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บทคัดย่อ
ชื่ อเรื่ อง

: ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามความคิดเห็นของนักเรี ยน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิ ชกรรมของโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
โดย
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ชื่ อปริญญานิพนธ์
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สาขาวิชา
: การบริ หารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
(ผศ.ดร.พลเรื อหญิง สุ ภทั รา เอื้อวงศ์)
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พ สาขาพาณิ ชยกรรมของโรงเรี ยนอาชี วศึ กษาต่อปั จจัย ที่ มีผ ลต่อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น
อาชี วศึกษา 2) เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับประกาศนี ยบัตรสาจาพาณิ ชยกรรมในโรงเรี ยนอาชี วศึกษา ที่มีเกรดเฉลี่ ยสะสมแตกต่างกัน
โดยประชากร คือ นักเรี ยนในโรงเรี ยนอาชี วศึกษาเขตกรุ งเทพ และภาคตะวันออกจานวน 40,478
คน จาก 162 โรงเรี ยน กลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 3 สาขา
พาณิ ชกรรม ทั้งสิ้ น จานวน 380 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบความคิก
เห็ น ของนัก เรี ย นโดย F-Test (One Way Analysis of Variance ) เมื่ อ พบความแตกต่ า งจะท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีการ Least – Signifant Different (LSD) ผลการวิจยั พบว่า
ความคิดเห็นของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิ ชยกรรมของโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
ต่อปั จจัยที่ มีผ ลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอาชี วศึ ก ษา อยู่ในระดับมากทุ กด้าน (x̅ = 4.22) เรี ย ง
ตามลาดับคือ ด้านลักษณะบุคคล (x̅ = 4.27) ด้านครอบครัวและเพื่อน (x̅ = 4.20) และ ด้านการจัด
การศึกษา (x̅ = 4.18) เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ ยสะสมแตกต่างกันต่อ
ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในภาพรวม พบว่า เกรดเฉลี่ ยสะสมที่ต่างกันมีผลต่อความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล และ
ปั จจัยด้านครอบครัวและเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจ ัย ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นตามความคิ ดเห็ น ของนัก เรี ย น ระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิชาชี พ สาขาพาณิ ชยกรรมของโรงเรี ยนอาชี วศึก ษาในเขตกรุ งเทพฯ และภาค
ตะวันออก สาเร็ จลุล่วงด้วยดี ได้รับความกรุ ณาจาก ผศ.ดร.พลเรื อตรี หญิง สุ ภทั รา เอื้อวงศ์ อาจารย์ที่
ปรึ กษางานวิจยั เรื่ องนี้ ได้ให้คาแนะนาและเสนอแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่างๆ มาโดยตลอดจนเนื้ อหาข้อมู ลที่นามาประกอบมี ความสมบู รณ์ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณ
อย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คาชี้แนะในการแก้ไขข้อมูลบางประการที่
ยังมีขอ้ บกพร่ องให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้ อหาและถูกต้องตามหลักวิชาการในการดาเนินการวิจยั
ครั้งนี้
ขอขอบคุ ณพ่อแม่ ที่คอยให้การสนับสนุ นส่ งเสริ มในการศึ กษาเหล่ านี้ จนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการ นอกจากนั้นขอบคุณกาลังใจดีๆ จาก เพื่อน ความดีอนั เกิดจากการศึกษา
ค้นคว้าในครั้งนี้ ขอมอบแด่ บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูม้ ีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยผลักดันและ
เป็ นกาลังใจในความกรุ ณาอันยิง่ ใหญ่จากท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
นวรัตน์ ศึกษากิจ
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีต่างๆมีความเจริ ญก้าวหน้าไปอย่างมาก โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆอย่างรวดเร็ ว ท าให้ทุ กคนเกิ ดการปรั บตัวเพื่อให้ก้า วทันกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ สิ่ งที่ จะ
พัฒนามนุ ษย์ได้ดีที่สุด คือการศึกษา การศึกษาเป็ นกระบวนการสาคัญที่สุดที่จะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็ นคนที่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ มีสติปัญญา ให้รู้จกั คิด วิเคราะห์
หรื อประยุกต์สิ่งต่างๆ ให้กา้ วทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและ
รู ้ จ ัก แก้ปั ญ หาต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ทั้ง การศึ ก ษายัง ช่ ว ยท าให้ค นแต่ ล ะคนมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
การศึกษายังเป็ นการเตรี ยมบุคคลเพื่อประกอบอาชีพตามที่ถนัดตามที่ตนเองศึกษามา เป็ นการผลิต
คนเข้าสู่ หน่ วยงานต่างๆ โดยได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ใน
หมวดที่ 4 กล่าวถึ ง การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ า ยทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บ สานทางวัฒนธรรม การสร้ างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อนั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรี ยนรู ้
และปั จจัยเกื้อหนุ นให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชี วติ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาโดย
ต้อ งยึ ด หลัก ว่ า ผู ้เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู ้เ รี ย นมี
ความส าคัญ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2542) การศึ ก ษาในประเทศไทย ตั้ง แต่ ร ะดับ ปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ทุกระดับมีเป้ าประสงค์ในการศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุ ณภาพชี วิตความรู ้ และความสามารถของผูเ้ รี ยน ให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมี
ความสุ ข โดยการศึกษาระดับอาชี วศึกษา มุ่งเน้น เพื่อพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝี มือ ระดับ
เทคนิ คและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการศึกษาวิชาชี พให้สูงขึ้นและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตกาลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน นาความรู ้ในทาง
ทฤษฎี อ ัน เป็ นสากลและภู มิ ปั ญ ญาไทยมาพัฒ นาผู ้เ รี ย น (การอาชี ว ศึ ก ษา , 2551) โดยการจัด
การศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาแบ่ ง เป็ นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ ระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)เพื่อพัฒนากาลังคนระดับฝี มือให้มีความชานาญเฉพาะด้าน
สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชี พอิสระ
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิ จ โดยระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) จะรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้นเข้า ศึ ก ษาต่อ และระดับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พชั้นสู ง (ปวส.) จะรั บ
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ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ โดยหลักสู ตรที่โรงเรี ยนใช้
จัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั เป็ นหลักสู ตรที่ได้รับการพัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาประกอบด้วย หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง พ.ศ.
2546) แบ่งเป็ น 8 ประเภทวิชา คือพาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม คหกรรม เกษตรกรรม
ประมง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่ งทอ อย่างไรก็ดีพบว่า จานวนนักเรี ยนในสาขา
อุตสาหกรรม และ พาณิ ชยกรรม มีจานวนนักเรี ยนในสัดส่ วนที่สูงกว่าทุกสาขางานอย่างเห็นได้ชดั
อันเนื่ องมาจากความต้องการของสถานประกอบการ ค่านิ ยมของผูป้ กครองและนักเรี ยน และจาก
เศรษฐกิ จในยุคไทยแลนด์ 4.0 มี แนวโน้มที่ตอ้ งการเพิ่มกาลังคนในส่ วนของเทคโนโลยีเพิ่มมาก
ยิง่ ขึ้น สาขา พาณิ ชยกรรมจึงเป็ นสาขาที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก
การอาชี วศึกษามีความพยายามในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง แต่ยงั พบปั ญหาในการจัดการเรี ยน
การสอนซึ่ งส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาทั้ง ในด้า นคุ ณ ภาพของผู ้เ รี ย น และด้า น
ภาพลักษณ์ ทาให้เกิ ดปั ญหาขาดแคลนกาลังแรงงานที่จะป้ อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน จากงานศึ กษา
ข้อมูล การปฏิรูปอาชีวศึกษาของประเทศไทย, 2559 พบว่า การขาดแคลนแรงงานไม่ได้เกิดจากการ
ผลิ ตแรงงานได้ไม่เพียงพอ แต่เกิ ดจากปั ญหาคุ ณภาพของระบบอาชี วศึกษา เนื่ องจากไม่สามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีทกั ษะความรู ้ตรงกับความต้องการของนายจ้างได้ ทาให้สถานประกอบการเลือกที่
จะจ้างผูส้ าเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี เพื่อทางานเทคนิ ค และเลื อกจ้างแรงงานการศึ กษาพื้นฐานมา
ทางานช่างฝี มือ ทาให้นอกจากจะประสบปั ญหาขาดแคลนแรงงานแล้ว สถานประกอบการยังต้อง
แบกรับภาระต้นทุนในฝึ กอบรมทักษะให้แก่คนทางานก่อนปฏิ บตั ิงานจริ งเพิ่มขึ้นอีก ส่ วนด้านผล
การทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (V-Net) พบว่า ในปี การศึ ก ษา 2555 เป็ นปี แรกที่ มี โรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชนเข้าสอบ 383 แห่ง มีผเู ้ ข้าสอบ 51,000 คน ผลการสอบในวิชาความรู ้พ้ืนฐานทัว่ ไป
พบว่า อยู่ในระดับต่ า วิชาความรู ้ พ้ืนฐานทางวิชาชี พทั้งสาขา พาณิ ชย กรรม ศิลปกรรม คหกรรม
การท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง และอุตสาหกรรม อยู่ในระดับต่ า (อดิศร สิ นประสงค์, 2562)
และจากข้อมูล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ, 2560 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2560 พบว่า
คะแนนโดยภาพรวมแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่ โรงเรี ยนอาชี วศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ
และภาคตะวันออก มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-Net) ค่าเฉลี่ ย
อยู่ใ นระดับ ที่ ค่ อนข้า งสู ง อี ก ทั้ง ยัง พบ ค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ใ นระดับ ที่ สู ง เช่ นกันโดย
แบ่งเป็ น ค่าเฉลี่ ย 90.56, 78.33 และ 86.12 ตามลาดับ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 22.57 , 17.20 และ
18.07 ตามลาดับ ซึ่ งจากข้อมูลคะแนนคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
(V-Net) ดังกล่าว จะเห็นได้วา่ โรงเรี ยนอาชี วศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ และภาคตะวันออก ส่ วน
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ใหญ่แล้วมีนักเรี ยนที่ เรี ยนดี จึงเป็ นสาเหตุที่ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษานักเรี ยนที่ เรี ยนดี ดงั กล่ าวว่ามี
นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อปั จจัยใดที่นาไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น
คุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา สามารถวัดผลได้ดว้ ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คุณภาพ
การศึกษาของผูเ้ รี ยนซึ่ งอาจประเมินจากการมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงนั้น อาจเกิ ดจากหลาย
ปั จจัยด้วยกัน ซึ่ ง Prescott Danial A. ได้สรุ ปปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้ 6 ปั จจัย
ได้แก่ ปั จจัยทางด้านร่ างกาย ปั จจัยทางด้านความรัก ปั จจัยทางวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ปั จจัย
ทางด้า นความสั ม พันธ์ ใ นหมู่ เพื่ อนวัย เดี ย วกัน ปั จจัย ทางพัฒนาแห่ ง ตนเอง และปั จจัย ด้า นการ
ปรับตัว นอกจากนี้ รุ จิราพรรณ คงช่วย (2557) ได้ศึกษา รู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ มี 3
ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผูเ้ รี ยน ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรี ยน และปัจจัยด้านการสนับสนุนทาง
สังคม สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ พิชญ์กฤตา พักโพธิ์ เย็น (2559) ได้ศึกษา การศึ กษาปั จจัยที่
ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของนักศึ กษา ได้แก่
ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านการจัดการการศึกษา และปั จจัยด้านครอบครัวและเพื่อน
ของนักศึ กษาดังนั้นการศึ กษาปั จจัยต่างๆที่ มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และ
พิศิษฐ์ ชานาญนา (2558) ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน คณะวิชาการตลาด
วิท ยาลัย พณิ ช ยการธนบุ รี สั งกัดส านัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา.วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญา
ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การจัดการอาชี วศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน
ด้านผูส้ อน ด้านครอบครัว และด้านโรงเรี ยนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน คณะ
วิชาการตลาด วิทยาลัยพณิ ชยการธนบุ รี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ย่อมเป็ น
แนวทางสาคัญหนึ่งที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้อย่างดี
จากปั ญหาการเรี ยนอาชี วศึกษา ปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งมีผศู ้ ึกษาใน
หลายด้าน ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนดไว้สามด้าน เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลเพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนา
คำถำมในกำรวิจัย
1. นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิ ชยกรรมของโรงเรี ยนอาชีวศึกษามีความ
คิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่างกันหรื อไม่
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2. นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิ ชยกรรมของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่าง
กันหรื อไม่
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิ ชยกรรมของ
โรงเรี ยนอาชีวศึกษาต่อปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอาชีวศึกษา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิ ชยกรรมในโรงเรี ยนอาชีวศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน
สมมุติฐำนกำรวิจัย
นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ สาขาพาณิ ชยกรรมของโรงเรี ยนอาชี วศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่างกัน
ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1.1 ปัจจัยด้ ำนลักษณะส่ วนบุคคล
1) เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรี ยนของนักเรี ยน
2) พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
1.2 ปัจจัยด้ ำนครอบครัวและเพื่อน
1) การสนับสนุนของครอบครัว
2) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
1.3 ปัจจัยด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
1) หลักสู ตร
2) ครู ผสู ้ อน
3) วิธีการสอน
4) อาคาร สถานที่และสื่ อการเรี ยนการสอน
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1. ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 3 สาขา
พาณิ ชยกรรมของโรงเรี ยนในโรงเรี ยนอาชี วศึกษา ในเขตกรุ งเทพฯ และภาคตะวันออก นักเรี ยน
จานวน 40,478 คน จาก 162 โรงเรี ยน (ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 10 มกราคม ปี 2561)
กรอบแนวคิด
ในการวิจยั ครั้งนี้มีกรอบแนวคิดดังแสดงในรู ปภาพที่ 1
1.ปัจจัยด้ ำนลักษณะส่ วนบุคคล
1.1 เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรี ยนของนักเรี ยน
1.2 พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
2. ปัจจัยด้ ำนครอบครัวและเพื่อน
2.1 การสนับสนุนของครอบครัว
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
3. ปัจจัยด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
3.1 หลักสูตร
3.2 ครู ผสู ้ อน
3.3 วิธีการสอน
3.4 อาคาร สถานที่และสื่ อการเรี ยนการสอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาพาณิ ชยกรรมของ
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รู ปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ได้ท ราบข้อมู ลเกี่ ย วกับ ความคิ ดเห็ นของนักเรี ย นระดับประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ สาขา
พาณิ ชยกรรมของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาต่อปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2. ข้อมู ล ที่ เป็ นแนวทางในการวางแผนส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้นัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น
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คำนิยำมศัพท์ เฉพำะ
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจยั ครั้งนี้ไว้ ดังนี้
ปัจจัยที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง สิ่ งที่มีผลต่อการสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของ
นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พและประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งสาขาพาณิ ชยกรรมของ
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษาโดยแบ่งย่อยเป็ น 3 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยด้าน
ลักษณะส่ วนบุคคล 2) ปัจจัยครอบครัวและเพื่อนและ 3) ปัจจัยด้านการจัดการศึกษา
1. ปั จจัยด้ ำนลักษณะส่ วนบุคคล หมายถึง ปั จจัยส่ วนตัวของนักเรี ยนแต่ละบุคคลที่ส่งผลต่อ
การเรี ยนรู ้ทางด้านการเรี ยนโดยจาแนกเป็ น 2 ด้านคือ 1) เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรี ยน และ 2)
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
1.1 เจตคติต่อกำรเรียนและแรงจูงใจต่ อกำรเรี ยน หมายถึง ความรู ้สึกของนักเรี ยนอันเป็ น
ผลเนื่ องจากการเรี ยนรู ้ หรื อประสบการณ์ ที่ได้รับจากผูส้ อน ที่มีต่อการเรี ยนระดับอาชี วศึกษา โดย
อาจแสดงออกในรู ปของอารมณ์ ความรู ้สึก เช่น รู ้สึกมีความสุ ขที่ได้เรี ยน มีความสนใจในการเรี ยน
มี ค วามคิ ด ว่า การเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษามี ป ระโยชน์ มี ค วามเพี ย รพยายาม ความตั้ง ใจเรี ย น มี ค วาม
กระตือรื อร้นในการเรี ยน เป็ นต้น
1.2 พฤติกรรมกำรเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความสนใจ วางแผนการเรี ยน และ
เอาใจใส่ ต่อการเรี ยน ประกอบด้วย การเข้าเรี ยนตรงเวลา มีสมาธิ ในการเรี ยน มีการซักถามเมื่อมีขอ้
สงสัย ส่ ง การบ้านหรื อส่ ง รายงานภายในระยะเวลาที่ กาหนด มี การทบทวนบทเรี ยนและศึ ก ษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม
2. ปัจจัยครอบครัวและเพื่อน หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนในการให้คาปรึ กษา
ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ สนับสนุนเกี่ยวกับการเรี ยนของนักเรี ยน จาแนกเป็ น 2 ด้าน คือ 1) การสนับสนุน
ของครอบครัวหรื อผูป้ กครอง และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
2.1 กำรสนับสนุนของครอบครัวหรื อผู้ปกครอง หมายถึง การที่นกั เรี ยนได้รับการสนับสนุน
ช่ วยเหลื อจากบุ คคลในครอบครั วทางด้านอารมณ์ ข้อมู ลข่าวสาร คาแนะนา เงิ น เวลา หรื อวัตถุ
สิ่ งของต่างๆ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนบรรลุเป้าหมายทางการเรี ยน และเห็นคุณค่าในตนเอง
2.2 ควำมสั มพันธ์ ระหว่ำงเพื่อน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับนักเรี ยนซึ่ งเป็ นการ
ให้คาปรึ กษาเรื่ องการเรี ยนซึ่ งกันและกัน การเอาใจใส่ การยอมรับความแตกต่าง การให้กาลังใจแก่
กันตลอดจนได้รับโอกาสในการให้ทางานกลุ่มร่ วมกันจากผูส้ อนซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มในส่ วนของ
การเรี ยนรู ้และสามารถนาพาไปสู่ การพัฒนาการเรี ยนได้ในที่สุด
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3. ปัจจัยด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง องค์ประกอบในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปั จจัย
ภายนอก ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ 1) หลักสู ตรการเรี ยนการสอน 2)
ครู ผสู ้ อน 3) วิธีการสอน และ 4) อาคาร สถานที่และสื่ อการเรี ยนการสอน
3.1 หลักสู ตรกำรเรียนกำรสอน หมายถึง เนื้อหาของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
พาณิ ชยการมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา และมีเนื้อหาที่ทนั สมัยต่อเทคโนโลยีปัจจุบนั
3.2 ครู ผ้ สู อน หมายถึง ความรู ้ความสามารถของครู ในการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์
ทาให้นักเรี ยนสนใจการเรี ย นมากขึ้ น ช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และเข้าใจเนื้ อหาวิชาได้ดี พร้ อมทั้ง
คุณธรรมและจิตสานึ กในความเป็ นครู มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรี ยน และเป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่นกั เรี ยนได้
3.3 วิธีกำรสอน หมายถึ ง การเตรี ยมการสื่ อการสอน มี วิธีการสอนเรื่ องหรื อยกตัวอย่าง ที่
เข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่าย บอกวัตถุประสงค์รายวิชาเรี ยน วิธีการเรี ยน กิจกรรมและการประเมินผล
ก่อนที่จะสอนเสมอ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถาม และมีการมอบหมายงานและอธิ บายงานจน
เป็ นที่เข้าใจ
3.4 อำคำร สถำนที่และสื่ อกำรเรียนกำรสอน หมายถึง อาคาร สถานที่ท้ งั ในภายในห้องเรี ยน
และภายนอกห้องเรี ยน เช่น ห้องเรี ยน มีหอ้ งปฏิบตั ิการมีจานวนเพียงพอกับผูเ้ รี ยน ห้องปฏิบตั ิการมี
แสงสว่างเพียงพอ อากาศ ถ่ายเท หรื อมีอุณหภูมิที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมภายในห้องสะอาด เอื้อ
ต่อการเรี ยน ภายนอกห้องเรี ยนในด้านการจัดการเรี ยนการสอน เช่น จัดอาคารเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างและเทคโนโลยี เช่นวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรี ยนการสอน ด้าน
วิชาการ หนังสื อ ตารา สิ่ งพิมพ์ วารสารวิชาการ งานวิจยั บทความวิชาการที่ทนั สมัยและหลากหลาย
ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คุณลักษณะ รวมถึงความรู ้ ความสามารถของบุคคลอันเป็ น
ผลมาจากการเรี ยนการสอนที่จะทาให้นกั เรี ยนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมและสามารถวัดได้
โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัย ที่แสดงออกใน
รู ปแบบของเกรดเฉลี่ย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งกำรศึกษำเป็ น 4 ส่ วน คือ
1.ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 ลักษณะการวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
1.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ วดั และประเมินผล
1.4 การวัดและประเมินผล
2.ปัจจัยทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคล
2.3 ปัจจัยด้ านครอบครัวและเพื่อน
2.4 ปัจจัยด้ านการจัดการศึกษา
3.การจัดการอาชีวศึกษา
4.งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
1.ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
มีนกั วิชำกำร และผูว้ ิจยั ได้ให้ควำมหมำย หรื อคำจำกัดควำมของผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนไว้
หลำยท่ำน ผูว้ จิ ยั ได้ให้ควำมหมำยของ ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน หมำยถึง คุณลักษณะ รวมถึงควำมรู ้
ควำมสำมำรถของบุคคลอันเป็ นผลมำจำกกำรเรี ยนกำรสอนที่จะทำให้นกั เรี ยนเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและสำมำรถวัดได้โดยกำรแสดงออกมำทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนพุทธิ พิสัย ด้ำนจิตพิสัยและ
ด้ำนทักษะพิสัย ที่แสดงออกในรู ปแบบของเกรดเฉลี่ย ตำมควำมหมำยดังต่อไปนี้
กูด (Good, 1993:7 อ้ำงถึงใน รสริ น พันธุ , 2550 : 42) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธิ์ คือ กำรทำให้สำเร็ จ
(accomplishment) หรื อ ประสิ ท ธิ ภ ำพทำงด้ำ นกำรกระท ำที่ ก ำหนดให้ ห รื อ ในด้ำ นควำมรู ้ ส่ ว น
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนหมำยถึงควำมรู ้(knowledge attained) กำรพัฒนำทักษะในกำรเรี ยน อำจจะ
พิจำรณำจำกคะแนนสอบที่กำหนดให้คะแนนที่ได้จำกงำนที่ครู มอบหมำยให้หรื อทั้งสองอย่ำง
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ไพศำล หวังพำนิช (2533: 209) ได้ให้ควำมหมำยของ ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ไว้ดงั นี้ หมำยถึง
คุ ณ ลัก ษณะและควำมสำมำรถของบุ ค คล อัน เกิ ด จำกกำรเรี ย นกำรสอนเป็ นกำรเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม และประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู ้ที่เกิดจำกกำรฝึ กอบรม หรื อจำกกำรสอน กำรวัดผลสัมฤทธิ์
จึงเป็ นกำรตรวจสอบระดับควำมสำมำรถหรื อควำมสัมฤทธิ์ ผล (Level of Accomplishment) ของ
บุคคลว่ำเรี ยนรู ้ และเท่ำไร มี ควำมสำมำรถชนิ ดใดซึ่ งสำมำรถวัดได้ 2 แบบ ตำมจุ ดมุ่งหมำยและ
ลักษณะวิชำที่สอน คือกำรวัดด้วยกำรปฏิบตั ิ และ กำรวัดด้ำนเนื้อหำ
ทิ ศ นำ แขมมณี (2548 : 10) กล่ ำ วว่ำ ผลสั ม ฤทธิ์ คื อ กำรท ำให้ส ำเร็ จ หรื อประสิ ท ธิ ภำพ
ทำงด้ำนกำรกระทำในทักษะที่ กำหนดให้หรื อด้ำนควำมรู ้ ส่ วนผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน หมำยถึ ง
กำรเข้ำถึ งควำมรู ้ กำรพัฒนำทัก ษะด้ำนกำรเรี ยน ซึ่ ง อำจพิจำรณำจำกคะแนนสอบที่ กำหนดให้
คะแนนที่ได้จำกงำนที่ครู มอบหมำยให้หรื อทั้งสองอย่ำง
ปรำณี กองจินดำ (2550 : 42) กล่ ำ วว่ำ ผลสัม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนหมำยถึ งควำมสำมำรถหรื อ
ผลสำเร็ จที่ได้รับจำกกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบกำรณ์
เรี ยนรู ้ทำงด้ำนพุทธิ พิสัยจิตพิสัย และทักษะพิสัยและยังได้จำแนกผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน
อรทัย จันใด (2553) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน หมำยถึงควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรที่
จะพยำยำมเข้ำถึงควำมรู ้หรื อทักษะซึ่ งเกิดจำกกำรกระทำที่ประสำนกันต้องอำศัยควำมพยำยำมอย่ำง
มำกทั้งองค์ประกอบทำงด้ำนที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญำและองค์ประกอบที่ใช้สถิติปัญญำ แสดงออก
ในรู ปของควำมสำเร็ จ ซึ่ งสำมำรถสังเกตและวัดได้ดว้ ยเครื่ องมือทำงจิตวิทยำหรื อแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทว่ั ไป
สุ ทธภำ บุญแซม (2553 : 4) ได้ให้ควำมหมำย ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน หมำยถึง ผลผลิตที่เกิด
จำกกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนที่จะทำให้นกั เรี ยนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและควำมสำมำรถ
วัดได้โดยกำรแสดงออกมำทั้ง 3 ด้ำน คื อ ด้ำนพุทธิ พิสัย ด้ำนจิตพิสัย และด้ำนทักษะพิสัย ไว้ตำม
ลักษณะของวัตถุประสงค์ของกำรเรี ยนกำรสอนที่แตกต่ำงกัน
สิ ริสรณ์ สิ ทธิ รินทร์ (2554) กล่ำวว่ำ ควำมหมำยผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน หมำยถึง ควำมสำเร็ จ
ทำงกำรเรี ย นของบุ ค คลที่ วดั ได้จำกกระบวนกำรทดสอบหรื อกระบวนกำรที่ ไม่ ต้องอำศัย กำร
ทดสอบด้วยวิธีกำรอย่ำงหลำกหลำยเช่น กำรตรวจผลงำนของผูเ้ รี ยนกำรสังเกตพฤติกรรม เป็ นต้น
ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ให้คำจำกัดควำมผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนว่ำคุ ณลักษณะ รวมถึ ง
ควำมรู ้ ควำมสำมำรถของบุคคลอันเป็ นผลมำจำกกำรเรี ยนกำรสอน หรื อ มวลประสบกำรณ์ท้ งั ปวง
ที่บุคคลได้รับจำกกำรเรี ยนกำรสอน ทำให้บุคคลเกิ ดกำรเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมในด้ำนต่ำงๆ ของ
สมรรถภำพทำงสมอง ซึ่ งมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเป็ นกำรตรวจสอบระดับควำมสำมำรถสมองของบุคคล
ว่ำเรี ยนแล้วรู ้ อะไรบ้ำง และมี ควำมสำมำรถด้ำนใดมำกน้อยเท่ำไร ตลอดจนผลที่ เกิ ดขึ้นจำกกำร
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เรี ย นกำรฝึ กฝนหรื อ ประสบกำรณ์ ต่ ำ งๆ ทั้ง ในโรงเรี ย น ที่ บ ้ำ น และสิ่ ง แวดล้อ มอื่ น ๆ รวมทั้ง
ควำมรู ้สึก ค่ำนิยม จริ ยธรรมต่ำงๆ ก็เป็ นผลมำจำกกำรฝึ กฝนด้วย
1.2 ลักษณะการวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
กำรเรี ยนรู ้ ที่ผ่ำนมำเรำสำมำรถตรวจสอบได้จำกกำรวัดผลสัมฤทธิ์ แต่ว่ำกำรวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรี ยน มีหลำยลักษณะดังที่นกั วิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ขอ้ สรุ ปไว้ต่อไปนี้
ไพศำล หวังพำนิ ช (2523: 137) ได้แบ่งกำรวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนตำมจุ ดมุ่งหมำยและ
ลักษณะวิชำที่สอน สำมำรถวัดได้ 2 แบบ คือ
1. กำรวัดด้ำนปฏิ บตั ิ เป็ นกำรตรวจสอบระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิ บตั ิหรื อทักษะของ
ผูเ้ รี ยน โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงควำมสำมำรถในรู ปกำรกระทำจริ ง ให้เป็ นผลงำนกำรวัดแบบนี้
ต้องใช้ขอ้ สอบภำคปฏิบตั ิ
2. กำรวัด ด้ ำ นเนื้ อ หำ เป็ นกำรตรวจสอบควำมสำมำรถเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หำวิ ช ำซึ่ งเป็ น
ประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน รวมถึงพฤติกรรมควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ สำมำรถวัดได้โดยใช้
“ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ”
บุญชม ศรี สะอำด (2532: 8-9) ได้แบ่งลักษณะของแบบทดสอบออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1.แบบทดสอบแบบอิ ง เกณฑ์ หมำยถึ ง แบบทดสอบที่ ส ร้ ำ งขึ้ น ตำมจุ ด ประสงค์ เชิ ง
พฤติ กรรม มี คะแนนจุ ดตัดหรื อคะแนนเกณฑ์ที่ใช้สำหรั บตัดสิ นว่ำผูเ้ รี ย นมี ควำมรู ้ ตำมเกณฑ์ที่
กำหนดไว้หรื อไม่ กำรวัดเพื่อให้ตรงจุดประสงค์ซ่ ึ งเป็ นหัวใจของข้อสอบในแบบทดสอบประเภทนี้
2. แบบทดสอบอิงกลุ่ม หมำยถึ ง แบบทดสอบที่สร้ ำงเพื่อวัดให้ครอบคลุ มหลักสู ตรสร้ ำง
ตำมตำรำงวิเครำะห์หลักสู ตร สำมำรถจำแนกผูเ้ รี ยนตำมควำมเก่งอ่อนได้ กำรรำยงำนผลกำรสอบ
อำศัยคะแนนมำตรฐำนซึ่ งเป็ นคะแนนที่สำมำรถวัดได้ที่แสดงถึงสถำนภำพควำมสำมำรถของบุคคล
เมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น ที่ใช้เป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ล้วน สำยยศ และอังคณำ สำยยศ (2536: 146-147) ได้แบ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้เป็ น 2
พวก คือ
1. แบบทดสอบของครู หมำยถึง ชุดของคำถำมที่ครู เป็ นผูส้ ร้ำงขึ้น ซึ่ งเป็ นข้อคำถำมเกี่ยวกับ
ควำมรู ้ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนในห้องเรี ยนว่ำนักเรี ยนมีควำมรู ้มำกแค่ไหน บกพร่ องตรงไหน จะได้สอน
ซ่อมเสริ ม หรื อเป็ นกำรวัดควำมพร้อมที่จะเรี ยนในบทเรี ยนใหม่ ขึ้นอยูก่ บั ควำมต้องกำรของครู
2. แบบทดสอบมำตรฐำน แบบทดสอบประเภทนี้ สร้ำงขึ้นจำกผูเ้ ชี่ ยวชำญในแต่ละสำขำวิชำ
หรื อจำกครู ผสู ้ อนวิชำนั้น แต่ผำ่ นกำรทดลองคุณภำพหลำยครั้ง จนกระทัง่ มีคุณภำพดีจึงสร้ำงเกณฑ์
ปกติ ของแบบทดสอบนั้น สำมำรถใช้เป็ นหลักเปรี ยบเทียบผลเพื่อประเมินค่ำของกำรเรี ยนกำรสอน
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ในเรื่ อ งใดๆ ก็ ไ ด้ แบบทดสอบมำตรฐำนจะมี คู่ มื อ ด ำเนิ น กำรสอบ บอกวิ ธี ก ำรสอบและยัง มี
มำตรฐำนในด้ำนกำรแปลคะแนนด้วยทั้งแบบทดสอบที่ครู สร้ำงขึ้นและแบบทดสอบมำตรฐำน มี
วิธีกำรสร้ำงข้อคำถำมเหมือนกัน เป็ นคำถำมที่วดั เนื้อหำและพฤติกรรมที่สอนไปแล้ว มีวธิ ี กำรสร้ำง
ข้อค ำถำมเหมื อนกัน เป็ นค ำถำมที่ วดั เนื้ อหำและพฤติ ก รรมที่ ส อนไปแล้ว จะเป็ นพฤติ ก รรมที่
สำมำรถตั้งคำถำมวัดได้ ซึ่ งควรวัดให้ครอบคลุมพฤติกรรมต่ำงๆ ดังนี้
1) ควำมรู ้ควำมจำ
2) ควำมเข้ำใจ
3) กำรนำไปใช้
4) กำรวิเครำะห์
5) กำรสังเครำะห์
6) กำรประเมินค่ำ
ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนที่ดี
สมนึก ภัททิยธนี (2556: 67-71) ได้กล่ำวถึงลักษณะแบบทดสอบที่มีคุณภำพควรมีลกั ษณะ ที่ดี
10 ประกำร ดังนี้
1. ควำมเที่ ย งตรง (Validity) หมำยถึ ง คุ ณภำพของแบบทดสอบ ที่ ส ำมำรถวัดได้ตรงกับ
จุ ด มุ่ ง หมำยที่ ต้อ งกำร หรื อ วัด ในสิ่ ง ที่ ต้อ งกำรวัด ได้อ ย่ ำ งถู ก ต้อ งแม่ น ย ำ ควำมเที่ ย งตรงจึ ง
เปรี ยบเสมือนหัวใจของแบบทดสอบ ลักษณะควำมเที่ยงตรงของแบบทดสอบ แบ่งออกเป็ น 4 ชนิด
คือ ควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ ควำมเที่ยงตรงโครงสร้ำง ควำมเที่ยงตรงตำมสภำพและควำมเที่ยงตรง
ตำมกำรพยำกรณ์
2. ควำมเชื่ อมัน่ (Reliability) หมำยถึง ลักษณะของแบบทดสอบทั้งฉบับที่สำมำรถวัดได้คงที่
คงวำไม่เปลี่ยนแปลง ไม่วำ่ จะทำกำรทดสอบใหม่กี่ครั้งก็ตำม
3. ควำมยุ ติ ธ รรม (Fair) หมำยถึ ง ลัก ษณะของแบบทดสอบที่ ไ ม่ เ ปิ ดโอกำสให้ มี ค วำม
ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบในกลุ่มผูเ้ ข้ำสอบด้วยกัน ไม่เปิ ดโอกำสให้นกั เรี ยนทำข้อสอบได้โดยกำรเดำ
ไม่ให้นกั เรี ยนที่ไม่สนใจในกำรเรี ยนทำข้อสอบได้ดี ผูท้ ี่ทำข้อสอบได้ควรเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนเก่ง
และขยัน
4. ควำมลึกของคำถำม (Searching) ข้อสอบแต่ละข้อจะต้องไม่ถำมผิวเผินหรื อถำมประเภท
ควำมรู ้ ควำมจำ แต่ตอ้ งถำมให้นักเรี ยนนำควำมรู ้ ควำมเข้ำใจไปคิ ดดัดแปลงแก้ปัญหำจึ งจะตอบ
ข้อสอบได้
5. ควำมยัว่ ยุ (Exemplary) หมำยถึง แบบทดสอบที่นกั เรี ยนทำด้วยควำมสนุ กเพลิดเพลิ นไม่
เบื่อหน่ำย
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6. ควำมจำเพำะเจำะจง (Definition) หมำยถึง ข้อสอบที่มีแนวทำงหรื อทิศทำงกำรถำม กำร
ตอบต้องชัดเจน ไม่คลุมเครื อ ไม่แฝงกลเม็ดให้นกั เรี ยนงง
7. ควำมเป็ นปรนัย (Objective) แบบทดสอบจะเป็ นปรนัยจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประกำรคือตั้ง
คำถำมให้ชดั เจน ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน และแปลควำมหมำยของคะแนนได้เหมือนกัน
8. ประสิ ทธิ ภำพ (Efficiency) หมำยถึง แบบทดสอบที่มีจำนวนข้อมำกพอประมำณ ใช้เวลำ
พอเหมำะ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย จัดทำแบบทดสอบด้วยควำมประณี ต สำมำรถตรวจให้คะแนนได้อย่ำง
รวดเร็ ว รวมถึงกำรมีสิ่งแวดล้อมในกำรสอนที่ดี
9. อำนำจจำแนก (Discrimination) หมำยถึง ควำมสำมำรถของข้อสอบในกำรจำแนกผูส้ อบที่
มีคุณลักษณะ หรื อควำมสำมำรถแตกต่ำงกันออกจำกกันได้ขอ้ สอบที่ดีจะต้องมีอำนำจจำแนกสู ง
10. ควำมยำก (Difficulty) หมำยถึ ง จำนวนคนที่ ตอบข้อสอบได้ถูกหรื ออัตรำส่ วนของคน
ตอบถู กกับจำนวนคนทั้งหมดที่ เข้ำสอบมำกน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กบั ทฤษฎี ที่เป็ นหลักยึด เช่ น ตำม
ทฤษฎี ก ำรวัด แบบอิ ง กลุ่ ม ข้อ สอบที่ ดี คื อ ข้อ สอบที่ ไ ม่ ง่ ำ ยหรื อ ยำกเกิ น ไป หรื อ ควำมยำกง่ ำ ย
พอเหมำะ ส่ วนทฤษฎี กำรวัดแบบอิงเกณฑ์น้ นั ควำมยำกง่ำยไม่ใช่สิ่งสำคัญ สิ่ งสำคัญอยูท่ ี่ขอ้ สอบ
นั้น ได้วดั ในจุดประสงค์ที่ตอ้ งกำรวัดได้จริ งหรื อไม่ ถ้ำวัดได้จริ งก็นบั ว่ำเป็ นข้อสอบที่ดี
กล่ำวโดยสรุ ปได้วำ่ แบบทดสอบเป็ นเครื่ องมือวัดผลที่สำคัญ เพรำะเป็ นสิ่ งที่ให้ขอ้ สนเทศ
แก่ครู และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำว่ำกำรสอนบรรลุ เป้ ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
มำกน้อยเพี ย งใด และสะท้อนถึ ง กำรจัดกำรเรี ย นกำรสอนว่ำ มี คุ ณภำพ ประสิ ท ธิ ภำพมำกน้อ ย
เพียงใด และต้องปรับปรุ งแก้ไข หรื อไม่อย่ำงไร เพรำะฉะนั้นแบบทดสอบที่ใช้จะต้องมีคุณภำพใน
ทุกๆ ด้ำน จึงจะสำมำรถใช้ผลกำรสอบเพื่อกำรตัดสิ นใจได้อย่ำงถูกต้องและแม่นยำ
1.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ วดั และประเมินผล
ในกำรวัด และประเมิ น ผลด้ ำ นกำรศึ ก ษำนั้ น จะใช้ เ ครื่ องมื อ ใดย่ อ มขึ้ นอยู่ ก ับ ลัก ษณะ
จุดประสงค์กำรศึกษำและแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู ้ เครื่ องมือที่ใช้วดั และประเมินผล
กำรเรี ยนรู ้มีหลำยลักษณะ แต่ละชนิดมีท้ งั ข้อดีและข้อจำกัด พอสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1) แบบทดสอบ
แบบทดสอบคือชุดของคำถำมหรื อสิ่ งเร้ำที่นำไปใช้ให้ผสู ้ อบตอบสนองออกมำ ชุดของสิ่ งเร้ำนี้
มักอยู่ในรู ปของข้อคำถำม ซึ่ งอำจให้เขี ยนตอบ แสดงพฤติ กรรมให้พูดออกทำงวำจำก็ได้ ทำให้
สำมำรถวัดได้ สังเกตได้ และนำไปสู่ กำรแปลควำมหมำยได้ แบบทดสอบนี้สำมำรถใช้ได้กบั กำรวัด
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พฤติ ก รรมด้ ำ นพุ ท ธิ พิ สั ย จิ ต พิ สั ย และทัก ษะพิ สั ย แต่ ส่ ว นใหญ่ นิ ย มวัด ทำงด้ ำ นพุ ท ธิ พิ สั ย
แบบทดสอบแบ่งตำมจุดมุ่งหมำยออกเป็ น 3 ชนิดดังนี้
1.1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน (achievement test) เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั ควำมรู ้
ทัก ษะและควำมสำมำรถสมอง ด้ำ นต่ ำ งๆ เช่ น ควำมรู ้ ค วำมจ ำ ควำมเข้ำ ใจ กำรนำไปใช้ กำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์ และกำรประมำณค่ำ ซึ่ งแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนรู ้ อำจะเป็ นประเภทที่
ผูส้ อนสร้ ำงขึ้นเอง เช่น ข้อสอบปลำยภำค หรื อ เป็ นแบบทดสอบมำตรฐำน ที่มีผสู ้ ร้ำงไว้แล้ว เช่ น
ข้อสอบ TOFEL รู ปแบบและวิธีกำรใช้แบบทดสอบแบ่งเป็ น 3 ลักษณะคือ (1) แบบสอบปำกเปล่ำ
(oral test) เป็ นกำรทดสอบที่อำศัยกำรซักถำมเป็ นรำยบุคคล เหมำะสำหรับผูส้ อบจำนวนน้อย ข้อดี
คือ สำมำรถถำมได้ละเอียด และสำมำรถโต้ตอบได้ (2) แบบเขียนตอบ (paper-pencil test) เป็ นกำร
ทดสอบที่มีกำรเขียนตอบ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัย หมำยถึง แบบทดสอบที่
ถำมให้ ต อบยำวๆ สำมำรถแสดงควำมคิ ด เห็ น ได้อ ย่ ำ งกว้ำ งขวำง เหมำะส ำหรั บ กำรวัด และ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำและแสดงควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย และแบบทดสอบปรนัย หมำยถึง
แบบทดสอบประเภท ถูก-ผิด จับคู่ เติมคำ และเลือกตอบ เหมำะสำหรับสอบผูส้ อบจำนวนมำกๆ มี
เวลำตรวจสอบน้อย (3) แบบปฏิบตั ิ (performance test) เป็ นกำรทดสอบที่ผสู ้ อบได้แสดงพฤติกรรม
ออกมำโดยกำรกระทำหรื อลงมือ ปฏิบตั ิจริ ง เช่น กำรสอบนวด กำรสอบปฏิ บตั ิทำงกำยภำพบำบัด
เป็ นต้น
1.2) แบบทดสอบวัดควำมถนัดหรื อทักษะ (aptitude test) เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั ศักยภำพ
ระดับสู ง ของบุคคลว่ำ สมรรถภำพในกำรเรี ยนรู ้มีมำกน้อยเพียงใด และควรเรี ยนด้ำนใดหรื อทำงำน
ในด้ำ นใด จึ ง จะเหมำะสมและประสบควำมส ำเร็ จ แบบทดสอบประเภทนี้ แบ่ ง ย่อ ยได้เ ป็ น 2
ประเภท คือ แบบทดสอบควำมถนัดในกำรเรี ยน (scholastic aptitude test) และแบบทดสอบควำม
ถนัดจำเพำะ (Specific test) ซึ่ งแบ่งควำมถนัดเป็ น 7 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนภำษำ กำรใช้คำ ตัวเลข มิ ติ
สัมพันธ์ ควำมจำ กำรสังเกตรับรู ้ และกำรใช้เหตุผล
1.3) แบบทดสอบวัดควำมสัมพันธ์ของบุคคล เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั เกี่ยวกับบุคลิกภำพ
หรื อกำรปรับตนเองของบุคคลในสังคม วัดควำมสนใจต่อสิ่ งต่ำงๆ ในรู ปแบบทดสอบวัดลักษณะ
บุคคล เช่น แบบทดสอบควำมเกรงใจ แบบทดสอบควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็ นต้น
2) แบบสอบถำมแบบมำตรำส่ วนประมำณค่ำ
แบบสอบถำมเป็ นชุ ดของคำถำมที่เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง สร้ำงขึ้นเพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริ ง
ควำมคิ ดเห็ น ควำมรู ้ สึ ก ควำมเชื่ อ และควำมสนใจต่ ำ งๆ ในทำงกำรศึ ก ษำมัก นิ ย มใช้ว ดั และ
ประเมินผลด้ำนจิตพิสัยได้แก่ มำตรำส่ วนประมำณค่ำ (Rating scale) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ได้ท้ งั ให้ผู ้
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ถู กวัดประเมิ นตนเอง และผูอ้ ื่ นประเมิน กำรตอบ กระทำโดยผูต้ อบหรื อผูส้ ังเกตประเมิ นค่ำของ
คุณลักษณะออกมำเป็ นระดับต่ำงๆ มำกน้อยตำมปริ มำณหรื อควำมเข้มของควำมรู ้สึกหรื อพฤติกรรม
ที่ แสดงออก มำตรำส่ วนประมำณค่ ำ มี หลำยลัก ษณะ ที่ นิย มใช้และสร้ ำ งได้ง่ ำ ยคื อ มำตรำส่ วน
ประมำณค่ำของลิ เคิ ร์ท (Likert rating scale) และมำตรำส่ วนประมำณค่ำแบบซี แมกติ ด ดิ ฟเฟอเร
เชียล (Semantic differential rating scale)
2.1) มำตรำส่ วนประมำณค่ำของลิเคิร์ท (Likert rating scale)
ลักษณะของมำตรำส่ วนประมำณค่ำของลิเคิร์ท ประกอบด้วยส่ วนสำคัญ 2 ส่ วนคือ 1) ส่ วนที่
เป็ นข้อควำมคำถำมหรื อสถำนกำรณ์ ที่กำหนด มักจะมี ลกั ษณะสอบถำมควำมคิดเห็ น ควำมรู ้ สึก
หรื อทัศนคติ หรื อ พฤติกรรมที่แสดงออกบุคคลที่ตอ้ งกำรวัด ซึ่ งข้อควำมดังกล่ำวอำจะเป็ นได้ท้ งั
ทำงบวกหรื อทำงลบ เช่ น กำรเรี ยนอำชี วศึกษำมีประโยชน์ต่อนักเรี ยนระดับใด เป็ นต้น 2) ส่ วนที่
เป็ นคำตอบ มักเป็ นกำรกำหนดค่ำระดับควำมรู ้สึก ควำมคิดเห็น ทัศนคติ หรื อพฤติกรรมที่แสดงออก
แบบลิ เคิร์ทจะคำตอบเป็ น 2 ระดับ ในระดับสนับสนุ นถึ ง ระดับ ไม่สนับสนุ น ระดับเห็ นด้วยถึ ง
ระดับไม่เห็ นด้วย เป็ นต้น อำจใช้ตวั เลขแสดงกำรจำแนกระดับพฤติกรรมได้ 5 ระดับคือ 5,4,3,2,1
โดยให้ 5 หมำยถึง ควำมรู ้สึกหรื อพฤติกรรมที่แสดงออกมำในระดับมำก และลดลงเรื่ อยๆ จนถึ ง
ระดับ 1 ซึ่งหมำยถึงระดับน้อย
ตำรำงที่ 1 แสดงตัวอย่ำงมำตรำส่ วนประมำณค่ำของลิเคิร์ท (Likert rating scale)
ข้ อที่
1

