
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
          หนา 
บทที่  1   บทนํา          
  ความเปนมาและความสําคัญของการวจิัย    1 
  วัตถุประสงคของการวจิัย      2 
  ขอบเขตการวิจัย       2 
  ตัวแปรท่ีศึกษา       2 
  กรอบการวิจัย       3 
  นิยามศัพท       3 
  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย     3 
 
บทที่  2  ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของ       
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    5 
  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิ     6 
  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ      6 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจยัท่ีมีความสัมพันธตอการเรียน 
  นิสัยในการเรียน       7 
  เจตคติตอการเรียน      7 
  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ      10 
  คุณภาพการสอน       13 
  สภาพแวดลอมทางบาน      14 
  บรรยากาศในช้ันเรยีน      16 
บทที่  3  วิธกีารดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตวัอยาง     18 
  ตัวแปรท่ีศึกษา       18 
  เครื่องมือของงานวิจัย      19 
  การเก็บรวบรวมขอมูล      19 
  การวิเคราะหขอมูล      19 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 
บทที่  4  การวิเคราะหผล         20 
   
บทที่  5 สรุปผลและขอเสนอแนะ       73 
          
บรรณานุกรม 
 
ภาคผนวก 
 ก เครื่องมือของงานวิจัย 
 ข. คณะอนกุรรมการงานวิจัยและพัฒนา 
 



 1 

 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา  22  การจัดการศึกษาตองยึด
หลักการวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู  และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์เปน
องคประกอบหนึ่งท่ีบงบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพผูเรียน   

ตัวบงช้ีจากการประเมินของสถาบันทดสอบแหงชาติช้ีวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันป
ในป พ.ศ. 2548– 2551 ทุกวิชาตํ่ากวารอยละ 50 และจากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ี 2 
(ระหวางป พ.ศ. 2549-2553) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
พบวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 20% อยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง 
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนถือเปนหนึ่งในเกณฑท่ีใชในการพิจารณาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ตางๆ โดยจัดอยูในมาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ซึ่งจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบรวมยอดระดับชาติหรือผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ี หรือผลการเรียนระดับสถานศึกษา โดยจาก
การศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในหลายๆ โรงเรียนอยูในเกณฑท่ีไมผานมาตรฐาน ตองไดรับ
การปรับปรุง สําหรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาอกชน (สช.)  เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวาผาน
เกณฑในทุกมาตรฐาน แตมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้น ไดรับคะแนนนอยกวา
มาตรฐานในดานอื่นๆ ท้ังนี้ เนื่องจากนักเรียนบางสวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑตํ่ากวามาตรฐานท่ี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กําหนดไว และจากแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. (2552-2554 ) เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนทุกระดับช้ันรอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยทุกรายวิชาต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไป และเม่ือนําผลสรุปเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (เกรด 3-4) ป
การศึกษา 2554 ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มาเปรียบเทียบ ปรากฎวา  นักเรียนชวงช้ันท่ี 3 รอยละ 
74.81 ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3-4 ซึ่งไมผานเกณฑของโรงเรียน ในขณะท่ี นักเรียนชวงช้ันท่ี 1 รอยละ 
88.74 ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3-4 นักเรียนชวงช้ันท่ี 2 รอยละ 87.36 ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 
3-4  และ นักเรียนชวงช้ันท่ี 4 รอยละ 85.13 ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3-4   

ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยประสงคท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนตน  ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้ อาจเปนประโยชนตอการนําไปคนหาสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนบางคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับท่ีไมนาพอใจนั้น บกพรองดานใด และหาทางแกไขขอบกพรองเหลานั้น เพื ่อ
เปนการปูพื้นฐานท่ีดีแกนักเรียนท่ีจะศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ระบบบริหารจัดการและระบบอื่นๆ ของสถานศึกษา โดยผลการวิจัยท่ีไดจะนําเสนอผูท่ีเกี่ยวของกับนักเรียน 
ไดแก ผูบริหาร ครู ตลอดจนถึงผูปกครองจะไดรวมมือกันชวยเหลือนักเรียนใหประสบผลสําเร็จในการเรียน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา   
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
  
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 
2326 คน 

ระดับช้ัน MLP EP รวม 
ม.1 294 60 354 
ม.2 269 60 329 
ม.3 289 52 341 
ม.4 399 41 440 
ม.5 391 53 444 
ม.6 377 41 418 
รวม 2019 307 2326 

 
กลุมตัวอยาง  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.2 ม.3  และ ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 

2555  ท่ีเคยเรียนระดับช้ัน ม.1  ม.2 และ ม.3โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  จํานวน 
775  คน 

ระดับช้ัน MLP EP รวม 
ม.2 189 41 230 
ม.3 255 48 273 
ม.4 251 21 272 
รวม 665 110 775 

 
2. ตัวแปรที่จะศึกษา 

ตัวแปรตน นิสัยในการเรียน   เจตคติตอการเรียน    แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
คุณภาพการสอน    สภาพแวดลอมทางบาน    บรรยากาศในช้ันเรียน 

  ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความรูความสามารถของนักเรียนในการเรียนวิชาตางๆ จาก 8 กลุมสาระ
การเรียนรู วัดไดจากระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 แบงเปน 3 กลุม คือกลุมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง คือ นักเรียนท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.25 ข้ึนไป กลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง คือ 
นักเรียนท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.24-2.75 กลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า คือ นักเรียนท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ย ตํ่า
กวา 2.75 
 2. ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง องคประกอบตางๆ ท่ีมีผลตอความรูความสามารถของ
นักเรียนในการเรียนวิชาตางๆ จาก 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 
  2.1 นิสัยในการเรียน  หมายถึง พฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนท่ีนักเรียนกระทําเปนประจํา เชน 
ความเอาใจใสตอการเรียน ความรับผิดชอบดานการเรียน ความขยันหม่ันเพียร การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยู
เสมอ  
  2.2 เจตคติตอการเรียน หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน      
ซึ่งอาจเปนไปในทางบวกหรือลบ 
  2.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง แรงจูงใจท่ีกระตุนใหมีความพยายามท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งใหสําเร็จบรรลุถึงเปาหมายอันสูงท่ีตนไดต้ังไว โดยไมยอมยอทอตออุปสรรคหรือมีความพยายามท่ีจะกระทํา
ใหดีกวาบุคคลอื่นๆ เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  2.4 คุณภาพการสอน  หมายถึง ลักษณะการสอนของครู ซึ่งประกอบดวย  การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีดี ใหนักเรียนมีสวนรวมอยางเหมาะสม ตลอดจนมีการติดตามผลและแกไขขอบกพรองในการ
เรียนของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ปจจัยภายใน 
- นิสัยในการเรียน 
- เจตคติตอการเรียน 
- แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปจจัยภายนอก 
- คุณภาพการสอน 
- สภาพแวดลอมทางบาน 
- บรรยากาศในช้ันเรียน 

 



 4 

  2.5 สภาพแวดลอมทางบาน หมายถึง สิ่งท่ีอยูรอบตัวผูเรียนเม่ือนักเรียนอยูท่ีบาน ไดแก การ
สงเสริม สนับสนุนของผูปกครอง ท่ีทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน 

2.6 บรรยากาศในช้ันเรียน  หมายถึง  สภาพการณท่ีเอื้อตอการเรียนการสอนในหองเรียน เชน  
ความพรอมของอุปกรณภายในหองเรียน พฤติกรรมของครูท่ีแสดงออกตอนักเรียน ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีและ 
ไมดีตอครู หรือพฤติกรรมของนักเรียนและเพื่อน ท่ีแสดงออกในขณะท่ีกําลังเรียนในหองเรียน   
 
 
ประโยชนทีไ่ดรับจากการวิจัย 

เพื่อใหบุคคลผูท่ีเกี่ยวของทางการศึกษา เชน ผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักวิชาการ ไดทราบถึงปจจัยดาน 
ตางๆ ท่ีสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งเปนประโยชนตอโรงเรียนและผูท่ีเกี่ยวของในการนําขอมูลไป
วางแผนในการชวยเหลือนักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน เพื่อกระตุนผูเรียนใหสราง
ความตระหนักและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหดียิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยเสนอเปนหัวขอตามลําดับ ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการเรียน 

2.1 นิสัยในการเรียน 
2.2 เจตคติตอการเรียน    
2.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
2.4 คุณภาพการสอน 
2.5 สภาพแวดลอมทางบาน   
2.6 บรรยากาศในช้ันเรียน 

 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ตรงกับคําวา Achievement แปลวา ไดรับหรือผลสําเร็จ แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน นักการศึกษาไดใหความหมาย ไวดังนี้ 

อนาสตาซี (Anastasi. 1976: 107) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับองคประกอบ
ทางดานสติปญญาสังคม แรงจูงใจ และองคประกอบท่ีไมใชสติปญญา อันไดแก องคประกอบทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม แรงจูงใจ เปนตน 

ฮูเว็น และโพสเทิลธเวท (Husen & Postlethwaite. 1985: 35) ใหความหมายวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนผลสะทอนของความรอบรูและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ีทักษะและความรูกําลังพัฒนา 

กูด (Good. 1973: 7) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูหรือทักษะอันท่ีเกิดจากการได
เรียนรูในวิชาตางๆ ท่ีไดเรียนมาแลว ซึ่งไดมาจากการทดสอบของครูผูสอน หรือผูท่ีรับผิดชอบดานการสอน 

ไอแซงค อารโนล และไมลี (Eysenck, Arnold and Meili. 1972: 6) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์วา 
หมายถึง ขนาดของความสําเร็จท่ีไดจากการทํางานท่ีตองอาศัยความพยายามอยางมาก ซึ่งเปนผลมาจากการกระทํา
ท่ีตองอาศัยความสามารถท้ังรางกายและสติปญญา ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเปนขนาดของความสําเร็จท่ี
ไดจากการเรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการท่ีตองอาศัย
การทดสอบ เชน การสังเกต หรือการตรวจการบาน หรืออาจไดในรูปเกรดของโรงเรียนซึ่งตองอาศัยกระบวนการ
ท่ีซับซอนและระยะเวลานานพอสมควร หรือ อาจไดดวยการวัดแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ศุภพงศ คลายคลึง (2548: 27) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงผลสําเร็จท่ีเกิดจากพฤติกรรม
การกระทํากิจกรรมของแตละบุคคล ท่ีตองอาศัยความพยายามอยางมาก ท้ังองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสติปญญา
และองคประกอบท่ีไมใชสติปญญา ซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ัวไป 
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1.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ 

แนวคิดของฮารวิกเฮิรส และนิวกราเทร (Harvighurst & Neugratan. 1967: 159) ท่ีวาองคประกอบท่ีเปน
ตัวตัดสินระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 4 องคประกอบ ไดแก ความสามารถท่ีติดตัวมาแตกําเนิด (Inborn 
Ability) ชีวิตและการอบรมในครอบครัว (Family of the Family Training) คุณภาพของการศึกษาในโรงเรียน 
(Quality of the Schooling) และความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง หรือ ระดับความมุงหวังในอนาคต (Self Concept or 
Aspiration level) 

บลูม (Bloom. 1976: 167-176) ไดทําการวิจัยและเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนใน
โรงเรียน โดยกลาวถึงองคประกอบหรือปจจัยท่ีมีผลกระทบตอระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 องคประกอบ 

1. พฤติกรรมดานความรู ความคิด (Cognitive Entry Behaviors) ซึ่งหมายถึง ความสามารถท้ังหมดของ
ผูเรียน ซึ่งประกอบดวยความถนัดและพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน  

2. คุณลักษณะทางดานจิตพิสัย (Affective Entry Characteristics) หมายถึงสภาพการณหรือแรงจูงใจท่ีจะ
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหม ซึ่งไดแก ความสนใจและเจตคติท่ีมีตอเนื้อหาวิชา โรงเรียน และระบบการเรียน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง และลักษณะซึ่งเปนคุณลักษณะตางๆ ทางดานจิตพิสัย ซึ่งบางอยางอาจเปลี่ยนแปลง
ได บางอยางยังคงอยู 

3. คุณภาพการเรียนการสอน (Quality of Instruction) ซึ่งไดแก การไดรับคําแนะนํา การมีสวนรวมใน
การเรียนการสอน การเสริมสรางของครู การแกไขขอผิดพลาด และรูผลวาตนเองกระทําไดถูกตองหรือไม 

 
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 คอยโว (Koivo. 1983: 2624-A) ศึกษาความสัมพันธดานการรับรูของนักเรียนในเรื่องนิสัยและทัศนคติ
ในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฏวา นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีคะแนนนิสัยและ
ทัศนคติในการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 

ยัง เรโนลด และวอลเบอรก (Young, Reynold & Walberg. 1996: 272-278) ไดศึกษาปจจัยพหุระดับตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาตรและผลผลิตทางการศึกษา โดยแบงตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและผลผลิตทางการศึกษา เปน 2 ระดับ คือ ระดับนักเรียน และระดับโรงเรียน       
ตัวแปรระดับนักเรียน ไดแก เพศ เจตคติ แรงจูงใจ ความรูเดิม เวลา สภาพแวดลอมทางบาน กลุมเพื่อน บรรยากาศ
ในช้ันเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนรัฐบาลจํานวน 2,535 คน ปรากฎวา คุณภาพ
การสอนเปนตัวแปรระดับโรงเรียนท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ .19 

ปราณี เพ็ชรศิริ (2549: 72) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย พบวา ปจจัยในนิสัยทางการ
เรียน เจตคติ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

พัชรินทร สมหมาย (2549: 102) ไดศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอปญหาการเรียนหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนราชวินิตบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีปญหาการเรียนนอย เพราะนักเรียนจะต้ังใจเรียน และเอาใจใสในการ
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เรียน มีความกระตือรือรน ขยันอานหนังสือและทบทวนบทเรียน สงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
พยายามปรับปรุงแกไข การทํางานใหดีข้ึน การปรึกษาครูเม่ือมีปญหาหรือไมเขาใจบทเรียน และศึกษาคนควาหา
ความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเรียน 
2.1 นิสัยในการเรียน 
 แมดดอกซ (Maddox. 1963: 16) กลาววานิสัยในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมใดๆ ท่ีทําใหบุคคลเกิด
ความพอใจ พฤติกรรมนั้นก็จะไดรับการกระทําซ้ําๆ จนกระท่ังกลายเปนนิสัยท่ีติดตัวบุคคลนั้นการเรียนท่ีจะ
ประสบความสําเร็จทางการเรียนนี้ไมไดข้ึนอยูกับความสามารถของบุคคลเทานั้น แตยังข้ึนอยูกับวิธีการเรียน และ
ความแตกตางระหวางบุคคลในดานสมรรถภาพในการทํางานและการเรียนนั้น สามารถกําหนดไดโดยการใช
ความมานะพยายาม 

เรนน และลารเซน (Wrenn and Larsen. 1969: 5-11) กลาววานสิัยในการเรียน หมายถึงพฤติกรรมท่ี
นักเรียน ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ประกอบดวย สมาธิในการเรียน วิธกีารอานและการจดคําบรรยาย การวางแผนการ
เรียนหรือการแบงเวลาเรียน การทบทวนบทเรียนและเจตคติท่ีมีตอการเรียน 
2.2 เจตคติตอการเรียน    

2.2.1 ความหมายของเจตคติ (Attitude)  
 คําวา Attitude ซึ่งแปลวาเจตคติ เปนคํามาจากรากศัทพภาษาละตินวา “Aptus” แปลวา โนมเอียง
เหมาะสม (Allport. 1967: 3) ซึ่งมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายไวแตกตางกัน ดังนี้  
 เกลียตแมน (Glietman. 1992: 309) ใหความหมายของเจตคติ วาเปนสภาพของจิตใจท่ีมีตอความคิดสิ่ง
ตางๆ หรือคน ซึ่งเกิดจากความเช่ือ ความรูสึก การไตรตรองและการโนมนาวใหแสดงออกในทางบวกหรือทางลบ 
 เบรอน, ดอน และแบรรี่ (Baron, Donn; & Barry. 1982: 642) ใหความหมายของเจตคติวาเปนความรูสึก 
ความเช่ือ และพฤติกรรมท่ีมีตอสิ่งของ คน เรื่องราว และกลุมตางๆ ในทางบวก หรือทางลบ 
 กูด (Good. 1973: 48) กลาววา เจตคติ หมายถึงความพรอมท่ีจะแสดงออกในลักษณะหนึ่งท้ังในดานดี
และไมดี หรืออาจเปนการตอตานสถานการณบางอยางของบุคคล เชน รัก เกลียด กลัว หรือไมพอใจตอสิ่งนั้น  
 ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2545: 138) สรุปเจตคติไววา  
  1. เจตคติเปนสิ่งท่ีเรียนรูได 
  2. เจตคติมีลักษณะท่ีคงทนอยูนานพอสมควร 
  3. เจตคติมีลักษณะของการประเมินคาอยูในตัว คือ บอกลักษณะดี ไมดี ชอบไมชอบ เปนตน 
  4. เจตคติทําใหบุคคลท่ีเปนเจาของพรอมท่ีจะตอบสนองตอท่ีหมายของเจตคติ 
  5. เจตคติบอกถึงความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของ และบุคคลกับ
สถานการณ นั่นคือเจตคติยอมมีท่ีหมายนั่นเอง 
 แสงเดือน ทวีสิน (2545: 67) กลาววา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ความรูสึกดังกลาวอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สภาพการณ เหตุการณ เปนตน เม่ือเกิดความรูสึก บุคคลนั้นจะมี
การเตรียมพรอมเพื่อมีปฏิกิริยาตอบโตไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามความรูสึกของตนเอง 
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เปลงศักด์ิ ชาระ (2546: 33) ใหความหมายของเจตคติวาหมายถึง ทาที ความรูสึก ความเช่ือท่ีมีตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง หรือประสบการณใดประสบการณหนึ่ง ซึ่งจะเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาการตอบสนองของแตละบุคคลใน
การแสดงออกของพฤติกรรมในดานตางๆ  

2.2.2 องคประกอบและลักษณะของเจตคติ  
องคประกอบของเจตคติ 

 แมคกี และเดวิด (McGee; & David. 1984: 458) แบงองคประกอบของเจตคติไว 3 ประการ 
  1. ดานความรูสึก (The affective component) ไดแก อารมณและความรูสึกท่ีมีตอสิ่งนั้นๆ  
  2. ดานความเขาใจ (The cognitive component) ไดแก ความคิด และความเช่ือท่ีมีตอสิ่งนั้นๆ 
  3. ดานพฤติกรรม (The behavioral component) ไดแก การตอบสนอง หรือ การแสดงออกท่ีมี
ตอสิ่งนั้นๆ 
 เซฟเวอร (Shaver. 1977: 168-170) ไดกลาววา เจตคติประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน คือ 
  1.องคประกอบทางดานความรู (Cognitive Component) หมายถึง การรับรูของบุคคลท่ีเกี่ยวกับ
วัตถุ หรือเหตุการณตางๆ รวมท้ังความเช่ือของบุคคลท่ีมีตอสิ่งนั้นดวย 
  2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) เปนความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งเรา
ท่ีเขารับรู อาจจะเปนไปในทางท่ีดีหรือไมดี ถาบุคคลมีความรูสึกไมดีตอสิ่งใด บุคคลก็จะไมชอบตอสิ่งนั้น ถา
บุคคลท่ีมีตอสิ่งนั้น ถาบุคคลมีความรูสึกท่ีดีตอสิ่งใด ก็จะเกิดความชอบตอสิ่งนั้น 
  3. องคประกอบทางดานแนวโนมท่ีจะกระทํา (Behavioral Component) หมายถึง ความโนม
เอียงของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับความรูสึกของตน คือ การยอมรับหรือไมยอมรับปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติ 
 อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 130-131) กลาววาเจตคติเปนสิ่งท่ีอยูภายในไม
สามารถศึกษาไดอยางชัดเจน ดังนั้น จึงไดจําแนกเจตคติออกวามีองคประกอบหลายดาน ไดแก 
  1. ความรูและความเช่ือ (Cognitive component) เปนไปตามการรับรู และการเรียนรูท่ีผานมา 
เกิดประสบการณท้ังทางตรงท่ีเจอดวยตนเอง หรือทางออมจากการบอกเลาหรือจากแหลงขอมูลตางๆ เชน 
หนังสือ นิตยสาร สารคดี สื่อโทรทัศน วิทยุ เปนตน 
  2. ความรูสึก (Affective component) เปนความรูสึกชอบ หรือไมชอบท่ีเกิดจากการ
เปรียบเทียบกับประสบการณท่ีมี และการคิดอยางเปนระบบถึงผลท่ีจะไดรับเม่ือกระทําพฤติกรรมนั้นๆ  
  3. แนวโนมพฤติกรรม (Behavior component) เปนการนําเอาความรู ความเช่ือ ความรูสึกมา
ประสานสอดคลองกัน แลวพิจารณาเปนแนวโนมท่ีจะกระทําสิ่งตางๆ ท่ีตรงกับความรูความเช่ือนั้น 

แสงเดือน ทวีสิน (2545: 69-70) ไดกลาวองคประกอบในการเกิดเจตคติมี 3 ดาน คือ 
  1. องคประกอบทางดานปญญา (Cognitive Component) เม่ือพูดถึงเจตคติหลายคนคงคิดวา
เปนเรื่องของความรูสึกอยางเดียว แตสําหรับนักจิตวิทยาแลว การศึกษาเรื่องเจตคติจะตองคํานึงถึงองคประกอบ
ทางปญญาดวย คําวา ปญญา ในท่ีนี้ หมายถึง ขอมูลอันเกี่ยวของกับความคิด ความเขาใจซึ่งจะมีสวนเปน
ตัวกําหนดเจตคติของแตละบุคคลดวย เชน การท่ีบุคคลหนึ่งชอบอาชีพวิศวกรมากกวาอาชีพครู ก็เพราะบุคคลนั้น
รูวา เงินเดือนของอาชีพวิศวกรสูงกวาเงินเดือนของครู ดังนั้นองคประกอบทางปญญา จึงเปนพื้นฐานสวนหนึ่งใน
การกําหนดเจตคติของบุคคล 
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  2. องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective Component) องคประกอบทางดานความรูสึก
มักจะคลอยตามองคประกอบทางดานปญญา คือ คนเรามักจะชอบ หรือไมชอบตามขอมูลท่ีเรารูวาอาชีพวิศวกรมี
เงินเดือนสูงกวาอาชีพครู แตก็รูสึกวาอาชีพครูมีเกียรติกวา ดังนั้น จึงชอบอาชีพครูมากกวา 
  3. องคประกอบทางดานการปฏิบัติ (Behavioral component) องคประกอบทางดานนี้เปน
องคประกอบท่ีสําคัญเพราะเปนตัวท่ีแสดงออกถึงเจตคติอยางแทจริง โดยดูจากการเลือกปฏิบัติของบุคคลนั้น 
  องคประกอบของเจตคติท้ัง 3 ประการ สามารถแสดงใหเห็นถึงเจตคติของบุคคลไดอยาง
แทจริง ถาขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งแลว จะเปนการศึกษาเจตคติท่ีไมสมบูรณ 

