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บทคัดยอ 

 

ชื่องานวิจัย ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อผูวิจัย นางสาวกนิศพิชญา  อัฐมาธิตภักดี 

ปการศึกษา 2562 

 

งานวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ

ของปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

จํานวน 441 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling)  และกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน ( Krejcie &Morgan ) เคร่ืองมือที่

ใชในการวิจัย แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และหาคาสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา 

              1. ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี          

อรรถวิทยพณิชยการ ผลปรากฏวา พฤติกรรมการเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง (x̄ = 3.08, SD = 0.77) เจตคติตอการเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก (xˉ= 3.90, SD = 0.77) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก (xˉ= 3.80, SD = 0.85) การสนับสนุนของครอบครัว โดยภาพรวมนักศึกษาม ี                       

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (xˉ= 3.90, SD = 0.91) ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย โดย

ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  (x̄= 4.24) และ (SD = 0.82)  ความสัมพันธระหวาง

นักศึกษากับกลุมเพื่อน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (xˉ= 4.24, SD = 0.82) 

บรรยากาศทาง การเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (xˉ= 3.29, SD 

= 0.94) ลักษณะมุงอนาคต โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (x̄= 4.12, SD = 0.80)   

  2. การหาคาสหสัมพันธ Pearson พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01 ยกเวนดาน พฤติกรรมการเรียนไมมีความสัมพันธกับความสัมพันธระหวาง

นักศึกษากับกลุมเพื่อน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

จากการทํางานวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ที่ให

โอกาสในการทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ใหความรวมมือใน           

การตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการการ กําหนดนโยบายแมบทในการดําเนินงาน                 

4 ประการ คือ ความเปน เลิศ ความทันสมัย ความรับผิดชอบตอสังคม และการรักษาศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ มีวิสัยทัศน (VISION) วาเปนองคกรการเรียนรูที่มีคุณภาพเพื่อสรางคนใหมีศักยภาพสูงสุด           

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จะไดรับการพัฒนาเปนองคกรการเรียนรู ที่มีคุณภาพตอ

การสรางความรูที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่ตนศึกษาอยู ใหมีสมรรถนะสูงเปนแบบสากล มีความรู

คูคุณธรรม รับผิดชอบตอสังคม และดํารงรักษา ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย พันธกิจ ของ

วิทยาลัยฯ (MISSION)  คือ 1. ผลิตนักศึกษาที่มีความคิดสรางสรรคมีทักษะมีคุณธรรม และ

จริยธรรม 2. มุงเนนการวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูและการพัฒนาวิทยาการใหมๆ 3. บริการทาง

วิชาการแกชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสูเซียน 4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการ

ประกันคุณภาพ 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนแรงผลักดันภายในตัวบุคคลที่แสดงถึงความตองการประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาตางใหความหมายของ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไวในแนวทางเดียวกัน แมคแคลแลนด McClelland (1953) ไดนิยามแรงจูงใจ 

ใฝสัมฤทธิ์วา เปนความปรารถนาของบุคคลหรือเปนแรงขับภายในบุคคลที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให

สําเร็จลุลวงตามเปาหมายหรือมาตรฐานที่กําหนดไว และ Rabideau (2005) ไดใหความหมายไวใน

ทํานองเดียวกันวา บุคคล แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนความตองการที่จะบรรลุความสําเร็จ หรือให

ไดผลดีเลิศแตละบุคคลจะบรรลุความตองการของตนเองในหลากหลายวิธี และขับเคลื่อนสู

ความสําเร็จดวยเหตุผลที่แตกตางกัน ซึ่งอาจจะเปนเหตุผลภายในตัวบุคคลหรือเปนเหตุผลจากความ

ตองการภายนอกก็ได จะเห็นไดวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤตกรรมอัน 

มุงมั่นที่จะไปถึงเปาหมาย ซึ่ง สุรางค (2541) กลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วาเปนแรงขับใหบุคคล

พยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเปนเลิศที่ตนเองได             

ต้ังไว บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะไมทํางานเพราะหวังรางวัลแตทําเพื่อจะประสบความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหนักศึกษาประสบ

ความสําเร็จในการเรียน และยังมีสวนในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มี

คุณภาพ เน่ืองจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนแรงขับที่อยูภายในตัวมนุษยที่ทําหนาที่กระตุนใหเกิด
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ความมุงมั่นในการทํางาน (วิภาพร, 2542) คนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีความพยายามใน           

การกระทําไปสูเปาหมายโดยไมลดละและพรอมที่จะทํางานดวยความเต็มใจ (โยธิน, 2533) และ

แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงออกมาเพื่อนําไปสูความสําเร็จในเปาหมายที่ต้ังไว ผลงานที่

ออกมามีคุณภาพและงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว (วิไลวรรณ และคณะ, 2549) 

 ในฐานะที่ผู วิจัยรับผิดชอบดูแลงานดานวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย             

พณิชยการ  จึงไดสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา                             

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ทั้งน้ีเพื่อนําขอมูลสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ ที่สามารถ

นําไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ 

(MISSION)  ที่วาผลิตนักศึกษาที่มีความคิดสรางสรรคมีทักษะมีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่ อ ศึ ก ษ า ป จ จั ย ที่ มี ผ ล ต อแ ร ง จู ง ใ จ ใ ฝ สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า                             

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                      

ปการศึกษา 2562 จํานวน 2,825 คน (ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 จากสํานักทะเบียนและวัดผล)   

 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย          

พณิชยการ  ปการศึกษา 2562 จํานวน จํานวน 441 คน  ไดมาจากการสุมอยางงาย  

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ต้ังแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 จนถึงเดือน มีนาคม 

 พ.ศ. 2563   

 พื้นท่ีในการเก็บขอมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลสวนบุคคล 

  1.1 เพศ 

  1.2 อายุ 

  1.3 สาขาวิชา 

  ตัวแปรตาม คือ ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย 

  1.1 พฤติกรรมการเรียน  

1.2 เจตคติตอการเรียน 

1.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

1.4 การสนับสนุนของครอบครัว 

1.5 ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับกลุมเพื่อน   

1.6 ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับครู 

1.7 บรรยากาศทางการเรียน 

1.8 ลักษณะมุงอนาคต 

และความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

  1. ปจจัยท่ีมีผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง องคประกอบตางๆ ที่มีผลตอความรู

ความสามารถของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ซึ่งประกอบดวย 

1.1 พฤติกรรมการเรียน  หมายถึง การแสดงออกในหองเรียน เชน วิธีการใน 

การเรียน การรูจักใชเวลา การปฏิบัติตน สามารถสังเกตไดในชั้นเรียน 

1.2 เจตคติตอการเรียน หมายถึง ความรูสึกของนักศึกษาที่มีตอความสาํคัญของ 

การเรียน คุณคาของการเรียน และ ประโยชนของการเรียน ซึ่งเปนแนวโนมในการแสดงพฤติกรรม

ตางๆ ที่มีตอการเรียนของนักศึกษา 

1.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความขยันเอาใจใสในการเรียน มีระเบียบวินัย 

ในตนเองมีความมุงมั่นที่จะทําใหเกิดความสําเร็จในการเรียน 

1.4 การสนับสนุนของครอบครัว หมายถึง การที่นักศึกษาไดรับความชวยเหลือ  

ความรัก ความเอาใจใส และไดรับการยอมรับจากครอบครัว 
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1.5 ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับกลุมเพื่อน หมายถึง การที่นักศึกษาไดรับ 

ความชวยเหลือ ความรัก ความเอาใจใส และไดรับการยอมรับจากเพื่อนในหองเรียน 

1.6 ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับครู หมายถึง การที่นักศึกษาไดรับความรู 

ความชวยเหลือ ความรัก ความเอาใจใส และไดรับการยอมรับจากครูผูสอน 

1.7 บรรยากาศทางการเรียน หมายถึง สภาพการณที่เอ้ือตอการเรียนการสอนใน 

หองเรียน เชน ความพรอมของอุปกรณภายในหองเรียน พฤติกรรมของครูที่แสดงออกตอนักเรียน 

ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและไมดีตอครู หรือพฤติกรรมของนักเรียนและเพื่อน ที่แสดงออกในขณะ             

ที่กําลังเรียนในหองเรียน  

1.8 ลักษณะมุงอนาคต หมายถึง ลักษณะมุงอนาคตเปนขบวนการ หรือ การตัดสินใจ  

แสวงหาแนวทางที่ดีที่สุด โดยมีการวางแผน ดําเนินการตามเปาหมาย การแกปญหา เพื่อนําไปสู  

การปฏิบัติและนํามาซึ่งอนาคตที่พึงประสงค 

นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย พณิชยการ              

ปการศึกษา 2562 จํานวน จํานวน 441 คน   

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ได ทราบ ถึง ปจ จัย ที่มี ผล ตอแรง จูงใ จใฝ สัม ฤท ธิ์ท าง กา รเ รีย นข อง นัก ศึก ษ า                             

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 2. ไดทราบถึงความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 3. ไดขอมูลสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ ที่สามารถนําไปปรับปรุง แกไข และพัฒนา             

การจัดการเรียนการสอน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประกอบดวย 

1.1 พฤติกรรมการเรียน  

1.2 เจตคติตอการเรียน 

1.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

1.4 การสนับสนุนของครอบครัว 

1.5 ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับ 

     กลุมเพื่อน   

1.6 ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับครู 

1.7 บรรยากาศทางการเรียน 

1.8 ลักษณะมุงอนาคต 

 

ความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอ                           

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขอมูลสวนบุคคล 

 1.1 เพศ 

 1.2 อายุ 

 1.3 สาขาวิชา 

 



บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียน 

 1.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับเจตคติตอการเรียน 

 1.3 เอกสารที่เกี่ยวของกับแรงจูงในใฝสัมฤทธิ์ 

 1.4 เอกสารที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนของครอบครัว 

 1.5 เอกสารที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู 

 1.6 เอกสารที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางนักเรียนกับกลุมเพื่อน 

 1.7 เอกสารที่เกี่ยวของกับบรรยากาศทางการเรียน 

 1.8 เอกสารที่เกี่ยวของกับลักษณะมุงอนาคต 

2.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

1.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียน 

 ความหมายท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียน 

 โฮลทซแมน (Holtzman. 1965 : 7) ไดกลาวถึงนิสัยในการเรียนวา หมายถึง พฤติกรรม           

การเรียนที่แสดงออกอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับ 

 1) การใชเวลาเรียน ไดแก การรูจักใชเวลาในการเรียนไดอยางเหมาะสม และการทํางาน

โดยรูจักแบงเวลาวาควรทําเร่ืองใดกอนหลัง ไมผัดผอน หลีกเลี่ยง รอเวลาทําในเวลากระชั้นชิด               

ไมเสียเวลากับเร่ืองที่ไมเปนสาระจนเกินควร และปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทันเวลา 

 2) วิธีการเรียน ไดแก การรูจักใชวิธีการเรียนที่ถูกตอง มีการวางแผนตระเตรียมงานกอนลง

มือทํา รูจักแหลงขอมูลที่ตองการทราบ ทํางานดวยความมีระเบียบรอบคอบ ทําใหงานสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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สรุปวา นิสัยในการเรียนเปนพฤติกรรมที่สืบเน่ืองมาจากทักษะในการเรียนและเทคนิคใน

การเรียนสําหรับนักศึกษาอาจถือไดวาเปนเทคนิคในการเรียนอยางหน่ึง  ซึ่งกอใหเกิดพฤติกรรม