ข้ อความ

มากทีส่ ุ ด

ระดับพฤติกรรม
มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

กำรเรี ยนอำชีวศึกษำมีประโยชน์ต่อนักเรี ยน
ระดับใด

2.2) มำตรำส่ วนประมำณค่ำแบบซี แมนติกดิฟเฟอเรเชี ยล (Semantic differential rating
scale) มำตรำส่ วนประมำณค่ำแบบซี แมนติกดิฟเฟอเรเชี ยล มีองค์ประกอบ เป็ น 2 ส่ วนสำคัญคือ 1)
ข้อควำมแสดงควำมรู ้ คิดเห็ น หรื อพฤติกรรมของกำรแสดงออกของบุคคลที่ตอ้ งกำรวัด ซึ่ งเป็ น
เป้ ำหมำยของกำรวัด 2)คำคุณศัพท์หรื อตัวเลขที่แสดงออกของระดับของควำมรู ้สึก หรื อพฤติกรรม
ที่ตอ้ งกำรวัด โดยทัว่ ไปคำคุณศัพท์ที่ใช้ในแต่ละข้อจะมีลกั ษณะเป็ นควำมหมำยตรงข้ำมกัน โดยมี
คำหรื อตัวเลขแสดงระดับพฤติกรรมตั้งแต่ระดับต่ำสุ ดไปถึงสู งสุ ด เช่น ยำก-ง่ำย ชอบ-เกลียด ดี-เลว
เป็ นต้น
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3) แบบสำรวจรำยกำร
แบบส ำรวจรำยกำรมี ล ัก ษณะคล้ำ ยมำตรำส่ วนประมำณค่ ำ ของลิ เคิ ร์ท เพี ยงแต่ ส่ วนที่ เป็ น
คำตอบไม่ได้กำหนดค่ำระดับควำมรู ้สึกว่ำมีมำกน้อยเพียงไร แต่เป็ นกำรตอบเพียง 2 ตัวเลือกว่ำ มีไม่มี , ใช่-ไม่ใช่, เคย-ไม่เคย เป็ นต้น
4) แบบวัดเชิงสถำนกำรณ์
เป็ นแบบวัดที่สอบถำมถึงแนวคิด ควำมรู ้สึก หำกอยูใ่ นสถำนกำรณ์สมมติใด ๆ ที่ผอู ้ อกข้อสอบ
สร้ ำงขึ้ น อำจบรรจุ ไว้ในส่ วนที่เป็ นข้อควำม หรื อ ส่ วนที่ คำตอบก็ได้ อำจนำเสนอเหตุ กำรณ์ ดว้ ย
ข้อควำม หรื อรู ปภำพ หรื อ สื่ ออื่นๆ ก็ได้
5) แบบสังเกต
กำรสั ง เกตเป็ นเครื่ อ งมื อวัดผลที่ นิย มใช้ก ัน มำก โดยกำรใช้ป ระสำทสั ม ผัส ของผูท้ ี่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับกำรประเมินได้สังเกตพฤติกรรมที่สนใจในตัวผูถ้ ูกวัด ผลกำรสังเกตจะมีควำมเที่ยงตรง
เพียงใดขึ้นกับองค์ประกอบ 3 ประกำร คือ 1) สิ่ งที่สังเกต ควรเป็ นรู ปธรรมและสังเกตได้จริ ง เช่ น
ผลกำรรักษำที่ดี มุมกำรเคลื่อนไหวของข้อที่เพิ่มขึ้น แต่บำงสิ่ งบำงอย่ำงสังเกตได้ยำก เช่ นอำรมณ์
พอใจ ควำมรู ้สึกเจ็บปวด ทัศนคติ เป็ นเต้น 2) ตัวผูส้ ังเกต มีควำมตั้งใจ ควำมสำมำรถสังเกตได้อย่ำง
มีประสิ ทธิ ภำพ มีประสบกำรณ์ในกำรสังเกตตีควำมหมำยตรวจสอบเรื่ องนั้นๆ ได้เป็ นอย่ำงดี และ
สำมำรถสังเกตรับรู ้ได้โดยไม่มีอคติหรื อควำมลำเอียง 3)ตัวผูถ้ ู กสังเกต ต้องไม่รู้ว่ำกำลังถู กสังเกต
หรื อ เฝ้ ำ มอง เพรำะหำกรู ้ ว่ำ ก ำลัง ถู ก สั ง เกตหรื อ เฝ้ ำ มอง ก็ จ ะไม่ เ ป็ นไปตำมธรรมชำติ อำจมี
พฤติกรรมเสแสร้ง เช่น แกล้งเป็ นคนดีเรี ยบร้อยผิดธรรมชำติของตนเอง
กำรสังเกตที่ดีควรแบ่งเป็ นช่วงๆ ไม่นำนเกินไป และไม่ควรติดต่อกันเป็ นระยะยำวนำน ควรมี
แบบฟอร์ มสำหรับกำรสังเกตไว้ล่วงหน้ำ เพื่อเป็ นแนวทำงและสำหรับกำรบันทึกพฤติกรรมต่ำงๆ ที่
สังเกตได้ หลักกำรสังเกตที่ดีพอสรุ ปได้ดงั นี้ 1)สังเกตเฉพำะเรื่ องที่กำลังสนใจเท่ำนั้น 2)สังเกตอย่ำง
มีจุดมุ่งหมำย 3)ควรพินิจพิเครำะห์จนเข้ำใจในรำยละเอียด 4)มีกำรจดบันทึกสิ่ งที่ตรงกับจุดมุ่งหมำย
ของกำรสังเกตไว้อย่ำงครบถ้วน 5)ข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตควรตรวจสอบมัน่ ใจ อำจตรวจสอบกับ
ผูส้ ังเกตอื่นๆ หรื อหลักฐำนอื่นๆ ประกอบยืนยันตรงกัน
1.4 การวัดและประเมินผล
1) ความหมายของการวัด
มีนกั วิชำกำรได้ให้ควำมหมำยของกำรวัดไว้ดงั ดังนี้
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นอลล์ (Noll 1965 : 7) กล่ำวว่ำ กำรวัดผล หมำยถึ ง กระบวนกำรในกำรกำหนดคุ ณลักษณะ
ของสิ่ งที่ตอ้ งกำรวัดในเชิ งปริ มำณ โดยผลกำรวัดจะแสดงออกในรู ปจำนวน หรื อตัวเลขที่มีหน่ วย
คงที่
อีเบล (Ebel 1978 : 557) กล่ำวว่ำ กำรวัดผล หมำยถึง กระบวนกำรในกำรกำหนดจำนวน ให้แก่
แต่ละสมำชิ กที่ อยู่ในกลุ่ มสิ่ งของ หรื อบุ คคลที่ ตอ้ งกำรวัด เพื่อบ่งชี้ ให้เห็ นถึ งควำมแตกต่ำงของ
คุณลักษณะที่จะวัดของสิ่ งของหรื อของบุคคลนั้น ๆ
ชวำล แพรัตกุล (2516 : 140) กล่ำวว่ำ กำรวัดผล หมำยถึง กระบวนกำรใดๆ ที่จะให้ได้มำ ซึ่ ง
ปริ มำณจำนวนหนึ่ ง อันมีควำมหมำยแทนขนำดของสมรรถภำพนำมธรรม ที่นกั เรี ยนผูน้ ้ นั มีอยูใ่ น
ตน
อุทุมพร ทองอุไร (2520 : 29) กล่ำวว่ำ กำรวัด หมำยถึง กระบวนกำรนำตัวเลขหรื อสัญลักษณ์
มำเกี่ยวข้องกับลักษณะหรื อคุณสมบัติของวัตถุ คน หรื อสิ่ งของที่จะวัด
เชิ ด ศัก ดิ์ โฆวำสิ น ธุ์ (2521 : 21) กล่ ำ วว่ำ กำรวัด ผล หมำยถึ ง ขบวนกำรในกำรก ำหนด
สัญลักษณ์หรื อตัวเลขให้กบั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เพื่อแทนคุณภำพหรื อปริ มำณของสิ่ งนั้นอย่ำงมีกฎเกณฑ์ที่
เชื่อถือได้
ล้วน สำยยศ (2527 : 1) กล่ำวว่ำ กำรวัด หมำยถึง กำรนำเครื่ องมือไปกระตุน้ ยุแหย่ หรื อไป เร้ำ
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใด เพื่อให้ได้มำซึ่ งปริ มำณของสิ่ งนั้น
บุญธรรม กิ จปรี ดำบริ สุทธิ์ (2535 : 15) กล่ ำวว่ำ กำรวัด เป็ นกระบวนกำรเชิ งปริ มำณในกำร
กำหนดค่ำตัวเลข หรื อสัญลักษณ์ ที่มีควำมหมำยแทนคุ ณลักษณะของสิ่ งที่วดั โดยอำศัยกฎเกณฑ์
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
จำกควำมหมำยของกำรวัดผลที่กล่ำวมำ สรุ ปได้ว่ำ กำรวัดผล คือ กระบวนกำรกำหนดตัวเลข
ให้กบั สิ่ งที่ตอ้ งกำรจะวัด โดยค่ำที่ได้สำมำรถบ่งชี้ให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงของคุณลักษณะนั้นอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
2) ประเภทของการวัด
ทฤษฎี กำรเรี ยนรู ้ เบนจำมิน บลู มและคณะ (Bloom et al, 1956) ได้จำแนกจุ ดมุ่งหมำยกำร
เรี ย นรู ้ อ อกเป็ น 3 ด้ำ น คื อ ด้ำ นพุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive Domain) ด้ำ นทัก ษะพิ สั ย (Psychomotor
Domain) และด้ำนเจตพิสัย (Affective Domain)
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1. ด้ำนพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
พุทธิพิสัย เป็ นพฤติกรรมด้ำนควำมสำมำรถทำงสติปัญญำของบุคคล ลักษณะกำรวัดจึงเป็ นกำร
วัดทำงอ้อมจำกพฤติก รรมที่แสดงออกของผูถ้ ู ก วัดภำยใต้เครื่ องมือวัดหรื อสถำนกำรณ์ ที่ผูส้ อบ
กำหนด ซึ่ งมีกำรจำแนกควำมสำมำรถออกเป็ น 6 ระดับ เรี ยงจำกควำมสำมำรถขั้นต่ำไปสู งดังนี้
1) ควำมรู ้ควำมจำ คือควำมสำมำรถในกำรระลึกได้ถึงเรื่ องรำวต่ำงๆ ที่เคยมีประสบกำรณ์มำ
ก่อนจะด้วยวิธีกำรใดก็ตำม เช่น จำกกำรเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน กำรอ่ำนหนังสื อ กำรบอกเล่ำต่อๆกันมำ
เป็ นต้น พฤติกรรมด้ำนควำมรู ้ควำมจำยังจำแนกเป็ น 3 ลักษณะใหญ่ๆคือ 1)ควำมรู ้เฉพำะเรื่ อง เป็ น
ควำมรู ้ เ กี่ ย วกับ ศัพ ท์แ ละนิ ย ำม ควำมรู ้ เ กี่ ย วกับ กฎและควำมจริ ง เฉพำะเรื่ อง 2)ควำมรู ้ ใ นกำร
ดำเนิ น กำร เป็ นควำมรู ้ เกี่ ย วกับ ระเบี ย บแบบแผน เกี่ ย วกับ แนวโน้ม และล ำดับ ชั้น กำรจำแนก
ประเภท ควำมรู ้ เรื่ องกฎเกณฑ์ และระเบี ยบวิธี และ 3)ควำมรู ้ รวบยอดในเนื้ อเรื่ อง เป็ นควำมรู ้
เกี่ยวกับหลักวิชำ ทฤษฎีและโครงสร้ำง เป็ นต้น
2) ควำมเข้ำใจ คือควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนควำมรู ้ ควำมจำ แล้วขยำยควำมคิดของ
ตนเองออกไปอย่ำงสมเหตุสมผลสำมำรถอธิ บำยควำมโดยใช้ควำมคิดและคำพูดของตนเอง ดังนั้น
ควำมเข้ำใจจึงเป็ นควำมรู ้ข้ นั สติปัญญำ (cognition) เนื่องจำกต้องนำเอำควำมรู ้จำกขั้นควำมรู ้ควำมจำ
มำผสมผสำนร่ วมด้วย ควำมเข้ำใจแบ่งเป็ น 3 ลักษณะได้แก่ 1)กำรแปลควำม เป็ นควำมสำมำรถใน
กำรสื่ อควำมหมำยจำกภำษำหนึ่ งหรื อแบบฟอร์ มหนึ่ งไปสู่ อีกภำษำหนึ่ งหรื ออีกแบบฟอร์ มหนึ่ ง 2)
กำรตีควำม เป็ นควำมสำมำรถเอำผลกำรแปลควำมหลำยๆ สิ่ งมำผสมผสำนเรี ยบเรี ยงเป็ นควำมคิด
ใหม่อย่ำงมีควำมหมำย และ3)กำรขยำยควำม เป็ นกำรขยำยแนวคิดให้กว้ำงไกลไปจำกข้อมูลเดิ ม
อย่ำงสมเหตุสมผล ซึ่ งต้องอำศัยกำรแปลควำมและกำรตีควำมประกอบกัน เป็ นต้น
3)กำรนำไปใช้ คือควำมสำมำรถนำควำมรู ้ควำมเข้ำใจในเรื่ องที่เรี ยนรู ้ มำแล้วไปใช้ที่แปลก
ใหม่ หรื อสถำนกำรณ์ใหม่ที่ไม่เคยเห็นมำก่อนแต่อำจใกล้เคียงหรื อสอดคล้องคลึงกับที่เคยมีปะสบ
กำรณ์มำก่อน
4)กำรวิเครำะห์ คื อควำมสำมำรถแยกแยะเรื่ องรำวสิ่ งต่ำงๆ ออกเป็ นส่ วนย่อยๆได้ ทำให้
สำมำรถมองเห็นควำมสัมพันธ์กนั ของย่อยได้อย่ำงชัดเจน สำมำรถค้นหำควำมจริ งต่ำงๆ ที่ซ่อนแฝง
อยู่ใ นเนื้ อ เรื่ อ งนั้น ๆได้ กำรวิ เ ครำะห์ แ บ่ ง เป็ น 3 ลัก ษณะได้แ ก่ 1)วิ เ ครำะห์ ค วำมส ำคัญ เป็ น
ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะองค์ประกอบย่อยที่รวมอยูใ่ นเรื่ องรำวนั้นเพื่อชี้ ให้เห็นถึงเหตุ ผลลัพธ์
และประเด็นสำคัญ 2)วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เป็ นควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำหำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงองค์ประกอบย่อยที่รวมกันอยูใ่ นเรื่ องรำวนั้นๆ ว่ำมีควำมสัมพันธ์ เกี่ยวพันธ์กนั ในลักษณะ
ใด เหมื อ นหรื อ ต่ ำ งกัน อย่ ำ งไร และ3)วิ เ ครำะห์ ห ลัก กำร เป็ นควำมสำมำรถในกำรค้น หำว่ ำ
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โครงสร้ำงและระบบของวัตถุ ส่ิ งของ เรื่ องรำวและกำรกระทำต่ำงๆรวมกันอยูใ่ นสภำพเช่นนั้นได้
เพรำะยึดหลักหรื อแกนอะไร เป็ นต้น
5)กำรสั ง เครำะห์ คื อ กำรนำองค์ป ระกอบย่อ ยๆ ต่ ำ งๆ ตั้ง แต่ 2 สิ่ ง ขึ้ นไปมำรวมเข้ำ เป็ น
เรื่ อ งรำวเดี ย วกัน เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง โครงสร้ ำ งที่ ชัด เจน แปลกไปจำกเดิ ม แบ่ ง เป็ น 3 ประเภท 1)
สังเครำะห์ขอ้ ควำม เป็ นควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนควำมรู ้ และประสบกำรณ์ ต่ำงๆ ทำให้เกิ ด
เป็ นข้อควำมหรื อ ผลผลิ ตใหม่ อำจสั ง เครำะห์ โ ดยกำรพู ด เขี ย นหรื อ รู ป ภำพก็ ไ ด้ 2)สั ง เครำะห์
แผนงำน เป็ นควำมสำมำรถในกำรกำหนดแนวทำง วำงแผน เขียนโครงกำรต่ำงๆ ล่ วงหน้ำขึ้นมำ
ใหม่ ให้สอดคล้องกับข้อมูลและจุดมุ่งหมำยที่วำงไว้ 3)สังเครำะห์ควำมสัมพันธ์ เป็ นควำมสำมำรถ
ในกำรนำควำมสำคัญหลักกำรต่ำงๆ มำผสมผสำนให้เป็ นเรื่ องเดี ยวกันทำให้เกิ ดเป็ นสิ่ งสำเร็ จอัน
ใหม่ที่มีควำมสัมพันธ์แตกต่ำงไปจำกเดิม เป็ นเรื่ องรำวหรื อแนวคิดใหม่ที่ผิดหรื อแตกต่ำงไปจำกเดิม
6)กำรประเมินค่ำ คือควำมสำมำรถในกำรตัดสิ นเกี่ ยวกับคุ ณค่ำของเนื้ อหำและวิธีกำรต่ำงๆ
โดยสรุ ป อย่ำ งมี หลัก เกณฑ์ เหมำะสม มี คุ ณค่ ำ ดี -เลว เพี ย งไร กำรประเมิ นค่ ำ ต้อ งอำศัย เกณฑ์
ประกอบกำรตัดสิ นใจ 2 ลักษณะคือ 1)กำรตัดสิ นโดยใช้ขอ้ เท็จจริ ง หรื อเกณฑ์ภำยในเนื้ อเรื่ องนั้น
ซึ่ งเป็ นกำรตัดสิ นโดยใช้ขอ้ เท็จจริ งที่ปรำกฏในเนื้ อเรื่ องนั้นๆ 2)กำรตัดสิ นโดยใช้เกณฑ์ภำยนอก
เป็ นกำรตัดสิ นตำมเหตุผลทำงตรรกศำสตร์ กำรยอมรับของสังคมสภำพควำมเป็ นจริ ง ควำมยุติธรรม
เป็ นต้น
2. ด้ำนจิตพิสัย
เป็ นพฤติกรรมทำงด้ำนจิตใจ ซึ่ งจะเกี่ยวกับค่ำนิ ยม ควำมรู ้สึก ควำมซำบซึ้ ง ทัศนคติ ควำมเชื่ อ
ควำมสนใจ และคุ ณธรรมพฤติ ก รรมของผูเ้ รี ย นในด้ำ นนี้ อำจจะไม่ เกิ ดขึ้ นทันที ดัง นั้น กำรจัด
กิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนจะต้องใช้วิธีปลูกฝังโดยจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม และสอดแทรกสิ่ ง
ที่ ดี ง ำมอยู่ต ลอดเวลำ เพื่ อ ท ำให้ พ ฤติ ก รรมของผู เ้ รี ย นเปลี่ ย นไปในแนวทำงที่ พึ ง ประสงค์ จะ
ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่
1)กำรรับรู ้ เป็ นควำมรู ้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรำกฏกำรณ์ หรื อสิ่ งเร้ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่ งเป็ นไปใน
ลักษณะของกำรแปลควำมหมำยของสิ่ งเร้ำนั้นว่ำคืออะไร แล้วจะแสดงออกมำในรู ปของควำมรู ้สึก
ที่เกิดขึ้น
2)กำรตอบสนอง เป็ นกำรกระทำที่แสดงออกมำในรู ปของควำมเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อ
สิ่ งเร้ำนั้น ซึ่ งเป็ นกำรตอบสนองที่เกิดจำกกำรเลือกสรรแล้ว
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3)กำรเกิ ดค่ำนิ ยม กำรเลื อกปฏิ บตั ิ ในสิ่ งที่ เป็ นที่ ยอมรั บกันในสังคม กำรยอมรั บนับถื อใน
คุณค่ำนั้น ๆ หรื อปฏิบตั ิตำมในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง จนกลำยเป็ นควำมเชื่ อ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่ ง
นั้น
4)กำรจัดระบบ กำรสร้ำงแนวคิด จัดระบบของค่ำนิ ยมที่เกิดขึ้นโดยอำศัยควำมสัมพันธ์ถำ้ เข้ำ
กันได้ก็จะยึดถือต่อไปแต่ถำ้ ขัดกันอำจไม่ยอมรับอำจจะยอมรับค่ำนิยมใหม่โดยยกเลิกค่ำนิยมเก่ำ
5)บุ คลิ กภำพ กำรนำค่ำนิ ยมที่ ยึดถื อมำแสดงพฤติ กรรมที่ เป็ นนิ สัยประจำตัว ให้ประพฤติ
ปฏิ บตั ิแต่สิ่งที่ถูกต้องดี งำมพฤติกรรมด้ำนนี้ จะเกี่ ยวกับควำมรู ้ สึกและจิตใจ ซึ่ งจะเริ่ มจำกกำรได้
รับรู ้ จำกสิ่ งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยำโต้ตอบ ขยำยกลำยเป็ นควำมรู ้สึกด้ำนต่ำง ๆ จนกลำยเป็ น
ค่ำนิยม และยังพัฒนำต่อไปเป็ นควำมคิด อุดมคติ ซึ่ งจะเป็ นควบคุมทิศทำงพฤติกรรมของคนคนจะรู ้
ดีรู้ชว่ั อย่ำงไรนั้น ก็เป็ นผลของพฤติกรรมด้ำนนี้
3.ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
พฤติกรรมที่บ่งถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงคล่องแคล่วชำนิ ชำนำญ ซึ่ งแสดงอ
อกมำได้โดยตรงโดยมีเวลำและคุณภำพของงำนเป็ นตัวชี้ระดับของทักษะ ประกอบด้วย พฤติกรรม
ย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้
1)กำรรับรู ้ เป็ นกำรให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้หลักกำรปฏิบตั ิที่ถูกต้อง หรื อ เป็ นกำรเลือกหำตัวแบบที่
สนใจ
2)กระทำตำมแบบ หรื อ เครื่ องชี้แนะ เป็ นพฤติกรรมที่ผเู ้ รี ยนพยำยำมฝึ กตำมแบบที่ตนสนใจ
และพยำยำมทำซ้ ำ เพื่อที่จะให้เกิดทักษะตำมแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรื อ สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ตำม
ข้อแนะนำ
3)กำรหำควำมถูกต้อง พฤติกรรมสำมำรถปฏิ บตั ิได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งอำศัยเครื่ องชี้ แนะ
เมื่อได้กระทำซ้ ำแล้ว ก็พยำยำมหำควำมถูกต้องในกำรปฏิบตั ิ
4)กำรกระทำอย่ำงต่อเนื่ องหลังจำกตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบที่ เป็ นของตัวเองจะกระทำตำม
รู ปแบบนั้นอย่ำงต่อเนื่อง จนปฏิบตั ิงำนที่ยุง่ ยำกซับซ้อนได้อย่ำงรวดเร็ ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว กำรที่
ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะได้ ต้องอำศัยกำรฝึ กฝนและกระทำอย่ำงสม่ำเสมอ
5)กำรกระทำได้อ ย่ำงเป็ นธรรมชำติ พฤติ กรรมที่ ได้จำกกำรฝึ กอย่ำ งต่อเนื่ อง จนสำมำรถ
ปฏิ บตั ิ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็ นไปอย่ำงธรรมชำติซ่ ึ งถื อเป็ นควำมสำมำรถของกำร
ปฏิบตั ิในระดับสู ง
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การประเมินผล
ได้มีผใู ้ ห้ควำมหมำย ของคำว่ำ กำรประเมินผล (Evaluation) ไว้ดงั นี้
ชวำล แพรั ตกุล (2516 : 140) กล่ ำวว่ำ กำรประเมิ นผล หมำยถึ ง กระบวนกำรที่ ครู นำทุ ก ๆ
รำยกำรที่ทรำบจำกกำรวัดไปใช้ โดยครู นำผลต่ำงๆ จำกกำรวัดผลเหล่ำนั้นมำรวม มำชัง่ มำผสมเพื่อ
นำไปใช้ในกำรวินิจฉัย ตีรำคำคุ ณค่ำและชี้ ขำดลงเป็ นผลสรุ ปว่ำ เด็กคนนั้นมี คุณภำพสู งหรื อต่ ำ
ควรให้เป็ นประเภทสอบได้หรื อสอบตก เป็ นต้น ซึ่ งกำรประเมินผลที่ดีตอ้ งตั้งอยูบ่ น รำกฐำนของ
กำรวัดที่ดี
สมหวัง พิริยำนุวฒั น์ (2520 : 176) กล่ำวว่ำ กำรประเมินผล หมำยถึง กระบวนกำรตัดสิ นคุณค่ำ
ของสิ่ งของหรื อกำรกระทำใด ๆ โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำน
ล้วน สำยยศ (2527 : 2) กล่ำวว่ำ กำรประเมินผล หมำยถึง กระบวนกำรพิจำรณำตัดสิ นที่เป็ น
ระบบ ครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมำยที่ต้ งั ไว้
อีเบล และฟริ สบำย (Ebel and Frisbie1986 : 13) กล่ำวว่ำ กำรประเมินผล หมำยถึงกำรตัดสิ น
เกี่ ยวกับคุณภำพหรื อคุ ณค่ำของสิ่ งต่ำงๆ ซึ่ งบำงครั้งอำจพิจำรณำจำกผลที่ได้จำกกำรวัดเท่ำนั้นแต่
ส่ วนมำกจะตัดสิ นคุณค่ำของสิ่ งต่ำงๆ โดยพิจำรณำจำกผลที่ได้จำกกำรวัดด้ำนต่ำง ๆ ประกอบกับ
หลักฐำนด้ำนอื่น ที่เกี่ยวข้อง และรวมถึ งกำรใช้วิจำรณญำณและควำมรู ้ สึกนึ กคิดของผูป้ ระเมินมำ
ประกอบในกำรตัดสิ นใจด้วย
กรอนลันด์ (Gronlund 1976 : 6) กล่ำวว่ำ กำรประเมินผล หมำยถึง กระบวนกำรอย่ำงมีระบบ
(Systematic Process) ที่อธิ บำยสิ่ งที่ตอ้ งกำรประเมินทั้งในเชิ งปริ มำณ และเชิ งคุณภำพ โดยประกอบ
กับกำรตัดสิ นคุณค่ำให้กบั สิ่ งนั้น ซึ่ งใช้กำรเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ หรื อมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
จำกควำมหมำยของกำรประเมินผล สรุ ปว่ำ กำรประเมินผล คือ กระบวนกำรในกำรตัดสิ นใจ
ของผูป้ ระเมิน เพื่อจะตีค่ำ ตีรำคำ หรื อให้คุณค่ำแก่คุณลักษณะของคน สัตว์ สิ่ งของ และสิ่ งที่เป็ น
นำมธรรม โดยข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดผล เป็ นส่ วนประกอบในกำรตัดสิ น เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์อย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งอย่ำงมีหลักเกณฑ์และอำศัยกำรตัดสิ นที่มีคุณธรรม
หลักกำรประเมินผลด้ำนจิตพิสัย
1) กำรวัดให้ครอบคลุ มคุ ณลักษณะที่ต้องกำรจะวัด เนื่ องจำกคุ ณลักษณะจิตพิ สัยเป็ นคุ ณ
ลักษณะเฉพำะส่ วนตัว ฉะนัน่ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมำเหมือนกัน ไม่จำเป็ นต้องเป็ นผล
จำกอำรมณ์หรื อควำมรู ้สึกอย่ำงเดียวกัน ขณะเดียวกันผูท้ ี่มีอำรมณ์ ควำมรู ้สึกอย่ำงเดียวกัน ก็ไม่แน่
ว่ำ จะแสดงพฤติ ก รรมอย่ำ งเดี ย วกัน ดัง นั้น กำรวัด ให้ ค รอบคลุ ม จึ ง จ ำเป็ นต้อ งใช้เ ครื่ อ งมื อ วัด
หลำกหลำยชนิด
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2) กำรวัด ควรวัด หลำยๆครั้ ง เนื่ อ งจำกควำมรู ้ สึ ก และอำรมณ์ ข องบุ ค คลมัก จะมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์ และบำงครั้งสถำนกำรณ์เดียวกันแต่ต่ำงเวลำก็อำจจะมีควำมรู ้สึกไม่
เหมือนกัน ดังนั้น กำรวัดจึงควรทำหลำยๆครั้ง และควรสุ่ มทั้งสถำนที่ และเวลำให้แตกต่ำงกัน จึงทำ
ให้กำรวัดมีควำมน่ำเชื่อถือ
3) วัดผลอย่ำงต่อเนื่ อง กำรวัดที่ดีไม่ควรเชื่ อข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดเพียงครั้งเดี ยว แต่ควรวัด
อย่ำงต่อเนื่องกันหลำยๆครั้งด้วยเทคนิคที่แตกต่ำงกัน หลำกหลำยวิธี จึงจะเชื่อได้วำ่ คุณลักษณะด้ำน
จิตใจและอำรมณ์น้ นั เป็ นลักษณะถำวรของบุคคลนั้น
4) ควำมร่ วมมือของผูถ้ ูกวัดเป็ นหัวใจสำคัญของกำรวัด เนื่ องจำกกำรวัดจิตพิสัยเป็ นกำรวัด
คุณลักษณะของบุคคล ดังนั้น ก่อนวัดควรมัน่ ใจว่ำจะได้รับควำมร่ วมมือจำกผูต้ อบว่ำข้อมูลที่ได้รับ
นั้นเป็ นข้อมูลจริ ง นอกจำกนั้นผูว้ ดั ควรหำเทคนิ คที่ทำให้ผูต้ อบ ตอบด้วยควำมสบำยใจและมัน่ ใจ
ในควำมปลอดภัยของข้อมูล
5) ใช้ผลกำรวัดให้ถูกต้อง เนื่ องจำกกำรวัดผลด้ำนจิตพิสัยไม่มีถูกไม่มีผิด ดังนั้นผลกำรวัดจึง
ไม่สำมำรถนำไปใช้กำรตัดสิ นได้หรื อตก แต่กำรวัดทำงจิตพิสัยเป็ นกำรวัดเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำร
พัฒนำบุคคล ไม่ใช่เพื่อกำรตัดสิ นใจ
หลักกำรประเมินพุทธิพิสัย
กำรประเมินพุทธิ พิสัย เป็ นกำรประเมินควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ซึ่ งเป็ นทักษะของสมอง ดังนั้นกำร
ประเมิ นจึ งเป็ นกำรประเมิ นทำงอ้อมจำกพฤติ กรรมที่ ผูถ้ ู กประแสดงออก เพื่อบ่งชี้ ถึงทักษะของ
สมองดังกล่ำว ลักษณะของแบบทดสอบวัดพฤติกรรมด้ำนพุทธิพิสัยที่ดี คือ 1) มีควำมเที่ยงตรง ที่มี
ควำมเที่ ย งตรงจะสำมำรถวัดเนื้ อหำที่ ต้องกำรวัดได้ค รบถ้วน และวัดได้ตรงตำมจุ ดมุ่ ง หมำยที่
ต้องกำรวัด 2)เชื่ อมัน่ ได้ แบบทดสอบที่มีควำมเชื่ อมัน่ ได้หำกนำมำใช้สอบวัดกับคนกลุ่มเดิมหลำย
ๆ ครั้ ง ผลกำรวัดจะเหมือนเดิ ม หรื อเปลี่ ย นแปลงน้อยมำก 3)มี ควำมเป็ นปรนัย หมำยถึ งมี ควำม
ชัดเจนของคำถำมทุกคนอ่ำนแล้วเข้ำใจตรงกัน ใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกัน และแปลควำมหมำย
ของคะแนนได้ค่ำตรงกัน 4)มีควำมยำกง่ำยพอเหมำะ หมำยถึงแบบทดสอบไม่ยำกเกินไปและไม่ง่ำย
เกินไป ข้อสอบข้อใดที่มีคนตอบถู กมำกแสดงว่ำง่ำย และข้อสอบที่มีคนตอบถูกน้อยแสดงว่ำยำก (
ค่ำควำมยำกง่ำยของข้อสอบ หรื อค่ำ p มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0-1.00) ข้อสอบที่ดี ค่ำ p อยู่ระหว่ำง 0.200.80 5) มี อำนำจจำแนก หมำยถึ งควำมสำมำรถแบ่งแยกกลุ่ มออกเป็ นประเภทต่ำง ๆได้ถูกต้อง
ข้อสอบที่ มีอำนำจจำแนกดี หมำยถึ ง ข้อสอบที่ คนเก่ ง ตอบถู ก คนอ่ อนตอบผิด ข้อสอบที่ จำแนก
ไม่ได้คนเก่งและคนอ่อนจะตอบถูกผิดพอ ๆ กันไม่มีควำมแตกต่ำงกัน โดยทัว่ ไปค่ำอำนำจจำแนก
ข้อสอบ หรื อค่ำ r อยูร่ ะหว่ำง -1.00 ถึง + 1.00 ถ้ำค่ำ r มีเครื่ องหมำยลบ หมำยถึงกำรจำแนกกลับทำง
