพื่อใหมีความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล
ทั้งในดานขนาดอิทธิพลและการอางอิง (Effect size and generalize) ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางเปน 150 คน การไดมา
ซึ่งกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการสุมดังนี้
1. ใชเทคนิคการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยแบงกลุมคณะออกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
ไดแก กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. สุมคณะจากกลุมสาขาวิชามา กลุมสาขาวิชาละ 2 คณะ โดยใชเทคนิคการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) ดวยวิธีจับฉลาก โดยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะสาธารณสุขศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดแก คณะมนุษยศาสตร และคณะนิติศาสตร
3. เลือกนักศึกษาจากคณะที่ไดจากการสุมจากขั้นตอนที่แลวดวยวิธีการสมัครใจ (Volunteer Sampling)
คณะละ 25 คน ไดนักศึกษาจํานวน 150 คน โดยแบงตามกลุมสาขาวิชาละ 50 คน จํานวน 3 กลุม
การเก็บรวมรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามออนไลน จํานวน 2 ฉบับ ไดแก 1) มาตรวัดการกํากับ
อารมณสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชนิตา รุงเรือง, อยูระหวางการตีพิมพ ) ซึ่งพัฒนาตามแนวคิดของ Thompson
(1994) มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายงานตนเอง (Self-Report Inventory) มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก จริงที่สุด/
เกือบจริงที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงเปนบางครั้ง และ ไมจริงเลย/แทบจะไมจริงเลย โดยแบงเปนดานการตรวจสอบ
(Monitoring) จํานวน 10 ขอ ดานการประเมิน (Evaluating) จํานวน 10 ขอ และดานการปรับเปลี่ยน (Modifying) จํานวน
10 ขอ จํานวนทั้งสิ้น 30 ขอ และ 2) แบบประเมินพลังสุขภาพจิตอารคิว (สมพร อินทรแกว และคณะ, 2563) มีลักษณะเปน
มาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ไมจริง จริงบางครั้ง คอนขางจริง และจริงมาก ใชสําหรับประเมินความสามารถของ
บุคคล 3 ดาน คือ ดานความทนตอแรงกดดัน ดานการมีความหวังและกําลังใจ และดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค จํานวน 20
ขอ แตเนื่องจากผู วิจัยนํามาใชกับกลุมประชากรใหมที่มีความจําเพาะหรือแตกตางจากกลุมประชากรเดิมจากการพัฒนา
คุณภาพแบบสอบถามหรือเครื่องมือนั้น จึงไดดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือใหม เพื่อใหไดเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีความ
นาเชื่อถือ ไดแก ความเที่ยง และอํานาจจําแนก ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ เก็บรวบรวมขอมูล
แบบออนไลน
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเปน 3 สวน ไดแก การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ คาสถิติ
พื้นฐาน และการวิเคราะหการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยโปรแกรม R เพื่อวิเคราะห
ปจจัยทักษะทางพฤติกรรมที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1. การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม โดยนําเครื่องมือไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง
ที่มีลักษณะคลายกับประชากรที่ตองการศึกษา จํานวน 30 คน ไดแก
1.1 ความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ วั ด ทํ า การวิ เ คราะห คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยใช ก ารวิ เ คราะห ค วามเที่ ย ง
แบบสอดคลองภายในดวยสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
1.2 อํานาจจําแนกรายขอ ทําการวิเคราะหโดยการวิเคราะหสหสัมพันธของคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
(Item total correlation)
2. การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิการกระจาย คาความเบ
คาความโดง
3. วิเคราะหปจจัยของทักษะทางพฤติกรรมที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)

 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 ความเที่ยง (Reliability)
1.1.1 ผลการวิเคราะหคาความเที่ยงมาตรวัดการกํากับอารมณพบวามาตรวัดการกํากับอารมณมีคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา (α) เทากับ .902 แสดงวามาตรวัดการกํากับอารมณมีความเที่ยงสูง
1.1.2 ผลการวิเคราะหคาความเที่ยงของแบบประเมินพลังสุขภาพจิตอารคิว พบวา แบบประเมิน
พลังสุขภาพจิตมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) เทากับ .774 แสดงวาแบบประเมินพลังสุขภาพจิต มีความเที่ยงสูง
โดยผลการวิเคราะหความเที่ยงของเครื่องมือวัดทั้ง 3 แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิ เคราะห ความเที่ ยงของมาตรวั ดการกํากั บอารมณ และแบบประเมิ นพลังสุข ภาพจิต อาร คิ วด วย
การวิเคราะหสัมประสิทธิ์อัลฟา ( Cronbach’s alpha coefficient)
เครื่องมือวัด
มาตรวัดการกํากับอารมณ
แบบประเมินพลังสุขภาพจิตอารคิว

คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α)
.902
.774

1.2. อํานาจจําแนก (discrimination)
1.2.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total
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correlation) ของมาตรวัดการกํากับอารมณ พบวามีคาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยู
ระหวาง .446 - .686 แสดงวาขอคําถามของมาตรวัดการกํากับอารมณมีอํานาจจําแนกสูง
1.2.2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total
correlation) ของแบบประเมินพลังสุขภาพจิต พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยู
ระหวาง .090 - .605 แสดงวาขอคําถามของแบบประเมินพลังสุขภาพจิตมีอํานาจจําแนกต่ําไปถึงสูง
โดยผลการวิเคราะหอํานาจจําแนกของเครื่องมือแสดงดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหอํานาจจําแนกของมาตรวัดการกํากับอารมณ และแบบประเมินพลังสุขภาพจิต อารคิวดวย
การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total correlation coefficient)
เครื่องมือวัด
มาตรวัดการกํากับอารมณ
แบบประเมินพลังสุขภาพจิตอารคิว

คาสัมประสิทธิ์คะแนนรายขอกับคะแนนรวม
.446 - .686
.090 - .605

2. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน
2.1 คาสถิติพื้นฐานการกํากับอารมณ ไดแก คาเฉลี่ย เทากับ 56.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 9.08
2.2 คาสถิติพื้นฐานพลังสุขภาพจิต ไดแก คาเฉลี่ย เทากับ 57.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 7.27
2.3 คาสถิติพื้นฐานของเกรดเฉลี่ย ไดแก คาเฉลี่ย เทากับ 2.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.50
โดยผลกาวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานที่ได แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลกาวิ ค า สถิ ติ พื้ น ฐานของการกํ า กั บ อารมณ แ ละพลั ง สุ ข ภาพจิ ต ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัวแปร
การกํากับอารมณ (X1)
พลังสุขภาพจิต (X2)
เกรดเฉลี่ย (Y)

N
150
150
150

Mean
56.25
57.97
2.91

S.D.
9.08
7.27
0.50

Min
31
31
0.00

Max
75
75
4.00

3. ผลการวิเคราะหวิเคราะหปจจัยของทักษะทางพฤติกรรมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 การวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปร การกํากับอารมณ พลังสุขภาพจิต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อ
พิจารณาเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรทํานาย ไดแก การกํากับอารมณ และพลังสุขภาพจิต พบวา ตัวแปรทํานายทั้งหมดมี
ความสัมพันธกันไมเกิน .75 ไมเกิด Multicollinearity เปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหการถดถอยพหุ (multiple
regression analysis) ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรการกํากับอารมณ พลังสุขภาพจิต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวแปร
การกํากับอารมณ (X1)
พลังสุขภาพจิต (X2)
เกรดเฉลี่ย (Y)
**p<.01

การกํากับอารมณ (X1)
1.00
.620**
-.073

พลังสุขภาพจิต (X2)

เกรดเฉลี่ย (Y)

1.00
.089

1.00

3.2 ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรทํานายที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหปจจัยของทักษะทางพฤติกรรมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
การวิเคราะหการถดถอยพหุ (multiple regression analysis) เพื่อสรางสมการทํานาย โดยผูวิจัยใชวิธีคัดเลือกตัวแปรทั้งหมด
เขาวิเคราะห (enter method) พบวา คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรทํานายมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรพลังสุขภาพจิตอารคิว (X2) มีน้ําหนัก
ความสําคัญมากที่สุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ .209 และตัวแปรการกํากับอารมณ (X1)
มีน้ําหนักความสําคัญทางลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ -.208
โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .186 สามารถทํานายตัวแปรตามไดรอยละ 3.5 (R2 = .035) ที่ประกอบไป
ดวย 2 ปจจัย มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ (S.E.EST) เทากับ .487 และมีคาคงที่ของสมการพยากรณใน
รูปแบบคะแนนดิบ (a) เทากับ 2.686 ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรทํานายที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัวแปรทํานาย
การกํากับอารมณ (X1)
พลังสุขภาพจิต (X2)
a = 2.686
R = .186
*p-value< .05