ทางดานการเรียนที่ปฏิบัติเปนประจํา  โดยพฤติกรรมสวนน้ีมากจาเทคนิคในการเรียน  รวมถึง               

การทํางานและการใชเวลาอยางเหมาะสมของนักศึกษาดวย 

 เครนตัน และบารคเลย (Cranston ;& Barclay. 1985 : 136) ไดใหความเห็นวาพฤติกรรมใน

การเรียนของผูเรียน และเจตคติของผูเรียนที่มีตอการเรียน การสอน ผูสอน และสัมพันธภาพกับ

เพื่อน หมายถึง วิธีการเรียนของผูเรียนที่ตอบสนองตอสิ่งเราขณะน้ันเอง 

 เฟรดเดอริก , คิทเชน และแมคเอลวี (Frederick, Kichen ; & Mcelevee. 1947 : 10) กลาววา 

นิสัยในการเรียนและเทคนิคในการเรียนมิไดเกิดจากสัญชาตญาณหากแตเปนสิ่งที่ตองฝกฝนแกไข

ขัดเกลา และพัฒนาจนถึงจุดสมดุลระหวางที่ทําไปกับผลงานที่ออกมาและนําไปใชจริง 

 ไอแซงค , อาโนลด และเมลลี (Eysenck ; Armold ;& Meili. 1972 : 92-93) กลาววา นิสัย

หมายถึงแนวโนมที่แตละบุคคลจะแสดงพฤติกรรมจนเปนกิจนิสัย และเปนไปโดยอัตโนมัติ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไดรับการฝกฝนหรือประสบการณ ดังน้ันนิสัยทางการเรียนจึงเปนพฤติกรรม

ทางดานการเรียนที่ปฏิบัติเปนประจําจนกลายเปนนิสัย 

แครนตัน และบารคเลย (Cranston ;& Carcley. 1985 : 136) ไดใหความเห็นวา พฤติกรรม

ในการเรียนของผูเรียน และเจตคติของผูเรียนที่มีตอการเรียน การสอน และสัมพันธภาพกับเพื่อน 

หมายถึงวิธีการเรียนของผูเรียนที่ตอบสนองตอสิ่งเราขณะน้ันเอง 

 ธีรยุทธ เสนียวงศ ณ อยุธยา (2525 : 33) ไดอธิบายความหมายและลักษณะของพฤติกรรม

การเรียนพอสรุปไดวา พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมที่นักเรียนแสดงออก

เพื่อมุงพัฒนาในดานความรูเจตคติและทักษะตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวในวิชาตางๆ 

 กิ่งกาญจน ปานทอง (2545 : 19) ไดอธิบายวาพฤติกรรมการเรียน หมายถึงการปฏิบัติตัว

ของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนในหองเรียนอยางเหมาะสม ไดแก การแบงเวลาในการเรียน การฟง 

การอาน การจดโนตเพื่อชวยจํา การสงการบาน การทบทวนบทเรียนและการเตรียมตัวสอบ 

 จากขอความขางตนอาจจะกลาวไดวา นิสัยในการเรียน คือพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่

เกี่ยวกับการศึกษาเลาเรียน โดยเฉพาะวิธีการในการเรียน การรูจักใชเวลา การปฏิบัติตน ซึ่งปฏิบัติ

เปนประจําในการเรียนเกิดจากการเรียนรูและสามารถปรับปรุงแกไขไดดวยวิธีการที่เหมาะสม 

 ประเภทของวิธีการเรียนและพฤติกรรมการเรียน 

 เชอริล ริชแมน และแอนโทนี กาซา (ศักด์ิชาย ชูศรีโฉม. 2535 20 ; อางอิงจาก Sheril 

Reichman ; & Anthony. 1975 : 86-87) ไดแบงประเภทของวิธีการเรียนไว 6 แบบ คือ  

1. แบบอิสระ ลักษณะผูเรียนแบบน้ีชอบที่จะคิดและทํางานในเร่ืองตาง ๆ ดวยตนเอง 
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2.  แบบหลีกเลี่ยง ผูเรียนแบบน้ีจะไมสนใจการเรียนรูเน้ือหาวิชาในชั้นเรียนตามแบบแผน

ทัศนะของผูเรียนแบบน้ีเห็นวาหองเรียนเปนสิ่งที่ไมนาสนใจ 

3. แบบรวมมือ ผูเรียนแบบน้ีรูสึกวาคนสามารถเรียนรูไดมากที่สุด โดยการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นความรูและความสามารถซึ่งกันแสละกัน 

4. แบบพึ่งพา ลักษณะของผูเรียนแบบน้ีเปนแบบที่แสดงความอยากเรียนรูนอย และจะ

เรียนรูเฉพาะสิ่งที่ถูกบังคับหรือกําหนดใหเรียน 

5. แบบแบงชั้นเรียน  แบบน้ีผูเรียนเน้ือหาวิชาเพื่อที่จะทําคะแนนใหไดดีกวาคนอ่ืนๆ ใน

ชั้นเรียน 

6. แบบมีสวนรวม ลักษณะของผูเรียนแบบน้ีตองการที่จะเรียนรูเน้ือหาวิชาและชอบเขาชั้น

เรียน มีความรับผิดชอบที่จะเรียนรูใหมากที่สุดจากชั้นเรียน 

จากการแบงวิธีการเรียนขางตน สรุปไดวานักศึกษาแตละคนจะมีวิธีการเรียนหรือ

พฤติกรรมการเรียนที่เปนลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป ตามความชอบของตางละคนในสภาพการ

เรียนตางๆ  

 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียน 

 เนกกุล กรีแสง (2520 : 43-50) ไดเนนใหเห็นถึงความสําคัญของวิธีเรียนของนักเรียนซึ่ง

เปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการเรียนวา นักเรียนจะบรรลุจุดมุงหมายในการเรียนที่

ดีน้ันจะตองมีวิธีการเรียนที่ถูกตอง โดยวิธีการเรียนน้ันมีองคประกอบที่นักเรียนจะตองใหความ

สนใจคือ การฝกฝน การรูผลงาน การแบงบทเรียนเปนตอนๆ การใชประสาทรับรูชวยในการเรียน 

เคร่ืองลอใจ หมายถึง สิ่งของหรือสถานการณที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ ใหทํากิจกรรมหรือแสดง

พฤติกรรม และความเอาใจใสตอการเรียน 

 รุงทิวา จักรกร (2527 : 21) ไดกลาวพอสรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียน

ประกอบดวย 

1. ลักษณะของผูเรียน ไดแก ความพรอม ความตองการที่จะเรียนรู ความสามารถในการ

รับรู อารมณที่อยากจะเรียนรู ความสามารถในการจําสิ่งที่เรียนรูแลว ระดับเชาวนปญญา เจตคติตอ

การเรียนรู และสุขภาพจิต 

2. ลักษณะของการเรียนรู สิ่งที่จะเรียนรูอาจแบงออกไดเปน  2 ชนิด คือ 

2.1 บทเรียน ไดแก เน้ือหาสาระหรือเร่ืองราวที่จะเรียน โดยลักษณะของบทเรียนที่มีผล

ตอประสิทธิภาพในการเรียนรู คือ ความสั้น – ยาวของบทเรียน ความยาก – งายของบทเรียน เปนตน 

2.2 สื่อประกอบการเรียน ไดแก สื่อสารการเรียนตาง ๆ ที่ชวยใหเกิดการเรียนรูไดงาย

ขึ้น เร็วขึ้น เชน หนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ สไลด ภาพยนตร และ อ่ืนๆ โดยาลักษณะของสื่อประกอบ
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ของบทเรียนที่มีตอประสิทธิภาพในการเรียนรู ไดแก ความชัดเจน ความซับซอน และความ

เหมาะสม ของสื่อ 

3. วิธีการเรียนรู การเรียนรูของบุคคลอาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

 3.1 การเรียนรูดวยตนเอง 

 3.2 การเรียนรูโดยมีครูสอน 

 4.  แรงจูงใจในการเรียน จะเปนสิ่งที่กระตุน หรือแรงดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมทางการ

เรียนรูออกมา ความตองการอยากรู อยากพัฒนาตนเอง ใหกานหนา มีความพึงพอใจที่จะเรียน มีเจต

คติที่ดีตอบทเรียน ตอครูผูสอน ยอมกอใหเกิดผลการเรียนที่นาพอใจ 

 สงัด อุทรานันท (2525 : 42) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา องคประกอบของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเรียนน้ัน นอกจากวิธีการเรียนแลว ลักษณะของการเรียน อัตราการเรียนของผูเรียนก็มี

สวนสําคัญเชนกัน 

 กลาวโดยสรุปก็คือ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนน้ันประกอบดวย

ลักษณะของนักเรียน ลักษณะของสิ่งที่จะเรียนรู วิธีการเรียนรูและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน

ซึ่งตัวแปรที่กลาวมาขางตนน้ี จะสงผลใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนตามความมุงหวัง

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับนักเรียนเปนสําคัญ 

 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียน 

 พฤติกรรมการเรียนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ถาผูเรียนมีพฤติกรรมที่ดีก็จะมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในทางตรงกันขามถาผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ไมดี  ก็จะสงผล

ใหผลการเรียนตํ่า  แตอยางไรก็ตามพฤติกรรมทางการเรียนสามารถพัฒนาได ดังที่มีผูเสนอแนวทาง

ในการปรับปรุงพัฒนาใหเกิด พฤติกรรมการเรียน ไวดังน้ี 

 กอ สวัสดิพานิช (2529 : 2) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของ

นักเรียน หรือวิธีการเรียนที่ดีน้ันวา เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดยากในตอนตน แตถาปฏิบัติติดตอกันเปน

เวลานานพอสมควรแลว วิธีเรียนน้ันก็จะติดเปนนิสัยประจําตัว ซึ่งเปนพฤติกรรมการเรียนที่ดี ไดแก 

การแบงเวลาสําหรับศึกษาไวเปนสัดสวน เมื่อถึงเวลาเรียนก็เรียน ต้ังอกต้ังใจเรียน พยายามรักษา

เวลา และทําตารางเวลาที่กําหนดไวใหไดทุกวัน หาสถานที่ที่ตองการศึกษาใหเหมาะสม บังคับใจ

ใหแนวแนตอการเรียน และทํางานตองทําใหสําเร็จ กําหนดงานที่จะทําไวใหเหมาะสมกับ

ความสามารถ 

 นอกจากน้ี สมิธ (Smith. 1970 : 2 - 35)ไดเสนอวิธีในการเรียนที่ดีขึ้นโดยการปรับปรุงดาน

ตาง ๆ ดังน้ี 
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1. การอาน องคประกอบที่สําคัญที่ทําใหการอานมีประสิทธิภาพ คือ ความเร็วและความ

เขาใจในเน้ือหาการอานที่รวดเร็วทําใหบุคคลสามารถอานเน้ือเร่ืองไดมากกวาหรือทบทวนเร่ืองราว

เดิมซ้ําๆ ไดหลายคร้ัง ในชวงเวลาที่จํากัด สวนความเขาใจในเน้ือหาจะตองพยายามจําจุดมุงหมาย

ของเร่ืองน้ันใหได 

2. การขีดเสนใต เพื่อเนนจุดสําคัญที่อาจเปนปญหา ขอเท็จจริงความคิดเห็นของผูเรียนเพื่อ

จําไวหรือทําใหเห็นไดงายชัดเจนหรือแสดงจุดออนที่เรายังไมเขาใจ 

3. การจดโนต สวนที่สําคัญที่ไดอานหรือรับฟงจะชวยใหจําได 

4. การทบทวนหลังจากที่ไดเรียนมาแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทบทวนเร่ืองที่ไดเรียนมา