2.2.3 งานวิจัย เจตคติ 
งานวิจัยตางประเทศ 

ริช่ี (Risi. 2003: 60) ศึกษาผลการใหคําปรึกษากลุมท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
ตางสถาบันท่ีมีความเสี่ยงในการออกจากโรงเรียน และทัศนคติท่ีมีตอโรงเรียนของนักเรียน การวิจัยเปนแบบการ
วิจัยเชิงทดลอง ท่ีมีกลุมทดลองเขารวมการใหคําปรึกษากลุม และกลุมควบคุมไมไดรับการใหคําปรึกษาใดๆ 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองหลังจากเขารวมการใหคําปรึกษากลุมเปนเวลา 3 เดือน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในทัศนคติตอโรงเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เลวินและฟาวเลอร (Levin and Fowler. 1984: 135) ไดศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติตอ
วิทยาศาสตรโดยรวมและเปนรายดาน 8 ดาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เฉพาะในเรื่องโปรแกรมการเรียน 
พบวา นักเรียนท่ีเรียนโปรแกรม (Advance placement science ใชเวลาศึกษา 3 ป) มีเจตคติแตกตางจากนักเรียนท่ี
เรียนโปรแกรมท่ัวไป (นักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไปใชเวลาศึกษา 2 ป หรือ 3 ป) ในเกือบ
ทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน ดานการรับรูเจตคติของบิดา แตมีเจตคติทางบวกมากกวานักเรียนที่เรียน
โปรแกรมสุดทาย ในเกือบทุกดานนักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมท่ัวไป มีเจตคติทางบวกตอวิทยาศาสตรมากกวา
นักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมสุดทายในเกือบทุกดาน ยกเวนดานการยอมรับวิทยาศาสตรเปนเรื่องของผูชาย ดาน
ความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร และดานแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร 

งานวิจัยในประเทศ 
  เยาวลักษณ ช่ืออารมณ (2549: 50) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาตร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู 5E พบวา นักเรียนท่ีไดรับการ
สอนโดยใชชุดการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู 5E มีเจตคติทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  สุปราณี พูนประสิทธิ์ (2546: 81) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบในการ
เรียน และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จากการสอนดวยชุดการเรียนการสอน 3 
แบบ พบวาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จากการสอนดวยชุดการสอนแบบ
ประกอบคําบรรยาย ชุดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุม ชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล และการสอน
แบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 จากการสอนดวยแบบประกอบคําบรรยาย การสอนแบบกิจกรรมกลุม การสอนแบบรายบุคคล
สูงกวาการสอนแบบปกติ 
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2.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
2.3.1 ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

  แอทคินสัท (Atkinson. 1966: 240-241) กลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนแรงผลักดันท่ีเกิดข้ึน
เม่ือบุคคลรูตัววา การกระทําของตนจะตองไดรับการประเมินจากตัวเองหรือบุคคลอื่น โดยเทียบกับมาตรฐานอัน
เยี่ยม ผลจากการประเมินอาจเปนสิ่งท่ีพอใจเม่ือกระทําจนสําเร็จหรือไมนาพอใจเม่ือกระทําไมสําเร็จก็ได 
  ลินดเกรน (Lindgren. 1967: 31-34) เนนความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในรูปของความ
ตองการความสําเร็จ วาเปนความตองการท่ีจะเขาใจตนเองดานความสามารถ ความถนัด รวมถึงศักยภาพอื่นๆ และ
มีความปรารถนาท่ีจะใชความสามารถและศักยภาพนั้นอยางเต็มท่ี 
  แมคเคลแลนด และคณะ (Mcclelland, David C. and Others. 1953: 110-111) ไดใหนิยาม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะทําสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี แขงขันกับมาตรฐานอันดี
เยี่ยม หรือทําดีกวาบุคคลอื่น พยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เกิดความรูสึกสบายใจเม่ือประสบความสําเร็จและมี
ความวิตกกังวลเม่ือทําไมสําเร็จหรือประสบความลมเหลว 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 196) ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา หมายถึง 
แรงจูงใจท่ีจะกระทําสิ่งตางๆ ใหไดรับความสําเร็จ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีความมานะ พยายาม
อดทน ทํางานมีแผน ต้ังระดับความหวังไวสูง และพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
  อารี พันธมณี (2546: 27) กลาววาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลท่ี
กระทํากิจกรรมตางๆ ใหดี และประสบความสําเร็จ ซึ่งไดรับการสงเสริมมาต้ังแตวัยเด็ก จากผลการศึกษา พบวา 
เด็กท่ีไดรับการเลี้ยงดูอยางอิสระ เปนตัวของตัวเอง ไดฝกหัดการชวยเหลือตนเองตามวัย จะเจริญเติบโตเปนผูใหญ
ท่ีตองการความสําเร็จในชีวิตสูง การฝกใหมีบุคคลมีความตองการสําเร็จ หรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง จึงมักเริ่มจาก
ครอบครัวเปนลําดับแรก 
  เกรียงไกร พรอมนฤฤทธิ์ (2547: 15) ไดกลาวไววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือ ความปรารถนาท่ี
จะไดผลสําเร็จในงานท่ียุงยากซับซอน ไมยอทอตออุปสรรคท่ีขัดขวาง พยายามหาวิธีการตางๆ เพื่อแกปญหา มี
ความทะเยอทะยานสูง เพื่อนําตนไปสูความสําเร็จมีความตองการเปนอิสระในการทํางานและการแสดงออก
ตองการชัยชนะในการแขงขัน มุงม่ันจะทําใหดีเลิศเพื่อใหบรรลุมาตรฐานท่ีตนต้ังไวอยางสูง มีความสบายใจเม่ือ
ประสบความสําเร็จและจะวิตกกังวลเม่ือประสบความลมเหลว 

2.3.2 ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ทฤษฎีของแมคเคลแลนด (Mcclelland. 1961: 36-62) นักจิตวิทยาสังคมแหงมหาวิทยาลัย    

ฮารวารด สหรัฐอเมริกา คนควาเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยเขาตระหนักวาความตองการหรือแรงจูงใจอันเปน
คุณสมบัติในตัวบุคคลนั้นมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงไดทําการวิจัยเพื่อพิสูจนความ
ตองการความสําเร็จหรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีสวนชวยพัฒนาเศรษฐกิจและทําใหสังคมนั้นๆ เจริญรุงเรืองได โดย
เขาศึกษาความกาวหนาทางเศรษฐกิจของตางประเทศตางๆ ท้ังในอดีต และปจจุบัน ซึ่งผลการวิจัยพบวาประเทศท่ี
มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ประชาชนจะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวาประเทศท่ีมีความเจริญทาง
เศรษฐกิจชา กลาว คือ ประชาชนจะแสดงออกในรูปของการขวนขวายหาหนทางฟนฝาอุปสรรคตางๆ เพื่อให
บรรลุเปาหมาย ซึ่งแตกตางไปจากประเทศท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ท่ีไมไดแสดงความบากบ่ัน พยายามหาวิธีท่ี
จะไปสูเปาหมาย และเขายังพบวา สมัยใดท่ีคนในชาติ โดยเฉพาะผูใหญท่ีมีสวนใหการศึกษาอบรมแกเด็ก มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระดับสูง ความกาวหนาทางเศรษฐกิจก็จะเจริญอยางรวดเร็วตามมา และในทํานองตรงกันขาม 
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สมัยใดท่ีคนในชาติมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า ภายหลังสมัยนั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็มักดําเนินไปอยางเช่ืองชา
เชนกัน 

แอทคินสัน (Atkinson. 1966: 264) ไดเสนอทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซึ่งถือวาเปนสิ่งกระตุน
หรือแรงผลักดันใหบุคคลประกอบกิจกรรมตางๆ เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ (Ta) นั้นข้ึนอยูกับผลรวมขององคประกอบ 3 
ประการ คือ  

1. สิ่งโนมนาวจิตใจท่ีนาํไปสูความสาํเร็จ (Tendency to Approach Success: Ts) ซึ่งไดจากผลคูณของตัว
ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

 Ts = Ms x Ps x Is 
 เม่ือ  Ms  คือ  แรงจูงใจท่ีมุงสูความสําเร็จ หรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
  Ps คือ  ความเขมขนของความมุงหวัง 
    หรือโอกาส (Probability) ของความสําเร็จ 
  Is คือ  คาของสิ่งลอใจ (Incentive Value) ท่ีเปนเปาหมายของควาสําเร็จ 
2. สิ่งโนมนาวจิตใจท่ีจะหลีกเลี่ยงความลมเหลว (Tendency to Avoid Failure: Taf) ซึ่งข้ึนอยูกับผลคูณ

ของตัวประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 
 Taf  = Maf x Pf x If 
 เม่ือ Maf  คือ  แรงจูงใจท่ีจะหลีกเลี่ยงความลมเหลว 
  Pf คือ โอกาสท่ีจะประสบความลมเหลว 
  If คือ คาของสิ่งลอใจท่ีเปนเปาหมายของความลมเหลว 
    คานี้ปกติ จะมีคาลบ ซึ่ง Pf = 1-Ps 
3. สิ่งยั่วยุหรือองคประกอบจากภายนอก (Extrinsic Motivation to Perform the Task) ซึ่งทําใหบุคคลเกิด

ความปรารถนาอยากจะประกอบกิจกรรมนั้น ดังนั้น อาจสรุปทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแอทคินสันในรูป
สมการไดดังนี้ 

 Ta  =  Ts + Taf + Text 
  =  (Ms x Ps x Is) + (Maf x Pf x If) + Text 
  
2.3.3 ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

 แมคเคลแลนด และคณะ (Mcclelland, David C. and Others. 1953: 104) ไดกลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
วาเปนดัชนีซึ่งกลาวถึงความมีคุณภาพของทรัพยากรมนุษยอยางหนึ่ง และไดกําหนดลักษณะของผูท่ีมีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิส์ูงไว ดังนี้ 
  1. ทํากิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จ มากกวาทําเพื่อเสี่ยงความลมเหลใ  
  2. เลือกทําสิ่งท่ีเปนไปไดและเหมาะสมดับความสามารถของตน 
  3.  มีความต้ังใจจริงในการทํางานเพื่อใหสําเร็จอยางแทจริง ไมใชเกิดจากโอกาสและความเช่ือ
ในสิ่งมหัศจรรย 
  4. ทํากิจกรรมเพื่อบรรลุมาตรฐานของตนเอง ไมใชจุดมุงหมายท่ีรางวัล 
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 กิลฟอรด (Guilford. 1967: 437-439) กลาวถึงลักษณะของผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วาประกอบดวย  
1. ความทะเยอทะยานท่ัวๆ ไป คือ ความปรารถนาท่ีจะทํากิจกรรมนั้นใหสําเรจ็ 
2. มีความเพียรพยายาม ไดแก ทํางานใหเปนผลสําเร็จ 
3. มีความอดทนเต็มใจท่ีจะลําบากแมยากเพียงไรก็ตาม 

เฮอรแมน (Herman. 1970: 354) ไดรวบรวมลักษณะของผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไว 10 ประการ ดังนี ้
 1. มีระดับความทะเยอทะยานสูง (Aspiration Level) 
 2. มีความหวังอยางมากวาตนจะประสบผลสําเร็จ ถึงแมการกระทํานั้น จะข้ึนอยูกับโอกาส 

(Risk-Taking Behavior) 
 3. มีความพยายามไปสูสถานะท่ีสูงข้ึนไป (Upward Mobility) 
 4. อดทนทํางานท่ียากไดเปนเวลานาน (Persistence) 
 5. เม่ืองานท่ีกําลังทําถูกขัดจังหวะ หรือ ถูกรบกวน จะพยายามทําตอไปใหสําเร็จ (Task 

Tension)  
 6. รูสึกวาเวลาเปนสิ่งไมหยุดนิ่งและสิ่งตางๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว (Time Perception) 
 7. คํานึงถึงเหตุการณในอนาคต (Time Perspective) 
 8. เลือกเพื่อนรวมงานท่ีมีความสามารถเปนอันดับแรก (Partner choice) 
 9. ตองการใหเปนท่ีรูจักแกผูอื่นโดยพยายามทํางานของตนเองใหดีข้ึน (Recognition Behavior) 
 10. พยายามปฎิบัติสิ่งตางๆ ของตนใหดีเสมอ (Achievement Behavior) 
2.3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
งานวิจัยตางประเทศ 
ราย (Rai. 1980: 117-122) ไดศึกษาเปรียบเทียบกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงและตํ่า กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา จํานวน 300 คน เมืองอักรา ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน 3 กลุม กลุมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คือ ผูท่ีได
คะแนนจากการทดสอบ 60% ข้ึนไป กลุมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า คือ ผูท่ีได 40% ลงมา และผูท่ีได 44-55% 
ใหเปนกลุมกลาง ผลการศึกษาพบวา 

 1. นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กลาง และตํ่า แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
งานวิจัยในประเทศ 
จํารูญ เทียมธรรม (2546: 79) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานเจตคติตอการเรียน และความ
คาดหวังของนักเรียนตออนาคต สงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และความเช่ืออํานาจภายในตน และการรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูสงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ .05 
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พูลศรี มวงแพร (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธคาโนนิคอลระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อน เวลาท่ีใชในการเรียน พฤติกรรมการสอน สภาพแวดลอมในช้ันเรียน การรับ
ขาวสารจากสื่อมวลชน สภาพแวดลอมทางบานกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนมในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง จํานวน 
409 คน ผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสรและ
วิชาภาษาไทย อยางมีนัยสําคัญทางสิติท่ีระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ 
 
2.4 คุณภาพการสอน  
  คุณภาพการสอน  หมายถึงการจัดลําดับของสวนประกอบของเนื้อหา การอธิบายและการสอนบทเรียน
ใหเหมาะสมท่ีสุดสําหรับผูเรียน และคุณภาพการสอนเปนเรื่องเกี่ยวกับใหตัวช้ีแนะแกผูเรียนซึ่งเปนการใหผูเรียน
ทราบวาสิ่งท่ีเรียน คือ อะไร ผูเรียนควรทําอะไรบาง การมีสวนรวมของผูเรียนในกิจกรรมการเรียน การเสริมแรง
ท้ังทางบวกและทางลบ การใหขอมูลยนกลับและการแกไขขอบกพรอง  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542) กลาววา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มุงปลูกฝงและสรางลักษณะท่ีพึงประสงค
ใหกับผูเรียน โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรูดังนี้ 
 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล 
 2. ใหมีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา 
 3.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการ
อาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน สมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
 5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู 
 6. ผูเรียนและผูสอนเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  
 7. การเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีมีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 ลาริสซี (Larisey.1994:10) กลาวถึงบทบาทหนาท่ีของครู โดยวิธีการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งจะตองดําเนิน
กิจกรรม ดังนี้ 

1. ครูจะตองสรางบรรยากาศใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  
 2. ครูทําหนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษา และเปนแหลงความรูใหผูเรียน 
 3. ครูทําหนาท่ีเปนผูรวมเรียน เปนผูแนะแนวทางข้ันตอนตางๆ ไมใชเปนผูถายทอดเนื้อหา

ความรูเทานั้น 
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สตีเฟน เอ็น เอลเลียท และคณะ (Stephen N. Elliot and others. 2000: 387) กลาววา ครูตองปรับการสอน
ใหสอดคลองกับระดับของนักเรียน ในดานการกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู การจัดการกับพฤติกรรมของ
นักเรียน การจัดกลุมในการเรียนของนักเรียน และการประเมินผลนักเรียน ซึ่งหนาท่ีนี้ครูตองดําเนินการท้ังใน
ระดับหองเรียน (Micro) และระดับโรงเรียน (Macro) 
 กอบชัย โพธินาแค (2546: 7)  กลาววา คุณภาพการสอนของครู หมายถึงการสอนของครูท่ีมีลักษณะท่ี
เอื้ออํานวยใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ประกอบดวย ความสามารถในการเสนอบทเรียน ชวยให
ผูเรียนเกิดความเขาใจ การใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางเหมาะสมใหสิ่งเสริมแรงท่ีสอดคลองกับ
ผูเรียน การคนขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง ใหการคนควาเพิ่มเติมจากในช้ันเรียน 
  
2.5 สภาพแวดลอมทางบาน   
 สภาพแวดลอมทางบาน  หมายถึง สิ่งท่ีอยูรอบตัวผูเรียนเม่ือนักเรียนอยูท่ีบาน ไดแก การสงเสริม 
สนับสนุนของผูปกครอง ท่ีทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน 
 เมอรเลย (Murry. 1985: 520-521) กลาววา หนาท่ีของบิดามารดาท่ีมีตอบุตรนั้น ควรมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  1. หนาท่ีดานรางกาย ไดแก การจัดหาอาหาร เสื้อผา เครื่องปองกันอันตราย ดูแลบุตรหลาน
เม่ือเจ็บปวย 
  2. หนาท่ีดานจิตใจ ไดแก การใหกําลังใจตอบุตรหลานในการแกปญหาตางๆ หรือประสบ
ปญหาเรื่องเรียน และคอยชวยเหลือในดานการปรับตัวใหเขากับสังคม 
  3. หนาท่ีดานสังคม  ไดแก การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การเสริมสรางความม่ันใจ
ในตนเอง บทบาททางเพศ การใหโอกาสในการใชชีวิตในสังคม สรางเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน 
นอกจากนั้นแลวตองสอนเกี่ยวกับความแตกตางทางดานตางๆ ของสังคมแตละกลุม 
 ทัศนคติในการเลี้ยงดูท่ีแตกตางกัน 
  1. การเลี้ยงดูแบบรักและปกปองใกเกินไป (Overprotection) มักพบในพอแมท่ีมีปมดอยในใจ 
ขาดความรักมากอน หรือในคนท่ีมีลูกยาก ผลท่ีเกิดข้ีน คือ เด็กจะถูกทําลายพัฒนาความรัก กลายเปนเด็กท่ีไมกลา
คิด ไมกลาตัดสินใจ ตองพึ่งพาผูอื่นอยูตลอดเวลา เพราะเด็กไมไดเรียนรูเอง ทําใหมีความม่ันใจนอย 
  2. การเลี้ยงดูแบบตามใจไมมีขอบเขต (Overindulgence) คือ การเลี้ยงดูแบบรักและตามใจ   
พอแมสอนใหเด็กเห็นแกตัว เอาตัวเองเปนจุดศูนยกลาง เด็กจะเติบโตแบบอยูกับคนอื่นไดยาก ชอบตําหนิคนอื่น 
  3.  การเลี้ยงดูแบบวิตกกังวล (Anxious Attitude) พบในพอแมท่ีเคยมีประสบการณไมดีและ
กลัววาลูกจะเปนเหมือนตน แมท่ีมีความวิตกกังวลนี้จะทําใหเด็กกลายเปนเด็กข้ีกังวลได 
  4. การเลี้ยงดูแบบทอดท้ิง (Rejection) พบในพอแมท่ีไมมีการเตรียมตัวกอนแตงงาน พอแม
อายุนอย เศรษฐกิจไมดี เด็กท่ีเกิดมาไดเพศท่ีไมตรงตามท่ีพอแมตองการ เด็กพิการ เจ็บปวย หรือมีพฤติกรรมท่ี
ผิดปกติ พอแมจะไมสนใจลูกเลยทําใหลูกระแวงไมไววางใจ (Mistrust) และกลายเปนเด็กกาวราว หยาบคายเปน
อันธพาลได 
  5. การเลี้ยงดูแบบเขมงวด (Perfectionist) พอแมจะต้ังความหวังในตัวลูกมาก จึงจัดการต้ัง
กฎเกณฑตางๆ ใหลุกทุกอยาง เด็กจึงไมคอยไดใชความคิด และจะตองรูสึกพึ่งผูอื่น เพราะตองทําอะไรเพื่อ
ตอบสนองความตองการของพอแม โดยเด็กเองอาจจะยอมรับความไมสบายใจเอาไวกับตน เด็กจะรูสึกเปนปม
ดอยเม่ือรูสึกวาทําอะไรไมสําเร็จ เม่ือโตข้ึนอาจจะมีบุคลิกภาพแบบเขมงวดดวย 
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  6. การเลี้ยงดูแบบไมคงเสนคงวา (Inconsistency) พอแมมักมีปญหา คือ Impulsive (มีอารมณท่ี
ยับยั้งไมได) เด็กจะเกิดความสับสนไมรูวาพอแมจะปฏิบัติตอตนอยางไร เด็กจะตอบสนองในรูปของเด็กด้ือ 
หงุดหงิด กาวราว และจะเลือกทําในสิ่งท่ีตนพอใจเทานั้น 
 ผกา สัตยธรรม (2543) กลาววา ภาวะทางบานหรือสภาพความเปนไปในบาน เปนลักษณะของ
บรรยากาศความเปนไปท่ีเกิดข้ึนจากทุกคนในครอบครัว ดังนี้ 
 ก. บรรยากาศของการทอดท้ิง หรือปลอยปละละเลย แมวาพอแมจะอยูบานเดียวกันกับลูกๆ แตลูกก็ขาด
ความใกลชิดกับพอแม เพราะพอแมไมเอาใจใสลูกเทาท่ีควร เลี้ยงไปตามบุญตามกรรม หรือตามมีตามเกิด ไมเห็น
วาลูกมีคุณคาในครอบครัว ไมมุงหวังไรกับลูก ไมมีแรงกระตุนจากพอแม ขาดการใหความรักและความอบอุน 
เด็กจะถูกปลอยใหอยูกับแมบาน ทําใหเด็กมีความรูสึกขาดความผูกพันรักใครกับครอบครัว มีชีวิตปลอยตามสบาย
ไมมีจุดมุงหมาย ขาดความกระตือรือรน มาสนใจในเรื่องการรวมกิจกรรมกับผูอื่น มองชีวิตแบบไรความหมาย ไม
ทราบวาชีวิตมีจุดมุงหมายอะไร 

การปลอยใหเด็กอยูในบานอยางขาดความรักความอบอุน มีพอมาก็ไมไดใกลชิดเสมือนไมมีพอแม ทํา
ใหเด็กวาเหว ไมมีจุดหมายท่ีจะทําอะไร เพื่อใคร ไมสนใจการเรียน เม่ือมีปญหาก็ไมรูจะหันหนาไปพึ่งใครก การ
ปลอยใหเด็กตองอยูอยางขาดความอบอุน มีพอแมก็เปรียบเสมือนไมมี ยอมทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตได 
เด็กอาจเกิดความตึงเครียดในอารมณ สุขภาพจิตของเด็กจึงไมปกติ อันเนื่องมาจากการขาดความผูกพันใกลชิดใน
ครอบครัว 

