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บทคัดย่อ 

ช่ือเร่ือง : ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามความคิดเห็นของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาพาณิชกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา 

โดย   :  นางสาวนวรัตน์ ศึกษากิจ 
ช่ือปริญญานิพนธ์ :  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิา  :  การบริหารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา 
อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์  
 
              (ผศ.ดร.พลเรือหญิง สุภทัรา เอ้ือวงศ)์ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อาชีวศึกษา 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรสาจาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั 
โดยประชากร คือ นกัเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพ และภาคตะวนัออกจ านวน 40,478 
คน จาก 162 โรงเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 สาขา
พาณิชกรรม ทั้งส้ิน จ านวน 380 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความคิก
เห็นของนักเรียนโดย F-Test (One Way Analysis of Variance ) เม่ือพบความแตกต่างจะท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการ Least – Signifant Different (LSD) ผลการวิจยัพบว่า 
ความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา
ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาชีวศึกษา อยู่ในระดบัมากทุกด้าน (x̅ = 4.22) เรียง
ตามล าดบัคือ ดา้นลกัษณะบุคคล (x̅ = 4.27) ดา้นครอบครัวและเพื่อน (x̅ = 4.20) และ ดา้นการจดั
การศึกษา (x̅ = 4.18) เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนัต่อ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม พบว่า เกรดเฉล่ียสะสมท่ีต่างกนัมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล และ
ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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กติติกรรมประกาศ 

การวิจัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และภาค
ตะวนัออก ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ไดรั้บความกรุณาจาก ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภทัรา เอ้ือวงศ ์อาจารยท่ี์
ปรึกษางานวิจยัเร่ืองน้ี ไดใ้ห้ค  าแนะน าและเสนอแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ มาโดยตลอดจนเน้ือหาขอ้มูลท่ีน ามาประกอบมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ
อยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านท่ีให้ค  าช้ีแนะในการแกไ้ขขอ้มูลบางประการท่ี
ยงัมีขอ้บกพร่องใหเ้กิดความสมบูรณ์ของเน้ือหาและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการในการด าเนินการวิจยั
คร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณพ่อแม่ ท่ีคอยให้การสนับสนุนส่งเสริมในการศึกษาเหล่าน้ีจนสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ นอกจากนั้นขอบคุณก าลงัใจดีๆ จาก เพื่อน ความดีอนัเกิดจากการศึกษา
คน้ควา้ในคร้ังน้ี ขอมอบแด่ บิดา มารดา ครูอาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยผลกัดนัและ
เป็นก าลงัใจในความกรุณาอนัยิง่ใหญ่จากท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

        ปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีต่างๆมีความเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งมาก  โลกก็มีการเปล่ียนแปลงในดา้น
ต่างๆอย่างรวดเร็ว  ท าให้ทุกคนเกิดการปรับตวัเพื่อให้ก้าวทนักบัเทคโนโลยีสมยัใหม่  ส่ิงท่ีจะ
พฒันามนุษยไ์ดดี้ท่ีสุด คือการศึกษา  การศึกษาเป็นกระบวนการส าคญัท่ีสุดท่ีจะพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์ห้เป็นคนท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีสติปัญญา ให้รู้จกัคิด วเิคราะห์ 
หรือประยุกต์ส่ิงต่างๆ ให้กา้วทนัเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
รู้จักแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน  อีกทั้ งการศึกษายงัช่วยท าให้คนแต่ละคนมีคุณธรรม จริยธรรม 
การศึกษายงัเป็นการเตรียมบุคคลเพื่อประกอบอาชีพตามท่ีถนดัตามท่ีตนเองศึกษามา  เป็นการผลิต
คนเขา้สู่หน่วยงานต่างๆ  โดยไดมี้การประกาศใช้ พระราชบญัญติัการศึกษาพุทธศกัราช 2542 ใน
หมวดท่ี 4 กล่าวถึง การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้
และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาโดย
ต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู ้เรียนมี
ความส าคัญ  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2542) การศึกษาในประเทศไทย ตั้ งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา ทุกระดบัมีเป้าประสงคใ์นการศึกษาท่ี
มุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตความรู้และความสามารถของผูเ้รียน ให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข  โดยการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา มุ่งเนน้ เพื่อพฒันาก าลงัคนดา้นวิชาชีพ ระดบัฝีมือ ระดบั
เทคนิคและระดบัเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึนและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตก าลงัคนตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน น าความรู้ในทาง
ทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผู ้เรียน (การอาชีวศึกษา , 2551) โดยการจัด
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาแบ่ง เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เพื่อพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือให้มีความช านาญเฉพาะดา้น 
สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ โดยระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จะรับผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาต่อ และระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะรับ
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ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเขา้ศึกษาต่อ โดยหลกัสูตรท่ีโรงเรียนใช้
จดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัเป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บการพฒันาโดยส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาประกอบดว้ย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2546) แบ่งเป็น 8 ประเภทวชิา คือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ศิลปหตัถกรรม คหกรรม เกษตรกรรม 
ประมง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมส่ิงทอ อยา่งไรก็ดีพบว่า จ  านวนนกัเรียนในสาขา
อุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม มีจ านวนนกัเรียนในสัดส่วนท่ีสูงกวา่ทุกสาขางานอยา่งเห็นไดช้ดั 
อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการของสถานประกอบการ ค่านิยมของผูป้กครองและนกัเรียน และจาก
เศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีแนวโน้มท่ีตอ้งการเพิ่มก าลงัคนในส่วนของเทคโนโลยีเพิ่มมาก
ยิง่ข้ึน สาขา   พาณิชยกรรมจึงเป็นสาขาท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก  
        การอาชีวศึกษามีความพยายามในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัพบปัญหาในการจดัการเรียน
การสอนซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของผู ้ส าเร็จการศึกษาทั้ งในด้านคุณภาพของผู ้เรียน  และด้าน
ภาพลกัษณ์ ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนก าลงัแรงงานท่ีจะป้อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน จากงานศึกษา
ขอ้มูล การปฏิรูปอาชีวศึกษาของประเทศไทย, 2559 พบวา่ การขาดแคลนแรงงานไม่ไดเ้กิดจากการ
ผลิตแรงงานไดไ้ม่เพียงพอ แต่เกิดจากปัญหาคุณภาพของระบบอาชีวศึกษา เน่ืองจากไม่สามารถ
ผลิตบุคลากรท่ีมีทกัษะความรู้ตรงกบัความตอ้งการของนายจา้งได ้ท าให้สถานประกอบการเลือกท่ี
จะจา้งผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเพื่อท างานเทคนิค และเลือกจา้งแรงงานการศึกษาพื้นฐานมา
ท างานช่างฝีมือ ท าให้นอกจากจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานแลว้ สถานประกอบการยงัตอ้ง
แบกรับภาระตน้ทุนในฝึกอบรมทกัษะให้แก่คนท างานก่อนปฏิบติังานจริงเพิ่มข้ึนอีก ส่วนดา้นผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (V-Net) พบว่า ในปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรกท่ีมีโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนเขา้สอบ 383 แห่ง มีผูเ้ขา้สอบ 51,000 คน ผลการสอบในวชิาความรู้พื้นฐานทัว่ไป
พบว่า อยู่ในระดบัต ่า วิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพทั้งสาขา พาณิชย กรรม ศิลปกรรม คหกรรม 
การท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลาง และอุตสาหกรรม อยู่ในระดบัต ่า (อดิศร สินประสงค์, 2562)  
และจากขอ้มูล สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2560 พบว่า 
คะแนนโดยภาพรวมแตกต่างกนัออกไป แต่ส่วนใหญ่ โรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ 
และภาคตะวนัออก มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-Net) ค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูง อีกทั้งยงัพบ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับท่ีสูงเช่นกันโดย
แบ่งเป็น ค่าเฉล่ีย 90.56, 78.33 และ 86.12 ตามล าดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 22.57 , 17.20 และ 
18.07 ตามล าดบั ซ่ึงจากขอ้มูลคะแนนคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
(V-Net) ดงักล่าว จะเห็นไดว้า่โรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวนัออก ส่วน
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ใหญ่แล้วมีนักเรียนท่ีเรียนดี  จึงเป็นสาเหตุท่ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษานักเรียนท่ีเรียนดีดงักล่าวว่ามี
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัใดท่ีน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
        คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนอาชีวศึกษา สามารถวดัผลไดด้ว้ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณภาพ
การศึกษาของผูเ้รียนซ่ึงอาจประเมินจากการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงนั้น อาจเกิดจากหลาย
ปัจจยัด้วยกนั ซ่ึง Prescott Danial A. ได้สรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ้6 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นร่างกาย ปัจจยัทางดา้นความรัก ปัจจยัทางวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม ปัจจยั
ทางด้านความสัมพนัธ์ในหมู่เพื่อนวยัเดียวกัน ปัจจยัทางพฒันาแห่งตนเอง และปัจจยัด้านการ
ปรับตวั นอกจากน้ี รุจิราพรรณ  คงช่วย (2557)  ไดศึ้กษา รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเขตภาคใต ้ มี 3 
ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเรียน และปัจจยัดา้นการสนบัสนุนทาง
สังคม สอดคล้องกบัการศึกษาของ สุพิชญ์กฤตา พกัโพธ์ิเย็น (2559) ได้ศึกษา การศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษา ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา และปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน
ของนกัศึกษาดงันั้นการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และ 
พิศิษฐ์ ช านาญนา (2558) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน คณะวิชาการตลาด 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (การจดัการอาชีวศึกษา) มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบวา่ ปัจจยัดา้นผูเ้รียน 
ดา้นผูส้อน ดา้นครอบครัว และดา้นโรงเรียนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน คณะ
วิชาการตลาด วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ย่อมเป็น
แนวทางส าคญัหน่ึงท่ีสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนไดอ้ยา่งดี  
        จากปัญหาการเรียนอาชีวศึกษา ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงมีผูศึ้กษาใน
หลายดา้น ในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดไวส้ามดา้น เพื่อศึกษาวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลเพื่อน าไปสู่การ
พฒันา   

 
ค ำถำมในกำรวจัิย 

1. นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษามีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ 
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2. นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีเกรด
เฉล่ียสะสมแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่าง
กนัหรือไม่ 
 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
        1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาชีวศึกษา 
        2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั 
 
สมมุติฐำนกำรวจัิย 
        นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีเกรด
เฉล่ียแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั  
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
        การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
           1.1 ปัจจัยด้ำนลกัษณะส่วนบุคคล 
              1) เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัเรียน 
              2) พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
           1.2  ปัจจัยด้ำนครอบครัวและเพ่ือน 
              1) การสนบัสนุนของครอบครัว 
              2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 
           1.3 ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
              1) หลกัสูตร 
              2) ครูผูส้อน 
              3) วธีิการสอน 
              4) อาคาร สถานท่ีและส่ือการเรียนการสอน 
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1. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
        ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 สาขา
พาณิชยกรรมของโรงเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวนัออก นักเรียน
จ านวน 40,478 คน จาก 162 โรงเรียน (ขอ้มูลจากกระทรวงศึกษาธิการ ณ วนัท่ี 10 มกราคม ปี 2561) 
 
กรอบแนวคิด  
        ในการวจิยัคร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดดงัแสดงในรูปภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขา
พาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ข้อมูลท่ีเป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอาชีวศึกษาใหสู้งข้ึน 
 
 
 
 
 

1.ปัจจยัด้ำนลกัษณะส่วนบุคคล 
1.1 เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัเรียน 
1.2 พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

2. ปัจจยัด้ำนครอบครัวและเพ่ือน 
2.1 การสนบัสนุนของครอบครัว 
2.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือน 

3. ปัจจยัด้ำนกำรจดักำรศึกษำ 
3.1 หลกัสูตร 
3.2 ครูผูส้อน 
3.3 วธีิการสอน 
3.4 อาคาร สถานท่ีและส่ือการเรียนการสอน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของ
โรงเรียนในสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
        ผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะของการวจิยัคร้ังน้ีไว ้ดงัน้ี 
        ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  หมายถึง  ส่ิงท่ีมีผลต่อการสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงสาขาพาณิชยกรรมของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยแบ่งย่อยเป็น 3 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัดา้น
ลกัษณะส่วนบุคคล 2) ปัจจยัครอบครัวและเพื่อนและ 3) ปัจจยัดา้นการจดัการศึกษา 
        1. ปัจจัยด้ำนลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง  ปัจจยัส่วนตวัของนกัเรียนแต่ละบุคคลท่ีส่งผลต่อ
การเรียนรู้ทางดา้นการเรียนโดยจ าแนกเป็น 2 ดา้นคือ 1) เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียน และ 2)
พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
              1.1 เจตคติต่อกำรเรียนและแรงจูงใจต่อกำรเรียน  หมายถึง ความรู้สึกของนกัเรียนอนัเป็น
ผลเน่ืองจากการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ ท่ีไดรั้บจากผูส้อน ท่ีมีต่อการเรียนระดบัอาชีวศึกษา โดย
อาจแสดงออกในรูปของอารมณ์ ความรู้สึก เช่น รู้สึกมีความสุขท่ีไดเ้รียน มีความสนใจในการเรียน 
มีความคิดว่าการเรียนอาชีวศึกษามีประโยชน์ มีความเพียรพยายาม ความตั้ งใจเรียน มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน เป็นตน้ 
              1.2 พฤติกรรมกำรเรียน  หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสนใจ วางแผนการเรียน และ
เอาใจใส่ต่อการเรียน ประกอบดว้ย การเขา้เรียนตรงเวลา มีสมาธิในการเรียน มีการซกัถามเม่ือมีขอ้
สงสัย ส่งการบ้านหรือส่งรายงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มีการทบทวนบทเรียนและศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม  
        2. ปัจจัยครอบครัวและเพ่ือน หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัครอบครัวและเพื่อนในการให้ค  าปรึกษา 
ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนบัสนุนเก่ียวกบัการเรียนของนกัเรียน จ าแนกเป็น 2 ดา้น คือ  1) การสนบัสนุน
ของครอบครัวหรือผูป้กครอง และ 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 
           2.1 กำรสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง หมายถึง การท่ีนกัเรียนไดรั้บการสนบัสนุน 
ช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัวทางด้านอารมณ์ ขอ้มูลข่าวสาร ค าแนะน า เงิน เวลา หรือวตัถุ
ส่ิงของต่างๆ เพื่อช่วยใหน้กัเรียนบรรลุเป้าหมายทางการเรียน และเห็นคุณค่าในตนเอง 
           2.2 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเพ่ือน หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนกบันกัเรียนซ่ึงเป็นการ
ให้ค  าปรึกษาเร่ืองการเรียนซ่ึงกนัและกนั การเอาใจใส่การยอมรับความแตกต่าง การให้ก าลงัใจแก่
กนัตลอดจนไดรั้บโอกาสในการให้ท างานกลุ่มร่วมกนัจากผูส้อนซ่ึงเป็นการส่งเสริมในส่วนของ
การเรียนรู้และสามารถน าพาไปสู่การพฒันาการเรียนไดใ้นท่ีสุด 
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        3. ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง  องคป์ระกอบในการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ภายนอก ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ  1) หลกัสูตรการเรียนการสอน  2) 
ครูผูส้อน  3) วธีิการสอน และ 4) อาคาร สถานท่ีและส่ือการเรียนการสอน 
           3.1 หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  หมายถึง  เน้ือหาของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขา
พาณิชยการมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนอาชีวศึกษา และมีเน้ือหาท่ีทนัสมยัต่อเทคโนโลยปัีจจุบนั 
           3.2 ครูผู้สอน หมายถึง ความรู้ความสามารถของครู ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
ท าให้นักเรียนสนใจการเรียนมากข้ึน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเน้ือหาวิชาได้ดี พร้อมทั้ง 
คุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นครู มีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างนกัเรียน และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ใหแ้ก่นกัเรียนได ้
           3.3 วิธีกำรสอน หมายถึง การเตรียมการส่ือการสอน มีวิธีการสอนเร่ืองหรือยกตวัอย่าง ท่ี
เขา้ใจยากให้เขา้ใจไดง่้าย บอกวตัถุประสงคร์ายวิชาเรียน วิธีการเรียน กิจกรรมและการประเมินผล
ก่อนท่ีจะสอนเสมอ เปิดโอกาสให้นกัเรียนสอบถาม และมีการมอบหมายงานและอธิบายงานจน
เป็นท่ีเขา้ใจ 
           3.4 อำคำร สถำนที่และส่ือกำรเรียนกำรสอน หมายถึง อาคาร สถานท่ีทั้งในภายในห้องเรียน
และภายนอกห้องเรียน เช่น ห้องเรียน มีหอ้งปฏิบติัการมีจ านวนเพียงพอกบัผูเ้รียน ห้องปฏิบติัการมี
แสงสวา่งเพียงพอ อากาศ ถ่ายเท หรือมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม สภาพแวดลอ้มภายในห้องสะอาด เอ้ือ
ต่อการเรียน ภายนอกห้องเรียนในดา้นการจดัการเรียนการสอน เช่น จดัอาคารเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
รวมถึงการสนบัสนุนอุปกรณ์ต่างและเทคโนโลย ีเช่นวสัดุ อุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอน ดา้น
วชิาการ หนงัสือ ต ารา ส่ิงพิมพ ์วารสารวชิาการ งานวจิยั บทความวชิาการท่ีทนัสมยัและหลากหลาย 
        ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  หมายถึง คุณลกัษณะ รวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอนัเป็น
ผลมาจากการเรียนการสอนท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและสามารถวดัได้
โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัยและดา้นทกัษะพิสัย  ท่ีแสดงออกใน
รูปแบบของเกรดเฉล่ีย 



 

 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้จิยัไดท้  ำกำรศึกษำเอกสำรและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งกำรศึกษำเป็น 4 ส่วน คือ 
        1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
           1.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
           1.2 ลกัษณะการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
           1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้วดัและประเมินผล 
           1.4 การวดัและประเมินผล 
        2.ปัจจัยทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
           2.1 แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
           2.2 ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
           2.3 ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน 
           2.4 ปัจจัยด้านการจัดการศึกษา 
        3.การจัดการอาชีวศึกษา 
        4.งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
        1.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
        มีนกัวิชำกำร และผูว้ิจยั ไดใ้ห้ควำมหมำย หรือค ำจ ำกดัควำมของผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไว้
หลำยท่ำน ผูว้จิยัไดใ้หค้วำมหมำยของ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  หมำยถึง คุณลกัษณะ รวมถึงควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของบุคคลอนัเป็นผลมำจำกกำรเรียนกำรสอนท่ีจะท ำใหน้กัเรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและสำมำรถวดัไดโ้ดยกำรแสดงออกมำทั้ง 3 ด้ำน คือ ดำ้นพุทธิพิสัย ดำ้นจิตพิสัยและ
ดำ้นทกัษะพิสัย ท่ีแสดงออกในรูปแบบของเกรดเฉล่ีย ตำมควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 
        กูด (Good, 1993:7 อำ้งถึงใน รสริน  พนัธุ, 2550 : 42) กล่ำววำ่  ผลสัมฤทธ์ิ  คือ กำรท ำใหส้ ำเร็จ 
(accomplishment) หรือประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรกระท ำท่ีก ำหนดให้หรือในด้ำนควำมรู้ส่วน
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนหมำยถึงควำมรู้(knowledge attained) กำรพฒันำทกัษะในกำรเรียน อำจจะ
พิจำรณำจำกคะแนนสอบท่ีก ำหนดใหค้ะแนนท่ีไดจ้ำกงำนท่ีครูมอบหมำยใหห้รือทั้งสองอยำ่ง 
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        ไพศำล หวงัพำนิช (2533: 209) ไดใ้หค้วำมหมำยของ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไวด้งัน้ี หมำยถึง 
คุณลักษณะและควำมสำมำรถของบุคคล อันเกิดจำกกำรเรียนกำรสอนเป็นกำรเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม และประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีเกิดจำกกำรฝึกอบรม หรือจำกกำรสอน กำรวดัผลสัมฤทธ์ิ 
จึงเป็นกำรตรวจสอบระดบัควำมสำมำรถหรือควำมสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของ
บุคคลว่ำเรียนรู้และเท่ำไร มีควำมสำมำรถชนิดใดซ่ึงสำมำรถวดัได้ 2 แบบ ตำมจุดมุ่งหมำยและ
ลกัษณะวชิำท่ีสอน คือกำรวดัดว้ยกำรปฏิบติั และ กำรวดัดำ้นเน้ือหำ 
        ทิศนำ แขมมณี (2548 : 10) กล่ำวว่ำ  ผลสัมฤทธ์ิ คือ กำรท ำให้ส ำเร็จ หรือประสิทธิภำพ 
ทำงดำ้นกำรกระท ำในทกัษะท่ีก ำหนดให้หรือดำ้นควำมรู้ ส่วนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมำยถึง 
กำรเข้ำถึงควำมรู้ กำรพฒันำทกัษะด้ำนกำรเรียน ซ่ึงอำจพิจำรณำจำกคะแนนสอบท่ีก ำหนดให้
คะแนนท่ีไดจ้ำกงำนท่ีครูมอบหมำยใหห้รือทั้งสองอยำ่ง 
        ปรำณี กองจินดำ (2550 : 42) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนหมำยถึงควำมสำมำรถหรือ
ผลส ำเร็จท่ีไดรั้บจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบกำรณ์
เรียนรู้ทำงดำ้นพุทธิพิสัยจิตพิสัย และทกัษะพิสัยและยงัไดจ้  ำแนกผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
        อรทยั  จนัใด (2553) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมำยถึงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท่ี
จะพยำยำมเขำ้ถึงควำมรู้หรือทกัษะซ่ึงเกิดจำกกำรกระท ำท่ีประสำนกนัตอ้งอำศยัควำมพยำยำมอยำ่ง
มำกทั้งองคป์ระกอบทำงดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสติปัญญำและองคป์ระกอบท่ีใชส้ถิติปัญญำ แสดงออก
ในรูปของควำมส ำเร็จ ซ่ึงสำมำรถสังเกตและวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือทำงจิตวิทยำหรือแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทัว่ไป 
        สุทธภำ  บุญแซม  (2553 : 4) ไดใ้ห้ควำมหมำย ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมำยถึง ผลผลิตท่ีเกิด
จำกกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีจะท ำใหน้กัเรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและควำมสำมำรถ
วดัได้โดยกำรแสดงออกมำทั้ง 3 ดำ้น คือ ดำ้นพุทธิพิสัย ดำ้นจิตพิสัย และด้ำนทกัษะพิสัยไวต้ำม
ลกัษณะของวตัถุประสงคข์องกำรเรียนกำรสอนท่ีแตกต่ำงกนั 
        สิริสรณ์  สิทธิรินทร์(2554) กล่ำววำ่ ควำมหมำยผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมส ำเร็จ
ทำงกำรเรียนของบุคคลท่ีวดัได้จำกกระบวนกำรทดสอบหรือกระบวนกำรท่ี ไม่ต้องอำศยักำร
ทดสอบดว้ยวธีิกำรอยำ่งหลำกหลำยเช่น กำรตรวจผลงำนของผูเ้รียนกำรสังเกตพฤติกรรม เป็นตน้ 
        ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ให้ค  ำจ  ำกดัควำมผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนว่ำคุณลกัษณะ รวมถึง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคคลอนัเป็นผลมำจำกกำรเรียนกำรสอน หรือ มวลประสบกำรณ์ทั้งปวง
ท่ีบุคคลไดรั้บจำกกำรเรียนกำรสอน ท ำให้บุคคลเกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดำ้นต่ำงๆ ของ
สมรรถภำพทำงสมอง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเป็นกำรตรวจสอบระดบัควำมสำมำรถสมองของบุคคล
ว่ำเรียนแล้วรู้อะไรบำ้ง และมีควำมสำมำรถด้ำนใดมำกน้อยเท่ำไร  ตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
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เรียนกำรฝึกฝนหรือประสบกำรณ์ต่ำงๆ ทั้ งในโรงเรียน ท่ีบ้ำน และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ รวมทั้ ง
ควำมรู้สึก ค่ำนิยม จริยธรรมต่ำงๆ ก็เป็นผลมำจำกกำรฝึกฝนดว้ย 
 
        1.2 ลกัษณะการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
        กำรเรียนรู้ท่ีผ่ำนมำเรำสำมำรถตรวจสอบไดจ้ำกกำรวดัผลสัมฤทธ์ิ แต่ว่ำกำรวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน มีหลำยลกัษณะดงัท่ีนกัวชิำกำรหลำยท่ำนไดใ้หข้อ้สรุปไวต่้อไปน้ี 
        ไพศำล หวงัพำนิช (2523: 137) ได้แบ่งกำรวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมจุดมุ่งหมำยและ
ลกัษณะวชิำท่ีสอน สำมำรถวดัได ้2 แบบ คือ 
           1. กำรวดัด้ำนปฏิบติั เป็นกำรตรวจสอบระดบัควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัหรือทกัษะของ
ผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงควำมสำมำรถในรูปกำรกระท ำจริง ใหเ้ป็นผลงำนกำรวดัแบบน้ี
ตอ้งใชข้อ้สอบภำคปฏิบติั 
           2.  กำรว ัดด้ำนเน้ือหำ เป็นกำรตรวจสอบควำมสำมำรถเก่ียวกับเน้ือหำวิชำซ่ึงเป็น
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึงพฤติกรรมควำมสำมำรถดำ้นต่ำงๆ สำมำรถวดัไดโ้ดยใช ้
“ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ” 
        บุญชม  ศรีสะอำด (2532: 8-9) ไดแ้บ่งลกัษณะของแบบทดสอบออกเป็น 2 ประเภทคือ 
           1.แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์  หมำยถึง แบบทดสอบท่ีสร้ำงข้ึนตำมจุดประสงค์ เชิง
พฤติกรรม มีคะแนนจุดตดัหรือคะแนนเกณฑ์ท่ีใช้ส ำหรับตดัสินว่ำผูเ้รียนมีควำมรู้ตำมเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดไวห้รือไม่ กำรวดัเพื่อใหต้รงจุดประสงคซ่ึ์งเป็นหวัใจของขอ้สอบในแบบทดสอบประเภทน้ี 
           2. แบบทดสอบอิงกลุ่ม  หมำยถึง แบบทดสอบท่ีสร้ำงเพื่อวดัให้ครอบคลุมหลกัสูตรสร้ำง
ตำมตำรำงวิเครำะห์หลกัสูตร สำมำรถจ ำแนกผูเ้รียนตำมควำมเก่งอ่อนได ้กำรรำยงำนผลกำรสอบ
อำศยัคะแนนมำตรฐำนซ่ึงเป็นคะแนนท่ีสำมำรถวดัไดท่ี้แสดงถึงสถำนภำพควำมสำมำรถของบุคคล 
เม่ือเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 
        ลว้น สำยยศ และองัคณำ สำยยศ (2536: 146-147) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิไดเ้ป็น 2 
พวก คือ 
           1. แบบทดสอบของครู หมำยถึง ชุดของค ำถำมท่ีครูเป็นผูส้ร้ำงข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้ค ำถำมเก่ียวกบั
ควำมรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในหอ้งเรียนวำ่นกัเรียนมีควำมรู้มำกแค่ไหน บกพร่องตรงไหน จะไดส้อน
ซ่อมเสริม หรือเป็นกำรวดัควำมพร้อมท่ีจะเรียนในบทเรียนใหม่ ข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของครู 
           2. แบบทดสอบมำตรฐำน แบบทดสอบประเภทน้ีสร้ำงข้ึนจำกผูเ้ช่ียวชำญในแต่ละสำขำวิชำ
หรือจำกครูผูส้อนวชิำนั้น แต่ผำ่นกำรทดลองคุณภำพหลำยคร้ัง จนกระทัง่มีคุณภำพดีจึงสร้ำงเกณฑ์
ปกติ ของแบบทดสอบนั้น สำมำรถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่ำของกำรเรียนกำรสอน
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ในเร่ืองใดๆ ก็ได้ แบบทดสอบมำตรฐำนจะมีคู่มือด ำเนินกำรสอบ บอกวิธีกำรสอบและยงัมี
มำตรฐำนในดำ้นกำรแปลคะแนนดว้ยทั้งแบบทดสอบท่ีครูสร้ำงข้ึนและแบบทดสอบมำตรฐำน มี
วธีิกำรสร้ำงขอ้ค ำถำมเหมือนกนั เป็นค ำถำมท่ีวดัเน้ือหำและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว้ มีวธีิกำรสร้ำง
ข้อค ำถำมเหมือนกัน เป็นค ำถำมท่ีวดัเน้ือหำและพฤติกรรมท่ีสอนไปแล้ว จะเป็นพฤติกรรมท่ี
สำมำรถตั้งค  ำถำมวดัได ้ซ่ึงควรวดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมต่ำงๆ ดงัน้ี 
 1) ควำมรู้ควำมจ ำ 
 2) ควำมเขำ้ใจ 
 3) กำรน ำไปใช ้
 4) กำรวเิครำะห์ 
 5) กำรสังเครำะห์ 
 6) กำรประเมินค่ำ 

 

        ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ีดี 
        สมนึก ภทัทิยธนี (2556: 67-71) ไดก้ล่ำวถึงลกัษณะแบบทดสอบท่ีมีคุณภำพควรมีลกัษณะ ท่ีดี 
10 ประกำร ดงัน้ี 
           1. ควำมเท่ียงตรง (Validity) หมำยถึง คุณภำพของแบบทดสอบ ท่ีสำมำรถวดัได้ตรงกับ
จุดมุ่งหมำยท่ีต้องกำร หรือวดัในส่ิงท่ีต้องกำรวดัได้อย่ำงถูกต้องแม่นย  ำ ควำมเท่ียงตรงจึง
เปรียบเสมือนหวัใจของแบบทดสอบ ลกัษณะควำมเท่ียงตรงของแบบทดสอบ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด
คือ ควำมเท่ียงตรงตำมเน้ือหำ ควำมเท่ียงตรงโครงสร้ำง ควำมเท่ียงตรงตำมสภำพและควำมเท่ียงตรง
ตำมกำรพยำกรณ์ 
           2. ควำมเช่ือมัน่ (Reliability) หมำยถึง ลกัษณะของแบบทดสอบทั้งฉบบัท่ีสำมำรถวดัไดค้งท่ี
คงวำไม่เปล่ียนแปลง ไม่วำ่จะท ำกำรทดสอบใหม่ก่ีคร้ังก็ตำม 
           3. ควำมยุติธรรม (Fair) หมำยถึง ลักษณะของแบบทดสอบท่ีไม่เปิดโอกำสให้มีควำม
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบในกลุ่มผูเ้ขำ้สอบด้วยกนั ไม่เปิดโอกำสให้นกัเรียนท ำขอ้สอบไดโ้ดยกำรเดำ 
ไม่ให้นกัเรียนท่ีไม่สนใจในกำรเรียนท ำขอ้สอบไดดี้ ผูท่ี้ท  ำขอ้สอบไดค้วรเป็นนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง 
และขยนั 
           4. ควำมลึกของค ำถำม (Searching) ขอ้สอบแต่ละขอ้จะตอ้งไม่ถำมผิวเผินหรือถำมประเภท
ควำมรู้ควำมจ ำ แต่ตอ้งถำมให้นักเรียนน ำควำมรู้ควำมเขำ้ใจไปคิดดดัแปลงแก้ปัญหำจึงจะตอบ
ขอ้สอบได ้
           5. ควำมย ัว่ยุ (Exemplary) หมำยถึง แบบทดสอบท่ีนกัเรียนท ำดว้ยควำมสนุกเพลิดเพลินไม่
เบ่ือหน่ำย 
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           6. ควำมจ ำเพำะเจำะจง (Definition) หมำยถึง ขอ้สอบท่ีมีแนวทำงหรือทิศทำงกำรถำม    กำร
ตอบตอ้งชดัเจน ไม่คลุมเครือ ไม่แฝงกลเมด็ใหน้กัเรียนงง 
           7. ควำมเป็นปรนยั (Objective) แบบทดสอบจะเป็นปรนยัจะตอ้งมีคุณสมบติั 3 ประกำรคือตั้ง
ค ำถำมใหช้ดัเจน ตรวจใหค้ะแนนไดต้รงกนั และแปลควำมหมำยของคะแนนไดเ้หมือนกนั 
           8. ประสิทธิภำพ (Efficiency) หมำยถึง แบบทดสอบท่ีมีจ ำนวนขอ้มำกพอประมำณ ใช้เวลำ
พอเหมำะ ประหยดัค่ำใชจ่้ำย จดัท ำแบบทดสอบดว้ยควำมประณีต สำมำรถตรวจใหค้ะแนนไดอ้ยำ่ง
รวดเร็ว รวมถึงกำรมีส่ิงแวดลอ้มในกำรสอนท่ีดี 
           9. อ ำนำจจ ำแนก (Discrimination) หมำยถึง ควำมสำมำรถของขอ้สอบในกำรจ ำแนกผูส้อบท่ี
มีคุณลกัษณะ หรือควำมสำมำรถแตกต่ำงกนัออกจำกกนัไดข้อ้สอบท่ีดีจะตอ้งมีอ ำนำจจ ำแนกสูง 
           10. ควำมยำก (Difficulty) หมำยถึง จ ำนวนคนท่ีตอบขอ้สอบได้ถูกหรืออตัรำส่วนของคน
ตอบถูกกบัจ ำนวนคนทั้งหมดท่ีเขำ้สอบมำกน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบัทฤษฎีท่ีเป็นหลกัยึด เช่น ตำม
ทฤษฎีกำรวดัแบบอิงกลุ่ม ข้อสอบท่ีดีคือข้อสอบท่ีไม่ง่ำยหรือยำกเกินไป หรือควำมยำกง่ำย
พอเหมำะ ส่วนทฤษฎีกำรวดัแบบอิงเกณฑ์นั้น ควำมยำกง่ำยไม่ใช่ส่ิงส ำคญั ส่ิงส ำคญัอยูท่ี่ขอ้สอบ
นั้น ไดว้ดัในจุดประสงคท่ี์ตอ้งกำรวดัไดจ้ริงหรือไม่ ถำ้วดัไดจ้ริงก็นบัวำ่เป็นขอ้สอบท่ีดี 
 กล่ำวโดยสรุปไดว้ำ่ แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือวดัผลท่ีส ำคญั เพรำะเป็นส่ิงท่ีให้ขอ้สนเทศ
แก่ครูและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรศึกษำว่ำกำรสอนบรรลุเป้ำหมำยของกำรจดักำรศึกษำ
มำกน้อยเพียงใด และสะท้อนถึงกำรจดักำรเรียนกำรสอนว่ำมีคุณภำพ ประสิทธิภำพมำกน้อย
เพียงใด และตอ้งปรับปรุงแกไ้ข หรือไม่อยำ่งไร เพรำะฉะนั้นแบบทดสอบท่ีใชจ้ะตอ้งมีคุณภำพใน
ทุกๆ ดำ้น จึงจะสำมำรถใชผ้ลกำรสอบเพื่อกำรตดัสินใจไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและแม่นย  ำ 
 
        1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้วดัและประเมินผล 

        ในกำรว ัดและประเมินผลด้ำนกำรศึกษำนั้ น จะใช้เคร่ืองมือใดย่อมข้ึนอยู่กับลักษณะ
จุดประสงคก์ำรศึกษำและแนวทำงกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผล
กำรเรียนรู้มีหลำยลกัษณะ แต่ละชนิดมีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ำกดั พอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 
           1) แบบทดสอบ 
        แบบทดสอบคือชุดของค ำถำมหรือส่ิงเร้ำท่ีน ำไปใชใ้หผู้ส้อบตอบสนองออกมำ ชุดของส่ิงเร้ำน้ี
มกัอยู่ในรูปของขอ้ค ำถำม ซ่ึงอำจให้เขียนตอบ แสดงพฤติกรรมให้พูดออกทำงวำจำก็ได้ ท  ำให้
สำมำรถวดัได ้สังเกตได ้และน ำไปสู่กำรแปลควำมหมำยได ้แบบทดสอบน้ีสำมำรถใชไ้ดก้บักำรวดั
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พฤติกรรมด้ำนพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย แต่ส่วนใหญ่นิยมวัดทำงด้ำนพุทธิพิสัย 
แบบทดสอบแบ่งตำมจุดมุ่งหมำยออกเป็น 3 ชนิดดงัน้ี 
    1.1) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน (achievement test) เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัควำมรู้ 
ทกัษะและควำมสำมำรถสมอง ด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ควำมจ ำ ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้ กำร
วเิครำะห์ สังเครำะห์ และกำรประมำณค่ำ ซ่ึงแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้ อำจะเป็นประเภทท่ี
ผูส้อนสร้ำงข้ึนเอง เช่น ขอ้สอบปลำยภำค หรือ เป็นแบบทดสอบมำตรฐำน ท่ีมีผูส้ร้ำงไวแ้ลว้ เช่น 
ขอ้สอบ TOFEL รูปแบบและวิธีกำรใชแ้บบทดสอบแบ่งเป็น 3 ลกัษณะคือ (1) แบบสอบปำกเปล่ำ 
(oral  test) เป็นกำรทดสอบท่ีอำศยักำรซกัถำมเป็นรำยบุคคล เหมำะส ำหรับผูส้อบจ ำนวนนอ้ย ขอ้ดี
คือ สำมำรถถำมไดล้ะเอียด และสำมำรถโตต้อบได ้(2) แบบเขียนตอบ (paper-pencil  test) เป็นกำร
ทดสอบท่ีมีกำรเขียนตอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอตันยั หมำยถึง แบบทดสอบท่ี
ถำมให้ตอบยำวๆ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงกว้ำงขวำง เหมำะส ำหรับกำรวดัและ
ควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำและแสดงควำมคิดเห็นท่ีหลำกหลำย และแบบทดสอบปรนยั หมำยถึง 
แบบทดสอบประเภท ถูก-ผิด จบัคู่ เติมค ำ และเลือกตอบ เหมำะส ำหรับสอบผูส้อบจ ำนวนมำกๆ มี
เวลำตรวจสอบนอ้ย (3) แบบปฏิบติั (performance  test) เป็นกำรทดสอบท่ีผูส้อบไดแ้สดงพฤติกรรม
ออกมำโดยกำรกระท ำหรือลงมือปฏิบติัจริง เช่น กำรสอบนวด กำรสอบปฏิบติัทำงกำยภำพบ ำบดั 
เป็นตน้ 
           1.2) แบบทดสอบวดัควำมถนดัหรือทกัษะ (aptitude test) เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัศกัยภำพ
ระดบัสูง ของบุคคลวำ่ สมรรถภำพในกำรเรียนรู้มีมำกนอ้ยเพียงใด และควรเรียนดำ้นใดหรือท ำงำน
ในด้ำนใด จึงจะเหมำะสมและประสบควำมส ำเร็จ แบบทดสอบประเภทน้ีแบ่งย่อยได้เป็น 2 
ประเภท คือ แบบทดสอบควำมถนดัในกำรเรียน (scholastic aptitude test) และแบบทดสอบควำม
ถนัดจ ำเพำะ (Specific  test) ซ่ึงแบ่งควำมถนัดเป็น 7 ด้ำน ได้แก่ ดำ้นภำษำ กำรใช้ค  ำ ตวัเลข มิติ
สัมพนัธ์ ควำมจ ำ กำรสังเกตรับรู้ และกำรใชเ้หตุผล 
    1.3) แบบทดสอบวดัควำมสัมพนัธ์ของบุคคล เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัเก่ียวกบับุคลิกภำพ
หรือกำรปรับตนเองของบุคคลในสังคม วดัควำมสนใจต่อส่ิงต่ำงๆ ในรูปแบบทดสอบวดัลกัษณะ
บุคคล เช่น แบบทดสอบควำมเกรงใจ แบบทดสอบควำมคิดสร้ำงสรรค ์เป็นตน้ 
  
        2)  แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  
        แบบสอบถำมเป็นชุดของค ำถำมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สร้ำงข้ึนเพื่อตรวจสอบ ขอ้เทจ็จริง 
ควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก ควำมเช่ือ และควำมสนใจต่ำงๆ ในทำงกำรศึกษำมักนิยมใช้วดัและ
ประเมินผลดำ้นจิตพิสัยไดแ้ก่ มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ไดท้ั้งให้ผู ้
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ถูกวดัประเมินตนเอง และผูอ่ื้นประเมิน กำรตอบ กระท ำโดยผูต้อบหรือผูส้ังเกตประเมินค่ำของ
คุณลกัษณะออกมำเป็นระดบัต่ำงๆ มำกนอ้ยตำมปริมำณหรือควำมเขม้ของควำมรู้สึกหรือพฤติกรรม
ท่ีแสดงออก มำตรำส่วนประมำณค่ำมีหลำยลักษณะ ท่ีนิยมใช้และสร้ำงได้ง่ำยคือ มำตรำส่วน
ประมำณค่ำของลิเคิร์ท (Likert rating scale) และมำตรำส่วนประมำณค่ำแบบซีแมกติด ดิฟเฟอเร
เชียล (Semantic differential rating scale) 
    2.1)  มำตรำส่วนประมำณค่ำของลิเคิร์ท (Likert rating scale) 
        ลกัษณะของมำตรำส่วนประมำณค่ำของลิเคิร์ท ประกอบดว้ยส่วนส ำคญั 2 ส่วนคือ 1) ส่วนท่ี
เป็นขอ้ควำมค ำถำมหรือสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนด มกัจะมีลกัษณะสอบถำมควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก 
หรือทศันคติ หรือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกบุคคลท่ีตอ้งกำรวดั ซ่ึงขอ้ควำมดงักล่ำวอำจะเป็นไดท้ั้ง
ทำงบวกหรือทำงลบ เช่น กำรเรียนอำชีวศึกษำมีประโยชน์ต่อนกัเรียนระดบัใด เป็นตน้ 2) ส่วนท่ี
เป็นค ำตอบ มกัเป็นกำรก ำหนดค่ำระดบัควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น ทศันคติ หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
แบบลิเคิร์ทจะค ำตอบเป็น 2 ระดบั ในระดับสนับสนุนถึงระดบัไม่สนับสนุน ระดับเห็นด้วยถึง
ระดบัไม่เห็นดว้ย เป็นตน้ อำจใชต้วัเลขแสดงกำรจ ำแนกระดบัพฤติกรรมได ้5 ระดบัคือ 5,4,3,2,1 
โดยให้ 5 หมำยถึง ควำมรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมำในระดบัมำก และลดลงเร่ือยๆ จนถึง
ระดบั 1 ซ่ึงหมำยถึงระดบันอ้ย 
ตำรำงท่ี  1  แสดงตวัอยำ่งมำตรำส่วนประมำณค่ำของลิเคิร์ท (Likert rating scale) 

ข้อที ่ ข้อความ 
ระดบัพฤตกิรรม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1 กำรเรียนอำชีวศึกษำมีประโยชนต์่อนกัเรียน

ระดบัใด 
     

    2.2) มำตรำส่วนประมำณค่ำแบบซีแมนติกดิฟเฟอเรเชียล (Semantic differential rating 
scale) มำตรำส่วนประมำณค่ำแบบซีแมนติกดิฟเฟอเรเชียล มีองคป์ระกอบ เป็น 2 ส่วนส ำคญัคือ 1) 
ขอ้ควำมแสดงควำมรู้ คิดเห็น หรือพฤติกรรมของกำรแสดงออกของบุคคลท่ีตอ้งกำรวดั ซ่ึงเป็น
เป้ำหมำยของกำรวดั 2)ค ำคุณศพัทห์รือตวัเลขท่ีแสดงออกของระดบัของควำมรู้สึก หรือพฤติกรรม
ท่ีตอ้งกำรวดั โดยทัว่ไปค ำคุณศพัทท่ี์ใชใ้นแต่ละขอ้จะมีลกัษณะเป็นควำมหมำยตรงขำ้มกนั โดยมี
ค ำหรือตวัเลขแสดงระดบัพฤติกรรมตั้งแต่ระดบัต ่ำสุดไปถึงสูงสุด เช่น ยำก-ง่ำย ชอบ-เกลียด ดี-เลว 
เป็นตน้ 
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        3) แบบส ำรวจรำยกำร 
        แบบส ำรวจรำยกำรมีลักษณะคล้ำยมำตรำส่วนประมำณค่ำของลิเคิร์ท เพียงแต่ส่วนท่ีเป็น
ค ำตอบไม่ไดก้  ำหนดค่ำระดบัควำมรู้สึกวำ่มีมำกนอ้ยเพียงไร แต่เป็นกำรตอบเพียง 2  ตวัเลือกวำ่ มี-
ไม่มี , ใช่-ไม่ใช่, เคย-ไม่เคย เป็นตน้ 
        4) แบบวดัเชิงสถำนกำรณ์ 
        เป็นแบบวดัท่ีสอบถำมถึงแนวคิด ควำมรู้สึก หำกอยูใ่นสถำนกำรณ์สมมติใด ๆ ท่ีผูอ้อกขอ้สอบ
สร้ำงข้ึน อำจบรรจุไวใ้นส่วนท่ีเป็นขอ้ควำม หรือ ส่วนท่ีค ำตอบก็ได ้อำจน ำเสนอเหตุกำรณ์ดว้ย
ขอ้ควำม หรือรูปภำพ หรือ ส่ืออ่ืนๆ ก็ได ้
        5) แบบสังเกต 
        กำรสังเกตเป็นเคร่ืองมือวดัผลท่ีนิยมใช้กันมำก โดยกำรใช้ประสำทสัมผสัของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักำรประเมินไดส้ังเกตพฤติกรรมท่ีสนใจในตวัผูถู้กวดั ผลกำรสังเกตจะมีควำมเท่ียงตรง
เพียงใดข้ึนกบัองคป์ระกอบ 3 ประกำร คือ  1) ส่ิงท่ีสังเกต ควรเป็นรูปธรรมและสังเกตไดจ้ริง เช่น 
ผลกำรรักษำท่ีดี มุมกำรเคล่ือนไหวของขอ้ท่ีเพิ่มข้ึน แต่บำงส่ิงบำงอย่ำงสังเกตไดย้ำก เช่นอำรมณ์
พอใจ ควำมรู้สึกเจบ็ปวด ทศันคติ เป็นเตน้ 2) ตวัผูส้ังเกต มีควำมตั้งใจ ควำมสำมำรถสังเกตไดอ้ยำ่ง
มีประสิทธิภำพ มีประสบกำรณ์ในกำรสังเกตตีควำมหมำยตรวจสอบเร่ืองนั้นๆ ไดเ้ป็นอยำ่งดี และ
สำมำรถสังเกตรับรู้ไดโ้ดยไม่มีอคติหรือควำมล ำเอียง 3)ตวัผูถู้กสังเกต ตอ้งไม่รู้ว่ำก ำลงัถูกสังเกต
หรือเฝ้ำมอง เพรำะหำกรู้ว่ำก ำลังถูกสังเกตหรือเฝ้ำมอง ก็จะไม่เป็นไปตำมธรรมชำติ อำจมี
พฤติกรรมเสแสร้ง เช่น แกลง้เป็นคนดีเรียบร้อยผดิธรรมชำติของตนเอง 
        กำรสังเกตท่ีดีควรแบ่งเป็นช่วงๆ ไม่นำนเกินไป และไม่ควรติดต่อกนัเป็นระยะยำวนำน ควรมี
แบบฟอร์มส ำหรับกำรสังเกตไวล่้วงหนำ้ เพื่อเป็นแนวทำงและส ำหรับกำรบนัทึกพฤติกรรมต่ำงๆ ท่ี
สังเกตได ้หลกักำรสังเกตท่ีดีพอสรุปไดด้งัน้ี 1)สังเกตเฉพำะเร่ืองท่ีก ำลงัสนใจเท่ำนั้น 2)สังเกตอยำ่ง
มีจุดมุ่งหมำย 3)ควรพินิจพิเครำะห์จนเขำ้ใจในรำยละเอียด 4)มีกำรจดบนัทึกส่ิงท่ีตรงกบัจุดมุ่งหมำย
ของกำรสังเกตไวอ้ยำ่งครบถว้น 5)ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสังเกตควรตรวจสอบมัน่ใจ อำจตรวจสอบกบั
ผูส้ังเกตอ่ืนๆ หรือหลกัฐำนอ่ืนๆ ประกอบยนืยนัตรงกนั 
 
        1.4 การวดัและประเมินผล 
           1) ความหมายของการวดั 
        มีนกัวชิำกำรไดใ้หค้วำมหมำยของกำรวดัไวด้งัดงัน้ี 
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        นอลล์ (Noll 1965 : 7) กล่ำวว่ำ กำรวดัผล  หมำยถึง กระบวนกำรในกำรก ำหนดคุณลกัษณะ 
ของส่ิงท่ีตอ้งกำรวดัในเชิงปริมำณ โดยผลกำรวดัจะแสดงออกในรูปจ ำนวน หรือตวัเลขท่ีมีหน่วย
คงท่ี 
        อีเบล (Ebel 1978 : 557) กล่ำววำ่ กำรวดัผล  หมำยถึง กระบวนกำรในกำรก ำหนดจ ำนวน ใหแ้ก่
แต่ละสมำชิกท่ีอยู่ในกลุ่มส่ิงของ หรือบุคคลท่ีตอ้งกำรวดั เพื่อบ่งช้ีให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงของ 
คุณลกัษณะท่ีจะวดัของส่ิงของหรือของบุคคลนั้น ๆ  
        ชวำล แพรัตกุล (2516 : 140) กล่ำวว่ำ กำรวดัผล หมำยถึง กระบวนกำรใดๆ ท่ีจะให้ไดม้ำ ซ่ึง
ปริมำณจ ำนวนหน่ึง อนัมีควำมหมำยแทนขนำดของสมรรถภำพนำมธรรม ท่ีนกัเรียนผูน้ั้น มีอยูใ่น
ตน 
        อุทุมพร ทองอุไร (2520 : 29) กล่ำววำ่ กำรวดั หมำยถึง กระบวนกำรน ำตวัเลขหรือสัญลกัษณ์
มำเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะหรือคุณสมบติัของวตัถุ คน หรือส่ิงของท่ีจะวดั 
        เชิดศักด์ิ โฆวำสินธ์ุ (2521 : 21) กล่ำวว่ำ กำรวดัผล หมำยถึง ขบวนกำรในกำรก ำหนด
สัญลกัษณ์หรือตวัเลขใหก้บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพื่อแทนคุณภำพหรือปริมำณของส่ิงนั้นอยำ่งมีกฎเกณฑ์ท่ี
เช่ือถือได ้
        ลว้น สำยยศ (2527 : 1) กล่ำววำ่ กำรวดั หมำยถึง กำรน ำเคร่ืองมือไปกระตุน้ยแุหย ่หรือไป เร้ำ
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงปริมำณของส่ิงนั้น 
        บุญธรรม กิจปรีดำบริสุทธ์ิ(2535 : 15) กล่ำวว่ำ กำรวดั เป็นกระบวนกำรเชิงปริมำณในกำร
ก ำหนดค่ำตวัเลข หรือสัญลกัษณ์ท่ีมีควำมหมำยแทนคุณลกัษณะของส่ิงท่ีวดั โดยอำศยักฎเกณฑ์
อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
        จำกควำมหมำยของกำรวดัผลท่ีกล่ำวมำ สรุปไดว้่ำ กำรวดัผล คือ กระบวนกำรก ำหนดตวัเลข 
ใหก้บัส่ิงท่ีตอ้งกำรจะวดั โดยค่ำท่ีไดส้ำมำรถบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงควำมแตกต่ำงของคุณลกัษณะนั้นอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 
  
        2) ประเภทของการวดั 
        ทฤษฎีกำรเรียนรู้  เบนจำมิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) ได้จ  ำแนกจุดมุ่งหมำยกำร
เรียนรู้ออกเป็น 3 ด้ำน  คือ ด้ำนพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้ำนทักษะพิสัย (Psychomotor 
Domain)  และดำ้นเจตพิสัย (Affective Domain) 
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 1. ดำ้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
        พุทธิพิสัย เป็นพฤติกรรมดำ้นควำมสำมำรถทำงสติปัญญำของบุคคล ลกัษณะกำรวดัจึงเป็นกำร
วดัทำงออ้มจำกพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูถู้กวดัภำยใต้เคร่ืองมือวดัหรือสถำนกำรณ์ท่ีผูส้อบ
ก ำหนด ซ่ึงมีกำรจ ำแนกควำมสำมำรถออกเป็น 6 ระดบั เรียงจำกควำมสำมำรถขั้นต ่ำไปสูงดงัน้ี  
           1) ควำมรู้ควำมจ ำ คือควำมสำมำรถในกำรระลึกไดถึ้งเร่ืองรำวต่ำงๆ ท่ีเคยมีประสบกำรณ์มำ
ก่อนจะดว้ยวธีิกำรใดก็ตำม เช่น จำกกำรเรียนรู้ในห้องเรียน กำรอ่ำนหนงัสือ กำรบอกเล่ำต่อๆกนัมำ 
เป็นตน้ พฤติกรรมดำ้นควำมรู้ควำมจ ำยงัจ  ำแนกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ๆคือ 1)ควำมรู้เฉพำะเร่ือง เป็น
ควำมรู้เก่ียวกับศัพท์และนิยำม ควำมรู้เก่ียวกับกฎและควำมจริงเฉพำะเร่ือง 2)ควำมรู้ในกำร
ด ำเนินกำร เป็นควำมรู้เก่ียวกับระเบียบแบบแผน เก่ียวกับแนวโน้มและล ำดับชั้น กำรจ ำแนก
ประเภท ควำมรู้เร่ืองกฎเกณฑ์ และระเบียบวิธี และ 3)ควำมรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง เป็นควำมรู้
เก่ียวกบัหลกัวชิำ ทฤษฎีและโครงสร้ำง เป็นตน้ 
           2) ควำมเขำ้ใจ คือควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนควำมรู้ควำมจ ำ แล้วขยำยควำมคิดของ
ตนเองออกไปอยำ่งสมเหตุสมผลสำมำรถอธิบำยควำมโดยใช้ควำมคิดและค ำพูดของตนเอง ดงันั้น
ควำมเขำ้ใจจึงเป็นควำมรู้ขั้นสติปัญญำ (cognition) เน่ืองจำกตอ้งน ำเอำควำมรู้จำกขั้นควำมรู้ควำมจ ำ 
มำผสมผสำนร่วมดว้ย ควำมเขำ้ใจแบ่งเป็น 3 ลกัษณะไดแ้ก่ 1)กำรแปลควำม เป็นควำมสำมำรถใน
กำรส่ือควำมหมำยจำกภำษำหน่ึงหรือแบบฟอร์มหน่ึงไปสู่อีกภำษำหน่ึงหรืออีกแบบฟอร์มหน่ึง 2)
กำรตีควำม เป็นควำมสำมำรถเอำผลกำรแปลควำมหลำยๆ ส่ิงมำผสมผสำนเรียบเรียงเป็นควำมคิด
ใหม่อย่ำงมีควำมหมำย และ3)กำรขยำยควำม เป็นกำรขยำยแนวคิดให้กวำ้งไกลไปจำกขอ้มูลเดิม
อยำ่งสมเหตุสมผล ซ่ึงตอ้งอำศยักำรแปลควำมและกำรตีควำมประกอบกนั เป็นตน้ 
           3)กำรน ำไปใช้ คือควำมสำมำรถน ำควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองท่ีเรียนรู้มำแลว้ไปใช้ท่ีแปลก
ใหม่ หรือสถำนกำรณ์ใหม่ท่ีไม่เคยเห็นมำก่อนแต่อำจใกลเ้คียงหรือสอดคลอ้งคลึงกบัท่ีเคยมีปะสบ
กำรณ์มำก่อน 
           4)กำรวิเครำะห์ คือควำมสำมำรถแยกแยะเร่ืองรำวส่ิงต่ำงๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆได้ ท ำให้
สำมำรถมองเห็นควำมสัมพนัธ์กนัของยอ่ยไดอ้ยำ่งชดัเจน สำมำรถคน้หำควำมจริงต่ำงๆ ท่ีซ่อนแฝง
อยู่ในเน้ือเร่ืองนั้นๆได้ กำรวิเครำะห์แบ่งเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1)วิเครำะห์ควำมส ำคัญ เป็น
ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะองคป์ระกอบยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นเร่ืองรำวนั้นเพื่อช้ีให้เห็นถึงเหตุ ผลลพัธ์ 
และประเด็นส ำคญั 2)วิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์เป็นควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำหำควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งองคป์ระกอบยอ่ยท่ีรวมกนัอยูใ่นเร่ืองรำวนั้นๆ วำ่มีควำมสัมพนัธ์ เก่ียวพนัธ์กนัในลกัษณะ
ใด เหมือนหรือต่ำงกันอย่ำงไร และ3)วิเครำะห์หลักกำร เป็นควำมสำมำรถในกำรค้นหำว่ำ 
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โครงสร้ำงและระบบของวตัถุส่ิงของ เร่ืองรำวและกำรกระท ำต่ำงๆรวมกนัอยูใ่นสภำพเช่นนั้นได ้
เพรำะยดึหลกัหรือแกนอะไร เป็นตน้ 
           5)กำรสังเครำะห์ คือกำรน ำองค์ประกอบย่อยๆ ต่ำงๆ ตั้ งแต่ 2 ส่ิงข้ึนไปมำรวมเข้ำเป็น
เร่ืองรำวเดียวกันเพื่อให้เห็นถึงโครงสร้ำงท่ีชัดเจน แปลกไปจำกเดิม แบ่งเป็น 3 ประเภท 1)
สังเครำะห์ขอ้ควำม เป็นควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนควำมรู้และประสบกำรณ์ต่ำงๆ ท ำให้เกิด
เป็นข้อควำมหรือผลผลิตใหม่ อำจสังเครำะห์โดยกำรพูดเขียนหรือรูปภำพก็ได้ 2)สังเครำะห์
แผนงำน เป็นควำมสำมำรถในกำรก ำหนดแนวทำง วำงแผน เขียนโครงกำรต่ำงๆ ล่วงหน้ำข้ึนมำ
ใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลและจุดมุ่งหมำยท่ีวำงไว ้3)สังเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ เป็นควำมสำมำรถ
ในกำรน ำควำมส ำคญัหลกักำรต่ำงๆ มำผสมผสำนให้เป็นเร่ืองเดียวกนัท ำให้เกิดเป็นส่ิงส ำเร็จอนั
ใหม่ท่ีมีควำมสัมพนัธ์แตกต่ำงไปจำกเดิม เป็นเร่ืองรำวหรือแนวคิดใหม่ท่ีผิดหรือแตกต่ำงไปจำกเดิม 
           6)กำรประเมินค่ำ คือควำมสำมำรถในกำรตดัสินเก่ียวกบัคุณค่ำของเน้ือหำและวิธีกำรต่ำงๆ 
โดยสรุปอย่ำงมีหลักเกณฑ์ เหมำะสม มีคุณค่ำ ดี-เลว เพียงไร กำรประเมินค่ำต้องอำศยัเกณฑ์
ประกอบกำรตดัสินใจ 2 ลกัษณะคือ 1)กำรตดัสินโดยใชข้อ้เท็จจริง หรือเกณฑ์ภำยในเน้ือเร่ืองนั้น 
ซ่ึงเป็นกำรตดัสินโดยใช้ขอ้เท็จจริงท่ีปรำกฏในเน้ือเร่ืองนั้นๆ 2)กำรตดัสินโดยใช้เกณฑ์ภำยนอก 
เป็นกำรตดัสินตำมเหตุผลทำงตรรกศำสตร์ กำรยอมรับของสังคมสภำพควำมเป็นจริง ควำมยติุธรรม 
เป็นตน้ 
  