โดยใชชวงเวลาหน่ึง ๆ เพื่อคงความรอบรูในเร่ืองน้ันๆ ไว 

5. การเขียน การเขียนรายงานหรือทําการบานที่ไมไดดีอาจเน่ืองมาจากไมรูเร่ืองน้ันจริงๆ 

ซึ่งปรับปรุงไดโดยการศึกษาใหเขาใจ 

6. การใชหองสมุด 

 ทิพาวดี เอมะวรรธนะ (2539 : 3 - 26) ไดเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 ผูเรียนมองเห็นปญหาของตน เมื่อผูเรียนตระหนักวาวิธีการเรียนในปจจุบันของตน

ยังไมดีพอที่จะประสบผลสําเร็จในการเรียนตามที่ตนมุงหมายดวยสาเหตุใดก็ตาม ก็แสดงวาผูเรียน

เร่ิมมองเห็นปญหาของตนแลว 

 ขั้นที่ 2 มองวิธีการแกปญหา เมื่อผูเรียนตองการปรับปรุงตนเองก็เร่ิมตนหาทางแกปญหา 

ซึ่งระยะน้ีเปนระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผูเรียนจะแสวงหาผูชวยเหลือ เชน ปรึกษากับครู หรือขอรับ

บริการจากครูแนะแนว 

 ขั้นที่ 3 ดําเนินการแกปญหา โดยมีหลักการที่ควรยึด 6 ประการคือ 

1. สะสม (Gradualness) คือ การเรียนอยางคอยเปนคอยไป สะสมวันละนิด ไมใช

หักโหมเฉพาะกอนสอบเพียง 5 – 6 วัน 

2. ทําซ้ํา (Repetition) คือ การปองกันการลืมดวยการทองและทําแบบฝกหัดซ้ําๆ  

3. ย้ําแรงเสริม (Reinforcement) อาจเปนการใหรางวัลตนเอง ชมเชยตนเองเพื่อให

เกิดกําลังใจในการเรียน 

4. เพิ่มความกระตือรือรน (Active Learning) ตองมีความใสใจเร่ืองที่อานตลอดจน

การคิดหรือการกระทําสิ่งที่ตนตองการเสมอ 

5. เนนการปฏิบัติ (Practice) เมื่อศึกษาทฤษฏีแลวควรลงมือปฏิบัติใหเกิดความ

ชํานาญและทําไดแมน 

6. หาสิ่งเรา (Stimulus Control) โดยอาศัยการจัดสิ่งแวดลอมเขาชวยเปนตัวกระตุน 
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 ขั้นที่ 4 การปรับปรุงวิธีในการเรียน อาจใชวิธีการดังน้ี 

1. การจัดตารางเรียน เปนการวางแผนลวงหนา จัดแบงเวลาที่เหมาะสมและเปน

ตัวกระตุนใหเรงทํางานโดยบรรลุเปาหมาย 

2. เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนใหตนเองดวยวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง 

3. เรียนจากตําราดวยการอาน คิด สรุป และถามตนเอง 

4. ฝกการบันทึก เชน การเขียนตัวโนต เขียนลดหลั่นกัน ใชปากกาตางสีขีดหรือ

บันทึกตามลําดับความสําคัญ เปนตน 

5. ฝกเทคนิคการอานอยางรวดเร็ว เชน อานนํา การอานเปนชวงประโยค การอาน

เฉพาะใจความสําคัญ การอานคราวๆ หรือานผานตา 

 จากเอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนสรุปไดวา พฤติกรรมกาเรียนที่ดีน้ันจะสงผล

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นของแตสละบุคคล ซึ่งมีองคประกอบตาง ๆ ในการมีสวนสงเสริม

พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมของนักเรียน อันไดแก พฤติกรรมการสอนของครู ความพรอมหรือ

ธรรมชาติของผูเรียน สภาพแวดลอม อุปกรณการเรียน  เพื่อนรวมชั้น ทั้งน้ีตองอาศัยการฝกฝนอยาง

จริงจังและตอเน่ืองของตัวนักเรียนเอง โดยเร่ิมจากสํารวจวาตนเองบกพรองในพฤติกรรมใด เมื่อ

ไดรับขอมูลแลวจึงนําไปปฏิบัติพรอมกับหาวิธีปรับปรุงพฤติกรรมดังกลาวใหเหมาะสมกับตนเอง

เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอไปอันจะนําไปสูความสําเร็จดานการเรียนในที่สุด 

  

 1.2 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับเจตคติตอการเรียน 

 ความหมายของเจตคติ 

 คําวา  ทัศนคติ หรือ  เจตคติ  เปนศัพทบัญญัติทางวิชาการ  มีความหมายตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา “Attitude” มาจากภาษาลาตินวา “Aptus” เปนนามธรรม ที่หมายถึง ความเหมาะสม

หรือการดัดแปลงใหเหมาะสม ดังน้ัน เจตคติจึงหมายถึง การเตรียมพรอมแหงจิตใจของบุคคลในการ

กระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง เจตคติเมื่อเกิดขึ้นแลว จะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมอยางใดอยาง

หน่ึงของบุคคล และเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึกทางอารมณ (สุชา จันทรเอม. 2539 : 72) 

 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543 : 54) ไดใหนิยาม เจตคติหรือทัศนคติ หมายถึง 

ความรูสึกเชื่อ ศรัทธา  ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง จนเกิดความพรอมที่จะแสดงการกระทําออกมา ซึ่งอาจจะ

ไปในทางดีหรือไมดีก็ได เจตคติยังไมเปนพฤติกรรมแตเปนตัวการที่จะทําใหพฤติกรรม ดังน้ัน เจต

คติจึงเปนคุณลักษณะของความรูสึกที่ซอนเรนอยูภายในใจ 

 สุรางค โควตระกูล (2545 : 366) กลาววา เจตคติเปนแนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

สนองตอบตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรา ซึ่งอาจเปนไดทั้งคน วัตถุสิ่งของ หรือความคิด เจตคติอาจจะ
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เปนบวกหรือลบ ถาบุคคลมีเจตคติทางบวกตอสิ่งใดก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่งน้ัน แตถามีเจต

คติในทางลบก็จะหลีกเลี่ยง 

 ลักษณะของเจตคติ 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543 : 242 - 245) กลาววา เจตคติมีลักษณะดังน้ี 

1. เจตคติเกิดจากประสบการณ สิ่งเราตางๆ รอบตัว บุคคล การอบรมเลี้ยงดู การเรียนรู

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เปนสิ่งที่กอใหเกิดเจตคติ แมวาประสบการณที่เหมือนกัน 

ก็จะมีเจตคติที่แตกตางกันไปดวยสาเหตุหลายประการ เชน สติปญญา อายุ เปนตน 

2. เจตคติเปนความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเราเปนการเตรียมความพรอมภายในของ

จิตใจมากกวาภายนอกที่จะสังเกตได สภาวะความพรอมที่จะตอบสนองมีลักษณะที่ซับซอนของ

บุคคลที่จะชอบหรือไมชอบ ยอมรับ และจะเกี่ยวเน่ืองกับอารมณดวย 

3. เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมิน คือ ลักษณะความรูสึกหรือ

อารมณที่เกิดขึ้น ถาเปนความรูสึกหรือการประเมินวาชอบ พอใจ เห็นดวย ก็หมายความวาเปนเจต

คติทางบวกแตถาผลการประเมินออกมาในทางที่ไมดีก็หมายความวาเปนเจตคติทางลบ 

4. เจตคติเขมขน คือ มีปริมาณมากนอยของความรูสึก ถาชอบมากหรือเห็นดวยอยางยิ่งก็

แสดงวาเจตคติมีความเขมขนในระดับสูง 

5. เจตคติมีความคงทน เจตคติเปนสิ่งที่บุคคลยึดมั่นถือมั่น และมีสวนในการกําหนด

พฤติกรรมของบุคคลน้ัน การยึดมั่นในเจตคติตอสิ่งใดทําใหการเปลี่ยนแปลงเจคติเกิดขึ้น 

6. เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเปนสภาวะทาง

จิตใจซึ่งหากไมไดแสดงออกก็ไมสามารถจะรูไดวาบุคคลน้ันมีเจตคติอยางไร สวนเจตคติที่เปน

พฤติกรรมภายนอกจะแสดงออก เน่ืองจากถูกกระตุน และการกระตุนน้ียังมีสาเหตุอ่ืนๆ รวมอยูดวย 

เชน บุคคลแสดงความไมชอบดวยการดุดาคนอ่ืน และนอกจาก เหตุผลของการไมชอบแลว อาจเกิด

จากการถูกทาทายดวย 

7. เจตคติจะตองมีสิ่งเราจ่ึงเกิดการตอบสนองขึ้น แตก็ไมจําเปนวา เจตคติที่แสดงออกจาก

พฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอกจะสอดคลองกัน เพราะกอนแสดงออกบุคคลน้ัน อาจ

ปรับปรุงความรูสึกที่จะกระทําใหเหมาะสมกับปทัสถานของสังคม แลวจึงแสดงออกมาเปน

พฤติกรรมภายนอก 
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           เจตคติตอการเรียน 

 ศิริรัตน  ภูสกลเจริญศักด์ิ (2531 : 31) ไดใหความหมายของทัศนคติในการเรียนวา หมายถึง 

ความคิดเห็นหรือความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่มีตอประสบการณในเร่ืองการเรียนอันเกี่ยวของกับ

ตัวครู การศึกษาและเพื่อน ซึ่งแสดงออกในรูปพฤติกรรม 2 ลักษณะคือ 

1. ทัศนคติที่ดีตอการเรียนหรือทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) นักเรียนจะแสดงออก

ในลักษณะพึงพอใจในการเรียน สนใจเรียน มีความรูสึกวาครูเปนบุคคลที่นาเคารพ สามารถ

ถายทอดความรูสึกไดดี เห็นคุณคาของการศึกษา และเห็นวาเพื่อใหความชวยเหลือในเร่ืองการเรียน 

2. ทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนหรือทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) นักเรียนจะ

แสดงออกในลักษณะความไมพอใจ ไมชอบการเรียน ไมชอบครู ไมชอบเพื่อน ทําใหเกิดความ

ทอแท เบื่อหนาย ขาดเรียนบอยๆ 

สรุปไดวา เจตคติตอการเรียน หมายถึง ความคิด ความเชื่อ หรือความรูสึกของนักเรียนที่มี

ตอ ความสําคัญของการเรียน คุณคาของการเรียน และ ประโยชนของการเรียน ซึ่งเปนแนวโนมใน

การแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่มีตอการเรียนของนักเรียน 

 1.4 การสรางและการพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียน  

 การที่นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน ก็จะเปนตัวกําหนดแนวทางพฤติกรรมของตนเอง 

เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางของการเรียนการสอนไดเปนอยางดี อัจฉรา สุขารมณ (2527 : 183 - 