ข. บรรยากาศครอบครัวท่ีแตกแยก คือการท่ีพอแมมีขอขัดแยง ผลจากการขัดแยงทําใหเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันเปนประจํา ลูกๆ เม่ือไดพบกับการทะเลาะวิวาท ความกาวราวของผูใหญ การใชคํารุนแรง การทําลาย
สิ่งของ การทํารายซึ่งกันและกัน การไมปรองดอง สิ่งตางๆ เหลานี้มีผลตอลูกมาก เปนการกระทบกระเทือนตอ
จิตใจ และความรูสึกของเด็กมาก เม่ือพอแมทะเลาะกัน จิตใจจะวาวุน ตัดสินใจไมไดวาควรปฏิบัติตนอยางไร อาจ
แบงลักษณะของเด็กไดเปน 2 พวก คือ พวกแรกจะมีลักษณะเงียบเฉียบ ถดถอย ไมสูและเศราซึม ไมมีความสุข
และไมมีความหวัง พวกท่ีสอง จะมีลักษณะการแสดงออกในทางกาวราวชวนวิวาท เกเร อารมณ หงุดหงิดและ
โกรธงาย ท้ังสองลักษณะนี้ถาเปนพฤติกรรมท่ีแสดงอยูเสมอ ยอมทําใหสุขภาพจิตของเด็กไมอยูในสภาพปกติ คือ 
เปนสุขภาพจิตเสีย ท้ังนี้เปนเพราะสิ่งแวดลอมในบานไมดี อันเนื่องมาจากครอบครัวท่ีขาดความรักความอบอุน
และความสุข 
 รัตนา ยัญทิพย (อางใน สงวน สุทธิเลิศอรุณ. 2543 : 40) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการ
อบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการตอบสนอง ระหวางบุคคล และการปรับตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลสรุป
การวิจัย เปนดังนี้ 
 1. เด็กท่ีไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบฝกใหพึ่งตนเอง และแบบยับยั้งการพึ่งตนเอง มีพฤติกรรมการ
ตอบสนองระหวางบุคคล ในลักษณะการแกปญหาไมแตกตางกัน 
 2. เด็กท่ีไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบฝกใหพึ่งตนเอง มีการปรับตัวดีกวาเด็กท่ีไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ยับยั้งการพึ่งตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. เด็กในกรุงเทพมหานคร และเด็กในจังหวัดนครสวรรค มีการปรับตัวไมแตกตางกัน  
 4. เด็กชายและเด็กหญิงมีการปรับตัวไมแตกตางกัน 
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2.6 บรรยากาศในชั้นเรียน   
บรรยากาศในช้ันเรียน   หมายถึง  สภาพการณท่ีเอื้อตอการเรียนการสอนในหองเรียน เชน ความพรอม

ของอุปกรณภายในหองเรียน พฤติกรรมของครูท่ีแสดงออกตอนักเรียน ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีและไมดีตอครู 
หรือพฤติกรรมของนักเรียนและเพื่อน ท่ีแสดงออกในขณะท่ีกําลังเรียนในหองเรียน   
 ลอเรนซ (Lawrens. 1976:418) ไดกลาวไววา บรรยากาศในการเรียนการสอนเปนสภาพแวดลอมทาง
จิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมครู ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ถาผูเรียนมีสภาพจิตใจอารมณแจมใส รูสึก
ต่ืนตัวกระฉับกระเฉง ก็จะมีความสนใจในการเรียน และยอมทําใหเกิดการเรียนรูท่ีดี 
 จอหน ดับเบ้ิลยู ซานสตรอก (John W. Sanstrock. 2001: 434-435) กลาววา สภาพแวดลอทางกายภาพใน
ช้ันเรียนมีสวนสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดสภาพกายภาพในหองเรียนใหเหมาะสมท่ีสุดกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพราะการจัดรูปแบบหองเรียนมีผลตอปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนดวยกันและระหวาง
ครูกับนักเรียนดวย 
 เคนเนธ ที เฮนสัน และเบ็น เอฟ เอลเลอร (Kenneth T. Henson and Ben F. Eller. 1999: 15) กลาววา 
สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนดวยกันและสภาพแวดลอมของโรงเรียนมีผล
โดยตรงตอการเรียนรูและพฤติกรรมของนักเรียน 
 Havighurst (1976: 25-26) ใหความสําคัญกบัโรงเรียนวา นอกจากจะมีหนาท่ีในการจัดหาหนังสือเรียน 
ฝกฝนสิ่งจําเปนตอพัฒนาการในดานการอาน การคิด และการรคํานวณแลว  โรงเรียนยังเปนสถานท่ีท่ีจะพัฒนา
งานทางดานสังคมใหกับวัยรุนและเปนสถานท่ีท่ีคอยใหความชวยเหลือแกสถาบันครอบครัว รวมท้ังหนาท่ีในการ
ใหความรูในเรื่องทักษะทางดานรางกาย การเลือกและการเตรียมตัวประกอบอาชีพการเตรียมตัวสําหรับการ
แตงงาน หรือการพัฒนาคานิยมตางๆ พรอมท้ังไดแบงงานท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ออกเปนงาน
ดานกลุมเพื่อน งานดานความเปนตัวของตัวเองและงานดานการพัฒนาปรัชญาชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ดานกลุมเพื่อน โรงเรียนเปนสถานท่ีท่ีชวยใหวัยรุนมีการปรับตัว มีความรูและมีทักษะทางดานสังคม 
 2. ดานการยอมรับสภาพรางกายของตนเองและสามารถปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อยางรวดเร็ว ครูสามารถเปนผูนําใหคําแนะนําท่ีดีและอธิบายถึงพัฒนาการทางดานรางกายของวัยรุน เพื่อท่ีวัยรุน
จะไดเขาใจรางกายของตนเองไดดี เม่ือวัยรุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแลวจะทําใหวัยรุนเปนคนท่ีมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี กลาท่ีเผชิญหนากับผูอื่น 
 3. ดานการรูจักควบคุมอารมณของตนเองไดเปนอิสระ โดยไมตองพึ่งพาผูใหญ  โรงเรียนมีบทบาทใน
การเสริมใหการพัฒนางานดานนี้เปนไปดวยดียิ่งข้ึน โดยท่ีครูอธิบายใหวัยรุนไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอยางรวดเร็ว  
 4. ดานการมีความม่ันใจเกี่ยวกับการใชจาย ควรเนนใหวัยรุนตระหนักวาการศึกษาหาความรูเปนการ
ลงทุนทางเศรษฐกิจในอนาคตได 

5. ดานการเลือกและเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ  ครูอาจจัดประสบการณใหวัยรุนไดมีโอกาสเลือก
อาชีพท่ีตรงกับความสามารถและความสนใจของตน 
 6. ดานการเตรียมตัวและการมีครอบครัว  โรงเรียนควรจัดใหวัยรุนไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันท้ังชาย
และหญิง เพื่อใหวัยรุนรูจักการปฏิบัติตนตอเพื่อตางเพศ มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน เปนการนําไปสูการเลือกคูครอง
ท่ีเหมาะสม 
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 7. ดานการพัฒนาทักษะและความคิดรวบยอดและมโนทัศนทางดานปญญาท่ีจะเปนสําหรับการเปน
พลเมืองดี 
 8. ดานการพัฒนาปรัชญาชีวิต แบงเปน 2 ดาน คือ มีความตองการและรูจัดพัฒนาตนเองใหมีความ
รับผิดชอบท้ังตอตนเองและสังคม มีความรูสึกและความเขาใจในเรื่องคานิยม วัยรุนเปนวัยท่ีกําลังแสวงหา
หลักการแกความทุกขทางจิตใจและแนวทางดําเนินชีวิตอยางผูใหญ จึงใหความสําคัญแกศาสนา ปรัชญา อุดมคติ 
และคานิยมตางๆ อีกท้ังตองการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมประเทศชาติดวย เพื่อการปฏิบัติตนไดอยาง
เหมาะสม 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวจิัยเชิงสํารวจ โดยศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 
2326 คน 

ระดับช้ัน MLP EP รวม 
ม.1 294 60 354 
ม.2 269 60 329 
ม.3 289 52 341 
ม.4 399 41 440 
ม.5 391 53 444 
ม.6 377 41 418 
รวม 2019 307 2326 

 
กลุมตัวอยาง  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.2 ม.3  และ ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 

2555  ท่ีเคยเรียนระดับช้ัน ม.1  ม.2 และ ม.3โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  จํานวน 
775  คน 

ระดับช้ัน MLP EP รวม 
ม.2 189 41 230 
ม.3 255 48 273 
ม.4 251 21 272 
รวม 665 110 775 

 
2. ตัวแปรที่จะศึกษา 

ตัวแปรตน นิสัยในการเรียน   เจตคติตอการเรียน    แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
คุณภาพการสอน    สภาพแวดลอมทางบาน    บรรยากาศในช้ันเรียน 

  ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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เคร่ืองมือของงานวิจัย 
แบบสอบถามเรื่องปจจัยท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555  แบงเปน 4 ตอน ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 

ตอนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตอนท่ี 3  ปญหาท่ีมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน 
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.2 ม.3  และ ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2555  ท่ีเคยเรียนระดับช้ัน ม.1  ม.2 และ ม.3โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ               
ปการศึกษา 2554    
  
การวิเคราะหขอมูล 

 ใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) นํา เสนอในรูปตารางความถี่  (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาเฉลี่ยของ 2 กลุม (t-test) 
การทดสอบคาเฉลี่ยต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป (ANOVA) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหและ
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยแบงออกเปนดังนี้ 
 สวนท่ี  1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก ระดับช้ัน โปรแกรมการเรียน ผลการเรียน 

สวนท่ี  2 การวิเคราะหขอมูลดานนิสัยในการเรียน เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจสัมฤทธิ์  คุณภาพการสอน 
สภาพแวดลอมทางบาน บรรยากาศภายในช้ันเรียน และปญหาท่ีมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน
โปรแกรมการเรียน MLP  

สวนท่ี  3 การวิเคราะหขอมูลดานนิสัยในการเรียน เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจสัมฤทธิ์  คุณภาพการสอน 
สภาพแวดลอมทางบาน บรรยากาศภายในช้ันเรียน และปญหาท่ีมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน
โปรแกรมการเรียน  EP 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ  
 
เกณฑการประเมินผล 
 3.51 - 4.00 หมายความวา  จริง / ดีมาก 
 2.51 – 3.50 หมายความวา คอนขางจริง / ดี  

1.51 – 2.50 หมายความวา คอนขางไมจริง / พอใช 
0.00 – 1.50 หมายความวา ไมจริง /นอย 
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ตาราง 4.1 ความถี่และรอยละของนักเรียน ม.2-ม.4 ปการศึกษา 2555 จําแนกตามโปรแกรม 
การเรียนและผลการเรียน 
 

โปรแกรม 
การเรียน ระดับช้ัน ตํ่ากวา 2.75 2.75-3.25 3.25 ข้ึนไป รวม 

26 62 101 189 ม.2 
3.9% 9.3% 15.2% 28.4% 

50 65 110 225 ม.3 
7.5% 9.8% 16.5% 33.8% 

46 90 115 251 ม.4 
6.9% 13.5% 17.3% 37.7% 
122 217 326 665 

MLP 

รวม 
18.3% 32.6% 49.0% 100.0% 

1 12 28 41 ม.2 
.9% 10.9% 25.5% 37.3% 

0 14 34 48 ม.3 
.0% 12.7% 30.9% 43.6% 

1 5 15 21 ม.4 
.9% 4.5% 13.6% 19.1% 

2 31 77 110 

EP 

รวม 
1.8% 28.2% 70.0% 100.0% 

27 74 129 230 ม.2 
3.5% 9.5% 16.6% 29.7% 

50 79 144 273 ม.3 
6.5% 10.2% 18.6% 35.2% 

47 95 130 272 ม.4 
6.1% 12.3% 16.8% 35.1% 
124 248 403 775 

รวมนักเรียนทั้ง  
2 โปรแกรม 

รวม 
16.0% 32.0% 52.0% 100.0% 
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จากตาราง 4.1 พบวา  
1. นักเรียนระดับช้ัน ม.2-ม.4 ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 ท่ีเปนนักเรียนระดับช้ัน ม.1-ม.3      

ปการศึกษา 2554  มีจํานวน 775 คน คิดเปนรอยละ 100  
- เปนนักเรียน ม.2 จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ29.7 เปนนักเรียน  ม.3 จํานวน  273 คน คิดเปนรอยละ 35.2 
และเปนนักเรียน ม.4 รอยละ 272 คน คิดเปนรอยละ 35.1   
- เปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 16.0 เปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู
ระหวาง 2.75-3.25 จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 32.0 และเปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 จํานวน 
403 คน คิดเปนรอยละ 52.0  

 2. นักเรียนระดับช้ัน ม.2-ม.4โปรแกรมการเรียน MLP มีจํานวน 665 คน คิดเปนรอยละ 100  
-  เปนนักเรียน ม.2 จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 28.4 เปนนักเรียน  ม.3 จํานวน  225 คน คิดเปนรอยละ 33.8 
และเปนนักเรียน ม.4 จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 37.7  
- เปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 18.3 เปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู
ระหวาง 2.75-3.25 จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 32.6 และเปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 จํานวน 
326 คน คิดเปนรอยละ 49.0  

 3. นักเรียนระดับช้ัน ม.2-ม.4โปรแกรมการเรียน EP มีจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 100  
-  เปนนักเรียน ม.2 จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 37.3  เปนนักเรียน  ม.3 จํานวน  48 คน คิดเปนรอยละ 43.6  
และเปนนักเรียน ม.4 จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 19.1 
- เปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.8 เปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู
ระหวาง 2.75-3.25 จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 28.2 และเปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 จํานวน 77 
คน คิดเปนรอยละ 70.0  
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ตาราง 4.2 คะแนนเฉลี่ยดานนสิัยในการเรียน ของนกัเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจาชอบอานหนังสือลวงหนากอน
เขาเรียนในวิชานัน้ๆ 

2.00 คอนขางไมจริง 2.37 คอนขางไมจริง 2.26 คอนขางไมจริง 

2. ขาพเจาไมนํางานอื่นข้ึนมาทําในขณะท่ี
ครูสอน 

2.58 คอนขางจริง 2.63 คอนขางจริง 2.96 คอนขางจริง 

3. ขาพเจาไมชอบคุยกับเพื่อน ขณะท่ีครู
สอน 2.65 คอนขางจริง 2.48 คอนขางไมจริง 2.65 คอนขางจริง 

4. เม่ือขาดเรียน ขาพเจาจะติดตามเนื้อหา
โดยสอบถามจากเพื่อนหรือครูผูสอน 

2.58 คอนขางจริง 3.11 คอนขางจริง 3.48 คอนขางจริง 

5. ขาพเจาไมลอกงานเพื่อน 2.00 คอนขางไมจริง 2.27 คอนขางไมจริง 2.52 คอนขางจริง 

6. ขาพเจาวางแผนทบทวนบทเรียน เพื่อ
เตรียมตัวใหพรอมกอนการสอบ 

2.08 คอนขางไมจริง 2.81 คอนขางจริง 2.91 คอนขางจริง 

7. ขาพเจาทํางานเสรจ็ทันเวลาท่ีกําหนด 2.50 คอนขางไมจริง 2.68 คอนขางจริง 2.97 คอนขางจริง 

8. เม่ือครูสั่งงาน ขาพเจาลงมือทําทันที โดย
ไมรอใหใกลวันกําหนดสง 

2.08 คอนขางไมจริง 2.08 คอนขางไมจริง 2.33 คอนขางจริง 

9. ขาพเจาพยายามแกไขขอผิดพลาดในงาน
ท่ีครูตรวจ 

2.60 คอนขางจริง 2.90 คอนขางจริง 3.21 คอนขางจริง 

10. ขาพเจาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก
บทเรียนท่ีครูสอน 

2.00 คอนขางไมจริง 2.66 คอนขางจริง 2.67 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.2  พบวา 

 1. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไปโปรแกรมการเรียน MLP มีนิสัยในการเรียนคอนขางดี ยกเวน
เรื่องการอานหนังสือมาลวงหนา 

2. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP มีนิสัยในการเรียนคอนขางดี ยกเวนเรื่องการอาน
หนังสือมาลวงหนา การคุยกันขณะครูสอน การลอกงานเพื่อน และการลงมือทํางานทันทีท่ีครูสั่ง 

3. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 โปรแกรมการเรียน MLP มีนิสัยในการเรียนคอนขางไมดี ยกเวนไมนํางาน
อื่นข้ึนมาทําในขณะท่ีครูสอน  ไมชอบคุยกับเพื่อน ขณะท่ีครูสอน เม่ือขาดเรียนมีการติดตามงาน และพยายามแกไขขอท่ีผิดพลาด 
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ตาราง 4.3 คะแนนเฉลี่ยเจตคติตอการเรียน ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจาคิดวาการเรียนไมใชเรื่องยาก 2.15 คอนขางไมจริง 2.32 คอนขางไมจริง 2.99 คอนขางจริง 

2. ขาพเจาคิดวาการเรียนไมใชเรื่องนาเบ่ือ 2.42 คอนขางจริง 2.68 คอนขางจริง 2.73 คอนขางจริง 

3. ขาพเจาสนใจเรียนทุกวิชาอยางจริงจัง 2.27 คอนขางไมจริง 2.81 คอนขางจริง 2.79 คอนขางจริง 

4. ขาพเจาต้ังใจเรียนเพื่อใหไดเรียนตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 

2.96 คอนขางจริง 3.34 คอนขางจริง 3.39 คอนขางจริง 

5. ขาพเจาเขาเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ 3.08 คอนขางจริง 3.26 คอนขางจริง 3.52 จริง 

6. ขาพเจารูสึกวาความรูท่ีไดจากการเรียน 
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง 

2.85 คอนขางจริง 2.79 คอนขางจริง 2.87 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.3  พบวา 

 1. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไปโปรแกรมการเรียน MLP มีเจตคติตอการเรียนคอนขางดี 
โดยเฉพาะจะเขาเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ  

2. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP มีเจตคติตอการเรียนคอนขางดี แตนักเรียนยังคิด
วาการเรียนเปนเรื่องยาก 

3. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 โปรแกรมการเรียน มีเจตคติตอการเรียนคอนขางดี แตนักเรียนยังคิดวาการ
เรียนเปนเรื่องนาเบ่ือ และไมไดสนใจเรียนทุกวิชาอยางจริงจัง 
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ตาราง 4.4 คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจามีความขยันมากข้ึนเม่ือรูตัววา
ไดคะแนนนอยกวาเพื่อน 

2.88 คอนขางจริง 3.05 คอนขางจริง 3.29 คอนขางจริง 

2. อนาคตของขาพเจาข้ึนอยูกับ
ความสําเร็จในการเรียน 

3.23 คอนขางจริง 3.24 คอนขางจริง 3.41 คอนขางจริง 

3. ขาพเจาเช่ือวา “ความพยายามอยูท่ี
ไหน ความสําเรจ็อยูท่ีนั่น 

3.27 คอนขางจริง 3.37 คอนขางจริง 3.34 คอนขางจริง 

4. ขาพเจาพยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมง
เรียนท่ีมีเนื้อหายาก 

2.35 คอนขางไมจริง 2.27 คอนขางไมจริง 2.64 คอนขางจริง 

5. ขาพเจาจะอานซ้ําหลายครั้งใน
บทเรียนท่ียาก จนเขาใจแลว จึงผานไป 

2.35 คอนขางไมจริง 2.81 คอนขางจริง 2.83 คอนขางจริง 

6. ขาพเจาพอใจในงานท่ีทําดวย
ความสามารถของตนเอง 

2.92 คอนขางจริง 3.16 คอนขางจริง 3.42 คอนขางจริง 

7. ขาพเจาพยายามทําความเขาใจกับ
บทเรียนท่ียาก 

2.50 คอนขางไมจริง 2.58 คอนขางจริง 2.97 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.4  พบวา 

1. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน MLP มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี  
2. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี แตนักเรียนไมมี

ความพยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก 
3. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 โปรแกรมการเรียน มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี แตนักเรียนไมมีความ

พยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก  นักเรียนไมอานซ้ําหลายครั้ง และไมพยายามทําความเขาใจกับบทเรียนท่ียาก 
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ตาราง 4.5 คะแนนเฉลี่ยดานคุณภาพการสอน ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ครูบอกจุดประสงคการเรียนรูในแต
ละครั้งกอนเริ่มสอน 

3.19 คอนขางจริง 3.29 คอนขางจริง 2.96 คอนขางจริง 

2. ครูสอนไดสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูท่ีต้ังไว 

3.19 คอนขางจริง 3.18 คอนขางจริง 3.16 คอนขางจริง 

3.ครูทบทวนบทเรียนเกากอนเริ่มสอน
บทเรียนใหม และนําขอผิดพลาดจาก
แบบฝกหัดมาอธิบายกอนสอนบทเรียน
ใหม 

3.23 คอนขางจริง 3.00 คอนขางจริง 3.07 คอนขางจริง 

4. ครูจัดกิจกรรมประกอบการสอนท่ี
หลากหลาย พรอมท้ังยกตัวอยาง
ประกอบ เพื่อใหนักเรียนเขาใจบทเรียน 

3.31 คอนขางจริง 3.16 คอนขางจริง 3.40 คอนขางจริง 

5. ครูสอนเนื้อหาสาระท่ีสาํคัญอยางมี
ลําดับข้ันตอนเหมาะสม 

3.42 คอนขางจริง 3.29 คอนขางจริง 3.47 คอนขางจริง 

6. ครูทําการแกไขหรือชวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีขอบกพรองทางการเรียน 2.92 คอนขางจริง 3.08 คอนขางจริง 3.03 คอนขางจริง 

7. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอ
สงสัยและแสดงความคิดเห็น 

3.27 คอนขางจริง 3.10 คอนขางจริง 3.11 คอนขางจริง 

8. ครูใชสื่อท่ีหลากหลาย เพื่อ
ประกอบการสอน 

3.19 คอนขางจริง 3.05 คอนขางจริง 3.15 คอนขางจริง 

9.  เอกสารประกอบการเรียนเหมาะสม
กับระดับช้ันท่ีเรียน 3.23 คอนขางจริง 3.18 คอนขางจริง 3.00 คอนขางจริง 

10. ครูช้ีแจงใหนักเรียนทราบวิธีการ
ประเมินผลการเรียนในวิชาท่ีสอน 

3.12 คอนขางจริง 3.16 คอนขางจริง 2.90 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.5  พบวา นักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน MLP มีความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของโรงเรียนคอนขางดี  
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ตาราง 4.6 คะแนนเฉลี่ยดานสภาพแวดลอมทางบาน ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  
  MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 

 
ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณการเรียน 3.42 คอนขางจริง 3.34 คอนขางจริง 3.85 จริง 
2. ผูปกครองติดตามผลการเรียนของ
ขาพเจา 

3.38 คอนขางจริง 3.37 คอนขางจริง 3.45 คอนขางจริง 

3. ผูปกครองจะไมรบกวน หรือใหชวย
ทํางานอื่น เม่ือเห็นวาขาพเจากาํลังอาน
หนังสือเรียน หรือกําลังทํางานท่ีครู
มอบหมาย 