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คนเก่งตอบน้อยกว่ำคนอ่อน ค่ำ r ใกล้ศูนย์ (r= -.19 ถึง + .19) ข้อสอบจำไม่ได้เพรำะคนเก่งและคน
อ่อนตอบถูกผิดพอ ๆ กัน ข้อสอบที่ดี ค่ำ r ควรมีค่ำอยูร่ ะหว่ำง 0.20 ถึง 1.00 6)มีประสิ ทธิ ภำพ คือ
เครื่ องมือที่สำมำรถทำให้ได้ขอ้ มูลที่ดีที่สุดเชื่ อถื อได้มำกโดยใช้วิธีกำรที่สะดวก รวดเร็ ว คล่องตัว
แต่เสี ยเวลำน้อยลงทุนน้อยและใช้แรงงำนน้อย 7)มีควำมยุติธรรม ไม่เปิ ดโอกำสให้มีกำรได้เปรี ยบ
เสี ย เปรี ย บกัน ระหว่ำ งผู ท้ ี่ ถู ก วัด ด้ว ยกัน 8)ใช้ค ำถำมถำมลึ ก ข้อ สอบที่ ดี ต้อ งถำมให้ ผูต้ อบใช้
ควำมสำมำรถในกำรคิดค้นก่ อนที่ จะตอบ 1)ใช้คำถำมยัว่ ยุ มี ลกั ษณะที่ ทำ้ ทำยให้ผูส้ อบอยำกคิ ด
อยำกตอบและทำด้วยควำมเต็มใจ 9)คำถำมจำเพำะเจำะจง ไม่ถำมกว้ำงเกินไป หรื อถำมคลุมเครื อให้
คิดได้หลำยแง่หลำยมุม
หลักกำรประเมินผลด้ำนทักษะพิสัย
หลักกำรประเมินผลด้ำนทักษะพิสัย แบ่งออกเป็ น 1) วัดให้ตรงจุดมุ่งหมำย โดยพิจำรณำผล
สุ ดท้ำยที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดกำรเรี ยนกำรสอน เช่น หำกกำหนดวัตถุประสงค์กำรเรี ยนรู ้ สำมำรถ
ประเมินผูป้ ่ วยได้ ตรวจร่ ำงกำยได้ แต่จุดมุ่งหมำยกำรเรี ยนรู ้คือกำรรักษำโดยกำรนวด ดังนั้นกำรวัด
ต้องวัด ทีละทักษะย่อยก่อน เป็ นต้น 2)ควำมสอดคล้องของงำนที่กำหนดกับจุดประสงค์ ต้องกำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรนวด งำนที่กำหนดต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรนวดโดยตรงเป็ นต้น 3)
ควำมเหมำะสมในกำรดำเนินงำน พิจำรณำว่ำผลดังกล่ำวเกิดจำกทำงำนกลุ่มหรื อเดี่ยว 4) ยุติธรรม 5)
กำรให้คะแนนควรเป็ นปรนัยและเที่ยงตรง กำหนดไว้ชดั เจน ในแต่ละขั้นตอนจะได้คะแนนเท่ำไหร่
6) มี เกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผล ซึ่ งพิ จำรณำจำก กระบวนกำรหรื อวิ ธี ก ำร และผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง
พิจำรณำทั้งปริ มำณและคุณภำพ 7) วัดหลำยๆครั้ง
ขั้นตอนกำรประเมิ น มี ดังนี้ 1) กำหนดจุ ดประสงค์ มักเขี ย นเป็ นจุ ดประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
เพื่ อ ให้ ส ำมำรถวัด ได้จ ริ ง 2) ก ำหนดงำนให้ ป ฏิ บ ัติ อำจแบ่ ง เป็ นขั้น ตอนย่อ ยๆได้ 3) ก ำหนด
วิธีดำเนิ นกำรอย่ำงชัดเจน 4) กำหนดสถำนกำรณ์ หรื อเงื่ อนไขที่ใช้ในกำรปฏิ บตั ิงำน 5) กำหนด
วิ ธี ก ำรวัด สำมำรถท ำได้ห ลำยวิ ธี เ ช่ น เขี ย นตอบ (วัด ควำมรู ้ ห รื อ ขั้น ตอนกำรปฏิ บ ัติ ) สร้ ำ ง
สถำนกำรณ์จำลองแล้วให้ตอบคำถำม วัดผลงำนปฏิบตั ิจริ ง 6) กำหนดเครื่ องมือวัด 7) กำหนดเกณฑ์
กำรให้คะแนน 8) กำหนดวิธีกำรประเมินผล เช่ น อิงเกณฑ์หรื ออิงกลุ่ม 9) กำรสร้ำงเครื่ องมือวัด มี
ลำดับขั้นตอนดังนี้ (1) วำงแผนสร้ำงเครื่ องมือ พิจำรรำวัตถุประสงค์กำรสอน (2) ดำเนิ นกำรสร้ำง
เครื่ องมือ (3) ตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือ (4)สร้ำงคู่มือกำรใช้เครื่ องมือ 10)ดำเนินกำรวัด
มักใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรตรวจสอบรำยกำรกิ จกรรม และพฤติกรรมในกำรปฏิ บตั ิงำนว่ำ มี
รำยกำร และหำกมี มีมำกน้อยเพียงไร หรื อขั้นตอนที่ผสู ้ อบปฏิบตั ิน้ นั ครบตำมจุดประสงค์ของกำร
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ประเมินหรื อไม่ ขั้นตอนของกำรสร้ ำงและกำรตรวจสอบเครื่ องมือ ก็ไม่แตกต่ำงจำกเครื่ องมือที่ใช้
วัดจิตพิสัย ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว
การวัดและประเมินผลตามหลักสู ตรอาชี วศึกษา
กำรประเมินผลกำรเรี ยนของกรมอำชีวศึกษำ โดยวิธีวดั ผลแบบอิงเกณฑ์ กำรประเมินผลกำร
เรี ยน ได้ใช้ตวั เลขแสดง ระดับผลกำรเรี ยน แต่ละรำยวิชำดังนี้
คะแนน
เกรด
เกณฑ์
4.0
ดีเยีย่ ม
80 ขึ้นไป
75-79
3.5
ดีมำก
70-74
3.0
ดี
2.5
ดีพอใช้
65-69
60-64
2.0
พอใช้
55-59
1.5
อ่อน
1.0
อ่อนมำก
50-54
0-49
0.0
ตก
2.ปัจจัยทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ได้มีนักวิชำกำรศึ กษำเกี่ ยวกับ ควำมหมำยของปั จจัยที่ มีผลต่อสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนไว้อย่ำ ง
มำกมำย จำกกำรศึกษำปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนสำมำรถสรุ ปได้วำ่ ปั จจัยแต่ละด้ำน
นั้นขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ สถำนกำรณ์หรื อสภำพแวดล้อมของโรงเรี ยนที่ต่ำงกัน บำงปั จจัยสำมำรถ
ใช้ได้กบั ทุกๆที่ เช่ น ปั จจัยด้ำนลักษณะส่ วนบุคคล ปั จจัยด้ำนครอบครัวและเพื่อน และปั จจัยด้ำน
กำรจัดกำรศึกษำ ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปประเด็นสำคัญได้ดงั นี้
Prescott (1961:14 -15) ได้ทำกำรสรุ ปองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของ
นักเรี ยนไว้ 6 ด้ำน ดังนี้ 1) องค์ประกอบทำงด้ำนร่ ำงกำยได้แก่ อตั รำกำรเจริ ญเติ บโตของร่ ำงกำย
สุ ข ภำพข้ อ บกพร่ องและลั ก ษณะท่ ำ ทำงของร่ ำงกำย 2) องค์ ป ระกอบทำงควำมรั ก ได้ แ ก่
ควำมสัมพันธ์ของบิดำมำรดำ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิ กในครอบครัว 3) องค์ประกอบด้ำน
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ควำมเป็ นอยูข่ องสมำชิ ก ในครอบครัวกำรอบรม และฐำนะทำง
บ้ำน
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Bloom (1976: 175) ได้ศึกษำตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน พบว่ำ มีตวั แปรอยู่ 3
ประกำรที่เกี่ยวข้อง คือ1) พฤติกรรมด้ำนควำมรู ้และควำมคิด (Cognitive Entry Behaviors) หมำยถึง
ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมถนัด และพื้นฐำนของผูเ้ รี ยนที่มีมำก่อน 2) คุณลักษณะทำงจิตใจ
(Affective Entry Characteristics) หมำยถึ ง แรงจูงใจที่ทำให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดควำมอยำกเรี ยน อยำกรู ้ ส่ิ ง
ใหม่ ได้แก่ ควำมสนใจในวิชำเรี ยน เจตคติต่อเนื้ อหำวิชำ ระบบกำรเรี ยนและสถำบัน กำรยอมรับ
ควำมสำมำรถของตนเอง 3) คุณภำพทำงกำรเรี ยนกำรสอน (Quality 0f Instruction) หมำยถึง กำร
เรี ยนกำรสอนหรื อประสิ ทธิ ผลที่ผูเ้ รี ยนจะได้รับผลสำเร็ จในกำรเรี ยน ได้แก่ กำรได้รับคำแนะนำ
กำรปฏิบตั ิ และแรงเสริ มของผูส้ อนที่มีต่อผูเ้ รี ยน
สุ รัตน์ เตียวเจริ ญ (2543) ได้สรุ ปถึงปั จจัยที่เป็ นสำเหตุที่เกี่ยวเนื่องถึงผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรศึกษำ
3 ด้ำน ได้แก่ ปั จจัยด้ำนสถำนศึกษำ ปั จจัยด้ำนส่ วนของนักเรี ยน และปั จจัยด้ำนครอบครัว
อริ ย ำ คู ห ำ และบัญญัติ ยงย่ว น (2547: 14) ได้ก ล่ ำ วถึ ง องค์ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทำงกำรเรี ยน ประกอบด้วย 5 ด้ำน คือ 1) ควำมรู ้ ทักษะพื้นฐำน 2) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ 3) พฤติกรรม
กำรเรี ย น 4) บรรยำกำศในกำรเรี ยน และ5) ตัวแปรทำงประชำกร เช่ น อำยุ เพศ สถำนภำพทำง
เศรษฐกิจและสังคมกำรศึกษำของบิดำมำรดำ เป็ นต้น
ปรี ยำพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548) ได้กล่ำวถึง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ที่สำคัญในกำรเรี ยนกำรสอน
ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ตำมแนวคิดของแอทคินสัน อธิ บำยถึงในสถำนกำรณ์หนึ่ง ผูท้ ี่มีแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ จะมีควำมพยำยำมที่จะทำงำนนั้นให้สำเร็ จ โดยเปรี ยบเทียบกับมำตรฐำน ถ้ำผลงำนสู ง
กว่ำหรื อเท่ำเกณฑ์มำตรฐำนก็ถือว่ำประสบผลสำเร็ จตำมควำมคิดเขำ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จะขึ้นอยู่
กับ 3 องค์ประกอบคื อ ควำมคำดหวัง สิ่ งล่ อใจ และแรงจูงใจจำกควำมพึงพอใจในกำรแสวงหำ
ควำมสุ ข
พิน นิ ลบวร (2550) ได้ศึกษำปั จจัยที่มีผลต่อกำรเรี ยนของนักเรี ยนอำชี วศึกษำ ตำมควำมเห็ น
ของครู วิทยำลัย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำในจังหวัดกระบี่ พบว่ำ ปั จจัยที่มีผล
ต่อกำรเรี ยนของนักเรี ยนอำชี วศึกษำทั้ง 7 ด้ำน ด้ำนที่มีผลต่อกำรเรี ยนในระดับมำก 4 ด้ำน คือ ด้ำน
นโยบำยและกำรบริ หำรจัดกำร ด้ำ นสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรเรี ย นกำรสอน ด้ำ น
หลักสู ตรและกำรสอน และด้ำนครู ผูส้ อน อยู่ในระดับปำนกลำง 3 ด้ำน คือ ด้ำนตัวนักเรี ยน ด้ำน
วัสดุ อุปกรณ์ และสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน และด้ำนผูป้ กครองและชุ มชน ในรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ ยสู งสุ ด
คือ กำรที่ครู มีจิตสำนึ กในควำมเป็ นครู และมีจรรยำบรรณในวิชำชี พครู สำหรับรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ ย
ต่ำสุ ด คือ ผูป้ กครองให้กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินในกำรจัดซื้ อจัดหำวัสดุอุปกรณ์ ในกำรเรี ยนกำร
สอน
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อำรี รัตน์ พำนิ ชย์(2552)ได้ศึกษำตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนวิชำคอมพิวเตอร์ เพื่อ
งำนอำชี พ ของนักเรี ยนระดับประกำศนี ยบัตรวิชำชี พ (ปวช.) สำขำงำนคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยำลัย
ในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ เขตจังหวัดสระบุรี พบว่ำ ตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรี ยนวิชำคอมพิวเตอร์ เพื่องำนอำชี พของนักเรี ยน ได้แก่ ตัวแปรด้ำนสถำนภำพทัว่ ไป คื อ
สถำนภำพกำรสมรสของบิดำมำรดำ กำรศึกษำสู งสุ ดของบิดำ มำรดำ กำรมีคอมพิวเตอร์ ใช้ที่บำ้ น
ขณะที่เรี ยน ตัวแปรด้ำนผูเ้ รี ยน คือ ด้ำนควำมรับผิดชอบในตนเอง ด้ำนผูส้ อน คือ กำรชี้แจงแผนกำร
สอน วิธีกำรประเมินผลกำรเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนทรำบ มีควำมกระตือรื อร้นในกำรสอน และด้ำนสื่ อกำร
เรี ยนกำรสอนคือกำรมีสื่อที่ทนั สมัยเหมำะกับสภำพปั จจุบนั จะช่วยส่ งผลให้กำรเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ที่
สู งขึ้น
ฐำนวัฒน์ พุฒวิบูลย์วุฒิ(2552) ได้ศึกษำปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยนจ่ำ
อำกำศในหลัก สู ตรประกำศนี ย บัตรวิช ำชี พ โรงเรี ย นจ่ ำ อำกำศ พุ ท ธศัก รำช 2548. วิท ยำนิ พ นธ์
ปริ ญญำครุ ศำสตรมหำบัณฑิต ,จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พบว่ำ ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำร
เรี ยน คือ ตัวแปรปั จจัยด้ำนตัวนักเรี ยน ได้แก่ ควำมรู ้ พ้ืนฐำนเดิ ม กำรใช้เวลำในกำรอ่ำนทบทวน
ตำรำเรี ยน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในที่พกั อำศัย มีปัจจัยด้ำนกำรบริ หำร
โรงเรี ยน ได้แก่กำรจัดหำสื่ อกำรเรี ยน กำรจัดกำรนิ เทศภำยใน สภำพอำคำรสถำนที่ห้องเรี ยน กำร
จัดบริ กำรห้องสมุด ปั จจัยด้ำนครู ผสู ้ อน ได้แก่ ประสบกำรณ์ในกำรสอน วุฒิกำรศึกษำ กำรสอนตรง
สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำกำรเตรี ยมกำรสอน กำรใช้สื่อกำรเรี ยนกำรสอน และกำรสอนโดยคำนึงถึง
ควำมแตกต่ำงของนักเรี ยน
รุ่ งฤดี กล้ำหำญ (2554) ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรศึกษำภำคปฏิบตั ิของนิสิตพยำบำล
ชั้นปี ที่ 3 มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรม พบว่ำ ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนได้แก่ ส่ วน
ด้ำนควำมรู ้พ้ืนฐำนเดิม แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในกำรเรี ยน ควำมรับผิดชอบ ควำมขยันหมัน่ เพียร ภำวะ
สุ ขภำพ เจตคติต่อวิชำชีพสัมพันธภำพระหว่ำงเพื่อน ฐำนะทำงเศรษฐกิจของผูป้ กครอง กำรเอำใจใส่
ในกำรเรี ยนของผูป้ กครอง กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน และสภำพแวดล้อมมีค่ำเฉลี่ ยอยู่ในระดับมำก
นอกจำกนี้ดำ้ นควำมมีวนิ ยั ในตนเอง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในกำรเรี ยน
บุ ศ รำ เต็ม ลักษมี (2558) ได้ศึก ษำ ปั จจัย ที่ มี ค วำมสั ม พันธ์ ต่อผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย นวิช ำ
ภำษำอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 พบว่ำ ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนได้แก่ ด้ำนผูเ้ รี ยน ด้ำน
ครู ผสู ้ อน และด้ำนครอบครัว
พิศิษฐ์ ชำนำญนำ (2558) ปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน คณะวิชำกำร
ตลำด วิทยำลัยพณิ ชยกำรธนบุรี สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ.วิทยำนิพนธ์ปริ ญญำ
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ศึกษำศำสตร์ มหำบัณฑิต (กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง พบว่ำ ปั จจัยด้ำนผูเ้ รี ยน
ด้ำนผูส้ อน ด้ำนครอบครัว และด้ำนโรงเรี ยนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน คณะ
วิชำกำรตลำด วิทยำลัยพณิ ชยกำรธนบุรี สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ชนิ ดำ ยอดสำลี (2559) ได้ศึ กษำ ปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสั มฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยนใน
สถำนศึ กษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำประถมศึกษำประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
ได้แก่ ปั จจัยด้ำนครู ผสู ้ อน ปั จจัยด้ำนนักเรี ยน และปั จจัยด้ำนผูบ้ ริ หำร
สุ พิชญ์กฤตำ พักโพธิ์ เย็น และคณะ(2559) ได้ศึกษำ กำรศึกษำปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำง
กำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิ ตศึกษำ สำขำวิชำหลักสู ตรและกำรสอน มหำวิท ยำลัยธุ รกิ จ
บัณฑิ ตย์ พบว่ำ ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรศึกษำของนักศึกษำ ได้แก่ ปั จจัยด้ำนลักษณะ
ส่ วนบุคคล ปั จจัยด้ำนกำรจัดกำรกำรศึกษำ และปั จจัยด้ำนครอบครัวและเพื่อนของนักศึกษำ
วรำภรณ์ ลวงสวำส (2561) ได้ศึกษำ ปั จจัย ที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยน
สั ง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำระยอง เขต 1 พบว่ำ ปั จ จัย ที่ เ ป็ นตัวพยำกรณ์
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยน มี4 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้ำนผูบ้ ริ หำร ปั จจัยด้ำนผูเ้ รี ยน ปั จจัยด้ำน
ครู และปัจจัยด้ำนผูป้ กครอง
จำกควำมหมำยของนักวิชำกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปควำมหมำยของคำว่ำ ปั จจัยที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน หมำยถึง สิ่ งที่มีผลต่อกำรผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรศึกษำของนักเรี ยนโดย
แบ่งย่อยเป็ น 3 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยด้ำนลักษณะส่ วนบุ คคล 2) ปั จจัย ครอบครัวและเพื่อนและ 3)
ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
2.1 ปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคล
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำรทำงวิชำกำรและงำนวิจยั ที่จดั ทำขึ้นในอดีตและปั จจุบนั ที่เนื้ อหำ
เกี่ ยวข้องปั จจัยด้ำนลักษณะส่ วนบุคคล พบว่ำมีนกั วิชำกำรและงำนวิจยั ที่ศึกษำเกี่ ยวกับปั จจัยด้ำน
ลักษณะส่ วนบุคคลมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนได้อย่ำงมำกมำย ผูว้ ิจยั สำมำรถสรุ ปประเด็น
สำคัญได้วำ่ ปั จจัยด้ำนลักษณะส่ วนบุคคล หมำยถึง ปั จจัยส่ วนตัวของนักเรี ยนแต่ละบุคคลที่ส่งผล
ต่อกำรเรี ยนรู ้ทำงด้ำนกำรเรี ยนโดยจำแนกเป็ น 2 ด้ำนคือ 1) เจตคติและแรงจูงใจต่อกำรเรี ยน และ
2)พฤติกรรมกำรเรี ยนของนักเรี ยน จำกประเด็นดังต่อไปนี้
2.1.1 เจตคติและแรงจูงใจต่ อการเรียนของนักเรียน
ได้มี นัก กำรศึก ษำควำมหมำยและทฤษฎี ของเจตคติ และแรงจู งใจต่ อกำรเรี ย นของนักเรี ย น
ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปควำมหมำยของคำว่ำ เจตคติและแรงจูงใจต่อกำรเรี ยนของนักเรี ยน หมำยถึง ควำมรู ้สึก
ของนักเรี ยนอันเป็ นผลเนื่ องจำกกำรเรี ยนรู ้ หรื อประสบกำรณ์ ที่ได้รับจำกผูส้ อน ที่มีต่อกำรเรี ยน
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ระดับอำชี วศึกษำ โดยอำจแสดงออกในรู ปของอำรมณ์ ควำมรู ้สึก เช่น รู ้สึกมีควำมสุ ขที่ได้เรี ยน มี
ควำมสนใจในกำรเรี ยน มีควำมคิดว่ำกำรเรี ยนอำชี วศึกษำมีประโยชน์ มีควำมเพียรพยำยำม ควำม
ตั้งใจเรี ยน มีควำมกระตือรื อร้นในกำรเรี ยน ตำมประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้
1) ความหมายของเจตคติ
ได้มีนกั วิชำกำรศึกษำเกี่ ยวกับควำมหมำยของเจตคติไว้อย่ำงมำกมำย ผูว้ ิจยั ขอสรุ ป คำว่ำ เจต
คติ หมำยถึง ควำมรู ้ สึกที่ คนเรำมีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดหรื อหลำยสิ่ ง เป็ นควำมรู ้ สึกที่แสดงออกมำใน
ทำงบวกหรื อทำงลบหรื อที่เป็ นกลำง เช่น พอใจ ไม่พอใจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ชอบหรื อไม่ชอบต่อ
บุคคลหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อไม่มีควำมรู ้สึกใด ๆ และบุคคลซึ่ งแสดงควำมรู ้สึกทำงด้ำนพฤติกรรม
ทั้งพฤติกรรมภำยนอก ที่สังเกตได้ดว้ ยท่ำทำงหน้ำตำบ่งบอกถึงควำมพึงพอใจตำมประเด็นสำคัญได้
ดังนี้
สงวนศรี วิรัชชัย (2527:61) ให้ควำมหมำยเจตคติ คือสภำพควำมคิดควำมเข้ำใจและควำมรู ้สึก
เชิ งประเมินที่มีต่อสิ่ งต่ำงๆ(วัตถุ สถำนกำรณ์ ควำมคิดผูค้ น ฯลฯ) ซึ่ งทำให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะ
แสดงพฤติกรรมต่อสิ่ งนั้นในลักษณะเฉพำะตัวตำมทิศทำงของทัศนคติที่มีอยู่
อัลพอร์ ท (2535 : 125)ได้ให้ควำมหมำยของเจตคติวำ่ เป็ นสภำวะของควำมพร้อมทำงจิตใจซึ่ ง
เกิดจำกประสบกำรณ์สภำวะควำมพร้อมนี้ เป็ นแรงที่กำหนดทิศทำงของปฏิกิริยำระหว่ำงบุคคลที่มี
ต่อบุคคลสิ่ งของและ สถำนกำรณ์ ที่เกี่ ยวข้อง เจตคติจึงสรุ ปได้ดงั นี้ เกิ ดจำกกำรเรี ยนรู ้ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมในสังคมกำรสร้ำงควำมรู ้ สึกจำกประสบกำรณ์ของตนเองประสบกำรณ์ที่ได้รับจำก
เดิม มีท้ งั ทำงบวกและลบจะส่ งผลถึงเจตคติต่อสิ่ งใหม่ที่คล้ำยคลึ งกันกำรเลียนแบบบุคคลที่ตนเอง
ให้ควำมสำคัญและรับเอำเจตคติน้ นั มำเป็ นของตน
สุ ชำ จันทร์ เอม และ สุ รำงค์ จันทร์เอม (2550:104) ให้ควำมหมำยเจตคติคือควำมรู ้สึก หรื อท่ำที
ของบุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรื อสถำนกำรณ์ต่ำงๆควำมรู ้สึก หรื อท่ำทีจะเป็ นไปในทำนอง
ที่พึงพอใจ หรื อไม่พอใจเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยก็ได้
เจตคติ หมำยถึง ควำมรู ้ สึกที่แสดงออกมำในทำงบวกหรื อทำงลบหรื อที่เป็ นกลำง เช่น พอใจ
ไม่พอใจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ชอบหรื อไม่ชอบต่อบุคคลหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อไม่มีควำมรู ้สึกใด ๆ
และบุ คคลซึ่ งแสดงควำมรู ้ สึกทำงด้ำนพฤติกรรม ทั้งพฤติ กรรมภำยนอก ที่สังเกตได้ด้วยท่ำทำง
หน้ำตำบ่งบอกถึ งควำมพึงพอใจ และพฤติกรรมภำยใน เป็ นพฤติกรรมที่สังเกตไม่ได้ชอบหรื อไม่
ชอบก็ไม่แสดงออก (บุญญลักษม์ ตำนำนจิตร, 2552)
เจตคติ หมำยถึง ควำมรู ้สึกของบุคคลอันเป็ นผลเนื่ องมำจำกกำรเรี ยนรู ้ ประสบกำรณ์ และจะ
เป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่ำง ๆ ไปในทิศทำงใดทิศทำงหนึ่งที่อำจเป็ นกำรสนับสนุ น
หรื อต่อต้ำนก็ได้(บุญเรื อง ศรี เหรัญ, 2554)
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ขัตติยำ กรรณสู ต (2556:2)ให้ควำมหมำยไว้ คือ ควำมรู ้สึกที่คนเรำมีต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดหรื อหลำย
สิ่ ง ในลัก ษณะที่ เป็ นอัตวิสั ย (Subjective) อันเป็ นพื้ นฐำนเบื้ องต้น หรื อกำรแสดงออกที่ เรี ย กว่ำ
พฤติกรรม
ชม ภูมิภำค (2556:64) ให้ควำมหมำยของ เจตคติ คือวิถีทำงที่บุคคลเกิ ดควำมรู ้ สึกต่อบำงสิ่ ง
บำงอย่ำงคำจำกัดควำมเช่นนี้มิใช่คำจำกัดควำมเชิงวิชำกำรมำกนักแต่หำกเรำจะพิจำรณำโดยละเอียด
แล้วเรำก็ พอจะมองเห็ นควำมหมำยของมันลึ กซึ้ ง ชัดเจนพอดู เมื่ อพูดว่ำคื อควำมรู ้ สึก ต่อสิ่ งนั้นก็
หมำยควำมว่ำเจตคติน้ นั มีวตั ถุวตั ถุที่เจคติจะมุ่งตรงต่อนั้นจะเป็ นอะไรก็ได้อำจจะเป็ นบุคคล สิ่ งของ
สถำนกำรณ์ นโยบำยหรื ออื่ นๆ อำจจะเป็ นได้ท้ งั นำมธรรมและรู ปธรรมดังนั้นวัตถุ แห่ งเจตคติน้ ัน
อำจจะเป็ นอะไรก็ได้ที่คนรับรู ้หรื อคิดถึง
2) ความหมายของแรงจูงใจ
ได้มีนกั วิชำกำรศึกษำเกี่ ยวกับควำมหมำยของแรงจูงใจไว้อย่ำงมำกมำย ผูว้ ิจยั ขอสรุ ป คำว่ำ
แรงจูงใจต่อกำรเรี ยน หมำยถึ ง พลังผลักดันให้นกั เรี ยนมีกำรกำหนดทิศทำงและเป้ ำหมำยของกำร
เรี ยนอำชีวศึกษำ คนที่มีแรงจูงใจสู งจะใช้ควำมพยำยำมในกำรกระทำไปสู่ เป้ ำหมำยโดยไม่ลดละ แต่
คนที่ มีแรงจู งใจต่ ำจะไม่แสดงพฤติ กรรม หรื อไม่ก็ล้มเลิ ก กำรกระทำ ก่ อนบรรลุ เป้ ำหมำย ตำม
ประเด็นสำคัญของควำมหมำยของแรงจูงใจได้ดงั นี้