b
-.011
.015
R2 = .035

β
-.208
.209
S.E.EST = .487

S.E.
.006
.007
F = 2.644

t-value
-2.017*
2.117*

Sig
.045
.036

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการกํากับอารมณ (X1) และพลังสุขภาพจิต (X2) พบวา
มีคาสหสัมพันธ เทากับ .620 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการวิเคราะหปจจัยทักษะทางพฤติกรรมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา พลังสุขภาพจิต (X2)
สามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดีที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา การกํากับอารมณ (X1) มีคาสัมประสิทธิ์การทํ านาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y) ไปในทิศทางลบ
3. ในการสรางสมการทํานาย โดยตัวแปรพลังสุขภาพจิต (X2) มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β)
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เทากับ .209 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรการกํากับอารมณ (X1) มีคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
(β) เทากับ -.208 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .186 สามารถทํานาย
ตัวแปรตามไดรอยละ 3.5 (R2 = .035) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ (S.E.EST) เทากับ .487 และมีคาคงที่ของ
สมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เทากับ 2.686 สามารถเขียนสมการการทํานายไดดังนี้
สมการการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบคะแนนดิบ
Y’ = 2.686 + .015X2 - .011X1
สมการการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z’ = .209ZX2 - .208ZX1
อภิปรายผล
การศึกษาปจจัยดานทักษะทางพฤติกรรมที่มีอิทธิพ ลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลปรากฏวา การกํากับอารมณและพลังสุขภาพจิตสามารถรวมกันทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได
แสดงใหเห็นวา ทักษะทางพฤติกรรมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการกํากับอารมณและพลังสุขภาพจิต
เกี่ยวของกับความสามารถจัดการกับอารมณ การตอสูเอาชนะอุปสรรค สามารถอดทนกับแรงกดดัน และสามารถสรางกําลังใจ
เพื่อใหตนเองผานพนปญหาตาง ๆ เมื่อเผชิญปญหาหรืออุปสรรคทั้งในดานการเรียนหรือการดําเนินชีวิตก็มีแนวโนมที่จะชวย
ใหสามารถผานพนปญหาหรืออุปสรรคไดดวยดี ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ชนิตา รุงเรือง, อยูระหวาง
การตีพิมพ; สมพร อินทรแกว และคณะ, 2563) ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนจึงควรมีการออกแบบใหมี การพัฒนาการ
กํากับอารมณและพลังสุขภาพจิตร วมดวย อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสมการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา การ
กํากับอารมณมีอิทธิพลทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงใหเห็นวา นักศึกษาที่มีความสามารถในการกํากับอารมณสูง
ไมไดเปนสิ่งสะทอนใหเห็นวา นักศึกษาจะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ในทางตรงกันขาม นักศึกษาที่มีความสามารถใน
การกํากับอารมณต่ําไมไดเปนสิ่งสะทอนใหเห็นวา นักศึกษาจะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เชนกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมักมุงเนนไปที่การประเมินองคความรูหรือความสามารถทางปญญาในการคิดวิเคราะห
สังเคราะห การคิดอยางมีเหตุผลซึ่งมีความสอดคลองกับความสามารถทางเชาวนปญญา (Intelligence) ไมไดมีความสัมพันธ
โดยตรงกับการกํากับอารมณที่เปนองคประกอบหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ (Emotion Intelligence) ที่มุงเนนไปที่การ
พิจารณาการจัดการอารมณของบุคคล โดยความฉลาดทางอารมณเกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการอารมณในทางที่
เหมาะสม ทําใหการจัดการปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Salovery & Mayer, 1990) การศึกษาที่ผานมา แสดง
ใหเห็นวา ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Nath, Ghosh, and Das, 2015) อยางไร
ก็ตาม พบวา มีผลการวิจัยบางสวนที่ระบุวา ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชนกัน
( Ogundokun & Adeyemo, 2 01 0 ; Sánchez- Álvarez, Berrios Martos, and Extremera, 2020; Schutte, Malouff,
Hall, Haggerty, Cooper, Golden, and Dornheim, 1998) รวมถึงมีผลการศึกษาอีกจํานวนหนึ่งที่ พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น (Bastian, Burns, & Nettelbeck, 2005; Newsome, Day, &
Catano, 2000) ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกันระหวางการกํากับอารมณ ความฉลาด
ทางอารมณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษารวมกับตัวแปรอื่น ๆ เชน
แรงจูงใจ (Motivation) กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ที่มีผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอไป
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 บทสรุปจากการวิจัย
ผลการศึกษาปจจัยดานทักษะทางพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน แสดงใหเห็นวา การกํากับอารมณและพลังสุขภาพจิตสามารถรวมกันทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมี สามารถทํานายตัวแปรตามไดรอยละ 3.5 (R2 =.035) และได
สมการทํานายในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการทํานายในรูปคะแนนดิบ คือ Y’ = 2.686 + .015X2 - .011X1
สมการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z’ = .209ZX2 - .208ZX1

 ขอจํากัดหรือขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอจํากัด
การศึกษาปจจัยดานทักษะทางพฤติกรรมที่มีอิ ทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นของนักศึกษาระดั บปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการศึกษาปจจัยดานทักษะทางพฤติกรรมเพียง 2 ตัวแปร คือ การกํากับอารมณและพลังสุขภาพจิต
การอธิ บ ายผลการวิ จั ย จึ ง สามารถอธิ บ ายได ภ ายใต ข อบเขตที่ จํ า กั ด ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาป จ จั ย ด า นทั ก ษะทาง
พฤติกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มเติม
ขอเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาป จ จั ย ด านทั ก ษะทางพฤติ ก รรมอื่ น ๆ ที่ สามารถทํ านายผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการกํากับอารมณและพลังสุขภาพจิตที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมสูงนัก
2. การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ แ ละอิ ท ธิ พ ลที่ มี ต อ กั น ระหว า งการกํ า กั บ อารมณ ความฉลาดทางอารมณ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม พบขอสรุปที่ชัดเจน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาความสัมพันธและอิทธิพลของตัวแปรดังกลาว
เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดองคความรูและแนวทางสําหรับการพัฒนาศักยภาพมนุษยตอไป
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