184) กลาวถึง การสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนไว ดังน้ี 

   1.4.1 การสรางเจตคติที่ดีตอโรงเรียนและวิชาตางๆ อาจทําไดโดย 

 1) จัดประสบการณ นําความพอใจ นําความสนุกสนานมาใหแกผูเรียน โดย

การสอนวิชาตางๆ ใหเกิดการเรียนรู ความเขาใจอยางแทจริง 

 2) ครูตองเปนแบบอยางที่ดีในเร่ืองตาง ๆ เชน ความประพฤติ ความมีวินัยใน

ตนเอง และวินัยทางสังคม ใหความอบอุน และพยายามทําความเขาใจและรับรูปญหาสวนตัวของ

เด็ก เด็กจะเลียนแบบเจตคติตอบางสิ่งบางอยางจากครูได 

 3) จัดสภาพแวดลอมตางๆ ในโรงเรียนใหนาสนใจ เชน สภาพของหองเรียน 

บรรยากาศใน หองเรียน มีการจัดหองสมุดศูนยหนังสือ หองอานหนังสือ 

  1.4.2 การเปลี่ยนแปลงแกไขเจตคติที่ไมดีตอการเรียน ทําไดดังน้ี 

  1) ใหการแนะแนวหรือคําแนะนําที่ถูกตอง ไดถามีเจตคติที่ไมดีตอวิชาเรียน 

อาจพูดถึงประโยชนที่ไดจากการเรียน ครูและนักเรียนตองรวมมือกัน 

  2) อาจใชพลังกลุมชวยในการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไมดีบางอยางมีการใหแรง

เสริมประเภทตางๆ โดยเลือกหาแรงเสริมที่ตรงกับความตองการของเด็ก 
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 1.3 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 นักจิตวิทยา และนักการศึกษาไดใหความหมายของคําวา แรงจูงใจใฝ ไวดังน้ี 

 แมคเคลแลนด และคณะ (Mccleland and othere. 1969 : 110 - 111)ใหความหมายของ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหสําเร็จลุลวง

ไปดวยดี แขงขันกันดวยมาตรฐานอันดีเยี่ยม หรือทําใหดีกวาบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของพยายามเอาชนะ

อุปสรรคตางๆ โดยไมยอทอ มีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จ และมีความกังวลเมื่อประสบ

ความลมเหลว 

 ลักษณะของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 นักจิตวิทยา และนักการศึกษาไดอธิบายลักษณะของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไวดังน้ี 

 เฮอรแมน (Herman. 1970 : 354 - 355) ไดสรุปลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไวดังน้ี 

1. ความทะเยอทะยาน 

2. มีความหวังอยางมาก วาตนจะประสบความสําเร็จ ถึงแมวาผลจากการกระทําน้ันขึ้นอยู

กับโอกาส 

3. มีความพยายามไตเตาไปสูสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นไป 

4. มีอดทนทํางานที่ยากๆ ไดเปนเวลานาน 

5. เมื่องานที่กําลังทําอยาง 

6. มีความรูสึกวาเวลาเปนสิ่งที่ไมหยุดน่ิง และสิ่งตางๆ จะผานพนไปอยางรวดเร็ว จึงควร

รีบทําสิ่งตางๆ ใหทันเวลา 

7. คํานึงถึงเหตุการณในอนาคตมาก 

8. ในการเลือกเพื่อนรวมงาน ก็จะเลือกเพื่อนที่มีความสามารถเปนอันดับแรก 

9. ตองการใหตนเองเปนที่รูจักแกผูอ่ืน โดยพยายามทํางานของตนใหดี 

10.  พยายามปฏิบัติงานใหดีอยูเสมอ 

 ความสําคัญของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 จากการศึกษาและวิจัยของนักจิตวิทยา พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสําคัญดังน้ี 

 1.บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จสูงและดวย

มาตรฐานที่ดีเยี่ยมมากกวาผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่าหรือไรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 2. บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงประสบความสําเร็จในงานที่เกี่ยวของกับการ                    

คํานวณและภาษากับงานที่ตองใชปญญาในการคิดแกปญหามากกวาผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า

หรือไรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
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 3. บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงสามารถรักษาระดับผลการเรียนที่ดีของตนในระดับ 

มัธยมศึกษาไวไดจนถึงระดับอุดมศึกษา 

 4. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสําคัญตอบุคคลทั้งในดานการศึกษาและอาชีพ เชน 

ความสําเร็จทางการศึกษาจากสถาบัน หรือความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ดานการดําเนินชีวิต

สวนตัวในสังคม เชน การไดแตงงานหรือการมีบุคลิกภาพที่ดีดานการประกอบกิจกรรมพิเศษ             

(เชน การเลนกีฬา หรือการใหบริการแกสังคม) และดานการประกอบดําเนินชีวิตในครอบครัว เชน 

การเปนพอแมหรือการมีความสัมพันธกับคนในครอบครัว 

 นอกจากน้ียังมีผูใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในมุมมองที่หลากหลาย ดังน้ี 

 ดวงกมล บุญธิมา (2549) กลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนสิ่งที่ทําใหบุคคลเกิดพลังที่จะ 

แสดงพฤติกรรมตาง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลตอการเรียนและการท างานเปนอยางมาก เพราะการที่บุคคลจะ

ทํากิจกรรมไดเต็มความสามารถหรือไมน้ัน มักขึ้นอยูกับวาบุคคลน้ันเต็มใจจะทําแคไหน ถามี

แรงจูงใจที่ตรงกับความพอใจของบุคคลน้ันก็จะเปนแรงกระตุนใหบุคคลเอาใจใสตอการเรียนและ

งานที่ทํามากขึ้น และถามนุษยมีความพอใจก็อาจจะทุมเทความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหแกงานและ

การเรียน ดังน้ัน การศึกษาเร่ืองของแรงจูงใจจึงมีความสําคัญสําหรับการจัดกระบวนการเรียน               

การสอน 

 

 1.4 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนของครอบครัว 

 ความหมายของครอบครัว 

 พจนานุกรมฉบบราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 (2525: 167) ไดให ความหมาย

ของ ครอบครัวไววา หมายถึง ผูรวมครอบครัว คือ สามีภรรยาและบุตรเปนตน ในการศึกษาของ  

 ทวีรัสมิ์  ธนาคม (2518: 34) พบวา 

 1. ในแงชีววิทยาครอบครัว หมายถึง กลุมคนที่เกี่ยวพนกนทางสายโลหิต เชน สามี

ภรรยา มีบุตร บุตรเกิดจากอสุจิของบิดาผสมกันไขสุกของมารดา ฉะน้ัน บิดามารดากับบุตรจึง

เกี่ยวพันกันทางสายโลหิต แลวแตโครโมโซมและยีนที่บุตรไดรับจากทั้งบิดาและมารดา 

 2. ในแงกฎหมาย ชายหญิงจดทะเบียนสมรสกนั มีบุตรคนเหลาน้ีเปนครอบครัวเดียวกัน 

ตามกฎหมาย บุตรมีสิทธิไดรับมรดกจากบิดามารดา ถาไมมีบุตรผูสืบสายโลหิตโดยตรงหรือจด 

ทะเบียนเปนบุตรบุญธรรม ก็นับวาเปนครอบครัวเดียวกันตามกฎหมาย  

 3. ในแงสังคม ครอบครัว หมายถึง กลุมที่รวมอยูในบานเดียวกัน อาจเกี่ยวหรือไมเกี่ยว 

พันทางสายโลหิตหรือทางกฎหมาย แตมีปฏิสัมพันธกัน ใหความรักและเอาใจใสตอกัน มีความ

ปรารถนาดีตอกัน 
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 4. ในแงสังคมวิทยาครอบครัว คือ สถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสําคัญใกลชิดกับ

การเปลี่ยนแปลงในสภาพสถาบันอ่ืน ๆ 

 บุญลือ  วันทายนต (2530 : 153 อางถึงใน ภาวินี เพ็งศาสตร, 2531: 249) ไดให 

ความหมายของครอบครัววา  หมายถึง องคกรหรือหนวยงาน  (Unit) ทางสังคมขนาดยอยอันเกิด

จากการที่ชาย หญิงมีความสัมพนัธทางเพศตอกันนานพอที่จะใหกําเนิดบุตรและสามารถเลี้ยงดูบุตร

น้ันใหอยูในสังคมน้ัน ๆ ได 

 สนิท สมัครการ (2519: 2) ไดใหความหมายของครอบครัวไววา ครอบครัวคือจุดเร่ิมตน 

ของชีวิตทันทีที่ “ชีวิตเด็ก” กําเนิดขึ้นในครอบครัว พอแมและสมาชิกทุกคนที่เกี่ยวของจะรวมกัน 

ทําหนาที่ดูแลสมาชิกคนใหมใหความรัก อาหาร ประสบการณตาง ๆ มากมาย ครอบครัวจึงมี

อิทธิพลสําคัญ ตอเด็ก ๆ ในแงของการถายทอดคานิยม ทัศนคติบุคลิกภาพ พฤติกรรม 

 ความสําคัญของครอบครัว 

 นโยบายและแผนในการพัฒนาสถาบนัครอบครัว (2542: 8 อางถึงใน สุรีรัตนจุลานุพันธ

,2549: 7) ไดกลาวถึงความสําคญัของครอบครัวไวดังน้ี 

 1. ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานแรกที่สุดของมนุษยและเปนสถาบันที่เกาแกที่สุดใน

โลกทําหนาที่ในการหลอหลอมความเปนมนุษยของสมาชิกเกิดใหมในครอบครัวอัน ไดแก ทารก

และเด็ก 

 2. การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวและการใหการศึกษาในครอบครัวมีอิทธิพลตอระดับ 

คุณภาพของคนและบุคลิกภาพซึ่งรวมทั้งคานิยม เจตนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน วิถี 

ชีวิตของสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลตอกนและกัน 

 3. ครอบครัวเปนสถานบันสังคมพื้นฐานที่ประกอบดวยวิถีชีวิตของสมาชิกของ

ครอบครัวทุกคน วิถีชีวิตน้ี รวมทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและ          

จริยธรรม ซึ่งมีผลตอคุณภาพของสงัคม  

 4. ครอบครัวเปนหนวยเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดและเปนพื้นฐานของสังคม ครอบครัวบาง 

ครอบครัวมีบทบาทเปนหนวยการผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง  

 5. ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอกันและกัน ตางมี

กระบวนการวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการหยุดน่ิง ซึ่งจะมีผลตอพฤตกรรมของ

บุคคล 

 6. ปญหาสังคมหลายประการปองกันไดโดยสถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัวที่

รวมตัวกันไดจะเปนพลงกลุม/ชุมชน ที่สามารถพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาของตนเองได 
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 คุณลักษณะของครอบครัวไทยท่ีพึงประสงค 

 นโยบายและแผนงานในการพัฒนาสถาบันครอบครัว (2542: 3 อางถึงใน 

คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ , 2542: 2-3) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของ

ครอบครัวไทยที่พึงประสงค ไวดังน้ี 

 1. สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรักใครกลมเกลียว สมานฉันทชวยเหลือเกื้อกูลเอ้ือ 

อาทร มีการพูดใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน มีการแกปญหารวมกันอยางสรางสรรค  

 2. สมาชิกในครอบครัว มีการทํากิจกรรมรวมกันและรูจักใชเวลาใหเปนประโยชน 

 3. พอแมและสมาชกิในครอบครัวมีความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพสุจริต รูจักประหยัด 

และออม รวมกันเสริมสรางฐานะของครอบครัวใหมั่นคง  

 4. พอแม หรือหัวหนาครอบครัว ตองทําตนเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตอยางมี

คุณธรรม ไมเลือกปฏิบัติไมทํารายกันและกัน อบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใหเปนคนดีและมี

ประโยชนตอสังคม ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของศาสนา 

 5. พอแมหัวหนาครอบครัวหรือผูใหญในครอบ ครัวถายทอดการเรียนรูและภูมิปญญา

แกสมาชิก และสงเสริมใหไดรับการศึกษา มีความสนใจใฝ รูพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มีความคิด 