แรงจู ง ใจ หมำยถึ ง อิ ท ธิ พ ลภำยในของบุ ค คลเป็ นสภำวะของบุ ค คลที่ ถู ก กระตุ ้นให้แสดง
พฤติ ก รรมเพื่ อไปสู่ จุดหมำยปลำยทำงตำมที่ ตนต้องกำรแรงจู ง ใจจึ ง เป็ นกำรที่ บุค คลได้รับ กำร
กระตุน้ ให้แสดงพฤติกรรมในกำรกระทำกิ จกรรมต่ำงๆ อย่ำงมีพลัง มีคุณค่ำ มีทิศทำงที่ชดั เจนซึ่ ง
แสดงออกถึ ง ควำมตั้ง ใจ เต็ ม ใจ ควำมพยำยำม หรื อพลัง ภำยในตัว เองรวมทั้ง กำรเพิ่ ม พู น
ควำมสำมำรถเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดปั จจัยที่ทำให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมก็คือ ควำมต้องกำรและแรงขับ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550, หน้ำ 166-167)
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สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ (2555:156)ได้ให้ควำมหมำยของแรงจูงใจไว้วำ่ เป็ นสิ่ งโน้มน้ำวหรื อมักจะชัก
นำให้บุคคลเกิดกำรกระทำหรื อปฏิบตั ิกำร
เติ มศักดิ์ คทวำณิ ช (2556:149) กล่ำวว่ำ แรงจูงใจ หมำยถึ งปั จจัยทั้งหลำยที่ ทำให้บุคคลเกิ ด
ควำมต้องกำรเพื่อสร้ำงแรงขับและแรงจูงใจไปกระตุน้ ร่ ำงกำยให้แสดงพฤติกรรมตำมจุดมุ่งหมำยที่
ได้วำงไว้
สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภำษิต (2557:168) กล่ำวว่ำแรงจูงใจหมำยถึ งสิ่ งที่ บุคคลคำดหวังโดยสิ่ งนั้น
อำจจะเป็ นสิ่ งที่บุคคลพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจก็ได้ควำมคำดหวังนี้ เป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมำ
3) ทฤษฎีแรงจูงใจ
ได้มีนกั วิชำกำรศึกษำเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจไว้อย่ำงมำกมำย ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปประเด็นสำคัญของ
ควำมหมำยทฤษฎีแรงจูงใจได้ดงั นี้
ทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg and other ) มีปัจจัยหรื อองค์ประกอบ 2 ประกำร
ที่ มีควำมสัมพันธ์ กบั ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจในกำรปฏิ บตั ิ งำน ได้แก่ องค์ประกอบจู งใจ
(Motivation Factors) และ องค์ประกอบค้ ำจุน (Maintenance Factors) หรื อองค์ประกอบสุ ขอนำมัย
(Hygiene Factors)
องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors)เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ปฏิ บตั ิโดยตรง
และเป็ นสิ่ งจูงใจให้บุคลำกรเกิดควำมพึงพอใจในกำรทำงำน ประกอบด้วย
1.ควำมสำเร็ จในกำรทำงำน (Achievement) หมำยถึ ง กำรที่บุคคลสำมำรถทำงำนได้เสร็ จสิ้ น
ประสบผลสำเร็ จอย่ำงดี สำมำรถแก้ปัญหำต่ำงๆเกี่ยวกับงำน และรู ้จกั ป้ องกันปั ญหำที่เกิดขึ้น
2.กำรได้รับกำรยอมรับนับถือ (Recognition) หมำยถึง กำรได้รับกำรยอมรับนับถือจำกบุคคล
ในหน่ วยงำนหรื อบุ คคลอื่นๆที่มำขอคำปรึ กษำ ซึ่ งอำจแสดงออกในรู ปกำรยกย่องชมเชย กำรให้
กำลังใจ กำรแสดงควำมยินดีกำรแสดงออกที่ทำให้เห็นถึงกำรยอมรับในควำมสำมำรถ
3. ลักษณะของงำน (Work itself) หมำยถึง งำนนั้นน่ำสนใจ ต้องอำศัยควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
ท้ำทำยให้ลงมือทำ หรื อเป็ นงำนที่มีลกั ษณะทำตั้งแต่ตน้ จนจบโดยลำพัง
4. ควำมรับผิดชอบ (Responsibility) หมำยถึ ง กำรได้รับมอบหมำยให้ดูแลงำนใหม่ๆ และมี
อำนำจอย่ำงเต็มที่ ไม่มีกำรตรวจหรื อควบคุมอย่ำงใกล้ชิด
5. ควำมก้ำวหน้ำ (Advancement) หมำยถึ ง กำรได้รับเลื่ อนขั้น กำรเลื่ อนตำแหน่ งให้สูงขึ้น มี
โอกำสได้ศึกษำต่อเพื่อหำควำมรู ้เพิ่มเติม ได้รับกำรฝึ กอบรมดูงำน
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องค์ประกอบค้ ำจุน (Maintenance Factors) หรื อองค์ประกอบสุ ขอนำมัย(Hygiene Factors)เป็ น
องค์ป ระกอบที่ ช่ ว ยป้ อ งกัน กำรปฏิ บ ัติ ง ำนของบุ ค ลำกรที่ จ ะเกิ ด ควำมไม่ ช อบงำนหรื อ หย่อ น
ประสิ ทธิภำพลง ประกอบด้วย
1.เงิ น เดื อ น (Salary) หมำยถึ ง สิ่ ง ตอบแทนกำรปฏิ บ ัติ ง ำนในรู ป เงิ น รวมถึ ง กำรเลื่ อ นขั้น
เงินเดือนในหน่วยงำนนั้น เป็ นที่พอใจของบุคคลที่ทำงำน
2.โอกำสที่จะได้รับควำมก้ำวหน้ำในอนำคต (Possibility of Growth)หมำยถึง ควำมน่ำจะเป็ นที่
บุคคลจะได้รับควำมก้ำวหน้ำในทักษะวิชำชีพ
3.ควำมสั ม พันธ์ ก ับ ผู บ้ งั คับ บัญ ชำ ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชำ เพื่ อ นร่ ว มงำน(Interpersonal Relation,
Subordinate, Peers) หมำยถึง ควำมมีสัมพันธ์อนั ดีต่อกันสำมำรถทำงำนร่ วมกัน มีควำมเข้ำใจซึ่ งกัน
และกันเป็ นอย่ำงดี
4.สถำนะของอำชี พ (Status) หมำยถึ ง อำชี พนั้นเป็ นที่ ยอมรั บและนับถื อของสังคม มี เกี ยรติ
และมีศกั ดิ์ศรี
5. นโยบำยและกำรบริ หำร (Company Policy and Administration) หมำยถึ ง กำรจัดกำรและ
กำรบริ หำรงำนขององค์กร กำรติดต่อสื่ อสำรภำยในองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภำพ
6 .สภำพกำรทำงำน (Working Condition) หมำยถึง สภำพทำงกำยภำพของำน เช่น แสง เสี ยง
อำกำศ รวมทั้งลักษณะสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่ำงๆ
7. ชีวิตส่ วนตัว (Personal Lift) หมำยถึง สภำพควำมเป็ นอยูส่ ่ วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงำน เช่น กำร
ไม่ถูกย้ำยไปทำงำนในที่แห่งใหม่ซ่ ึ งห่ำงไกลครอบครัว
8. ควำมมัน่ คงในงำน (Job Security) หมำยถึง ควำมรู ้ สึกของบุคคลที่มีต่อควำมมัน่ คงในกำร
ทำงำน
9. กำรปกครองบัง คับ บัญชำ (Supervision) หรื อกำรนิ เทศงำน หมำยถึ ง ควำมสำมำรถหรื อ
ควำมยุติธรรมของผูบ้ งั คับบัญชำหรื อผูน้ ิเทศงำนในกำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรงำน
4) ปัจจัยด้ านเจตคติและแรงจู งใจต่ อการเรี ยนของนักเรี ยนของนักเรี ยนที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน
ได้มีนกั วิชำกำรศึกษำเกี่ยวกับปั จจัยด้ำนเจตคติและแรงจูงใจต่อกำรเรี ยนของนักเรี ยนที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนไว้อย่ำงมำกมำย ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปประเด็นสำคัญได้ดงั นี้
อดิ ศ กั ดิ์ พงษ์พู ล ศัก ดิ์ (2542) ได้ศึ ก ษำ ปั จจัย ในกำรก ำหนดผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย นของ
นักศึกษำ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ ระดับประกำศนี ยบัตรชั้นสู ง ในวิทยำลัยพณิ ชยกำร สังกัด
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กรมอำชีวศึกษำพบว่ำ ปั จจัยด้ำนลักษณะส่ วนบุคคลที่กำหนดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ เจตคติ
และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ประชุ ม ตันติ สุ ข ำรมย์ (2541) ได้ศึก ษำ ปั จจัย ในกำรก ำหนดผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย นของ
นักศึกษำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง สังกัดวิทยำลัยพณิ ชยกำร
กรมอำชี วศึก ษำ พบว่ำ ปั จจัย ด้ำนลักษณะส่ วนบุ ค คลที่ มี ผลต่อผลสั มฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย น ได้แก่
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และสุ ขภำพร่ ำงกำย
พิรุฬ ห์ พรหมเวฬุ พ ฒ
ั น์ (2544) ได้ศึก ษำ ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของ
นักศึ กษำสำขำวิช ำคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ ระดับประกำศนี ย บัตรชั้นสู ง ในวิทยำลัยอำชี วศึ กษำและ
วิทยำลัยเทคนิค เขตกำรศึกษำ 12 กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิ กำร พบว่ำ ปั จจัยลักษณะส่ วน
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และควำมรู ้พ้ืนฐำนเดิม
วิล ำวัล ย์ ชัย นัน ท์ (2546) ได้ศึ ก ษำ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย นของนัก ศึ ก ษำ
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ ระดับประกำศนี ยบัตรวิชำชี พชั้นสู ง สังกัดวิทยำลัยเทคนิ ค สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำ กลุ่มภำคกลำงพบว่ำ ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ควำมรู ้พ้ืนฐำนเดิม และเจตคติต่อกำรเรี ยน
พิน นิลบวร(2550) ได้ศึกษำ ปั จจัยที่มีต่อกำรเรี ยนของนักศึกษำอำชี วศึกษำ ตำมควำมเห็นของ
ครู วิทยำลัย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำในจังหวัดกระบี่ พบว่ำ ปั จจัยลักษณะ
ส่ วนบุคคลที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ ควำมรู ้พ้ืนฐำนเดิม
ฐำนวัฒน์ พุฒวิบูลย์วุฒิ (2552) ได้ศึกษำ ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยน
จ่ำอำกำศในหลักสู ตรประกำศนี ยบัตรวิชำชี พโรงเรี ย นจ่ ำอำกำศ พบว่ำ ปั จจัยด้ำนลักษณะส่ วน
บุคคลของผูเ้ รี ยนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ควำมรู ้พ้ืนฐำนเดิ ม
ควำมคำดหวังกำรศึกษำต่อ และกำรใช้เวลำในกำรอ่ำนทบทวนตำรำเรี ยน
ประจวบ สุ ขบันเทิง(2554) ได้ศึกษำปั จจัยที่ มีควำมสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของ
นัก ศึ ก ษำ สำขำงำนเครื่ อ งมื อ กลระดับ ประกำศนี ย บัต รวิ ช ำชี พ ชั้น สู ง วิ ท ยำลัย เทคนิ ค สั ง กัด
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ กรณี ศึ ก ษำ : วิท ยำลัย เทคนิ ค ในภำคตะวันออกและ
ภำคเหนื ออำชี วศึก ษำ พบว่ำ ปั จจัยลักษณะส่ วนบุ คคลที่ มี ผลต่ อผลสัม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่
ควำมรู ้พ้ืนฐำนเดิม
พิศิษฐ์ ชำนำญนำ (2558) ได้ศึกษำ ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน คณะ
วิชำกำรตลำด วิทยำลัยพณิ ชยกำรธนบุรี สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ พบว่ำ ปั จจัย
ลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ เจตคติต่อกำรเรี ยน
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2.1.2. ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ได้มีนักวิชำกำรศึ กษำเกี่ ยวกับ ควำมหมำยพฤติ กรรมกำรเรี ย นของนักเรี ยนไว้อย่ำงมำกมำย
ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปดังนั้น ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปคำว่ำ พฤติกรรมกำรเรี ยนของนักเรี ยน หมำยถึง พฤติกรรมที่แสดง
ถึงควำมสนใจ วำงแผนกำรเรี ยน และเอำใจใส่ ต่อกำรเรี ยนประกอบด้วยกำรเข้ำเรี ยนตรงเวลำ มี
สมำธิ ในกำรเรี ยนมีกำรซักถำมเมื่อมีขอ้ สงสัย ส่ งกำรบ้ำนหรื อส่ งรำยงำนภำยในระยะเวลำที่กำหนด
มีกำรทบทวนบทเรี ยนและศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม ตำมประเด็นสำคัญของควำมหมำยพฤติกรรมกำร
เรี ยนของนักเรี ยนได้ดงั นี้
1) ความหมายของพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
โสภำ ชูพิกุลชัย (2528 : 111) ให้ควำมหมำยของพฤติกรรมกำรเรี ยน หมำยถึง กำรกระทำ หรื อ
กิ จ กรรมที่ นัก เรี ย นแสดงออกในด้ ำ นกำรเรี ย น กำรตอบสนองหรื อปฏิ กิ ริ ย ำที่ นัก เรี ย นมี ต่ อ
ประสบกำรณ์ สิ่ งแวดล้อมในขณะทีเรี ยนด้วย ดังนั้น พฤติกรรมกำรเรี ยนของ นักเรี ยนนั้นขึ้นอยูก่ บั
ประสบกำรณ์ของนักเรี ยนเป็ นสำคัญ
กิ่งกำญจน์ ปำนทอง (2545 : 19) อธิบำยควำมหมำยของ พฤติกรรมกำรเรี ยน ไว้วำ่ หมำยถึงกำร
ปฏิบตั ิตวั ของนักเรี ยนเกี่ยวกับกำรเรี ยนทั้งในและนอกห้องเรี ยนได้อย่ำง เหมำะสมกับวันเวลำ และ
สถำนที ได้แก่ กำรแบ่งเวลำในกำรเรี ยน กำรเข้ำเรี ยน กำรฟั ง กำรอ่ำน กำรจดโน้ตเพื่อช่วยจำกำรส่ ง
กำรบ้ำน กำรทบทวนบทเรี ยน และกำรเตรี ยมตัวสอบ เป็ นต้น
2) ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
วรกำร กมลเลิศ (2547, หน้ำ 37) ได้ศึกษำ กำรพัฒนำกำรดำเนิ นงำนเสริ มสร้ำงวินยั ในตนเอง
ด้วยควำมรับผิดชอบของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ำนหนองคู ณ กิ่ งอำเภอหนองฮีจ ั งหวัดร้อยเอ็ด พบว่ำ
ลักษณะของผูเ้ รี ยนที่มีควำมรับผิดชอบ มีควำมอดกลั้น ตรงต่อเวลำ มีควำมขยันขันแข็ง รู ้จกั หน้ำที่
ของตนเอง และชอบควำมเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรทำงำน มีควำมคิ ดก้ำวหน้ำ
เคำรพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนที่สูงขึ้น
ร่ ง ฤดี กล้ำ หำญ (2554) ได้ศึ ก ษำปั จจัย ที่ ส่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย นภำคปฏิ บ ตั ิ ข องนิ สิ ต
พยำบำลชั้นปี ที่ 3 มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่ำ พฤติกรรมของนักเรี ยน ด้ำนควำมวินยั ใน
ตนเอง มีควำมรับผิดชอบ ควำมขยันหมัน่ เพียร ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนมำกที่สุด
ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ (2555) ได้ศึกษำ กำรศึกษำพฤติกรรมกำรเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำร
เรี ยนของนักศึกษำ สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม คณะบริ หำรธุ รกิจ มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
พบว่ำ พฤติกรรมด้ำนกำรรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมด้ำนกำรใช้เทคนิ คและเครื่ องมืออุปกรณ์
ช่ ว ยเหลื อในกำรเรี ย นมี ค วำมส ำคัญอย่ำ งยิ่ ง ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย นของนัก ศึ ก ษำภำควิ ช ำ
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อุตสำหกรรม นักศึกษำต้องมีควำมสนใจต่อวิชำที่กำลังเรี ยน จะต้องมีกำรเรี ยบเรี ยงมีกำรจดบันทึก
เพื่อเอำไว้อ่ำนทบทวนก่อนทำกำรสอบและเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจมำกยิง่ ขึ้น
รุ จิรำพรรณ คงช่วย (2557) ได้ศึกษำ รู ปแบบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักศึกษำคณะครุ ศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคใต้ พบว่ำ บุคคลที่
มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ ละเอียดรอบคอบ ขยัน และมีควำมตั้งใจเรี ยน กระตือรื อร้น ทำงำน
ที่ได้รับมอบหมำยด้วยตนเองอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ อุทิศเวลำให้แก่งำน เอำใจใส่ งำน จะส่ งผลให้
ผูเ้ รี ยนประสบควำมสำเร็ จในกำรเรี ยน
2.3. ปัจจัยด้ านครอบครัวและเพื่อน
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำรทำงวิชำกำรและงำนวิจยั ที่จดั ทำขึ้นในอดีตและปั จจุบนั ที่เนื้ อหำ
เกี่ ยวข้องปั จจัยด้ำนครอบครัวและเพื่อนพบว่ำมีนกั วิชำกำรและงำนวิจยั ที่ศึกษำเกี่ ยวกับปั จจัยด้ำน
ครอบครัวและเพื่อนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนได้อย่ำงมำกมำย สำมำรถนำมำสรุ ปประเด็น
ควำมสำคัญไว้วำ่ ปัจจัยครอบครัวและเพื่อน หมำยถึง ปั จจัยที่เกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนในกำรให้
คำปรึ กษำ ส่ งเสริ ม ช่ วยเหลื อ สนับสนุ นเกี่ ยวกับกำรเรี ยนของนักเรี ยน จำแนกเป็ น 2 ด้ำน คือ 1)
กำรสนับสนุนของครอบครัวหรื อผูป้ กครอง และ 2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อน ตำมประเด็นสำคัญ
ได้ต่อไปนี้
1) ความหมายของครอบครัว
ได้มีนกั วิชำกำรศึกษำเกี่ ยวกับควำมหมำยด้ำนครอบครัวไว้อย่ำงมำกมำย ผูว้ ิจยั ขอสรุ ป คำว่ำ
ครอบครัว หมำยถึง ร่ วมครอบครัว คือ สำมี ภรรยำและบุตรผูใ้ ห้กำรอบรม เลี้ยงดู คุม้ ครอง ปกป้ อง
ดูแล รักษำ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นนักเรี ยนที่อยู่ในปกครอง ตำมประเด็นสำคัญของควำมหมำยด้ำน
ครอบครัวได้ดงั นี้
สนิ ท สมัครกำร (2519:2) ได้ให้ควำมหมำยของครอบครัวไว้ว่ำ ครอบครัว คือ จุดเริ่ มต้นของ
ชี วิตทันที ที่ ชี วิตเด็ก กำเนิ ดขึ้ นในครอบครั ว พ่อแม่และสมำชิ กทุ กคนที่ เกี่ ยวข้องจะร่ วมกันท ำ
หน้ำที่ดูแลสมำชิ กคนใหม่ ให้ควำมรัก อำหำร ประสบกำรณ์ต่ำงๆ มำกมำย ครอบครัวจึงมีอิทธิ พล
สำคัญต่อเด็กๆ ในแง่ของกำรถ่ำยทอดค่ำนิยม บุคลิกภำพ พฤติกรรม
พจนำนุ ก รม ฉบับ รำชบัณ ฑิ ต สถำน พุ ท ธศัก รำช 2525(2525:167) ได้ใ ห้ค วำมหมำยของ
ครอบครัวไว้วำ่ หมำยถึง ผูร้ ่ วมครอบครัว คือ สำมี ภรรยำและบุตร เป็ นต้น
พงศ์พนั ธ์ แก้วหำวงศ์ (2550, 41) ได้ให้ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองว่ำบุคคล
ผูใ้ ห้กำรอบรม เลี้ยงดู คุม้ ครอง ปกป้ อง ดูแล รักษำ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นนักเรี ยนที่อยูใ่ นปกครองซึ่ ง
ได้แก่ บิดำ มำรดำ ญำติพี่นอ้ ง หรื อผูอ้ ุปกำระได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจดำเนิ นกำร ร่ วมคิด
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ร่ วมฟั ง ร่ วมแสดงควำมคิ ดเห็ น ร่ วมสำรวจปั ญหำ ร่ วมลงทุน ร่ วมรับผลประโยชน์ ร่ วมส่ งเสริ ม
สนับสนุน ช่วยเหลือ ป้ องกันแก้ไขปั ญหำ และร่ วมประเมินผลในกิจกำรใด ๆ ที่ส่งผลกระทบในตัว
นักเรี ยนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
2) ความหมายของความสั มพันธ์ ระหว่างเพื่อน
ในการศึ กษาทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนนั้น มี องค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้องดังนี้
กล่าวคือ ผูว้ ิจยั ขอสรุ ป ควำมหมำยของคำว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อน หมำยถึง ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเพื่อนกับนักเรี ยนซึ่ งเป็ นกำรให้คำปรึ กษำเรื่ องกำรเรี ยนซึ่ งกันและกัน กำรเอำใจใส่ กำร
ยอมรับควำมแตกต่ำง กำรให้กำลังใจแก่กนั ตลอดจนได้รับโอกำสในกำรให้ทำงำนกลุ่มร่ วมกันจำก
ผูส้ อนซึ่ งเป็ นกำรส่ งเสริ มในส่ วนของกำรเรี ยนรู ้และสำมำรถนำพำไปสู่ กำรพัฒนำกำรเรี ยนได้ใน
ที่สุดจึงมีผใู ้ ห้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนและความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนไว้หลากหลาย ดังนี้
ชิงเกอริ ง (Chickering.1969 :94) ได้ให้ความหมายของสัมพันธภาพกับเพื่อน ว่า สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล หมายถึง การที่บุคคลมีความอดทนที่จะอยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่นและการเปลี่ยนแปลงจาก
การพึ่ ง พาตนเองไปสู่ ก ารพึ่ ง พาซึ่ งกัน และกัน ซึ่ งการอดทนที่ จ ะอยู่ร่ ว มกัน บุ ค คลอื่ น ได้แ ก่
ความสามารถยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลอื่ น ได้ และการมี น้ า ใจกว้า ง การให้ ค วาม
ช่วยเหลือ สนับสนุน การให้และการรับ
ชัย พร วิช ชาวุธ (2530:69) ได้ใ ห้ค วามหมายของค าว่า สั ม พัน ธภาพระหว่า งบุ ค คล ไว้ว่า
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็ นพฤติกรรมปฎิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างบุคคล มนุษย์อยูเ่ ป็ นสังคมการ
กระทาของมนุษย์ แต่ละคนจึงสัมพันธกับกระทาของคนอื่นๆ ในสังคม เกิดขึ้นทันทีเมื่อการกระทา
คนหนึ่งมีผลกระทบต่อผลต่ออีกคนหนึ่งจะได้รับ
เมธี ธรรมวัฒ นา (2544)ให้ ค วามเห็ น ไว้ว่ า เพื่ อ นมี ค วามส าคัญ อย่ า งมากในการก าหนด
บุ ค ลิ ก ภาพและพฤติ ก รรมการเรี ย นบางอย่า ง ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลต่ อผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นัก ศึ ก ษาได้ ถ้า นัก ศึ ก ษามี ก ารเลื อ กคบเพื่ อนที่ มี คุ ณ ลัก ษณะที่ ดี ใ นทางการเรี ย น ก็ จะย่อมเป็ น
ตัวอย่างที่ ดีและส่ งเสริ มพฤติกรรมทางการเรี ยนที่ดีและมี ประสิ ทธิ ภาพของนักศึ กษามองว่ากลุ่ ม
เพื่ อ นมี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ นิ สิ ตนัก ศึ ก ษา มี ส่ ว นท าให้ เ กิ ด แนวโน้ม ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงค่ า นิ ย ม
พฤติกรรม และแผนการเรี ยน นอกจากนี้ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเพื่อนก็มีอิทธิ พลต่อ
การพัฒ นาของนั ก ศึ ก ษาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ เพื่ อ นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไว้ว่ า นั ก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นช่วงวัยที่จะเปลี่ยนไปเป็ นผูใ้ หญ่ มีความต้องการติดต่อและสัมพันธ์
กับเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ
3) ปัจจัยด้ านการสนับสนุนของครอบครัวทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
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ได้มีงำนวิจยั ที่ศึกษำเกี่ยวกับปั จจัยกำรสนับสนุนของครอบครัว ไว้อย่ำงมำกมำย ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ป
คำว่ำ กำรสนับ สนุ นของครอบครัวหรื อผูป้ กครอง หมำยถึ ง กำรที่นักเรี ยนได้รับกำรสนับสนุ น
ช่ วยเหลื อจำกบุ คคลในครอบครั วทำงด้ำนอำรมณ์ ข้อมู ลข่ำวสำร คำแนะนำ เงิ น เวลำ หรื อวัตถุ
สิ่ งของต่ำงๆ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนบรรลุเป้ ำหมำยทำงกำรเรี ยน และเห็นคุณค่ำในตนเอง ตำมประเด็น
สำคัญดังต่อไปนี้
ประชุ ม ตันติ สุข ำรมย์ (2541) ได้ศึก ษำ ปั จจัย ในกำรก ำหนดผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของ
นักศึกษำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง สังกัดวิทยำลัยพณิ ชยกำร
กรมอำชี วศึ กษำ พบว่ำ ปั จจัย ด้ำ นครอบครั วและเพื่ อนที่ มีผ ลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่
อำชีพกำรศึกษำผูป้ กครอง และรำยได้ผปู ้ กครอง
อดิ ศกั ดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ (2542) ได้ศึกษำ ปั จจัยในกำรกำหนดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของ
นักศึกษำ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ ระดับประกำศนี ยบัตรชั้นสู ง ในวิทยำลัยพณิ ชยกำร สังกัด
กรมอำชีวศึกษำพบว่ำ ปั จจัยด้ำนครอบครัวและเพื่อนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ อำชีพ
กำรศึกษำผูป้ กครองรำยได้ผปู ้ กครอง
ทิพย์วรรณ สุ ขใจรุ่ ง(2543) ได้ศึกษำ กำรศึกษำปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำร
เรี ย นของนัก ศึ ก ษำมหำวิ ท ยำลัย ธรรมศำสตร์ พบว่ำ ปั จจัย ด้ำ นครอบครั ว และเพื่ อ นที่ มี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ กำรสนับสนุนของผูป้ กครอง
วิล ำวัล ย์ ชัย นัน ท์ (2546) ได้ศึ ก ษำ ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย นของนัก ศึ ก ษำ
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ ระดับประกำศนี ยบัตรวิชำชี พชั้นสู ง สังกัดวิทยำลัยเทคนิ ค สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ ก ษำ กลุ่ ม ภำคกลำง พบว่ำ ปั จ จัย ด้ำ นครอบครั ว และเพื่ อ นที่ มี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ อำชีพ และกำรศึกษำผูป้ กครอง
พิน นิลบวร (2550) ได้ศึกษำ ปั จจัยที่มีต่อกำรเรี ยนของนักศึกษำอำชี วศึกษำ ตำมควำมเห็นของ
ครู วิท ยำลัย สั ง กัดส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ ก ษำในจัง หวัด กระบี่ พบว่ำ ปั จจัย ด้ำ น
ครอบครัวและเพื่อนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่กำรสนับสนุนของผูป้ กครอง
โสภำ มัดลัง (2551) กำรมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองคือกำรร่ วมมือกันระหว่ำงผูป้ กครองและครู
ในกำรที่ครู จะสนับสนุ นให้ผูป้ กครองเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรศึกษำของเด็กทั้งที่บำ้ นและโรงเรี ยน
โดยทั้ง สองฝ่ ำยจะต้องทำงำนร่ วมกันเพื่อให้บ รรลุ จุดมุ่งหมำยเดี ยวกัน คือกำรให้เด็กได้รับกำร
พัฒนำกำรในทุก ๆ ด้ำน ส่ งเสริ มศักยภำพที่แท้จริ งของเด็กอย่ำงเหมำะสมโดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลเพื่อให้เด็กได้รับกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงต่อเนื่ องทั้งที่บำ้ นและที่โรงเรี ยน
สรำยุทธ เพ็ชรซีก (2553) ได้ศึกษำ ปัจจัยทำงครอบครัวที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของ
นั ก เรี ยนระดั บ มัธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น : กรณี ศึ ก ษำโรงเรี ยนมี น ประสำทวิ ท ยำ เขตมี น บุ รี
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กรุ งเทพมหำนคร พบว่ำ ปั จจัยทำงด้ำนครอบครั วร่ วมกับกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนนับเป็ นปั จจัย
สำคัญในกำรเตรี ยมควำมพร้อมต่อกำรเรี ยนรู ้
ประจวบ สุ ขบันเทิง (2554) ได้ศึกษำ ปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของ
นัก ศึ ก ษำ สำขำงำนเครื่ อ งมื อ กลระดับ ประกำศนี ย บัต รวิ ช ำชี พ ชั้น สู ง วิ ท ยำลัย เทคนิ ค สั ง กัด
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ กรณี ศึ ก ษำ: วิท ยำลัย เทคนิ ค ในภำคตะวัน ออกและ
ภำคเหนื อ พบว่ำ ปั จจัย ด้ำนครอบครั วและเพื่ อนที่ มีผ ลต่ อผลสัม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย น ได้แก่ อำชี พ
กำรศึกษำผูป้ กครอง และรำยได้ผปู ้ กครอง
พิศิษฐ์ ชำนำญนำ (2558) ได้ศึกษำ ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน คณะ
วิชำกำรตลำด วิทยำลัยพณิ ชยกำรธนบุรี สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำพบว่ำ ปั จจัย
ด้ำนครอบครัวและเพื่อนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่กำรสนับสนุนของผูป้ กครอง
4) ปัจจัยความสั มพันธ์ ระหว่างเพื่อนทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ได้มีงำนวิจยั ที่ศึกษำเกี่ยวกับปั จจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อน ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเพื่อน หมำยถึ ง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนกับนักเรี ยนซึ่ งเป็ นกำรให้คำปรึ กษำเรื่ องกำร
เรี ยนซึ่ งกันและกัน กำรเอำใจใส่ กำรยอมรั บควำมแตกต่ำง กำรให้กำลังใจแก่ กนั ตลอดจนได้รับ
โอกำสในกำรให้ท ำงำนกลุ่ ม ร่ วมกันจำกผูส้ อนซึ่ ง เป็ นกำรส่ ง เสริ ม ในส่ วนของกำรเรี ย นรู ้ และ
สำมำรถนำพำไปสู่ กำรพัฒนำกำรเรี ยนได้ในที่สุด ตำมประเด็นสำคัญไว้ดงั ต่อไปนี้
อดิ ศกั ดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ (2542) ได้ศึกษำ ปั จจัยในกำรกำหนดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของ
นักศึกษำ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ ระดับประกำศนี ยบัตรชั้นสู ง ในวิทยำลัยพณิ ชยกำร สังกัด
กรมอำชี วศึ ก ษำพบว่ำ ปั จจัย ด้ำ นครอบครั วและเพื่ อนที่ มี ผ ลต่อผลสั มฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย น ได้แก่
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อน
ทิพย์วรรณ สุ ขใจรุ่ ง(2543) ได้ศึกษำ กำรศึกษำปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำร
เรี ย นของนัก ศึ ก ษำมหำวิท ยำลัย ธรรมศำสตร์ พบว่ำ ปั จจัย ด้ำ นครอบครั ว และเพื่ อ นที่ มี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อน
อดิ ศ ัก ดิ์ พงษ์ พู ล ผลศัก ดิ์ (2544) ได้ ศึ ก ษำปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนวิ ช ำ
คอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยในโรงเรี ยนของรัฐ กรณี ศึกษำจังหวัดลพบุรี
พบว่ำ นักเรี ยนที่ มี ผลสั มฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย นสู ง จะมี ค ะแนนกำรปรั บ ตัวของนัก เรี ยนกับเพื่อนต่ ำ
ในขณะที่นกั ศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนต่ำ จะมีคะแนนกำรปรับตัวของนักเรี ยนกับเพื่อนสู ง
ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะนักเรี ยนอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ นวัยที่นิยมเพื่อน ชอบทำตำมเพื่อน และในสังคม
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เพื่อนนั้นอำจมีเพื่อนที่ไม่รักเรี ยนชักนำนักเรี ยนให้มี พฤติกรรมไปในทำงเดียวกัน ทำให้นกั เรี ยนที่
คบหำกับเพื่อนกลุ่มนี้มีผลกำรเรี ยนต่ำ
ขวัญชัย สงวนพงษ์(2546) จากการศึ ก ษา ผลการศึ ก ษาด้านความสัม พันธ์ หรื อ ปฏิ สัมพัน ธ์
ระหว่างนักเรี ยนในกลุ่มกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ดังเช่น พบว่า ความสัมพันธ์ของนักศึกษากับ
กลุ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง สังกัดกรม
อาชีวศึกษา
โสภำ มัดลัง (2551) กำรมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองคือกำรร่ วมมือกันระหว่ำงผูป้ กครองและครู
ในกำรที่ครู จะสนับสนุ นให้ผูป้ กครองเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรศึกษำของเด็กทั้งที่บำ้ นและโรงเรี ยน
โดยทั้ง สองฝ่ ำยจะต้องทำงำนร่ วมกันเพื่อให้บ รรลุ จุดมุ่งหมำยเดี ยวกัน คื อกำรให้เด็ กได้รับ กำร
พัฒนำกำรในทุก ๆ ด้ำน ส่ งเสริ มศักยภำพที่แท้จริ งของเด็กอย่ำงเหมำะสมโดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลเพื่อให้เด็กได้รับกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงต่อเนื่ องทั้งที่บำ้ นและที่โรงเรี ยน
2.4.ปัจจัยด้ านการจัดการศึกษา
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำรทำงวิชำกำรและงำนวิจยั ที่จดั ทำขึ้นในอดีตและปั จจุบนั ที่เนื้ อหำ
เกี่ ยวข้องปั จจัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำพบว่ำมีนกั วิชำกำรและงำนวิจยั ที่ศึกษำเกี่ยวกับปั จจัยด้ำนกำร
จัด กำรศึ ก ษำมี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนได้อ ย่ ำ งมำกมำย สำมำรถน ำมำสรุ ปประเด็ น
ควำมสำคัญ ขอสรุ ปควำมหมำยของ ปั จจัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึงองค์ประกอบในกำรจัด
กำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยภำยนอก ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน แบ่งเป็ น 4 ด้ำน คือ 1)
หลักสู ตรกำรเรี ยนกำรสอน 2) ครู ผสู ้ อน 3) วิธีกำรสอน และ 4) อำคำร สถำนที่และสื่ อกำรเรี ยน
กำรสอน ดังต่อไปนี้
ฐำนวัฒน์ พุฒวิบูลย์วฒ
ุ ิ (2552) ได้ศึกษำปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยน
จ่ำอำกำศในหลักสู ตรประกำศนียบัตรวิชำชีพโรงเรี ยนจ่ำอำกำศ อำชีวศึกษำพบว่ำ ปั จจัยด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ กำรบริ หำรโรงเรี ยน และครู ผสู ้ อน
ศรัญญำ สุ ทธิมำลำ (2542) ได้ศึกษำ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักศึกษำ
ประเภทวิชำช่ ำงอุตสำหกรรม สำขำวิชำอิเล็กทรอนิ กส์ สังกัดกรมอำชี วศึกษำพบว่ำ ปั จจัยด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่อำคำร สถำนที่สื่อกำรเรี ยนกำรสอนหลักสู ตร
และวิธีกำรสอน
พิศิษฐ์ ชำนำญนำ (2558) ได้ศึกษำ ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน คณะ
วิชำกำรตลำด วิทยำลัยพณิ ชยกำรธนบุรี สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำพบว่ำ ปั จจัย
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ครู ผสู ้ อน และอำคำร สถำนที่
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ประจวบ สุ ขบรรเทิง (2554) ได้ศึกษำ ปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของ
นัก ศึ ก ษำ สำขำงำนเครื่ อ งมื อ กลระดับ ประกำศนี ย บัต รวิ ช ำชี พ ชั้น สู ง วิ ท ยำลัย เทคนิ ค สั ง กัด
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ กรณี ศึ ก ษำ : วิท ยำลัย เทคนิ ค ในภำคตะวันออกและ
ภำคเหนือพบว่ำ ปั จจัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ได้แก่ครู ผสู ้ อน และ
อำคำร สถำนที่
2.4.1 หลักสู ตรการเรียนการสอน
หลักสู ตรประกำศนี ยบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 เป็ นหลักสู ตรที่พฒั นำขึ้นให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติก ำรศึ ก ษำแห่ งชำติ พ.ศ.2542 พระรำชบัญญัติอำชี วศึ ก ษำ พ.ศ.2551 และควำม
เจริ ญ ก้ำ วหน้ำ ทำงเทคโนโลยี เพื่ อ ผลิ ต ก ำลัง คนระดับ ฝี มื อ ที่ มี ส มรรถนะวิช ำชี พ มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ สำมำรถนำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ตรงตำมควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนในลัก ษณะผูป้ ฎิ บ ัติ ห รื อ ประกอบอำชี พ อิ ส ระได้ สอดคล้องกับ แผนพัฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติและแผนกำรศึกษำแห่ งชำติ โดยเปิ ดโอกำสให้ผูเ้ รี ยนเลื อกระบบและ
วิธีกำรสอนได้อย่ำงเหมำะสมตำมศักยภำพตำมควำมสนใจและโอกำสของตน ดังนั้น หลักสู ตรกำร
เรี ย นกำรสอน หมำยถึ ง เนื้ อหำของหลัก สู ตรประกำศนี ยบัตรวิชำชี พ สำขำพำณิ ชยกำรมีควำม
เหมำะสมกับผูเ้ รี ยนอำชี วศึกษำ และมีเนื้ อหำที่ ทนั สมัยต่อเทคโนโลยีปัจจุบนั ตำมประเด็นสำคัญ
ดังต่อไปนี้
หลักการของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพหลังมัธยมศึกษำตอนต้นหรื อเทียบเท่ำด้ำนวิชำชีพที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ และประชำคม
อำเซี ยนเพื่อผลิตและพัฒนำที่กำลังคนระดับฝี มือให้มีสมรรถนะ ทีคุณธรรมจริ ยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ สำมำรถประกอบอำชีพได้ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและ
กำรประกอบอำชีพอิสระ
1.เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกำสให้เลือกเรี ยนได้อย่ำงกว้ำงขวำง เน้นสมรรถนะเฉพำะด้ำนด้วยกำร
ปฏิบตั ิจริ ง สำมำรถเลือกวิธีกำรเรี ยนตำมศักยภำพและโอกำสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกำสให้ผเู ้ รี ยน
สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรี ยน สะสมผลกำรเรี ยน เทียบควำมรู ้และประสบกำรณ์จำกแหล่ง
วิทยำกำร สถำนประกอบกำร และสถำนประกอบอำชีพอิสระ
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2. เป็ นหลักสู ตรที่สนับสนุ นกำรประสำนควำมร่ วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่ วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและเอกชน
3. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกำสให้สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วน
ร่ วมในกำรพัฒนำหลักสู ตรให้ตรงตำมควำมต้องกำรและสอดคล้องกับสภำพยุทธศำสตร์ ของ
ภูมิภำค เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบตั ิงานอาชีพได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เลือกวิถีการดารงชีวติ การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน
สร้างสรรค์ความเจริ ญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
การประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกั ษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้
ก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรี ยน รักงาน รัก
หน่วยงานสามารถทางานเป็ นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิ ทธิ และหน้าที่ของตนเอง
และผูอ้ ื่น
4. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางาน การอยูร่ ่ วมกัน การต่อต้าน
ความรุ นแรง และสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู ้จกั ใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และวินยั ในตนเอง มี
สุ ขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
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6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
และโลก มีความรักชาติ สานึกในความเป็ นไทย เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ดารงรักษาไว้ซ่ ึ ง
ความมัน่ คงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
2.4.2 ครู ผ้ สู อน
ได้มีนกั วิชำกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมหมำยด้ำนครู ผสู ้ อนไว้อย่ำงมำกมำย ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ป ครู ผสู ้ อน
หมำยถึง ควำมรู ้ควำมสำมำรถของครู ในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้และประสบกำรณ์ ทำให้นกั เรี ยนสนใจ
กำรเรี ยนมำกขึ้น ช่วยให้เกิดกำรเรี ยนรู ้และเข้ำใจเนื้อหำวิชำได้ดี พร้อมทั้ง คุณธรรมและจิตสำนึกใน
ควำมเป็ นครู มี ค วำมสั ม พันธ์ ที่ ดีระหว่ำ งนักเรี ย น และเป็ นแบบอย่ำ งที่ ดีให้แก่ นัก เรี ยนได้ ตำม
ประเด็นสำคัญด้ำนครู ผสู ้ อนได้ดงั นี้
1) ความหมายของครู ผ้ สู อน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ (2542) ได้ให้ความหมายของคาว่าครู ไว้วา่ บุคลากรวิชาชี พ
ซึ่ งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ใน
สถาบันศึกษาของรัฐและเอกชน
คาร์ เตอร์ วี กู๊ด (1973) ได้ให้ความหมายของคาว่า ครู ผูส้ อน หมายถึ ง ผูท้ ี่มีความสามารถให้
คาแนะนา เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ ท างการเรี ย นส าหรั บ นัก เรี ย น ผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ป ระสบการณ์ และมี
การศึกษามาก ผูท้ ี่ทาหน้าที่สอนให้ความรู ้แก่ศิษย์
รุ่ งสรี ย ์ สี หราช (2543) กล่าวว่า ครู เป็ นบุคคลสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนให้บรรลุสมดัง
ความมุ่งหมายของหลักสู ตร เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจเอาใจใส่ ในการเรี ยน ครู ควรจัด
กิ จกรรมต่างๆ ให้เด็กทุ กคนได้เรี ยนรู ้ ดว้ ยความพอใจและเกิ ดผลดี ที่สุด การที่ นกั เรี ยนจะประสบ
ความสาเร็ จในการเรี ยนนั้นขึ้นอยูก่ บั คุณภาพการสอนของครู เป็ นสาคัญ
รัชนก บุญปู่ (2547) กล่าวว่า ครู เป็ นบุคคลสาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี ความรู ้
ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พ่ ึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรดั้งนั้นครู จึงเป็ นปั จจัยที่
สาคัญในการนาหลักสู ตรที่ได้พฒั นาขึ้นไปสู่ การปฏิบตั ิ จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั หลาย
เรื่ องที่ศึกษา คุณลักษณะของครู ที่เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการจัดการศึกษา ได้ปัจจัยที่เป็ นตัวแปร
ที่ใช้ในการศึกษา
ครู หมายถึง ผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถและความรักเอาใจใส่ ต่อศิษย์เหมือนลูกของตนถ่ายทอด
ความรู ้ อบรมสั่งสอนให้ศิษย์หรื อลูกเป็ นคนดี มีความรู ้ ความสามารถประกอบอาชี พสุ จริ ต และทา
คุณประโยชน์ให้กบั สังคม ในอนาคตต่อไป (วารสารครุ ศาสตร์ ปริ ทรรศน์ , 2560)