        2. ดำ้นจิตพิสัย  
        เป็นพฤติกรรมทำงดำ้นจิตใจ ซ่ึงจะเก่ียวกบัค่ำนิยม ควำมรู้สึก ควำมซำบซ้ึง ทศันคติ ควำมเช่ือ 
ควำมสนใจ และคุณธรรมพฤติกรรมของผูเ้รียนในด้ำนน้ีอำจจะไม่เกิดข้ึนทนัที ดังนั้น กำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนจะตอ้งใชว้ิธีปลูกฝังโดยจดัสภำพแวดลอ้มท่ีเหมำะสม และสอดแทรกส่ิง
ท่ีดีงำมอยู่ตลอดเวลำ เพื่อท ำให้พฤติกรรมของผูเ้รียนเปล่ียนไปในแนวทำงท่ีพึงประสงค์ จะ
ประกอบดว้ย พฤติกรรมยอ่ย ๆ 5 ระดบั ไดแ้ก่    
           1)กำรรับรู้ เป็นควำมรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อปรำกฏกำรณ์ หรือส่ิงเร้ำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงซ่ึงเป็นไปใน
ลกัษณะของกำรแปลควำมหมำยของส่ิงเร้ำนั้นวำ่คืออะไร แลว้จะแสดงออกมำในรูปของควำมรู้สึก
ท่ีเกิดข้ึน 
           2)กำรตอบสนอง เป็นกำรกระท ำท่ีแสดงออกมำในรูปของควำมเต็มใจ ยนิยอม และพอใจต่อ
ส่ิงเร้ำนั้น ซ่ึงเป็นกำรตอบสนองท่ีเกิดจำกกำรเลือกสรรแลว้ 
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           3)กำรเกิดค่ำนิยม กำรเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นท่ียอมรับกนัในสังคม กำรยอมรับนับถือใน
คุณค่ำนั้น ๆ หรือปฏิบติัตำมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จนกลำยเป็นควำมเช่ือ แลว้จึงเกิดทศันคติท่ีดีในส่ิง
นั้น 
           4)กำรจดัระบบ กำรสร้ำงแนวคิด จดัระบบของค่ำนิยมท่ีเกิดข้ึนโดยอำศยัควำมสัมพนัธ์ถำ้เขำ้
กนัไดก้็จะยดึถือต่อไปแต่ถำ้ขดักนัอำจไม่ยอมรับอำจจะยอมรับค่ำนิยมใหม่โดยยกเลิกค่ำนิยมเก่ำ 
           5)บุคลิกภำพ กำรน ำค่ำนิยมท่ียึดถือมำแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นนิสัยประจ ำตวั ให้ประพฤติ
ปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงำมพฤติกรรมดำ้นน้ี จะเก่ียวกบัควำมรู้สึกและจิตใจ ซ่ึงจะเร่ิมจำกกำรได้
รับรู้จำกส่ิงแวดลอ้ม แลว้จึงเกิดปฏิกิริยำโตต้อบ ขยำยกลำยเป็นควำมรู้สึกดำ้นต่ำง ๆ จนกลำยเป็น
ค่ำนิยม และยงัพฒันำต่อไปเป็นควำมคิด อุดมคติ ซ่ึงจะเป็นควบคุมทิศทำงพฤติกรรมของคนคนจะรู้
ดีรู้ชัว่อยำ่งไรนั้น ก็เป็นผลของพฤติกรรมดำ้นน้ี 

 
        3.ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain)  
        พฤติกรรมท่ีบ่งถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งคล่องแคล่วช ำนิช ำนำญ  ซ่ึงแสดงอ
อกมำไดโ้ดยตรงโดยมีเวลำและคุณภำพของงำนเป็นตวัช้ีระดบัของทกัษะ ประกอบดว้ย พฤติกรรม
ยอ่ย ๆ 5 ขั้น ดงัน้ี 
           1)กำรรับรู้ เป็นกำรให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้หลกักำรปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง หรือ เป็นกำรเลือกหำตวัแบบท่ี
สนใจ 
           2)กระท ำตำมแบบ หรือ เคร่ืองช้ีแนะ  เป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนพยำยำมฝึกตำมแบบท่ีตนสนใจ
และพยำยำมท ำซ ้ ำ เพื่อท่ีจะให้เกิดทกัษะตำมแบบท่ีตนสนใจให้ได ้หรือ สำมำรถปฏิบติังำนไดต้ำม
ขอ้แนะน ำ 
        3)กำรหำควำมถูกตอ้ง พฤติกรรมสำมำรถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งอำศยัเคร่ืองช้ีแนะ  
เม่ือไดก้ระท ำซ ้ ำแลว้  ก็พยำยำมหำควำมถูกตอ้งในกำรปฏิบติั 
           4)กำรกระท ำอย่ำงต่อเน่ืองหลงัจำกตดัสินใจเลือกรูปแบบท่ีเป็นของตวัเองจะกระท ำตำม
รูปแบบนั้นอยำ่งต่อเน่ือง จนปฏิบติังำนท่ียุง่ยำกซบัซ้อนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว  กำรท่ี
ผูเ้รียนเกิดทกัษะได ้ ตอ้งอำศยักำรฝึกฝนและกระท ำอยำ่งสม ่ำเสมอ 
           5)กำรกระท ำได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ พฤติกรรมท่ีได้จำกกำรฝึกอย่ำงต่อเน่ือง จนสำมำรถ
ปฏิบติั ไดค้ล่องแคล่วว่องไวโดยอตัโนมติั เป็นไปอย่ำงธรรมชำติซ่ึงถือเป็นควำมสำมำรถของกำร
ปฏิบติัในระดบัสูง 
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        การประเมินผล 
        ไดมี้ผูใ้หค้วำมหมำย ของค ำวำ่ กำรประเมินผล (Evaluation) ไวด้งัน้ี 
        ชวำล แพรัตกุล  (2516 : 140) กล่ำวว่ำ กำรประเมินผล หมำยถึง กระบวนกำรท่ีครูน ำทุกๆ
รำยกำรท่ีทรำบจำกกำรวดัไปใช ้โดยครูน ำผลต่ำงๆ  จำกกำรวดัผลเหล่ำนั้นมำรวม มำชัง่ มำผสมเพื่อ
น ำไปใช้ในกำรวินิจฉัย ตีรำคำคุณค่ำและช้ีขำดลงเป็นผลสรุปว่ำ  เด็กคนนั้นมีคุณภำพสูงหรือต ่ำ 
ควรให้เป็นประเภทสอบไดห้รือสอบตก เป็นตน้  ซ่ึงกำรประเมินผลท่ีดีตอ้งตั้งอยูบ่น  รำกฐำนของ
กำรวดัท่ีดี 
        สมหวงั  พิริยำนุวฒัน์ (2520 : 176) กล่ำววำ่ กำรประเมินผล หมำยถึง กระบวนกำรตดัสินคุณค่ำ
ของส่ิงของหรือกำรกระท ำใด ๆ โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑม์ำตรฐำน 
        ลว้น  สำยยศ (2527 : 2) กล่ำววำ่ กำรประเมินผล หมำยถึง กระบวนกำรพิจำรณำตดัสินท่ีเป็น
ระบบ ครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมำยท่ีตั้งไว ้ 
        อีเบล และฟริสบำย (Ebel and Frisbie1986 : 13) กล่ำววำ่ กำรประเมินผล หมำยถึงกำรตดัสิน
เก่ียวกบัคุณภำพหรือคุณค่ำของส่ิงต่ำงๆ  ซ่ึงบำงคร้ังอำจพิจำรณำจำกผลท่ีไดจ้ำกกำรวดัเท่ำนั้นแต่
ส่วนมำกจะตดัสินคุณค่ำของส่ิงต่ำงๆ โดยพิจำรณำจำกผลท่ีไดจ้ำกกำรวดัดำ้นต่ำง ๆ ประกอบกบั
หลกัฐำนดำ้นอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง  และรวมถึงกำรใชว้ิจำรณญำณและควำมรู้สึกนึกคิดของผูป้ระเมินมำ
ประกอบในกำรตดัสินใจดว้ย  
        กรอนลนัด์ (Gronlund 1976 : 6)  กล่ำววำ่ กำรประเมินผล  หมำยถึง กระบวนกำรอยำ่งมีระบบ 
(Systematic Process) ท่ีอธิบำยส่ิงท่ีตอ้งกำรประเมินทั้งในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ โดยประกอบ
กบักำรตดัสินคุณค่ำใหก้บัส่ิงนั้น ซ่ึงใชก้ำรเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์หรือมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
        จำกควำมหมำยของกำรประเมินผล สรุปวำ่ กำรประเมินผล คือ กระบวนกำรในกำรตดัสินใจ
ของผูป้ระเมิน เพื่อจะตีค่ำ ตีรำคำ หรือให้คุณค่ำแก่คุณลกัษณะของคน สัตว ์ส่ิงของ และส่ิงท่ีเป็น
นำมธรรม โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรวดัผล เป็นส่วนประกอบในกำรตดัสิน  เปรียบเทียบกบัเกณฑอ์ยำ่ง
ใดอยำ่งหน่ึงอยำ่งมีหลกัเกณฑแ์ละอำศยักำรตดัสินท่ีมีคุณธรรม 

 

        หลกักำรประเมินผลดำ้นจิตพิสัย 
           1) กำรวดัให้ครอบคลุมคุณลกัษณะท่ีต้องกำรจะวดั เน่ืองจำกคุณลักษณะจิตพิสัยเป็นคุณ
ลกัษณะเฉพำะส่วนตวั ฉะนัน่พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมำเหมือนกนั ไม่จ  ำเป็นตอ้งเป็นผล
จำกอำรมณ์หรือควำมรู้สึกอยำ่งเดียวกนั ขณะเดียวกนัผูท่ี้มีอำรมณ์ ควำมรู้สึกอยำ่งเดียวกนั ก็ไม่แน่
ว่ำจะแสดงพฤติกรรมอย่ำงเดียวกัน ดังนั้ นกำรวดัให้ครอบคลุมจึงจ ำเป็นต้องใช้เคร่ืองมือวดั
หลำกหลำยชนิด 
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           2) กำรว ัดควรวัดหลำยๆคร้ัง เน่ืองจำกควำมรู้สึกและอำรมณ์ของบุคคลมักจะมีกำร
เปล่ียนแปลงไดต้ำมสถำนกำรณ์ และบำงคร้ังสถำนกำรณ์เดียวกนัแต่ต่ำงเวลำก็อำจจะมีควำมรู้สึกไม่
เหมือนกนั ดงันั้น กำรวดัจึงควรท ำหลำยๆคร้ัง และควรสุ่มทั้งสถำนท่ี และเวลำใหแ้ตกต่ำงกนั จึงท ำ
ใหก้ำรวดัมีควำมน่ำเช่ือถือ 
           3) วดัผลอยำ่งต่อเน่ือง กำรวดัท่ีดีไม่ควรเช่ือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรวดัเพียงคร้ังเดียว แต่ควรวดั
อยำ่งต่อเน่ืองกนัหลำยๆคร้ังดว้ยเทคนิคท่ีแตกต่ำงกนั หลำกหลำยวธีิ จึงจะเช่ือไดว้ำ่คุณลกัษณะดำ้น
จิตใจและอำรมณ์นั้นเป็นลกัษณะถำวรของบุคคลนั้น 
           4) ควำมร่วมมือของผูถู้กวดัเป็นหัวใจส ำคญัของกำรวดั เน่ืองจำกกำรวดัจิตพิสัยเป็นกำรวดั
คุณลกัษณะของบุคคล ดงันั้น ก่อนวดัควรมัน่ใจวำ่จะไดรั้บควำมร่วมมือจำกผูต้อบวำ่ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
นั้นเป็นขอ้มูลจริง นอกจำกนั้นผูว้ดัควรหำเทคนิคท่ีท ำให้ผูต้อบ ตอบดว้ยควำมสบำยใจและมัน่ใจ
ในควำมปลอดภยัของขอ้มูล 
          5) ใชผ้ลกำรวดัให้ถูกตอ้ง เน่ืองจำกกำรวดัผลดำ้นจิตพิสัยไม่มีถูกไม่มีผิด ดงันั้นผลกำรวดัจึง
ไม่สำมำรถน ำไปใชก้ำรตดัสินไดห้รือตก แต่กำรวดัทำงจิตพิสัยเป็นกำรวดัเพื่อน ำขอ้มูลไปใชใ้นกำร
พฒันำบุคคล ไม่ใช่เพื่อกำรตดัสินใจ 

 
        หลกักำรประเมินพุทธิพิสัย 

        กำรประเมินพุทธิพิสัย เป็นกำรประเมินควำมรู้ควำมเขำ้ใจ ซ่ึงเป็นทกัษะของสมอง ดงันั้นกำร
ประเมินจึงเป็นกำรประเมินทำงออ้มจำกพฤติกรรมท่ีผูถู้กประแสดงออก เพื่อบ่งช้ีถึงทกัษะของ
สมองดงักล่ำว ลกัษณะของแบบทดสอบวดัพฤติกรรมดำ้นพุทธิพิสัยท่ีดี คือ 1) มีควำมเท่ียงตรง ท่ีมี
ควำมเท่ียงตรงจะสำมำรถวดัเน้ือหำท่ีต้องกำรวดัได้ครบถ้วน และวดัได้ตรงตำมจุดมุ่งหมำยท่ี
ตอ้งกำรวดั 2)เช่ือมัน่ได ้แบบทดสอบท่ีมีควำมเช่ือมัน่ไดห้ำกน ำมำใช้สอบวดักบัคนกลุ่มเดิมหลำย 
ๆ คร้ัง ผลกำรวดัจะเหมือนเดิมหรือเปล่ียนแปลงน้อยมำก 3)มีควำมเป็นปรนัย หมำยถึงมีควำม
ชดัเจนของค ำถำมทุกคนอ่ำนแลว้เขำ้ใจตรงกนั ใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกนั และแปลควำมหมำย
ของคะแนนไดค้่ำตรงกนั 4)มีควำมยำกง่ำยพอเหมำะ หมำยถึงแบบทดสอบไม่ยำกเกินไปและไม่ง่ำย
เกินไป ขอ้สอบขอ้ใดท่ีมีคนตอบถูกมำกแสดงวำ่ง่ำย และขอ้สอบท่ีมีคนตอบถูกนอ้ยแสดงวำ่ยำก ( 
ค่ำควำมยำกง่ำยของขอ้สอบ หรือค่ำ p มีค่ำอยู่ระหวำ่ง 0-1.00) ขอ้สอบท่ีดี ค่ำ p อยู่ระหว่ำง 0.20-
0.80  5) มีอ ำนำจจ ำแนก หมำยถึงควำมสำมำรถแบ่งแยกกลุ่มออกเป็นประเภทต่ำง ๆได้ถูกตอ้ง 
ขอ้สอบท่ีมีอ ำนำจจ ำแนกดีหมำยถึง ขอ้สอบท่ีคนเก่งตอบถูก คนอ่อนตอบผิด ข้อสอบท่ีจ ำแนก
ไม่ไดค้นเก่งและคนอ่อนจะตอบถูกผิดพอ ๆ กนัไม่มีควำมแตกต่ำงกนั โดยทัว่ไปค่ำอ ำนำจจ ำแนก
ขอ้สอบ หรือค่ำ r อยูร่ะหวำ่ง -1.00 ถึง + 1.00 ถำ้ค่ำ r มีเคร่ืองหมำยลบ หมำยถึงกำรจ ำแนกกลบัทำง 
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คนเก่งตอบนอ้ยกวำ่คนอ่อน ค่ำ r ใกลศู้นย ์(r= -.19 ถึง + .19) ขอ้สอบจ ำไม่ไดเ้พรำะคนเก่งและคน
อ่อนตอบถูกผิดพอ ๆ กนั ขอ้สอบท่ีดี ค่ำ r ควรมีค่ำอยูร่ะหวำ่ง 0.20 ถึง 1.00  6)มีประสิทธิภำพ คือ
เคร่ืองมือท่ีสำมำรถท ำให้ไดข้อ้มูลท่ีดีท่ีสุดเช่ือถือไดม้ำกโดยใช้วิธีกำรท่ีสะดวก รวดเร็ว คล่องตวั 
แต่เสียเวลำนอ้ยลงทุนนอ้ยและใชแ้รงงำนนอ้ย 7)มีควำมยุติธรรม ไม่เปิดโอกำสให้มีกำรไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบกันระหว่ำงผูท่ี้ถูกวดัด้วยกัน 8)ใช้ค  ำถำมถำมลึก ข้อสอบท่ีดีต้องถำมให้ผูต้อบใช้
ควำมสำมำรถในกำรคิดคน้ก่อนท่ีจะตอบ 1)ใช้ค  ำถำมย ัว่ยุ มีลกัษณะท่ีทำ้ทำยให้ผูส้อบอยำกคิด
อยำกตอบและท ำดว้ยควำมเตม็ใจ 9)ค ำถำมจ ำเพำะเจำะจง ไม่ถำมกวำ้งเกินไป หรือถำมคลุมเครือให้
คิดไดห้ลำยแง่หลำยมุม 

 

        หลกักำรประเมินผลดำ้นทกัษะพิสัย 
        หลกักำรประเมินผลดำ้นทกัษะพิสัย แบ่งออกเป็น 1) วดัให้ตรงจุดมุ่งหมำย โดยพิจำรณำผล
สุดทำ้ยท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดกำรเรียนกำรสอน เช่น หำกก ำหนดวตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้ สำมำรถ
ประเมินผูป่้วยได ้ตรวจร่ำงกำยได ้แต่จุดมุ่งหมำยกำรเรียนรู้คือกำรรักษำโดยกำรนวด ดงันั้นกำรวดั
ตอ้งวดั ทีละทกัษะยอ่ยก่อน เป็นตน้ 2)ควำมสอดคลอ้งของงำนท่ีก ำหนดกบัจุดประสงค์ ตอ้งกำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรนวด งำนท่ีก ำหนดตอ้งใชค้วำมสำมำรถในกำรนวดโดยตรงเป็นตน้ 3)
ควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินงำน พิจำรณำวำ่ผลดงักล่ำวเกิดจำกท ำงำนกลุ่มหรือเด่ียว 4) ยติุธรรม 5) 
กำรใหค้ะแนนควรเป็นปรนยัและเท่ียงตรง ก ำหนดไวช้ดัเจน ในแต่ละขั้นตอนจะไดค้ะแนนเท่ำไหร่ 
6) มีเกณฑ์กำรประเมินผล ซ่ึงพิจำรณำจำก กระบวนกำรหรือวิธีกำร และผลผลิตท่ีเกิดข้ึนซ่ึง
พิจำรณำทั้งปริมำณและคุณภำพ 7) วดัหลำยๆคร้ัง 
        ขั้นตอนกำรประเมิน มีดังน้ี 1) ก ำหนดจุดประสงค์ มกัเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เพื่อให้สำมำรถวดัได้จริง 2) ก ำหนดงำนให้ปฏิบัติ อำจแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆได้ 3) ก ำหนด
วิธีด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 4) ก ำหนดสถำนกำรณ์หรือเง่ือนไขท่ีใช้ในกำรปฏิบติังำน 5) ก ำหนด
วิธีกำรวดั สำมำรถท ำได้หลำยวิธีเช่น เขียนตอบ (วดัควำมรู้หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติ) สร้ำง
สถำนกำรณ์จ ำลองแลว้ใหต้อบค ำถำม วดัผลงำนปฏิบติัจริง 6) ก ำหนดเคร่ืองมือวดั 7) ก ำหนดเกณฑ์
กำรให้คะแนน 8) ก ำหนดวิธีกำรประเมินผล เช่น อิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 9) กำรสร้ำงเคร่ืองมือวดั มี
ล ำดบัขั้นตอนดงัน้ี (1) วำงแผนสร้ำงเคร่ืองมือ พิจำรรำวตัถุประสงค์กำรสอน (2) ด ำเนินกำรสร้ำง
เคร่ืองมือ (3) ตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ (4)สร้ำงคู่มือกำรใชเ้คร่ืองมือ 10)ด ำเนินกำรวดั 
        มกัใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรตรวจสอบรำยกำรกิจกรรม และพฤติกรรมในกำรปฏิบติังำนว่ำ มี
รำยกำร และหำกมี มีมำกนอ้ยเพียงไร หรือขั้นตอนท่ีผูส้อบปฏิบติันั้น ครบตำมจุดประสงคข์องกำร
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ประเมินหรือไม่ ขั้นตอนของกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบเคร่ืองมือ ก็ไม่แตกต่ำงจำกเคร่ืองมือท่ีใช้
วดัจิตพิสัย ดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ 
 
        การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
        กำรประเมินผลกำรเรียนของกรมอำชีวศึกษำ โดยวิธีวดัผลแบบอิงเกณฑ์ กำรประเมินผลกำร
เรียน ไดใ้ชต้วัเลขแสดง ระดบัผลกำรเรียน แต่ละรำยวชิำดงัน้ี 
 คะแนน                 เกรด              เกณฑ ์
 80 ข้ึนไป               4.0  ดีเยีย่ม 
 75-79                   3.5  ดีมำก 
 70-74                   3.0  ดี 
 65-69                   2.5  ดีพอใช ้
 60-64                   2.0  พอใช ้
 55-59                   1.5  อ่อน 
 50-54                   1.0  อ่อนมำก 
 0-49                    0.0              ตก 
 
2.ปัจจัยทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
        2.1 แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
        ได้มีนักวิชำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมหมำยของปัจจยัท่ีมีผลต่อสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไวอ้ย่ำง
มำกมำย จำกกำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสำมำรถสรุปไดว้ำ่ ปัจจยัแต่ละดำ้น
นั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ สถำนกำรณ์หรือสภำพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีต่ำงกนั บำงปัจจยัสำมำรถ
ใช้ไดก้บัทุกๆท่ี เช่น ปัจจยัดำ้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดำ้นครอบครัวและเพื่อน และปัจจยัดำ้น
กำรจดักำรศึกษำ ผูว้จิยัขอสรุปประเด็นส ำคญัไดด้งัน้ี 
        Prescott (1961:14 -15) ไดท้  ำกำรสรุปองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัเรียนไว ้6 ดำ้น ดงัน้ี 1) องค์ประกอบทำงด้ำนร่ำงกำยได้แก่อตัรำกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำย 
สุขภำพข้อบกพร่องและลักษณะท่ำทำงของร่ำงกำย  2) องค์ประกอบทำงควำมรัก ได้แก่  
ควำมสัมพนัธ์ของบิดำมำรดำ และควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งสมำชิกในครอบครัว 3) องคป์ระกอบดำ้น
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ควำมเป็นอยูข่องสมำชิก ในครอบครัวกำรอบรม และฐำนะทำง
บำ้น 



24 

 

 

        Bloom (1976: 175) ไดศึ้กษำตวัแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน พบว่ำ มีตวัแปรอยู่  3 
ประกำรท่ีเก่ียวขอ้ง คือ1) พฤติกรรมดำ้นควำมรู้และควำมคิด (Cognitive Entry Behaviors) หมำยถึง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ ควำมถนดั และพื้นฐำนของผูเ้รียนท่ีมีมำก่อน 2) คุณลกัษณะทำงจิตใจ 
(Affective Entry Characteristics) หมำยถึง แรงจูงใจท่ีท ำให้ผูเ้รียนเกิดควำมอยำกเรียน อยำกรู้ส่ิง
ใหม่ ไดแ้ก่ ควำมสนใจในวิชำเรียน เจตคติต่อเน้ือหำวิชำ ระบบกำรเรียนและสถำบนั กำรยอมรับ
ควำมสำมำรถของตนเอง 3) คุณภำพทำงกำรเรียนกำรสอน (Quality 0f Instruction) หมำยถึง กำร
เรียนกำรสอนหรือประสิทธิผลท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บผลส ำเร็จในกำรเรียน ไดแ้ก่ กำรได้รับค ำแนะน ำ
กำรปฏิบติั และแรงเสริมของผูส้อนท่ีมีต่อผูเ้รียน  
        สุรัตน์ เตียวเจริญ (2543) ไดส้รุปถึงปัจจยัท่ีเป็นสำเหตุท่ีเก่ียวเน่ืองถึงผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ 
3 ดำ้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นสถำนศึกษำ ปัจจยัดำ้นส่วนของนกัเรียน และปัจจยัดำ้นครอบครัว 
        อริยำ คูหำ และบัญญัติ ยงย่วน (2547: 14) ได้กล่ำวถึง องค์ประกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน ประกอบดว้ย 5 ดำ้น คือ 1) ควำมรู้ ทกัษะพื้นฐำน 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 3) พฤติกรรม
กำรเรียน 4) บรรยำกำศในกำรเรียน และ5) ตวัแปรทำงประชำกร เช่น อำยุ เพศ สถำนภำพทำง
เศรษฐกิจและสังคมกำรศึกษำของบิดำมำรดำ เป็นตน้ 
        ปรียำพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2548) ไดก้ล่ำวถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีส ำคญัในกำรเรียนกำรสอน
ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ตำมแนวคิดของแอทคินสัน อธิบำยถึงในสถำนกำรณ์หน่ึง ผูท่ี้มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิจะมีควำมพยำยำมท่ีจะท ำงำนนั้นให้ส ำเร็จ โดยเปรียบเทียบกบัมำตรฐำน ถำ้ผลงำนสูง
กวำ่หรือเท่ำเกณฑ์มำตรฐำนก็ถือวำ่ประสบผลส ำเร็จตำมควำมคิดเขำ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะข้ึนอยู่
กบั 3 องค์ประกอบคือ ควำมคำดหวงั ส่ิงล่อใจ และแรงจูงใจจำกควำมพึงพอใจในกำรแสวงหำ
ควำมสุข 
        พิน นิลบวร (2550) ไดศึ้กษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเรียนของนกัเรียนอำชีวศึกษำ ตำมควำมเห็น
ของครูวิทยำลยั สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในจงัหวดักระบ่ี พบวำ่ ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อกำรเรียนของนกัเรียนอำชีวศึกษำทั้ง 7 ดำ้น ดำ้นท่ีมีผลต่อกำรเรียนในระดบัมำก 4 ดำ้น คือ ดำ้น
นโยบำยและกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน ด้ำน
หลกัสูตรและกำรสอน และดำ้นครูผูส้อน อยู่ในระดบัปำนกลำง 3 ดำ้น คือ ดำ้นตวันกัเรียน ดำ้น
วสัดุอุปกรณ์และส่ือกำรเรียนกำรสอน และดำ้นผูป้กครองและชุมชน ในรำยขอ้ท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงสุด 
คือ กำรท่ีครูมีจิตส ำนึกในควำมเป็นครู และมีจรรยำบรรณในวิชำชีพครู ส ำหรับรำยขอ้ท่ีมีค่ำเฉล่ีย
ต ่ำสุด คือ ผูป้กครองให้กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินในกำรจดัซ้ือจดัหำวสัดุอุปกรณ์ในกำรเรียนกำร
สอน 
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        อำรีรัตน์  พำนิชย(์2552)ไดศึ้กษำตวัแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวชิำคอมพิวเตอร์เพื่อ
งำนอำชีพ ของนกัเรียนระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำลยั
ในสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ เขตจงัหวดัสระบุรี พบวำ่ ตวัแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำคอมพิวเตอร์เพื่องำนอำชีพของนักเรียน ได้แก่ ตวัแปรดำ้นสถำนภำพทัว่ไป คือ 
สถำนภำพกำรสมรสของบิดำมำรดำ กำรศึกษำสูงสุดของบิดำ มำรดำ กำรมีคอมพิวเตอร์ใชท่ี้บำ้น
ขณะท่ีเรียน ตวัแปรดำ้นผูเ้รียน คือ ดำ้นควำมรับผิดชอบในตนเอง ดำ้นผูส้อน คือ กำรช้ีแจงแผนกำร
สอน วิธีกำรประเมินผลกำรเรียนให้ผูเ้รียนทรำบ มีควำมกระตือรือร้นในกำรสอน และดำ้นส่ือกำร
เรียนกำรสอนคือกำรมีส่ือท่ีทนัสมยัเหมำะกบัสภำพปัจจุบนัจะช่วยส่งผลใหก้ำรเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ี
สูงข้ึน 
        ฐำนวฒัน์ พุฒวิบูลยว์ุฒิ(2552) ได้ศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนจ่ำ
อำกำศในหลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพโรงเรียนจ่ำอำกำศ พุทธศกัรำช 2548. วิทยำนิพนธ์
ปริญญำครุศำสตรมหำบณัฑิต ,จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั พบวำ่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียน คือ ตวัแปรปัจจยัด้ำนตวันักเรียน ได้แก่ ควำมรู้พื้นฐำนเดิม กำรใช้เวลำในกำรอ่ำนทบทวน
ต ำรำเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ดำ้นสภำพแวดลอ้มภำยในท่ีพกัอำศยั มีปัจจยัดำ้นกำรบริหำร
โรงเรียน ไดแ้ก่กำรจดัหำส่ือกำรเรียน กำรจดักำรนิเทศภำยใน สภำพอำคำรสถำนท่ีห้องเรียน กำร
จดับริกำรห้องสมุด ปัจจยัดำ้นครูผูส้อน ไดแ้ก่ ประสบกำรณ์ในกำรสอน วฒิุกำรศึกษำ กำรสอนตรง
สำขำวิชำท่ีจบกำรศึกษำกำรเตรียมกำรสอน กำรใชส่ื้อกำรเรียนกำรสอน และกำรสอนโดยค ำนึงถึง
ควำมแตกต่ำงของนกัเรียน  
        รุ่งฤดี กลำ้หำญ (2554) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำภำคปฏิบติัของนิสิตพยำบำล
ชั้นปีท่ี 3 มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรม พบวำ่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไดแ้ก่ ส่วน
ดำ้นควำมรู้พื้นฐำนเดิม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในกำรเรียน ควำมรับผิดชอบ ควำมขยนัหมัน่เพียร ภำวะ
สุขภำพ เจตคติต่อวชิำชีพสัมพนัธภำพระหวำ่งเพื่อน ฐำนะทำงเศรษฐกิจของผูป้กครอง กำรเอำใจใส่
ในกำรเรียนของผูป้กครอง กำรจดักำรเรียนกำรสอน และสภำพแวดลอ้มมีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัมำก 
นอกจำกน้ีดำ้นควำมมีวนิยัในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในกำรเรียน 
        บุศรำ เต็มลักษมี (2558) ได้ศึกษำ ปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำ
ภำษำองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 10 พบวำ่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไดแ้ก่ ดำ้นผูเ้รียน ดำ้น
ครูผูส้อน  และดำ้นครอบครัว 
        พิศิษฐ์ ช ำนำญนำ (2558) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน คณะวิชำกำร
ตลำด วทิยำลยัพณิชยกำรธนบุรี สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ.วทิยำนิพนธ์ปริญญำ