ริเร่ิมสรางสรรคและรูจักใชเหตุผล 

 6. สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดีรูจักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง สถานที่อยูอาศัย 

ใหสะอาดถูกสุขลักษณะ และเปนระเบียบเรียบรอย 

 7. สมาชิกในครอบครัวบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม มีสวนรวมในการทะนุบํารุง 

รักษาสิ่งแวดลอม ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

 8. สมาชิกปฏิบัติตามครรลองประชาธิปไตยในครอบครัวเคารพกฎหมาย รูจักใชสิทธิ

และปฏิบัติตามหนาที่พลเมืองที่ดีมีความเชื่อมั่นและปฏิบัติตนสงเสริมการปกครองตามระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

 1.5 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู 

 3.1 ความหมายของความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู พฤติกรรมการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนระหวางครูและนักเรียนแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 3.1.1 พฤติกรรมทางวาจา (Verbal Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ครูและนักเรียน

แสดงออกเพื่อสื่อความหมายระหวางกันโดยการพูด  
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 3.1.2 พฤติกรรมที่ไมใชทางวาจา (Non-Verbal Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ครู

และนักเรียนไมไดแสดงออกทางวาจา แตเปนการแสดงออกทางทาทาง เชน การเขียน การพยักหนา 

หรือสั่นศีรษะ เปนตน 

 สรุปวา พฤติกรรมของครูทั้งพฤติกรรมทางวาจาและพฤติกรรมที่ไมใชวาจา ยอมมีสวน

เกี่ยวของในการเรียนการสอนและเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอนักเรียนทั้งสิ้น 

ความสําคัญของปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูและผูเรียน 

1. เปนหัวใจของการศึกษา 

2. เปนปจจัยพื้นฐานในการเรียนของผูเรียน 

3. ทําใหผูเรียนรูสึกวาสถานศึกษาเปนที่ที่มีความอบอุนและปลอดภัย 

4. สงเสริมใหผูเรียนเกิดพัฒนาการที่ดีของเดจกทางดานอารมณ สังคม และการเรียน 

 

การสรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับผูเรียน 

1. การใชเวลาที่ดีรวมกัน เชน การกินขาวกลางวันรวมกันในบรรยากาศที่เปนกันเอง 

การทํากิจกรรมนอกหองเรียนรวมกัน ครูมีการจัดชวงเวลาในการใหคําปรึกษาแกผูเรียน เมื่อผูเรียน

ตองการ 

2. หลักความใกลชิด การที่ครูแสดงความเอาใจใส ความสนใจ ใหความใกลชิดกับผูเรียน 

เปนวิธีการหน่ึงในการสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน วิธีการแสดงความสนใจแกผูเรียนทําไดหลายวิธี

ดังน้ี 

 2.1 ครูจะตองรูจักผูเรียนในชั้นทุกคน รูจักชื่อจริง ชื่อเลน ความสนใจของผูเรียน 

แตละคน เชน งานอดิเรก มีพี่นองกี่คน จุดเดน จุดดอยของผูเรียนแตละคน 

 2.2 ครูจะตองแสดงความสนใจในสารทุกขสุขดิบของผูเรียนแตละคน 

 2.3 ครูจะมอบเวลาของตนเพื่อผูเรียน เวลาที่นอกเหนือจากงานสอน ไดแก เวลา 

เรียนจนหลัง หรือเลิกเรียน ชวงพักระหวางการเรียน เพื่อชวยผูเรียนที่ตองการการชวยเหลือเปน

พิเศษ วาตองการขอคําปรึกษา ตองการขอคําแนะนําในการหารายไดพิเศษ ครูจะตองพรอมที่จะให 

ความชวยเหลือผูเรียนไดตลอดเวลา 

 2.4 ครูจะตองใกลชิด สัมผัสทั้งรางกายและจิตใจ คําสั่งสอนและการกระทําของครู 

จะตองสอดคลองกัน เปนตนวา ถาครูจะอบรมสั่งสอน ผูเรียนเร่ืองความซื่อสัตย ครูจะตองปฏิบัติ

ตนเปนคนซื่อสัตยดวย เชนกัน กายสัมผัส เปนสิ่งจําเปน การจับตองตัวบาง จะเปนสื่อนําใหผูเรียน

รูสึกถึงความใกลชิดสนิทสนม 
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 3. มีวิธีการตอบสนองตอผูเรียนที่เหมาะสม เนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ครูตองมีความ 

ไวตออารมณของผูเรียน รูจักและเขาใจผูเรียนแตละคน มีวิธีการตอบสนองตอผูเรียนแตละคนที่

แตกตางอยางเหมาะสม เชน ใหเวลาปรับตัวกับผูเรียนที่ขี้กังวล วางระบบระเบียบที่ชัดเจนใหผูเรียน

ที่สมาธิสั้น แตอยาลืมใหทุกอยางเปนไปในทางบวก ดวยการใหคําชม ใหรางวัลกับพฤติกรรมที่ดี

ของเดจกมากกวาการลงโทษ 

4. ลดการบรรยายเพิ่มกิจกรรมเรียนรูรวมกัน 

5. เพิ่มบทสนทนานอกหองเรียนมากขึ้น 

6. เพิ่มกิจกรรมพิเศษที่หลากหลายและนาสนใจ 

 

ประโยชนของการมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับผูเรียน 

1. ชวยสรางความเขาใจระหวางครูกับผูเรียน 

2. ชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนดี เพราะสื่อความหมายไดเขาใจกันระหวางครูและผูเรียน 

3. ชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลายในที่ขณะไดรับความรู กลาแสดงความคิดเหจนโดยไมมี 

อาการหวาดกลัวครู 

4. ชวยใหผูเรียนเกิดความศรัทธาในครูผูสอน 

 5. ชวยแกไขปญหาดานการเรียนการสอนในชั้นได 

 

 1.6 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางนักเรียนกับกลุมเพื่อน 

 4.1 ความหมายของความสัมพันธระหวางนักเรียนกับกลุมเพื่อน 

 พะยอม ธัญรส (2540 : 8) ไดใหความหมายของความสัมพันธกับกลุมเพื่อนไว หมายถึง

พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตอกันในหองเรียน ไดแก การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การใหกําลังใจ 

การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการรวมมือกันในดาน

วิชาการและดานทั่วๆ ไป 

 4.2 อิทธิพลของกลุมเพื่อน 

 แนวคิดเกี่ยวกับกลุมเพื่อน กลุมเพื่อนจะชวยใหเด็กไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่อาจไมไดรับจาก

ครอบครัวหรือผูใหญ เชน เพศศึกษา ความเสมอภาค ความเปนผ้ําในกลุมเพื่อน เด็กจะเปนตัวของ

ตนเองมากขึ้น เด็กจะเลือกคบเพื่อที่ถูกใจ และอาจนําเอาพฤติกรรมตาง ๆ ของเพื่อนมาใชเปนแนว

ปฏิบัติของตนเอง 
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กลุมเพื่อนจะชวยใหสมาชิกเรียนรูสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. ยึดมั่นในประเพณีนอยลง สรางคานิยมและความรูใหมๆ เพิ่มมากขึ้น 

2. สอนใหรูจักแบบแผนของการอยูรวมกันในสังคมมากขึ้น เชน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ของกลุมในการเลนกีฬา หรือการทํางานรวมกัน 

3. สอนใหมีประสบการณเกี่ยวกับความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

4. เปนการสงเสริมในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เชน ความเปนตัวของตัวเอง แบบของ

อารมณ เอกลักษณเฉพาะของตนเอง ฯลฯ 

5. สอนใหมีประสบการณเกี่ยวกับความสัมพันธกันเปนสวนตัวมากกวาที่จะใชอํานาจ 

 อิทธิพลของกลุมเพื่อนที่มีตอสมาชิก มีหลายประการดวยกัน คือ 

1. กลุมที่มีอิทธิพลตอการศึกษา หรือการเรียนรูสามารถเกื้อหนุน การกําหนดวัตถุประสงค

ในการเรียนและวิชาไดบางโอกาส วิธีการที่สมาชิกแกปญหา การจดจําบทเรียน การประพฤติ

ปฏิบัติการสรางนิสัย เจตคติ การดําเนินชีวิต การทํางาน ความทะเยอทะยาน ตลอดจนความพยายาม

ที่จะบรรลุเปาหมายของบุคคล ลวนอยูภายใตอิทธิพลของกลุมทั้งสิ้น 

2. กลุมเปนเคร่ืองสนับสนุน และชวยใหสมาชิกสามารถแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด

อากัปกิริยาตาง ๆ ทั้งในทางที่ดีและไมดี เชน นายชุมพรถาอยูตามลําพังอาจไมกลาวิจารณอะไร แต

พอเขากลุมเขาจะมีกําลังใจดีขึ้นมีสติขึ้นในการที่จะแสดงออก จะเห็นไดวากลุมชวยใหสมาชิกเกิด

กําลังใจสนับสนุนใหแสดงออกทั้งในทางทีดีและไมดี กอใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 

3. กลุมชวยสนองความตองการของสมาชิก น่ันคือ การที่สมาชิกมารวมกันเปนกลุมน้ันแต

ละคนยิ่งมีความตองการอยูภายใตจิตใจของตน ซึ่งบุคคลอ่ืนอาจจะทราบอ่ืนไมทราบก็ได และโดย

ธรรมชาติของมนุษยน้ันยอมจะอยูคนเดียวไมได เพราะจะเกิดความเบื่อหนาย บุคคลทุกคนยอมตอง

มีพรรคพวกเพื่อนฝูง ตองการความรัก ความยอมรับจากกลุม จึงเปนเหตุใหคนเขามารวมกลุมกับคน

อ่ืนๆ มากขึ้นเพราะหวังวากลุมจะชวยสนองความตองการของตนได และกลุมสวนใหญก็สามารถ

บําบัดความตองการของสมาชิกได 

4. กลุมชวยใหสมาชิกมองเห็นภาพของตนเอง (Perception of self) ชัดเจนขึ้น คือ ชวยให

สมาชิกทราบวาตนเปนอยางไร ความสวยงาม ความมั่นใจ ความภาคภูมิใจสิ่งเหลาน้ี สมาชิกไม

สามารถรูเห็นไดดวยตนเองอยางชัดเจน ขึ้นอยูกับบุคคลอ่ืน ๆ หรือกลุมที่จะสองหรือสะทอนให

เห็นภาพของสมาชิกแตละคนวาเปนอยางไร 

5. กลุมอิทธิพลเหนือผลงานและการทํางานของสมาชิก จะเห็นไดจากการทํางานของ

บุคคลจะทํางานไดดีมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ันยอมขึ้นอยูกับเพื่อนในกลุมถาสมาชิกสวนใหญของ

กลุมมีความกระตือรือรนในการทํางาน ก็จะทําใหสมาชิกสวนนอยมีความกระตือรือรนตามไปดวย 
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6. กลุมอิทธิพลในการชวยตัดสินใจ ในกรณีที่มีปญหาหรือมีสิ่งที่ตองเลือก ตองตัดสินใจ 

อาจใชมติกลุมเปนเคร่ืองตัดสินใจก็ได คือ การเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดออกความคิดเห็น

เกี่ยวกับวิธีการที่จะแกปญหาน้ันๆ ซึ่งจะทําใหงายตอการตัดสินใจ และยังกอใหเกิดความเขาใจอันดี

ตอกันในหมูสมาชิกอีกดวย 

7. กลุมมีอิทธิพลเหนือความกลัว ความวิตกกังวล ความทอแทใจของสมาชิก เชน คนที่มี

ความกลัวเมื่อเขาไปอยูกลุมเพื่อน ๆ 

ลัดดา กิติวิภาค (2530  : 20) กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลอยางมากกับนักเรียน เพราะนักเรียนใช