41

2.4.3 วิธีการสอน
ได้มีนกั วิชำกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมหมำยด้ำนวิธีกำรสอนไว้อย่ำงมำกมำย ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ป วิธีกำร
สอน หมำยถึง กำรเตรี ยมกำรสื่ อกำรสอนมีวิธีกำรสอนเรื่ องหรื อยกตัวอย่ำง ที่เข้ำใจยำกให้เข้ำใจได้
ง่ำยบอกวัตถุประสงค์รำยวิชำเรี ยน วิธีกำรเรี ยน กิจกรรมและกำรประเมินผลก่อนที่จะสอนเสมอเปิ ด
โอกำสให้นกั เรี ยนสอบถำม และมีกำรมอบหมำยงำนและอธิ บำยงำนจนเป็ นที่เข้ำใจ ตำมประเด็น
สำคัญของควำมหมำยด้ำนวิธีกำรสอนได้ดงั นี้

1) ความหมายของวิธีการสอน
หน่วยนิ เทศก์กรมสำมัญศึกษำ (2513:28) ให้ควำมหมำยได้วำ่ วิธีกำรสอนเป็ นกระบวนกำรที่
ท ำให้ จุ ด ประสงค์ ห รื อควำมมุ่ ง หมำยของกำรศึ ก ษำปรำกฏผลขึ้ น ได้ ฉะนั้ น วิ ธี ก ำรสอนจึ ง
เปรี ยบเสมือนที่เชื่อมโยงวัตถุประสงค์กบั ผลให้ต่อเนื่องกัน
กำญจนำ เกี ยรติประวัติ (2524:134)ได้อธิ บำย ควำมหมำยของ วิธีกำรสอน หมำยถึง วิธีกำรที่
ครู จดั กิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน รวมทั้งกำรใช้เทคนิ คกำรสอน เนื้ อหำวิชำ และสื่ อกำรสอนเพื่อให้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกำรสอน
วำรี ถิระจิตร (2530) ให้ควำมหมำยของ วิธีกำรสอน คือ วิธีสอนคือกำรจัดกิจกรรมแบบต่ำงๆที่
เหมำะสมให้แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อให้เกิดควำมเจริ ญงอกงำมและพัฒนำไปในทำงที่พึงปรำรถนำ
สุ พิน บุญชูวงค์ (2530) ได้ให้ควำมหมำยของ วิธีกำรสอน คือ กระบวนกำรต่ำงๆที่ครู นำมำใช้
สอนนักเรี ยนเพื่อให้ก ำรเรี ยนกำรสอนมีประสิ ทธิ ภำพในด้ำนควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนเจตคติ และ
ทักษะ
ทิศนำ แขมมณี (2551) ได้ให้ควำมหมำย วิธีกำรสอน คือ ขั้นตอนที่ผสู ้ อนดำเนินกำรให้ผเู ้ รี ยน
เกิดกำรเรี ยนรู ้ตำมวัตถุประสงค์ดว้ ยวิธีกำรต่ำงๆ ที่แตกต่ำงไปตำมองค์ประกอบและขั้นตอนสำคัญ
อันเป็ นลักษณะเฉพำะหรื อลักษณะเด่นที่ขำดไม่ได้ของวิธีน้ นั ๆ” วิธีกำรสอนที่ดีควรมีลกั ษณะ ควร
มีกำรส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เรี ยนด้วยกำรกระทำ เพรำะกำรได้ลงมือทำจริ ง จะทำให้ประสบกำรณ์ที่มี
ควำมหมำยนักเรี ยนได้แสดงควำมคิดเห็ นยอมรั บควำมคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน และรู ้ จกั กำรทำงำน
ร่ วมกั บ ผู ้อื่ น มี ก ำรตอบสนองควำมต้ อ งกำรของนั ก เรี ยน เรี ยนด้ ว ยควำมสุ ข ควำมสนใจ
กระตือรื อร้ นในกำรทำกิ จกรรมต่ำง ๆมีกำรสอนให้สัมพันธ์ ระหว่ำงวิชำที่เรี ยนกับวิชำอื่ น ๆ ใน
หลักสู ตรเป็ นอย่ำงดีมีกำรใช้สื่อกำรสอน จำพวกโสตทัศนวัสดุ เพื่อเร้ำควำมสนใจ ช่วย ผูเ้ รี ยนเข้ำใจ
บทเรี ยนได้ง่ำยขึ้นมีกิจกรรมที่หลำกหลำย เพื่อเร้ำควำมสนใจ ผูเ้ รี ยนสนุ กสนำน ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
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และดูผลกำรปฏิบตั ิของตนเองมีกำรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ใช้ควำมคิดอยูเ่ สมอ ด้วยกำรซักถำม หรื อ
ให้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหำง่ำย ๆ เด็กคิดหำเหตุผลเปรี ยบเทียบ และพิจำรณำควำมสัมพันธ์
ของสิ่ งต่ำง ๆมีกำรส่ งเสริ มควำมคิ ดริ เริ่ ม และควำมคิ ดสร้ ำงสรรค์ มี กำรใช้กำรจู งใจ ในระหว่ำง
เรี ยน เช่น รำงวัล กำรชมเชย คะแนนแข่งขัน เครื่ องเชิ ดชู เกียรติกำรลงโทษ ซึ่ งจะช่ วยให้เกิดควำม
สนใจ ตั้งใจ ขยันหมัน่ เพียรในกำรเรี ยนและทำ เปิ ดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็น มีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นซึ่ งกันและกัน เคำรพควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น ยกย่องควำมคิดเห็นที่ดีนกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกำร
วำงแผนร่ วมกับครู มีกำรเร้ำควำมสนใจก่อนลงมือทำกำรสอนเสมอมีกำรประเมินผลตลอดเวลำ โดย
วิธี กำรต่ำ ง ๆ เช่ น กำรสั งเกต กำรซัก ถำม กำรทดสอบเพื่ อให้แน่ ใจว่ำกำรสอนของครู ตรงตำม
จุดประสงค์มำกที่สุด
2.4.4 อาคาร สถานทีแ่ ละสื่ อการเรียนการสอน
ได้มีนกั วิชำกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมหมำยด้ำนอำคำรสถำนที่ที่เป็ นองค์ประกอบของกำรเรี ยน
ไว้อย่ำงมำกมำย ผูว้ ิจยั ขอสรุ ป อำคำร สถำนที่และสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนหมำยถึง อำคำร สถำนที่ท้ งั
ในภำยในห้องเรี ยนและภำยนอกห้องเรี ยน เช่ น ห้องเรี ยน มี ห้องปฏิ บตั ิ กำรมี จำนวนเพียงพอกับ
ผูเ้ รี ยน ห้องปฏิบตั ิกำรมีแสงสว่ำงเพียงพอ อำกำศ ถ่ำยเท หรื อมีอุณหภูมิที่เหมำะสม สภำพแวดล้อม
ภำยในห้องสะอำด เอื้ อต่อกำรเรี ยน ภำยนอกห้องเรี ยนในด้ำนกำรจัดกำรเรี ย นกำรสอน เช่ น จัด
อำคำรเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้รวมถึ งกำรสนับสนุ นอุปกรณ์ต่ำงและเทคโนโลยี เช่นวัสดุ อุปกรณ์ใน
กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน ด้ำนวิชำกำร หนังสื อ ตำรำ สิ่ งพิมพ์ วำรสำรวิชำกำร งำนวิจยั บทควำม
วิชำกำรที่ทนั สมัยและหลำกหลำย ตำมดังต่อไปนี้
1)อาคารสถานที่
ได้มีนกั วิชำกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมหมำยด้ำนอำคำรสถำนที่ที่เป็ นองค์ประกอบของกำรเรี ยน
ไว้อย่ำงมำกมำย ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปประเด็นสำคัญได้ดงั นี้
วีระพันธ์ สิ ทธิ พงศ์ (2540) ได้กล่าวถึงและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอาคารเรี ยน ของสถานศึกษา
ด้านเทคนิ คศึกษาและอาชี วศึกษาว่า โดยทัว่ ไปมักจะเข้าใจว่าควรทาเหมือนอาคารเรี ยนของสามัญ
ศึกษาซึ่ งถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วอาจคิ ดว่าไม่ควรจะแตกต่างกัน แต่แท้ที่จริ งแล้วอาคารเรี ยน
ของสถานเทคนิ คศึกษา และ อาชี วศึกษาควรมีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากอาคารของโรงเรี ยนสามัญ
ศึกษาดังนี้ ต้องมีลกั ษณะทั้งภายนอกภายในที่เด่น และเปิ ดเผยให้เห็นโครงสร้างและส่ วนประกอบที่
ก่อสร้างขึ้นโดยถู กต้องตามทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยี ซึ่ งปั จจุบนั
เชื่ อว่ามี อิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ มีสิ่งอานวยประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์ เพื่อการเรี ยนการสอนโดย
สมบูรณ์ อาทิ เช่ น ทีวี วิดีโอ เครื่ องฉายภาพ และแผ่นใส จอรับภาพที่เลื่อนเก็บได้ การปรับเปลี่ยน
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ห้องเรี ยนให้เป็ นห้องมืดได้ ฯลฯ เพราะห้องเรี ยนของสถานเทคนิ คศึกษาและอาชี วศึกษา มีความ
จาเป็ นที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้ มากกว่าห้องเรี ยนของโรงเรี ยนสามัญศึกษาสิ่ งที่จะละเว้นและลืมเสี ย
มิได้เลยคือ หลักการที่วา่ อาชี วศึกษา ไม่ใช่การสอนให้คนเป็ นเครื่ องจักร ความเคยชิ นต่อสิ่ งที่ไม่มี
ชี วิตและความแข็งกระด้างจะทาให้จิตใจของนักศึกษาแข็งกระด้างไปด้วย บรรยากาศของอาคาร
เรี ย นควรจะเสริ มสร้ างให้เกิ ดความสุ นทรี เช่ น ควรปลู กดอกไม้ที่ใ ห้ความร่ มรื่ นสวยงามและมี
ระเบียบเรี ยบร้อย ตามบริ เวณโดยรอบและตามมุมที่เหมาะสม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540:171) ได้สรุ ป ว่าอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อมนับว่าเป็ น
ส่ ว นประกอบหนึ่ ง ในสถานศึ ก ษา ซึ่ งมี ส่ ว นส าคัญ ในการช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการจัด
การศึกษาหรื อการเรี ยนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการศึกษาได้โดยจะต้องให้การดูแลเอาใจ
ใส่ อาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป ด้วยการวางผังให้เป็ นระเบียบเหมาะสม เป็ นสัดส่ วนสะอาด
ร่ ม รื่ น สวยงาม อันจะส่ ง ผลให้ บ รรยากาศการเรี ย นการสอนและการทา งานเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย ช่วยในการเสริ มสร้ าง พัฒนาการทางความคิดจิตใจตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมอันพึง
ประสงค์ได้
2) สื่ อการเรียนการสอน
ได้มีนกั วิชำกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมหมำยสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนเป็ นองค์ประกอบของกำรเรี ยน
ไว้อย่ำงมำกมำย ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปควำมหมำยของ ประเด็นสำคัญได้ดงั นี้
ในทำงกำรศึ กษำมีคำที่มีควำมหมำยแนวเดี ยวกันกับสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน เช่ น สื่ อกำรสอน
(Instructional Media or Teaching Media) สื่ อกำรสอน (Educational media) อุ ป กรณ์ ช่ ว ยสอน
(Teaching Aids) เป็ นต้น ในปั จจุบนั นักกำรศึกษำมักจะเรี ยกกำรนำสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนชนิ ดต่ำง ๆ
มำรวมกันว่ำ เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ(Educational) ซึ่ งหมำยถึงกำรนำเอำวัสดุอุปกรณ์และวิธีกำร
มำใช้ร่วมกันอย่ำงมีระบบในกำรเรี ยนกำรสอน เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภำพในกำรสอน
รัตนำ พุ่มไพศำล (2539) ได้อธิ บำยควำมหมำยของสื่ อกำรสอนและสื่ อกำรศึกษำ ว่ำหมำยถึ ง
ตัวกลำงได้แก่ วัสดุ อุป กรณ์ และวิธีก ำรที่ ช่ วยนำและถ่ ำ ยทอดควำมรู ้ จำกผูส้ อนหรื อจำกแหล่ ง
ควำมรู ้ ไปยังผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนบรรลุ วตั ถุ ประสงค์กำรเรี ยนตำมที่ต้ งั ไว้ในวัตถุ ประสงค์อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
อำชัญญำ รัตนอุบล (2539) ได้ให้ควำมหมำยของสื่ อ (Media) ว่ำหมำยถึงตัวกลำงที่ช่วยในกำร
เรี ยน สื่ อควำมหมำย ถ่ำยทอดข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู ้ เนื้อหำ สำระจำกผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับ
ดำรั ต น์ กำญจนำภำ (2540) ได้ศึ ก ษำวิ จยั เกี่ ย วกับ ตัว แปรที่ มี ค วำมสั ม พัน ธ์ ก ับ ผลสั ม ฤทธิ์
ทำงกำรเรี ยนวิชำคณิ ตศำสตร์ ของนักศึกษำของโรงเรี ยนสำยสำมัญ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นใน
จังหวัดนครปฐม พบว่ำ กำรใช้สื่อ เป็ นตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน
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กัญญำทิพย์ พวงจำปำ (2541) ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้สื่อกำรเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยนทำงไกลระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในเขตพื้นที่ชำยฝั่งตะวันออก กับกลุ่ม
ตัวอย่ำ งจำนวน 412 คน พบว่ำ สื่ อกำรเรี ยนมี ควำมสัม พันธ์ ก ับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย นอย่ำ งมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 นอกจำกตัวแปรที่สำมำรถทำนำยผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนได้อีกด้วย
เรณู ครุ ธ ไทย (2542) กล่ ำ วว่ำ สื่ อกำรเรี ย นกำรสอน หมำยถึ ง วัต ถุ สิ่ ง ของ ภำพ เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ ตลอดจน หมำยถึงตัวบุคคล วิธีกำร สถำนที่ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
เพื่ อให้ก ำรเรี ย นกำรสอนบัง เกิ ดผลดี กระตุ ้นให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดกำรเรี ย นรู ้ สำมำรถถ่ ำ ยทอดควำมรู ้
ควำมคิด ระหว่ำงครู กบั นักเรี ยนได้
เพ็ญแข ดวงขวัญ (2548) กล่ำวว่ำสื่ อ หมำยถึง เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงตัวบุคคล สถำนที่
ที่นักศึ กษำนอกโรงเรี ยนใช้เป็ นเครื่ องมื อเพื่อช่ วยให้เกิ ดกำรเรี ยนรู ้ ในกลุ่ ม หมวดวิชำพื้นฐำนซึ่ ง
ประกอบด้วย สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ อคอมพิวเตอร์ สื่ อบุคคล และแหล่งกำรเรี ยนรู ้
3.การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ อำชี พได้มีมำตั้งแต่ยุคสมัยที่ประเทศไทยเริ่ มมีอำชีพหัตกรรมมำกขึ้น
นอกเหนื อ ไปจำกอำชี พ กสิ ก รรมกำร อำชี ว ศึ ก ษำ เริ่ ม อย่ำ งเป็ นระบบเมื่ อ ได้รั บ กำรบรรจุ ใ น
โครงกำรศึกษำ พ.ศ. 2441 เป็ นกำรศึกษำพิเศษซึ่ งหมำยถึง กำรเรี ยนวิชำ เฉพำะ เพื่อให้เกิ ด ควำม
ชำนำญ โดยในปี พ.ศ.2452 กำรจัดกำรศึกษำ ได้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ โรงเรี ยน สำมัญศึกษำ
สอนวิชำ สำมัญ และโรงเรี ยน วิสำมัญศึกษำสอนวิชำเพื่อออกไปประกอบอำชี พ เช่ น แพทย์ ผดุ ง
ครรภ์ ภำษำอังกฤษ พำณิ ชยกำร ครู เป็ นต้น ในปี พ.ศ.2453 ได้จดั ตั้ง โรงเรี ยนอำชี วศึกษำแห่ งแรก
คือ โรงเรี ยนพำณิ ชยกำรที่วดั มหำพฤฒำรำม และวัดรำชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรี ยน เพำะ
ช่ำง และปี พ.ศ.2460 จัดตั้งโรงเรี ยนฝึ กหัดครู ประถมกสิ กรรม แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ ได้มีผลต่อ
กำรกำหนดกำรศึกษำอำชี พให้ชดั เจนยิ่งขึ้น โดยในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2475 ได้กำหนดว่ำ
วิสำมัญศึกษำ ได้แก่ กำรศึกษำวิชำชี พซึ่ งจัดให้เหมำะสมกับภูมิประเทศ เช่น กสิ กรรม หัตถกรรม
และพำณิ ชยกำร เพื่อเป็ นพื้นฐำนควำมรู ้สำหรับประกอบกำรเกษตรกรรมและ อุตสำหกรรม ต่ำง ๆ
และในแผนกำรศึ กษำแห่ งชำติ พ.ศ.2479 ได้ ปรำกฏคำว่ำ "อำชี วศึ กษำ" เป็ นครั้ งแรกในระบบ
กำรศึกษำของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 3 ชั้น คือ อำชีวศึกษำ ชั้นต้น กลำง และสู ง รับนักเรี ยน
จำกโรงเรี ยนสำมัญศึกษำของทุกระดับประโยค
พ.ศ. 2481 พระรำชกฤษฎี ก ำจั ด วำงระเบี ย บรำชกำรในสั ง กั ด กระทรวงธรรมกำร
(กระทรวงศึกษำธิ กำร ในปั จจุบนั ) ให้จดั ตั้งกรมใหม่ข้ ึน 2 กรม คือ 1. กรมสำมัญศึกษำ มีหน้ำที่จดั
กำรศึกษำสำยสำมัญ, 2. กรมวิชำกำร มีหน้ำที่จดั กำรศึกษำสำยอำชีพ
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โดยแบ่งออกเป็ น 4 กอง : 1. สำนักงำนเลขำนุกำรกรม, 2.กองตำรำ, 3. กองสอบไล่, 4.กอง
อำชีวศึกษ ซึ่ งกองอำชีวศึกษำมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดโรงเรี ยนอำชีวศึกษำ
ปี พ.ศ. 2484 ได้มีพระรำชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักรำช 2484 ซึ่ งตรำขึ้น
เมื่อวันที่ 18 สิ งหำคม 2484 และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำ คือ วันที่ 19
สิ งหำคม 2484 กระทรวงธรรมกำรได้เปลี่ยนชื่อเป็ น กระทรวงศึกษำธิ กำร และตั้งสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำขึ้ นแทนกรมวิช ำกำร ส่ วนกองวิช ำกำรเป็ นกอง ๆ หนึ่ งในสัง กัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังนั้น สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จึงได้
ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ เมื่อวันที่ 19 สิ งหำคม 2484
กำรแบ่งส่ วนรำชกำรออกเป็ น 3 กอง คือ
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
กองโรงเรี ยน ทำหน้ำที่รับผิดชอบกำรดำเนินกำรโรงเรี ยนอำชีวศึกษำ
กองวิ ช ำกำร ท ำหน้ ำ ที่ เ กี่ ย วกับ หลัก สู ต รแบบเรี ย น ทะเบี ย น กำรสอบไล่ และกำรออก
ประกำศนี ยบัตร ช่ วงระหว่ำ งมหำสงครำมเอเชี ย บูรพำ กำรอำชี วศึ กษำได้รับผลกระทบจำกภัย
สงครำม ก่อให้เกิ ดกำรขำดแคลนอุ ปกรณ์ กำรสอน นักเรี ยนต้องหลบภัย จำนวนครู และนักเรี ยน
น้อยลง จนกระทัง่ ภำวะสงครำมสงบลง รัฐบำลได้จดั สรรงบประมำณเพิ่มขึ้น โดยในแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2494 กำรอำชีวศึกษำได้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย และมัธยมอำชีวศึกษำชั้นสู ง โดยในแต่ละระดับกำหนดเวลำ เรี ยนไม่เกิน 3 ปี
ปี พ.ศ. 2495 ได้มีพระรำชกฤษฎี กำรจัดวำงระเบียบรำชกำรในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ แบ่งส่ วนรำชกำรออกเป็ น 7 กอง คือ
1. สำนักงำนเลขำนุกำรกรม, 2. กองโรงเรี ยนกำรช่ำง, 3. กองโรงเรี ยนพำณิ ชย์และอุสำหกรรม
,4. กองโรงเรี ยนเกษตรกรรม, 5. กองวิทยำลัยเทคนิ ค, 6.กองส่ งเสริ มอำชี พ และ, 7. กองออกแบบ
และก่อสร้ำง
นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ.ดัง กล่ ำ วได้ริ เ ริ่ ม จัด ตั้ง วิ ท ยำลัย เทคนิ ค หลัก 4 แห่ ง ทั่ว ประเทศ คื อ
วิท ยำลัย เทคนิ ค กรุ ง เทพ (2495) วิท ยำลัย เทคนิ ค ภำคใต้ - สงขลำ (2497) วิท ยำลัย เทคนิ ค ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ-นครรำชสี มำ (2499) และวิทยำลัยเทคนิคภำคเหนือ- เชียงใหม่(2500)
ปี พ.ศ. 2499 กำรอำชี วศึกษำได้ถูกพัฒนำขึ้นเป็ นลำดับ โดยโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนในระดับมัธยม
อำชี วศึกษำ ตอนปลำย หลำยแห่ ง ได้รับอนุ มตั ิให้เปิ ดสอนในระดับอำชี วศึกษำชั้นสู ง และโรงเรี ยน
อำชี วศึกษำชั้นสู งเฉพำะวิชำอีกหลำยแห่ ง ได้จดั ตั้งขึ้น เพื่อรับนักเรี ยน ที่จบมัธยมศึกษำปี ที่ 6 สำย
สำมัญเข้ำศึกษำต่อ
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ปี พ.ศ. 2501 สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำได้รับควำมช่ วยเหลื อจำกองค์กำร
SEATO โดยมหำวิทยำลัยฮำวำย ในกำรปรับปรุ ง หลักสู ตรตำมโครงกำรฝึ กช่ำงฝี มือ และฝึ กกอบรม
ครู วชิ ำช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงยนต์ ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงวิทยุ และช่ำงเชื่อมโลหะ โดยมีโรงเรี ยน กำรช่ำง 18 แห่ ง
เข้ำร่ วมโครงกำร ในระยะแรกแผนกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ.2503 จำนวนนักเรี ยนอำชีวศึกษำระดับ
มัธ ยมศึ ก ษำตอนต้น ปี ที่ 1-3 มี จ ำนวน ลดลง แต่ ใ นระดับ มัธ ยมศึ ก ษำตอนปลำยปี ที่ 4 จำนวน
นักเรี ยนในประเภทช่ำงอุตสำหกรรมมีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น จนกระทัง่ ต้องเปิ ด กำรเรี ยนกำรสอนใน
2 ผลัด
ปี พ.ศ. 2508 สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำได้รับควำมช่ วยเหลื อจำกรัฐบำล
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมัน ในกำรก่อตั้งวิทยำลัยเทคนิ ค ขอนแก่น โดยมหำวิทยำลัยฮำวำย ในกำร
ปรับปรุ ง หลักสู ตรตำมโครงกำรฝึ กช่ ำงฝี มือ และฝึ กอบรมครู วิชำช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงยนต์ ช่ ำงไฟฟ้ ำ
ช่ำงวิทยุ และช่ำงเชื่อมโลหะ โดยมีโรงเรี ยน กำรช่ำง 18 แห่ง เข้ำร่ วมโครงกำร ในระยะแรกแผนกำร
ศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ.2503 จำนวนนักเรี ยนอำชี วศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ปี ที่ 1-3 มีจำนวน
ลดลง แต่ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยปี ที่ 4 จำนวนนักเรี ยนในประเภทช่ำงอุตสำหกรรมมีจำนวน
เพิม่ มำกขึ้น จนกระทัง่ ต้องเปิ ด กำรเรี ยนกำรสอนใน 2 ผลัด
ปี พ.ศ. 2509 ได้รับควำมช่ วยเหลื อจำกองค์กำรยูนิเซฟในกำรปรับปรุ งโรงเรี ยนกำรช่ ำงสตรี
จำนวน 35 แห่ง ทั้งในด้ำนหลักสู ตร กำรเรี ยนกำรสอนและครุ ภณั ฑ์ โดยเฉพำะ
ปี พ.ศ. 2510 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำได้มีหน่ วยงำนโครงกำรเงิ นกู้
ธนำคำรโลกเพื่อพัฒนำอำชี วศึกษำ มีหน้ำที่ประ สำนงำนระหว่ำงโรงเรี ยนในโครงกำรประเภทวิชำ
ช่ำงอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม รวม 25 แห่ งกับสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำ
และกระทรวงศึกษำธิกำร
ปี พ.ศ. 2512 ได้รับควำมช่วยเหลือจำกประเทศออสเตรี ย ในกำรจัดตั้งโรงเรี ยนเทคนิ คสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี สถำนศึกษำหลำยแห่ งได้รับกำรพัฒนำและเปิ ดสอนจนถึงระดับ ปวส. โดยในปี พ.ศ.
2512 ได้รับกำรยกฐำนะจำก โรงเรี ยนเป็ น วิทยำลัย ซึ่ งแห่ งแรกคื อวิทยำลัยพณิ ชยกำรพระนคร
จนถึงปี พ.ศ.2522 สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำมีวิทยำลัยอยูใ่ นสังกัด จำนวน 90
แห่ง ในจำนวนสถำนศึกษำทั้งสิ้ น 159 แห่ง
ปี พ.ศ. 2513 รวมโรงเรี ยนกำรช่ ำงสตรี และโรงเรี ยนกำรช่ ำง 4 จังหวัด คือ อ่ำงทอง รำชบุ รี
บุรีรัมย์ และพัทลุง ปี พ.ศ.2514 ได้มีพระรำชบัญญัติจดั ตั้งสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ โดยรวม
วิทยำลัย เทคนิ คธนบุ รี วิทยำลัย เทคนิ ค พระนครเหนื อ วิทยำลัยโทรคมนำคม และวิทยำลัยช่ ำ ง
ก่อสร้ำงในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำไปรวมเป็ นสถำบัน และเปิ ดสอน ถึงระดับ
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ปริ ญญำตรี ประกำศคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 217 พ.ศ. 2515 ให้โอนโรงเรี ยนฝึ กฝนอำชีพเคลื่อนที่ 36 แห่ ง
ของสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำไป กรมสำมัญ
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการ
ประกำศคณะปฏิ ว ัติ ฉ บั บ ที่ 172 พ.ศ.2515 ได้ แ บ่ ง ส่ ว นรำชกำรในสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำออกเป็ น 9 กอง คือ
1. สำนักงำนเลขำนุ กำรกรม, 2. กองวิทยำลัย ,3. กองโรงเรี ยน, 4. กองแผนงำน, 5. กองกำร
เจ้ำ หน้ำ ที่ , 6. กองคลัง , 7. กองออกแบบและก่ อ สร้ ำ ง, 8. กองบริ ก ำรเครื่ อ งจัก รกล, 9. หน่ ว ย
ศึกษำนิเทศก์