3.23 คอนขางจริง 3.02 คอนขางจริง 3.18 คอนขางจริง 

4. ผูปกครองแนะนําใหเห็นความสาํคัญ
ของการเรียน 

3.42 คอนขางจริง 3.40 คอนขางจริง 3.50 คอนขางจริง 

5. ผูปกครองแนะนําและใหกําลังใจ เม่ือ
ขาพเจามีปญหาทางการเรียน 

3.31 คอนขางจริง 3.35 คอนขางจริง 3.37 คอนขางจริง 

6. ผูปกครองพึงพอใจ ชมเชย และให
รางวัล เม่ือขาพเจามีผลการเรียนดีข้ึน 

3.15 คอนขางจริง 3.18 คอนขางจริง 3.28 คอนขางจริง 

7. ผูปกครองไมเปรียบเทียบเรื่องการ
เรียนของขาพเจากับพี่นองหรือคนอื่นๆ 

2.08 คอนขางไมจริง 1.98 คอนขางไมจริง 2.28 คอนขางไมจริง 

8. ผูปกครองซักถามเกี่ยวกับการวาง
แผนการเรียนในอนาคตของขาพเจา 

3.19 คอนขางจริง 3.18 คอนขางจริง 3.12 คอนขางจริง 

9.  ผูปกครองตรวจสอบการบานของ
ขาพเจา 

3.23 คอนขางจริง 3.05 คอนขางจริง 2.93 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.6  พบวา  

1. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน MLP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ี
สนับสนุนในการเรียนคอนขางดี โดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนอุปกรณการเรียนแตผูปกครองมักจะเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของ
นักเรียนกับคนอื่นๆ   

2. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุนในการ
เรียนคอนขางดี แตผูปกครองมักจะเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของนักเรียนกับคนอื่นๆ   

3. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 โปรแกรมการเรียน MLP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุนในการ
เรียนคอนขางดี แตผูปกครองมักจะเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของนักเรียนกับคนอื่นๆ   
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 ตาราง 4.7 คะแนนเฉลี่ยดานบรรยากาศในช้ันเรียน ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน 
  MLP 

 
ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ความพรอมของอุปกรณการเรียน
ในหองเรียน 

3.54 จริง 3.13 คอนขางจริง 3.24 คอนขางจริง 

2. เนื้อหาสาระท่ีเรียนไมยากเกินไป 2.12 คอนขางไมจริง 2.13 คอนขางไมจริง 2.35 คอนขางไมจริง 

3. นักเรียนสนใจสิ่งท่ีครูสอน 2.27 คอนขางไมจริง 2.58 คอนขางจริง 2.62 คอนขางจริง 

4. นักเรียนถามครู เม่ือเรียนไมเขาใจ 2.65 คอนขางจริง 2.76 คอนขางจริง 2.64 คอนขางจริง 

5. ครูสนใจนักเรียนอยางเทาเทียมกัน 2.81 คอนขางจริง 2.82 คอนขางจริง 2.84 คอนขางจริง 

6. ครูมีเหตุผลและลงโทษตามความ
เหมาะสม 

2.73 คอนขางจริง 2.98 คอนขางจริง 3.02 คอนขางจริง 

7. ครูสอนไมเร็วเกิน ทําใหเรียนทัน 2.42 คอนขางไมจริง 2.55 คอนขางจริง 2.40 คอนขางไมจริง 

8. เพื่อนไมไดทําใหบรรยากาศในการ
เรียนเสีย 

2.35 คอนขางไมจริง 2.15 คอนขางไมจริง 2.35 คอนขางไมจริง 

9. เพื่อนจะชวยเหลือ เม่ือขาพเจามี
ปญหาในการเรียน 

3.08 คอนขางจริง 2.85 คอนขางจริง 2.95 คอนขางจริง 

10. เม่ือใกลสอบ ขาพเจาและเพื่อน
ชวยกันอานหนังสือและติวรวมกัน 

2.77 คอนขางจริง 2.87 คอนขางจริง 2.95 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.7  พบวา  

1. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน MLP มีความคิดเห็นตอบรรยากาศในช้ันเรียน
คอนขางดี ยกเวนเรื่องเนื้อหาสาระท่ีเรียนยากเกินไป ครูสอนเร็วเกิน และเพื่อนทําใหบรรยากาศในการเรียนเสีย 

2. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP มีความคิดเห็นตอบรรยากาศในช้ันเรียนคอนขางดี 
ยกเวนเรื่องเนื้อหาสาระท่ีเรียนยากเกินไป และเพื่อนทําใหบรรยากาศในการเรียนเสีย 

3. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีความคิดเห็นตอบรรยากาศในช้ันเรียนคอนขางดีโดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ
การเรียนในหองเรียนมีความพรอม แตมีความคิดวาเนื้อหาสาระท่ีเรียนยากเกินไป ไมสนใจสิ่งท่ีครูสอนและเรียนไมทันเนื่องจากครู
สอนเร็ว  
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ตาราง 4.8 คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของนักเรียน ม.2  
  โปรแกรมการเรียน MLP 

คะแนนเฉล่ีย 
ปจจัย ผลการเรียน 

ตํ่ากวา 2.75 
ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 

ดานนิสัยในการเรียน 2.31 2.60 2.79 
เจตคติตอการเรียน 2.62 2.87 3.05 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 2.77 2.93 3.13 
คุณภาพการสอน 3.21 3.15 3.13 
สภาพแวดลอมทางบาน 3.16 3.10 3.22 
บรรยากาศในช้ันเรียน 2.67 2.68 2.74 

 

 จากตาราง 4.8 คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน MLP อยู
ในระดับดี ยกเวนนักเรียนกลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 ดานนิสัยการเรียน อยูในระดับพอใช 
 

ตาราง 4.9  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับปจจัย 
ตางๆ ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน MLP  

ตัวแปร ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ดานนิสัยใน
การเรียน 

เจตคติตอ
การเรียน 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

คุณภาพการ
สอน 

สภาพแวดลอม
ทางบาน 

บรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1 .294** .193** .209** -.039 .062 .063 

ดานนิสัยใน
การเรียน 

 1 .631** .728** .310** .329** .084 

เจตคติตอการ
เรียน 

  1 .686** .329** .215** .160* 

 แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

   1 .464** .283** .157* 

คุณภาพการ
สอน 

    1 .360** .269** 

สภาพแวดลอม
ทางบาน 

     1 .341** 

บรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

      1 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 
  

จากตาราง4.9 พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน MLP มีความสัมพันธ กับนิสัยในการเรียน  
เจตคติตอการเรียน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตาราง 4.10 สรุปปญหาท่ีมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  
MLP จําแนกตามผลการเรียน 

อันดับที่ ผลการเรียน ตํ่ากวา 2.75 ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน มากกวา 3.25 
1 ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ 
2 สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด ไมมีสมาธิในการเรียน ครูสอนไมเขาใจ   
3 ไมมีสมาธิในการเรียน ครูสอนไมเขาใจ  กับ ติดเพื่อน ชอบ

คุยในหองเรียน 
ไมมีสมาธิในการเรียน 

4 ครูสอนไมเขาใจ  / 
 การทําโทษของครูโดยใหนักเรียน
ออกนอกหองเรียน 

เรียนไมทันเพื่อน เรียนไมทันเพื่อน 

5 เรียนไมทันเพื่อน กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป  / 
เนื้อหาการเรียนยากเกินไป 

สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 

6 กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป  /
เนื้อหาการเรียนยากเกินไป 

สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด เนื้อหาการเรียนยากเกินไป / 
การทําโทษของครูโดยใหนักเรียน
ออกนอกหองเรียน  

7 ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ การทําโทษของครูโดยใหนักเรียน
ออกนอกหองเรียน 

ครูใชงานนักเรียนในเวลาเรียน 

8 ครูใชงานนักเรียนในเวลาเรียน ครูใชงานนักเรียนในเวลาเรียน ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน 
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ตาราง 4.11 คะแนนเฉลี่ยดานนิสัยในการเรียน ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจาชอบอานหนังสือลวงหนากอน
เขาเรียนในวิชานัน้ๆ 

1.96 คอนขางไมจริง 2.02 คอนขางไมจริง 2.12 คอนขางไมจริง 

2. ขาพเจาไมนํางานอื่นข้ึนมาทําในขณะท่ี
ครูสอน 2.80 คอนขางจริง 2.83 คอนขางจริง 2.94 คอนขางจริง 

3. ขาพเจาไมชอบคุยกับเพื่อน ขณะท่ีครู
สอน 

2.42 คอนขางไมจริง 2.60 คอนขางจริง 2.67 คอนขางจริง 

4. เม่ือขาดเรียน ขาพเจาจะติดตามเนื้อหา
โดยสอบถามจากเพื่อนหรือครูผูสอน 

2.74 คอนขางจริง 3.22 คอนขางจริง 3.55 จริง 

5. ขาพเจาไมลอกงานเพื่อน 2.24 คอนขางไมจริง 2.18 คอนขางไมจริง 2.61 คอนขางจริง 

6. ขาพเจาวางแผนทบทวนบทเรียน เพื่อ
เตรียมตัวใหพรอมกอนการสอบ 

2.40 คอนขางไมจริง 2.68 คอนขางจริง 3.06 คอนขางจริง 

7. ขาพเจาทํางานเสรจ็ทันเวลาท่ีกําหนด 2.41 คอนขางไมจริง 2.74 คอนขางจริง 3.24 คอนขางจริง 

8. เม่ือครูสั่งงาน ขาพเจาลงมือทําทันที โดย
ไมรอใหใกลวันกําหนดสง 

1.96 คอนขางไมจริง 1.78 คอนขางไมจริง 1.98 คอนขางไมจริง 

9. ขาพเจาพยายามแกไขขอผิดพลาดใน
งานท่ีครูตรวจ 2.76 คอนขางจริง 2.91 คอนขางจริง 3.28 คอนขางจริง 

10. ขาพเจาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก
บทเรียนท่ีครูสอน 

2.16 คอนขางไมจริง 2.32 คอนขางไมจริง 2.65 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.11  พบวา 

 1. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไปโปรแกรมการเรียน MLP มีพฤติกรรมในการเรียนคอนขางดี 
ยกเวนเรื่องการอานหนังสือมาลวงหนา และการลงมือทํางานทันทีท่ีครูสั่ง 

2. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP มีพฤติกรรมในการเรียนคอนขางดี ยกเวนเรื่อง
การอานหนังสือมาลวงหนา การลอกงานเพื่อน การลงมือทํางานทันทีท่ีครูสั่ง และการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม 

3. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 โปรแกรมการเรียน MLP มีพฤติกรรมในการเรียนไมคอนดี ยกเวนไมนํา
งานอื่นข้ึนมาทําในขณะท่ีครูสอน  เม่ือขาดเรียนมีการติดตามงาน และพยายามแกไขขอท่ีผิดพลาด 

 
 
 



  32 

ตาราง 4.12 คะแนนเฉลี่ยเจตคติตอการเรียน  ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจาคิดวาการเรียนไมใชเรื่องยาก 2.48 คอนขางไมจริง 2.37 คอนขางไมจริง 2.87 คอนขางจริง 

2. ขาพเจาคิดวาการเรียนไมใชเรื่องนา
เบ่ือ 

2.76 คอนขางจริง 2.66 คอนขางจริง 3.03 คอนขางจริง 

3. ขาพเจาสนใจเรียนทุกวิชาอยางจริงจัง 2.32 คอนขางจริง 2.55 คอนขางจริง 2.86 คอนขางจริง 

4. ขาพเจาต้ังใจเรียนเพื่อใหไดเรียนตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน 

2.90 คอนขางจริง 3.05 คอนขางจริง 3.51 จริง 

5. ขาพเจาเขาเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ 3.70 จริง 3.54 จริง 3.86 จริง 

6. ขาพเจารูสึกวาความรูท่ีไดจากการ
เรียน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดจริง 

2.92 คอนขางจริง 2.83 คอนขางจริง 2.98 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.12  พบวา 

 1. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไปโปรแกรมการเรียน MLP มีเจตคติตอการเรียนคอนขางดี 
โดยเฉพาะการต้ังใจเรียนเพื่อใหไดเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนและพยายามเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ 

2. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP มีเจตคติตอการเรียนคอนขางดีโดยเฉพาะการ
พยายามเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ แตก็ยังคิดวาการเรียนเปนเรื่องยาก 

3.  นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 โปรแกรมการเรียน MLP มีเจตคติตอการเรียนคอนขางดี โดยเฉพาะการ
พยายามเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ แตก็ยังคิดวาการเรียนเปนเรื่องยาก 
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ตาราง 4.13 คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจามีความขยันมากข้ึนเม่ือรูตัววาได
คะแนนนอยกวาเพื่อน 

2.70 คอนขางจริง 2.94 คอนขางจริง 3.30 คอนขางจริง 

2. อนาคตของขาพเจาข้ึนอยูกับความสําเร็จ
ในการเรียน 

3.02 คอนขางจริง 3.26 คอนขางจริง 3.51 จริง 

3. ขาพเจาเช่ือวา “ความพยายามอยูท่ีไหน 
ความสําเร็จอยูท่ีนั่น 

3.30 คอนขางจริง 3.30 คอนขางจริง 3.52 จริง 

4. ขาพเจาพยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมง
เรียนท่ีมีเนื้อหายาก 

2.28 คอนขางไมจริง 2.28 คอนขางไมจริง 2.77 คอนขางจริง 

5. ขาพเจาจะอานซ้ําหลายครั้งในบทเรียนท่ี
ยาก จนเขาใจแลว จึงผานไป 

2.20 คอนขางไมจริง 2.52 คอนขางจริง 2.83 คอนขางจริง 

6. ขาพเจาพอใจในงานท่ีทําดวย
ความสามารถของตนเอง 

3.34 คอนขางจริง 3.38 คอนขางจริง 3.58 จริง 

7. ขาพเจาพยายามทําความเขาใจกับ
บทเรียนท่ียาก 

2.48 คอนขางไมจริง 2.58 คอนขางจริง 3.16 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.13  พบวา 
  1. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไปโปรแกรมการเรียน MLP มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี 
โดยเฉพาะนักเรียนคิดวา อนาคตข้ึนอยูกับความสําเร็จในการเรียน  ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่นและพอใจในงานท่ี
ทําดวยความสามารถของตนเอง 

2. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี แตนักเรียนไมมี
ความพยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก 

3. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 โปรแกรมการเรียน มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี แตนักเรียนไมมีความ
พยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก  นักเรียนไมอานซ้ําหลายครั้ง และไมพยายามทําความเขาใจกับบทเรียนท่ียาก 
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ตาราง 4.14 คะแนนเฉลี่ยดานคุณภาพการสอน ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ครูบอกจุดประสงคการเรียนรูในแตละครั้ง
กอนเริ่มสอน 

3.20 คอนขางจริง 3.02 คอนขางจริง 2.99 คอนขางจริง 

2. ครูสอนไดสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูท่ีต้ังไว 

3.22 คอนขางจริง 3.06 คอนขางจริง 3.25 คอนขางจริง 

3.ครูทบทวนบทเรียนเกากอนเริ่มสอนบทเรียน
ใหม และนําขอผิดพลาดจากแบบฝกหัดมา
อธิบายกอนสอนบทเรียนใหม 

3.12 คอนขางจริง 2.89 คอนขางจริง 3.02 คอนขางจริง 

4. ครูจัดกิจกรรมประกอบการสอนท่ี
หลากหลาย พรอมท้ังยกตัวอยางประกอบ 
เพื่อใหนักเรียนเขาใจบทเรียน 

3.12 คอนขางจริง 2.88 คอนขางจริง 3.12 คอนขางจริง 

5. ครูสอนเนื้อหาสาระท่ีสาํคัญอยางมีลําดับ
ข้ันตอนเหมาะสม 3.32 คอนขางจริง 3.03 คอนขางจริง 3.15 คอนขางจริง 

6. ครูทําการแกไขหรือชวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ขอบกพรองทางการเรียน 

3.20 คอนขางจริง 3.13 คอนขางจริง 3.11 คอนขางจริง 

7. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย
และแสดงความคิดเห็น 

3.46 คอนขางจริง 3.35 คอนขางจริง 3.29 คอนขางจริง 

8. ครูใชสื่อท่ีหลากหลาย เพื่อประกอบการสอน 3.22 คอนขางจริง 3.31 คอนขางจริง 3.23 คอนขางจริง 

9.  เอกสารประกอบการเรียนเหมาะสมกับ
ระดับช้ันท่ีเรียน 

3.16 คอนขางจริง 2.97 คอนขางจริง 3.21 คอนขางจริง 

10. ครูช้ีแจงใหนักเรียนทราบวิธีการประเมินผล
การเรียนในวิชาท่ีสอน 

3.14 คอนขางจริง 3.00 คอนขางจริง 3.22 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.14  พบวา นักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน MLP มีความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของโรงเรียนคอนขางดี  
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ตาราง 4.15 คะแนนเฉลี่ยดานสภาพแวดลอมทางบาน ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  
  MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณการเรียน 3.34 คอนขางจริง 3.59 จริง 3.63 จริง 

2. ผูปกครองติดตามผลการเรียนของขาพเจา 3.42 คอนขางจริง 3.38 คอนขางจริง 3.48 คอนขางจริง 

3. ผูปกครองจะไมรบกวน หรือใหชวย
ทํางานอื่น เม่ือเห็นวาขาพเจากาํลังอาน
หนังสือเรียน หรือกําลังทํางานท่ีครู
มอบหมาย 

3.02 คอนขางจริง 3.13 คอนขางจริง 3.25 คอนขางจริง 

4. ผูปกครองแนะนําใหเห็นความสาํคัญของ
การเรียน 3.52 จริง 3.59 จริง 3.69 จริง 

5. ผูปกครองแนะนําและใหกําลังใจ เม่ือ
ขาพเจามีปญหาทางการเรียน 

3.38 คอนขางจริง 3.48 คอนขางจริง 3.51 จริง 

6. ผูปกครองพึงพอใจ ชมเชย และใหรางวัล 
เม่ือขาพเจามีผลการเรียนดีข้ึน 

3.10 คอนขางจริง 3.24 คอนขางจริง 3.20 คอนขางจริง 

7. ผูปกครองไมเปรียบเทียบเรื่องการเรียน
ของขาพเจากับพี่นองหรือคนอื่นๆ 

2.10 คอนขางไมจริง 2.02 คอนขางไมจริง 2.14 คอนขางไมจริง 

8. ผูปกครองซักถามเกี่ยวกับการวางแผนการ
เรียนในอนาคตของขาพเจา 

3.18 คอนขางจริง 3.19 คอนขางจริง 3.24 คอนขางจริง 

9.  ผูปกครองตรวจสอบการบานของขาพเจา 2.98 คอนขางจริง 2.78 คอนขางจริง 2.89 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.15  พบวา  

1. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป  โปรแกรมการเรียน MLP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ี
สนับสนุนในการเรียนคอนขางดี โดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนอุปกรณการเรียน การแนะนําใหเห็นความสําคัญของการเรียน        
การแนะนําและใหกําลังใจ เม่ือนักเรียนมีปญหาทางการเรียน แตผูปกครองมักจะเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของนักเรียนกับคนอื่นๆ   

2. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุนในการ
เรียนคอนขางดี โดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนอุปกรณการเรียน การแนะนําใหเห็นความสําคัญของการเรียน แตผูปกครองมักจะ
เปรียบเทียบเรื่องการเรียนของนักเรียนกับคนอื่นๆ   

3. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุนในการเรียนคอนขางดี
โดยเฉพาะเรื่องการแนะนําใหเห็นความสําคัญของการเรียน แตผูปกครองมักจะเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของนักเรียนกับคนอื่นๆ   
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ตาราง 4.16 คะแนนเฉลี่ยดานบรรยากาศในช้ันเรียน ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  
  MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ความพรอมของอุปกรณการเรียนใน
หองเรียน 

3.33 คอนขางจริง 3.38 คอนขางจริง 3.40 คอนขางจริง 

2. เนื้อหาสาระท่ีเรียนไมยากเกินไป 2.14 คอนขางไมจริง 1.92 คอนขางไมจริง 2.43 คอนขางไมจริง 

3. นักเรียนสนใจสิ่งท่ีครูสอน 2.70 คอนขางจริง 2.67 คอนขางจริง 2.67 คอนขางจริง 

4. นักเรียนถามครู เม่ือเรียนไมเขาใจ 2.56 คอนขางจริง 2.65 คอนขางจริง 2.69 คอนขางจริง 

5. ครูสนใจนักเรียนอยางเทาเทียมกัน 2.94 คอนขางจริง 2.87 คอนขางจริง 2.95 คอนขางจริง 

6. ครูมีเหตุผลและลงโทษตามความ
เหมาะสม 

3.12 คอนขางจริง 3.14 คอนขางจริง 3.10 คอนขางจริง 

7. ครูสอนไมเร็วเกิน ทําใหเรียนทัน 2.60 คอนขางจริง 2.51 คอนขางจริง 2.64 คอนขางจริง 

8. เพื่อนไมไดทําใหบรรยากาศในการ
เรียนเสีย 

2.30 คอนขางไมจริง 2.05 คอนขางไมจริง 1.89 คอนขางไมจริง 

9. เพื่อนจะชวยเหลือ เม่ือขาพเจามี
ปญหาในการเรียน 3.02 คอนขางจริง 3.10 คอนขางจริง 3.10 คอนขางจริง 

10. เม่ือใกลสอบ ขาพเจาและเพื่อน
ชวยกันอานหนังสือและติวรวมกัน 

2.68 คอนขางจริง 2.87 คอนขางจริง 3.13 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.16  พบวา นักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน MLP มีความคิดเห็นตอบรรยากาศในช้ันเรียนคอนขางดี ยกเวน

เรื่องเนื้อหาสาระท่ีเรียนยากเกินไป และเพื่อนทําใหบรรยากาศในการเรียนเสีย 
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ตาราง 4.17 คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของนักเรียน ม.3  
  โปรแกรมการเรียน MLP 
 

คะแนนเฉล่ีย 
ปจจัย ผลการเรียน 

ตํ่ากวา 2.75 
ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 

ดานนิสัยในการเรียน 2.39 2.53 2.81 
เจตคติตอการเรียน 2.85 2.83 3.19 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 2.76 2.89 3.24 
คุณภาพการสอน 3.22 3.06 3.16 
สภาพแวดลอมทางบาน 3.12 3.15 3.23 
บรรยากาศในช้ันเรียน 2.74 2.72 2.80 

 

 จากตาราง 4.17 คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของนักเรียน ม.3โปรแกรมการเรียน MLP 
อยูในระดับดี ยกเวนนักเรียนกลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 ดานนสิัยการเรียน อยูในระดับพอใช 
 
ตาราง 4.18  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับปจจัยตางๆ ของ 
  นักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน MLP  

ตัวแปร ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ดานนิสัยในการ
เรียน 

เจตคติตอ
การเรียน 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

คุณภาพการ
สอน 

สภาพแวดลอม
ทางบาน 

บรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1 .466** .340** .462** -.024 .117 .088 

ดานนิสัยในการ
เรียน 

 1 .532** .635** .175** .277** .314** 

เจตคติตอการ
เรียน 

  1 .556** .247** .309** .470** 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ ์