เวลาสวนใหญอยูที่โรงเรียนและอยูกับเพื่อน กลุมเพื่อนจึงเปนประโยชนที่เอ้ือตอวิชาการ โดยการ

รวมมือกันเสาะแสวงหาความรู สัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิกในกลุมจะชวยสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนดานการเรียนซึ่งกันและกัน 

 สรุปไดวา กลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอการเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมอ่ืนๆ โดยกลุมเพื่อนเปน

ตัวแบบที่นักเรียบจะเรียนรู ทัศนคติ คานิยม พฤติกรรมตางๆ  

 

 1.7. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับบรรยากาศทางการเรียน 

 ปจจุบันโรงเรียนเปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตคนใหเปนพลเมืองดี เน่ืองจาก

โรงเรียนมีอิทธิพลตอเด็กมากกวาสถาบันอ่ืน ดังน้ัน โรงเรียนจึงควรตระหนักถึงบทบาทของตนเอง

ที่จะสงเสริมพัฒนาการของเด็กในดานตางๆ จ่ึงจําเปนตองจัดบรรยากาศและสภาภพแวดลอมที่จะ

ชวยสงเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนดังที่ ละเมียด ลิมอักษร (2519 : 23 - 28) ไดกลาววา

โรงเรียนเปนสถานที่ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษาแกเด็กโดยตรงสิ่งแวดลอมภายใน

โรงเรียนจึงเปนบรรยากาศทางการศึกษาที่สําคัญที่สุด โรงเรียนเปนสถานที่ที่เด็กไดพบสิ่งแวดลอม

จากครูไดเลนและทํางานรวมกับเพื่อนนักเรียนดวยกันไดอานหนังสือในหองสมุด ไดดูภาพยนตร

และโทรทัศนและไดฟงวิทยุที่ครูจัดขึ้นเพื่อประกอบการสอน ซึ่งลวนแตเปนประโยชนตอการศึกษา

ทั้งสิ้น ชวยใหเด็กมีประสบการณมีความเจริญงอกงามในดานตางๆ  

 ลอรเรนซ (Lawrens. 1976 ซ 418) กลาววา บรรยากาศในการเรียนการสอนน้ันเปน

สภาพแวดลอมทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของครู ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และ

ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน ถาผู เรียนมีสภาพจิตใจ อารมณแจมใส รูสึกต่ืนตัว

กระฉับกระเฉง ก็จะมีความสนใจในการเรียน และยอมชวยทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น 

Havighurst (1976: 25-26) ใหความสําคัญกับโรงเรียนวา นอกจากจะมีหนาที่ในการจัดหา 

หนังสือเรียนฝกฝนสิ่งจําเปนตอพัฒนาการในดานการอาน การคิด และการคํานวณแลว โรงเรียนยัง

เปนสถานที่ที่จะพัฒนางานทางดานสังคมใหกับวัยรุนและเปนสถานที่ที่คอยใหความชวยเหลือแก
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สถาบันครอบครัว รวมทั้งหนาที่ในการใหความรูในเร่ืองทักษะทางดานรางกาย การเลือกและ              

การเตรียมตัวประกอบอาชีพการเตรียมตัวสําหรับการแตงงาน หรือการพัฒนาคานิยมตางๆ พรอม

ทั้งไดแบงงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ออกเปนงานดานกลุมเพื่อน งานดานความ

เปนตัวของตัวเองและงานดานการพัฒนาปรัชญาชีวิต โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ดานกลุมเพื่อน โรงเรียนเปนสถานที่ที่ชวยใหวัยรุนมีการปรับตัว มีความรูและมีทักษะ 

ทางดานสังคม 

2. ดานการยอมรับสภาพรางกายของตนเองและสามารถปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ครูสามารถเปนผูนําใหคําแนะนําที่ดีและอธิบายถึงพัฒนาการทางดานรางกาย

ของวัยรุน เพื่อที่วัยรุน จะไดเขาใจรางกายของตนเองไดดี เมื่อวัยรุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแลวจะ

ทําใหวัยรุนเปนคนที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี กลาที่เผชิญหนากบัผูอ่ืน 

3. ดานการรูจักควบคุมอารมณของตนเองไดเปนอิสระ โดยไมตองพึ่งพาผูใหญ โรงเรียนมี 

บทบาทในการเสริมใหการพัฒนางานดานน้ีเปนไปดวยดียิ่งขึ้น โดยที่ครูอธิบายใหวัยรุนไดทราบถึง

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว 

4. ดานการมีความมั่นใจเกี่ยวกับการใชจาย ควรเนนใหวัยรุนตระหนักวาการศึกษาหาความ 

รูเปนการลงทุนทางเศรษฐกิจในอนาคตได 

5. ดานการเลือกและเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ ครูอาจจัดประสบการณใหวัยรุนไดมี 

โอกาสเลือกอาชีพที่ตรงกับความสามารถและความสนใจของตน 

6. ดานการเตรียมตัวและการมีครอบครัว โรงเรียนควรจัดใหวัยรุนไดมีโอกาสทํากิจกรรม 

รวมกันทั้งชายและหญิง เพื่อใหวัยรุนรูจักการปฏิบัติตนตอเพื่อตางเพศ มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เปน

การนําไปสูการเลือกคูครองที่เหมาะสม 

7. ดานการพัฒนาทักษะและความคิดรวบยอดและมโนทัศนทางดานปญญาที่จะเปนสํา 

หรับการเปนพลเมืองดี 

สรุปไดวา บรรยากาศในชั้นเรียนควรมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูและเสริมสรางพัฒนา

ความขยันซึ่งจะตองเปนหองเรียนที่มีบรรยากาศอบอุนเปนกันเอง มีสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับ

นักเรียนดวยกันเอง นักเรียนทุกคนนับถือกฎเกณฑและระเบียบของหองเรียน ชวยเหลือซึ่งกันและ

กันตลอดจนครูมีความเขาใจนักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียน

แสดงออกในการอภิปรายปญหาตางๆ ดังน้ันทั้งนักเรียนและครู จึงมีหนาที่สรางบรรยากาศที่ดีใน

ชั้นเรียนรวมกัน 
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 1.8 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับลักษณะมุงอนาคต 

 ความหมายของลักษณะมุงอนาคต 

  มี๊ด (Mead. 1971 : 175) กลาววาลักษณะมุงอนาคตเปนความสามารถของบุคคลที่จะ

คาดการณเกี่ยวกับตนเองในอนาคต  

  มิสเชล (Mischel. 1974 : 287) ใหความหมายวา ความสามารถในการคาดการณไกลและ

เล็งเห็นความสําคัญของผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีความตองการไดรับผลในอนาคตที่ดีกวา

หรือมากกวาผลที่จะไดรับในปจจุบัน จึงดําเนินการวางแผนเพื่อปฏิบัติตอจากน้ันจะควบคุมตนเอง

ใหปฏิบัติตามแผนน้ีเปนระยะเวลานานกวาจะบรรลุผล หรือจะตองทําเปนจํานวนหลายคร้ังซึ่งเปน

การควบคุมตนเองใหละเวนการกระทําบางอยางในระยะเวลาหน่ึง จนกระทั่งไดผลตามตองการ 

 ความสําคัญของลักษณะมุงอนาคต 

  ลักษณะมุงอนาคตมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากประเทศที่กําลังพัฒนา

จะตองมีการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระเบียบ ประเพณี ประชาชนของประเทศที่กําลังพัฒนา

จะตองเห็นความสําคัญของการวางแผน เพื่อประโยชนที่จะไดรับในอนาคต (Mischel. 1974 : 250) 

ไรท (Wright. 1975 : 298) กลาวถึงความสําคัญของลักษณะมุงอนาคตวา ผูมีลักษณะมุงอนาคตสูงจะ

เปนผูที่สามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ และไมฝาฝนกฎเกณฑของศาสนาและ

กฎหมาย ซึ่งจะเห็นวาผูที่มีลักษณะมุงอนาคตจัดวาเปนผูที่มีจริยธรรมสูงดวย 

 ปจจัยท่ีสงเสริมลักษณะมุงอนาคต 

  เคย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก. 2520 : 36 ; อางอิงจาก Kay. 

1950) เชื่อวาบอเกิดของลักษณะมุงอนาคตน้ันอยูที่ลักษณะความมั่นคงทางสังคมของบุคคลการที่

เด็กจะเรียนรูวาควรอดใจรอน้ัน สวนมากจะเกิดในฐานะปานกลางและฐานะสูงเทาน้ัน เพราะ

ครอบครัวฐานะยากจนยอมไมสามารถจะหาสิ่งของใหเด็กตามสัญญาไดมากนัก ทําใหเด็กขาดความ

เชื่อถือเกี่ยวกับอนาคต นอกจากน้ัน ทําใหบุคคลเกิดความมานะพยายามในการที่จะกระทําสิ่งตางๆ 

เพราะมีความหวังวาจะทําใหสําเร็จดังที่เคยประสบมาแลว ฉะน้ันลักษณะมุงอนาคตจึงเกิดจากการ

เรียนรูทางสังคมน้ันเอง 

 การพัฒนาลักษณะมุงอนาคต 

  ไรท (Wrigth. 1975 : 387) กลาววา วิธีการพัฒนาลักษณะมุงอนาคตน้ัน ไดมาจากวิธีการ

วัดลักษณะมุงอนาคตที่ใชในการวิจัยทางจิตวิทยา เชน ใหเขียนเร่ืองราวหรือนวนิยาย และวิเคราะห

ระยะเวลาที่ใชในการเขียนเน้ือเร่ืองน้ัน ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตมากจะใชระยะเวลาในการเขียน

เร่ืองราวตางๆ ที่จะเกิดขึ้นใหดําเนินไป โดยระยะเวลาที่มากกวาผูที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย 



24 
 

 สุจริต เพียรชอบ (2530 : 32) ไดเสนอแนะไววา ในการเรียนการสอนควรสอนเร่ืองของ

อดีตนอยลงควนสอนเร่ืองปจจุบันและอนาคตใหมากขึ้น นักเรียนจะไดรับการฝกฝนใหพรอมที่จะ

คาดการณลวงหนาวา ในอนาคตจะเกิดเหตุการณใดขึ้น มีปญหาใดเกิดขึ้น นักเรียนจะสามารถเผชิญ

กับอนาคตไดอยางกลาหาญ สุขุม เยือกเย็น 

 

2.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 ในอดีตวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเดิมเปนทองนา คุณพอเพิ่ม คุณแมละออง 

รุงเรือง ทานไดต้ัง ปณิธาน ไววา จะใหสถานที่แหงน้ีเปนสถาบันการศึกษา ที่ประสิทธปิระสาทวิชา

ความรูใหแกเยาชนไทย จึงไดจัดต้ังโรงเรียนอรรถวิทยขึ้นในปพ.ศ. 2516 เปดสอนในระดับอนุบาล

ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใหทายาทบริหาร และใหนายชนะ รุงแสง เปนประธานกรรมการ 

 ตอมาในปการศึกษา 2524 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการไดถูกกอต้ังขึ้นโดยมี

ดร.สมศักด์ิ  รุงเรือง เปนผูรับใบอนุญาตเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคบาย 

โดยใชโรงเรียนอรรถวิทยเปนสถานที่เรียน (เดิมใชชื่อวาโรงเรียนอรรถวิทยพณิชยการและได

เปลี่ยนชื่อเปน”วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการในปพ.ศ.2554”) ในระยะแรกที่เปดทําการ