ปี พ.ศ.2516-2520 มีโครงกำรเงินกู้ ADB เพื่อพัฒนำวิทยำลัยเทคนิ ค 4 แห่ ง (กรุ งเทพ สงขลำ
เชียงใหม่ และ นครรำชสี มำ) ปรับปรุ งเครื่ องมืออุปกรณ์ พัฒนำครู และอำคำรสถำนที่ใน 6 สำขำวิชำ
คือ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำ ก่อสร้ำง เครื่ องกล เทคนิคโลหะ และช่ำงยนต์
ปี พ.ศ.2518 ได้มีพระรำชบัญญัติจดั ตั้งวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำขึ้นโดยแยกวิทยำลัย
28 แห่ ง ออกจำก สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำ เปิ ดสอนถึงระดับปริ ญญำตรี และ
ได้โอนศูนย์ฝึกต่อเรื อหนองคำยของสำนักงำนพลังงำนแห่ งชำติ มำอยู่ในสังกัด สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยเปลี่ยนชื่อเป็ นโรงเรี ยนอุตสำหกรรมต่อเรื อหนองคำย
ปี พ.ศ.2519 รวมโรงเรี ยนเทคนิ ค โรงเรี ยนอำชี วศึกษำ โรงเรี ยนกำรช่ ำงใน 65 วิทยำเขต และ
ยกฐำนะโรงเรี ยน เกษตรกรรม 12 แห่งเป็ นวิทยำลัย
ปี พ.ศ.2520 จัด ตั้ง โรงเรี ย นเกษตรกรรม 10 แห่ ง ปี พ.ศ.2521-2527 มี โ ครงกำรเงิ น กู้
ธนำคำรโลก จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชำชีพ 12 แห่งในแต่ละเขตกำรศึกษำ
ปี พ.ศ.2522-2523 พบว่ำมีปัญหำอุปสรรคในกำรบริ หำรจัดกำรดำเนิ นกำรแยกวิทยำเขตต่ำงๆ
ออกเป็ นอิสระ
ปี พ.ศ.2522 ได้มีกำรโอนวิทยำลัยเกษตรเจ้ำคุ ณทหำรไปสังกัดสถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำ ประกำศใช้หลักสู ตร ประกำศนี ยบัตรวิชำชี พเทคนิ ค (ปวท.) และจัดตั้งศู นย์ฝึกอบรมและ
พัฒนำอำชีวศึกษำ ต่อมำกระทรวงศึกษำธิ กำรได้ประกำศใช้หลักสู ตรประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิ ค
(ปวท.) รับนักเรี ยนผูจ้ บมัธยมศึกษำ ตอนปลำย โปรแกรมวิชำสำมัญเข้ำเรี ยนวิชำชีพ เป็ นเวลำ 2 ปี
ปี พ.ศ.2523 ได้มี "พระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่ วนรำชกำรกรม อำชี วศึกษำ กระทรวงศึกษำธิ กำร
พ.ศ.2523 " กำหนดให้มี 10 หน่ วยงำน ให้เกิ ดหน่ วยงำนใหม่จำกเดิ ม คือ กองวิทยำลัย และกอง
โรงเรี ยนเป็ นกองใหม่ คือ กองวิทยำลัยเกษตรกรรม, กองวิทยำลัยเทคนิค, กองวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
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ปี พ.ศ.2524 ได้ป ระกำศใช้หลักสู ตรประกำศนี ยบัตรวิชำชี พ พ.ศ.2524 ปี พ.ศ.2527 ได้ใ ช้
หลักสู ตรประกำศนี ยบัตร วิชำชี พชั้นสู ง พ.ศ.2527 และหลักสู ตรประกำศนี ยบัตรวิชำชี พเทคนิ ค
พ.ศ.2527
ปี พ.ศ.2528 ส่ ง เสริ ม แนวคิ ด "กำรอำชี วศึ ก ษำ ครบวงจร" และได้มี ก ำรจัดตั้ง "ส ำนัก งำน
โครงกำรพิ เ ศษ" เป็ นหน่ วยงำนภำยในมี หน้ำ ที่ ป ระสำนงำนกับ ส ำนัก งำนโครงกำรพิ เ ศษและ
รับผิดชอบ งำนที่ เกี่ ยวข้องกับควำมมัน่ คงและงำนพัฒนำชนบท และปี พ.ศ.2530 ได้มีกำรจัดตั้ง
"วิทยำลัยกำรอำชี พ" ในพื้นที่จงั หวัด มุกดำหำร และแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้ ำหมำยที่จะจัดกำรศึกษำ
ทุกประเภทวิชำชีพและทุกหลักสู ตร ทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำ
ปี พ.ศ.2531 รับควำมช่วยเหลือจำกเยอรมันเพื่อพัฒนำอำชี วศึกษำทวิภำคี
ปี 2532-2533 UNDP ให้ควำมช่วยเหลือจัดตั้ง สถำบันพัฒนำ ครู อำชีวศึกษำ
ปี พ.ศ.2533 รั ฐบำลเดนมำร์ ก ได้ใ ห้ค วำมช่ วยเหลื อเงิ นกู้ยืม เพื่ อพัฒ นำอำชี วศึ ก ษำเกษตร
ตลอดจนประเทศอื่น ในแถบทวีปยุโรป เช่ น สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ออสเตรี ย อังกฤษ และ
อิตำลี ในกำรช่วยเหลือสถำนศึกษำประเภทช่ ำงอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ หน่ วยงำนหรื อองค์กรอื่น
ต่ ำ งประเทศที่ ไ ด้ใ ห้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ เช่ น The United Nation Development Programme (UNDP)
International Labour Organization (ILO), UNESCO เป็ นต้น รวมถึ งกำรได้รับควำมช่ วยเหลื อจำก
ประเทศออสเตรเลี ย ญี่ ปุ่ น คำนำดำ องค์ก ร CIDA และกำรได้รั บอำสำสมัค รจำกออสเตรเลี ย
เยอรมนี ญี่ปุ่น และอังกฤษ ในกำรให้ควำมร่ วมมือต่ำง ๆ เพื่อกำร พัฒนำ และแลกเปลี่ยนควำมรู ้และ
ประสบกำรด้ำนอำชี วศึกษำ และในปี 2533 ได้ประกำศใช้หลักสู ตรประกำศนี ยบัตร ครู เทคนิ ค
ชั้นสู ง (ปทส.)
ปี พ.ศ.2533-2535 นี้ มีผสู ้ นใจเรี ยนอำชี วศึกษำมำก จึงจัดตั้งสถำนศึกษำเพิ่ม 20 แห่ ง พระรำช
กฤษฎีกำแบ่งส่ วนรำชกำรสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.
2535 ได้ถูกประกำศและกำหนด ใช้จนถึง ปั จจุบนั แบ่งส่ วนรำชกำรออกเป็ น 11 หน่วยงำน โดยเพิ่ม
สถำบันพัฒนำครู อำชีวศึกษำเป็ นหน่วยงำนอิสระระดับกอง
ปี พ.ศ.2535-2539 ได้มีโครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 93 แห่ง เฉพำะโครงกำรจัดตั้ง
วิทยำลัยกำรอำชี พ ระดับ อำเภอ 60 แห่ง วิทยำลัยสำรพัดช่ำง 25 แห่ง และอีก 8 แห่ ง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชี พไปสู่ ทอ้ งถิ่ น สนับสนุ น กำรพัฒนำชนบท เพื่อผลิ ตกำลังคน
ด้ำนวิชำชี พในระดับช่ำงกึ่ งฝี มือ และช่ ำงเทคนิ ค ให้ตรงกับควำมต้องกำร ของตลำด แรงงำน และ
สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ปี พ.ศ.2536-2543 ได้รับควำมร่ วมมือจำกรัฐบำลญี่ปุ่น พัฒนำกำรผลิ ตกำลังคนสำขำวิชำแมค
คำทรอนิ ก ส์ ที่ วิท ยำลัย ช่ ำ งกลปทุ ม วัน ปี พ.ศ.2537 มี โครงกำรเงิ นกู้ก องทุ นควำมร่ วมมื อทำง
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เศรษฐกิ จโพ้นทะเลแห่ งญี่ ปุ่น (Overseas Economic Cooperation Fund, JAPAN) โดยได้รับอนุ มตั ิ
ให้ด ำเนิ นโครงกำรเมื่ อ วันที่ 2 สิ งหำคม 2537 เพื่ อพัฒนำเครื่ อ งมื ออุ ป กรณ์ และ บุ คลำกร ใน
สถำนศึกษำ 20 แห่ง
ปี พ.ศ.2538 สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำได้พฒั นำระบบเครื อข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ของสั ง กัดส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ ก ษำและกำรจัด กำรเรี ย น กำรสอน
อำชีวศึกษำระบบทำงไกล
ปี พ.ศ. 2537-2539 ได้รั บ ควำม ช่ ว ยเหลื อ จำกรั ฐ บำลเบลเยี่ย ม พัฒ นำกำรผลิ ต ก ำลัง คน
สำขำวิชำเทคนิค กำรผลิตและพัฒนำสื่ อกำรสอน
ปี พ.ศ.2540 กำรอำชี วศึกษำ ได้รับควำมสนใจอย่ำงมำกโดยรัฐบำลให้กำรสนับสนุ น จัดตั้ง
วิทยำลัยกำรอำชี พ 70 แห่ ง วิทยำลัยเทคนิ ค 19 แห่ ง และวิทยำลัยบริ หำรธุ รกิ จและกำรท่องเที่ยว 2
แห่ ง ในปั จ จุ บ ัน ได้มี พ ระรำชกฤษฎี ก ำแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรสั ง กัด ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำร
อำชี วศึ ก ษำ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร (ฉบับที่ 2) ก ำหนดให้ สถำบัน เทคโนโลยีป ทุ ม วันเป็ นส่ วน
รำชกำรของสั ง กัดส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ ก ษำ และกำหนดอำนำจหน้ำ ที่ ใ ห้สั ง กัด
สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำจัดและส่ ง เสริ ม กำรศึ กษำวิชำชี พ ในระดับ ปริ ญญำตรี
อนุ ปริ ญญำ ประกำศนี ยบัตรหลักสู รระยะสั้นและหลักสู ตรพิเศษ รวมถึ งพระรำชบัญญัติกำรจัด
กำรศึกษำในสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปี พ.ศ.2541 ได้กำหนดให้สถำบันเทคโนโลยีปทุมวันมีอำนำจจัดกำรศึกษำระดับ ปริ ญญำตรี
ด้ำนวิทยำศำสตร์ และ เทคโนโลยี และสถำนศึกษำที่จดั หลักสู ตรระดับปริ ญญำหรื อเทียบเท่ำ ได้แก่
หลักสู ตร ประกำศนี ยบัตรครู วิชำชี พชั้นสู ง (ปทส.) และ ปริ ญญำตรี ในกำรเปิ ดสอนเป็ นไปตำม
เกณฑ์ มหำวิทยำลัยกำหนด
ปี พ.ศ.2542 ได้รับโครงกำรเงินยืมจำกรัฐบำลเดนมำร์ กเพื่อพัฒนำอำชี วเกษตรตำมโครงกำร
ปรั บปรุ งรู ปแบบ โครงสร้ ำงสถำนศึกษำเกษตร โดยมีวตั ถุ ประสงค์ของโครงกำรเพื่อเพิ่มควำมรู ้
ทักษะปฏิบตั ิ และจัดหำเครื่ องมือ-อุปกรณ์ เครื่ องจักรกล และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยให้แก่นกั เรี ยน
นักเรี ยน ในกำรผลิ ตสิ นค้ำเกษตรและอุ ตสำหกรรมเกษตร รวมถึ งกำร ขยำยผลให้แก่ เกษตรกร
ท้องถิ่ น ตลอดจนพัฒนำบุ ค ลำกร หลัก สู ตรกำรจัดอำชี วศึ ก ษำเกษตร กำรพัฒนำอำชี วศึ ก ษำได้
พัฒนำ เป็ นลำดับ โดยพิจำรณำถึ งระบบกำรประกันคุ ณภำพอำชี วศึ กษำ กำรพัฒนำหลักสู ตรกำร
เรี ยนกำรสอน กำรเทียบโอนหน่วยกิตสะสม กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่ประชำชนและกำร
พัฒนำบุ คลำกร ครู อำจำรย์อำชี วศึ กษำ ตลอดจนกำรส่ งเสริ ม ควำมร่ วมมื อ ระหว่ำงภำครั ฐและ
เอกชนรวมถึงต่ำงประเทศ
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วันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2546 ประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำให้จดั ตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ
4. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
พิน นิลบวร (2550) ได้ศึกษำปั จจัยที่มีผลต่อกำรเรี ยนของนักเรี ยนอำชี วศึกษำ ตำมควำมเห็ น
ของครู วิทยำลัย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำในจังหวัดกระบี่ กำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษำปั จจัยที่มี
ผลต่ อ ผลกำรเรี ยนของนั ก เรี ย นอำชี ว ศึ ก ษำ ตำมควำมเห็ น ของครู วิ ท ยำลัย สั ง กัด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำในจังหวัดกระบี่ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจยั คือครู ผูส้ อนในวิทยำลัย
สั ง กัดส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ ก ษำ ในจัง หวัดกระบี่ เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นกำรวิจยั เป็ น
แบบสอบถำมชนิ ดตรวจสอบรำยกำร พบว่ำ ปั จจัยที่มีผลต่อกำรเรี ยนของนักเรี ยนอำชี วศึกษำทั้ง 7
ด้ำ น ด้ำ นที่ มีผ ลต่ อกำรเรี ย นในระดับมำก 4 ด้ำน คื อ ด้ำนนโยบำยและกำรบริ หำรจัดกำร ด้ำน
สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรเรี ยนกำรสอน ด้ำนหลักสู ตรและกำรสอน และด้ำนครู ผสู ้ อน
อยู่ในระดับปำนกลำง 3 ด้ำน คือ ด้ำนตัวนักเรี ยน ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ และสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน และ
ด้ำนผูป้ กครองและชุมชน ในรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสู งสุ ด คือ กำรที่ครู มีจิตสำนึกในควำมเป็ นครู และมี
จรรยำบรรณในวิช ำชี พครู สำหรั บรำยข้อที่ มี ค่ำเฉลี่ ยต่ ำ สุ ด คื อ ผูป้ กครองให้กำรสนับสนุ นทำง
กำรเงินในกำรจัดซื้ อจัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรเรี ยนกำรสอน
ปั ญจา ชู ช่วย (2551) ศึกษำผลงำนวิจยั เรื่ องปั จจัยเชิ งสำเหตุที่มีอิทธิ พลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำร
เรี ยนของนักเรี ย นปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิท ยำเขตปั ตตำนี พบว่ำตัวแปรที่ มี
อิทธิ พลทำงตรงและทำงอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ คือ คะแนน เฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษำ ทั้งนี้ นักเรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษำสู งเป็ นผูท้ ี่มีควำมรู ้
พื้นฐำนดี ก็ยอมสำมำรถนำควำมรู ้มำใช้ได้อย่ำงต่อเนื่ อง ช่วยให้เกิดกำรเรี ยนรู ้ในเนื้อหำใหม่ๆ ซึ่ งมี
ควำมสำคัญมำกในกำรเรี ยนระดับปริ ญญำตรี เพรำะถ้ำนักเรี ยนมีควำมรู ้เดิมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ทำให้
นักเรี ยนสำมำรถเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่เรี ยนได้ง่ำยขึ้น
อารี รัตน์ พานิชย์ (2552)ได้ศึกษำตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนวิชำคอมพิวเตอร์
เพื่ องำนอำชี พ ของนักเรี ย นระดับ ประกำศนี ยบัตรวิช ำชี พ (ปวช.) สำขำงำนคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ
วิทยำลัยในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชี วศึกษำ เขตจังหวัดสระบุรี พบว่ำ ตัวแปรที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนวิชำคอมพิวเตอร์ เพื่องำนอำชี พของนักเรี ยน ได้แก่ ตัวแปรด้ำนสถำนภำพ
ทัว่ ไป คือ สถำนภำพกำรสมรสของบิดำมำรดำ กำรศึกษำสู งสุ ดของบิดำ มำรดำ กำรมีคอมพิวเตอร์
ใช้ที่บำ้ นขณะที่เรี ยน ตัวแปรด้ำนผูเ้ รี ยน คือ ด้ำนควำมรับผิดชอบในตนเอง ด้ำนผูส้ อน คือ กำรชี้แจง
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แผนกำรสอน วิธีกำรประเมินผลกำรเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนทรำบ มีควำมกระตือรื อร้นในกำรสอน และด้ำน
สื่ อกำรเรี ย นกำรสอนคื อกำรมี สื่อที่ ท นั สมัย เหมำะกับ สภำพปั จจุ บ นั จะช่ วยส่ ง ผลให้ก ำรเรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ ที่สูงขึ้น
ฐานวัฒน์ พุฒวิบูลย์ วุฒิ(2552) ได้ศึกษำปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักเรี ยนจ่ำ
อำกำศในหลัก สู ตรประกำศนี ย บัตรวิช ำชี พ โรงเรี ย นจ่ ำ อำกำศ พุ ท ธศัก รำช 2548. วิท ยำนิ พ นธ์
ปริ ญญำครุ ศำสตรมหำบัณฑิต ,จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เครื่ องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถำม และแบบวัดแรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ผลกำรวิจยั พบว่ำ ปั จจัยที่ ส่ง ผลต่ อผลสั มฤทธิ์
ทำงกำรเรี ยน คื อ ตัวแปรปั จจัยด้ำนตัวนักเรี ยน ได้แก่ ควำมรู ้ พ้ืนฐำนเดิ ม กำรใช้เวลำในกำรอ่ำน
ทบทวนตำรำเรี ยน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ตัวแปรปั จจัย ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในที่พกั อำศัย มี
ปั จจัยด้ำนกำรบริ หำรโรงเรี ยน ได้แก่กำรจัดหำสื่ อกำรเรี ยน กำรจัดกำรนิ เทศภำยใน สภำพอำคำร
สถำนที่ห้องเรี ยน กำรจัดบริ กำรห้องสมุด ปั จจัยด้ำนครู ผสู ้ อน ได้แก่ ประสบกำรณ์ในกำรสอน วุฒิ
กำรศึกษำ กำรสอนตรงสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำกำรเตรี ยมกำรสอน กำรใช้สื่อกำรเรี ยนกำรสอน
และกำรสอนโดยคำนึ งถึงควำมแตกต่ำงของนักเรี ยน ตัวแปรปั จจัยด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในที่พกั
อำศัย ได้แ ก่ กำรจัด กำรภำยใน และกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมภำยในที่ พ กั อำศัย มี ค วำมสั ม พัน ธ์ ก ับ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01
รุ่ งฤดี กล้าหาญ (2554) ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรศึกภำคปฏิบตั ิของนิ สิตพยำบำลชั้น
ปี ที่ 3 มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรม ผลกำรศึ ก ษำพบว่ำค่ ำเฉลี่ ยด้ำนควำมมี วินัย ในตนเองและ
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรสอนของอำจำรย์นิ เ ทศ อยู่ใ นระดับ มำกที่ สุ ด ส่ ว นด้ำ นควำมรู ้ พ้ื น ฐำนเดิ ม
แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในกำรเรี ยน ควำมรั บผิดชอบ ควำมขยันหมัน่ เพียร ภำวะสุ ขภำพ เจตคติ ต่อ
วิชำชี พสัมพันธภำพระหว่ำงเพื่อน ฐำนะทำงเศรษฐกิจของผูป้ กครอง กำรเอำใจใส่ ในกำรเรี ยนของ
ผูป้ กครอง กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน และสภำพแวดล้อมมีค่ำเฉลี่ ยอยู่ในระดับมำก นอกจำกนี้ ดำ้ น
ควำมมี วินัยในตนเอง แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ในกำรเรี ยน และควำมรู ้ พ้ื นฐำนเดิ ม มี ควำมสัม พันธ์
ทำงบวกอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติกบั ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรศึกษำ
ประจวบ สุ ขบันเทิง (2554) ได้ศึกษำ ปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของ
นักเรี ยน สำขำงำนเครื่ องมือกลระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง วิทยำลัยเทคนิค สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ กรณี ศึก ษำ : วิทยำลัย เทคนิ คในภำคตะวัน ออกและภำคเหนื อ .
วิทยำนิ พนธ์ปริ ญญำครุ ศำสตร์ อุตสำหกรรมมหำบัณฑิ ต มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี ผลกำรวิเครำะห์ทำงสถิ ติ พบว่ำ วิธีกำรเข้ำศึกษำ และเกรดเฉลี่ยสะสมที่สำเร็ จกำรศึกษำใน
ระดับ ปวช.หรื อระดับ มัธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย มี ค วำมสั ม พันธ์ ก ับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย นของ
นักเรี ยนสำขำงำนเครื่ องกล ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ
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0.05 ปั จจัยที่ สำมำรถพยำกรณ์ ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนคือ เกรดเฉลี่ ยสะสมที่สำเร็ จกำรศึกษำใน
ระดับ ปวช.หรื อ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย ผลกำรเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ มี ค วำมสั ม พัน ธ์ ก ับ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน ระหว่ำงวิทยำลัยเทคนิ คในภำคตะวันออก กับวิทยำลัยเทคนิ คในภำคเหนื อ
พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
พิศิษฐ์ ชานาญนา (2558) ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน คณะวิชำกำร
ตลำด วิทยำลัยพณิ ชยกำรธนบุรี สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ.วิทยำนิพนธ์ปริ ญญำ
ศึกษำศำสตร์ มหำบัณฑิ ต (กำรจัดกำรอำชี วศึก ษำ) มหำวิท ยำลัยรำมค ำแหงกำรวิจยั ครั้ งนี้ พ บว่ำ
ระดับควำมสำคัญของปั จจัยด้ำนผูเ้ รี ยน ด้ำนผูส้ อน ด้ำนครอบครั ว และด้ำนโรงเรี ยนที่ ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน คณะวิชำกำรตลำด วิทยำลัยพณิ ชยกำรธนบุรี สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำ เพื่อสร้ำงสมกำรพยำกรณ์ ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยนคณะ
วิชำกำรตลำด วิทยำลัยพณิ ชยกำรธนบุ รี สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำ โดยมีตวั
แปรทำนำยเป็ นปั จจัยด้ำนผูเ้ รี ยน ด้ำนผูส้ อน ด้ำนครอบครัว และด้ำนโรงเรี ยน ผลกำรวิจยั พบว่ำ
ระดับควำมสำคัญของปั จจัยด้ำนผูเ้ รี ยน ด้ำนผูส้ อน ด้ำนครอบครัว และด้ำนโรงเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรี ยน ในภำพรวมอยูใ่ นระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยปั จจัย พบว่ำ ปั จจัยทั้ง 4 ปั จจัย
อยู่ในระดับมำก 2 ปั จจัย และอยู่ในระดับปำนกลำง 2 ปั จจัย โดยเรี ยงลำดับจำกมำกไปน้อยดังนี้
ปั จจัยด้ำนครอบครัว ค่ำเฉลี่ย 3.65 ปั จจัยด้ำนผูส้ อนค่ำเฉลี่ย 3.49 ปั จจัยด้ำนผูเ้ รี ยน ค่ำเฉลี่ย 3.32 และ
ปั จ จัย ด้ำ นโรงเรี ย น ค่ ำ เฉลี่ ย 3.14 ค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ ำ งปั จ จัย แต่ ล ะปั จ จัย กับ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน พบว่ำ ปั จจัยด้ำนผูเ้ รี ยน และปั จจัยด้ำนโรงเรี ยนมีควำมสัมพันธ์
เชิ ง บวกกับ ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน อย่ำงมี นัยสำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยมี ค่ ำ
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่ำงปั จจัยด้ำนผูเ้ รี ยน ปั จจัยด้ำนครอบครัว ปั จจัยด้ำนผูส้ อน และปั จจัย
ด้ำนโรงเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร ประกอบด้วย นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 สาขาพาณิ ชยกรรม
ของโรงเรี ยนในโรงเรี ยนอาชีวศึกษา ในเขตกรุ งเทพฯ และภาคตะวันออก นักเรี ยนจานวน 40,478
คน จาก 162 โรงเรี ยน (ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 10 มกราคม ปี 2561)
กลุ่มตัวอย่ ำง ที่ใช้ในวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่นกั เรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 3 สาขา
พาณิ ชยกรรม ที่อยูใ่ นโรงเรี ยนอาชีวศึกษา ในเขตกรุ งเทพฯ และภาคตะวันออกโดยการสุ่ มแบบแบ่ง
ชั้น(Stratified random sampling) และใช้ตารางของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970 อ้าง
ถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 45) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น จานวน 380 คน ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)
ลำดับ
ขนำดโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
1 โรงเรี ยนขนาดเล็ก
100 โรง
10 โรง
10,916 คน
102 คน
2 โรงเรี ยนขนาดกลาง
41 โรง
13 โรง
14,061 คน
132 คน
3 โรงเรี ยนขนาดใหญ่
21 โรง
15 โรง
15,501 คน
146 คน
162 โรง
38 โรง
40,478 คน
380 คน
รวม
ที่มา : ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 10 มกราคม ปี 2561
ทาการสุ่ ม ตัวอย่า งจากนัก เรี ยนทั้งสิ้ น 40,478 คน ได้ก ลุ่ มตัวอย่างนักเรี ย นจานวน 380 คน
จากนั้นท าการสุ่ ม แบบแบ่ งชั้น ได้โรงเรี ย นขนาดเล็กจานวน 10 โรงเรี ยน โรงเรี ย นขนาดกลาง
จานวน 13 โรงเรี ย น และโรงเรี ย นขนาดใหญ่ จานวน 15 โรงเรี ย น รวมกลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง สิ้ น 38
โรงเรี ยน หลังจากนั้นทาการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie& Morgan,
1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 45) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น จานวน 380 คน