26 

 

 

ศึกษำศำสตร์มหำบณัฑิต (กำรจดักำรอำชีวศึกษำ) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง พบวำ่ ปัจจยัดำ้นผูเ้รียน 
ดำ้นผูส้อน ดำ้นครอบครัว และดำ้นโรงเรียนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน คณะ
วชิำกำรตลำด วทิยำลยัพณิชยกำรธนบุรี สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
        ชนิดำ ยอดสำลี (2559) ได้ศึกษำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนใน
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นครูผูส้อน ปัจจยัดำ้นนกัเรียน และปัจจยัดำ้นผูบ้ริหำร 
        สุพิชญก์ฤตำ พกัโพธ์ิเยน็ และคณะ(2559) ไดศึ้กษำ กำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำง
กำรศึกษำของนักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ สำขำวิชำหลกัสูตรและกำรสอน มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์พบว่ำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำของนกัศึกษำ ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นลกัษณะ
ส่วนบุคคล ปัจจยัดำ้นกำรจดักำรกำรศึกษำ และปัจจยัดำ้นครอบครัวและเพื่อนของนกัศึกษำ 
        วรำภรณ์  ลวงสวำส (2561) ไดศึ้กษำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 1 พบว่ำ ปัจจยัท่ีเป็นตัวพยำกรณ์
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียน มี4 ปัจจยั คือ ปัจจยัดำ้นผูบ้ริหำร ปัจจยัดำ้นผูเ้รียน ปัจจยัดำ้น
ครู และปัจจยัดำ้นผูป้กครอง 
        จำกควำมหมำยของนกัวิชำกำรท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ผูว้ิจยัขอสรุปควำมหมำยของค ำว่ำ ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมำยถึง ส่ิงท่ีมีผลต่อกำรผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำของนกัเรียนโดย
แบ่งย่อยเป็น 3 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัด้ำนลักษณะส่วนบุคคล 2) ปัจจยัครอบครัวและเพื่อนและ 3) 
ปัจจยัดำ้นกำรจดักำรศึกษำ 

 
2.1 ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

        จำกกำรศึกษำคน้ควำ้เอกสำรทำงวิชำกำรและงำนวิจยัท่ีจดัท ำข้ึนในอดีตและปัจจุบนัท่ีเน้ือหำ
เก่ียวขอ้งปัจจยัดำ้นลกัษณะส่วนบุคคล พบวำ่มีนกัวิชำกำรและงำนวิจยัท่ีศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัดำ้น
ลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไดอ้ย่ำงมำกมำย ผูว้ิจยัสำมำรถสรุปประเด็น
ส ำคญัไดว้ำ่ ปัจจยัดำ้นลกัษณะส่วนบุคคล หมำยถึง ปัจจยัส่วนตวัของนกัเรียนแต่ละบุคคลท่ีส่งผล
ต่อกำรเรียนรู้ทำงดำ้นกำรเรียนโดยจ ำแนกเป็น 2 ดำ้นคือ 1) เจตคติและแรงจูงใจต่อกำรเรียน และ   
2)พฤติกรรมกำรเรียนของนกัเรียน จำกประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 

           2.1.1 เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักเรียน 
        ได้มีนักกำรศึกษำควำมหมำยและทฤษฎีของเจตคติและแรงจูงใจต่อกำรเรียนของนักเรียน 
ผูว้จิยั ขอสรุปควำมหมำยของค ำวำ่ เจตคติและแรงจูงใจต่อกำรเรียนของนกัเรียน หมำยถึง ควำมรู้สึก
ของนกัเรียนอนัเป็นผลเน่ืองจำกกำรเรียนรู้ หรือประสบกำรณ์ ท่ีไดรั้บจำกผูส้อน ท่ีมีต่อกำรเรียน
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ระดบัอำชีวศึกษำ โดยอำจแสดงออกในรูปของอำรมณ์ ควำมรู้สึก เช่น รู้สึกมีควำมสุขท่ีไดเ้รียน มี
ควำมสนใจในกำรเรียน มีควำมคิดว่ำกำรเรียนอำชีวศึกษำมีประโยชน์ มีควำมเพียรพยำยำม ควำม
ตั้งใจเรียน มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน ตำมประเด็นส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
        1) ความหมายของเจตคติ 
        ไดมี้นกัวิชำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมหมำยของเจตคติไวอ้ยำ่งมำกมำย ผูว้ิจยัขอสรุป ค ำวำ่ เจต
คติ หมำยถึง ควำมรู้สึกท่ีคนเรำมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือหลำยส่ิง เป็นควำมรู้สึกท่ีแสดงออกมำใน
ทำงบวกหรือทำงลบหรือท่ีเป็นกลำง เช่น พอใจ ไม่พอใจ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย ชอบหรือไม่ชอบต่อ
บุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือไม่มีควำมรู้สึกใด ๆ และบุคคลซ่ึงแสดงควำมรู้สึกทำงดำ้นพฤติกรรม 
ทั้งพฤติกรรมภำยนอก ท่ีสังเกตไดด้ว้ยท่ำทำงหนำ้ตำบ่งบอกถึงควำมพึงพอใจตำมประเด็นส ำคญัได้
ดงัน้ี 
        สงวนศรี วิรัชชยั (2527:61) ให้ควำมหมำยเจตคติ คือสภำพควำมคิดควำมเขำ้ใจและควำมรู้สึก
เชิงประเมินท่ีมีต่อส่ิงต่ำงๆ(วตัถุ สถำนกำรณ์ ควำมคิดผูค้น ฯลฯ) ซ่ึงท ำให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมต่อส่ิงนั้นในลกัษณะเฉพำะตวัตำมทิศทำงของทศันคติท่ีมีอยู ่
        อลัพอร์ท (2535 : 125)ไดใ้ห้ควำมหมำยของเจตคติวำ่เป็นสภำวะของควำมพร้อมทำงจิตใจซ่ึง
เกิดจำกประสบกำรณ์สภำวะควำมพร้อมน้ีเป็นแรงท่ีก ำหนดทิศทำงของปฏิกิริยำระหวำ่งบุคคลท่ีมี
ต่อบุคคลส่ิงของและ สถำนกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เจตคติจึงสรุปไดด้งัน้ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมในสังคมกำรสร้ำงควำมรู้สึกจำกประสบกำรณ์ของตนเองประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บจำก
เดิม มีทั้งทำงบวกและลบจะส่งผลถึงเจตคติต่อส่ิงใหม่ท่ีคลำ้ยคลึงกนักำรเลียนแบบบุคคลท่ีตนเอง
ใหค้วำมส ำคญัและรับเอำเจตคตินั้นมำเป็นของตน 
        สุชำ จนัทร์เอม และ สุรำงค ์จนัทร์เอม (2550:104) ใหค้วำมหมำยเจตคติคือควำมรู้สึก หรือท่ำที
ของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล วตัถุส่ิงของ หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆควำมรู้สึก หรือท่ำทีจะเป็นไปในท ำนอง
ท่ีพึงพอใจ หรือไม่พอใจเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้
        เจตคติ หมำยถึง ควำมรู้สึกท่ีแสดงออกมำในทำงบวกหรือทำงลบหรือท่ีเป็นกลำง เช่น พอใจ 
ไม่พอใจ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย ชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือไม่มีควำมรู้สึกใด ๆ 
และบุคคลซ่ึงแสดงควำมรู้สึกทำงด้ำนพฤติกรรม ทั้งพฤติกรรมภำยนอก ท่ีสังเกตไดด้้วยท่ำทำง
หน้ำตำบ่งบอกถึงควำมพึงพอใจ และพฤติกรรมภำยใน เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตไม่ไดช้อบหรือไม่
ชอบก็ไม่แสดงออก (บุญญลกัษม ์ตำนำนจิตร, 2552)  
        เจตคติ หมำยถึง ควำมรู้สึกของบุคคลอนัเป็นผลเน่ืองมำจำกกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์ และจะ
เป็นตวักระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่ำง ๆ ไปในทิศทำงใดทิศทำงหน่ึงท่ีอำจเป็นกำรสนบัสนุน
หรือต่อตำ้นก็ได(้บุญเรือง ศรีเหรัญ, 2554) 
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        ขตัติยำ กรรณสูต (2556:2)ใหค้วำมหมำยไว ้คือ ควำมรู้สึกท่ีคนเรำมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือหลำย
ส่ิง ในลักษณะท่ีเป็นอตัวิสัย (Subjective) อนัเป็นพื้นฐำนเบ้ืองต้น หรือกำรแสดงออกท่ีเรียกว่ำ 
พฤติกรรม 
        ชม ภูมิภำค (2556:64)  ให้ควำมหมำยของ เจตคติ คือวิถีทำงท่ีบุคคลเกิดควำมรู้สึกต่อบำงส่ิง
บำงอยำ่งค ำจ ำกดัควำมเช่นน้ีมิใช่ค ำจ  ำกดัควำมเชิงวชิำกำรมำกนกัแต่หำกเรำจะพิจำรณำโดยละเอียด
แล้วเรำก็พอจะมองเห็นควำมหมำยของมนัลึกซ้ึงชัดเจนพอดูเม่ือพูดว่ำคือควำมรู้สึกต่อส่ิงนั้นก็
หมำยควำมวำ่เจตคตินั้นมีวตัถุวตัถุท่ีเจคติจะมุ่งตรงต่อนั้นจะเป็นอะไรก็ไดอ้ำจจะเป็นบุคคล ส่ิงของ 
สถำนกำรณ์นโยบำยหรืออ่ืนๆ อำจจะเป็นไดท้ั้งนำมธรรมและรูปธรรมดงันั้นวตัถุแห่งเจตคตินั้น
อำจจะเป็นอะไรก็ไดท่ี้คนรับรู้หรือคิดถึง 

 
        2) ความหมายของแรงจูงใจ 
        ไดมี้นกัวิชำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมหมำยของแรงจูงใจไวอ้ย่ำงมำกมำย ผูว้ิจยัขอสรุป ค ำว่ำ 
แรงจูงใจต่อกำรเรียน หมำยถึง พลงัผลกัดนัให้นกัเรียนมีกำรก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของกำร
เรียนอำชีวศึกษำ คนท่ีมีแรงจูงใจสูงจะใชค้วำมพยำยำมในกำรกระท ำไปสู่เป้ำหมำยโดยไม่ลดละ แต่
คนท่ีมีแรงจูงใจต ่ำจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก กำรกระท ำ ก่อนบรรลุเป้ำหมำย ตำม
ประเด็นส ำคญัของควำมหมำยของแรงจูงใจไดด้งัน้ี 

  

 

    

        แรงจูงใจ หมำยถึง อิทธิพลภำยในของบุคคลเป็นสภำวะของบุคคลท่ีถูกกระตุ้นให้แสดง
พฤติกรรมเพื่อไปสู่จุดหมำยปลำยทำงตำมท่ีตนต้องกำรแรงจูงใจจึงเป็นกำรท่ีบุคคลได้รับกำร
กระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมในกำรกระท ำกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงมีพลงั มีคุณค่ำ มีทิศทำงท่ีชดัเจนซ่ึง
แสดงออกถึงควำมตั้ งใจ เต็มใจ ควำมพยำยำม หรือพลังภำยในตัวเองรวมทั้ งกำรเพิ่มพูน
ควำมสำมำรถเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมควำมตอ้งกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดปัจจยัท่ีท ำให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมก็คือ ควำมตอ้งกำรและแรงขบั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, หนำ้ 166-167) 
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        สุวฒัน์  วฒันวงศ ์(2555:156)ไดใ้ห้ควำมหมำยของแรงจูงใจไวว้ำ่เป็นส่ิงโนม้นำ้วหรือมกัจะชกั
น ำใหบุ้คคลเกิดกำรกระท ำหรือปฏิบติักำร 
        เติมศกัด์ิ  คทวำณิช (2556:149) กล่ำวว่ำ แรงจูงใจ หมำยถึงปัจจยัทั้งหลำยท่ีท ำให้บุคคลเกิด
ควำมตอ้งกำรเพื่อสร้ำงแรงขบัและแรงจูงใจไปกระตุน้ร่ำงกำยให้แสดงพฤติกรรมตำมจุดมุ่งหมำยท่ี
ไดว้ำงไว ้
        สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต (2557:168) กล่ำวว่ำแรงจูงใจหมำยถึงส่ิงท่ีบุคคลคำดหวงัโดยส่ิงนั้น
อำจจะเป็นส่ิงท่ีบุคคลพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ไดค้วำมคำดหวงัน้ีเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมำ 

3) ทฤษฎแีรงจูงใจ 
        ไดมี้นกัวชิำกำรศึกษำเก่ียวกบัทฤษฎีแรงจูงใจไวอ้ยำ่งมำกมำย ผูว้ิจยัขอสรุปประเด็นส ำคญัของ
ควำมหมำยทฤษฎีแรงจูงใจไดด้งัน้ี 
        ทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and other ) มีปัจจยัหรือองคป์ระกอบ 2 ประกำร  
ท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจในกำรปฏิบติังำน ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ 
(Motivation Factors) และ องคป์ระกอบค ้ำจุน (Maintenance Factors) หรือองคป์ระกอบสุขอนำมยั 
(Hygiene Factors) 
        องคป์ระกอบจูงใจ (Motivation Factors)เป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนท่ีปฏิบติัโดยตรง 
และเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คลำกรเกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน ประกอบดว้ย 
        1.ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน (Achievement) หมำยถึง กำรท่ีบุคคลสำมำรถท ำงำนไดเ้สร็จส้ิน
ประสบผลส ำเร็จอยำ่งดี สำมำรถแกปั้ญหำต่ำงๆเก่ียวกบังำน และรู้จกัป้องกนัปัญหำท่ีเกิดข้ึน 
        2.กำรไดรั้บกำรยอมรับนบัถือ (Recognition) หมำยถึง กำรไดรั้บกำรยอมรับนบัถือจำกบุคคล
ในหน่วยงำนหรือบุคคลอ่ืนๆท่ีมำขอค ำปรึกษำ ซ่ึงอำจแสดงออกในรูปกำรยกย่องชมเชย กำรให้
ก ำลงัใจ กำรแสดงควำมยนิดีกำรแสดงออกท่ีท ำใหเ้ห็นถึงกำรยอมรับในควำมสำมำรถ 
        3. ลกัษณะของงำน (Work itself) หมำยถึง งำนนั้นน่ำสนใจ ตอ้งอำศยัควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์
ทำ้ทำยใหล้งมือท ำ หรือเป็นงำนท่ีมีลกัษณะท ำตั้งแต่ตน้จนจบโดยล ำพงั 
        4. ควำมรับผิดชอบ (Responsibility) หมำยถึง กำรได้รับมอบหมำยให้ดูแลงำนใหม่ๆ และมี
อ ำนำจอยำ่งเตม็ท่ี ไม่มีกำรตรวจหรือควบคุมอยำ่งใกลชิ้ด 
        5. ควำมกำ้วหน้ำ (Advancement) หมำยถึง กำรไดรั้บเล่ือนขั้น กำรเล่ือนต ำแหน่งให้สูงข้ึน มี
โอกำสไดศึ้กษำต่อเพื่อหำควำมรู้เพิ่มเติม ไดรั้บกำรฝึกอบรมดูงำน 
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        องคป์ระกอบค ้ำจุน (Maintenance Factors) หรือองคป์ระกอบสุขอนำมยั(Hygiene Factors)เป็น
องค์ประกอบท่ีช่วยป้องกันกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรท่ีจะเกิดควำมไม่ชอบงำนหรือหย่อน
ประสิทธิภำพลง ประกอบดว้ย 
        1.เงินเดือน (Salary) หมำยถึง ส่ิงตอบแทนกำรปฏิบัติงำนในรูปเงินรวมถึงกำรเล่ือนขั้น
เงินเดือนในหน่วยงำนนั้น เป็นท่ีพอใจของบุคคลท่ีท ำงำน 
        2.โอกำสท่ีจะไดรั้บควำมกำ้วหนำ้ในอนำคต (Possibility of Growth)หมำยถึง ควำมน่ำจะเป็นท่ี
บุคคลจะไดรั้บควำมกำ้วหนำ้ในทกัษะวชิำชีพ 
        3.ควำมสัมพนัธ์กับผูบ้งัคับบญัชำ ผูใ้ต้บงัคับบญัชำ เพื่อนร่วมงำน(Interpersonal Relation, 
Subordinate, Peers) หมำยถึง ควำมมีสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัสำมำรถท ำงำนร่วมกนั มีควำมเขำ้ใจซ่ึงกนั
และกนัเป็นอยำ่งดี 
        4.สถำนะของอำชีพ (Status) หมำยถึง อำชีพนั้นเป็นท่ียอมรับและนบัถือของสังคม มีเกียรติ
และมีศกัด์ิศรี 
        5. นโยบำยและกำรบริหำร (Company Policy and Administration) หมำยถึง กำรจดักำรและ
กำรบริหำรงำนขององคก์ร กำรติดต่อส่ือสำรภำยในองคก์รท่ีมีประสิทธิภำพ 
        6 .สภำพกำรท ำงำน (Working Condition) หมำยถึง สภำพทำงกำยภำพของำน เช่น  แสง เสียง 
อำกำศ รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่ำงๆ 
        7. ชีวิตส่วนตวั (Personal Lift) หมำยถึง สภำพควำมเป็นอยูส่่วนตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบังำน เช่น กำร
ไม่ถูกยำ้ยไปท ำงำนในท่ีแห่งใหม่ซ่ึงห่ำงไกลครอบครัว 
        8. ควำมมัน่คงในงำน (Job Security) หมำยถึง ควำมรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อควำมมัน่คงในกำร
ท ำงำน 
        9. กำรปกครองบงัคบับญัชำ (Supervision) หรือกำรนิเทศงำน หมำยถึง ควำมสำมำรถหรือ
ควำมยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชำหรือผูนิ้เทศงำนในกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำน 
  
        4) ปัจจัยด้านเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักเรียนของนักเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
        ไดมี้นกัวิชำกำรศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัดำ้นเจตคติและแรงจูงใจต่อกำรเรียนของนกัเรียนท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไวอ้ยำ่งมำกมำย ผูว้จิยัขอสรุปประเด็นส ำคญัไดด้งัน้ี 
        อดิศกัด์ิ  พงษ์พูลศักด์ิ (2542) ได้ศึกษำ ปัจจัยในกำรก ำหนดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัศึกษำ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกำศนียบตัรชั้นสูง ในวิทยำลยัพณิชยกำร สังกดั
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กรมอำชีวศึกษำพบวำ่ ปัจจยัดำ้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีก ำหนดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ เจตคติ
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
        ประชุม  ตนัติสุขำรมย์ (2541) ได้ศึกษำ ปัจจยัในกำรก ำหนดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัศึกษำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง สังกดัวทิยำลยัพณิชยกำร 
กรมอำชีวศึกษำ  พบว่ำ ปัจจยัด้ำนลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ได้แก่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและสุขภำพร่ำงกำย  
        พิรุฬห์ พรหมเวฬุพฒัน์ (2544) ได้ศึกษำ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นักศึกษำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกำศนียบตัรชั้นสูง ในวิทยำลัยอำชีวศึกษำและ
วิทยำลยัเทคนิค เขตกำรศึกษำ 12 กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร พบว่ำ ปัจจยัลกัษณะส่วน
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและควำมรู้พื้นฐำนเดิม 
        วิลำวลัย์ ชัยนันท์ (2546) ได้ศึกษำ ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำ 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง สังกดัวิทยำลยัเทคนิค ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กลุ่มภำคกลำงพบวำ่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิควำมรู้พื้นฐำนเดิม และเจตคติต่อกำรเรียน 
        พิน นิลบวร(2550) ไดศึ้กษำ ปัจจยัท่ีมีต่อกำรเรียนของนกัศึกษำอำชีวศึกษำ ตำมควำมเห็นของ
ครูวิทยำลยั สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในจงัหวดักระบ่ี  พบว่ำ ปัจจยัลกัษณะ
ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ ควำมรู้พื้นฐำนเดิม 
        ฐำนวฒัน์  พุฒวบูิลยว์ุฒิ (2552) ไดศึ้กษำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียน
จ่ำอำกำศในหลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพโรงเรียนจ่ำอำกำศ พบว่ำ ปัจจยัด้ำนลกัษณะส่วน
บุคคลของผูเ้รียนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิควำมรู้พื้นฐำนเดิม
ควำมคำดหวงักำรศึกษำต่อ และกำรใชเ้วลำในกำรอ่ำนทบทวนต ำรำเรียน 
        ประจวบ สุขบนัเทิง(2554) ได้ศึกษำปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นักศึกษำ สำขำงำนเคร่ืองมือกลระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้ นสูง วิทยำลัยเทคนิค สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กรณีศึกษำ : วิทยำลัยเทคนิคในภำคตะวนัออกและ
ภำคเหนืออำชีวศึกษำ พบว่ำ ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ได้แก่ 
ควำมรู้พื้นฐำนเดิม 
        พิศิษฐ์  ช ำนำญนำ (2558) ไดศึ้กษำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน คณะ
วชิำกำรตลำด วทิยำลยัพณิชยกำรธนบุรี สังกดัสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ พบวำ่ ปัจจยั
ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่  เจตคติต่อกำรเรียน 
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          2.1.2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
        ได้มีนักวิชำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมหมำยพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียนไวอ้ย่ำงมำกมำย 
ผูว้จิยัขอสรุปดงันั้น ผูว้ิจยัขอสรุปค ำวำ่ พฤติกรรมกำรเรียนของนกัเรียน หมำยถึง พฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงควำมสนใจ วำงแผนกำรเรียน และเอำใจใส่ต่อกำรเรียนประกอบดว้ยกำรเขำ้เรียนตรงเวลำ มี
สมำธิในกำรเรียนมีกำรซกัถำมเม่ือมีขอ้สงสัย ส่งกำรบำ้นหรือส่งรำยงำนภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
มีกำรทบทวนบทเรียนและศึกษำคน้ควำ้เพิ่มเติม ตำมประเด็นส ำคญัของควำมหมำยพฤติกรรมกำร
เรียนของนกัเรียนไดด้งัน้ี 
 

1) ความหมายของพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
        โสภำ ชูพิกุลชยั (2528 : 111) ใหค้วำมหมำยของพฤติกรรมกำรเรียน หมำยถึง กำรกระท ำ หรือ
กิจกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกในด้ำนกำรเรียน กำรตอบสนองหรือปฏิกิริยำท่ีนักเรียนมีต่อ
ประสบกำรณ์ ส่ิงแวดลอ้มในขณะทีเรียนดว้ย ดงันั้น พฤติกรรมกำรเรียนของ นกัเรียนนั้นข้ึนอยูก่บั
ประสบกำรณ์ของนกัเรียนเป็นส ำคญั 
        ก่ิงกำญจน์ ปำนทอง (2545 : 19) อธิบำยควำมหมำยของ พฤติกรรมกำรเรียน ไวว้ำ่หมำยถึงกำร
ปฏิบติัตวัของนกัเรียนเก่ียวกบักำรเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนไดอ้ยำ่ง เหมำะสมกบัวนัเวลำ และ
สถำนที ไดแ้ก่ กำรแบ่งเวลำในกำรเรียน กำรเขำ้เรียน กำรฟัง กำรอ่ำน กำรจดโนต้เพื่อช่วยจ ำกำรส่ง
กำรบำ้น กำรทบทวนบทเรียน และกำรเตรียมตวัสอบ เป็นตน้ 
 

2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
        วรกำร กมลเลิศ (2547, หนำ้ 37) ไดศึ้กษำ กำรพฒันำกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงวินยัในตนเอง
ดว้ยควำมรับผิดชอบของนกัเรียนโรงเรียนบำ้นหนองคูณ ก่ิงอ ำเภอหนองฮีจ ังหวดัร้อยเอ็ด พบว่ำ 
ลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีควำมรับผดิชอบ มีควำมอดกลั้น ตรงต่อเวลำ  มีควำมขยนัขนัแขง็ รู้จกัหนำ้ท่ี
ของตนเอง และชอบควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย มีควำมมุ่งมัน่ในกำรท ำงำน มีควำมคิดก้ำวหน้ำ
เคำรพต่อระเบียบกฎเกณฑ ์จะส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ีสูงข้ึน 
        ร่งฤดี  กล้ำหำญ (2554) ได้ศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนภำคปฏิบติัของนิสิต
พยำบำลชั้นปีท่ี 3 มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พบวำ่ พฤติกรรมของนกัเรียน ดำ้นควำมวินยัใน
ตนเอง มีควำมรับผดิชอบ ควำมขยนัหมัน่เพียร ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนมำกท่ีสุด 
        ผอ่งใส  เพช็รรักษ ์(2555) ไดศึ้กษำ กำรศึกษำพฤติกรรมกำรเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนของนกัศึกษำ สำขำวชิำกำรจดักำรอุตสำหกรรม คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์
พบว่ำ พฤติกรรมดำ้นกำรรวบรวมขอ้มูลและพฤติกรรมด้ำนกำรใช้เทคนิคและเคร่ืองมืออุปกรณ์
ช่วยเหลือในกำรเรียนมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำภำควิชำ
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อุตสำหกรรม นกัศึกษำตอ้งมีควำมสนใจต่อวิชำท่ีก ำลงัเรียน จะตอ้งมีกำรเรียบเรียงมีกำรจดบนัทึก
เพื่อเอำไวอ่้ำนทบทวนก่อนท ำกำรสอบและเพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจมำกยิง่ข้ึน 
        รุจิรำพรรณ   คงช่วย (2557) ไดศึ้กษำ รูปแบบควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัศึกษำคณะครุศำสตร์มหำวทิยำลยัรำชภฏัเขตภำคใต ้ พบวำ่ บุคคลท่ี
มีควำมรับผดิชอบ  ตรงต่อเวลำ  ละเอียดรอบคอบ ขยนั และมีควำมตั้งใจเรียน  กระตือรือร้น ท ำงำน
ท่ีไดรั้บมอบหมำยดว้ยตนเองอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ อุทิศเวลำให้แก่งำน เอำใจใส่งำน จะส่งผลให้
ผูเ้รียนประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน 
 
        2.3. ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน 
        จำกกำรศึกษำคน้ควำ้เอกสำรทำงวิชำกำรและงำนวิจยัท่ีจดัท ำข้ึนในอดีตและปัจจุบนัท่ีเน้ือหำ
เก่ียวขอ้งปัจจยัดำ้นครอบครัวและเพื่อนพบวำ่มีนกัวิชำกำรและงำนวิจยัท่ีศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัดำ้น
ครอบครัวและเพื่อนมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไดอ้ย่ำงมำกมำย สำมำรถน ำมำสรุปประเด็น
ควำมส ำคญัไวว้ำ่ ปัจจยัครอบครัวและเพื่อน หมำยถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัครอบครัวและเพื่อนในกำรให้
ค  ำปรึกษำ ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนบัสนุนเก่ียวกบักำรเรียนของนกัเรียน จ ำแนกเป็น 2 ดำ้น คือ  1) 
กำรสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง และ 2) ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเพื่อน ตำมประเด็นส ำคญั
ไดต่้อไปน้ี 

1) ความหมายของครอบครัว 
        ไดมี้นกัวิชำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมหมำยดำ้นครอบครัวไวอ้ย่ำงมำกมำย ผูว้ิจยัขอสรุป ค ำว่ำ 
ครอบครัว หมำยถึง ร่วมครอบครัว คือ สำมี ภรรยำและบุตรผูใ้ห้กำรอบรม เล้ียงดู คุม้ครอง ปกป้อง 
ดูแล รักษำ ส่งเสริม สนบัสนุนนกัเรียนท่ีอยู่ในปกครอง ตำมประเด็นส ำคญัของควำมหมำยด้ำน
ครอบครัวไดด้งัน้ี 
        สนิท สมคัรกำร (2519:2) ไดใ้ห้ควำมหมำยของครอบครัวไวว้่ำ ครอบครัว คือ จุดเร่ิมตน้ของ
ชีวิตทนัที ท่ี ชีวิตเด็ก ก ำเนิดข้ึนในครอบครัว พ่อแม่และสมำชิกทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งจะร่วมกนัท ำ
หนำ้ท่ีดูแลสมำชิกคนใหม่ ให้ควำมรัก อำหำร ประสบกำรณ์ต่ำงๆ มำกมำย ครอบครัวจึงมีอิทธิพล
ส ำคญัต่อเด็กๆ ในแง่ของกำรถ่ำยทอดค่ำนิยม บุคลิกภำพ พฤติกรรม 
        พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตสถำน พุทธศักรำช 2525(2525:167) ได้ให้ควำมหมำยของ
ครอบครัวไวว้ำ่ หมำยถึง ผูร่้วมครอบครัว คือ สำมี ภรรยำและบุตร เป็นตน้ 
        พงศพ์นัธ์ แกว้หำวงศ ์(2550, 41) ไดใ้ห้ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมของผูป้กครองวำ่บุคคล
ผูใ้ห้กำรอบรม เล้ียงดู คุม้ครอง ปกป้อง ดูแล รักษำ ส่งเสริม สนบัสนุนนกัเรียนท่ีอยูใ่นปกครองซ่ึง
ไดแ้ก่ บิดำ มำรดำ ญำติพี่นอ้ง หรือผูอุ้ปกำระไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจด ำเนินกำร ร่วมคิด 
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ร่วมฟัง ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ร่วมส ำรวจปัญหำ ร่วมลงทุน ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมส่งเสริม 
สนบัสนุน ช่วยเหลือ ป้องกนัแกไ้ขปัญหำ และร่วมประเมินผลในกิจกำรใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบในตวั
นกัเรียนทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 

2) ความหมายของความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน 
        ในการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อนนั้น มีองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
กล่าวคือ ผูว้ิจยัขอสรุป ควำมหมำยของค ำว่ำ ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเพื่อน หมำยถึง ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงเพื่อนกบันักเรียนซ่ึงเป็นกำรให้ค  ำปรึกษำเร่ืองกำรเรียนซ่ึงกนัและกนั กำรเอำใจใส่กำร
ยอมรับควำมแตกต่ำง กำรใหก้ ำลงัใจแก่กนัตลอดจนไดรั้บโอกำสในกำรใหท้ ำงำนกลุ่มร่วมกนัจำก
ผูส้อนซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมในส่วนของกำรเรียนรู้และสำมำรถน ำพำไปสู่กำรพฒันำกำรเรียนไดใ้น
ท่ีสุดจึงมีผูใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัเพื่อนและความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อนไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
        ชิงเกอริง (Chickering.1969 :94) ไดใ้ห้ความหมายของสัมพนัธภาพกบัเพื่อน วา่ สัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลมีความอดทนท่ีจะอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนและการเปล่ียนแปลงจาก
การพึ่ งพาตนเองไปสู่การพึ่ งพาซ่ึงกันและกัน ซ่ึงการอดทนท่ีจะอยู่ร่วมกันบุคคลอ่ืน ได้แก่ 
ความสามารถยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลอ่ืนได้ และการมีน ้ าใจกวา้ง การให้ความ
ช่วยเหลือ สนบัสนุน การใหแ้ละการรับ 
        ชัยพร วิชชาวุธ (2530:69) ได้ให้ความหมายของค าว่า สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ไวว้่า 
สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลเป็นพฤติกรรมปฎิสัมพนัธ์โตต้อบระหวา่งบุคคล มนุษยอ์ยูเ่ป็นสังคมการ
กระท าของมนุษย ์แต่ละคนจึงสัมพนัธ กบักระท าของคนอ่ืนๆ ในสังคม เกิดข้ึนทนัทีเม่ือการกระท า
คนหน่ึงมีผลกระทบต่อผลต่ออีกคนหน่ึงจะไดรั้บ 
        เมธี ธรรมวฒันา (2544)ให้ความเห็นไว้ว่า เพื่อนมีความส าคัญอย่างมากในการก าหนด
บุคลิกภาพและพฤติกรรมการเรียนบางอย่าง ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาได้ ถ้านักศึกษามีการเลือกคบเพื่อนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีในทางการเรียน ก็จะย่อมเป็น
ตวัอย่างท่ีดีและส่งเสริมพฤติกรรมทางการเรียนท่ีดีและมีประสิทธิภาพของนักศึกษามองว่ากลุ่ม
เพื่อนมีอิทธิพลโดยตรงต่อนิสิตนักศึกษา มีส่วนท าให้เกิดแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงค่านิยม 
พฤติกรรม และแผนการเรียน นอกจากน้ีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเพื่อนก็มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาของนักศึกษาให้ความเห็นเก่ียวกับเพื่อนในระดับอุดมศึกษาไว้ว่า นักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นช่วงวยัท่ีจะเปล่ียนไปเป็นผูใ้หญ่ มีความตอ้งการติดต่อและสัมพนัธ์
กบัเพื่อนทั้งเพศเดียวกนัและต่างเพศ 

 
3) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของครอบครัวทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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        ไดมี้งำนวจิยัท่ีศึกษำเก่ียวกบัปัจจยักำรสนบัสนุนของครอบครัว ไวอ้ยำ่งมำกมำย ผูว้จิยัขอสรุป
ค ำว่ำ กำรสนับสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง หมำยถึง กำรท่ีนักเรียนได้รับกำรสนับสนุน 
ช่วยเหลือจำกบุคคลในครอบครัวทำงด้ำนอำรมณ์ ขอ้มูลข่ำวสำร ค ำแนะน ำ เงิน เวลำ หรือวตัถุ
ส่ิงของต่ำงๆ เพื่อช่วยให้นกัเรียนบรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเรียน และเห็นคุณค่ำในตนเอง ตำมประเด็น
ส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
        ประชุม  ตนัติสุขำรมย์ (2541) ได้ศึกษำ ปัจจยัในกำรก ำหนดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัศึกษำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง สังกดัวทิยำลยัพณิชยกำร 
กรมอำชีวศึกษำ พบว่ำ ปัจจยัด้ำนครอบครัวและเพื่อนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ได้แก่ 
อำชีพกำรศึกษำผูป้กครอง และรำยไดผู้ป้กครอง 
        อดิศกัด์ิ  พงษ์พูลผลศกัด์ิ (2542) ไดศึ้กษำ ปัจจยัในกำรก ำหนดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัศึกษำ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกำศนียบตัรชั้นสูง ในวิทยำลยัพณิชยกำร สังกดั
กรมอำชีวศึกษำพบวำ่ ปัจจยัดำ้นครอบครัวและเพื่อนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ อำชีพ
กำรศึกษำผูป้กครองรำยไดผู้ป้กครอง 
        ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่ง(2543) ไดศึ้กษำ กำรศึกษำปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนของนักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พบว่ำ ปัจจัยด้ำนครอบครัวและเพื่อนท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ กำรสนบัสนุนของผูป้กครอง 
        วิลำวลัย์  ชัยนันท์ (2546) ได้ศึกษำ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำ 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง สังกดัวิทยำลยัเทคนิค ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กลุ่มภำคกลำง พบว่ำ ปัจจยัด้ำนครอบครัวและเพื่อนท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ อำชีพ และกำรศึกษำผูป้กครอง 
        พิน นิลบวร (2550) ไดศึ้กษำ ปัจจยัท่ีมีต่อกำรเรียนของนกัศึกษำอำชีวศึกษำ ตำมควำมเห็นของ
ครูวิทยำลัย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในจังหวดักระบ่ี พบว่ำ ปัจจัยด้ำน
ครอบครัวและเพื่อนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่กำรสนบัสนุนของผูป้กครอง 
        โสภำ  มดัลงั (2551) กำรมีส่วนร่วมของผูป้กครองคือกำรร่วมมือกนัระหวำ่งผูป้กครองและครู
ในกำรท่ีครูจะสนบัสนุนให้ผูป้กครองเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรศึกษำของเด็กทั้งท่ีบำ้นและโรงเรียน 
โดยทั้งสองฝ่ำยจะตอ้งท ำงำนร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยเดียวกนั คือกำรให้เด็กได้รับกำร
พฒันำกำรในทุก ๆ ดำ้น ส่งเสริมศกัยภำพท่ีแทจ้ริงของเด็กอยำ่งเหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งบุคคลเพื่อใหเ้ด็กไดรั้บกำรจดัประสบกำรณ์อยำ่งต่อเน่ืองทั้งท่ีบำ้นและท่ีโรงเรียน 
        สรำยทุธ  เพช็รซีก (2553) ไดศึ้กษำ ปัจจยัทำงครอบครัวท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นักเ รียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น :  กรณีศึกษำโรงเ รียนมีนประสำทวิทยำ เขตมีนบุรี  
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กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ปัจจยัทำงดำ้นครอบครัวร่วมกบักำรจดักำรเรียนกำรสอนนับเป็นปัจจยั
ส ำคญัในกำรเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเรียนรู้ 
        ประจวบ สุขบนัเทิง (2554) ไดศึ้กษำ ปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นักศึกษำ สำขำงำนเคร่ืองมือกลระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้ นสูง วิทยำลัยเทคนิค สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กรณีศึกษำ: วิทยำลัยเทคนิคในภำคตะวนัออกและ
ภำคเหนือ พบว่ำ ปัจจยัด้ำนครอบครัวและเพื่อนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ได้แก่อำชีพ
กำรศึกษำผูป้กครอง และรำยไดผู้ป้กครอง 
        พิศิษฐ์  ช ำนำญนำ (2558) ไดศึ้กษำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน คณะ
วชิำกำรตลำด วทิยำลยัพณิชยกำรธนบุรี สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำพบวำ่ ปัจจยั
ดำ้นครอบครัวและเพื่อนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่กำรสนบัสนุนของผูป้กครอง 

 
4) ปัจจัยความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

        ไดมี้งำนวจิยัท่ีศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัดำ้นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเพื่อน ผูว้จิยัขอสรุปควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงเพื่อน หมำยถึง ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเพื่อนกบันกัเรียนซ่ึงเป็นกำรให้ค  ำปรึกษำเร่ืองกำร
เรียนซ่ึงกนัและกนั กำรเอำใจใส่กำรยอมรับควำมแตกต่ำง กำรให้ก ำลงัใจแก่กนัตลอดจนได้รับ
โอกำสในกำรให้ท ำงำนกลุ่มร่วมกันจำกผูส้อนซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมในส่วนของกำรเรียนรู้และ
สำมำรถน ำพำไปสู่กำรพฒันำกำรเรียนไดใ้นท่ีสุด ตำมประเด็นส ำคญัไวด้งัต่อไปน้ี 
        อดิศกัด์ิ  พงษ์พูลผลศกัด์ิ  (2542) ไดศึ้กษำ ปัจจยัในกำรก ำหนดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัศึกษำ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกำศนียบตัรชั้นสูง ในวิทยำลยัพณิชยกำร สังกดั
กรมอำชีวศึกษำพบว่ำ ปัจจยัด้ำนครอบครัวและเพื่อนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ได้แก่ 
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเพื่อน 
        ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่ง(2543) ไดศึ้กษำ กำรศึกษำปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนของนักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พบว่ำ ปัจจัยด้ำนครอบครัวและเพื่อนท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเพื่อน 
        อดิศักด์ิ พงษ์พูลผลศักด์ิ (2544) ได้ศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำ
คอมพิวเตอร์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยในโรงเรียนของรัฐ กรณีศึกษำจงัหวดัลพบุรี 
พบว่ำ นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงจะมีคะแนนกำรปรับตวัของนักเรียนกับเพื่อนต ่ำ 
ในขณะท่ีนกัศึกษำท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำ จะมีคะแนนกำรปรับตวัของนกัเรียนกบัเพื่อนสูง 
ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะนกัเรียนอยูใ่นช่วงวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ีนิยมเพื่อน ชอบท ำตำมเพื่อน และในสังคม
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เพื่อนนั้นอำจมีเพื่อนท่ีไม่รักเรียนชกัน ำนกัเรียนให้มี พฤติกรรมไปในทำงเดียวกนั ท ำให้นกัเรียนท่ี
คบหำกบัเพื่อนกลุ่มน้ีมีผลกำรเรียนต ่ำ 
        ขวญัชัย สงวนพงษ์(2546) จากการศึกษา ผลการศึกษาด้านความสัมพนัธ์หรือปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งนกัเรียนในกลุ่มกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงัเช่น พบว่า ความสัมพนัธ์ของนกัศึกษากบั
กลุ่มเพื่อน มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั สังกดักรม
อาชีวศึกษา  
        โสภำ มดัลงั (2551) กำรมีส่วนร่วมของผูป้กครองคือกำรร่วมมือกนัระหวำ่งผูป้กครองและครู
ในกำรท่ีครูจะสนบัสนุนให้ผูป้กครองเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรศึกษำของเด็กทั้งท่ีบำ้นและโรงเรียน 
โดยทั้งสองฝ่ำยจะตอ้งท ำงำนร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยเดียวกนั คือกำรให้เด็กได้รับกำร
พฒันำกำรในทุก ๆ ดำ้น ส่งเสริมศกัยภำพท่ีแทจ้ริงของเด็กอยำ่งเหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งบุคคลเพื่อใหเ้ด็กไดรั้บกำรจดัประสบกำรณ์อยำ่งต่อเน่ืองทั้งท่ีบำ้นและท่ีโรงเรียน 

 
2.4.ปัจจัยด้านการจัดการศึกษา 

        จำกกำรศึกษำคน้ควำ้เอกสำรทำงวิชำกำรและงำนวิจยัท่ีจดัท ำข้ึนในอดีตและปัจจุบนัท่ีเน้ือหำ
เก่ียวขอ้งปัจจยัดำ้นกำรจดักำรศึกษำพบวำ่มีนกัวิชำกำรและงำนวิจยัท่ีศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัดำ้นกำร
จัดกำรศึกษำมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนได้อย่ำงมำกมำย สำมำรถน ำมำสรุปประเด็น
ควำมส ำคญั ขอสรุปควำมหมำยของ ปัจจยัดำ้นกำรจดักำรศึกษำ หมำยถึงองค์ประกอบในกำรจดั
กำรศึกษำท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัภำยนอก ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน แบ่งเป็น 4 ดำ้น คือ 1) 
หลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน  2) ครูผูส้อน  3) วิธีกำรสอน และ 4) อำคำร สถำนท่ีและส่ือกำรเรียน
กำรสอน ดงัต่อไปน้ี 
        ฐำนวฒัน์  พุฒวิบูลยว์ฒิุ (2552) ไดศึ้กษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียน
จ่ำอำกำศในหลกัสูตรประกำศนียบตัรวชิำชีพโรงเรียนจ่ำอำกำศ อำชีวศึกษำพบวำ่ ปัจจยัดำ้นกำรจดั
กำรศึกษำท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ กำรบริหำรโรงเรียน และครูผูส้อน 
        ศรัญญำ  สุทธิมำลำ (2542) ไดศึ้กษำ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัศึกษำ
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ สังกดักรมอำชีวศึกษำพบวำ่ ปัจจยัดำ้นกำร
จดักำรศึกษำท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่อำคำร สถำนท่ีส่ือกำรเรียนกำรสอนหลกัสูตร
และวธีิกำรสอน 
        พิศิษฐ์  ช ำนำญนำ (2558) ไดศึ้กษำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน คณะ
วชิำกำรตลำด วทิยำลยัพณิชยกำรธนบุรี สังกดัสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำพบวำ่ ปัจจยั
ดำ้นกำรจดักำรศึกษำท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ครูผูส้อน และอำคำร สถำนท่ี 
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        ประจวบ สุขบรรเทิง(2554) ไดศึ้กษำ ปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นักศึกษำ สำขำงำนเคร่ืองมือกลระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้ นสูง วิทยำลัยเทคนิค สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กรณีศึกษำ : วิทยำลัยเทคนิคในภำคตะวนัออกและ
ภำคเหนือพบวำ่ ปัจจยัดำ้นกำรจดักำรศึกษำท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ไดแ้ก่ครูผูส้อน และ
อำคำร สถำนท่ี 
           2.4.1  หลกัสูตรการเรียนการสอน 
        หลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพ พุทธศกัรำช 2556 เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันำข้ึนใหส้อดคลอ้งกบั
พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 พระรำชบญัญติัอำชีวศึกษำ พ.ศ.2551 และควำม
เจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เพื่อผลิตก ำลังคนระดับฝีมือท่ีมีสมรรถนะวิชำชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ สำมำรถน ำไปใชใ้นกำรประกอบอำชีพไดต้รงตำมควำมตอ้งกำร
ของตลำดแรงงำนในลักษณะผูป้ฎิบัติหรือประกอบอำชีพอิสระได้ สอดคล้องกับแผนพฒันำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ โดยเปิดโอกำสให้ผูเ้รียนเลือกระบบและ
วธีิกำรสอนไดอ้ยำ่งเหมำะสมตำมศกัยภำพตำมควำมสนใจและโอกำสของตน ดงันั้น หลกัสูตรกำร
เรียนกำรสอน  หมำยถึง  เน้ือหำของหลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพสำขำพำณิชยกำรมีควำม
เหมำะสมกบัผูเ้รียนอำชีวศึกษำ และมีเน้ือหำท่ีทนัสมยัต่อเทคโนโลยีปัจจุบนั ตำมประเด็นส ำคญั
ดงัต่อไปน้ี 
           

        หลกัการของหลกัสูตร 

        เป็นหลกัสูตรระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพหลงัมธัยมศึกษำตอนตน้หรือเทียบเท่ำดำ้นวชิำชีพท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ และประชำคม
อำเซียนเพื่อผลิตและพฒันำท่ีก ำลงัคนระดบัฝีมือใหมี้สมรรถนะ ทีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยำบรรณวชิำชีพ สำมำรถประกอบอำชีพไดต้รงตำมควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำรและ
กำรประกอบอำชีพอิสระ 

1.เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกำสใหเ้ลือกเรียนไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง เนน้สมรรถนะเฉพำะดำ้นดว้ยกำร
ปฏิบติัจริง สำมำรถเลือกวธีิกำรเรียนตำมศกัยภำพและโอกำสของผูเ้รียน  เปิดโอกำสให้ผูเ้รียน
สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียน  สะสมผลกำรเรียน เทียบควำมรู้และประสบกำรณ์จำกแหล่ง
วทิยำกำร  สถำนประกอบกำร และสถำนประกอบอำชีพอิสระ 
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2. เป็นหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจดักำรศึกษำร่วมกนัระหวำ่ง
หน่วยงำนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภำครัฐและเอกชน 

3. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำ  สถำนประกอบกำร ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วน
ร่วมในกำรพฒันำหลกัสูตรใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรและสอดคลอ้งกบัสภำพยทุธศำสตร์ของ
ภูมิภำค เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ 

 

 

 

        จุดหมายของหลกัสูตร 

1. เพื่อใหมี้ความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพ  
สามารถน าความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบติังานอาชีพไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  เลือกวถีิการด ารงชีวติ  การประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตน  
สร้างสรรคค์วามเจริญต่อชุมชน  ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

2. เพื่อใหเ้ป็นผูมี้ปัญญา  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  ใฝ่เรียนรู้  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและ
การประกอบอาชีพ  สามารถสร้างอาชีพ  มีทกัษะในการจดัการและพฒันาอาชีพให้
กา้วหนา้อยูเ่สมอ 

3. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวชิาชีพท่ีเรียน  รักงาน  รัก
หน่วยงานสามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้  โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง
และผูอ่ื้น 

4. เพื่อใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม  ทั้งในการท างาน  การอยูร่่วมกนั  การต่อตา้น
ความรุนแรง และสารเสพติด  มีความรับผดิชอบต่อครอบครัว  หน่วยงาน  ทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม  เขา้ใจและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  มีจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จกัใชแ้ละอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

5. เพื่อใหมี้บุคลิกภาพท่ีดี  มีมนุษยส์ัมพนัธ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวนิยัในตนเอง  มี
สุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ 
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6. เพื่อใหต้ระหนกัและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองของประเทศ
และโลก  มีความรักชาติ  ส านึกในความเป็นไทย  เสียสละเพื่อส่วนรวม  ด ารงรักษาไวซ่ึ้ง
ความมัน่คงของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

 

2.4.2 ครูผู้สอน 
        ไดมี้นกัวชิำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมหมำยดำ้นครูผูส้อนไวอ้ยำ่งมำกมำย ผูว้จิยัขอสรุป ครูผูส้อน 
หมำยถึง ควำมรู้ควำมสำมำรถของครู ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ ท ำใหน้กัเรียนสนใจ
กำรเรียนมำกข้ึน ช่วยใหเ้กิดกำรเรียนรู้และเขำ้ใจเน้ือหำวชิำไดดี้ พร้อมทั้ง คุณธรรมและจิตส ำนึกใน
ควำมเป็นครู มีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่ำงนักเรียน และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้แก่นักเรียนได้ ตำม
ประเด็นส ำคญัดำ้นครูผูส้อนไดด้งัน้ี 

              1) ความหมายของครูผู้สอน 
        พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (2542) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ครู ไวว้า่ บุคลากรวชิาชีพ
ซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆ ใน
สถาบนัศึกษาของรัฐและเอกชน 
        คาร์เตอร์ วี กู๊ด (1973) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า ครูผูส้อน หมายถึง ผูท่ี้มีความสามารถให้
ค  าแนะน า เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนส าหรับนักเรียน ผูท่ี้มีความรู้ประสบการณ์และมี
การศึกษามาก ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีสอนใหค้วามรู้แก่ศิษย ์
        รุ่งสรีย ์ สีหราช (2543) กล่าววา่ ครูเป็นบุคคลส าคญัในการจดัการเรียนการสอนให้บรรลุสมดงั
ความมุ่งหมายของหลกัสูตร เป็นผูก้ระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจเอาใจใส่ในการเรียน ครูควรจดั
กิจกรรมต่างๆ ให้เด็กทุกคนไดเ้รียนรู้ดว้ยความพอใจและเกิดผลดีท่ีสุด การท่ีนกัเรียนจะประสบ
ความส าเร็จในการเรียนนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพการสอนของครูเป็นส าคญั 
        รัชนก บุญปู่ (2547) กล่าวว่า ครูเป็นบุคคลส าคญัในการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนมี ความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงคต์ามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรดั้งนั้นครูจึงเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัในการน าหลกัสูตรท่ีไดพ้ฒันาข้ึนไปสู่การปฏิบติั จากการศึกษาจากเอกสารและงานวจิยัหลาย
เร่ืองท่ีศึกษา คุณลกัษณะของครู ท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา ไดปั้จจยัท่ีเป็นตวัแปร
ท่ีใชใ้นการศึกษา  
        ครู หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและความรักเอาใจใส่ต่อศิษยเ์หมือนลูกของตนถ่ายทอด
ความรู้ อบรมสั่งสอนให้ศิษยห์รือลูกเป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถประกอบอาชีพสุจริต และท า
คุณประโยชน์ใหก้บัสังคม ในอนาคตต่อไป (วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ , 2560) 
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2.4.3 วธีิการสอน  
        ไดมี้นกัวชิำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมหมำยดำ้นวธีิกำรสอนไวอ้ยำ่งมำกมำย ผูว้จิยัขอสรุป วธีิกำร
สอน หมำยถึง กำรเตรียมกำรส่ือกำรสอนมีวิธีกำรสอนเร่ืองหรือยกตวัอยำ่ง ท่ีเขำ้ใจยำกให้เขำ้ใจได้
ง่ำยบอกวตัถุประสงคร์ำยวชิำเรียน วิธีกำรเรียน กิจกรรมและกำรประเมินผลก่อนท่ีจะสอนเสมอเปิด
โอกำสให้นกัเรียนสอบถำม และมีกำรมอบหมำยงำนและอธิบำยงำนจนเป็นท่ีเขำ้ใจ  ตำมประเด็น
ส ำคญัของควำมหมำยดำ้นวธีิกำรสอนไดด้งัน้ี 
 
 
 

1) ความหมายของวธีิการสอน 
        หน่วยนิเทศก์กรมสำมญัศึกษำ (2513:28) ให้ควำมหมำยไดว้ำ่ วิธีกำรสอนเป็นกระบวนกำรท่ี
ท ำให้จุดประสงค์หรือควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำปรำกฏผลข้ึนได้ ฉะนั้ นวิธีกำรสอนจึง
เปรียบเสมือนท่ีเช่ือมโยงวตัถุประสงคก์บัผลใหต่้อเน่ืองกนั 
        กำญจนำ เกียรติประวติั (2524:134)ไดอ้ธิบำย ควำมหมำยของ วิธีกำรสอน หมำยถึง วิธีกำรท่ี
ครูจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรใชเ้ทคนิคกำรสอน เน้ือหำวิชำ และส่ือกำรสอนเพื่อให้
บรรลุถึงวตัถุประสงคข์องกำรสอน  
        วำรี ถิระจิตร (2530) ใหค้วำมหมำยของ วธีิกำรสอน คือ วธีิสอนคือกำรจดักิจกรรมแบบต่ำงๆท่ี
เหมำะสมใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อใหเ้กิดควำมเจริญงอกงำมและพฒันำไปในทำงท่ีพึงปรำรถนำ  
        สุพิน บุญชูวงค์ (2530)  ไดใ้หค้วำมหมำยของ วิธีกำรสอน คือ กระบวนกำรต่ำงๆท่ีครูน ำมำใช้
สอนนกัเรียนเพื่อให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพในดำ้นควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ดำ้นเจตคติ และ
ทกัษะ  
        ทิศนำ  แขมมณี (2551) ไดใ้ห้ควำมหมำย วธีิกำรสอน คือ ขั้นตอนท่ีผูส้อนด ำเนินกำรให้ผูเ้รียน
เกิดกำรเรียนรู้ตำมวตัถุประสงคด์ว้ยวิธีกำรต่ำงๆ ท่ีแตกต่ำงไปตำมองคป์ระกอบและขั้นตอนส ำคญั
อนัเป็นลกัษณะเฉพำะหรือลกัษณะเด่นท่ีขำดไม่ไดข้องวิธีนั้นๆ” วิธีกำรสอนท่ีดีควรมีลกัษณะ ควร
มีกำรส่งเสริมนกัเรียนให้เรียนดว้ยกำรกระท ำ เพรำะกำรไดล้งมือท ำจริง จะท ำให้ประสบกำรณ์ท่ีมี
ควำมหมำยนกัเรียนไดแ้สดงควำมคิดเห็นยอมรับควำมคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และรู้จกักำรท ำงำน
ร่วมกับผู ้อ่ืนมีกำรตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียน เรียนด้วยควำมสุข ควำมสนใจ 
กระตือรือร้นในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆมีกำรสอนให้สัมพนัธ์ระหว่ำงวิชำท่ีเรียนกบัวิชำอ่ืน ๆ ใน
หลกัสูตรเป็นอยำ่งดีมีกำรใชส่ื้อกำรสอน จ ำพวกโสตทศันวสัดุ เพื่อเร้ำควำมสนใจ ช่วย ผูเ้รียนเขำ้ใจ
บทเรียนไดง่้ำยข้ึนมีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย เพื่อเร้ำควำมสนใจ ผูเ้รียนสนุกสนำน ไดล้งมือปฏิบติัจริง 
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และดูผลกำรปฏิบติัของตนเองมีกำรส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วำมคิดอยูเ่สมอ ดว้ยกำรซกัถำม หรือ
ใหแ้สดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหำง่ำย ๆ เด็กคิดหำเหตุผลเปรียบเทียบ และพิจำรณำควำมสัมพนัธ์
ของส่ิงต่ำง ๆมีกำรส่งเสริมควำมคิดริเร่ิม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีกำรใช้กำรจูงใจ ในระหว่ำง
เรียน เช่น รำงวลั กำรชมเชย คะแนนแข่งขนั เคร่ืองเชิดชูเกียรติกำรลงโทษ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดควำม
สนใจ ตั้งใจ ขยนัหมัน่เพียรในกำรเรียนและท ำ เปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็น มีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เคำรพควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น ยกยอ่งควำมคิดเห็นท่ีดีนกัเรียนมีส่วนร่วมในกำร
วำงแผนร่วมกบัครูมีกำรเร้ำควำมสนใจก่อนลงมือท ำกำรสอนเสมอมีกำรประเมินผลตลอดเวลำ โดย
วิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรสังเกต กำรซักถำม กำรทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ำกำรสอนของครูตรงตำม
จุดประสงคม์ำกท่ีสุด 