สอนมีนักศึกษาเพียง 120 คน มีอาจารย 5 ทาน จนกระทั่งปการศึกษา 2528 ไดมีการปรับปรุงขนาด

ใหญ โดยเปดสอนเปน 2 รอบ คือ รอบเชาและรอบบาย มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นเปน 300 คน มีอาจารย 10 

ทาน และไดแยกบริเวณสถานที่ อาคารเรียน การบริหาร และการจัดการเปนเอกเทศจากโรงเรียน

อรรถวิทย 

 นับต้ังแตน้ันเปนตนมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ไดเจริญกาวหนาและ

พัฒนามาตามลําดับ จนกระทั่งปการศึกษา 2535 วิทยาลัยฯไดกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 

ชั้น จํานวน 12 หองเรียน โดยตอเติมจากอาคารเดิมเปนรูปตัวแอล ในปเดียวกันน้ีเองวิทยาลัยฯได

ขยายการรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้น โดยเปดเรียน 2 สาขา คือ 

สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด รับนักศึกษาในปแรกได 210 คน ทําใหมีนักศึกษาทั้ง

ระดับ ปวช. และปวส. รวมทั้งสิ้น 1,595 คน  

 ในปการศึกษา 2536 ไดตอเติมอาคารเรียนหลังที่ 2 จาก 3 ชั้น เปน 4 ชั้น เพื่อรองรับ

นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ในปพ.ศ.2536 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 2,286 คน แมวาวิทยาลัยฯ จะเพิ่งกอสราง

และตอเติมอาคารเรียนหลังที่ 2 แตเน่ืองจากปริมาณนักศึกษามีเพิ่มมากขึ้น ทําใหอาคารสถานที่คับ

แคบและไมเพียงพอ ดังน้ันในปการศึกษา 2537  วิทยาลัยฯ จึงไดกอสรางอาคารหลังที่ 3 ขึ้น ชื่อ

อาคารวา “คุณพอเพิ่ม  รุงเรือง” ลักษณะอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 6 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น 

จํานวน 44 หองเรียน ชั้นลางสุดเปนโรงอาหาร และที่พักผอน งบประมาณในการกอสราง 30 ลาน
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บาท และใชงบประมาณอีก 15 ลานบาท ในการปรับปรุง อาคารเรียน และซื้อวัสดุครุภัณฑใหม

ทั้งหมด ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร I.B.M. เคร่ืองพิมพดีด OLYMPLA หอง SOUND LAB เคร่ือง

คํานวณ และครุภัณฑอ่ืน ๆ 

 อาคารหลังน้ีถือวาเปนอาคารที่สมบรูณ มีความทันสมัยและเพียบพรอมดวยเคร่ืองอํานวย

ความสะดวก โดยติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศทุกหอง ติดต้ังลิฟท 1 ตัว ทุกหองสามารถรับสัญญาณ

ดาวเทียม มีหองพักอาจารยทุกชั้น มีหองนํ้า-หองสวมทุกชั้น ต้ังแตชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 6  มีระเบียงนอก

อาคาร เพื่อการพักผอน 

 ปการศึกษา 2540 วิทยาลัยฯ ไดเปดทําการสอนระดับ ปวส. โดยใชสื่อการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ (English Program) นอกเหนือจากการใชสื่อการสอนเปนภาษาไทยที่มีอยูเดิม สาขาวิชาที่

เปดทําการสอน ไดแก คอมพิวเตอรธุรกิจ (Business Computing) และการตลาด (Marketing) การเรียน

การสอนไดใชภาษาอังกฤษทั้งสิ้น อาจารยผูสอนเปนชาวตางประเทศ จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฟลิปปนส แคนนาดา และอังกฤษ 

 ปการศึกษา 2542 วิทยาลัยฯ ไดสรางอาคารขึ้น 1 หลัง ชื่ออาคารวา “อาคารรุงเรือง 1” 

ลักษณะอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 4 ชั้น ภายในอาคารประกอบดวยชั้นลางจัดเปน

สํานักกิจการนักศึกษา ชั้นที่สองจัดเปนสํานักวิชาการและหองรับรอง ชั้นที่สามจัดเปนสํานัก

ประกันคุณภาพ, ศูนยวิจัยและพัฒนา, ศูนยแนะแนวและจัดหางาน สวนชั้นที่สี่จัดเปนหองประชุม 

จํานวน 120 ที่น่ัง อาคารหลังน้ีเปนอาคารทันสมัย มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกครบครัน สามารถ

ใหบริการไดทุกบุคลากรในวิทยาลัยฯ และนอกวิทยาลัยฯ 

 ปการศึกษา 2543 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการมีนักศึกษาประมาณ 3,200  คน 

อาจารยผูทรงคุณวุฒิ ต้ังแตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งชาวไทยและชาว

ตางประเทศกวา 120 ทาน เปนสถาบันการศึกษาที่มีความเพียบพรอม ทันสมัย ในดานอาคาร

สถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนครบวงจร นอกจากการเรียนการสอนระดับ ปวช. และปวส. 

วิทยาลัยฯ ไดขยายการศึกษาใหสูงขึ้น โดยไดจัดต้ังวิทยาลัยเซาอีสทบางกอก เมื่อปการศึกษา 2543 

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในปการศึกษา

แรกไดเปดทําการสอนเพียงคณะเดียว คือ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และ

คอมพิวเตอรธุรกิจ สําหรับปการศึกษา 2545 ไดขยายหลักสูตรเพิ่มขึ้น ไดแก คณะศิลปศาสตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะนิติศาสตร และปริญญโทสาขาบริหารการศึกษา และสาขาบริหารธุรกิจ 

ทุกหลักสูตรของวิทยาลัยเซาอีสทบางกอก ไดรับการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย  และ ก.พ. มี

ศักด์ิและสิทธิ์เทากับมหาลัยวิทยาลัยของรัฐทุกประการ 
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 ปการศึกษา 2544 รวมเวลา 20 ป วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาโดยเนนกระบวนการเรียนรูและ

ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม มีการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทาง

วัฒนธรรม การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ มาใชประกอบการเรียนการสอน อันจะนําไปสูความ

เปนสากลเสริมสรางทัศนะวิสัย พรอมที่จะกาวไปกับโลกแหงอนาคต วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการ

สอนอยูในเกณฑดีมีมาตรฐานสูง จึงไดรับรางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชยการจัดการเรียนการ

ส อ นดี เ ด น ระ ดั บ อุ ดม ศึ ก ษ า  แ ล ะ ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐา นคุ ณ ภา พ ก า รศึ ก ษ า  โ ด ย

กระทรวงศึกษาธิการ 

 ปการศึกษา 2545 ไดรับประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผูประเมินของสํานักงาน

รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) คร้ังที่ 1 ระหวางวันที่  

20 -22 พฤศจิกายน  2545 ซึ่งถือวาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการมีมาตรฐานการเรียนการ

สอนสูง เปนสถาบันการศึกษาที่ผูปกครองใหความไววางใจ โดยสงบุตรหลานมาศึกษาเลาเรียนเปน

จํานวนมากทุก ๆ ป ตลอดมา 

 คร้ังที่ 2  ปการศึกษา 2549 ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผูประเมิน

ภายนอกสถานศึกษา สมศ. ระหวางวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2549 ผลการประเมินอยูในระดับคะแนน 

4.55 ดีมาก 

 คร้ังที่ 3 ปการศึกษา 2554  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผูประเมิน

ภายนอกสถานศึกษา สมศ. ระหวางวันที่ 3-5 สิงหาคม 2554 ผลการประเมินอยูในระดับดี 

 ปการศึกษา 2546 นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศแหงประเทศไทย พรอมครองถวย

พระราชทานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถในการเขารวมการแขงขันการประกวด

มารยาทไทยและการสมาคม ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2547 จัดโดยสํานักบริหารงาน

คณะกรรมการสงสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2547 โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งใน

กรุงเทพมหานครและจากจังหวัดตาง ๆ ทั่วทั้งประเทศเขารวมการแขงขันรวม 36 สถาบัน 

 ปการศึกษา 2548 วิทยาลัยฯ ไดรับเกียรติจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย และสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพคร้ังที่ 20 ประจําป 2548 ประเภท

วิชาบริหารธุรกิจ ในกลุมกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขารวมการแขงขันกวา  50  

สถาบัน โดยวิทยาลัยฯ มีความพรอมทั้งทางดานอาคาร สถานที่ อุปกรณและบุคลากร การจัดการ

แขงขันประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 
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 นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศพรอมครองถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนิสิต นักศึกษาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 22  ประจําป 2549 จัดโดยสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการรวมกับธนาคารทหาร

ไทย จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนการชนะเลิศ 4 สมัยติดตอกัน (ป 2546, 2547, 2548, 2549) 

 นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศ พรอมครองถวยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จากการประกวดวงโยธวาทิตยามาฮาแหงประเมศไทย คร้ังที่ 10 ประจําป 

2548 

 นักศึกษาไดรับรางวัลรองแชมปโลก อันดับ 1 จากการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมปโลก 

“The 15 World Music Contest 2005”จากประเทศเนเธอรแลนด พรอมถวยรางวัลชนะเลิศประเภท

คะแนนสูงสุดประจําวัน 

 นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศ พรอมครองถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช จากการประกวดวงดุริยางค  เคร่ืองเปานานาชาติ  คร้ังที่ 7  ป 2548  โดยวิทยาลัย   

ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนการชนะเลิศคร้ังที่ 2 (ป2546 และป 2548) 

 ปการศึกษา 2549 วิทยาลับเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ไดรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก เมื่อวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2549 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับ “ดีมาก” ได

มาตรฐาน ซึ่งนําไปสูการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ “รับรองมาตรฐาน” 

 ปการศึกษา 2549,2550 วิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดุริยางค

เคร่ืองเปานานาชาติ คร้ังที่ 8  และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และอันดับ 2 การประกวดวง

ดุริยางคเคร่ืองเปานานาชาติคร้ังที่  9 และการประกวดแขงขันดรัมไลน ชิงถวยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

 ปการศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ไดรับความสําเร็จทั้งดาน

วิชาการและดานกิจกรรมมากมาย 

 ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดช การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ประเภท ก คร้ังที่ 29  

 -ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดรัมไลน ชิงถวยพระราชทานฯ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช คร้ังที่ 6 ประจําป 2553 

 ปการศึกษา 2554 “วิทยาลัยฯไดรับรางวัลเหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ

ประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถวยพระราชทานฯ คร้ังที่ 30 ปการศึกษา 2554 “The 

Royals’ Cups and Marching Band Contest 30th, 2011” ประเภท ก 
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 -ไดรับรางวัลเหรียญทอง และชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดชฯ ระดับมัธยมศึกษาไมเกินชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในการประกวดวงโยธวาทิต ทรู

วิชั่นส-ยามาฮาแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานฯ ประจําป 2554 “True Visions-Yamaha All 

Thailand Marching Band Competition 2011” 

 

3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 งานวิจัยในประเทศ 

ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ อ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ (2554 : บทคัดยอ)การวิจัยคร้ังน้ีมี

วัตถุประสงค 1.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร 10 ดาน จําแนกตาม

ตัวแปร คุณลักษณะที่ เกี่ยวของ 2.) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตรจําแนกตามาขาวิชา เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายได กลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา 

ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2548 จํานวน 176 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบทดสอบความแตกตางดวยสถิต t-test และ One-way 