   1 .144* .320** .347** 

คุณภาพการสอน     1 .300** .514** 
สภาพแวดลอม
ทางบาน 

     1 .349** 

บรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

      1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากตาราง 4.18 พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรยีน MLP มีความสัมพันธกับนิสัยในการเรียน เจตคติ
ตอการเรียน  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
ตาราง 4.19  สรุปปญหาท่ีมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนนักเรียน ม.3 โปรแกรม  

MLP จําแนกตามผลการเรียน 
 

อันดับที่ ผลการเรียน ตํ่ากวา 2.75 ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน มากกวา 3.25 
1 ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ ไมมีสมาธิในการเรียน 
2 ไมมีสมาธิในการเรียน / เรียนไมทัน

เพื่อน / สงงานไมทันตามเวลาท่ี
กําหนด 

ไมมีสมาธิในการเรียน ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน 

3 เนื้อหาการเรียนยากเกินไป เรียนไมทันเพื่อน ครูสอนไมเขาใจ   
4 ครูใชงานนักเรียนในเวลาเรียน เนื้อหาการเรียนยากเกินไป ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ / เรียนไม

ทันเพื่อน  / เนื้อหาการเรียนยาก
เกินไป 

5 ครูสอนไมเขาใจ   ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 
6 ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน ครูสอนไมเขาใจ การทําโทษของครูโดยใหนักเรียน

ออกนอกหองเรียน / ครูใชงาน
นักเรียนในเวลาเรียน 

7 กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป   กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป   กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป 
8 การทําโทษของครูโดยใหนักเรียนออก

นอกหองเรียน 
การทําโทษของครูโดยใหนักเรียน
ออกนอกหองเรียน 

 

9  ครูใชงานนักเรียนในเวลาเรียน  
10  สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด   
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ตาราง 4.20 คะแนนเฉลี่ยดานนิสัยในการเรียน ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจาชอบอานหนังสือลวงหนา
กอนเขาเรียนในวิชานั้นๆ 

1.80 คอนขางไมจริง 2.19 คอนขางไมจริง 2.11 คอนขางไมจริง 

2. ขาพเจาไมนํางานอื่นข้ึนมาทําใน
ขณะท่ีครูสอน 

2.54 คอนขางจริง 2.74 คอนขางจริง 2.78 คอนขางจริง 

3. ขาพเจาไมชอบคุยกับเพื่อน ขณะท่ีครู
สอน 

2.33 คอนขางไมจริง 2.49 คอนขางไมจริง 2.54 คอนขางจริง 

4. เม่ือขาดเรียน ขาพเจาจะติดตาม
เนื้อหาโดยสอบถามจากเพื่อนหรือ
ครูผูสอน 

2.91 คอนขางจริง 3.13 คอนขางจริง 3.53 จริง 

5. ขาพเจาไมลอกงานเพื่อน 1.98 คอนขางไมจริง 2.21 คอนขางไมจริง 2.43 คอนขางไมจริง 

6. ขาพเจาวางแผนทบทวนบทเรียน เพื่อ
เตรียมตัวใหพรอมกอนการสอบ 

2.09 คอนขางไมจริง 2.57 คอนขางจริง 2.81 คอนขางจริง 

7. ขาพเจาทํางานเสรจ็ทันเวลาท่ีกําหนด 2.61 คอนขางจริง 2.95 คอนขางจริง 3.05 คอนขางจริง 

8. เม่ือครูสั่งงาน ขาพเจาลงมือทําทันที 
โดยไมรอใหใกลวันกําหนดสง 

1.98 คอนขางไมจริง 1.87 คอนขางไมจริง 1.93 คอนขางไมจริง 

9. ขาพเจาพยายามแกไขขอผิดพลาดใน
งานท่ีครูตรวจ 

2.63 คอนขางจริง 2.87 คอนขางจริง 3.07 คอนขางจริง 

10. ขาพเจาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก
บทเรียนท่ีครูสอน 

2.07 คอนขางไมจริง 2.39 คอนขางไมจริง 2.60 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.20  พบวา 

 1. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน MLP มีนิสัยในการเรียนคอนขางดี 
โดยเฉพาะเรื่องการติดตามงาน ยกเวนเรื่องการอานหนังสือมาลวงหนา การลอกงานเพื่อน การทํางานทันทีเม่ือครูสั่ง 

2. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP มีนิสัยในการเรียนคอนขางดี  ยกเวนเรื่องการอาน
หนังสือมาลวงหนา การคุยกับเพื่อนขณะท่ีครูสอน การลอกงานเพื่อน การทํางานทันทีเม่ือครูสั่ง และการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก
บทเรียนท่ีครูสอน 

3. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75โปรแกรมการเรียน MLP มีนิสัยในการเรียนไมคอยดี โดยเฉพาะเรื่องการ
อานหนังสือมาลวงหนา การคุยกับเพื่อนขณะท่ีครูสอน การลอกงานเพื่อน การทํางานทันทีเม่ือครูสั่ง การทบทวนกอนสอบ และ
การศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากบทเรียนท่ีครูสอน 
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ตาราง 4.21 คะแนนเฉลี่ยเจตคติตอการเรียน ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจาคิดวาการเรียนไมใชเรื่อง
ยาก 

2.43 คอนขางไมจริง 2.42 คอนขางไมจริง 2.60 คอนขางจริง 

2. ขาพเจาคิดวาการเรียนไมใชเรื่อง
นาเบ่ือ 

2.52 คอนขางจริง 2.60 คอนขางจริง 2.67 คอนขางจริง 

3. ขาพเจาสนใจเรียนทุกวิชาอยาง
จริงจัง 

2.26 คอนขางไมจริง 2.55 คอนขางจริง 2.73 คอนขางจริง 

4. ขาพเจาต้ังใจเรียนเพื่อใหไดเรียน
ตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

2.80 คอนขางจริง 3.13 คอนขางจริง 3.34 คอนขางจริง 

5. ขาพเจาเขาเรียนในรายวิชาท่ีไม
ชอบ 

3.37 คอนขางจริง 3.53 คอนขางจริง 3.63 คอนขางจริง 

6. ขาพเจารูสึกวาความรูท่ีไดจาก
การเรียน สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดจริง 

2.71 คอนขางจริง 2.80 คอนขางจริง 2.82 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.21 พบวา 

1. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน MLP  มีเจตคติตอการเรียนท่ีดี  
2. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP มีเจตคติตอการเรียนท่ีดี แตคิดวาการเรียนเปน

เรื่องยาก 
3. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75โปรแกรมการเรียน MLP มีเจตคติตอการเรียนท่ีดี แตคิดวาการเรียนเปน

เรื่องยาก และไมไดสนใจเรียนทุกวิชาอยางจริงจัง 
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ตาราง 4.22 คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจามีความขยันมากข้ึนเม่ือรูตัววา
ไดคะแนนนอยกวาเพื่อน 

2.67 คอนขางจริง 2.93 คอนขางจริง 3.25 คอนขางจริง 

2. อนาคตของขาพเจาข้ึนอยูกับ
ความสําเร็จในการเรียน 

3.07 คอนขางจริง 3.28 คอนขางจริง 3.37 คอนขางจริง 

3. ขาพเจาเช่ือวา “ความพยายามอยูท่ี
ไหน ความสําเรจ็อยูท่ีนั่น 

3.04 คอนขางจริง 3.28 คอนขางจริง 3.41 คอนขางจริง 

4. ขาพเจาพยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมง
เรียนท่ีมีเนื้อหายาก 

2.22 คอนขางไมจริง 2.20 คอนขางไมจริง 2.41 คอนขางไมจริง 

5. ขาพเจาจะอานซ้ําหลายครั้งใน
บทเรียนท่ียาก จนเขาใจแลว จึงผานไป 

2.20 คอนขางไมจริง 2.55 คอนขางจริง 2.80 คอนขางจริง 

6. ขาพเจาพอใจในงานท่ีทําดวย
ความสามารถของตนเอง 

3.04 คอนขางจริง 3.39 คอนขางจริง 3.34 คอนขางจริง 

7. ขาพเจาพยายามทําความเขาใจกับ
บทเรียนท่ียาก 

2.30 คอนขางไมจริง 2.66 คอนขางจริง 2.92 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.22  พบวา  

1. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน MLP มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี  ยกเวน
เรื่องการต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก 

2. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี  ยกเวนเรื่องการ
ต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก 

3. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75โปรแกรมการเรียน MLP มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี  ยกเวนเรื่องการ
ต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก  เม่ือเจอบทเรียนท่ียากจะไมคอยมีการอานซ้ําหลายครั้ง และไมทําความเขาใจกับบทเรียนท่ี
ยาก 
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ตาราง 4.23 คะแนนเฉลี่ยดานคุณภาพการสอน ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน MLP 
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ครูบอกจุดประสงคการเรียนรูในแต
ละครั้งกอนเริ่มสอน 

2.89 คอนขางจริง 2.90 คอนขางจริง 2.90 คอนขางจริง 

2. ครูสอนไดสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูท่ีต้ังไว 

3.09 คอนขางจริง 3.05 คอนขางจริง 3.01 คอนขางจริง 

3. ครูทบทวนบทเรียนเกากอนเริ่มสอน
บทเรียนใหม และนําขอผิดพลาดจาก
แบบฝกหัดมาอธิบายกอนสอนบทเรียน
ใหม 

3.04 คอนขางจริง 3.15 คอนขางจริง 2.97 คอนขางจริง 

4. ครูจัดกิจกรรมประกอบการสอนท่ี
หลากหลาย พรอมท้ังยกตัวอยาง
ประกอบ เพื่อใหนักเรียนเขาใจบทเรียน 

3.02 คอนขางจริง 3.06 คอนขางจริง 2.93 คอนขางจริง 

5. ครูสอนเนื้อหาสาระท่ีสาํคัญอยางมี
ลําดับข้ันตอนเหมาะสม 

2.93 คอนขางจริง 3.16 คอนขางจริง 3.04 คอนขางจริง 

6. ครูทําการแกไขหรือชวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีขอบกพรองทางการเรียน 2.71 คอนขางจริง 3.03 คอนขางจริง 3.04 คอนขางจริง 

7. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอ
สงสัยและแสดงความคิดเห็น 

2.82 คอนขางจริง 3.22 คอนขางจริง 3.27 คอนขางจริง 

8. ครูใชสื่อท่ีหลากหลาย เพื่อ
ประกอบการสอน 

3.04 คอนขางจริง 3.29 คอนขางจริง 3.24 คอนขางจริง 

9.  เอกสารประกอบการเรียนเหมาะสม
กับระดับช้ันท่ีเรียน 2.89 คอนขางจริง 3.15 คอนขางจริง 3.05 คอนขางจริง 

10. ครูช้ีแจงใหนักเรียนทราบวิธีการ
ประเมินผลการเรียนในวิชาท่ีสอน 

2.91 คอนขางจริง 3.04 คอนขางจริง 2.96 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.23  พบวา นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน MLP มีความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของโรงเรียนคอนขางดี  
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ตาราง 4.24 คะแนนเฉลี่ยดานสภาพแวดลอมทางบาน ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  
  MLP  
 

ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณการเรียน 3.22 คอนขางจริง 3.42 คอนขางจริง 3.50 คอนขางจริง 

2. ผูปกครองติดตามผลการเรียนของ
ขาพเจา 

3.04 คอนขางจริง 3.36 คอนขางจริง 3.35 คอนขางจริง 

3. ผูปกครองจะไมรบกวน หรือใหชวย
ทํางานอื่น เม่ือเห็นวาขาพเจากาํลังอาน
หนังสือเรียน หรือกําลังทํางานท่ีครู
มอบหมาย 

2.93 คอนขางจริง 3.15 คอนขางจริง 3.18 คอนขางจริง 

4. ผูปกครองแนะนําใหเห็นความสาํคัญ
ของการเรียน 

3.31 คอนขางจริง 3.49 คอนขางจริง 3.47 คอนขางจริง 

5. ผูปกครองแนะนําและใหกําลังใจ เม่ือ
ขาพเจามีปญหาทางการเรียน 

3.09 คอนขางจริง 3.33 คอนขางจริง 3.41 คอนขางจริง 

6. ผูปกครองพึงพอใจ ชมเชย และให
รางวัล เม่ือขาพเจามีผลการเรียนดีข้ึน 

3.00 คอนขางจริง 3.27 คอนขางจริง 3.29 คอนขางจริง 

7. ผูปกครองไมเปรียบเทียบเรื่องการ
เรียนของขาพเจากับพี่นองหรือคนอื่นๆ 

2.00 คอนขางไมจริง 2.25 คอนขางไมจริง 2.23 คอนขางไมจริง 

8. ผูปกครองซักถามเกี่ยวกับการวาง
แผนการเรียนในอนาคตของขาพเจา 

3.07 คอนขางจริง 3.25 คอนขางจริง 3.15 คอนขางจริง 

9.  ผูปกครองตรวจสอบการบานของ
ขาพเจา 

2.66 คอนขางจริง 2.67 คอนขางจริง 2.39 คอนขางไมจริง 

 
จากตาราง  4.24  พบวา  

1. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน MLP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ี
สนับสนุนในการเรียนคอนขางดี แตผูปกครองมักจะเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของนักเรียนกับคนอื่นๆ  และ ผูปกครองจะไมคอย
เปนผูตรวจสอบการบาน 

2. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุนในการ
เรียนคอนขางดี แตผูปกครองมักจะเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของนักเรียนกับคนอื่นๆ   

3. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 โปรแกรมการเรียน MLP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุนในการ
เรียนคอนขางดี แตผูปกครองมักจะเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของนักเรียนกับคนอื่นๆ   
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ตาราง 4.25 คะแนนเฉลี่ยดานบรรยากาศในช้ันเรียน  ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  
  MLP  

 
ผลการเรียน 
ตํ่ากวา 2.75 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ความพรอมของอุปกรณการเรียน
ในหองเรียน 

2.89 คอนขางจริง 3.10 คอนขางจริง 3.04 คอนขางจริง 

2. เนื้อหาสาระท่ีเรียนไมยากเกินไป 1.96 คอนขางไมจริง 2.10 คอนขางไมจริง 2.24 คอนขางไมจริง 

3. นักเรียนสนใจสิ่งท่ีครูสอน 2.35 คอนขางไมจริง 2.56 คอนขางจริง 2.61 คอนขางจริง 

4. นักเรียนถามครู เม่ือเรียนไมเขาใจ 2.47 คอนขางไมจริง 2.64 คอนขางจริง 2.65 คอนขางจริง 

5. ครูสนใจนักเรียนอยางเทาเทียมกัน 2.78 คอนขางจริง 2.89 คอนขางจริง 2.91 คอนขางจริง 

6. ครูมีเหตุผลและลงโทษตามความ
เหมาะสม 

2.73 คอนขางจริง 3.02 คอนขางจริง 2.96 คอนขางจริง 

7. ครูสอนไมเร็วเกิน ทําใหเรียนทัน 2.22 คอนขางไมจริง 2.27 คอนขางไมจริง 2.35 คอนขางไมจริง 

8. เพื่อนไมไดทําใหบรรยากาศในการ
เรียนเสีย 

2.33 คอนขางไมจริง 2.27 คอนขางไมจริง 2.27 คอนขางไมจริง 

9. เพื่อนจะชวยเหลือ เม่ือขาพเจามี
ปญหาในการเรียน 2.75 คอนขางจริง 2.96 คอนขางจริง 3.03 คอนขางจริง 

10. เม่ือใกลสอบ ขาพเจาและเพื่อน
ชวยกันอานหนังสือและติวรวมกัน 

2.52 คอนขางจริง 2.97 คอนขางจริง 3.04 คอนขางจริง 

 
จากตาราง  4.25  พบวา  

1. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน MLP มีความคิดเห็นตอบรรยากาศในช้ันเรียน
คอนขางดี ยกเวนเรื่องเนื้อหาสาระท่ีเรียนยากเกินไป เรียนไมทันเนื่องจากครูสอนเร็ว และเพื่อนทําใหบรรยากาศในการเรียนเสีย 

2. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP มีความคิดเห็นตอบรรยากาศในช้ันเรียนคอนขางดี 
ยกเวนเรื่องเนื้อหาสาระท่ีเรียนยากเกินไป เรียนไมทันเนื่องจากครูสอนเร็ว และเพื่อนทําใหบรรยากาศในการเรียนเสีย 

3. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 โปรแกรมการเรียน MLP มีความคิดเห็นตอบรรยากาศในช้ันเรียนไมคอยดี 
โดยเฉพาะเรื่องเนื้อหาสาระท่ีเรียนยากเกินไป  ไมสนใจในสิ่งท่ีครูสอน ไมถามครูเม่ือไมเขาใจ เรียนไมทันเนื่อง จากครูสอนเร็ว และ
เพื่อนทําใหบรรยากาศในการเรียนเสีย 
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ตาราง 4.26 คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของนักเรียน ม.4  
  โปรแกรมการเรียน MLP 

คะแนนเฉล่ีย 
ปจจัย ผลการเรียน 

ตํ่ากวา 2.75 
ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 

ดานนิสัยในการเรียน 2.30 2.55 2.69 
เจตคติตอการเรียน 2.68 2.84 2.96 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ 2.65 2.90 3.07 
คุณภาพการสอน 2.95 3.09 3.04 
สภาพแวดลอมทางบาน 2.93 3.13 3.11 
บรรยากาศในช้ันเรียน 2.50 2.68 2.71 

 

จากตาราง 4.26 คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของนักเรียน ม.4โปรแกรมการเรียน MLP 
อยูในระดับดี ยกเวนนักเรียนกลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 ดานนสิัยการเรียนและบรรยากาศในช้ันเรียนอยูในระดับพอใช 

 
ตาราง 4.27 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับปจจัย 

ตางๆ  นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน MLP  
ตัวแปร ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 
ดานนิสัยในการ

เรียน 
เจตคติตอ
การเรียน 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

คุณภาพการ
สอน 

สภาพแวดลอม
ทางบาน 

บรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 1 .382** .237** .354** .043 .135* .194** 

ดานนิสัยในการ
เรียน 

 1 .532** .558** .249** .305** .406** 

เจตคติตอการ
เรียน   1 .598** .306** .363** .439** 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ    1 .345** .351** .398** 

คุณภาพการสอน     1 .391** .443** 
สภาพแวดลอม
ทางบาน      1 .337** 

บรรยากาศใน
ช้ันเรียน       1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากตาราง 4.27 พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรยีน MLP มีความสัมพันธกับนิสัยในการเรียน เจตคติ
ตอการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และบรรยากาศในช้ันเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมทางบาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตาราง 4.28  สรุปปญหาท่ีมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนนักเรียน ม.4 โปรแกรม   
  MLP จําแนกตามผลการเรียน 
 
อันดับที่ ผลการเรียน ตํ่ากวา 2.75 ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน มากกวา 3.25 

1 ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ 
2 ครูสอนไมเขาใจ /ไมมีสมาธิในการ

เรียน 
ครูสอนไมเขาใจ ครูสอนไมเขาใจ   

3 สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด ไมมีสมาธิในการเรียน ไมมีสมาธิในการเรียน 
4 เรียนไมทันเพื่อน เรียนไมทันเพื่อน เรียนไมทันเพื่อน  
5 กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป / 

การทําโทษของครูโดยใหนักเรียน
ออกนอกหองเรียน 

ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 

6 ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน / ครู
ใชงานนักเรียนในเวลาเรียน 

สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 
/ เนื้อหาการเรียนยากเกนิไป 

ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน / ครู
ใชงานนักเรียนในเวลาเรียน 

7 เนื้อหาการเรียนยากเกินไป กิจกรรมของโรงเรียนมาก
เกินไป   

กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป 

8  การทําโทษของครูโดยให
นักเรียนออกนอกหองเรียน 

การทําโทษของครูโดยใหนักเรียน
ออกนอกหองเรียน 

9  ครูใชงานนักเรียนในเวลาเรียน เนื้อหาการเรียนยากเกินไป 
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ตาราง 4.29 คะแนนเฉลี่ยดานนิสัยในการเรียน ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจาชอบอานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียนใน
วิชานั้นๆ 

2.58 คอนขางจริง 2.21 คอนขางไมจริง 

2. ขาพเจาไมนํางานอื่นข้ึนมาทําในขณะท่ีครูสอน 2.25 คอนขางไมจริง 2.75 คอนขางจริง 
3. ขาพเจาไมชอบคุยกับเพื่อน ขณะท่ีครูสอน 2.00 คอนขางไมจริง 2.43 คอนขางไมจริง 
4. เม่ือขาดเรียน ขาพเจาจะติดตามเนื้อหาโดยสอบถาม
จากเพื่อนหรือครูผูสอน 

2.08 คอนขางไมจริง 3.04 คอนขางจริง 

5. ขาพเจาไมลอกงานเพื่อน 2.42 คอนขางไมจริง 2.71 คอนขางจริง 
6. ขาพเจาวางแผนทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมตัวให
พรอมกอนการสอบ 

2.00 คอนขางไมจริง 2.70 คอนขางจริง 

7. ขาพเจาทํางานเสรจ็ทันเวลาท่ีกําหนด 2.33 คอนขางไมจริง 2.75 คอนขางจริง 
8. เม่ือครูสั่งงาน ขาพเจาลงมือทําทันที โดยไมรอให
ใกลวันกําหนดสง 

2.50 คอนขางไมจริง 2.46 คอนขางไมจริง 

9. ขาพเจาพยายามแกไขขอผิดพลาดในงานท่ีครูตรวจ 2.17 คอนขางไมจริง 2.85 คอนขางจริง 
10. ขาพเจาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากบทเรียนท่ีครูสอน 2.00 คอนขางไมจริง 2.57 คอนขางจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.29  พบวา 

 1. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไปโปรแกรมการเรียน EP มีนิสัยในการเรียนคอนขางดี ยกเวนเรื่อง
การอานหนังสือมาลวงหนา การคุยกับเพื่อน ขณะท่ีครูสอน และการลงมือทํางานทันทีท่ีครูสั่ง 

2. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน EP มีนิสัยในการเรียนคอนขางไมดี ยกเวนเรื่องการอาน
หนังสือมาลวงหนา  
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ตาราง 4.30 คะแนนเฉลี่ยเจตคติตอการเรียน ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจาคิดวาการเรียนไมใชเรื่องยาก 2.58 คอนขางจริง 2.68 คอนขางจริง 
2. ขาพเจาคิดวาการเรียนไมใชเรื่องนาเบ่ือ 2.25 คอนขางไมจริง 2.93 คอนขางจริง 
3. ขาพเจาสนใจเรียนทุกวิชาอยางจริงจัง 2.17 คอนขางไมจริง 2.50 คอนขางไมจริง 
4. ขาพเจาต้ังใจเรียนเพื่อใหไดเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 2.00 คอนขางไมจริง 3.07 คอนขางจริง 
5. ขาพเจาเขาเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ 2.67 คอนขางจริง 3.36 คอนขางจริง 
6. ขาพเจารูสึกวาความรูท่ีไดจากการเรียน สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง 

2.75 คอนขางจริง 2.57 คอนขางจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.30  พบวา 

 1. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไปโปรแกรมการเรียน EP มีเจตคติตอการเรียนคอนขางดี ยกเวน
เรื่องการสนใจเรียนทุกวิชาอยางจริงจัง 

2. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน EP มีเจตคติตอการเรียนคอนขางดี  แตนักเรียนยังคิดวา
การเรียนเปนเรื่องนาเบ่ือ ไมไดสนใจเรียนทุกวิชาอยางจริงจัง และไมต้ังใจเรียนเพื่อใหไดเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ตาราง 4.31 คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจามีความขยันมากข้ึนเม่ือรูตัววาไดคะแนนนอยกวา
เพื่อน 

2.83 คอนขางจริง 3.04 คอนขางจริง 

2. อนาคตของขาพเจาข้ึนอยูกับความสําเร็จในการเรียน 2.67 คอนขางจริง 3.11 คอนขางจริง 
3. ขาพเจาเช่ือวา “ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเรจ็อยูท่ีนั่น 2.75 คอนขางจริง 3.11 คอนขางจริง 
4. ขาพเจาพยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก 2.42 คอนขางไมจริง 2.79 คอนขางจริง 
5. ขาพเจาจะอานซ้ําหลายครั้งในบทเรียนท่ียาก จนเขาใจแลว 
จึงผานไป 

2.25 คอนขางไมจริง 2.75 คอนขางจริง 

6. ขาพเจาพอใจในงานท่ีทําดวยความสามารถของตนเอง 2.67 คอนขางจริง 3.18 คอนขางจริง 
7. ขาพเจาพยายามทําความเขาใจกับบทเรียนท่ียาก 2.58 คอนขางจริง 2.89 คอนขางจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
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จากตาราง  4.31  พบวา 
  1. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไปโปรแกรมการเรียน EP มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี  

2. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน MLP มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี  
แตนักเรียนไมมีความพยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก และไมอานซ้ําหลายๆ ครั้งสําหรับบทเรียนท่ียาก 
 

ตาราง 4.32 คะแนนเฉลี่ยดานคุณภาพการสอน ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน EP 
ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ครูบอกจุดประสงคการเรียนรูในแตละครั้งกอนเริ่มสอน 2.25 คอนขางไมจริง 2.79 คอนขางจริง 
2. ครูสอนไดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีต้ังไว 2.25 คอนขางไมจริง 2.86 คอนขางจริง 
3.ครูทบทวนบทเรียนเกากอนเริ่มสอนบทเรียนใหม และนํา
ขอผิดพลาดจากแบบฝกหัดมาอธิบายกอนสอนบทเรียนใหม 

2.17 คอนขางไมจริง 2.82 คอนขางจริง 

4. ครูจัดกิจกรรมประกอบการสอนท่ีหลากหลาย พรอมท้ัง
ยกตัวอยางประกอบ เพื่อใหนักเรียนเขาใจบทเรียน 2.25 คอนขางไมจริง 2.71 คอนขางจริง 

5. ครูสอนเนื้อหาสาระท่ีสาํคัญอยางมีลําดับข้ันตอนเหมาะสม 2.67 คอนขางจริง 2.64 คอนขางจริง 
6. ครูทําการแกไขหรือชวยเหลือนักเรียนท่ีมีขอบกพรอง
ทางการเรียน 

2.50 คอนขางไมจริง 2.71 คอนขางจริง 

7. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยและแสดงความ
คิดเห็น 

2.50 คอนขางไมจริง 2.82 คอนขางจริง 

8. ครูใชสื่อท่ีหลากหลาย เพื่อประกอบการสอน 2.08 คอนขางไมจริง 2.61 คอนขางจริง 
9.  เอกสารประกอบการเรียนเหมาะสมกับระดับช้ันท่ีเรียน 2.75 คอนขางจริง 2.61 คอนขางจริง 
10. ครูช้ีแจงใหนักเรียนทราบวิธีการประเมินผลการเรียนในวิชา
ท่ีสอน 

2.50 คอนขางไมจริง 2.50 คอนขางไมจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.32  พบวา  

1.นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน EP มีความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของ
โรงเรียนคอนขางดี ยกเวนเรื่องครูช้ีแจงใหนักเรียนทราบวิธีการประเมินผลการเรียนในวิชาท่ีสอน 

2.  นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75- 3.25 โปรแกรมการเรียน EP มีความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของโรงเรียน
คอนขางไมดี ยกเวนเรื่องครูสอนเนื้อหาสาระท่ีสําคัญอยางมีลําดับข้ันตอนเหมาะสม และ เอกสารประกอบการเรียนเหมาะสมกับ
ระดับช้ันท่ีเรียน 
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ตาราง 4.33 คะแนนเฉลี่ยดานสภาพแวดลอมทางบาน ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  
  EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณการเรียน 2.58 คอนขางจริง 3.21 คอนขางจริง 
2. ผูปกครองติดตามผลการเรียนของขาพเจา 2.58 คอนขางจริง 3.18 คอนขางจริง 
3. ผูปกครองจะไมรบกวน หรือใหชวยทํางานอื่น เม่ือเห็นวา
ขาพเจากําลังอานหนังสือเรียน หรือกําลังทํางานท่ีครูมอบหมาย 

2.67 คอนขางจริง 2.93 คอนขางจริง 

4. ผูปกครองแนะนําใหเห็นความสาํคัญของการเรียน 2.17 คอนขางไมจริง 3.11 คอนขางจริง 
5. ผูปกครองแนะนําและใหกําลังใจ เม่ือขาพเจามีปญหาทางการ
เรียน 

2.08 คอนขางไมจริง 3.11 คอนขางจริง 

6. ผูปกครองพึงพอใจ ชมเชย และใหรางวัล เม่ือขาพเจามีผล
การเรียนดีข้ึน 

2.08 คอนขางไมจริง 3.00 คอนขางจริง 

7. ผูปกครองไมเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของขาพเจากับพี่นอง
หรือคนอื่นๆ 

2.33 คอนขางไมจริง 2.57 คอนขางจริง 

8. ผูปกครองซักถามเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนในอนาคต
ของขาพเจา 2.42 คอนขางไมจริง 2.82 คอนขางจริง 

9.  ผูปกครองตรวจสอบการบานของขาพเจา 2.00 คอนขางไมจริง 2.82 คอนขางจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.33  พบวา  

1. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน EP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุน
ในการเรียนคอนขางดี  

2. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75- 3.25 โปรแกรมการเรียน EP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุนในการ
เรียนไมคอยดี ยกเวนเรื่องการสนับสนุนอุปกรณการเรียน การติดตามผลการเรียน และการไมรบกวน หรือใหชวยทํางานอื่น เม่ือเห็น
วานักเรียนกําลังอานหนังสือเรียน หรือกําลังทํางานท่ีครูมอบหมาย 
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ตาราง 4.34 คะแนนเฉลี่ยดานบรรยากาศในช้ันเรียน ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  
  EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ความพรอมของอุปกรณการเรียนในหองเรียน 2.36 คอนขางไมจริง 2.68 คอนขางจริง 

2. เนื้อหาสาระท่ีเรียนไมยากเกินไป 2.00 คอนขางไมจริง 2.57 คอนขางจริง 

3. นักเรียนสนใจสิ่งท่ีครูสอน 2.55 คอนขางจริง 2.89 คอนขางจริง 

4. นักเรียนถามครู เม่ือเรียนไมเขาใจ 2.09 คอนขางไมจริง 2.79 คอนขางจริง 

5. ครูสนใจนักเรียนอยางเทาเทียมกัน 2.27 คอนขางไมจริง 2.43 คอนขางไมจริง 
6. ครูมีเหตุผลและลงโทษตามความเหมาะสม 2.82 คอนขางจริง 2.64 คอนขางจริง 

7. ครูสอนไมเร็วเกิน ทําใหเรียนทัน 2.36 คอนขางไมจริง 2.71 คอนขางจริง 

8. เพื่อนไมไดทําใหบรรยากาศในการเรียนเสีย 2.27 คอนขางไมจริง 2.57 คอนขางจริง 

9. เพื่อนจะชวยเหลือ เม่ือขาพเจามีปญหาในการเรียน 2.64 คอนขางจริง 2.71 คอนขางจริง 

10. เม่ือใกลสอบ ขาพเจาและเพื่อนชวยกันอานหนังสือ
และติวรวมกัน 

2.55 คอนขางจริง 2.82 คอนขางจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.34  พบวา  

1. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน EP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุน
ในการเรียนคอนขางดี  

2. นักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75- 3.25 โปรแกรมการเรียน EP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุน ในการ
เรียนไมคอยดี ยกเวนเรื่องท่ีนักเรียนสนใจสิ่งท่ีครูสอน เรื่องท่ีครูมีเหตุผลและลงโทษตามความเหมาะสม เรื่องท่ีเพื่อนจะชวยเหลือ 
เม่ือนักเรียนมีปญหาในการเรียน และเม่ือใกลสอบนักเรียนและเพื่อนชวยกันอานหนังสือและติวรวมกัน 
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ตาราง 4.35 คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของนักเรียน ม.2 
โปรแกรมการเรียน EP 

 
คะแนนเฉล่ีย 

ปจจัย 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25  

ดานนิสัยในการเรียน 2.23 2.65 
เจตคติตอการเรียน 2.41 2.85 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 2.60 2.98 
คุณภาพการสอน 2.40 2.71 
สภาพแวดลอมทางบาน 2.32 2.97 
บรรยากาศในช้ันเรียน 2.39 2.68 

 
หมายเหตุ   นักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง 4.35 พบวา 

1. คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของนักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป 
โปรแกรมการเรียน EP อยูในระดับดี  

2.  คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของนักเรียน ม.2 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 
โปรแกรมการเรียน EP อยูในระดับพอใช ยกเวนเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
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ตาราง 4.36 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับปจจัยตางๆ   
  ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  EP  

 

ตัวแปร ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ดานนิสัยใน
การเรียน 

เจตคติตอ
การเรียน 

แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิ 

คุณภาพ
การสอน 

สภาพแวดลอม
ทางบาน 

บรรยากาศ
ในช้ันเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1 .280 .344* .215 .135 .328* .213 

ดานนิสัยใน
การเรียน 

 1 .714** .414** .307 .395* .374* 

เจตคติตอการ
เรียน   1 .538** .511** .595** .531** 

 แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

   1 .709** .744** .674** 

คุณภาพการ
สอน 

    1 .778** .734** 

สภาพแวดลอม
ทางบาน      1 .691** 

บรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

      1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01                       * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง 4.36 พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  EP มีความสัมพันธ กับเจตคติตอการเรียน และ 
สภาพแวดลอมทางบาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 4.37  สรุปปญหาท่ีมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน ม.2 โปรแกรมการเรียน  EP  
  จําแนกตามผลการเรียน 
 

อันดับที่ ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน มากกวา 3.25 
1 ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 
2 ครูสอนไมเขาใจ   ไมมีสมาธิในการเรียน 

 /  กจิกรรมของโรงเรียนมากเกินไป   
3 สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ 
4 ไมมีสมาธิในการเรียน ครูสอนไมเขาใจ  

 /  ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน 
5 เรียนไมทันเพื่อน เรียนไมทันเพื่อน 
6 กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป ครูใชงานนักเรียนในเวลาเรียน 
7 เนื้อหาการเรียนยากเกินไป เนื้อหาการเรียนยากเกินไป 

 / การทําโทษของครูโดยใหนักเรียนออกนอกหองเรียน 
8 การทําโทษของครูโดยใหนักเรียนออก

นอกหองเรียน 
 

9 ครูใชงานนักเรียนในเวลาเรียน  
10 ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ  
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ตาราง 4.38 คะแนนเฉลี่ยดานนิสัยในการเรียน ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจาชอบอานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียนใน
วิชานั้นๆ 

2.00 คอนขางไมจริง 2.12 คอนขางไมจริง 

2. ขาพเจาไมนํางานอื่นข้ึนมาทําในขณะท่ีครูสอน 2.79 คอนขางจริง 2.97 คอนขางจริง 

3. ขาพเจาไมชอบคุยกับเพื่อน ขณะท่ีครูสอน 2.43 คอนขางไมจริง 2.41 คอนขางไมจริง 

4. เม่ือขาดเรียน ขาพเจาจะติดตามเนื้อหาโดย
สอบถามจากเพื่อนหรือครูผูสอน 

2.79 คอนขางจริง 3.59 จริง 

5. ขาพเจาไมลอกงานเพื่อน 2.57 คอนขางจริง 2.62 คอนขางจริง 

6. ขาพเจาวางแผนทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมตัวให
พรอมกอนการสอบ 

2.86 คอนขางจริง 2.74 คอนขางจริง 

7. ขาพเจาทํางานเสรจ็ทันเวลาท่ีกําหนด 2.57 คอนขางจริง 2.97 คอนขางจริง 

8. เม่ือครูสั่งงาน ขาพเจาลงมือทําทันที โดยไมรอให
ใกลวันกําหนดสง 

2.29 คอนขางไมจริง 2.00 คอนขางไมจริง 

9. ขาพเจาพยายามแกไขขอผิดพลาดในงานท่ีครู
ตรวจ 

2.93 คอนขางจริง 2.97 คอนขางจริง 

10. ขาพเจาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากบทเรียนท่ีครู
สอน 

2.57 คอนขางจริง 2.09 คอนขางไมจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.38  พบวา 

 1. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไปโปรแกรมการเรียน EP มีนิสัยในการเรียนคอนขางดี โดยเฉพาะ
ยกเวนเม่ือขาดเรียน นักเรียนจะติดตามเนื้อหาโดยสอบถามจากเพื่อนหรือครูผูสอน แตนักเรียนไมคอยมีการอานหนังสือมาลวงหนา 
ชอบคุยกับเพื่อนในขณะครูสอน ไมไดลงมือทํางานทันทีท่ีครูสั่ง และไมไดศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากบทเรียนท่ีครูสอน 

2. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน EP มีนิสัยในการเรียนคอนขางดี ยกเวนเรื่องการอาน
หนังสือมาลวงหนา การคุยกับเพื่อนในขณะครูสอน และการลงมือทํางานทันทีท่ีครูสั่ง  
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ตาราง 4.39 คะแนนเฉลี่ยเจตคติตอการเรียน  ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจาคิดวาการเรียนไมใชเรื่องยาก 2.14 คอนขางไมจริง 2.35 คอนขางไมจริง 
2. ขาพเจาคิดวาการเรียนไมใชเรื่องนาเบ่ือ 2.36 คอนขางไมจริง 2.41 คอนขางไมจริง 
3. ขาพเจาสนใจเรียนทุกวิชาอยางจริงจัง 2.21 คอนขางไมจริง 2.39 คอนขางไมจริง 
4. ขาพเจาต้ังใจเรียนเพื่อใหไดเรียนตอในระดับท่ี
สูงข้ึน 

3.07 คอนขางจริง 3.29 คอนขางจริง 

5. ขาพเจาเขาเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ 3.07 คอนขางจริง 3.91 จริง 
6. ขาพเจารูสึกวาความรูท่ีไดจากการเรียน สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง 2.86 คอนขางไมจริง 2.32 คอนขางไมจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.39  พบวา 

 1. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไปโปรแกรมการเรียน EP มีเจตคติตอการเรียนไมคอยดี แตนักเรียน
ต้ังใจเรียนเพื่อใหไดเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน และจะเขาเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ 

2. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน EP มีเจตคติตอการเรียนไมคอยดี แตนักเรียนต้ังใจเรียน
เพื่อใหไดเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน และจะพยายามเขาเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ 
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ตาราง 4.40 คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจามีความขยันมากข้ึนเม่ือรูตัววาไดคะแนนนอย
กวาเพื่อน 

2.86 คอนขางจริง 3.24 คอนขางจริง 

2. อนาคตของขาพเจาข้ึนอยูกับความสําเร็จในการเรียน 2.93 คอนขางจริง 3.29 คอนขางจริง 
3. ขาพเจาเช่ือวา “ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเรจ็อยู
ท่ีนั่น 

3.29 คอนขางจริง 3.38 คอนขางจริง 

4. ขาพเจาพยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก 1.93 คอนขางไมจริง 2.21 คอนขางไมจริง 
5. ขาพเจาจะอานซ้ําหลายครั้งในบทเรียนท่ียาก จนเขาใจ
แลว จึงผานไป 

2.64 คอนขางจริง 2.62 คอนขางจริง 

6. ขาพเจาพอใจในงานท่ีทําดวยความสามารถของตนเอง 3.00 คอนขางจริง 3.53 จริง 
7. ขาพเจาพยายามทําความเขาใจกับบทเรียนท่ียาก 2.29 คอนขางไมจริง 2.85 คอนขางจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.40  พบวา 
  1. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไปโปรแกรมการเรียน EP มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี 
โดยเฉพาะนักเรียนมีความพอใจในงานท่ีทําดวยความสามารถของตนเอง แตนักเรียนจะไมมีความพยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียน
ท่ีมีเนื้อหายากคอนขางนอย 

2. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน EP มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี แตนักเรียนจะไมมี
ความพยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายากคอนขางนอยนักเรียนไมมีความพยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหา
ยาก และไมพยายามทําความเขาใจกับบทเรียนท่ียาก 
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ตาราง 4.41 คะแนนเฉลี่ยดานคุณภาพการสอน ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ครูบอกจุดประสงคการเรียนรูในแตละครั้งกอนเริ่มสอน 3.21 คอนขางจริง 2.71 คอนขางจริง 
2. ครูสอนไดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีต้ังไว 2.86 คอนขางจริง 3.06 คอนขางจริง 
3.ครูทบทวนบทเรียนเกากอนเริ่มสอนบทเรียนใหม และนํา
ขอผิดพลาดจากแบบฝกหัดมาอธิบายกอนสอนบทเรียนใหม 

3.14 คอนขางจริง 2.85 คอนขางจริง 

4. ครูจัดกิจกรรมประกอบการสอนท่ีหลากหลาย พรอมท้ัง
ยกตัวอยางประกอบ เพื่อใหนักเรียนเขาใจบทเรียน 

3.07 คอนขางจริง 3.00 คอนขางจริง 

5. ครูสอนเนื้อหาสาระท่ีสาํคัญอยางมีลําดับข้ันตอนเหมาะสม 3.07 คอนขางจริง 3.03 คอนขางจริง 
6. ครูทําการแกไขหรือชวยเหลือนักเรียนท่ีมีขอบกพรอง
ทางการเรียน 

3.21 คอนขางจริง 2.88 คอนขางจริง 

7. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยและแสดงความ
คิดเห็น 

3.14 คอนขางจริง 2.85 คอนขางจริง 

8. ครูใชสื่อท่ีหลากหลาย เพื่อประกอบการสอน 2.93 คอนขางจริง 3.03 คอนขางจริง 
9.  เอกสารประกอบการเรียนเหมาะสมกับระดับช้ันท่ีเรียน 3.00 คอนขางจริง 2.88 คอนขางจริง 
10. ครูช้ีแจงใหนักเรียนทราบวิธีการประเมินผลการเรียนใน
วิชาท่ีสอน 

3.21 คอนขางจริง 3.09 คอนขางจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 

 
จากตาราง  4.41  พบวา นักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน EP มีความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของโรงเรียนคอนขางดี  
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ตาราง 4.42 คะแนนเฉลี่ยดานสภาพแวดลอมทางบาน ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน 
EP 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณการเรียน 3.36 คอนขางจริง 3.56 จริง 
2. ผูปกครองติดตามผลการเรียนของขาพเจา 3.21 คอนขางจริง 3.59 จริง 

3. ผูปกครองจะไมรบกวน หรือใหชวยทํางานอื่น เม่ือเห็น
วาขาพเจากําลังอานหนังสือเรียน หรือกําลังทํางานท่ีครู
มอบหมาย 

3.29 คอนขางจริง 3.09 คอนขางจริง 

4. ผูปกครองแนะนําใหเห็นความสาํคัญของการเรียน 3.43 คอนขางจริง 3.62 จริง 

5. ผูปกครองแนะนําและใหกําลังใจ เม่ือขาพเจามีปญหา
ทางการเรียน 

3.50 คอนขางจริง 3.53 จริง 

6. ผูปกครองพึงพอใจ ชมเชย และใหรางวัล เม่ือขาพเจามี
ผลการเรียนดีข้ึน 

3.50 คอนขางจริง 3.18 คอนขางจริง 

7. ผูปกครองไมเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของขาพเจากับ
พี่นองหรือคนอื่นๆ 

2.14 คอนขางไมจริง 2.24 คอนขางไมจริง 

8. ผูปกครองซักถามเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนใน
อนาคตของขาพเจา 

3.07 คอนขางจริง 3.24 คอนขางจริง 

9.  ผูปกครองตรวจสอบการบานของขาพเจา 2.71 คอนขางจริง 2.38 คอนขางไมจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.42  พบวา  

1. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน EP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุน
ในการเรียนคอนขางดี แตผูปกครองมักจะเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของนักเรียนกับคนอื่นๆ และไมคอยตรวจสอบการบานของ
นักเรียน 

2. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน EP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุนในการ
เรียนคอนขางดี แตผูปกครองมักจะเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของนักเรียนกับคนอื่นๆ  
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ตาราง 4.43 คะแนนเฉลี่ยดานบรรยากาศในช้ันเรียน ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  
  EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ความพรอมของอุปกรณการเรียนในหองเรียน 3.21 คอนขางจริง 2.65 คอนขางจริง 
2. เนื้อหาสาระท่ีเรียนไมยากเกินไป 1.86 คอนขางไมจริง 2.41 คอนขางไมจริง 
3. นักเรียนสนใจสิ่งท่ีครูสอน 2.64 คอนขางจริง 2.47 คอนขางไมจริง 
4. นักเรียนถามครู เม่ือเรียนไมเขาใจ 2.79 คอนขางจริง 2.71 คอนขางจริง 
5. ครูสนใจนักเรียนอยางเทาเทียมกัน 2.86 คอนขางจริง 2.79 คอนขางจริง 
6. ครูมีเหตุผลและลงโทษตามความเหมาะสม 3.00 คอนขางจริง 2.97 คอนขางจริง 
7. ครูสอนไมเร็วเกิน ทําใหเรียนทัน 2.14 คอนขางไมจริง 2.44 คอนขางไมจริง 
8. เพื่อนไมไดทําใหบรรยากาศในการเรียนเสีย 2.57 คอนขางจริง 2.68 คอนขางจริง 
9. เพื่อนจะชวยเหลือ เม่ือขาพเจามีปญหาในการ
เรียน 

3.23 คอนขางจริง 3.26 คอนขางจริง 

10. เม่ือใกลสอบ ขาพเจาและเพื่อนชวยกันอาน
หนังสือและติวรวมกัน 

3.31 คอนขางจริง 3.62 จริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.43 พบวา  

1. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน EP มีความคิดเห็นตอบรรยากาศในช้ันเรียน
คอนขางดี  โดยเฉพาะเม่ือใกลสอบ นักเรียนและเพื่อนชวยกันอานหนังสือและติวรวมกัน  แตนักเรียนรูสึกวาเนื้อหาสาระท่ีเรียนยาก
เกินไป และไมคอยสนใจในสิ่งท่ีครูสอน 