 
2.4.4 อาคาร สถานทีแ่ละส่ือการเรียนการสอน 

        ไดมี้นกัวิชำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมหมำยดำ้นอำคำรสถำนท่ีท่ีเป็นองคป์ระกอบของกำรเรียน
ไวอ้ยำ่งมำกมำย ผูว้ิจยัขอสรุป อำคำร สถำนท่ีและส่ือกำรเรียนกำรสอนหมำยถึง อำคำร สถำนท่ีทั้ง
ในภำยในห้องเรียนและภำยนอกห้องเรียน เช่น ห้องเรียน มีห้องปฏิบติักำรมีจ ำนวนเพียงพอกบั
ผูเ้รียน หอ้งปฏิบติักำรมีแสงสวำ่งเพียงพอ อำกำศ ถ่ำยเท หรือมีอุณหภูมิท่ีเหมำะสม สภำพแวดลอ้ม
ภำยในห้องสะอำด เอ้ือต่อกำรเรียน ภำยนอกห้องเรียนในด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอน เช่น จดั
อำคำรเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้รวมถึงกำรสนบัสนุนอุปกรณ์ต่ำงและเทคโนโลยี เช่นวสัดุ อุปกรณ์ใน
กำรจดักำรเรียนกำรสอน ด้ำนวิชำกำร หนงัสือ ต ำรำ ส่ิงพิมพ ์วำรสำรวิชำกำร งำนวิจยั บทควำม
วชิำกำรท่ีทนัสมยัและหลำกหลำย ตำมดงัต่อไปน้ี 
              1)อาคารสถานที ่ 
        ไดมี้นกัวิชำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมหมำยดำ้นอำคำรสถำนท่ีท่ีเป็นองคป์ระกอบของกำรเรียน
ไวอ้ยำ่งมำกมำย ผูว้จิยัขอสรุปประเด็นส ำคญัไดด้งัน้ี 
        วีระพนัธ์ สิทธิพงศ์ (2540) ไดก้ล่าวถึงและเสนอแนวคิดเก่ียวกบัอาคารเรียน ของสถานศึกษา 
ดา้นเทคนิคศึกษาและอาชีวศึกษาว่า โดยทัว่ไปมกัจะเขา้ใจว่าควรท าเหมือนอาคารเรียนของสามญั
ศึกษาซ่ึงถา้พิจารณาอย่างผิวเผินแลว้อาจคิดว่าไม่ควรจะแตกต่างกนั แต่แทท่ี้จริงแลว้อาคารเรียน
ของสถานเทคนิคศึกษา และ อาชีวศึกษาควรมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากอาคารของโรงเรียนสามญั
ศึกษาดงัน้ี ตอ้งมีลกัษณะทั้งภายนอกภายในท่ีเด่น และเปิดเผยให้เห็นโครงสร้างและส่วนประกอบท่ี
ก่อสร้างข้ึนโดยถูกตอ้งตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยี ซ่ึงปัจจุบนั
เช่ือว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มีส่ิงอ านวยประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนโดย
สมบูรณ์ อาทิ เช่น ทีวี วิดีโอ เคร่ืองฉายภาพ และแผ่นใส จอรับภาพท่ีเล่ือนเก็บได ้การปรับเปล่ียน
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ห้องเรียนให้เป็นห้องมืดได ้ฯลฯ เพราะห้องเรียนของสถานเทคนิคศึกษาและอาชีวศึกษา มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ส่ิงเหล่าน้ีมากกว่าห้องเรียนของโรงเรียนสามญัศึกษาส่ิงท่ีจะละเวน้และลืมเสีย
มิไดเ้ลยคือ หลกัการท่ีวา่ อาชีวศึกษา ไม่ใช่การสอนให้คนเป็นเคร่ืองจกัร ความเคยชินต่อส่ิงท่ีไม่มี
ชีวิตและความแข็งกระดา้งจะท าให้จิตใจของนกัศึกษาแข็งกระดา้งไปดว้ย บรรยากาศของอาคาร
เรียนควรจะเสริมสร้างให้เกิดความสุนทรี เช่น ควรปลูกดอกไมท่ี้ให้ความร่มร่ืนสวยงามและมี
ระเบียบเรียบร้อย ตามบริเวณโดยรอบและตามมุมท่ีเหมาะสม 
        มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2540:171) ได้สรุปว่าอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมนับว่าเป็น
ส่วนประกอบหน่ึงในสถานศึกษา ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการช่วยอ านวยความสะดวกในการจัด
การศึกษาหรือการเรียนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการศึกษาไดโ้ดยจะตอ้งใหก้ารดูแลเอาใจ
ใส่อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป ดว้ยการวางผงัใหเ้ป็นระเบียบเหมาะสม เป็นสัดส่วนสะอาด 
ร่มร่ืน สวยงาม อนัจะส่งผลให้บรรยากาศการเรียนการสอนและการทา งานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ช่วยในการเสริมสร้าง พฒันาการทางความคิดจิตใจตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมอนัพึง
ประสงคไ์ด ้
           2) ส่ือการเรียนการสอน 
        ไดมี้นกัวิชำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมหมำยส่ือกำรเรียนกำรสอนเป็นองคป์ระกอบของกำรเรียน
ไวอ้ยำ่งมำกมำย  ผูว้จิยัขอสรุปควำมหมำยของ ประเด็นส ำคญัไดด้งัน้ี 
        ในทำงกำรศึกษำมีค ำท่ีมีควำมหมำยแนวเดียวกนักบัส่ือกำรเรียนกำรสอน เช่น ส่ือกำรสอน 
( Instructional Media or Teaching Media) ส่ื อกำรสอน (Educational media) อุปกรณ์ช่วยสอน 
(Teaching Aids) เป็นตน้ ในปัจจุบนันกักำรศึกษำมกัจะเรียกกำรน ำส่ือกำรเรียนกำรสอนชนิดต่ำง ๆ 
มำรวมกนัวำ่ เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ(Educational) ซ่ึงหมำยถึงกำรน ำเอำวสัดุอุปกรณ์และวิธีกำร
มำใชร่้วมกนัอยำ่งมีระบบในกำรเรียนกำรสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสอน 
        รัตนำ พุ่มไพศำล (2539) ไดอ้ธิบำยควำมหมำยของส่ือกำรสอนและส่ือกำรศึกษำ ว่ำหมำยถึง 
ตวักลำงได้แก่ วสัดุอุปกรณ์ และวิธีกำรท่ีช่วยน ำและถ่ำยทอดควำมรู้จำกผูส้อนหรือจำกแหล่ง
ควำมรู้ไปยงัผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์กำรเรียนตำมท่ีตั้งไวใ้นวตัถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
        อำชญัญำ  รัตนอุบล (2539)  ไดใ้หค้วำมหมำยของส่ือ (Media) วำ่หมำยถึงตวักลำงท่ีช่วยในกำร
เรียน ส่ือควำมหมำย ถ่ำยทอดขอ้มูล ข่ำวสำร ควำมรู้ เน้ือหำ สำระจำกผูส่้งไปยงัผูรั้บ 
        ดำรัตน์ กำญจนำภำ (2540) ได้ศึกษำวิจยัเก่ียวกับตวัแปรท่ีมีควำมสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนกัศึกษำของโรงเรียนสำยสำมญัระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ใน
จงัหวดันครปฐม พบวำ่ กำรใชส่ื้อ เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
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        กญัญำทิพย ์พวงจ ำปำ (2541) ไดศึ้กษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรใชส่ื้อกำรเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนของนกัเรียนทำงไกลระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ ในเขตพื้นท่ีชำยฝ่ังตะวนัออก กบักลุ่ม
ตวัอย่ำงจ ำนวน 412 คน พบว่ำ ส่ือกำรเรียนมีควำมสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 นอกจำกตวัแปรท่ีสำมำรถท ำนำยผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไดอี้กดว้ย 
        เรณู ครุธไทย (2542) กล่ำวว่ำส่ือกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง วตัถุ ส่ิงของ ภำพ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ตลอดจน หมำยถึงตวับุคคล วิธีกำร สถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนบงัเกิดผลดี กระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ 
ควำมคิด ระหวำ่งครูกบันกัเรียนได ้
        เพญ็แข ดวงขวญั (2548) กล่ำววำ่ส่ือ หมำยถึง เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ รวมถึงตวับุคคล สถำนท่ี 
ท่ีนักศึกษำนอกโรงเรียนใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ในกลุ่ม หมวดวิชำพื้นฐำนซ่ึง
ประกอบดว้ย ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือคอมพิวเตอร์ ส่ือบุคคล และแหล่งกำรเรียนรู้ 
 

3.การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
        แนวคิดกำรจดักำรศึกษำ อำชีพไดมี้มำตั้งแต่ยุคสมยัท่ีประเทศไทยเร่ิมมีอำชีพหตักรรมมำกข้ึน
นอกเหนือไปจำกอำชีพ กสิกรรมกำร อำชีวศึกษำ เร่ิมอย่ำงเป็นระบบเม่ือได้รับกำรบรรจุใน
โครงกำรศึกษำ พ.ศ. 2441 เป็นกำรศึกษำพิเศษซ่ึงหมำยถึง กำรเรียนวิชำ เฉพำะ เพื่อให้เกิด ควำม
ช ำนำญ โดยในปี พ.ศ.2452 กำรจดักำรศึกษำ ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โรงเรียน สำมญัศึกษำ 
สอนวิชำ สำมญั และโรงเรียน วิสำมญัศึกษำสอนวิชำเพื่อออกไปประกอบอำชีพ เช่น แพทย ์ผดุง
ครรภ ์ภำษำองักฤษ พำณิชยกำร ครู เป็นตน้ ในปี พ.ศ.2453 ไดจ้ดัตั้ง โรงเรียนอำชีวศึกษำแห่งแรก 
คือ โรงเรียนพำณิชยกำรท่ีวดัมหำพฤฒำรำม และวดัรำชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จดัตั้งโรงเรียน เพำะ
ช่ำง และปี พ.ศ.2460 จดัตั้งโรงเรียนฝึกหดัครูประถมกสิกรรม แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ไดมี้ผลต่อ
กำรก ำหนดกำรศึกษำอำชีพให้ชดัเจนยิ่งข้ึน โดยในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2475 ไดก้ ำหนดวำ่
วิสำมญัศึกษำ ไดแ้ก่ กำรศึกษำวิชำชีพซ่ึงจดัให้เหมำะสมกบัภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หัตถกรรม 
และพำณิชยกำร เพื่อเป็นพื้นฐำนควำมรู้ส ำหรับประกอบกำรเกษตรกรรมและ อุตสำหกรรม ต่ำง ๆ 
และในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2479 ได้ ปรำกฏค ำว่ำ "อำชีวศึกษำ" เป็นคร้ังแรกในระบบ
กำรศึกษำของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ อำชีวศึกษำ ชั้นตน้ กลำง และสูง รับนกัเรียน
จำกโรงเรียนสำมญัศึกษำของทุกระดบัประโยค 
        พ.ศ.  2481 พระรำชกฤษฎีกำจัดวำงระ เบียบรำชกำรในสังกัดกระทรวงธรรมกำร 
(กระทรวงศึกษำธิกำร ในปัจจุบนั) ให้จดัตั้งกรมใหม่ข้ึน 2 กรม คือ 1. กรมสำมญัศึกษำ มีหนำ้ท่ีจดั
กำรศึกษำสำยสำมญั,  2. กรมวชิำกำร มีหนำ้ท่ีจดักำรศึกษำสำยอำชีพ 
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โดยแบ่งออกเป็น 4 กอง : 1. ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม, 2.กองต ำรำ, 3. กองสอบไล่, 4.กอง
อำชีวศึกษ ซ่ึงกองอำชีวศึกษำมีหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรจดัโรงเรียนอำชีวศึกษำ 
        ปี พ.ศ. 2484 ไดมี้พระรำชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศกัรำช 2484 ซ่ึงตรำข้ึน
เม่ือวนัท่ี 18 สิงหำคม 2484 และมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ คือ วนัท่ี 19 
สิงหำคม 2484 กระทรวงธรรมกำรไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น กระทรวงศึกษำธิกำร และตั้งสังกดัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำข้ึนแทนกรมวิชำกำร ส่วนกองวิชำกำรเป็นกอง ๆ หน่ึงในสังกัด
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดงันั้น สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จึงได้
ตั้งข้ึนตำมพระรำชบญัญติั เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2484 
        กำรแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 3 กอง คือ 
        ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม 
        กองโรงเรียน ท ำหนำ้ท่ีรับผดิชอบกำรด ำเนินกำรโรงเรียนอำชีวศึกษำ 
        กองวิชำกำร ท ำหน้ำท่ีเก่ียวกับหลักสูตรแบบเรียน ทะเบียน กำรสอบไล่ และกำรออก
ประกำศนียบตัร ช่วงระหว่ำงมหำสงครำมเอเชียบูรพำ กำรอำชีวศึกษำได้รับผลกระทบจำกภยั
สงครำม ก่อให้เกิดกำรขำดแคลนอุปกรณ์ กำรสอน นกัเรียนตอ้งหลบภยั จ ำนวนครูและนกัเรียน
นอ้ยลง จนกระทัง่ภำวะสงครำมสงบลง รัฐบำลไดจ้ดัสรรงบประมำณเพิ่มข้ึน โดยในแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2494 กำรอำชีวศึกษำไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ มธัยมศึกษำตอนตน้ มธัยมศึกษำ 
ตอนปลำย และมธัยมอำชีวศึกษำชั้นสูง โดยในแต่ละระดบัก ำหนดเวลำ เรียนไม่เกิน 3 ปี 
        ปี พ.ศ. 2495 ไดมี้พระรำชกฤษฎีกำรจดัวำงระเบียบรำชกำรในสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ แบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 7 กอง คือ 
        1. ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม, 2. กองโรงเรียนกำรช่ำง, 3. กองโรงเรียนพำณิชยแ์ละอุสำหกรรม 
,4. กองโรงเรียนเกษตรกรรม, 5. กองวิทยำลยัเทคนิค, 6.กองส่งเสริมอำชีพ และ, 7. กองออกแบบ
และก่อสร้ำง 
        นอกจำกน้ี ในปี พ.ศ.ดังกล่ำวได้ริเร่ิมจัดตั้ งวิทยำลัยเทคนิคหลัก 4 แห่งทั่วประเทศ คือ 
วิทยำลัยเทคนิคกรุงเทพ (2495) วิทยำลัยเทคนิคภำคใต้ - สงขลำ (2497) วิทยำลัยเทคนิคภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ-นครรำชสีมำ (2499) และวทิยำลยัเทคนิคภำคเหนือ- เชียงใหม่(2500) 
        ปี พ.ศ. 2499 กำรอำชีวศึกษำไดถู้กพฒันำข้ึนเป็นล ำดบั โดยโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัมธัยม
อำชีวศึกษำ ตอนปลำย หลำยแห่ง ไดรั้บอนุมติัให้เปิดสอนในระดบัอำชีวศึกษำชั้นสูง และโรงเรียน
อำชีวศึกษำชั้นสูงเฉพำะวิชำอีกหลำยแห่ง ไดจ้ดัตั้งข้ึน เพื่อรับนกัเรียน ท่ีจบมธัยมศึกษำปีท่ี 6 สำย
สำมญัเขำ้ศึกษำต่อ 
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        ปี พ.ศ. 2501 สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกองคก์ำร 
SEATO โดยมหำวทิยำลยัฮำวำย ในกำรปรับปรุง หลกัสูตรตำมโครงกำรฝึกช่ำงฝีมือ และฝึกกอบรม
ครูวชิำช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงยนต ์ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงวทิย ุและช่ำงเช่ือมโลหะ โดยมีโรงเรียน กำรช่ำง 18 แห่ง 
เขำ้ร่วมโครงกำร ในระยะแรกแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2503 จ ำนวนนกัเรียนอำชีวศึกษำระดบั
มธัยมศึกษำตอนต้น ปีท่ี 1-3 มีจ  ำนวน ลดลง แต่ในระดับมธัยมศึกษำตอนปลำยปีท่ี 4 จ ำนวน
นกัเรียนในประเภทช่ำงอุตสำหกรรมมีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึน จนกระทัง่ตอ้งเปิด กำรเรียนกำรสอนใน 
2 ผลดั 
        ปี พ.ศ. 2508 สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนั ในกำรก่อตั้งวทิยำลยัเทคนิค ขอนแก่น โดยมหำวิทยำลยัฮำวำย ในกำร
ปรับปรุง หลกัสูตรตำมโครงกำรฝึกช่ำงฝีมือ และฝึกอบรมครูวิชำช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงยนต์ ช่ำงไฟฟ้ำ 
ช่ำงวทิย ุและช่ำงเช่ือมโลหะ โดยมีโรงเรียน กำรช่ำง 18 แห่ง เขำ้ร่วมโครงกำร ในระยะแรกแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2503 จ ำนวนนกัเรียนอำชีวศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ ปีท่ี 1-3 มีจ ำนวน 
ลดลง แต่ในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยปีท่ี 4 จ ำนวนนกัเรียนในประเภทช่ำงอุตสำหกรรมมีจ ำนวน
เพิ่มมำกข้ึน จนกระทัง่ตอ้งเปิด กำรเรียนกำรสอนใน 2 ผลดั 
        ปี พ.ศ. 2509 ไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกองค์กำรยูนิเซฟในกำรปรับปรุงโรงเรียนกำรช่ำงสตรี 
จ  ำนวน 35 แห่ง ทั้งในดำ้นหลกัสูตร กำรเรียนกำรสอนและครุภณัฑ ์โดยเฉพำะ 
        ปี พ.ศ. 2510 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้มีหน่วยงำนโครงกำรเงินกู้
ธนำคำรโลกเพื่อพฒันำอำชีวศึกษำ มีหนำ้ท่ีประ สำนงำนระหวำ่งโรงเรียนในโครงกำรประเภทวิชำ
ช่ำงอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม รวม 25 แห่งกบัสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
และกระทรวงศึกษำธิกำร 
        ปี พ.ศ. 2512 ไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกประเทศออสเตรีย ในกำรจดัตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ 
จงัหวดัชลบุรี สถำนศึกษำหลำยแห่งไดรั้บกำรพฒันำและเปิดสอนจนถึงระดบั ปวส. โดยในปี พ.ศ.
2512 ได้รับกำรยกฐำนะจำก โรงเรียนเป็น วิทยำลยั ซ่ึงแห่งแรกคือวิทยำลยัพณิชยกำรพระนคร 
จนถึงปี พ.ศ.2522 สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมีวิทยำลยัอยูใ่นสังกดั จ  ำนวน 90 
แห่ง ในจ ำนวนสถำนศึกษำทั้งส้ิน 159 แห่ง 
        ปี พ.ศ. 2513 รวมโรงเรียนกำรช่ำงสตรีและโรงเรียนกำรช่ำง 4 จงัหวดั คือ อ่ำงทอง รำชบุรี 
บุรีรัมย ์และพทัลุง ปี พ.ศ.2514 ไดมี้พระรำชบญัญติัจดัตั้งสถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ โดยรวม
วิทยำลยัเทคนิคธนบุรี วิทยำลยั เทคนิค พระนครเหนือ วิทยำลัยโทรคมนำคม และวิทยำลยัช่ำง
ก่อสร้ำงในสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำไปรวมเป็นสถำบนั และเปิดสอน ถึงระดบั 
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ปริญญำตรี ประกำศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 217 พ.ศ. 2515 ใหโ้อนโรงเรียนฝึกฝนอำชีพเคล่ือนท่ี 36 แห่ง 
ของสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำไป กรมสำมญั 
 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการ 
        ประกำศคณะปฏิว ัติฉบับท่ี  172 พ.ศ.2515 ได้แบ่งส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำออกเป็น 9 กอง คือ 
        1. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม, 2. กองวิทยำลยั,3. กองโรงเรียน, 4. กองแผนงำน, 5. กองกำร
เจ้ำหน้ำท่ี, 6. กองคลัง, 7. กองออกแบบและก่อสร้ำง, 8. กองบริกำรเคร่ืองจักรกล , 9. หน่วย
ศึกษำนิเทศก ์
        ปี พ.ศ.2516-2520 มีโครงกำรเงินกู ้ADB เพื่อพฒันำวิทยำลยัเทคนิค 4 แห่ง (กรุงเทพ สงขลำ 
เชียงใหม่ และ นครรำชสีมำ) ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ พฒันำครู และอำคำรสถำนท่ีใน 6 สำขำวชิำ 
คือ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำ ก่อสร้ำง เคร่ืองกล เทคนิคโลหะ และช่ำงยนต ์
        ปี พ.ศ.2518 ไดมี้พระรำชบญัญติัจดัตั้งวทิยำลยัเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำข้ึนโดยแยกวทิยำลยั 
28 แห่ง ออกจำก สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เปิดสอนถึงระดบัปริญญำตรี และ
ได้โอนศูนยฝึ์กต่อเรือหนองคำยของส ำนักงำนพลงังำนแห่งชำติมำอยู่ในสังกดั สังกดัส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนอุตสำหกรรมต่อเรือหนองคำย 
        ปี พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนเทคนิค โรงเรียนอำชีวศึกษำ โรงเรียนกำรช่ำงใน 65 วิทยำเขต และ
ยกฐำนะโรงเรียน เกษตรกรรม 12 แห่งเป็นวทิยำลยั 
        ปี พ.ศ.2520 จัดตั้ งโรงเรียนเกษตรกรรม 10 แห่ง ปี พ.ศ.2521-2527 มีโครงกำรเงินกู้
ธนำคำรโลก จดัตั้งศูนยฝึ์กวชิำชีพ 12 แห่งในแต่ละเขตกำรศึกษำ 
        ปี พ.ศ.2522-2523 พบวำ่มีปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรจดักำรด ำเนินกำรแยกวิทยำเขตต่ำงๆ 
ออกเป็นอิสระ 
        ปี พ.ศ.2522 ไดมี้กำรโอนวิทยำลยัเกษตรเจำ้คุณทหำรไปสังกดัสถำบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำ ประกำศใช้หลกัสูตร ประกำศนียบตัรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) และจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมและ
พฒันำอำชีวศึกษำ ต่อมำกระทรวงศึกษำธิกำรไดป้ระกำศใชห้ลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพเทคนิค
(ปวท.) รับนกัเรียนผูจ้บมธัยมศึกษำ ตอนปลำย โปรแกรมวชิำสำมญัเขำ้เรียนวชิำชีพ เป็นเวลำ 2 ปี 
        ปี พ.ศ.2523 ได้มี "พระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรกรม อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.2523 " ก ำหนดให้มี 10 หน่วยงำน ให้เกิดหน่วยงำนใหม่จำกเดิม คือ กองวิทยำลยั และกอง
โรงเรียนเป็นกองใหม่ คือ กองวทิยำลยัเกษตรกรรม, กองวทิยำลยัเทคนิค, กองวทิยำลยัอำชีวศึกษำ 
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        ปี พ.ศ.2524 ได้ประกำศใช้หลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพ พ.ศ.2524 ปี พ.ศ.2527 ได้ใช้
หลกัสูตรประกำศนียบตัร วิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2527 และหลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพเทคนิค 
พ.ศ.2527 
        ปี พ.ศ.2528 ส่งเสริมแนวคิด"กำรอำชีวศึกษำ ครบวงจร" และได้มีกำรจดัตั้ ง "ส ำนักงำน
โครงกำรพิเศษ" เป็นหน่วยงำนภำยในมีหน้ำท่ีประสำนงำนกับส ำนักงำนโครงกำรพิเศษและ 
รับผิดชอบ งำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมมัน่คงและงำนพฒันำชนบท และปี พ.ศ.2530 ไดมี้กำรจดัตั้ง 
"วิทยำลยักำรอำชีพ" ในพื้นท่ีจงัหวดั มุกดำหำร และแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะจดักำรศึกษำ
ทุกประเภทวชิำชีพและทุกหลกัสูตร ทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำ 
        ปี พ.ศ.2531 รับควำมช่วยเหลือจำกเยอรมนัเพื่อพฒันำอำชีวศึกษำทวภิำคี 
        ปี 2532-2533 UNDP ใหค้วำมช่วยเหลือจดัตั้ง สถำบนัพฒันำ ครูอำชีวศึกษำ 
        ปี พ.ศ.2533 รัฐบำลเดนมำร์กได้ให้ควำมช่วยเหลือเงินกู้ยืมเพื่อพฒันำอำชีวศึกษำเกษตร 
ตลอดจนประเทศอ่ืน ในแถบทวีปยุโรป เช่น สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย องักฤษ และ
อิตำลี ในกำรช่วยเหลือสถำนศึกษำประเภทช่ำงอุตสำหกรรม นอกจำกน้ีหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน
ต่ำงประเทศท่ีได้ให้ควำมช่วยเหลือ เช่น The United Nation Development Programme (UNDP) 
International Labour Organization (ILO), UNESCO เป็นตน้ รวมถึงกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำก
ประเทศออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น คำนำดำ องค์กร CIDA และกำรได้รับอำสำสมัครจำกออสเตรเลีย 
เยอรมนี ญ่ีปุ่น และองักฤษ ในกำรใหค้วำมร่วมมือต่ำง ๆ เพื่อกำร พฒันำ และแลกเปล่ียนควำมรู้และ
ประสบกำรด้ำนอำชีวศึกษำ และในปี 2533 ได้ประกำศใช้หลกัสูตรประกำศนียบตัร ครูเทคนิค
ชั้นสูง (ปทส.) 
        ปี พ.ศ.2533-2535 น้ีมีผูส้นใจเรียนอำชีวศึกษำมำก จึงจดัตั้งสถำนศึกษำเพิ่ม 20 แห่ง พระรำช
กฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.
2535 ไดถู้กประกำศและก ำหนด ใชจ้นถึง ปัจจุบนั แบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 11 หน่วยงำน โดยเพิ่ม
สถำบนัพฒันำครูอำชีวศึกษำเป็นหน่วยงำนอิสระระดบักอง 
        ปี พ.ศ.2535-2539 ไดมี้โครงกำรจดัตั้งวทิยำลยัเพิ่มข้ึนอีกจ ำนวน 93 แห่ง เฉพำะโครงกำรจดัตั้ง
วทิยำลยักำรอำชีพ ระดบั อ ำเภอ 60 แห่ง วทิยำลยัสำรพดัช่ำง 25 แห่ง และอีก 8 แห่ง มีวตัถุประสงค์
เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพไปสู่ทอ้งถ่ิน สนบัสนุน กำรพฒันำชนบท เพื่อผลิตก ำลงัคน
ดำ้นวิชำชีพในระดบัช่ำงก่ึงฝีมือ และช่ำงเทคนิค ให้ตรงกบัควำมตอ้งกำร ของตลำด แรงงำน และ
สอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
        ปี พ.ศ.2536-2543 ไดรั้บควำมร่วมมือจำกรัฐบำลญ่ีปุ่น พฒันำกำรผลิตก ำลงัคนสำขำวิชำแมค
คำทรอนิกส์ ท่ีวิทยำลัยช่ำงกลปทุมวนั ปี พ.ศ.2537 มีโครงกำรเงินกู้กองทุนควำมร่วมมือทำง
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เศรษฐกิจโพน้ทะเลแห่งญ่ีปุ่น (Overseas Economic Cooperation Fund, JAPAN) โดยได้รับอนุมติั
ให้ด ำเนินโครงกำรเม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 2537 เพื่อพฒันำเคร่ืองมืออุปกรณ์ และ บุคลำกร ใน
สถำนศึกษำ 20 แห่ง 
        ปี พ.ศ.2538 สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำไดพ้ฒันำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ของสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและกำรจดักำรเรียน กำรสอน
อำชีวศึกษำระบบทำงไกล 
        ปี พ.ศ. 2537-2539 ได้รับควำม ช่วยเหลือ จำกรัฐบำลเบลเยี่ยม พฒันำกำรผลิตก ำลังคน 
สำขำวชิำเทคนิค กำรผลิตและพฒันำส่ือกำรสอน 
        ปี พ.ศ.2540 กำรอำชีวศึกษำ ไดรั้บควำมสนใจอย่ำงมำกโดยรัฐบำลให้กำรสนบัสนุน จดัตั้ง
วิทยำลยักำรอำชีพ 70 แห่ง วิทยำลยัเทคนิค 19 แห่ง และวิทยำลยับริหำรธุรกิจและกำรท่องเท่ียว 2 
แห่ง ในปัจจุบันได้มีพระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบบัท่ี 2) ก ำหนดให้ สถำบนั เทคโนโลยีปทุมวนัเป็นส่วน
รำชกำรของสังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีให้สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจดัและส่งเสริม กำรศึกษำวิชำชีพ ในระดบัปริญญำตรี 
อนุปริญญำ ประกำศนียบตัรหลกัสูรระยะสั้ นและหลกัสูตรพิเศษ รวมถึงพระรำชบญัญติักำรจดั
กำรศึกษำในสถำบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 
        ปี พ.ศ.2541 ไดก้ ำหนดให้สถำบนัเทคโนโลยีปทุมวนัมีอ ำนำจจดักำรศึกษำระดบั ปริญญำตรี 
ดำ้นวิทยำศำสตร์ และ เทคโนโลยี และสถำนศึกษำท่ีจดัหลกัสูตรระดบัปริญญำหรือเทียบเท่ำ ไดแ้ก่
หลกัสูตร ประกำศนียบตัรครูวิชำชีพชั้นสูง (ปทส.) และ ปริญญำตรี ในกำรเปิดสอนเป็นไปตำม
เกณฑ ์มหำวทิยำลยัก ำหนด 
        ปี พ.ศ.2542 ไดรั้บโครงกำรเงินยืมจำกรัฐบำลเดนมำร์กเพื่อพฒันำอำชีวเกษตรตำมโครงกำร
ปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้ำงสถำนศึกษำเกษตร โดยมีวตัถุประสงค์ของโครงกำรเพื่อเพิ่มควำมรู้ 
ทกัษะปฏิบติั และจดัหำเคร่ืองมือ-อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรกล และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัให้แก่นกัเรียน 
นกัเรียน ในกำรผลิตสินคำ้เกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร รวมถึงกำร ขยำยผลให้แก่ เกษตรกร
ทอ้งถ่ิน ตลอดจนพฒันำบุคลำกร หลกัสูตรกำรจดัอำชีวศึกษำเกษตร กำรพฒันำอำชีวศึกษำได้
พฒันำ เป็นล ำดบั โดยพิจำรณำถึงระบบกำรประกนัคุณภำพอำชีวศึกษำ กำรพฒันำหลกัสูตรกำร
เรียนกำรสอน กำรเทียบโอนหน่วยกิตสะสม กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำใหแ้ก่ประชำชนและกำร
พฒันำบุคลำกร ครู อำจำรยอ์ำชีวศึกษำ ตลอดจนกำรส่งเสริม ควำมร่วมมือ ระหว่ำงภำครัฐและ
เอกชนรวมถึงต่ำงประเทศ 
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        วนัท่ี 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2546 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้จดัตั้งส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 
 
4. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
        พิน นิลบวร (2550) ไดศึ้กษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเรียนของนกัเรียนอำชีวศึกษำ ตำมควำมเห็น
ของครูวิทยำลยั สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในจงัหวดักระบ่ี กำรศึกษำคน้ควำ้
อิสระ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมี
ผลต่อผลกำรเรียนของนักเรียนอำชีวศึกษำ ตำมควำมเห็นของครูวิทยำลัยสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในจงัหวดักระบ่ี ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั คือครูผูส้อนในวิทยำลยั
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในจงัหวดักระบ่ี เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัเป็น
แบบสอบถำมชนิดตรวจสอบรำยกำร พบว่ำ ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเรียนของนกัเรียนอำชีวศึกษำทั้ง 7 
ด้ำน ด้ำนท่ีมีผลต่อกำรเรียนในระดับมำก 4 ด้ำน คือ ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรจดักำร ด้ำน
สภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน ดำ้นหลกัสูตรและกำรสอน และดำ้นครูผูส้อน 
อยู่ในระดบัปำนกลำง 3 ดำ้น คือ ดำ้นตวันกัเรียน ดำ้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือกำรเรียนกำรสอน และ
ดำ้นผูป้กครองและชุมชน ในรำยขอ้ท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงสุด คือ กำรท่ีครูมีจิตส ำนึกในควำมเป็นครู และมี
จรรยำบรรณในวิชำชีพครู ส ำหรับรำยขอ้ท่ีมีค่ำเฉล่ียต ่ำสุด คือ ผูป้กครองให้กำรสนับสนุนทำง
กำรเงินในกำรจดัซ้ือจดัหำวสัดุอุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอน 
        ปัญจา ชูช่วย (2551) ศึกษำผลงำนวิจยัเร่ืองปัจจยัเชิงสำเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนของนักเรียนปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี พบว่ำตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลทำงตรงและทำงออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ คือ คะแนน เฉล่ีย
สะสมระดบัมธัยมศึกษำ ทั้งน้ี นกัเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัมธัยมศึกษำสูงเป็นผูท่ี้มีควำมรู้
พื้นฐำนดี ก็ยอมสำมำรถน ำควำมรู้มำใชไ้ดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ในเน้ือหำใหม่ๆ ซ่ึงมี
ควำมส ำคญัมำกในกำรเรียนระดบัปริญญำตรี เพรำะถำ้นกัเรียนมีควำมรู้เดิมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีก็ท  ำให้
นกัเรียนสำมำรถเรียนรู้ในส่ิงท่ีเรียนไดง่้ำยข้ึน 
        อารีรัตน์  พานิชย์ (2552)ไดศึ้กษำตวัแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำคอมพิวเตอร์
เพื่องำนอำชีพ ของนักเรียนระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยำลยัในสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ เขตจงัหวดัสระบุรี พบว่ำ ตวัแปรท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำคอมพิวเตอร์เพื่องำนอำชีพของนกัเรียน ไดแ้ก่ ตวัแปรดำ้นสถำนภำพ
ทัว่ไป คือ สถำนภำพกำรสมรสของบิดำมำรดำ กำรศึกษำสูงสุดของบิดำ มำรดำ กำรมีคอมพิวเตอร์
ใชท่ี้บำ้นขณะท่ีเรียน ตวัแปรดำ้นผูเ้รียน คือ ดำ้นควำมรับผดิชอบในตนเอง ดำ้นผูส้อน คือ กำรช้ีแจง
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แผนกำรสอน วิธีกำรประเมินผลกำรเรียนใหผู้เ้รียนทรำบ มีควำมกระตือรือร้นในกำรสอน และดำ้น
ส่ือกำรเรียนกำรสอนคือกำรมีส่ือท่ีทนัสมยัเหมำะกับสภำพปัจจุบนัจะช่วยส่งผลให้กำรเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน 
        ฐานวฒัน์ พุฒวบูิลย์วุฒิ(2552) ไดศึ้กษำปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนจ่ำ
อำกำศในหลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพโรงเรียนจ่ำอำกำศ พุทธศกัรำช 2548. วิทยำนิพนธ์
ปริญญำครุศำสตรมหำบณัฑิต ,จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถำม และแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ผลกำรวิจยั พบว่ำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน คือ ตวัแปรปัจจยัดำ้นตวันักเรียน ไดแ้ก่ ควำมรู้พื้นฐำนเดิม กำรใช้เวลำในกำรอ่ำน
ทบทวนตำรำเรียน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธ์ิตวัแปรปัจจยั ดำ้นสภำพแวดลอ้มภำยในท่ีพกัอำศยั มี
ปัจจยัดำ้นกำรบริหำรโรงเรียน ไดแ้ก่กำรจดัหำส่ือกำรเรียน กำรจดักำรนิเทศภำยใน สภำพอำคำร
สถำนท่ีห้องเรียน กำรจดับริกำรห้องสมุด ปัจจยัดำ้นครูผูส้อน ไดแ้ก่ ประสบกำรณ์ในกำรสอน วุฒิ
กำรศึกษำ กำรสอนตรงสำขำวิชำท่ีจบกำรศึกษำกำรเตรียมกำรสอน กำรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอน 
และกำรสอนโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของนกัเรียน ตวัแปรปัจจยัดำ้นสภำพแวดลอ้มภำยในท่ีพกั
อำศัยได้แก่ กำรจดักำรภำยใน และกำรด ำเนินกิจกรรมภำยในท่ีพกัอำศัย มีควำมสัมพนัธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 
        รุ่งฤดี  กล้าหาญ (2554) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกภำคปฏิบติัของนิสิตพยำบำลชั้น
ปีท่ี 3 มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรม ผลกำรศึกษำพบว่ำค่ำเฉล่ียด้ำนควำมมีวินัยในตนเองและ
ประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์นิเทศ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ส่วนด้ำนควำมรู้พื้นฐำนเดิม 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในกำรเรียน ควำมรับผิดชอบ ควำมขยนัหมัน่เพียร ภำวะสุขภำพ เจตคติต่อ
วิชำชีพสัมพนัธภำพระหวำ่งเพื่อน ฐำนะทำงเศรษฐกิจของผูป้กครอง กำรเอำใจใส่ในกำรเรียนของ
ผูป้กครอง กำรจดักำรเรียนกำรสอน และสภำพแวดลอ้มมีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัมำก นอกจำกน้ีดำ้น
ควำมมีวินัยในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในกำรเรียน และควำมรู้พื้นฐำนเดิม มีควำมสัมพนัธ์
ทำงบวกอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติกบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ 
        ประจวบ สุขบันเทิง (2554) ไดศึ้กษำ ปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัเรียน สำขำงำนเคร่ืองมือกลระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพชั้นสูง วทิยำลยัเทคนิค สังกดัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กรณีศึกษำ : วิทยำลัยเทคนิคในภำคตะวนัออกและภำคเหนือ. 
วิทยำนิพนธ์ปริญญำครุศำสตร์อุตสำหกรรมมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี ผลกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ พบวำ่ วิธีกำรเขำ้ศึกษำ และเกรดเฉล่ียสะสมท่ีส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับ ปวช.หรือระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย มีควำมสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัเรียนสำขำงำนเคร่ืองกล ในระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
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0.05 ปัจจยัท่ีสำมำรถพยำกรณ์ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนคือ เกรดเฉล่ียสะสมท่ีส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับ ปวช.หรือระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีควำมสัมพนัธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ระหวำ่งวิทยำลยัเทคนิคในภำคตะวนัออก กบัวิทยำลยัเทคนิคในภำคเหนือ 
พบวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
        พิศิษฐ์ ช านาญนา (2558) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน คณะวิชำกำร
ตลำด วทิยำลยัพณิชยกำรธนบุรี สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ.วทิยำนิพนธ์ปริญญำ
ศึกษำศำสตร์มหำบณัฑิต (กำรจดักำรอำชีวศึกษำ) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงกำรวิจยัคร้ังน้ีพบว่ำ 
ระดบัควำมส ำคญัของปัจจยัดำ้นผูเ้รียน ด้ำนผูส้อน ด้ำนครอบครัว และด้ำนโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน คณะวิชำกำรตลำด วิทยำลยัพณิชยกำรธนบุรี สังกดัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพื่อสร้ำงสมกำรพยำกรณ์ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียนคณะ
วิชำกำรตลำด วิทยำลยัพณิชยกำรธนบุรี สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยมีตวั
แปรท ำนำยเป็นปัจจยัดำ้นผูเ้รียน ดำ้นผูส้อน ด้ำนครอบครัว และด้ำนโรงเรียน ผลกำรวิจยัพบว่ำ 
ระดบัควำมส ำคญัของปัจจยัดำ้นผูเ้รียน ดำ้นผูส้อน ดำ้นครอบครัว และดำ้นโรงเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน ในภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำเป็นรำยปัจจยั พบวำ่ ปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยั
อยู่ในระดบัมำก 2 ปัจจยั และอยู่ในระดบัปำนกลำง 2 ปัจจยั โดยเรียงล ำดบัจำกมำกไปน้อยดงัน้ี 
ปัจจยัดำ้นครอบครัว ค่ำเฉล่ีย 3.65 ปัจจยัดำ้นผูส้อนค่ำเฉล่ีย 3.49 ปัจจยัดำ้นผูเ้รียน ค่ำเฉล่ีย 3.32 และ
ปัจจัยด้ำนโรงเรียน ค่ำเฉล่ีย 3.14 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยแต่ละปัจจัยกับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน พบวำ่ ปัจจยัดำ้นผูเ้รียน และปัจจยัดำ้นโรงเรียนมีควำมสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่ำ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัดำ้นผูเ้รียน ปัจจยัดำ้นครอบครัว ปัจจยัดำ้นผูส้อน และปัจจยั
ดำ้นโรงเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน  



 

 

 
บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
        ประชำกร ประกอบดว้ย นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3 สาขาพาณิชยกรรม
ของโรงเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวนัออก นกัเรียนจ านวน 40,478 
คน จาก 162 โรงเรียน (ขอ้มูลจากกระทรวงศึกษาธิการ ณ วนัท่ี 10 มกราคม ปี 2561)  

        กลุ่มตัวอย่ำง  ท่ีใชใ้นวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 สาขา
พาณิชยกรรม ท่ีอยูใ่นโรงเรียนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวนัออกโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น(Stratified random sampling) และใชต้ารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970 อา้ง
ถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 45) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จ านวน 380 คน ตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
ล ำดับ ขนำดโรงเรียน จ ำนวนโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
1 โรงเรียนขนาดเล็ก 100 โรง 10 โรง 10,916 คน 102 คน 
2 โรงเรียนขนาดกลาง 41 โรง 13 โรง 14,061 คน 132 คน 
3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 21 โรง 15 โรง 15,501 คน 146 คน 

รวม 162 โรง 38 โรง 40,478 คน 380 คน 

ท่ีมา : ขอ้มูลจากกระทรวงศึกษาธิการ ณ วนัท่ี 10 มกราคม ปี 2561 

        ท าการสุ่มตวัอย่างจากนักเรียนทั้งส้ิน 40,478 คน ได้กลุ่มตวัอย่างนักเรียนจ านวน 380 คน 
จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 10 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 13 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 15 โรงเรียน รวมกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 38 
โรงเรียน หลงัจากนั้นท าการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 
1970 อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 45) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จ านวน 380 คน 
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เคร่ืองมือกำรวจัิย 
        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษามีทั้งหมด 
3 ส่วน ดงัน้ี 
        ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
        แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบัเพศ ประเภทรายวชิา
ท่ีสังกดัในสาขาวชิาพาณิชยกรรม และเกรดเฉล่ียสะสม (Grade Point Average :GPA)  
        ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพสำขำพำณชิยกรรมในโรงเรียนอำชีวศึกษำ 
        ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา จ านวน 3 ดา้น ดงัน้ี 
        1.ปัจจัยด้ำนลกัษณะส่วนบุคคล 
           1.1 เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัเรียน 
           1.2 พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
        2. ปัจจัยด้ำนครอบครัวและเพ่ือน 
           2.1 การสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง 
           2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 
        3.ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
           3.1 หลกัสูตร 
           3.2 ครูผูส้อน 
           3.3 วธีิการสอน 
           3.4 อาคาร สถานท่ีและส่ือการเรียนการสอน 
        โดยค าถามจะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ซ่ึงในแต่ละระดบัมี
ความหมาย ดงัน้ี 
        ระดบัท่ี 5  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นมำกทีสุ่ด 
        ระดบัท่ี 4  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นมำก 
        ระดบัท่ี 3  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นปำนกลำง 
        ระดบัท่ี 2  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นน้อย 
        ระดบัท่ี 1  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นน้อยทีสุ่ด 
        ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะทั่วไป เป็นค าถามปลายเปิดเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา 
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กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
        แบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาพาณิชยกรรม ในโรงเรียนอาชีวศึกษาผูว้จิยัด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามตามขั้นตอน ดงัน้ี 
        1.  ศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี Prescott (1961:14 -15) Bloom (1976: 175) แนวคิดของนกัวิชาการ
ดงัต่อไปน้ี สุรัตน์ เตียวเจริญ (2543) อริยา คูหา และบญัญติั ยงย่วน (2547) ปรียาพร  วงศ์อนุตร
โรจน์ (2548) พิน นิลบวร (2550) อารีรัตน์  พานิชย ์(2552) ฐานวฒัน์ พุฒวิบูลยว์ุฒิ (2552) รุ่งฤดี 
กลา้หาญ (2557) บุศรา เตม็ลกัษมี (2558) พิศิษฐ ์ช านาญนา (2558) ชนิดา ยอดสาลี และคณะ (2559) 
สุพิชญก์ฤตา พกัโพธ์ิเยน็ (2559) และ วราภรณ์  ลวงสวาส (2561) ในการก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อ
สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
        2.  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา มี 3 ส่วนดงัน้ี 
        ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบั เพศ  อายุ 
ประเภทรายวิชาท่ีสังกดัในสาขาวิชาพาณิชยกรรม และ ผลการเรียนสะสมตลอดปีการศึกษา 2561 
ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
        ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาพาณิชยกรรม ในโรงเรียนอาชีวศึกษา 
        ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
        3.  น าแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนการอาชีวศึกษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนอ
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
        4.  น าแบบสอบถามเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของ
เน้ือหา โดยใช้วิธีการตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item 3 objective Congruence หรือ 
IOC) (Rovienelli& Hambleton, 1978, p.34-37 อา้งถึงในผอ่งศรี  วาณิชยศุ์ภวงศ ์, 2546: 140) ผลการ
วิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ปรากฏว่าข้อค าถามทุกข้อผ่านเกณฑ์มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป  โดยค่า IOC ทั้งฉบบัได ้0.83 อยูร่ะหวา่ง 0.80 – 0.90 
        5.ผูว้จิยัปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความในแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 
        6.น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) หาค่าความเช่ือมั่น
(Reliability) กบันกัเรียนในโรงเรียน อาชีวศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งการวจิยั จ  านวน 30 คน โดยใช้
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สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (coefficient) ของครอนบคั (cronbach) (สมบติั ทา้ยเรือค า , 2551) ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.99 
        7.  น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ มาตรวจสอบปรับปรุงอีกคร้ังหน่ึงแลว้
น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพื่อการวจิยัต่อไป 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
         1. ขอหนังสือแนะน าตัวผู ้วิจ ัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยจาก คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ถึงผูบ้ริหารในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อขอความร่วมมือใน
การวจิยั 
        2. ผูว้จิยัส่งแบบสอบถาม จ านวน 380 ชุดถึงนกัเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 
2561 เป็นกลุ่มตวัอยา่งทางไปรษณีย ์พร้อมขอความร่วมมือส่งแบบสอบถามคืนผูว้ิจยัภายใน 15 วนั 
นบัตั้งแต่ไดรั้บแบบสอบถาม 
        3. ผูว้ิจยัรับแบบสอบถามกลบัคืน ไดแ้บบสอบถามกลบัมาทั้งส้ิน 328 คน คิดเป็น 86.32%   มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ แลว้ด าเนินการวเิคราะห์ สรุปผลการวเิคราะห์ตามขั้นตอนการวจิยั 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
        1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรของลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีใชใ้นการ
วจิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage)  
        2. วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาระดบัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาโดยวธีิหาค่าเฉล่ีย (x̅) และ
หาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  
        3. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาตามเกรดเฉล่ียสะสมของนักเรียนโดยการ
วิเคราะห์จากการ F-test (One Way Analysis of Variance) ถ้าพบความแตกต่างจะท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยวิธีการ Least -  Signifant  Different  (LSD) และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรูปของตารางประกอบความเรียงและน าแบบสอบถามตอนท่ี 3 มาสรุปโดยวิเคราะห์
การบรรยายเชิงพรรณนา 
 
 



 

 

 
บทที ่4 

ผลการวจิัย 
        การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา  ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์
ขอ้มูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในประเด็นท่ีส าคญั ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน เรียงล าดบั ต่อไปน้ี 
        ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
        ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และภาค
ตะวนัออก ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา จ านวน 3 ดา้น ดงัน้ี 
        1.ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
           1.1 เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัเรียน 
           1.2 พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
        2. ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน 
           2.1 การสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง 
           2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 
        3.ปัจจยัดา้นการจดัการศึกษา 
           3.1 หลกัสูตร 
           3.2 ครูผูส้อน 
           3.3 วธีิการสอน 
           3.4 อาคาร สถานท่ีและส่ือการเรียนการสอน 
        ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของปัจจยัทั้ง 3 ดา้น จ าแนกตามเกรดเฉล่ียของนกัเรียน 
        ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะ 
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4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
        ตอนที ่1 คุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม นกัเรียนรวมทั้งหมด 328 คน ซ่ึงจ าแนก
ตาม เพศ และเกรดเฉล่ียสะสม ซ่ึงปรากฏผลตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลทัว่ไป  จ านวน  (328) ร้อยละ (100) 

เพศ    
 ชาย 128 39.02 
 หญิง 200 60.98 
รวม  328 100.00 
เกรดเฉลีย่สะสม   
 ต ่ากวา่ 2.00 16  4.88 
 2.00 - 2.49 50 15.24 
 2.50 – 2.99 92 28.05 
 3.00 – 3.49 87 26.52 
 3.50  ข้ึนไป 83 25.31 
รวม  328 100.00 

  
        จากตารางท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน ร้อยละ 60.98  เพศชาย 
จ านวน 128 คน ร้อยละ 39.02 เกรดเฉล่ียสะสม ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีเกรดเฉล่ียสะสมอยู่
ระหวา่ง 2.50-2.99 จ านวน 92 คน ร้อยละ 28.05 เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.00-3.49  จ  านวน 87 คน 
ร้อยละ 26.52 และเกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ข้ึนไป จ านวน 83 คน ร้อยละ 25.31   
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพสาขาพาณชิยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา  
 

ตารางที ่4  ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วชิาชีพสาขาพาณชิยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน �̅� S.D. ระดับ 

1. ลกัษณะส่วนบุคคล 4.27 0.69 มาก 
2. ครอบครัวและเพื่อน 4.20 0.72 มาก 
3. การจดัการศึกษา 4.18 0.78 มาก 

รวม 4.22 0.74 มาก 
  

        จากตารางท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ 
= 4.22)  โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านลักษณะส่วนบุคคล (x̅ = 4.27)  รองลงมาด้าน
ครอบครัวและเพื่อน  (x̅ =4.20)  และดา้นการจดัการศึกษา (x̅ = 4.18)    
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ตารางที ่5  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพสาขาพาณชิยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษา  
 

ข้อ รายการ �̅� S.D. ระดับ 

1. ด้านลกัษณะส่วนบุคคล 4.27 0.69 มาก 
 1.1 ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจต่อการ

เรียน 
4.29 0.68 มาก 

1.  (1) สาขาวชิาท่ีเรียนมีความส าคญัและเป็นส่ิงท่ีมี   
ประโยชน์ 

4.37 0.57 มาก 

 (2) สาขาวชิาท่ีเรียนมีโอกาสในการประกอบ
อาชีพไดดี้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน 

4.31 0.67 มาก 

 (3) สาขาวชิาท่ีเรียนมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ 4.28 0.70 มาก 
 (4) สาขาน้ีเป็นท่ียอมรับในสังคม 

(5) ความตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของผูเ้รียน 
4.30 
4.39 

0.67 
0.63 

มาก 
มาก 

 (6) สาขาท่ีเรียนมีโอกาสส าเร็จไดม้ากกวา่สาขา
อ่ืน 

4.09 0.80 มาก 

 1.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมทางการเรียน 4.25 0.70 มากทีสุ่ด 
(1) การวางแผนการเรียนเพื่อให้ผลการเรียนดี 4.33 0.61 มาก 
(2) การเตรียมตวัก่อนเรียนในแต่ละคร้ัง 4.23 0.66 มาก 

 (3) การเขา้เรียนสม ่าเสมอและตรงต่อเวลา 4.34 0.71 มาก 
 (4) ความเอาใจใส่และมีสมาธิในการเรียน 4.22 0.70 มาก 

 (5) ความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.26 0.68 มาก 

 (6) ซกัถามครูเม่ือมีขอ้สงสัยในขณะเรียน 4.13 0.81 มาก 
 

        จากตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมใน
โรงเรียนอาชีวศึกษา  พบวา่ ดา้นปัจจยัเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจต่อการเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
(x̅ = 4.29) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้งส้ิน ไดแ้ก่ ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของผูเ้รียน 
(x̅ = 4.39) รองลงมา สาขาวิชาท่ีเรียนมีความส าคญัและเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์  (x̅ = 4.37) และ 
สาขาวชิาท่ีเรียนมีโอกาสในการประกอบอาชีพไดดี้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน (x̅ = 4.31) 
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        ปัจจยัรองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.25) เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่อยู่ในระดบัมากทิ้งส้ิน ไดแ้ก่ การเขา้เรียนสม ่าเสมอและตรงต่อเวลา (x̅ = 4.34) การ
วางแผนการเรียนเพื่อให้ผลการเรียนดี (x̅ = 4.33) และความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (x̅ 
= 4.26) 
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ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือนที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียน
อาชีวศึกษา   

ข้อ รายการ �̅� S.D. ระดับ 

2. ด้านครอบครัวและเพ่ือน 4.20 0.72 มาก 

 2.1 การสนับสนุนของครอบครัว 4.23 0.69 มาก 
 (1) การมีส่วนรวมของผูป้กครองในการตดัสินใจ

เขา้ศึกษาต่อในสาขาท่ีเรียน 
(2) การเสนอแนะและช่วยในการวางแผนเก่ียวกบั

การเรียน 
(3) การสนบัสนุนดา้นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเรียน  
(4) การใหค้  าปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาในการเรียน 
(5) การเอาใจใส่และติดตามผลการเรียน 
(6) การใหก้ าลงัใจและสร้างแรงบนัดาลใจของ

ผูป้กครอง (ร่วมสร้างเป้าหมายความส าเร็จใน
การเรียน) 

4.25 
 

4.12 
4.27 
4.21 
4.24 
4.29 

0.65 
 

0.65 
0.72 
0.71 
0.70 
0.70 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

 2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน 4.17 0.74 มาก 

(1) เพื่อนใหก้ าลงัใจในการเรียน 
(2) การช่วยเหลือจากเพื่อนเม่ือนกัเรียนมีปัญหาใน

ดา้นต่างๆ ตามความจ าเป็น 
(3) เพื่อนใหค้  าปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั

การเรียนอยูเ่สมอ 
(4) เพื่อนชกัชวนไปท ากิจกรรมต่างๆท่ีเป็น

ประโยชน์ 
(5) เพื่อนใหข้อ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัการเรียนเสมอ 
(6) ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อน 

4.10 
4.19 

 
4.20 

 
4.17 

 
4.05 
4.31 

0.76 
0.71 

 
0.74 

 
0.69 

 
0.80 
0.72 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

    
        จากตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อนท่ี
มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมใน
โรงเรียนอาชีวศึกษา  พบวา่ ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครอบครัวอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.23) เม่ือ
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พิจารณารายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทั้งส้ิน ไดแ้ก่ การให้ก าลงัใจและสร้างแรงบนัดาลใจของ
ผูป้กครอง(ร่วมสร้างเป้าหมายความส าเร็จในการเรียน) (x̅ = 4.29 )  รองลงมา การสนบัสนุนดา้น
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเรียนของผูป้กครอง (x̅ = 4.27)  การมีส่วนรวมของผูป้กครองในการตดัสันใจ
เขา้ศึกษาต่อในสาขาท่ีเรียน (x̅ = 4.25)  
        ปัจจยัรองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.17) เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้งส้ินไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อน (x̅ = 4.31) เพื่อน
ให้ค  าปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการเรียนอยู่เสมอ (x̅ = 4.20) และ การช่วยเหลือจากเพื่อน
เม่ือนกัเรียนมีปัญหาในดา้นต่างๆ ตามความจ าเป็น (x̅ = 4.19) 
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ตารางที ่7  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปัจจัยด้านการจัดการศึกษาทีม่ีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพสาขาพาณชิยกรรมในโรงเรียน
อาชีวศึกษา   

ข้อ รายการ �̅� S.D. ระดับ 

3. ด้านการจัดการศึกษา 4.18 0.78 มาก 

 3.1  ด้านหลกัสูตรการเรียนการสอน 4.19 0.75 มาก 

 (1) เน้ือหาของหลกัสูตรมีความรู้ท่ีทนัสมยัทนัต่อ
สถานการณ์โลกปัจจุบนั 

4.19 0.80 มาก 

 (2) เน้ือหาของหลกัสูตรท่ีเรียนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้

4.23 0.75 มาก 

 (3) เน้ือหาของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และความสนใจของนกัเรียน 

(4) เน้ือหาของหลกัสูตรเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 

4.18 
 

4.17 

0.74 
 

0.69 

มาก 
 

มาก 

 (5) เน้ือหาของหลกัสูตรมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.16 0.77 มาก 
 3.2  ด้านครูผู้สอน 4.26 0.76 มาก 

 (1)  ความเพียงพอของครูท่ีจดัการเรียนการสอนใน
หลกัสูตร 

4.16 0.83 มาก 

 (2) ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตรงของ
เน้ือวชิาท่ีสอนเป็นอยา่งดี 

4.23 0.73 มาก 

 (3) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ท าใหน้กัเรียนสนใจการเรียนมาก
ข้ึน 

(4) คุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นครู 

4.28 
4.27 

0.75 
0.71 

มาก 
มาก 

 (5) ความรอบรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวทิยาการ
และสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆใหแ้ก่นกัเรียน 

4.23 0.74 มาก 

 (6) ยอมรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียนทุกคน 4.18 0.83 มาก 
 (7) การใหก้ าลงัใจนกัเรียนในการท างานท่ียากล าบาก

ใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
4.36 0.69 มาก 

 (8) ความสัมพนัธ์ท่ีดีของครู 4.33 0.78 มาก 
 (9) การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของครู 4.33 0.75 มาก 
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 3.3 ด้านวธีิการสอน 4.19 0.73 มาก 

 (1) การเตรียมการส่ือการสอนทุกคร้ัง 4.17 0.75 มาก 
 (2) การส ารวจเวลาเรียน การเขา้ชั้นเรียนของนกัเรียน

ก่อนเรียนเสมอ 
4.15 0.70 มาก 

 (3) บอกวตัถุประสงคร์ายวชิาเรียน วธีิการเรียน 
กิจกรรมและการประเมินผลก่อนท่ีจะสอนเสมอ 

4.16 0.72 มาก 

 (4) วธีิการสอนเร่ืองท่ีเขา้ใจยากใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 4.20 0.72 มาก 
 (5) การทบทวนเร่ืองเดิมก่อนเร่ิมสอนเร่ืองใหม่เสมอ 4.14 0.72 มาก 
 (6) เปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถาม หรือ มีส่วนร่วม

ในการเรียน 
(7) การยกตวัอยา่งท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รียนให้

เกิดความเขา้ใจได ้

4.30 
 

4.26 

0.70 
 

0.71 

มาก 
 

มาก 

 (8) การมอบหมายงานและอธิบายงานจนเป็นท่ีเขา้ใจ 4.16 0.79 มาก 
 (9) แนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงกบันกัเรียนภาย

หลงัจากการตรวจงานและหลงัการทดสอบ 
4.21 0.77 มาก 

 3.4  อาคาร สถานที่และส่ีอการเรียนการสอน 4.08 0.88 มาก 

 (1) หอ้งเรียนมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน 4.23 0.79 มาก 
 (2) ส่ืออุปกรณ์ในการเรียนการสอนมีความทนัสมยั 3.97 0.92 มาก 
 (3) ส่ือการเรียนการสอน เพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 

(4) ส่ิงอ านวยความสะดวกมีต าแหน่งท่ีเหมาะสม เช่น 
น ้าด่ืม หอ้งน ้าท่ีสะอาด 

4.05 
3.97 

0.83 
0.98 

 

มาก 
มาก 

 (5) หอ้งปฏิบติัการต่างๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ 
เพียงพอกบัจ านวนของนกัเรียน 

4.14 0.87 มาก 

 (6) ความสะอาด และเรียบร้อยของสถานศึกษา 4.10 0.83 มาก 
 

        จากตารางท่ี 7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของปัจจยัดา้นการจดัการศึกษาท่ีมี
ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมใน
โรงเรียนอาชีวศึกษา  พบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก  (x̅ 
=4.26) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทิ้งส้ิน ไดแ้ก่ การให้ก าลงัใจนกัเรียนในการท างาน
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ท่ียากล าบากให้ส าเร็จตามเป้าหมาย (x̅= 4.36) รองลงมา ความสัมพนัธ์ท่ีดีของครูและการเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของครู (x̅ = 4.33) และคุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นครู (x̅ = 4.27)   
        รองลงมาดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก (x̅ =4.19) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่
อยูใ่นระดบัมากทิ้งส้ิน ไดแ้ก่ เน้ือหาของหลกัสูตรท่ีเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้(x̅ =4.23) 
เน้ือหาของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของนกัเรียน (x̅ =4.18) และ เน้ือหา
ของหลกัสูตรเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ (x̅ =4.17)  
        รองลงมาดา้นวธีิการสอน อยูใ่นระดบัมาก (x̅ =4.19) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก
ทิ้งส้ิน ไดแ้ก่ เปิดโอกาสให้นกัเรียนสอบถาม หรือ มีส่วนร่วมในการเรียน (x̅ =4.30) การยกตวัอยา่ง
ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รียนให้เกิดความเขา้ใจได ้(x̅ =4.26) และแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุง
กบันกัเรียนภายหลงัจากการตรวจงานและหลงัการทดสอบ (x̅ =4.21) 
        และดา้นอาคาร สถานท่ีและส่ีอการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก (x̅ =4.08) เม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทิ้งส้ิน ได้แก่ ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนนักเรียน (x̅ =4.23) 
ห้องปฏิบติัการต่างๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ เพียงพอกบัจ านวนของนกัเรียน (x̅ =4.14) และความ
สะอาด และเรียบร้อยของสถานศึกษา (x̅ =4.10) 
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4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
ตารางที ่8  แสดงการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเกรดเฉลีย่สะสมแตกต่างกนัต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิธีการทดสอบ (F-test One Way Analysis of Variance) ดัง
แสดงในตาราง 

 