54

เครื่ องมือกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ สาขาพาณิ ชยกรรมในโรงเรี ยนอาชี วศึกษามีท้ งั หมด
3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนประกอบไปด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับเพศ ประเภทรายวิชา
ที่สังกัดในสาขาวิชาพาณิ ชยกรรม และเกรดเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average :GPA)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลสั มฤทธิ์ทำงกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพสำขำพำณิชยกรรมในโรงเรียนอำชีวศึกษำ
ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา จานวน 3 ด้าน ดังนี้
1.ปัจจัยด้ ำนลักษณะส่ วนบุคคล
1.1 เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรี ยนของนักเรี ยน
1.2 พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
2. ปัจจัยด้ ำนครอบครัวและเพื่อน
2.1 การสนับสนุนของครอบครัวหรื อผูป้ กครอง
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
3.ปัจจัยด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
3.1 หลักสู ตร
3.2 ครู ผสู ้ อน
3.3 วิธีการสอน
3.4 อาคาร สถานที่และสื่ อการเรี ยนการสอน
โดยคาถามจะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ งในแต่ละระดับมี
ความหมาย ดังนี้
ระดับที่ 5 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นมำกทีส่ ุ ด
ระดับที่ 4 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นมำก
ระดับที่ 3 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นปำนกลำง
ระดับที่ 2 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นน้ อย
ระดับที่ 1 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นน้ อยทีส่ ุ ด
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะทั่วไป เป็ นคาถามปลายเปิ ดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิ ชยกรรมในโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
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กำรสร้ ำงเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิ ชยกรรม ในโรงเรี ยนอาชีวศึกษาผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้าง
แบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี Prescott (1961:14 -15) Bloom (1976: 175) แนวคิดของนักวิชาการ
ดังต่อไปนี้ สุ รัตน์ เตียวเจริ ญ (2543) อริ ยา คู หา และบัญญัติ ยงย่วน (2547) ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตร
โรจน์ (2548) พิน นิ ลบวร (2550) อารี รัตน์ พานิ ชย์ (2552) ฐานวัฒน์ พุฒวิบูลย์วุฒิ (2552) รุ่ งฤดี
กล้าหาญ (2557) บุศรา เต็มลักษมี (2558) พิศิษฐ์ ชานาญนา (2558) ชนิดา ยอดสาลี และคณะ (2559)
สุ พิชญ์กฤตา พักโพธิ์ เย็น (2559) และ วราภรณ์ ลวงสวาส (2561) ในการกาหนดกรอบแนวคิดเพื่อ
สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
2. สร้ างแบบสอบถามเกี่ ย วกับปั จจัย ที่ มี ผลต่ อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิ ชยกรรมในโรงเรี ยนอาชีวศึกษา มี 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนประกอบไปด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ
ประเภทรายวิชาที่สังกัดในสาขาวิชาพาณิ ชยกรรม และ ผลการเรี ยนสะสมตลอดปี การศึกษา 2561
ซึ่งเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ปั จจัย ที่ มีผ ลต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิ ชยกรรม ในโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
3. นาแบบสอบถามเกี่ ยวกับการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิ ชยกรรมในโรงเรี ยนการอาชี วศึกษาที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
4. นาแบบสอบถามเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของ
เนื้ อหา โดยใช้วิธีการตรวจสอบดัชนี ความสอดคล้อง (Index of item 3 objective Congruence หรื อ
IOC) (Rovienelli& Hambleton, 1978, p.34-37 อ้างถึงในผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์ , 2546: 140) ผลการ
วิ เ คราะห์ ห าความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา ปรากฏว่ า ข้อ ค าถามทุ ก ข้อ ผ่ า นเกณฑ์ มี ค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป โดยค่า IOC ทั้งฉบับได้ 0.83 อยูร่ ะหว่าง 0.80 – 0.90
5.ผูว้ จิ ยั ปรับปรุ งแก้ไขข้อความในแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
6.น าแบบสอบถามที่ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ งแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out) หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) กับนักเรี ยนในโรงเรี ยน อาชี วศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการวิจยั จานวน 30 คน โดยใช้
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สู ตรสัมประสิ ทธิ แอลฟา (coefficient) ของครอนบัค (cronbach) (สมบัติ ท้ายเรื อคา , 2551) ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.99
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มาตรวจสอบปรับปรุ งอีกครั้งหนึ่ งแล้ว
นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ไปใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ต่อไป
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนัง สื อ แนะน าตัว ผู ้วิ จ ัย และขออนุ ญ าตเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ การวิ จ ัย จาก คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ถึงผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อขอความร่ วมมือใน
การวิจยั
2. ผูว้ จิ ยั ส่ งแบบสอบถาม จานวน 380 ชุดถึงนักเรี ยนในโรงเรี ยนอาชี วศึกษาเอกชน ปี การศึกษา
2561 เป็ นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณี ย ์ พร้อมขอความร่ วมมือส่ งแบบสอบถามคืนผูว้ ิจยั ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่ได้รับแบบสอบถาม
3. ผูว้ ิจยั รับแบบสอบถามกลับคืน ได้แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้ น 328 คน คิดเป็ น 86.32% มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วดาเนินการวิเคราะห์ สรุ ปผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการวิจยั
กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรของลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ใช้ในการ
วิจยั เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาระดับเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิ ชยกรรมของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาโดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (x̅) และ
หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
3. เปรี ย บเที ยบปั จจัย ที่ มี ผลต่อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนักเรี ย นระดับประกาศนี ย บัตร
วิช าชี พ สาขาพาณิ ช ยกรรมของโรงเรี ย นอาชี วศึ ก ษาตามเกรดเฉลี่ ย สะสมของนัก เรี ย นโดยการ
วิเคราะห์ จากการ F-test (One Way Analysis of Variance) ถ้า พบความแตกต่ า งจะท าการทดสอบ
ความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ โดยวิ ธี ก าร Least - Signifant Different (LSD) และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรู ปของตารางประกอบความเรี ยงและนาแบบสอบถามตอนที่ 3 มาสรุ ปโดยวิเคราะห์
การบรรยายเชิงพรรณนา

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพสาขาพาณิ ชยกรรมในโรงเรี ยนอาชีวศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในประเด็นที่สาคัญ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน เรี ยงลาดับ ต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พสาขาพาณิ ชยกรรมในโรงเรี ยนอาชี วศึกษาในเขตกรุ งเทพฯ และภาค
ตะวันออก ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา จานวน 3 ด้าน ดังนี้
1.ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล
1.1 เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรี ยนของนักเรี ยน
1.2 พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
2. ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน
2.1 การสนับสนุนของครอบครัวหรื อผูป้ กครอง
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
3.ปัจจัยด้านการจัดการศึกษา
3.1 หลักสู ตร
3.2 ครู ผสู ้ อน
3.3 วิธีการสอน
3.4 อาคาร สถานที่และสื่ อการเรี ยนการสอน
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักเรี ยนระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของปัจจัยทั้ง 3 ด้าน จาแนกตามเกรดเฉลี่ยของนักเรี ยน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
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4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 คุณลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม นักเรี ยนรวมทั้งหมด 328 คน ซึ่งจาแนก
ตาม เพศ และเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่ งปรากฏผลตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน (328)
เพศ
ชาย
128
หญิง
200
328
รวม
เกรดเฉลีย่ สะสม
ต่ากว่า 2.00
16
2.00 - 2.49
50
2.50 – 2.99
92
3.00 – 3.49
87
3.50 ขึ้นไป
83
328
รวม

ร้ อยละ (100)
39.02
60.98
100.00
4.88
15.24
28.05
26.52
25.31
100.00

จากตารางที่ 3 กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 200 คน ร้ อยละ 60.98 เพศชาย
จานวน 128 คน ร้อยละ 39.02 เกรดเฉลี่ยสะสม ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่
ระหว่าง 2.50-2.99 จานวน 92 คน ร้อยละ 28.05 เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.00-3.49 จานวน 87 คน
ร้อยละ 26.52 และเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป จานวน 83 คน ร้อยละ 25.31

59

4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชี วศึกษา
ตารางที่ 4 ระดับของปัจจัยที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
1. ลักษณะส่ วนบุคคล
2. ครอบครัวและเพื่อน
3. การจัดการศึกษา
รวม

𝐱̅
4.27
4.20
4.18
4.22

S.D.
0.69
0.72
0.78
0.74

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 ปั จจัยที่ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชี พสาขาพาณิ ชยกรรมในโรงเรี ยนอาชี วศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅
= 4.22) โดยด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แ ก่ ด้า นลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล (x̅ = 4.27) รองลงมาด้า น
ครอบครัวและเพื่อน (x̅ =4.20) และด้านการจัดการศึกษา (x̅ = 4.18)
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ตารางที่ 5 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคลทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา
ข้ อ
1.

รายการ
ด้ านลักษณะส่ วนบุคคล
1.1 ปัจจัยด้ านเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจต่ อการ
เรียน
1. (1) สาขาวิชาที่เรี ยนมีความสาคัญและเป็ นสิ่ งที่มี
ประโยชน์
(2) สาขาวิชาที่เรี ยนมีโอกาสในการประกอบ
อาชีพได้ดีเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
(3) สาขาวิชาที่เรี ยนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
(4) สาขานี้เป็ นที่ยอมรับในสังคม
(5) ความตั้งใจเรี ยนเพื่ออนาคตของผูเ้ รี ยน
(6) สาขาที่เรี ยนมีโอกาสสาเร็ จได้มากกว่าสาขา
อื่น
1.2 ปัจจัยด้ านพฤติกรรมทางการเรียน
(1) การวางแผนการเรี ยนเพื่อให้ผลการเรี ยนดี
(2) การเตรี ยมตัวก่อนเรี ยนในแต่ละครั้ง
(3) การเข้าเรี ยนสม่าเสมอและตรงต่อเวลา
(4) ความเอาใจใส่ และมีสมาธิ ในการเรี ยน
(5) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(6) ซักถามครู เมื่อมีขอ้ สงสัยในขณะเรี ยน

𝐱̅ S.D.
4.27 0.69
4.29 0.68

ระดับ
มาก
มาก

4.37

0.57

มาก

4.31

0.67

มาก

4.28
4.30
4.39
4.09

0.70
0.67
0.63
0.80

มาก
มาก
มาก
มาก

4.25
4.33
4.23
4.34
4.22
4.26
4.13

0.70
0.61
0.66
0.71
0.70
0.68
0.81

มากทีส่ ุ ด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลที่มี
ผลต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พสาขาพาณิ ชยกรรมใน
โรงเรี ยนอาชีวศึกษา พบว่า ด้านปั จจัยเจตคติต่อการเรี ยนและแรงจูงใจต่อการเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
(x̅ = 4.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับมากทั้งสิ้ น ได้แก่ ตั้งใจเรี ยนเพื่ออนาคตของผูเ้ รี ยน
(x̅ = 4.39) รองลงมา สาขาวิชาที่ เรี ย นมี ความสาคัญและเป็ นสิ่ งที่ มี ป ระโยชน์ (x̅ = 4.37) และ
สาขาวิชาที่เรี ยนมีโอกาสในการประกอบอาชีพได้ดีเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน (x̅ = 4.31)
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ปั จจัยรองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านพฤติกรรมการเรี ยนอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.25) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทิ้งสิ้ น ได้แก่ การเข้าเรี ยนสม่ าเสมอและตรงต่อเวลา (x̅ = 4.34) การ
วางแผนการเรี ยนเพื่อให้ผลการเรี ยนดี (x̅ = 4.33) และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย (x̅
= 4.26)
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ตารางที่ 6 ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปัจจัย ด้ านครอบครัวและเพื่อนที่มีผลต่ อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียน
อาชีวศึกษา
𝐱̅ S.D. ระดับ
ข้ อ
รายการ
2.
ด้ านครอบครัวและเพื่อน
4.20 0.72
มาก
2.1 การสนับสนุนของครอบครัว
4.23 0.69
มาก
(1) การมีส่วนรวมของผูป้ กครองในการตัดสิ นใจ 4.25 0.65
มาก
เข้าศึกษาต่อในสาขาที่เรี ยน
(2) การเสนอแนะและช่วยในการวางแผนเกี่ยวกับ 4.12 0.65
มาก
การเรี ยน
4.27 0.72
มาก
(3) การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรี ยน 4.21 0.71
มาก
(4) การให้คาปรึ กษาเมื่อเกิดปั ญหาในการเรี ยน
4.24 0.70
มาก
(5) การเอาใจใส่ และติดตามผลการเรี ยน
4.29 0.70
มาก
(6) การให้กาลังใจและสร้างแรงบันดาลใจของ
ผูป้ กครอง (ร่ วมสร้างเป้ าหมายความสาเร็ จใน
การเรี ยน)
2.2 ความสั มพันธ์ ระหว่างเพื่อน
4.17 0.74
มาก
(1) เพื่อนให้กาลังใจในการเรี ยน
4.10
(2) การช่วยเหลือจากเพื่อนเมื่อนักเรี ยนมีปัญหาใน 4.19
ด้านต่างๆ ตามความจาเป็ น
(3) เพื่อนให้คาปรึ กษา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ 4.20
การเรี ยนอยูเ่ สมอ
(4) เพื่อนชักชวนไปทากิจกรรมต่างๆที่เป็ น
4.17
ประโยชน์
(5) เพื่อนให้ขอ้ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนเสมอ 4.05
(6) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน
4.31

0.76
0.71

มาก
มาก

0.74

มาก

0.69

มาก

0.80
0.72

มาก
มาก

จากตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปั จจัยด้านครอบครัวและเพื่อนที่
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พสาขาพาณิ ชยกรรมใน
โรงเรี ยนอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนของครอบครัวอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.23) เมื่อ
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พิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้งสิ้ น ได้แก่ การให้กาลังใจและสร้างแรงบันดาลใจของ
ผูป้ กครอง(ร่ วมสร้ างเป้ าหมายความสาเร็ จในการเรี ยน) (x̅ = 4.29 ) รองลงมา การสนับสนุนด้าน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรี ยนของผูป้ กครอง (x̅ = 4.27) การมีส่วนรวมของผูป้ กครองในการตัดสันใจ
เข้าศึกษาต่อในสาขาที่เรี ยน (x̅ = 4.25)
ปั จจัยรองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.17) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทั้งสิ้ นได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน (x̅ = 4.31) เพื่อน
ให้คาปรึ กษา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการเรี ยนอยู่เสมอ (x̅ = 4.20) และ การช่ วยเหลือจากเพื่อน
เมื่อนักเรี ยนมีปัญหาในด้านต่างๆ ตามความจาเป็ น (x̅ = 4.19)
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ตารางที่ 7 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปัจจัยด้ านการจัดการศึกษาทีม่ ีผลต่ อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียน
อาชีวศึกษา
𝐱̅ S.D.
ข้ อ
รายการ
ระดับ
3. ด้ านการจัดการศึกษา
4.18 0.78
มาก
3.1 ด้ านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
4.19 0.75
มาก
(1) เนื้อหาของหลักสู ตรมีความรู ้ที่ทนั สมัยทันต่อ
4.19 0.80
มาก
สถานการณ์โลกปัจจุบนั
(2) เนื้อหาของหลักสู ตรที่เรี ยนสามารถนาไป
4.23 0.75
มาก
ประกอบอาชีพได้
(3) เนื้อหาของหลักสู ตรสอดคล้องกับความต้องการ 4.18 0.74
มาก
และความสนใจของนักเรี ยน
(4) เนื้อหาของหลักสู ตรเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 4.17 0.69
มาก
(5) เนื้อหาของหลักสู ตรมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน 4.16 0.77
มาก
3.2 ด้ านครู ผ้ สู อน
4.26 0.76
มาก
(1) ความเพียงพอของครู ที่จดั การเรี ยนการสอนใน
4.16 0.83
มาก
หลักสู ตร
(2) ความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงของ 4.23 0.73
มาก
เนื้อวิชาที่สอนเป็ นอย่างดี
(3) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้และ
4.28 0.75
มาก
ประสบการณ์ ทาให้นกั เรี ยนสนใจการเรี ยนมาก 4.27 0.71
มาก
ขึ้น
(4) คุณธรรมและจิตสานึกในความเป็ นครู
(5) ความรอบรู ้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 4.23 0.74
มาก
และสามารถบูรณาการความรู ้ต่างๆให้แก่นกั เรี ยน
(6) ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรี ยนทุกคน
4.18 0.83
มาก
(7) การให้กาลังใจนักเรี ยนในการทางานที่ยากลาบาก 4.36 0.69
มาก
ให้สาเร็ จตามเป้าหมาย
(8) ความสัมพันธ์ที่ดีของครู
4.33 0.78
มาก
(9) การเป็ นแบบอย่างที่ดีของครู
4.33 0.75
มาก
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3.3 ด้ านวิธีการสอน
(1) การเตรี ยมการสื่ อการสอนทุกครั้ง
(2) การสารวจเวลาเรี ยน การเข้าชั้นเรี ยนของนักเรี ยน
ก่อนเรี ยนเสมอ
(3) บอกวัตถุประสงค์รายวิชาเรี ยน วิธีการเรี ยน
กิจกรรมและการประเมินผลก่อนที่จะสอนเสมอ
(4) วิธีการสอนเรื่ องที่เข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่าย
(5) การทบทวนเรื่ องเดิมก่อนเริ่ มสอนเรื่ องใหม่เสมอ
(6) เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถาม หรื อ มีส่วนร่ วม
ในการเรี ยน
(7) การยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับสภาพของผูเ้ รี ยนให้
เกิดความเข้าใจได้
(8) การมอบหมายงานและอธิบายงานจนเป็ นที่เข้าใจ
(9) แนวทางแก้ไขหรื อปรับปรุ งกับนักเรี ยนภาย
หลังจากการตรวจงานและหลังการทดสอบ
3.4 อาคาร สถานที่และสี่ อการเรียนการสอน
(1) ห้องเรี ยนมีขนาดเหมาะสมกับจานวนนักเรี ยน
(2) สื่ ออุปกรณ์ในการเรี ยนการสอนมีความทันสมัย
(3) สื่ อการเรี ยนการสอน เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน
(4) สิ่ งอานวยความสะดวกมีตาแหน่งที่เหมาะสม เช่น
น้ าดื่ม ห้องน้ าที่สะอาด
(5) ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์
เพียงพอกับจานวนของนักเรี ยน
(6) ความสะอาด และเรี ยบร้อยของสถานศึกษา

4.19
4.17
4.15

0.73
0.75
0.70

มาก
มาก
มาก

4.16

0.72

มาก

4.20
4.14
4.30

0.72
0.72
0.70

มาก
มาก
มาก

4.26

0.71

มาก

4.16
4.21

0.79
0.77

มาก
มาก

4.08
4.23
3.97
4.05
3.97

0.88
0.79
0.92
0.83
0.98

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.14

0.87

มาก

4.10

0.83

มาก

จากตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปั จจัยด้านการจัดการศึกษาที่มี
ผลต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พสาขาพาณิ ชยกรรมใน
โรงเรี ยนอาชีวศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ปัจจัยด้านครู ผสู ้ อน อยูใ่ นระดับมาก (x̅
=4.26) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทิ้งสิ้ น ได้แก่ การให้กาลังใจนักเรี ยนในการทางาน
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ที่ย ากลาบากให้ส าเร็ จตามเป้ าหมาย (x̅= 4.36) รองลงมา ความสัมพันธ์ ที่ดี ของครู และการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของครู (x̅ = 4.33) และคุณธรรมและจิตสานึกในความเป็ นครู (x̅ = 4.27)
รองลงมาด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับมาก (x̅ =4.19) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
อยูใ่ นระดับมากทิ้งสิ้ น ได้แก่ เนื้ อหาของหลักสู ตรที่เรี ยนสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ (x̅ =4.23)
เนื้อหาของหลักสู ตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรี ยน (x̅ =4.18) และ เนื้อหา
ของหลักสู ตรเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อ (x̅ =4.17)
รองลงมาด้านวิธีการสอน อยูใ่ นระดับมาก (x̅ =4.19) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
ทิง้ สิ้ น ได้แก่ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถาม หรื อ มีส่วนร่ วมในการเรี ยน (x̅ =4.30) การยกตัวอย่าง
ที่สอดคล้องกับสภาพของผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความเข้าใจได้ (x̅ =4.26) และแนวทางแก้ไขหรื อปรับปรุ ง
กับนักเรี ยนภายหลังจากการตรวจงานและหลังการทดสอบ (x̅ =4.21)
และด้านอาคาร สถานที่และสี่ อการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับมาก (x̅ =4.08) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทิ้งสิ้ น ได้แก่ ห้องเรี ยนมี ขนาดเหมาะสมกับจานวนนักเรี ยน (x̅ =4.23)
ห้องปฏิ บตั ิการต่างๆ เช่ น ห้องคอมพิวเตอร์ เพียงพอกับจานวนของนักเรี ยน (x̅ =4.14) และความ
สะอาด และเรี ยบร้อยของสถานศึกษา (x̅ =4.10)
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4.3 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่ างกันต่ อปั จจัยที่มีผลต่ อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเกรดเฉลีย่ สะสมแตกต่ างกันต่ อปัจจัย
ที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการทดสอบ (F-test One Way Analysis of Variance) ดัง
แสดงในตาราง
แหล่ งของความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ด้านลักษณะส่วนบุคคล
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ด้านครอบครัวและเพื่อน
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ด้านการจัดการศึกษา
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม
รวม
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัย

SS

df

Ms

F

Sig

0.004
0.156
0.161
0.008
0.100
0.109
0.057
0.151
0.209
0.105
0.408
0.513

1
8
9
1
8
9
3
16
19
7
32
39

1.084
0.205

5.294*

.000

0.522
0.198

2.643*

.034

0.409
0.257

1.591

.176

0.522
0.196

2.657*

.033

จากตารางที่ 8 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ ยสะสมแตกต่างกันต่อ
ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในภาพรวม พบว่า เกรดเฉลี่ ยสะสมที่ แตกต่างกันมีผลต่อ
ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 หากพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านครอบครัว
และเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
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ตารางที่ 9 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ ของเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่ างกัน ต่ อ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการ Least - Signifant Different (LSD) ดังแสดง
ในตาราง
เกรดเฉลีย่ สะสม

ค่ าเฉลีย่

เกรดเฉลีย่ สะสม ตา่ กว่ า 2.00
เกรดเฉลีย่ สะสม 2.00-2.49
เกรดเฉลีย่ สะสม 2.50 -2.99
เกรดเฉลีย่ สะสม 3.00-3.49
เกรดเฉลีย่ สะสม 3.50 ขึน้ ไป
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