2. นักเรียน ม.3 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน EP มีความคิดเห็นตอบรรยากาศในช้ันเรียนคอนขางดี 
ยกเวนเรื่องท่ีนักเรียนรูสึกวาเนื้อหาสาระท่ีเรียนยากเกินไปและครูสอนไมเร็วเกิน ทําใหเรียนทัน 
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ตาราง 4.44 คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของนักเรียน ม.3  
  โปรแกรมการเรียน EP 
 

คะแนนเฉล่ีย 
ปจจัย 

ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน  มากกวา 3.25 
ดานนิสัยในการเรียน 2.58 2.65 
เจตคติตอการเรียน 2.62 2.79 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 2.70 3.01 
คุณภาพการสอน 3.09 2.94 
สภาพแวดลอมทางบาน 3.13 3.16 
บรรยากาศในช้ันเรียน 2.75 2.80 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 

จากตาราง 4.44 คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของนักเรียน ม.3โปรแกรมการเรียน EP อยู
ในระดับดี  
 

ตาราง 4.45 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับปจจัยตางๆ ของ 
  นักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรียน  EP  

ตัวแปร ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ดานนิสัยในการ
เรียน 

เจตคติตอ
การเรียน 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

คุณภาพ
การสอน 

สภาพแวดลอม
ทางบาน 

บรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 1 .110 .181 .345* -.145 .036 .081 

ดานนิสัยในการ
เรียน  1 .586** .497** -.070 .084 .186 

เจตคติตอการ
เรียน   1 .438** .089 .150 .258 

 แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ    1 -.011 .238 .399** 

คุณภาพการสอน     1 .014 .367** 
สภาพแวดลอม
ทางบาน      1 .169 

บรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

      1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 4.45 พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.3 โปรแกรมการเรยีน  EP มีความสัมพันธกับเจตคติตอการเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 4.46  สรุปปญหาท่ีมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนนักเรียน ม.3 โปรแกรมการ
เรียน  EP จําแนกตามผลการเรียน 

 
อันดับที่ ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน มากกวา 3.25 

1 ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ 
2 ครูสอนไมเขาใจ  /  

ไมมีสมาธิในการเรียน /  
เรียนไมทันเพื่อน 

ครูสอนไมเขาใจ   

3 สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด เนื้อหาการเรียนยากเกินไป 
4 กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป   เรียนไมทันเพื่อน  / 

 ครูใชงานนักเรียนในเวลาเรียน 
5 เนื้อหาการเรียนยากเกินไป / การทําโทษของครู

โดยใหนักเรียนออกนอกหองเรียน 
ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน 

6 ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน ไมมีสมาธิในการเรียน /  
การทําโทษของครูโดยใหนักเรียนออกนอกหองเรียน  

7 ครูใชงานนักเรียนในเวลาเรียน กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป 
8  สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 
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ตาราง 4.47 คะแนนเฉลี่ยดานนิสัยในการเรียน ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ขาพเจาชอบอานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียนในวิชานั้นๆ 2.00 คอนขางไมจริง 2.27 คอนขางไมจริง 
2. ขาพเจาไมนํางานอื่นข้ึนมาทําในขณะท่ีครูสอน 2.80 คอนขางจริง 3.00 คอนขางจริง 
3. ขาพเจาไมชอบคุยกับเพื่อน ขณะท่ีครูสอน 2.40 คอนขางไมจริง 2.67 คอนขางไมจริง 
4. เม่ือขาดเรียน ขาพเจาจะติดตามเนื้อหาโดยสอบถามจาก
เพื่อนหรือครูผูสอน 

3.00 คอนขางจริง 3.73 จริง 

5. ขาพเจาไมลอกงานเพื่อน 2.20 คอนขางไมจริง 2.60 คอนขางจริง 
6. ขาพเจาวางแผนทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมตัวใหพรอม
กอนการสอบ 2.60 คอนขางจริง 2.93 คอนขางจริง 

7. ขาพเจาทํางานเสรจ็ทันเวลาท่ีกําหนด 2.60 คอนขางจริง 2.80 คอนขางจริง 
8. เม่ือครูสั่งงาน ขาพเจาลงมือทําทันที โดยไมรอใหใกลวัน
กําหนดสง 

2.00 คอนขางไมจริง 2.13 คอนขางไมจริง 

9. ขาพเจาพยายามแกไขขอผิดพลาดในงานท่ีครูตรวจ 3.00 คอนขางจริง 3.14 คอนขางจริง 
10. ขาพเจาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากบทเรียนท่ีครูสอน 2.40 คอนขางไมจริง 2.73 คอนขางจริง 
 
หมายเหตุ   นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.47  พบวา 

1. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน EP มีนิสัยในการเรียนคอนขางดี โดยเฉพาะ 
เม่ือขาดเรียน นักเรียนจะติดตามเนื้อหาโดยสอบถามจากเพื่อนหรือครูผูสอน แตนักเรียนไมชอบอานหนังสือมาลวงหนากอนเขา
เรียน ชอบคุยกับเพื่อน ขณะท่ีครูสอน และเม่ือครูสั่งงาน นักเรียนลงมือทําทันที เม่ือใกลวันกําหนดสง 

2. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25  โปรแกรมการเรียน EP มีนิสัยในการเรียนไมคอยดี  ยกเวนเรื่องการไมนํา
งานอื่นข้ึนมาทําในขณะท่ีครูสอน เม่ือขาดเรียน นักเรียนจะติดตามเนื้อหาโดยสอบถามจากเพื่อนหรือครูผูสอน มีการวางแผน
ทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมตัวใหพรอมกอนการสอบ ทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และพยายามแกไขขอผิดพลาดในงานท่ีครูตรวจ 
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ตาราง 4.48 คะแนนเฉลี่ยเจตคติตอการเรียน ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลผล คะแนนเฉล่ีย แปลผล 
1. ขาพเจาคิดวาการเรียนไมใชเรื่องยาก 2.00 คอนขางไมจริง 2.87 คอนขางจริง 
2. ขาพเจาคิดวาการเรียนไมใชเรื่องนาเบ่ือ 2.20 คอนขางไมจริง 2.60 คอนขางจริง 
3. ขาพเจาสนใจเรียนทุกวิชาอยางจริงจัง 2.40 คอนขางไมจริง 2.87 คอนขางจริง 
4. ขาพเจาต้ังใจเรียนเพื่อใหไดเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 3.00 คอนขางจริง 3.43 คอนขางจริง 
5. ขาพเจาเขาเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ 3.00 คอนขางจริง 3.87 จริง 
6. ขาพเจารูสึกวาความรูท่ีไดจากการเรียน สามารถนาํไปใช
ในชีวิตประจําวันไดจริง 

2.20 คอนขางไมจริง 3.00 คอนขางจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.48  พบวา 

1. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน EP มีเจตคติตอการเรียนคอนขางดี  
โดยเฉพาะเรื่องการเขาเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ 

2. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25  โปรแกรมการเรียน EP มีเจตคติตอการเรียนไมคอยดี  ซึ่งนักเรียนคิดวาการ
เรียนเปนเรื่องยาก เปนเรื่องนาเบ่ือ  ไมสนใจเรียนทุกวิชาอยางจริงจัง และคิดวาความรูท่ีไดจากการเรียน ไมสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดจริง 
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ตาราง 4.49 คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลผล คะแนนเฉล่ีย แปลผล 
1. ขาพเจามีความขยันมากข้ึนเม่ือรูตัววาไดคะแนนนอยกวา
เพื่อน 

2.80 คอนขางจริง 3.27 คอนขางจริง 

2. อนาคตของขาพเจาข้ึนอยูกับความสําเร็จในการเรียน 3.00 คอนขางจริง 3.47 คอนขางจริง 

3. ขาพเจาเช่ือวา “ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเรจ็อยูท่ีนั่น 3.20 คอนขางจริง 3.33 คอนขางจริง 

4. ขาพเจาพยายามต้ังใจเรียนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก 2.20 คอนขางไมจริง 2.33 คอนขางไม
จริง 

5. ขาพเจาจะอานซ้ําหลายครั้งในบทเรียนท่ียาก จนเขาใจแลว 
จึงผานไป 

2.60 คอนขางจริง 2.80 คอนขางจริง 

6. ขาพเจาพอใจในงานท่ีทําดวยความสามารถของตนเอง 2.60 คอนขางจริง 3.40 คอนขางจริง 

7. ขาพเจาพยายามทําความเขาใจกับบทเรียนท่ียาก 2.60 คอนขางจริง 3.40 คอนขางจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 

จากตาราง  4.49  พบวา นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน EP มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี ยกเวนเรื่องการต้ังใจเรียนใน
ช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก 
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ตาราง 4.50 คะแนนเฉลี่ยดานคุณภาพการสอน ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน EP 
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลผล คะแนนเฉล่ีย แปลผล 
1. ครูบอกจุดประสงคการเรียนรูในแตละครั้งกอน
เริ่มสอน 

2.80 คอนขางจริง 2.20 คอนขางไมจริง 

2. ครูสอนไดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ท่ีต้ังไว 

2.80 คอนขางจริง 2.60 คอนขางจริง 

3.ครูทบทวนบทเรียนเกากอนเริ่มสอนบทเรียนใหม 
และนําขอผิดพลาดจากแบบฝกหัดมาอธิบายกอน
สอนบทเรียนใหม 

3.00 คอนขางจริง 2.73 คอนขางจริง 

4. ครูจัดกิจกรรมประกอบการสอนท่ีหลากหลาย 
พรอมท้ังยกตัวอยางประกอบ เพื่อใหนักเรียนเขาใจ
บทเรียน 

3.00 คอนขางจริง 2.60 คอนขางจริง 

5. ครูสอนเนื้อหาสาระท่ีสาํคัญอยางมีลําดับข้ันตอน
เหมาะสม 

3.40 คอนขางจริง 2.87 คอนขางจริง 

6. ครูทําการแกไขหรือชวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ขอบกพรองทางการเรียน 

3.00 คอนขางจริง 2.60 คอนขางจริง 

7. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยและ
แสดงความคิดเห็น 

3.00 คอนขางจริง 2.87 คอนขางจริง 

8. ครูใชสื่อท่ีหลากหลาย เพื่อประกอบการสอน 3.20 คอนขางจริง 2.60 คอนขางจริง 
9.  เอกสารประกอบการเรียนเหมาะสมกับระดับช้ัน
ท่ีเรียน 

3.00 คอนขางจริง 2.60 คอนขางจริง 

10. ครูช้ีแจงใหนักเรียนทราบวิธีการประเมินผลการ
เรียนในวิชาท่ีสอน 

3.00 คอนขางจริง 2.60 คอนขางจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 
จากตาราง  4.50  พบวา  

1. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป  โปรแกรมการเรียน EP มีความคิดเห็นตอคุณภาพการ
สอนของโรงเรียนคอนขางดี  ยกเวนเรื่องท่ีครูไมคอยบอกจุดประสงคการเรียนรูในแตละครั้งกอนเริ่มสอน 

2. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียน 7.25- 3.25 โปรแกรมการเรียน EP มีความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของ
โรงเรียนคอนขางดี   
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ตาราง 4.51 คะแนนเฉลี่ยดานสภาพแวดลอมทางบาน ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  
  EP  
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณการเรียน 3.20 คอนขางจริง 3.60 จริง 
2. ผูปกครองติดตามผลการเรียนของขาพเจา 3.00 คอนขางจริง 3.33 คอนขางจริง 
3. ผูปกครองจะไมรบกวน หรือใหชวยทํางานอื่น เม่ือ
เห็นวาขาพเจากําลังอานหนังสือเรียน หรือกําลังทํางาน
ท่ีครูมอบหมาย 

3.20 คอนขางจริง 3.53 จริง 

4. ผูปกครองแนะนําใหเห็นความสาํคัญของการเรียน 3.80 จริง 3.47 คอนขางจริง 
5. ผูปกครองแนะนําและใหกําลังใจ เม่ือขาพเจามี
ปญหาทางการเรียน 3.60 จริง 3.53 จริง 

6. ผูปกครองพึงพอใจ ชมเชย และใหรางวัล เม่ือ
ขาพเจามีผลการเรียนดีข้ึน 

3.20 คอนขางจริง 3.40 คอนขางจริง 

7. ผูปกครองไมเปรียบเทียบเรื่องการเรียนของขาพเจา
กับพี่นองหรือคนอื่นๆ 

3.00 คอนขางจริง 2.80 คอนขางจริง 

8. ผูปกครองซักถามเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนใน
อนาคตของขาพเจา 3.20 คอนขางจริง 3.33 คอนขางจริง 

9.  ผูปกครองตรวจสอบการบานของขาพเจา 2.80 คอนขางจริง 2.47 คอนขางไมจริง 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 

จากตาราง  4.51 พบวา  
1. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป โปรแกรมการเรียน EP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ี

สนับสนุนในการเรียนคอนขางดี  โดยเฉพาะ ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณการเรียน  ไมรบกวนหรือใหชวยทํางานอื่น เม่ือเห็นวา
นักเรียนกําลังอานหนังสือเรียน หรือกําลังทํางานท่ีครูมอบหมาย เม่ือนักเรียนมีปญหาทางการเรียน จะแนะนําและใหกําลังใจเปน
อยางดี  ยกเวนเรื่องการตรวจสอบการบานของขาพเจา 

2. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25  โปรแกรมการเรียน EP อยูในสภาพแวดลอมทางบานท่ีสนับสนุน
ในการเรียนคอนขางดี  โดยเฉพาะ ผูปกครองแนะนําใหเห็นความสําคัญของการเรียน แนะนําและใหกําลังใจ เม่ือนักเรียนมีปญหา
ทางการเรียน 
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ตาราง 4.52 คะแนนเฉลี่ยดานบรรยากาศในช้ันเรียน  ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  
  EP  
 

ผลการเรียน 
2.75-3.25 

ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 ขอความ 

คะแนนเฉล่ีย แปลความ คะแนนเฉล่ีย แปลความ 
1. ความพรอมของอุปกรณการเรียนในหองเรียน 2.80 คอนขางจริง 2.47 คอนขางไมจริง 

2. เนื้อหาสาระท่ีเรียนไมยากเกินไป 2.00 คอนขางไมจริง 2.47 คอนขางไมจริง 

3. นักเรียนสนใจสิ่งท่ีครูสอน 2.20 คอนขางไมจริง 2.80 คอนขางจริง 

4. นักเรียนถามครู เม่ือเรียนไมเขาใจ 3.00 คอนขางจริง 3.27 คอนขางจริง 

5. ครูสนใจนักเรียนอยางเทาเทียมกัน 2.40 คอนขางไมจริง 2.47 คอนขางไมจริง 

6. ครูมีเหตุผลและลงโทษตามความเหมาะสม 2.80 คอนขางจริง 2.20 คอนขางไมจริง 

7. ครูสอนไมเร็วเกิน ทําใหเรียนทัน 2.00 คอนขางไมจริง 2.53 คอนขางจริง 

8. เพื่อนไมไดทําใหบรรยากาศในการเรียนเสีย 2.00 คอนขางไมจริง 2.00 คอนขางไมจริง 

9. เพื่อนจะชวยเหลือ เม่ือขาพเจามีปญหาในการเรียน 3.80 จริง 3.20 คอนขางจริง 

10. เม่ือใกลสอบ ขาพเจาและเพื่อนชวยกันอานหนังสือ
และติวรวมกัน  

3.40 คอนขางจริง 3.27 คอนขางจริง 

 
หมายเหตุ   นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 

จากตาราง  4.52  พบวา  
1. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25 ข้ึนไป  โปรแกรมการเรียน EP มีความคิดเห็นตอบรรยากาศใน

ช้ันเรียนคอนขางดี ยกเวนเรื่องความพรอมของอุปกรณการเรียนในหองเรียน เนื้อหาสาระท่ีเรียนยากเกินไป ครูสนใจนักเรียนไมเทา
เทียมกัน ครูไมมีเหตุผลและลงโทษไมเหมาะสม และเพื่อนทําใหบรรยากาศในการเรียนเสีย 

2. นักเรียน ม.4 กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 โปรแกรมการเรียน EP มีความคิดเห็นตอบรรยากาศในช้ันเรียน
คอนขางไมดี ยกเวน เม่ือนักเรียนมีปญหาในการเรียน เพื่อนจะชวยเหลือเปนอยางดี สวนเรื่องท่ีคอนขางดี คือ ความพรอมของ
อุปกรณการเรียนในหองเรียน การถามครู เม่ือเรียนไมเขาใจ  ครูมีเหตุผลและลงโทษตามความเหมาะสม และเม่ือใกลสอบ นักเรียน
และเพื่อนชวยกันอานหนังสือและติวรวมกัน  
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ตาราง 4.53 คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของ 
  นักเรียน  ม.4 โปรแกรมการเรียน EP 

คะแนนเฉล่ีย 
ปจจัย ผลการเรียน 

2.75-3.25 
ผลการเรียน 
มากกวา 3.25 

ดานนิสัยในการเรียน 2.50 2.80 
เจตคติตอการเรียน 2.47 3.10 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 2.71 3.14 
คุณภาพการสอน 3.02 2.63 
สภาพแวดลอมทางบาน 3.22 3.27 
บรรยากาศในช้ันเรียน 2.64 2.67 

หมายเหตุ   นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
 

จากตาราง 4.53 คะแนนเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ โดยจําแนกตามผลการเรียนของนักเรียน ม.4โปรแกรมการ
เรียน EP อยูในระดับดี ยกเวนนักเรียนกลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 ดานนิสัยการเรียนและเจตคติอยูในระดับพอใช 
   

ตาราง 4.54  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับปจจัยตางๆ ของ 
  นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  EP  

ตัวแปร ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ดานนิสัยในการ
เรียน 

เจตคติตอ
การเรียน 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

คุณภาพ
การสอน 

สภาพแวดลอม
ทางบาน 

บรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1 .585** .719** .492* -.311 .260 .313 

ดานนิสัยในการ
เรียน 

 1 .560** .687** -.107 .494* .165 

เจตคติตอการ
เรียน 

  1 .699** .060 .368 .498* 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

   1 .276 .593** .547* 

คุณภาพการสอน     1 .215 .661** 
สภาพแวดลอม
ทางบาน 

     1 .531* 

บรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

      1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากตาราง 4.54 พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรยีน  EP มีความสัมพันธกับดานนิสัยในการเรียน และ
เจตคติตอการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความสัมพันธกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

 

ตาราง 4.55 สรุปปญหาท่ีมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนนักเรียน ม.4  
  โปรแกรมการเรียน  EP จําแนกตามผลการเรียน 

อันดับที่ ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน มากกวา 3.25 
1 ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ  /  

ครูสอนไมเขาใจ / 
ไมมีสมาธิในการเรียน / 
กิจกรรมของ 

ไมมีสมาธิในการเรียน 

2 โรงเรียนมากเกินไป  / 
เนื้อหาการเรียนยากเกินไป 

ครูสอนไมเขาใจ   

3 สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด / ติดเพื่อน ชอบคุย
ในหองเรียน 

เรียนไมทันเพื่อน /  
สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 

4 เรียนไมทันเพื่อน /  
 การทําโทษของครูโดยใหนักเรียนออกนอก
หองเรียน 

เนื้อหาการเรียนยากเกินไป 

5  ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ 
6  ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน กับ  
7  การทําโทษของครูโดยใหนักเรียนออกนอก

หองเรียน 
8  ครูใชงานนักเรียนในเวลาเรียน 
9  กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป 

10   
หมายเหตุ   นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียน  EP ท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ 
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ตาราง 4.57   เปรียบเทียบปจจัยดานตางๆ ของนักเรียนโปรแกรมการเรียน MLP ท่ีมี 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกตางกัน  

ปจจัย แหลงความแปรปรวน Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

ระหวางกลุม 17.498 2 8.749 
ภายในกลุม 122.568 772 .159 

นิสัยใน 
การเรียน 

รวมท้ังหมด 140.066 774  

55.106 
 

.000* 
 

ระหวางกลุม 12.593 2 6.296 
ภายในกลุม 225.242 770 .293 

เจตคติตอการ
เรียน 

รวมท้ังหมด 237.834 772  

21.525 
 

.000* 
 

ระหวางกลุม 18.945 2 9.473 
ภายในกลุม 174.207 770 .226 

แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิ 

รวมท้ังหมด 193.152 772  

41.869 
 

.000* 
 

ระหวางกลุม .425 2 .212 
ภายในกลุม 231.553 772 .300 

คุณภาพการ
สอน 

รวมท้ังหมด 231.978 774  

.708 
 

.493 
 

ระหวางกลุม 1.783 2 .892 
ภายในกลุม 178.902 766 .234 

สภาพแวดลอม 
ทางบาน 

รวมท้ังหมด 180.685 768  

3.817 
 

.022* 
 

ระหวางกลุม 1.485 2 .743 
ภายในกลุม 105.626 765 .138 

บรรยากาศใน
ช้ันเรียน 

รวมท้ังหมด 107.111 767  

5.378 
 

.005* 
 

 
จากตาราง4.57 พบวา นักเรียนโปรแกรมการเรียน MLP กลุมท่ีมีผลการเรียนแตกตางกัน  มีคะแนนดานนิสัยในการเรียน 

เจตคติตอการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สภาพแวดลอมทางบาน และบรรยากาศในช้ันเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
.05  
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ตาราง 4.58   เปรียบเทียบปจจัยดานตางๆ ของนักเรียนโปรแกรมการเรียน EP ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกตางกัน  

 
ปจจัย นักเรียนกลุมที่มี 

ผลการเรียน จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบียงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig. 