ปัจจยั 
แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df Ms F Sig 

ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
ระหวา่งกลุ่ม 0.004 1 1.084 

5.294* .000 
ภายในกลุ่ม 0.156 8 0.205 

รวม 0.161 9    

ดา้นครอบครัวและเพื่อน 
ระหวา่งกลุ่ม 0.008 1 0.522 

2.643* .034 
ภายในกลุ่ม 0.100 8 0.198 

รวม 0.109 9    

ดา้นการจดัการศึกษา 
ระหวา่งกลุ่ม 0.057 3 0.409 

1.591 .176 
ภายในกลุ่ม 0.151 16 0.257 

รวม 0.209 19    
 ระหวา่งกลุ่ม 0.105 7 0.522 

2.657* .033 
ภาพรวม ภายในกลุ่ม 0.408 32 0.196 

 รวม 0.513 39    
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
        จากตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนัต่อ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม พบว่า เกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 หากพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นครอบครัว
และเพื่อน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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ตารางที่ 9 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน ต่อ 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยวธีิการ Least -  Signifant  Different  (LSD) ดังแสดง
ในตาราง 

เกรดเฉลีย่สะสม 
ค่าเฉลีย่ 

�̅� 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

ต า่กว่า 2.00 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

2.00-2.49 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

2.50 -2.99 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

3.00-3.49 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

3.50 ขึน้ไป 

เกรดเฉลีย่สะสม ต า่กว่า 2.00   4.08 - .040 .158 .095 .253* 
เกรดเฉลีย่สะสม 2.00-2.49 4.09 .040 - .118 .054 .213* 
เกรดเฉลีย่สะสม 2.50 -2.99 4.24 .158 .118 - .063 .094 
เกรดเฉลีย่สะสม 3.00-3.49 4.19 .095 .054 .063 - .158* 
เกรดเฉลีย่สะสม 3.50 ขึน้ไป 4.32 .253 .213 .094 .158 - 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

        จากตารางท่ี 9  การเปรียบเทียบระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนั ต่อ ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัในภาพรวม พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  คือ เกรดเฉล่ียต ่ากวา่ 2.00 กบั เกรดเฉล่ียสะสม 2.00 -2.49 และ เกรด
เฉล่ียสะสม 3.00 - 3.49 กบั เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ข้ึนไป ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่10  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของเกรดเฉลีย่สะสมทีแ่ตกต่างกนั ต่อ 
ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล โดยวธีิการ Least -  Signifant  Different  (LSD) ดังแสดงในตาราง 

เกรดเฉลีย่สะสม 
ค่าเฉลีย่ 

�̅� 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

ต า่กว่า 2.00 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

2.00-2.49 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

2.50 -2.99 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

3.00-3.49 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

3.50 ขึน้ไป 

เกรดเฉลีย่สะสม ต า่กว่า 2.00  4.12 - .021 .168 .110 .318* 
เกรดเฉลีย่สะสม 2.00-2.49 4.09 .021 - .190* .131 .339* 
เกรดเฉลีย่สะสม 2.50 -2.99 4.28 .168 .190 - .058 .149* 
เกรดเฉลีย่สะสม 3.00-3.49 4.23 .110 .131 .058 - .207* 
เกรดเฉลีย่สะสม 3.50 ขึน้ไป 4.43 .318 .339 .149 .207 - 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

        จากตารางท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของเกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนั 
ต่อ ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมทุกระดบัต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และพบวา่ เกรดเฉล่ียสะสม 2.00-2.49 มีความคิดเห็นแตกต่างกนักบั เกรดเฉล่ียสะสม 
2.50 -2.99 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่11  แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของเกรดเฉลีย่สะสมทีแ่ตกต่างกนั ต่อ 
ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน โดยวธีิการ Least -  Signifant  Different  (LSD) ดังแสดงในตาราง 
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เกรดเฉลีย่สะสม 
ค่าเฉลีย่ 

�̅� 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

ต า่กว่า 2.00 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

2.00-2.49 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

2.50 -2.99 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

3.00-3.49 

เกรดเฉลีย่
สะสม 

3.50 ขึน้ไป 

เกรดเฉลีย่สะสม ต า่กว่า 2.00  4.06 - .012 .199 .140 .199 
เกรดเฉลีย่สะสม 2.00-2.49 4.05 .012 - .211* .152 .212* 
เกรดเฉลีย่สะสม 2.50 -2.99 4.26 .199 .211 - .059 .000 
เกรดเฉลีย่สะสม 3.00-3.49 4.20 .140 .152 .059 - .059 
เกรดเฉลีย่สะสม 3.50 ขึน้ไป 4.26 .199 .212 .000 .059 - 

 
        จากตารางท่ี 11  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของเกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนั 
ต่อ ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  คือ เกรดเฉล่ียสะสม 2.00-2.49 กบั เกรดเฉล่ียสะสม 2.50 -2.99 และ เกรดเฉล่ียสะสม 2.00 - 
2.49 กบั เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ข้ึนไป ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
4.4 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วชิาชีพสาขาพาณชิยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

1) ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจต่อการเรียน 
1.1) โรงเรียนควรมีการวดัทศันคติและเจตคติต่อการเรียนก่อนการเขา้ศึกษา (N=2) 
1.2) โรงเรียนควรหากิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา (N=1) 

2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมทางการเรียน 
2.1) โรงเรียนควรหากิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นพฤติกรรมทางการเรียน (N=3) 
2.2) โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหมี้การซกัถามในหอ้งเรียน (N=2) 
2.3) โรงเรียนควรส่งเสริมใหมี้การเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียน เนน้การเขา้เรียนให้
ตรงต่อเวลา (N=2) 

 
 
1.4.1  ข้อเสนอแนะด้านครอบครัวและเพ่ือน 

1) ด้านการสนับสนุนของครอบครัว 
1.1) ครอบครัวควรสนบัสนุนในการเรียนเสริม (N=2) 
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1.2) ครอบครัวควรใหค้  าปรึกษา เม่ือเกิดปัญหาในการเรียน (N=2) 
1.3) ครอบครัวควรมีกิจกรรมร่วมกนั (N=1) 

2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน 
2.1) โรงเรียนควรจดักิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อน (N=3) 
2.2) โรงเรียนควรมีมาตรการในการดูแลนกัเรียนเก่ียวกบักิจกรรมท่ีท าร่วมกนั เช่น 
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (N=2) 

1.4.2 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษา 
1) ด้านหลกัสูตรการเรียนการสอน 

1.1) หลกัสูตรควรมีเน้ือท่ีทนัสมยั (N=3) 
1.2) หลกัสูตรมีการกดดนัต่อตวัผูเ้รียนจึงควรปรับปรุงเน้ือหาในหลกัสูตรใหเ้หมาะสม

กบัสภาพผูเ้รียน (N=1) 
1.3) หลกัสูตรควรเพิ่มประสบการณ์การฝึกงานมากยิง่ข้ึน จะท าใหมี้โอกาสในการท างาน 

(N=1) 
2) ด้านครูผู้สอน 

2.1) อาจารยผ์ูส้อนควรรับฟังนกัเรียนอยา่งเขา้ใจ (N=4) 
2.2) อาจารยค์วรเอาใจใส่ดูแล เป็นท่ีปรึกษาไดเ้ม่ือนกัเรียนมีปัญหาดา้นการเรียน (N=2) 
2.3) อาจารยค์วรมีจิตใจเมตตา  (N=2) 
2.4) อาจารยค์วรเป็นแบบอยา่งท่ีดี (N=1) 

3) ด้านวธีิการสอน 
3.1) โรงเรียนควรสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีเน้ือหาท่ีทนัสมยัอยู่

เสมอ (N=5) 
3.2) โรงเรียนควรเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนดา้นภาษาองักฤษใหม้ากข้ึน เพื่อเอาไป

ใชใ้นอนาคตต่อไป (N=1) 
4) อาคาร สถานที่และส่ือการเรียนการสอน 

4.1) โรงเรียนควรมีส่ือการเรียนท่ีพร้อมอยูเ่สมอ เน่ืองจากวชิาปฏิบติับางคร้ังอุปกรณ์ไม่
เพียงพอ  (N=5) 

4.2) โรงเรียนควรดูแลความสะอาดของสถานท่ีใหม้ากข้ึน (N=2) 
4.3) โรงเรียนควรพฒันาและปรับปรุง อาคารเรียน สถานท่ี ให้มีความเหมาะสมต่อการ

เรียนเน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีส่วนช่วยใหส้ถานศึกษามีความน่าสนใจในการ
สมคัรเขา้เรียน (N=2) 
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4.4) โรงเรียนควรมีทุนการศึกษาใหใ้นระดบัท่ีสูงข้ึน (N=1) 
 



 

 

 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
        การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาชีวศึกษา  และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ี
มีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนั โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  ประชากรในการวิจยั
คร้ังน้ี  เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา 
จ านวน 40,478 คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดย การสุ่มแบบ
แบ่งขั้น ได้กลุ่มตวัอย่างโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 10 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 13 
โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 15 โรงเรียน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 36 โรงเรียน หลงัจาก
นั้นท าการเปิดตารางเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgen) ได้จ  านวนนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 
ทั้งส้ิน 380 คน ได้แบบสอบถามกลับมาทั้งส้ิน 328 คน คิดเป็น 86.32%  จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้
กลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ส าเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใช้คร้ังน้ี ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
วเิคราะห์ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งแบ่งกลุ่มตามเกรดเฉล่ียสะสม (F-test  One Way Analysis 
of Variance) ถ้าพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการ Least -  
Signifant  Different  (LSD) และน าเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปของตารางประกอบความเรียง 
 
5.1 สรุปผลการศึกษาวจัิย 

        5.1.1  คุณลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นกัเรียนรวมทั้งหมด 328 คน ซ่ึงจ าแนกตาม 
เพศ และ เกรดเฉล่ียสะสม  
        เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน ร้อยละ 60.98  รองมาเป็นเพศ
ชาย จ านวน 128 คน ร้อยละ 39.02 
        เกรดเฉลี่ยสะสม ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้กรดเฉล่ียสะสม 2.50-2.99  จ  านวน 92 คน 
ร้อยละ 28.05 รองลงมาไดเ้กรดเฉล่ียสะสม 3.00-3.49  จ  านวน 87 คน ร้อยละ 26.52 และ เกรดเฉล่ีย
สะสม 3.50 ข้ึนไป จ านวน 83 คน ร้อยละ 25.31  
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        5.1.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาพาณชิยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาต่อปัจจัยทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาชีวศึกษา 
        สรุปภาพรวมเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาพาณิช-ยก
รรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ 
และภาคตะวนัออก อยูใ่นระดบัมากทั้งสามดา้น   (x̅ = 4.22)  โดยค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะ
ส่วนบุคคล (x̅ = 4.27)  รองลงมาดา้นครอบครัวและเพื่อน  (x̅ =4.20)  และ ดา้นการจดัการศึกษา (x̅ 
= 4.18)    
        ด้านลักษณะส่วนบุคคล ประเด็นท่ีนกัเรียนมีความคิดเห็นว่ามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
มาก คือ  ดา้นปัจจยัเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจต่อการเรียน  (x̅ = 4.29) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้งส้ิน ไดแ้ก่ ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของผูเ้รียน (x̅ = 4.39) รองลงมา สาขาวชิา
ท่ีเรียนมีความส าคญัและเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์  (x̅ = 4.37) และ สาขาวิชาท่ีเรียนมีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพไดดี้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน (x̅ = 4.31) 
        ปัจจยัรองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.25) เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่อยู่ในระดบัมากทิ้งส้ิน ไดแ้ก่ การเขา้เรียนสม ่าเสมอและตรงต่อเวลา (x̅ = 4.34) การ
วางแผนการเรียนเพื่อให้ผลการเรียนดี (x̅ = 4.33) และความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (x̅ 
= 4.26) 
        ด้านครอบครัวและเพ่ือน ประเด็นท่ีนกัเรียนมีความคิดเห็นวา่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
มาก คือ ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครอบครัว (x̅ = 4.23) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบั
มากทั้ งส้ิน ได้แก่ การให้ก าลังใจและสร้างแรงบันดาลใจของผูป้กครอง(ร่วมสร้างเป้าหมาย
ความส าเร็จในการเรียน) (x̅ = 4.29)  รองลงมา การสนบัสนุนดา้นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการเรียนของ
ผูป้กครอง (x̅ = 4.27)  การมีส่วนรวมของผูป้กครองในการตดัสันใจเขา้ศึกษาต่อในสาขาท่ีเรียน  (x̅ 
= 4.25)  
        ปัจจยัรองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.17) เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้งส้ินไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อน (x̅ = 4.31) เพื่อน
ให้ค  าปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการเรียนอยู่เสมอ (x̅ = 4.20) และ การช่วยเหลือจากเพื่อน
เม่ือนกัเรียนมีปัญหาในดา้นต่างๆ ตามความจ าเป็น (x̅ = 4.19) 
        ด้านการจัดการศึกษา ประเด็นท่ีนกัเรียนมีความคิดเห็นวา่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น
ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก  (x̅ =4.26) เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทิ้งส้ิน ไดแ้ก่ การให้ก าลงัใจนกัเรียนในการท างานท่ียากล าบากให้ส าเร็จตาม
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เป้าหมาย (x̅= 4.36) รองลงมา ความสัมพนัธ์ท่ีดีของครูและการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของครู (x̅ = 4.33) 
และคุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นครู (x̅ = 4.27)   
        รองลงมาดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก (x̅ =4.19) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่
อยูใ่นระดบัมากทิ้งส้ิน ไดแ้ก่ เน้ือหาของหลกัสูตรท่ีเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้(x̅ =4.23) 
เน้ือหาของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของนกัเรียน (x̅ =4.18) และ เน้ือหา
ของหลกัสูตรเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ (x̅ =4.17)  
        รองลงมาดา้นวธีิการสอน อยูใ่นระดบัมาก (x̅ =4.19) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก
ทิ้งส้ิน ไดแ้ก่ เปิดโอกาสให้นกัเรียนสอบถาม หรือ มีส่วนร่วมในการเรียน (x̅ =4.30) การยกตวัอยา่ง
ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รียนให้เกิดความเขา้ใจได ้(x̅ =4.26) และแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุง
กบันกัเรียนภายหลงัจากการตรวจงานและหลงัการทดสอบ (x̅ =4.21) 
        และดา้นอาคาร สถานท่ีและส่ีอการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก (x̅ =4.08) เม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทิ้งส้ิน ได้แก่ ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนนักเรียน (x̅ =4.23) 
ห้องปฏิบติัการต่างๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ เพียงพอกบัจ านวนของนกัเรียน (x̅ =4.14) และความ
สะอาด และเรียบร้อยของสถานศึกษา (x̅ =4.10) 
 
        5.1.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม
แตกต่างกนั 
        จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนัต่อปัจจยัท่ีมีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 หากพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ เกรดเฉล่ีย
สะสมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  ส่วนเกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัดา้นการจดัการศึกษา  
        ปัจจัยทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม การเปรียบเทียบระหวา่งเกรดเฉล่ียสะสมท่ี
แตกต่างกนั ต่อ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัในภาพรวม 
พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  คือ เกรดเฉล่ียต ่ากว่า 2.00 กบั 
เกรดเฉล่ียสะสม 2.00 -2.49 และ เกรดเฉล่ียสะสม 3.00 - 3.49 กบั เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ข้ึนไป ส่วน
คู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
        ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของเกรดเฉล่ียสะสม
ท่ีแตกต่างกนั ต่อ ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า เกรดเฉล่ียสะสมทุกระดบัต่างกนั อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบวา่ เกรดเฉล่ียสะสม 2.00-2.49 มีความคิดเห็นแตกต่างกนักบั 
เกรดเฉล่ียสะสม 2.50 -2.99 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05   
        ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของเกรดเฉล่ีย
สะสมท่ีแตกต่างกัน ต่อ ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน พบว่า คู่ ท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  คือ เกรดเฉล่ียสะสม 2.00-2.49 กบั เกรดเฉล่ียสะสม 2.50 -2.99 และ 
เกรดเฉล่ียสะสม 2.00 - 2.49 กบั เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ข้ึนไป ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

 
5.2 การอภิปรายผล 
        จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวนัออก ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อาชีวศึกษา  ผูว้ิจยัขอน าเสนอเป็นภาพรวมและสรุปผลการวิจยัท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการ
วจิยัท่ีตั้งไว ้สามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 
        5.2.1 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียน
อาชีวศึกษาต่อปัจจัยทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาชีวศึกษา  
       ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อปัจจยัทั้งสามดา้นต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงถือว่าปัจจยัทั้งสามดา้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อนัจะ
ส่งเสริมการศึกษาให้เกิดสัมฤทธ์ิผล ดา้นท่ีนกัเรียนมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นเจตคติต่อการ
เรียนและแรงจูงใจต่อการเรียน เพราะ เจตคติและแรงจูงใจถือเป็นแรงขบัภายในท่ีจะส่งเสริมให้
คนเราจะท าอะไรสู่จุดมุ่งหมายใหเ้กิดความส าเร็จได ้เจตคติมีทั้งทางบวก และทางลบโดย เจตคติเชิง
บวกและ เจตคติเชิงลบ ท าให้เกิดพฤติกรรมทางบวกและทางลบได ้สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีจิตวิทยา
ของ เฮอร์ซเบอร์ก เช่ือว่า แรงจูงใจมีผลต่อพฤติกรรมเป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติั
โดยตรง และเป็นส่ิงจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างานให้ประสบผลส าเร็จได้        
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุพิชญก์ฤตา  พกัโพธ์ิเยน็ (2559) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา และปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อนของนกัศึกษา ส่วน
รายขอ้ท่ีนกัเรียนมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ความตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของผูเ้รียน เพราะความ
ตั้งใจเรียนส่งผลมาจากพฤติกรรมการเรียนอนัเกิดจากแรงจูงใจและเจตคติในการเรียนท่ีมุ่งมัน่ แนว
แน่ อนัจะส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน สอดคล้องกบัการศึกษาของ ทิพย์
วรรณ  สุขใจรุ่งวฒันา (2553)  ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนท่ีดีของนักเรียนชั้น
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มธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดันครปฐม 
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีการปฏิบติัตวัในการสอบ และด้านการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการเตรียมตวัก่อนเรียน ดา้นการปฏิบติัตวัในชั้นเรียน ดา้นการ
จัดระบบการเรียนและด้านการทบทวนบทเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้ น นักเรียนควรมี
พฤติกรรมการเรียนท่ีดีมีความตั้งใจเรียน ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน 

 
        5.2.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพสาขาพาณชิยกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาทีม่ีเกรดเฉลีย่สะสมแตกต่างกนั 
        จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกนัต่อปัจจยัท่ีมีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 หากพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ เกรดเฉล่ีย
สะสมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน อยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของเกรดเฉล่ียสะสมท่ี
แตกต่างกนัพบว่า ส่วนใหญ่คู่ท่ีมีความแตกต่างมากท่ีสุดคือ เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ข้ึนไป ซ่ึงเป็น
นักเรียนท่ีเรียนดี มีพฤติกรรมการเรียน และเจตคติ แรงจูงใจในการเรียนสูง อีกทั้งยงัได้รับการ
สนบัสนุนของผูป้กครองและเพื่อน ท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เน่ืองจากปัจจยั
ดงักล่าวสามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอาชีวศึกษา สาขาพาณิชยก
รรมได้ สอดคล้องกบั ศิวพร สุวรรณมณี (2560) ได้ศึกษางานวิจยัปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาองักฤษธุรกิจของนกัศึกษาไทย: กรณีศึกษารายวชิาภาษาองักฤษธุรกิจพื้นฐานใน
ระดบัมหาวทิยาลยั พบวา่ เกรดเฉล่ียสะสมของนกัศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
           1)  หน่วยงานในก ากบัของอาชีวศึกษา ควรก าหนดในเชิงนโยบายในการสร้างแรงจูงใจและ
เจคคติในการเรียนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งตระหนกัถึงความส าคญัในการเรียนอาชีวศึกษา เป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน ์ สามารถประกอบอาชีพไดดี้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน  
           2) สถานศึกษา ควรก าหนดพนัธกิจในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความตั้ งใจเรียน และ
แรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาอนัจะส่งผลในการประสบความส าเร็จในการเรียนอาชีวศึกษา โดย
ในเชิงปฏิบติัควรมีวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงดา้นของเจตคติและแรงจูงใจในการเรียน 
โดยใหน้กัเรียนเช่ือวา่สาขาวชิาท่ีเรียนมีความส าคญั  
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           3) สถานศึกษาควรใหก้ าลงัใจนกัเรียนในการท างานท่ียากล าบากใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ควร
หากิจกรรมในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนของนกัเรียน และส่งเสริมให้นกัเรียนตั้งใจ
เรียนเพื่ออนาคต  
           4) สถานศึกษาควรสร้างความสัมพนัธ์กบัครอบครัวเพื่อร่วมมือในการจดัการการสอน อนัจะ
ส่งเสริมในนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

 

        5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
           1) เน่ืองจากผูว้ิจยัท าการศึกษานกัเรียนท่ีเรียนสาขาพาณิชยการ ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยั
คร้ังต่อไป ควรศึกษาปัญหาในการเรียนอาชีวศึกษาในสาขาอ่ืน 
           2) ควรศึกษาในทางลึกในวิธีการเชิงคุณภาพเพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียน
อาชีวศึกษา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
สาขาพาณชิยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา 

..................................................... 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีจดัท าเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามความคิดเห็นของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาปริญญา
โท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม 
ดงันั้นขอ้มูลของท่านจึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการศึกษาคร้ังน้ี 
 ทางผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบให้ครบทุกข้อและตรงตามความ
คิดเห็นของท่าน ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพสาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา  ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
ปัจจยัครอบครัวและเพื่อน และปัจจยัดา้นการจดัการศึกษา 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 
 
ขอขอบพระคุณท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 
 
 
 
 
           นางสาวนวรัตน์   ศึกษากิจ 
             นกัเรียนหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
                  มหาวทิยาลยัสยาม 
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลสภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในแบบสอบถามและการพิจารณาแต่ละขอ้โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ] 

หนา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง.................... ท่ีเวน้ไว ้ตามความเป็นจริง 

1. เพศ  [  ] ชาย    [  ] หญิง 

2. สถานศึกษา ………………………………………………………………………………………. 

3. ก่อนเขา้เรียนในสาขาน้ีนกัเรียนส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ดว้ยเกรดเฉล่ียสะสม  

[  ] ต ่ากวา่ 2.00    [  ] 2.00 – 2.49 

[  ] 2.50 – 2.99   [  ] 3.00 – 3.49 

[  ] 3.50 – ข้ึนไป 

4. ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของนกัเรียน ท่ีศึกษาในปัจจุบัน ไดเ้กรดเฉล่ียสะสม 

[  ] ต ่ากวา่ 2.00    [  ] 2.00 – 2.49 

[  ] 2.50 – 2.99   [  ] 3.00 – 3.49 

[  ] 3.50 – ข้ึนไป 

5. อาชีพของบิดา – มารดา(กรณีบิดา-มารดาถึงแก่กรรมโปรดใหข้อ้มูลของผูอุ้ปการะแทน) 

5.1  บิดา 

  [  ] รับราชการหรือท างานรัฐวสิาหกิจ [  ] คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 

[  ] ท าการเกษตร    [  ] พนกังานบริษทั/หา้งร้าน 

[  ] รับจา้งทัว่ไป     [  ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 

5.2 มารดา 

[  ] รับราชการหรือท างานรัฐวสิาหกิจ [  ] คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 

[  ] ท าการเกษตร    [  ] พนกังานบริษทั/หา้งร้าน 

[  ] รับจา้งทัว่ไป     [  ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 

6. รายไดท้ั้งหมดของบิดา – มารดารวมกนัต่อเดือน(กรณีบิดา-มารดาถึงแก่กรรมโปรดให้ขอ้มูลของผู ้

อุปการะแทน) 

[  ] ต ่ากวา่ 10,000 บาท   [  ] 10,000 – 20,000 บาท 

[  ] 20,001 – 30,000 บาท   [  ] 30,001 – 40,000 บาท 

[  ] 40,001 – 50,000 บาท   [  ] มากกวา่ 50,000 บาท 
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ส่วนที่ 2  สอบถามความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพสาขาพาณชิยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา 

ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่องวา่งทางขวามือ ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่   หมายถึง    ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นมากทีสุ่ด 
 เห็นดว้ย    หมายถึง    ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นมาก 
 ไม่แน่ใจ   หมายถึง    ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง 
 ไม่เห็นดว้ย   หมายถึง    ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นน้อย 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หมายถึง    ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นน้อยทีสุ่ด 
1.ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

1.1 ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจของผู้เรียน 

ข้อ ข้อค าถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. สาขาวชิาท่ีเรียนมีความส าคญัและเป็นส่ิงท่ีมี

ประโยชน์ 
     

2. สาขาวชิาท่ีเรียนมีโอกาสในการประกอบอาชีพได้
ดีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน 

     

3. สาขาวชิาท่ีเรียนมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ      
4. สาขาน้ีเป็นท่ียอมรับในสังคม      

5. ความตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของผูเ้รียน      

6. สาขาท่ีเรียนมีโอกาสส าเร็จไดม้ากกวา่สาขาอ่ืน      

1.2. ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจของผู้เรียน 

ข้อ ข้อค าถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. การวางแผนการเรียนเพื่อให้ผลการเรียนดี      
2. การเตรียมตวัก่อนเรียนในแต่ละคร้ัง      
3. การเขา้เรียนสม ่าเสมอและตรงต่อเวลา      
4. ความเอาใจใส่และมีสมาธิในการเรียน      
5. ความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
6. ซกัถามครูเม่ือมีขอ้สงสัยในขณะเรียน      
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2.ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน 

2.1.การสนับสนุนของครอบครัว 

ข้อ ข้อค าถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการตดัสินใจเขา้

ศึกษาต่อในสาขาท่ีเรียน 
     

2. การเสนอแนะและช่วยในการวางแผนเก่ียวกบัการ
เรียนของผูป้กครอง 

     

3. การสนบัสนุนดา้นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเรียนของ
ผูป้กครอง 

     

4. การใหค้  าปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาในการเรียนของ
ผูป้กครอง 

     

5. การเอาใจใส่และและติดตามผลการเรียนของ
ผูป้กครอง 

     

6.  การใหก้ าลงัใจและสร้างแรงบนัดาลใจของ
ผูป้กครอง(ร่วมสร้างเป้าหมายความส าเร็จในการ
เรียน) 

     

2.2. ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน 

ข้อ ข้อค าถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. เพื่อนใหก้ าลงัใจในการเรียน      
2. การช่วยเหลือจากเพื่อนเม่ือนกัเรียนมีปัญหาในดา้น

ต่างๆ ตามความจ าเป็น 
     

3. เพื่อนใหค้  าปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการ
เรียนอยูอ่ยา่งเสมอ 

     

4. เพื่อนชกัชวนไปท ากิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์      
5. เพื่อนใหข้อ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัการเรียนเสมอ      
6.  ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อน      
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3. ปัจจัยด้านการจัดการศึกษา 

3.1 หลกัสูตรการเรียนการสอน 

ข้อ ข้อค าถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. 
เน้ือหาของหลกัสูตรมีความรู้ท่ีทนัสมยัทนัต่อ
สถานการณ์โลกปัจจุบนั 

     

2. 
เน้ือหาของหลกัสูตรท่ีเรียนสามารถน าไปประกอบ
อาชีพได ้

     

3. 
เน้ือหาของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
ความสนใจของนกัเรียน 

     

4. เน้ือหาของหลกัสูตรเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ      

5. เน้ือหาของหลกัสูตรมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน      

3.2. ครูผู้สอน 

ข้อค าถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1 ความเพียงพอของครูท่ีจดัการเรียนการสอนใน

หลกัสูตร 
     

2 ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตรงของ
เน้ือวชิาท่ีสอนเป็นอยา่งดี 

     

3 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ท าใหน้กัเรียนสนใจการเรียนมากข้ึน 
ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจเน้ือหาวชิาไดดี้ 

     

4 คุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นครู      
5. ความรอบรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวทิยาการและ

สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆใหแ้ก่นกัเรียน 
     

6. ยอมรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียนทุกคน      
7. การใหก้ าลงัใจนกัเรียนในการท างานท่ียากล าบากให้

ส าเร็จตามเป้าหมาย 
     

8. ความสัมพนัธ์ท่ีดีของครู      
9. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของครู      
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3.3 วธีิการสอน 

ข้อค าถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1 การเตรียมการส่ือการสอนทุกคร้ัง      
2. การส ารวจเวลาเรียน การเขา้ชั้นเรียนของนกัเรียน

ก่อนเรียนเสมอ 
     

3. บอกวตัถุประสงคร์ายวชิาเรียน วธีิการเรียน กิจกรรม
และการประเมินผลก่อนท่ีจะสอนเสมอ 

     

4.  วธีิการสอนเร่ืองท่ีเขา้ใจยากใหเ้ขา้ใจไดง่้าย      
5.  การทบทวนเร่ืองเดิมก่อนเร่ิมสอนเร่ืองใหม่เสมอ      
6. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถาม หรือ มีส่วนร่วมใน

การเรียน 
     

7. การยกตวัอยา่งท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รียนให้
เกิดความเขา้ใจได ้

     

8. การมอบหมายงานและอธิบายงานจนเป็นท่ีเขา้ใจ      
9. แนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงกบันกัเรียนภายหลงัจาก

การตรวจงานและหลงัการทดสอบ 
     

3.4. อาคาร สถานที่และส่ีอการเรียนการสอน 

ข้อ ข้อค าถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. หอ้งเรียนมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน      
2. ส่ืออุปกรณ์ในการเรียนการสอนมีความทนัสมยั      
3. ส่ือการเรียนการสอน เพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน      
4. ส่ิงอ านวยความสะดวกมีต าแหน่งท่ีเหมาะสม เช่น 

น ้าด่ืม หอ้งน ้าท่ีสะอาด 
     

5. หอ้งปฏิบติัการต่างๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ เพียงพอ
กบัจ านวนของนกัเรียน 

     

6. ความสะอาด และเรียบร้อยของสถานศึกษา      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพสาขาพาณชิยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา 
 3.1 ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
 3.2 ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
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