𝐱̅
4.08
4.09
4.24
4.19
4.32

เกรดเฉลีย่
สะสม
ตา่ กว่ า 2.00
.040
.158
.095
.253

เกรดเฉลีย่
สะสม
2.00-2.49
.040
.118
.054
.213

เกรดเฉลีย่
สะสม
2.50 -2.99
.158
.118
.063
.094

เกรดเฉลีย่
สะสม
3.00-3.49
.095
.054
.063
.158

เกรดเฉลีย่
สะสม
3.50 ขึน้ ไป
.253*
.213*
.094
.158*
-

จากตารางที่ 9 การเปรี ยบเทียบระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน ต่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกันในภาพรวม พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ เกรดเฉลี่ยต่ากว่า 2.00 กับ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 -2.49 และ เกรด
เฉลี่ยสะสม 3.00 - 3.49 กับ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ส่ วนคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 10 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ ของเกรดเฉลีย่ สะสมทีแ่ ตกต่ างกัน ต่ อ
ปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคล โดยวิธีการ Least - Signifant Different (LSD) ดังแสดงในตาราง
เกรดเฉลีย่ สะสม

ค่ าเฉลีย่

เกรดเฉลีย่ สะสม ตา่ กว่ า 2.00
เกรดเฉลีย่ สะสม 2.00-2.49
เกรดเฉลีย่ สะสม 2.50 -2.99
เกรดเฉลีย่ สะสม 3.00-3.49
เกรดเฉลีย่ สะสม 3.50 ขึน้ ไป
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

𝐱̅
4.12
4.09
4.28
4.23
4.43

เกรดเฉลีย่
สะสม
ตา่ กว่ า 2.00
.021
.168
.110
.318

เกรดเฉลีย่
สะสม
2.00-2.49
.021
.190
.131
.339

เกรดเฉลีย่
สะสม
2.50 -2.99
.168
.190*
.058
.149

เกรดเฉลีย่
สะสม
3.00-3.49
.110
.131
.058
.207

เกรดเฉลีย่
สะสม
3.50 ขึน้ ไป
.318*
.339*
.149*
.207*
-

จากตารางที่ 10 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ของเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน
ต่อ ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมทุกระดับต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.49 มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับ เกรดเฉลี่ยสะสม
2.50 -2.99 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05

ตารางที่ 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ ของเกรดเฉลีย่ สะสมทีแ่ ตกต่ างกัน ต่ อ
ปัจจัยด้ านครอบครัวและเพื่อน โดยวิธีการ Least - Signifant Different (LSD) ดังแสดงในตาราง
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เกรดเฉลีย่ สะสม
เกรดเฉลีย่ สะสม ตา่ กว่ า 2.00
เกรดเฉลีย่ สะสม 2.00-2.49
เกรดเฉลีย่ สะสม 2.50 -2.99
เกรดเฉลีย่ สะสม 3.00-3.49
เกรดเฉลีย่ สะสม 3.50 ขึน้ ไป

ค่ าเฉลีย่

𝐱̅
4.06
4.05
4.26
4.20
4.26

เกรดเฉลีย่
สะสม
ตา่ กว่ า 2.00
.012
.199
.140
.199

เกรดเฉลีย่
สะสม
2.00-2.49
.012
.211
.152
.212

เกรดเฉลีย่
สะสม
2.50 -2.99
.199
.211*
.059
.000

เกรดเฉลีย่
สะสม
3.00-3.49
.140
.152
.059
.059

เกรดเฉลีย่
สะสม
3.50 ขึน้ ไป
.199
.212*
.000
.059
-

จากตารางที่ 11 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ของเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน
ต่อ ปั จจัยด้านครอบครัวและเพื่อน พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.05 คือ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.49 กับ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 -2.99 และ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 2.49 กับ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ส่ วนคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4.4 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา
ข้ อเสนอแนะด้ านลักษณะส่ วนบุคคล
1) ปัจจัยด้ านเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจต่ อการเรี ยน
1.1) โรงเรี ยนควรมีการวัดทัศนคติและเจตคติต่อการเรี ยนก่อนการเข้าศึกษา (N=2)
1.2) โรงเรี ยนควรหากิจกรรมเพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีต่อการเรี ยนอาชีวศึกษา (N=1)
2) ปัจจัยด้ านพฤติกรรมทางการเรียน
2.1) โรงเรี ยนควรหากิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านพฤติกรรมทางการเรี ยน (N=3)
2.2) โรงเรี ยนควรเปิ ดโอกาสให้มีการซักถามในห้องเรี ยน (N=2)
2.3) โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนเริ่ มเรี ยน เน้นการเข้าเรี ยนให้
ตรงต่อเวลา (N=2)

1.4.1 ข้ อเสนอแนะด้ านครอบครัวและเพื่อน
1) ด้ านการสนับสนุนของครอบครัว
1.1) ครอบครัวควรสนับสนุนในการเรี ยนเสริ ม (N=2)
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1.2) ครอบครัวควรให้คาปรึ กษา เมื่อเกิดปั ญหาในการเรี ยน (N=2)
1.3) ครอบครัวควรมีกิจกรรมร่ วมกัน (N=1)
2) ความสั มพันธ์ ระหว่างเพื่อน
2.1) โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน (N=3)
2.2) โรงเรี ยนควรมีมาตรการในการดูแลนักเรี ยนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาร่ วมกัน เช่น
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (N=2)
1.4.2 ข้ อเสนอแนะด้ านการจัดการศึกษา
1) ด้ านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
1.1) หลักสู ตรควรมีเนื้ อที่ทนั สมัย (N=3)
1.2) หลักสู ตรมีการกดดันต่อตัวผูเ้ รี ยนจึงควรปรับปรุ งเนื้อหาในหลักสู ตรให้เหมาะสม
กับสภาพผูเ้ รี ยน (N=1)
1.3) หลักสู ตรควรเพิ่มประสบการณ์การฝึ กงานมากยิง่ ขึ้น จะทาให้มีโอกาสในการทางาน
(N=1)
2) ด้ านครู ผ้ สู อน
2.1) อาจารย์ผสู ้ อนควรรับฟังนักเรี ยนอย่างเข้าใจ (N=4)
2.2) อาจารย์ควรเอาใจใส่ ดูแล เป็ นที่ปรึ กษาได้เมื่อนักเรี ยนมีปัญหาด้านการเรี ยน (N=2)
2.3) อาจารย์ควรมีจิตใจเมตตา (N=2)
2.4) อาจารย์ควรเป็ นแบบอย่างที่ดี (N=1)
3) ด้ านวิธีการสอน
3.1) โรงเรี ยนควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยมีเนื้อหาที่ทนั สมัยอยู่
เสมอ (N=5)
3.2) โรงเรี ยนควรเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการสอนด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพื่อเอาไป
ใช้ในอนาคตต่อไป (N=1)
4) อาคาร สถานที่และสื่ อการเรียนการสอน
4.1) โรงเรี ยนควรมีสื่อการเรี ยนที่พร้อมอยูเ่ สมอ เนื่องจากวิชาปฏิบตั ิบางครั้งอุปกรณ์ไม่
เพียงพอ (N=5)
4.2) โรงเรี ยนควรดูแลความสะอาดของสถานที่ให้มากขึ้น (N=2)
4.3) โรงเรี ยนควรพัฒนาและปรับปรุ ง อาคารเรี ยน สถานที่ ให้มีความเหมาะสมต่อการ
เรี ยนเนื่องจากเป็ นปั จจัยหลักที่มีส่วนช่วยให้สถานศึกษามีความน่าสนใจในการ
สมัครเข้าเรี ยน (N=2)
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4.4) โรงเรี ยนควรมีทุนการศึกษาให้ในระดับที่สูงขึ้น (N=1)

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา การอภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
สาขาพาณิ ชยกรรมของโรงเรี ยนอาชี วศึกษา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยน
ระดับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ สาขาพาณิ ชยกรรมของโรงเรี ย นอาชี วศึ ก ษาต่ อปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอาชีวศึกษา และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิ ชยกรรมในโรงเรี ยนอาชีวศึกษาที่
มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งสารวจ ประชากรในการวิจยั
ครั้ งนี้ เป็ นนัก เรี ย นระดับ ประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ สาขาพาณิ ชยกรรมของโรงเรี ย นอาชี วศึ ก ษา
จานวน 40,478 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย การสุ่ มแบบ
แบ่งขั้น ได้กลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนขนาดเล็กจานวน 10 โรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดกลาง จานวน 13
โรงเรี ยน และโรงเรี ยนขนาดใหญ่จานวน 15 โรงเรี ยน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 36 โรงเรี ยน หลังจาก
นั้นท าการเปิ ดตารางเครซี่ และมอร์ แ กน (Krejcie and Morgen) ได้จานวนนัก เรี ย นกลุ่ ม ตัวอย่า ง
ทั้ง สิ้ น 380 คน ได้แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้ น 328 คน คิ ดเป็ น 86.32% จากนั้นนาข้อมู ลที่ ไ ด้
กลับ มาตรวจสอบความสมบู รณ์ แ ละนามาวิเคราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรม
สาเร็ จรู ป ซึ่ งสถิ ติที่ใช้ครั้ งนี้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มตามเกรดเฉลี่ยสะสม (F-test One Way Analysis
of Variance) ถ้า พบความแตกต่ า งจะท าการทดสอบความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ โดยวิธี ก าร Least Signifant Different (LSD) และนาเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปของตารางประกอบความเรี ยง
5.1 สรุ ปผลการศึกษาวิจัย
5.1.1 คุณลักษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นักเรี ยนรวมทั้งหมด 328 คน ซึ่ งจาแนกตาม
เพศ และ เกรดเฉลี่ยสะสม
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 200 คน ร้อยละ 60.98 รองมาเป็ นเพศ
ชาย จานวน 128 คน ร้อยละ 39.02
เกรดเฉลี่ยสะสม ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามได้เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50-2.99 จานวน 92 คน
ร้อยละ 28.05 รองลงมาได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00-3.49 จานวน 87 คน ร้อยละ 26.52 และ เกรดเฉลี่ย
สะสม 3.50 ขึ้นไป จานวน 83 คน ร้อยละ 25.31
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ
สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาต่ อปัจจัยทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนอาชีวศึกษา
สรุ ปภาพรวมเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิ ช -ยก
รรมของโรงเรี ยนอาชี วศึกษาต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอาชีวศึกษา ในเขตกรุ งเทพฯ
และภาคตะวันออก อยูใ่ นระดับมากทั้งสามด้าน (x̅ = 4.22) โดยค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านลักษณะ
ส่ วนบุคคล (x̅ = 4.27) รองลงมาด้านครอบครัวและเพื่อน (x̅ =4.20) และ ด้านการจัดการศึกษา (x̅
= 4.18)
ด้ านลักษณะส่ วนบุคคล ประเด็นที่นกั เรี ยนมีความคิดเห็ นว่ามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
มาก คือ ด้านปั จจัยเจตคติต่อการเรี ยนและแรงจูงใจต่อการเรี ยน (x̅ = 4.29) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทั้งสิ้ น ได้แก่ ตั้งใจเรี ยนเพื่ออนาคตของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.39) รองลงมา สาขาวิชา
ที่เรี ยนมีความสาคัญและเป็ นสิ่ งที่ มีประโยชน์ (x̅ = 4.37) และ สาขาวิชาที่เรี ยนมีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพได้ดีเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน (x̅ = 4.31)
ปั จจัยรองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านพฤติกรรมการเรี ยนอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.25) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทิ้งสิ้ น ได้แก่ การเข้าเรี ยนสม่ าเสมอและตรงต่อเวลา (x̅ = 4.34) การ
วางแผนการเรี ยนเพื่อให้ผลการเรี ยนดี (x̅ = 4.33) และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย (x̅
= 4.26)
ด้ านครอบครัวและเพื่อน ประเด็นที่นกั เรี ยนมีความคิดเห็ นว่ามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
มาก คือ ปั จจัยด้านการสนับสนุนของครอบครัว (x̅ = 4.23) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับ
มากทั้ง สิ้ น ได้แ ก่ การให้ ก าลัง ใจและสร้ า งแรงบัน ดาลใจของผูป้ กครอง(ร่ ว มสร้ า งเป้ า หมาย
ความสาเร็ จในการเรี ยน) (x̅ = 4.29) รองลงมา การสนับสนุ นด้านค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการเรี ยนของ
ผูป้ กครอง (x̅ = 4.27) การมีส่วนรวมของผูป้ กครองในการตัดสันใจเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เรี ยน (x̅
= 4.25)
ปั จจัยรองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.17) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทั้งสิ้ นได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน (x̅ = 4.31) เพื่อน
ให้คาปรึ กษา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการเรี ยนอยู่เสมอ (x̅ = 4.20) และ การช่ วยเหลือจากเพื่อน
เมื่อนักเรี ยนมีปัญหาในด้านต่างๆ ตามความจาเป็ น (x̅ = 4.19)
ด้ านการจัดการศึกษา ประเด็นที่นกั เรี ยนมีความคิดเห็นว่ามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ น
ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ปั จจัยด้านครู ผสู ้ อน อยูใ่ นระดับมาก (x̅ =4.26) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทิ้งสิ้ น ได้แก่ การให้กาลังใจนักเรี ยนในการทางานที่ยากลาบากให้สาเร็ จตาม
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เป้าหมาย (x̅= 4.36) รองลงมา ความสัมพันธ์ที่ดีของครู และการเป็ นแบบอย่างที่ดีของครู (x̅ = 4.33)
และคุณธรรมและจิตสานึกในความเป็ นครู (x̅ = 4.27)
รองลงมาด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับมาก (x̅ =4.19) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
อยูใ่ นระดับมากทิ้งสิ้ น ได้แก่ เนื้ อหาของหลักสู ตรที่เรี ยนสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ (x̅ =4.23)
เนื้อหาของหลักสู ตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรี ยน (x̅ =4.18) และ เนื้อหา
ของหลักสู ตรเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อ (x̅ =4.17)
รองลงมาด้านวิธีการสอน อยูใ่ นระดับมาก (x̅ =4.19) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
ทิง้ สิ้ น ได้แก่ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถาม หรื อ มีส่วนร่ วมในการเรี ยน (x̅ =4.30) การยกตัวอย่าง
ที่สอดคล้องกับสภาพของผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความเข้าใจได้ (x̅ =4.26) และแนวทางแก้ไขหรื อปรับปรุ ง
กับนักเรี ยนภายหลังจากการตรวจงานและหลังการทดสอบ (x̅ =4.21)
และด้านอาคาร สถานที่และสี่ อการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับมาก (x̅ =4.08) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทิ้งสิ้ น ได้แก่ ห้องเรี ยนมี ขนาดเหมาะสมกับจานวนนักเรี ยน (x̅ =4.23)
ห้องปฏิ บตั ิการต่างๆ เช่ น ห้องคอมพิวเตอร์ เพียงพอกับจานวนของนักเรี ยน (x̅ =4.14) และความ
สะอาด และเรี ยบร้อยของสถานศึกษา (x̅ =4.10)
5.1.3 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่ อปั จจัยที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ สาขาพาณิช ยกรรมในโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาที่มี เกรดเฉลี่ย สะสม
แตกต่ างกัน
จากการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ ยสะสมแตกต่างกันต่อปั จจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในภาพรวม พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 หากพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า เกรดเฉลี่ย
สะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านครอบครัวและเพื่อน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ส่ วนเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อปั จจัยด้านการจัดการศึกษา
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม การเปรี ยบเทียบระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมที่
แตกต่างกัน ต่อ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกันในภาพรวม
พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 คือ เกรดเฉลี่ ยต่ ากว่า 2.00 กับ
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 -2.49 และ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 - 3.49 กับ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ส่ วน
คู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคล ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ของเกรดเฉลี่ยสะสม
ที่แตกต่างกัน ต่อ ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า เกรดเฉลี่ ยสะสมทุ กระดับต่างกัน อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.49 มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับ
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 -2.99 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ปั จจัยด้ านครอบครั วและเพื่อน ผลการเปรี ยบเที ย บความแตกต่า งเป็ นรายคู่ ของเกรดเฉลี่ ย
สะสมที่ แ ตกต่ า งกัน ต่ อ ปั จ จัย ด้า นครอบครั ว และเพื่ อ น พบว่า คู่ ที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.49 กับ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 -2.99 และ
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 - 2.49 กับ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ส่ วนคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
5.2 การอภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิ ชยกรรมของ
โรงเรี ยนอาชีวศึกษาในเขตกรุ งเทพฯ และภาคตะวันออก ต่อปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
อาชี วศึกษา ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอเป็ นภาพรวมและสรุ ปผลการวิจยั ที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ที่ต้ งั ไว้ สามารถอภิปรายได้ดงั ต่อไปนี้
5.2.1 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียน
อาชีวศึกษาต่ อปัจจัยทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนอาชีวศึกษา
ความคิดเห็ นของนักเรี ยนต่อปั จจัยทั้งสามด้านต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่ งถื อว่าปั จจัยทั้งสามด้านเป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อันจะ
ส่ งเสริ มการศึกษาให้เกิ ดสัมฤทธิ์ ผล ด้านที่นกั เรี ยนมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านเจตคติต่อการ
เรี ยนและแรงจูงใจต่อการเรี ยน เพราะ เจตคติและแรงจู งใจถื อเป็ นแรงขับภายในที่จะส่ งเสริ มให้
คนเราจะทาอะไรสู่ จุดมุ่งหมายให้เกิดความสาเร็ จได้ เจตคติมีท้ งั ทางบวก และทางลบโดย เจตคติเชิ ง
บวกและ เจตคติเชิ งลบ ทาให้เกิ ดพฤติกรรมทางบวกและทางลบได้ สอดคล้องกับ ทฤษฎี จิตวิทยา
ของ เฮอร์ ซเบอร์ ก เชื่ อว่า แรงจูงใจมีผลต่อพฤติกรรมเป็ นองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องกับงานที่ปฏิบตั ิ
โดยตรง และเป็ นสิ่ ง จู ง ใจให้ บุ ค ลากรเกิ ดความพึ ง พอใจในการท างานให้ป ระสบผลส าเร็ จได้
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ พิชญ์กฤตา พักโพธิ์ เย็น (2559) ได้ศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุ รกิจ
บัณฑิ ตย์ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ ปั จจัยด้านลักษณะ
ส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านการจัดการการศึกษา และปั จจัยด้านครอบครัวและเพื่อนของนักศึกษา ส่ วน
รายข้อที่ นกั เรี ยนมีความคิ ดเห็ นมากที่ สุด คือ ความตั้งใจเรี ยนเพื่ออนาคตของผูเ้ รี ยน เพราะความ
ตั้งใจเรี ยนส่ งผลมาจากพฤติกรรมการเรี ยนอันเกิดจากแรงจูงใจและเจตคติในการเรี ยนที่มุ่งมัน่ แนว
แน่ อันจะส่ งเสริ มให้นักเรี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยน สอดคล้องกับการศึ กษาของ ทิ พย์
วรรณ สุ ขใจรุ่ งวัฒนา (2553) ได้ศึกษา ปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนที่ ดีของนักเรี ยนชั้น
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มัธยมศึกษาปี ที่ 3 สังกัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม
พบว่า นัก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมการเรี ย นที่ ดีก ารปฏิ บ ตั ิ ตวั ในการสอบ และด้านการท างานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านการเตรี ยมตัวก่อนเรี ยน ด้านการปฏิบตั ิตวั ในชั้นเรี ยน ด้านการ
จัด ระบบการเรี ย นและด้า นการทบทวนบทเรี ย นอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ดัง นั้น นัก เรี ย นควรมี
พฤติกรรมการเรี ยนที่ดีมีความตั้งใจเรี ยน ซึ่ งส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
5.2.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่ อปัจจัยที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาทีม่ ีเกรดเฉลีย่ สะสมแตกต่ างกัน
จากการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ ยสะสมแตกต่างกันต่อปั จจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในภาพรวม พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 หากพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า เกรดเฉลี่ย
สะสมที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านครอบครัวและเพื่อน อย่าง
มีนัย สาคัญทางสถิ ติที่ .05 โดยการเปรี ยบเทีย บความแตกต่ างเป็ นรายคู่ ของเกรดเฉลี่ ย สะสมที่
แตกต่างกันพบว่า ส่ วนใหญ่คู่ที่มีความแตกต่างมากที่สุดคือ เกรดเฉลี่ ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ซึ่ งเป็ น
นักเรี ย นที่ เรี ยนดี มี พฤติ กรรมการเรี ยน และเจตคติ แรงจู งใจในการเรี ย นสู ง อี กทั้ง ยังได้รับการ
สนับสนุ นของผูป้ กครองและเพื่อน ทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น เนื่ องจากปั จจัย
ดังกล่าวสามารถทานายปั จจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอาชี วศึกษา สาขาพาณิ ชยก
รรมได้ สอดคล้องกับ ศิ วพร สุ วรรณมณี (2560) ได้ศึกษางานวิจยั ปั จจัยที่ สัมพันธ์ กบั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษธุ รกิจของนักศึกษาไทย: กรณี ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจพื้นฐานใน
ระดับมหาวิทยาลัย พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1) หน่วยงานในกากับของอาชี วศึกษา ควรกาหนดในเชิ งนโยบายในการสร้างแรงจูงใจและ
เจคคติในการเรี ยนอาชี วศึกษา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสาคัญในการเรี ยนอาชี วศึกษา เป็ นสิ่ งที่มี
ประโยชน์ สามารถประกอบอาชีพได้ดีเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
2) สถานศึ ก ษา ควรก าหนดพัน ธกิ จ ในการส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นมี ค วามตั้ง ใจเรี ย น และ
แรงจูงใจในการเรี ยนอาชี วศึกษาอันจะส่ งผลในการประสบความสาเร็ จในการเรี ยนอาชี วศึกษา โดย
ในเชิ งปฏิบตั ิควรมีวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่คานึ งถึงด้านของเจตคติและแรงจูงใจในการเรี ยน
โดยให้นกั เรี ยนเชื่อว่าสาขาวิชาที่เรี ยนมีความสาคัญ

78

3) สถานศึกษาควรให้กาลังใจนักเรี ยนในการทางานที่ยากลาบากให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย ควร
หากิ จกรรมในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของนักเรี ยน และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนตั้งใจ
เรี ยนเพื่ออนาคต
4) สถานศึกษาควรสร้างความสัมพันธ์กบั ครอบครัวเพื่อร่ วมมือในการจัดการการสอน อันจะ
ส่ งเสริ มในนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) เนื่ องจากผูว้ ิจยั ทาการศึกษานักเรี ยนที่เรี ยนสาขาพาณิ ชยการ ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั
ครั้งต่อไป ควรศึกษาปัญหาในการเรี ยนอาชีวศึกษาในสาขาอื่น
2) ควรศึกษาในทางลึ กในวิธีการเชิ งคุ ณภาพเพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการเรี ยน
อาชีวศึกษา
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา

.....................................................
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ จดั ทาเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามความคิดเห็นของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิ ชยกรรมของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาปริ ญญา
โท หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
ดังนั้นข้อมูลของท่านจึงเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาครั้งนี้
ทางผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ใคร่ ข อความร่ วมมื อจากท่ า นในการตอบแบบสอบให้ค รบทุ ก ข้อและตรงตามความ
คิดเห็นของท่าน ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามความคิดเห็นของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พสาขาพาณิ ชยกรรมของโรงเรี ยนอาชี วศึกษา ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุ คคล
ปัจจัยครอบครัวและเพื่อน และปัจจัยด้านการจัดการศึกษา
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ
ขอขอบพระคุณท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

นางสาวนวรัตน์ ศึกษากิจ
นักเรี ยนหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลสภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแบบสอบถามและการพิจารณาแต่ละข้อโดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง [ ]
หน้าข้อความ หรื อเติมข้อความในช่องว่าง.................... ที่เว้นไว้ ตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ

[ ] ชาย

[ ] หญิง

2. สถานศึกษา ……………………………………………………………………………………….
3. ก่อนเข้าเรี ยนในสาขานี้ นกั เรี ยนสาเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม
[ ] ต่ากว่า 2.00

[ ] 2.00 – 2.49

[ ] 2.50 – 2.99

[ ] 3.00 – 3.49

[ ] 3.50 – ขึ้นไป
4. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรี ยน ที่ศึกษาในปัจจุบัน ได้เกรดเฉลี่ยสะสม
[ ] ต่ากว่า 2.00

[ ] 2.00 – 2.49

[ ] 2.50 – 2.99

[ ] 3.00 – 3.49

[ ] 3.50 – ขึ้นไป
5. อาชีพของบิดา – มารดา(กรณี บิดา-มารดาถึงแก่กรรมโปรดให้ขอ้ มูลของผูอ้ ุปการะแทน)
5.1 บิดา
[ ] รับราชการหรื อทางานรัฐวิสาหกิจ

[ ] ค้าขาย / ธุ รกิจส่ วนตัว

[ ] ทาการเกษตร

[ ] พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน

[ ] รับจ้างทัว่ ไป

[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................

[ ] รับราชการหรื อทางานรัฐวิสาหกิจ

[ ] ค้าขาย / ธุ รกิจส่ วนตัว

[ ] ทาการเกษตร

[ ] พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน

[ ] รับจ้างทัว่ ไป

[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)............................

5.2 มารดา

6. รายได้ท้ งั หมดของบิดา – มารดารวมกันต่อเดือน(กรณี บิดา-มารดาถึงแก่กรรมโปรดให้ขอ้ มูลของผู ้
อุปการะแทน)
[ ] ต่ากว่า 10,000 บาท

[ ] 10,000 – 20,000 บาท

[ ] 20,001 – 30,000 บาท

[ ] 30,001 – 40,000 บาท

[ ] 40,001 – 50,000 บาท

[ ] มากกว่า 50,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ในช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยนมากที่สุด
ได้แก่
เห็นด้วยอย่างยิง่ หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นมากทีส่ ุ ด
เห็นด้วย
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นมาก
ไม่แน่ใจ
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
ไม่เห็นด้วย
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นน้ อย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นน้ อยทีส่ ุ ด
1.ปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคล
1.1 ปัจจัยด้ านเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจของผู้เรียน
ข้ อ
ข้ อคาถาม
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง
1. สาขาวิชาที่เรี ยนมีความสาคัญและเป็ นสิ่ งที่มี
ประโยชน์
2. สาขาวิชาที่เรี ยนมีโอกาสในการประกอบอาชีพได้
ดีเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
3. สาขาวิชาที่เรี ยนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
4. สาขานี้เป็ นที่ยอมรับในสังคม
5.

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ความตั้งใจเรี ยนเพื่ออนาคตของผูเ้ รี ยน

6.

สาขาที่เรี ยนมีโอกาสสาเร็ จได้มากกว่าสาขาอื่น
1.2. ปัจจัยด้ านเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจของผู้เรียน
ข้ อ
ข้ อคาถาม
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง
1. การวางแผนการเรี ยนเพื่อให้ผลการเรี ยนดี
2. การเตรี ยมตัวก่อนเรี ยนในแต่ละครั้ง
3. การเข้าเรี ยนสม่าเสมอและตรงต่อเวลา
4. ความเอาใจใส่ และมีสมาธิ ในการเรี ยน
5. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
6. ซักถามครู เมื่อมีขอ้ สงสัยในขณะเรี ยน
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2.ปัจจัยด้ านครอบครัวและเพื่อน
2.1.การสนับสนุนของครอบครัว
ข้ อ
ข้ อคาถาม
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง
1. การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการตัดสิ นใจเข้า
ศึกษาต่อในสาขาที่เรี ยน
2. การเสนอแนะและช่วยในการวางแผนเกี่ยวกับการ
เรี ยนของผูป้ กครอง
3. การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรี ยนของ
ผูป้ กครอง
4. การให้คาปรึ กษาเมื่อเกิดปั ญหาในการเรี ยนของ
ผูป้ กครอง
5. การเอาใจใส่ และและติดตามผลการเรี ยนของ
ผูป้ กครอง
6. การให้กาลังใจและสร้างแรงบันดาลใจของ
ผูป้ กครอง(ร่ วมสร้างเป้ าหมายความสาเร็ จในการ
เรี ยน)
2.2. ความสั มพันธ์ ระหว่างเพื่อน
ข้ อ
ข้ อคาถาม
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง
1. เพื่อนให้กาลังใจในการเรี ยน
2. การช่วยเหลือจากเพื่อนเมื่อนักเรี ยนมีปัญหาในด้าน
ต่างๆ ตามความจาเป็ น
3. เพื่อนให้คาปรึ กษา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ
เรี ยนอยูอ่ ย่างเสมอ
4. เพื่อนชักชวนไปทากิจกรรมต่างๆที่เป็ นประโยชน์
5. เพื่อนให้ขอ้ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับการเรี ยนเสมอ
6. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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3. ปัจจัยด้ านการจัดการศึกษา
3.1 หลักสู ตรการเรียนการสอน
ข้ อ
ข้ อคาถาม
มากทีส่ ุ ด มาก
เนื้อหาของหลักสู ตรมีความรู ้ที่ทนั สมัยทันต่อ
1.
สถานการณ์โลกปัจจุบนั
เนื้อหาของหลักสู ตรที่เรี ยนสามารถนาไปประกอบ
2.
อาชีพได้
เนื้อหาของหลักสู ตรสอดคล้องกับความต้องการและ
3.
ความสนใจของนักเรี ยน
4. เนื้อหาของหลักสู ตรเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
5. เนื้อหาของหลักสู ตรมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3.2. ครู ผ้ สู อน
ข้ อคาถาม
มากทีส่ ุ ด มาก
1 ความเพียงพอของครู ที่จดั การเรี ยนการสอนใน
หลักสู ตร
2 ความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงของ
เนื้อวิชาที่สอนเป็ นอย่างดี
3 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้และ
ประสบการณ์ ทาให้นกั เรี ยนสนใจการเรี ยนมากขึ้น
ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดี
4 คุณธรรมและจิตสานึกในความเป็ นครู
5. ความรอบรู ้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและ
สามารถบูรณาการความรู ้ต่างๆให้แก่นกั เรี ยน
6. ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรี ยนทุกคน
7. การให้กาลังใจนักเรี ยนในการทางานที่ยากลาบากให้
สาเร็ จตามเป้าหมาย
8. ความสัมพันธ์ที่ดีของครู
9. การเป็ นแบบอย่างที่ดีของครู

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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3.3 วิธีการสอน
มากทีส่ ุ ด

ข้ อคาถาม
มาก
1 การเตรี ยมการสื่ อการสอนทุกครั้ง
2. การสารวจเวลาเรี ยน การเข้าชั้นเรี ยนของนักเรี ยน
ก่อนเรี ยนเสมอ
3. บอกวัตถุประสงค์รายวิชาเรี ยน วิธีการเรี ยน กิจกรรม
และการประเมินผลก่อนที่จะสอนเสมอ
4. วิธีการสอนเรื่ องที่เข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่าย
5. การทบทวนเรื่ องเดิมก่อนเริ่ มสอนเรื่ องใหม่เสมอ
6. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถาม หรื อ มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
7. การยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับสภาพของผูเ้ รี ยนให้
เกิดความเข้าใจได้
8. การมอบหมายงานและอธิบายงานจนเป็ นที่เข้าใจ
9. แนวทางแก้ไขหรื อปรับปรุ งกับนักเรี ยนภายหลังจาก
การตรวจงานและหลังการทดสอบ
3.4. อาคาร สถานที่และสี่ อการเรียนการสอน
ข้ อ
ข้ อคาถาม
มากทีส่ ุ ด มาก
1. ห้องเรี ยนมีขนาดเหมาะสมกับจานวนนักเรี ยน
2. สื่ ออุปกรณ์ในการเรี ยนการสอนมีความทันสมัย
3. สื่ อการเรี ยนการสอน เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน
4. สิ่ งอานวยความสะดวกมีตาแหน่งที่เหมาะสม เช่น
น้ าดื่ม ห้องน้ าที่สะอาด
5. ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ เพียงพอ
กับจานวนของนักเรี ยน
6. ความสะอาด และเรี ยบร้อยของสถานศึกษา

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนตามความคิดเห็น ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา
3.1 ปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคล
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
3.2 ปัจจัยด้ านครอบครัวและเพื่อน
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
3.3 ปัจจัยด้ านการจัดการศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
-ขอขอบคุณที่กรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม -
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ขียน

นางสาวนวรัตน์ ศึกษากิจ

วันเดือนปี เกิด

15 ตุลาคม 2528

สถานที่เกิด

สมุทรปราการ

การศึกษา

สารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ตาแหน่งและสถานที่ทางาน

หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุ รกิจ