ต้ังแต 3.25 ลงไป 33 2.4545 .35540 นิสัยใน 
การเรียน มากกวา 3.25 ข้ึนไป 77 2.6771 .31115 

-3.293 108 .001* 

ต้ังแต 3.25 ลงไป 33 2.4899 .52198 เจตคติตอการ
เรียน มากกวา 3.25 ข้ึนไป 77 2.8710 .45913 

-3.827 108 .000* 

ต้ังแต 3.25 ลงไป 33 2.6753 .36294 แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิ มากกวา 3.25 ข้ึนไป 77 3.0278 .50880 

-4.111 83.627 .000* 

ต้ังแต 3.25 ลงไป 33 2.8273 .67790 คุณภาพการ
สอน มากกวา 3.25 ข้ึนไป 77 2.7935 .54876 

.275 108 .784 

ต้ังแต 3.25 ลงไป 33 2.8270 .62713 สภาพแวดลอม 
ทางบาน มากกวา 3.25 ข้ึนไป 77 3.1142 .54671 

-2.414 108 .017* 

ต้ังแต 3.25 ลงไป 32 2.5898 .39746 บรรยากาศใน
ช้ันเรียน มากกวา 3.25 ข้ึนไป 77 2.7312 .33057 

-1.913 107 .058 

 
จากตาราง 4.58 พบวา นักเรียนโปรแกรมการเรียน  EP กลุมท่ีมีผลการเรียนแตกตางกัน คะแนนดานนิสัยในการเรียน  

เจตคติตอการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และสภาพแวดลอมทางบานจะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  
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บทท่ี 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555  มีผลสรุปดังนี้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555 จํานวน 2326 
คน 

ระดับช้ัน MLP EP รวม 
ม.1 294 60 354 
ม.2 269 60 329 
ม.3 289 52 341 
ม.4 399 41 440 
ม.5 391 53 444 
ม.6 377 41 418 
รวม 2019 307 2326 

 
กลุมตัวอยาง  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.2 ม.3  และ ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 

2555  ท่ีเคยเรียนระดับช้ัน ม.1  ม.2 และ ม.3โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554   จาํนวน 
775  คน 

 
ระดับช้ัน MLP EP รวม 
ม.2 189 41 230 
ม.3 255 48 273 
ม.4 251 21 272 
รวม 665 110 775 
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2. ตัวแปรที่จะศึกษา 
ตัวแปรตน นิสัยในการเรียน   เจตคติตอการเรียน    แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

คุณภาพการสอน    สภาพแวดลอมทางบาน   บรรยากาศในช้ันเรียน 
  ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
เคร่ืองมือของงานวิจัย 

แบบสอบถามเรื่องปจจัยท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2555  แบงเปน 4 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
ตอนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตอนท่ี 3  ปญหาท่ีมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน 
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

  
สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียน ม.2  ม.3 และ ม.4  โปรแกรม MLP กลุมท่ีมีผลการเรียนแตกตางกัน  มีคะแนนดานนิสัยในการ
เรียน เจตคติตอการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สภาพแวดลอมทางบาน และบรรยากาศในช้ันเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  

1.1 ดานนิสัยการเรียน 
-  กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา  3.25  ข้ึนไป มีนิสัยในการเรียนคอนขางดี  โดยเฉพาะ

เรื่องการติดตามงาน เม่ือขาดเรียน  การแกไขงานเม่ือมีขอผิดพลาดและการทํางานใหเสร็จ
ทันเวลาท่ีกําหนด 

- กลุมท่ีมีผลการเรียน 2.75-3.25 มีนิสัยในการเรียนคอนขางดี  โดยเฉพาะเรื่องการ
ติดตามงาน เม่ือขาดเรียน  และการแกไขงานเม่ือมีขอผิดพลาด  

- กลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา 2.75 มีนิสัยในการเรียนไมคอยดี โดยเฉพาะเรื่องการอาน
หนังสือเรียนมาลวงหนา การลอกงานเพื่อน และการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากบทเรียนท่ีครู
สอน 
1.2 ดานเจตคติตอการเรียน  

- นักเรียนทุกกลุมมีเจตคติตอการเรียนคอนขางดี โดยเฉพาะเรื่องการเขาเรียนใน
รายวิชาท่ีไมชอบ และการต้ังใจเรียนเพื่อใหไดเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
1.3 ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

- นักเรียนทุกกลุมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี โดยเฉพาะนักเรียนพอใจในงานท่ีทํา
ดวยความสามารถของตนเอง นักเรียนเช่ือวาความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น และ
อนาคตของนักเรียนข้ึนอยูกับความสําเร็จทางการเรียน  
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1.4  ดานคุณภาพการสอน  
- นักเรียนทุกกลุมมีความคิดเห็นตอดานคุณภาพการสอนของโรงเรียนคอนขางดี 

โดยเฉพาะเรื่อง ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ครูสอนเนื้อหา
สาระท่ีสําคัญอยางมีลําดับข้ันตอน และมีการใชสื่อประกอบการสอนท่ีหลากหลาย 
1.5  ดานสภาพแวดลอมทางบาน  

- นักเรียนทุกกลุมมีความคิดเห็นตอดานสภาพแวดลอมทางบาน คอนขางดี โดยเฉพาะ
เรื่องท่ีผูปกครองแนะนําใหเห็นความสําคัญของการเรียน  ผูปกครองใหการสนับสนุนเรื่อง
อุปกรณการเรียนและผูปกครองมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน 

  1.6  ดานบรรยากาศในช้ันเรียน 
- นักเรียนทุกกลุมมีความคิดเห็นตอดานบรรยากาศในช้ันเรียน คอนขางดี  โดยเฉพาะ

เรื่องความพรอมของอุปกรณการเรียนในหองเรียน  การชวยเหลือของเพื่อนเม่ือมีปญหาในการ
เรียน และครูมีเหตุผลในการลงโทษตามความเหมาะสม 

  
2. ความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโปรแกรม MLP กับปจจัยดานตางๆ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.2 มีความสัมพันธ กับนิสัยในการเรียน เจตคติตอการเรียน และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2.2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.3 มีความสัมพันธกับนิสัยในการเรียน เจตคติตอการเรียน  และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.4 มีความสัมพันธกับนิสัยในการเรียน เจตคติตอการเรียน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และบรรยากาศในช้ันเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมทางบาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
3. นักเรียน ม.2  ม.3 และ ม.4  โปรแกรม EP กลุมท่ีมีผลการเรียนแตกตางกัน คะแนนดานนิสัยในการเรียน 
เจตคติตอการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และสภาพแวดลอมทางบานจะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .05  

3.1 ดานนิสัยการเรียน 
-  กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา  3.25  ข้ึนไป มีนิสัยในการเรียนคอนขางดี  โดยเฉพาะ

เรื่องการติดตามงาน เม่ือขาดเรียน  การแกไขงานเม่ือมีขอผิดพลาดและไมนํางานอื่นมาทําใน
ขณะท่ีครูสอน 

- กลุมท่ีมีผลการเรียนต้ังแต 3.25 ลงไป มีนิสัยในการเรียนไมคอยดี โดยเฉพาะชอบคุย
กับเพื่อนขณะท่ีครูสอน  ไมอานหนังสือมาลวงหนากอน และทํางานสงเม่ือใกลถึงวันท่ีกําหนด 
3.2 ดานเจตคติตอการเรียน  

 -  กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา 3.25  ข้ึนไป มีเจตคติตอการเรียน คอนขางดี  
โดยเฉพาะนักเรียนเลือกท่ีจะเขาเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ และต้ังใจเรียนเพื่อใหไดเรียนตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
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- กลุมท่ีมีผลการเรียนต้ังแต 3.25 ลงไป มีเจตคติตอการเรียน ไมคอยดี โดยเฉพาะเรื่อง
ท่ีนักเรียนคิดวาการเรียนเปนเรื่องยาก ทําใหนักเรียนไมสนใจเรียนอยางจริงจัง 
3.3 ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

- นักเรียนทุกกลุมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์คอนขางดี โดยเฉพาะนักเรียนเช่ือวาความ
พยายามอยูท่ีไหน ความสําเรจ็อยูท่ีนั่น นักเรียนพอใจในงานท่ีทําดวยความสามารถของตนเอง
และอนาคตของนักเรียนข้ึนอยูกับความสําเร็จทางการเรียน  

  3.4  ดานคุณภาพการสอน  
- นักเรียนทุกกลุมมีความคิดเห็นตอดานคุณภาพการสอนของโรงเรียนคอนขางดี 

โดยเฉพาะเรื่อง ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ครูสอนเนื้อหา
สาระท่ีสําคัญอยางมีลําดับข้ันตอน และครูช้ีแจงใหนักเรียนทราบถึงวิธีการประเมินผลการเรียน 
3.5  ดานสภาพแวดลอมทางบาน  

- นักเรียนทุกกลุมมีความคิดเห็นตอดานสภาพแวดลอมทางบาน คอนขางดี โดยเฉพาะ
เรื่องท่ีผูปกครองแนะนําใหเห็นความสําคัญของการเรียน  ผูปกครองใหการสนับสนุนเรื่อง
อุปกรณการเรียนและผูปกครองแนะนําและใหกําลังใจเม่ือมีปญหาในการเรียน 

  3.6  ดานบรรยากาศในช้ันเรียน 
-  กลุมท่ีมีผลการเรียนมากกวา  3.25  ข้ึนไป มีความคิดเห็นตอดานบรรยากาศในช้ัน

เรียน คอนขางดี  โดยเฉพาะเรื่องท่ีเพื่อนชวยกันติวหนังสือในชวงใกลสอบ และชวยเหลือกันเม่ือ
มีปญหาในการเรียน และนักเรียนสามารถถามครูเม่ือเรียนไมเขาใจได 

- กลุมท่ีมีผลการเรียนต้ังแต 3.25 ลงไป ความคิดเห็นตอดานบรรยากาศในช้ันเรียน ไม
คอยดี  โดยเฉพาะ เนื้อหาสาระการเรียนท่ียากเกินไป ครูสอนเร็วทําใหเรียนไมทัน และเพื่อนทํา
ใหบรรยากาศในการเรียนเสีย   

4. ความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโปรแกรม EP กับปจจัยดานตางๆ 
4.1 ผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.2 มีความสัมพันธ กับเจตคติตอการเรียน และสภาพแวดลอมทางบาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.3 มีความสัมพันธกับเจตคติตอการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
4.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.4 มีความสัมพันธกับดานนิสัยในการเรียน และเจตคติตอการเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความสัมพันธกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
โปรแกรม MLP 

1. อยากใหครูสอนชาลงและทบทวนใหนักเรียนเกิดความเขาใจ (5) 
2. การลงโทษนักเรียน ควรทําโทษเปนรายบุคคล เพื่อไมใหเปนตัวอยาง บทลงโทษตองใหเหมาะสมกับ
ความผิด และเปนการใหกําลังใจแกนักเรียนท่ีทําดีแลว (5) 
3. ตัวนักเรียนมีพื้นฐานในเรื่องท่ีเรียนไมดีพอ ทําใหเรียนไมทัน (4) 
4. เพื่อนบางครั้งทําใหบรรยากาศการเรียนเสีย (3) 
5. อยากใหมีเวลาเรียนเพิ่มข้ึน(3) 
6. อยากใหคุณครูสอนนักเรียนใหดีท่ีสุด ไมอยากใหสอนดวยอารมณหรืออารมณเสีย  (2) 
7. การเรียนบางวิชาไมสามารถใชในชีวิตประจําวนั (2) 
8.ไมควรใหการบานในชวงท่ีนักเรียนใกลสอบ ควรใหเวลานักเรียนไดกลับไปทบทวนเนื้อหาการเรียน
เพื่อเตรียมตัวสอบ (2) 
9. นักเรียนตามงานไมทัน เพราะงานเยอะเกิน (2) 
10. อยากใหครูใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ใหมากข้ึน (2) 
11. ความรวดเร็วในการแจงซอมอุปกรณหองเรียน เม่ือเกิดปญหายังไมสามารถลาชา (2) 
12 อยากใหมี TV เหมือนสถาบันกวดวิชาตางๆ เพราะคนท่ีนั่งขางหลังมองไมเห็น 
13. อยากให รร ขยายพืน้ท่ีใหใหญข้ึน 
14. ควรเพิ่มกิจกรรมบูรณาการไปกับวิชาความรูใหเด็กไดออกไปสูโลกภายนอกไดดีข้ึนกวานี้ทําใหเด็กมี
ความรูเพิ่มข้ึนโดยการศึกษาจากของจริง 
15 พัฒนานักเรียนใหรูจักการวิธีการทํางานเปนกลุม  
16. ควรจะแยกนักเรียนท่ีเกงและออนออกจากกัน เพื่อจะไดนํานักเรียนท่ีเกงมาพัฒนาอยางเต็มท่ีและ
นักเรียนท่ีออนมาพัฒนาไดอยางเหมาะสม 
17. เปนโรงเรียนท่ีดีมีการสอนการเรียนดี  
18. คอมพิวเตอรของโรงเรียนท้ังหองเรียนและหองเรียนคอมพิวเตอรมีไวรัส  
19. ไมใหมีนักเรียนในหองมากจนเกินไป   

โปรแกรม EP 
1.อุปกรณในหองเรียนควรไดรับการปรับปรุง เชน ลําโพงแตก สีจอเพียน และอยากได I-Board  (2) 
2.บางทีการบานเยอะเกินไป 
3. ครูบางคนไมสอน สั่งงานอยางเดียว และออกสอบยาก 
4. ในบางรายวิชา ครูยังอธิบายไมชัดเจน สอนไมเขาใจ 
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สรุปปญหาที่มีผลกระทบตอการเรียนของนกัเรียน โปรแกรมการเรียน MLP โดยเรียง 3 อันดับ 
 นักเรียน ม.2 จําแนกตามผลการเรียน 

อันดับที่ ผลการเรียน ตํ่ากวา 2.75 ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน มากกวา 3.25 
1 ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ 
2 สงงานไมทันตามเวลาท่ี

กําหนด 
ไมมีสมาธิในการเรียน ครูสอนไมเขาใจ   

3 ไมมีสมาธิในการเรียน ครูสอนไมเขาใจ  กับ ติดเพื่อน 
ชอบคุยในหองเรียน 

ไมมีสมาธิในการเรียน 

 
 นักเรียน ม.3 จําแนกตามผลการเรียน 

อันดับที่ ผลการเรียน ตํ่ากวา 2.75 ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน มากกวา 3.25 
1 ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ ไมมีสมาธิในการเรียน 
2 ไมมีสมาธิในการเรียน / เรียนไม

ทันเพื่อน / สงงานไมทันตามเวลา
ท่ีกําหนด 

ไมมีสมาธิในการเรียน ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน 

3 เนื้อหาการเรียนยากเกินไป เรียนไมทันเพื่อน ครูสอนไมเขาใจ   
 
 นักเรียน ม.4 จําแนกตามผลการเรียน 

อันดับที่ ผลการเรียน ตํ่ากวา 2.75 ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน มากกวา 3.25 
1 ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ 
2 ครูสอนไมเขาใจ /ไมมีสมาธิใน

การเรียน 
ครูสอนไมเขาใจ ครูสอนไมเขาใจ   

3 สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด ไมมีสมาธิในการเรียน ไมมีสมาธิในการเรียน 
 
 
สรุปปญหาที่มีผลกระทบตอการเรียนของนกัเรียน โปรแกรมการเรียน EP โดยเรียง 3 อันดบั 
 นักเรียน ม.2 จําแนกตามผลการเรียน 

อันดับที่ ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน มากกวา 3.25 
1 ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 
2 ครูสอนไมเขาใจ   ไมมีสมาธิในการเรียน /  

 กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป   
3 สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ 
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 นักเรียน ม.3 จําแนกตามผลการเรียน 

 
อันดับที่ ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน มากกวา 3.25 

1 ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ 
2 ครูสอนไมเขาใจ  /  

ไมมีสมาธิในการเรียน /  
เรียนไมทันเพื่อน 

ครูสอนไมเขาใจ   

3 สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด เนื้อหาการเรียนยากเกินไป 
 
 นักเรียน ม.4 จําแนกตามผลการเรียน 

อันดับที่ ผลการเรียน 2.75-3.25 ผลการเรียน มากกวา 3.25 
1 ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ  /  

ครูสอนไมเขาใจ / 
ไมมีสมาธิในการเรียน / 
กิจกรรมของ 

ไมมีสมาธิในการเรียน 

2 โรงเรียนมากเกินไป  / 
เนื้อหาการเรียนยากเกินไป 

ครูสอนไมเขาใจ   

3 สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด / ติดเพื่อน ชอบคุย
ในหองเรียน 

เรียนไมทันเพื่อน /  
สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 
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แบบสอบถาม 

ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2555 
 

คําชี้แจงในการทําแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด 4 ตอน จาํนวน 4 หนา ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักเรียน 

ตอนที่ 2  ปจจัยที่มีผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
ตอนที่ 3  ปญหาที่มีผลกระทบตอการเรยีนของนักเรยีน 
ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

2. ขอความรวมมือจากนักเรียนทกุคนในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ  
คําตอบของนักเรียนไมมีถูกหรือผิด ไมมีผลกระทบตอการเรียนแตอยางใด  เพราะไมไดนําคําตอบไปเปดเผยเปน
รายบุคคล  แตจะนําไปใชเพือ่ใหเกิดประโยชนแกนักเรยีน 
 

********************************************************************************************************* 
 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนทาํเครื่องหมาย  ลงในชอง  ใหตรงกับความเปนจริงที่สุด 
1. ระดับช้ัน   1. ม.2    2. ม.3   3. ม.4 

 
2. โปรแกรมการเรียน  1. MLP    2. EP 

 
3. ผลการเรียน   1. ตํ่ากวา 2.75   2. 2.75-3.25   3. 3.25 ข้ึนไป  
 
ตอนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีผลตอสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลวทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เปนจริง  
 

2.1 ดานนิสัยในการเรียน 

ขอความ ปฏิบัติทุก
คร้ัง 

ปฏิบัติ
บอยคร้ัง 

ปฏิบัติ
นอยคร้ัง 

ไมปฏิบัติ
เลย 

1. ขาพเจาชอบอานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียนในวิชานั้นๆ     
2. ขาพเจานํางานอ่ืนข้ึนมาทําในขณะท่ีครูสอน     
3. ขาพเจาชอบคุยกับเพื่อน ขณะท่ีครูสอน     
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ขอความ ปฏิบัติทุก
คร้ัง 

ปฏิบัติ
บอยคร้ัง 

ปฏิบัติ
นอยคร้ัง 

ไมปฏิบัติ
เลย 

4. เมื่อขาดเรียน ขาพเจาจะติดตามเนื้อหาโดยสอบถามจากเพื่อนหรือครูผูสอน     
5. ขาพเจาลอกงานเพื่อน     
6. ขาพเจาวางแผนทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมตัวใหพรอมกอนการสอบ     
7. ขาพเจาทํางานไมเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด     
8. ขาพเจาเรงทํางานเมื่อใกลถึงกําหนดสง     
9. ขาพเจาพยายามแกไขขอผิดพลาดในงานท่ีครูตรวจ     
10. ขาพเจาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากบทเรียนท่ีครูสอน     
 
2.2 เจตคติตอการเรียน 

ขอความ มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด 
1. ขาพเจาคิดวาการเรียนเปนเร่ืองยาก     
2. ขาพเจาคิดวาการเรียนเปนเร่ืองนาเบ่ือ     
3. ขาพเจาสนใจเรียนทุกวิชาอยางจริงจัง     
4. ขาพเจาต้ังใจเรียนเพื่อใหไดเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน     
5. ขาพเจาไมเขาเรียนในรายวิชาท่ีไมชอบ     
6. ขาพเจารูสึกวาความรูท่ีไดจากการเรียน ไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง     
 
2.3  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

ขอความ มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด 
1. ขาพเจามีความขยันมากข้ึนเมื่อรูตัววาไดคะแนนนอยกวาเพื่อน     
2. อนาคตของขาพเจาข้ึนอยูกับความสําเร็จในการเรียน     
3. ขาพเจาเช่ือวา “ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น     
4. ขาพเจาอยากใหหมดเวลาเร็วๆ โดยเฉพาะช่ัวโมงเรียนท่ีมีเนื้อหายาก     
5. ขาพเจาจะอานซํ้าหลายคร้ังในบทเรียนท่ียาก จนเขาใจแลว จึงผานไป     
6. ขาพเจาพอใจในงานท่ีทําดวยความสามารถของตนเอง     
7. ขาพเจาไมพยายามทําความเขาใจกับบทเรียนท่ียาก     
 
2.4 คณุภาพการสอน 

ขอความ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
1. ครูบอกจุดประสงคการเรียนรูในแตละคร้ังกอนเร่ิมสอน     
2. ครูสอนไดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีต้ังไว     
3.ครูทบทวนบทเรียนเกากอนเร่ิมสอนบทเรียนใหม และนําขอผิดพลาดจากแบบฝกหัด
มาอธิบายกอนสอนบทเรียนใหม 

    

4. ครูจัดกิจกรรมประกอบการสอนท่ีหลากหลาย พรอมท้ังยกตัวอยางประกอบ เพื่อให
นักเรียนเขาใจบทเรียน 

    

5. ครูสอนเนื้อหาสาระท่ีสําคัญอยางมีลําดับข้ันตอนเหมาะสม     
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ขอความ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
6. ครูทําการแกไขหรือชวยเหลือนักเรียนท่ีมีขอบกพรองทางการเรียน     
7. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น     
8. ครูใชสื่อท่ีหลากหลาย เพื่อประกอบการสอน     
9.  เอกสารประกอบการเรียนเหมาะสมกับระดับช้ันท่ีเรียน     
10. ครูช้ีแจงใหนักเรียนทราบวิธีการประเมินผลการเรียนในวิชาท่ีสอน     
 
2.5  สภาพแวดลอมทางบาน 

ขอความ มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด 
1. ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณการเรียน     
2. ผูปกครองติดตามผลการเรียนของขาพเจา     
3. ผูปกครองจะไมรบกวน หรือใหชวยทํางานอ่ืน เมื่อเห็นวาขาพเจากําลังอานหนังสือ
เรียน หรือกําลังทํางานท่ีครูมอบหมาย 

    

4. ผูปกครองแนะนําใหเห็นความสําคัญของการเรียน     
5. ผูปกครองแนะนําและใหกําลังใจ เมื่อขาพเจามีปญหาทางการเรียน     
6. ผูปกครองพึงพอใจ ชมเชย และใหรางวัล เมื่อขาพเจามีผลการเรียนดีข้ึน     
7. ผูปกครองเปรียบเทียบเร่ืองการเรียนของขาพเจากับพี่นองหรือคนอ่ืนๆ     
8. ผูปกครองซักถามเก่ียวกับการวางแผนการเรียนในอนาคตของขาพเจา     
9.  ผูปกครองตรวจสอบการบานของขาพเจา     
 
2.6 บรรยากาศในชั้นเรียน 

ขอความ มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด 
1. ความพรอมของอุปกรณการเรียนในหองเรียน     
2. เนื้อหาสาระท่ีเรียนยากเกินไป     
3. นักเรียนไมสนใจสิ่งท่ีครูสอน     
4. นักเรียนถามครู เมื่อเรียนไมเขาใจ     
5. ครูสนใจนักเรียนอยางเทาเทียมกัน     
6. ครูมีเหตุผลและลงโทษตามความเหมาะสม     
7. ครูสอนเร็วเกินไป ทําใหเรียนไมทัน     
8. เพื่อนทําใหบรรยากาศในการเรียนเสีย     
9. เพื่อนจะชวยเหลือ เมื่อขาพเจามีปญหาในการเรียน     
10. เมื่อใกลสอบ ขาพเจาและเพื่อนชวยกันอานหนังสือและติวรวมกัน     
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ตอนท่ี 3  ปญหาท่ีมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน 
 
คําช้ีแจง จงเรียงลําดับ 1-10 โดยเขียนไวหนาขอที่นักเรยีนคิดวาเปนปญหาที่มีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน 

จากมากไปหานอย 
  ...................................... 1. ความรูพื้นฐานเดิมไมดีพอ 
  ..................................... 2. ครูสอนไมเขาใจ 
  ..................................... 3. ไมมีสมาธิในการเรียน 
  ..................................... 4. กิจกรรมของโรงเรียนมากเกินไป 
  .................................... 5. เรียนไมทันเพื่อน 
  .................................... 6. สงงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 
  .................................... 7. เนื้อหาการเรียนยากเกินไป 
  ..................................... 8. ติดเพื่อน ชอบคุยในหองเรียน 

..................................... 9. การทําโทษของครูโดยใหนักเรียนออกนอกหองเรียน 

..................................... 10. ครูใชงานนักเรียนในเวลาเรียน 
 

ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
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