ANOVA ทดสอบรายคูดวยสถิติ LSD (Least Significant Difference) 

ผลการวิจัยพบวา 1.) การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย

ศิลปากรนักศึกษามีพบวา โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมคอนขางมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาพฤติกรรมการเรียนมากที่สุดของนักศึกษาดานการรวบรวมขอมูลและ

กระตือรือรนในการหาความรูและพฤติกรรมนอยที่สุดดานทัศนคติในการเรียน2.) เปรียบเทียบ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตรจําแนกตามสาขาวิชา เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน รายไดพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

ผศ.ประณต  เคาฉิม (2549 : บทคัดยอ) การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียน และการสนับสนุนทางสังคม ระหวางนิสิตที่มีเพศตางกันและ

เรียนวิชาเอกตางกัน 3) ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมที่

มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) ทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชตัวแปรพฤติกรรมการ

เรียนและการสนับสนุนทางสังคมเปนตัวทํานาย  กลุมตัวอยาง คือนิสิต คณะมนุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กําลังเรียนชั้นปที่ 2 ในปการศึกษา 2548 และผานการเรียนวิชา

ศึกษาทั่วไปในชั้นปที่ 1 มาแลว 5 รายวิชารวมจํานวนนิสิตในกลุมตัวอยาง 294 คน เคร่ืองมือที่ใช

ประกอบดวยแบบสอบถาม 3 ชุดคือ (1) แบบสอบถามขอมูลสวนตัวทั่วไป (2) แบบสอบถาม
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พฤติกรรมการเรียน 10 ดาน (3) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากเพื่อน 

และจากมหาวิทยาลัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ

ที (t –test) สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

สองทางและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยที่สําคัญมีดังน้ี  

 1. นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกวิชาอยูในเกณฑคอนขางดีมีทัศนคติทางการ

เรียนที่ดีแตมีการบริหารเวลาในการเรียนอยูในระดับเหมาะสมปานกลางคอนขางตํ่ากวาดานอ่ืน ๆ 

และไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง  

 2. ไมพบวานิสิตหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกวิชาและรายวิชาดีกวานิสิตชาย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตนิสิตหญิงมีพฤติกรรมการเรียนโดยรวมและบางดาน

เหมาะสมมากกวานิสิตชายและไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและจากเพื่อนมากกวา

นิสิตชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาเอกตางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งรายวิชาและรวมทุกวิชา

แตกตางกันแตมีพฤติกรรมการเรียนและไดรับการสนับสนุนทางสังคมไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 4. ไมพบปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนกับการไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่มี

ตอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งรายวิชาและรวมทุกวิชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 5. แรงจูงใจทางการเรียน เปนตัวแปรดานพฤติกรรมการเรียนเพียงตัวเดียวที่เขาทํานาย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 วชิระ พิมพทอง (2552 : บทคัดยอ)แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกํา แพงเพชร โดยมี

วัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ป 

การศึกษา 2552คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาพฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่1 ป การศึกษา 2552 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกําแ พงเพชรวิธีดํา เนินการประกอบดวย ขั้น ตอนที่1 ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีชั้นปที่1 ป การศึกษา 2552 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขั้น 

ตอนที่2หาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น ปที่1 ป 

การศึกษา 2552 คณะครุ ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกํา แพงเพชร เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย

คร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลและระดับพฤติกรรมการเรียนผลการ

วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย 
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จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 34.90 เพศหญิง จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 65.10 จากการศึกษา

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีชั้น ปที่1 ป การศึกษา 2552 ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร ม ห า 

วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภัฏกําแพงเพชร ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนที่ผูวิจัยไดพัฒนามา

จากแนวคิดของ Weinstein et al. จํานวน 101 ขอโดยแบงเปน 10 ดาน ไดแก ดานทัศนคติในการเรียน 

ดานแรงจูงใจในการเรียน ดานการจัดการเวลาในการเรียน ดานความวิตกกังวลในการเรียน ดานการ

มีสมาธิและการเอาใจใสตอการเรียน ดานกระบวนการสรางและใชความรู ดานการเลือกใจความที่

สําคัญและการจดจําเน้ือหาบทเรียนที่สําคัญ ดานการใชเทคนิคตางๆ และอุปกรณชวยเหลือในการ

เรียน ดานการทดสอบตนเอง ทบทวน และเตรียมตัวกอนเขาเรียน ดานกลยุทธในการสอบและการ

เตรียมตัวสอบ และวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเรียนพบวา พฤติกรรมการเรียนโดยรวมทุกดานของ

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อยู

ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการเรียนดาน

ทัศนคติในการเรียน อยูในระดับ ตํ่า สวนพฤติกรรมการเรียนดานการจัดการเวลาในการเรียน 

พฤติกรรมการเรียนดานความ วิตกกังวลในการเรียนพฤติกรรมการเรียนดานการมีสมาธิและการเอา

ใจใสตอการเรียน พฤติกรรมการเรียนดานกระบวนการสรางและใชความรู พฤติกรรมการเรียนดาน

การเลือกใจความที่สําคัญและการจดจํา เน้ือหาบทเรียนที่สําคัญ พฤติกรรมการ เรียนดานการใช

เทคนิคตางๆและอุปกรณชวยเหลือในการเรียน พฤติกรรมการเรียนดานการทดสอบตนเอง ทบทวน 

และเตรียมตัวกอนเขาเรียน พฤติกรรมการเรียนดานกลยุทธในการสอบและการเตรียมตัวสอบอยูใน

ระดับปานกลางทุกดานแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 

1 ปการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูสอนควรมีวิธีการและ

นวัตกรรมที่ดีและมีประโยชนเพื่อนําไปสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมของนักศึกษา

เพื่อเปนประโยชนในการแกปญหาพฤติกรรมของนักศึกษา ซึ่งจะชวยใหผูสอนสามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมซึ่งผูสอนและนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอกัน ทา ใหสอนและเรียน

อยางสนุกสนานและทํา ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา 0 (2553 : บทคัดยอ) การวิจัยเร่ืองการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีสวนรวม 

(Active Learning) คร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชา MKT 1101 หลักการตลาด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทากอนและหลังการทดลองใชการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active 

Learning) ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการวิจัยน้ี เปนวิธีการทดลองแบบหน่ึงกลุมวัดกอนหลัง (One 

http://www.ssruir.ssru.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8E%E0%B8%B2+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2


31 
 

Group Pretest - Posttest Design) กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนวิชา MKT 

1101 หลักการตลาดในภาคเรียนที่ 1/2553 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จํานวน 30 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง โดยสุมหองเรียนมาหน่ึงหองเรียนเพื่อคัดเลือกเปน

กลุมทดลอง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1.แผนการสอนแบบมีสวนรวม (Active Learning)               

2.แบบสังเกตพฤติกรรม 3. แผนภูมิการมีสวนรวม 4. ระเบียนพฤติการณ 5. แบบทดสอบวัดความรู

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีการออกแบบการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น การวิเคราะหขอมูลไดวิเคราะหหาคารอยละ, คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน, คา t-

test Anova One-way Analysis of variance วิเคราะหความแปรปรวนดวย F-test ดวยโปรแกรม 

SPSS ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) ที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญสงผลใหเกิดประสิทธิภาพความสําคัญตอการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีสวนรวม (Active 

Learning)พัฒนาการดานความรูความเขาใจของนักศึกษาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญมีความรูความเขาใจและ

สามารถทําขอสอบไดคะแนนสูงมากกวาเดิม ซึ่งยังมิเคยไดรับการจัดแผนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

มากอน ทําใหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาภาคทฤษฎีและ ทักษะการปฏิบัติรายวิชา MKT 1101 

หลักการตลาด เปนไปตามประสงคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการสอนแบบมี

สวนรวมสูงกวากอนเรียนไดตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรคือ 70% ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 

ศศิวิมล เกลียวทอง(2556 : บทคัดยอ)การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ

และคานํ้าหนักความสําคัญของปจจัยบางประการ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตมโนทัศน 

ลักษณะมุงอนาคต การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สัมพันธภาพภายในครอบครัว การ

สนับสนุนทางสังคม สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

ที่สงผลตอทักษะชีวิต กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 786 คน ซึ่งไดจากวิธีการสุมแบบสอง

ขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

แบบสอบถามทักษะชี วิต แบบสอบถามอัตมโนทัศน  แบบสอบถามลักษณะมุ งอนาคต 

แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว

แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู และ

แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น เทากับ .927 .771 .877 
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.901 .919 .893 .797 และ .887 ทาการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression: MR)  

ผลการศึกษาพบวา 

1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัย ไดแกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

อัตมโนทัศนลักษณะมุงอนาคต การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สัมพันธภาพในครอบครัว การ

สนับสนุนทางสังคมสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน กับ

ทักษะชีวิต มีคาเทากับ .706 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกําลังสองของคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยกับทักษะชีวิตมีคาเทากับ 0.498 ซึ่งแสดงวาตัวแปรปจจัยทั้ง 

8 ตัวแปรรวมกันอธิบายความแปรปรวนของทักษะชีวิตไดรอยละ 49.80 

2. คานํ้าหนักความสําคัญของปจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตมโนทัศนลักษณะมุงอนาคต

การสนับสนุนทางสังคม และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน สงผลทางบวกตอทักษะชีวิต

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนปจจัยดาน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสงผลตอทักษะชีวิต(Y) อยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาคานํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน พบวา ปจจัยดาน

ลักษณะมุงอนาคตสงผลทางบวก ตอทักษะชีวิตมากที่สุด โดยมีคานํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนน

มาตรฐานเทากับ .316รองลงมาคือปจจัยดานอัตมโนทัศน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

การสนับสนุนทางสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับครู สัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งมีคานํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนน

มาตรฐานเทากับ 0.207, 0.195, 0.090, 0.068, 0.057, 0.056 และ -0.029 ตามลําดับ 

 งานวิจัยตางประเทศ 

คาเพลน (Kaplan. 1956 : 176)ไดศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศในหองเรียน พบวาบรรยากาศใน

หองเรียนของเด็กมัธยม และระดับมหาวิทยาลัย มีความสําคัญเน่ืองจากเด็กในวัยน้ีตองการใหผูอ่ืน

ยอมรับตนเองมากที่สุด เชนตองการใหครูยอมรับ รูสึกเปนกันเอง และเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน

เพราะฉะน้ันบรรยากาศที่เด็กกลุมน้ีตองการคือ  ตองการใหครูสนใจปฏิกิริยาของเด็กพูดคุยเปน

กันเองกับนักเรียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน หรือใหครูยกยองเมื่อเด็กทํางานดี และ

ครูผูสอนควรใหอิสระแกเด็กในการที่จะเสนอแนะบางอยาง หรือเปดโอกาสใหเด็กแสดงออกบาง

ซึ่งสอดคลองกับที่ เบอรนารด(Bernard. 1960 : 265-267) ไดศึกษาเกี่ยวกับงานดานการเรียนการ

สอนวาสวนใหญเกิดขึ้นในโรงเรียน ดังน้ันตองคํานึงถึงบรรยากาศของชั้นเรียนและกิจกรรมตาง ๆ 

ของโรงเรียนจะมีอิทธิพลตอสุขภาพจิตมาก เชน นักเรียนระดับใดก็ตองจัดบรรยากาศของกิจกรรม
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ให เหมาะสมกับชั้นน้ัน ๆ เพราะงานแตละอยางยอมมีความเหมาะสมแตกตางกันและมีความหมาย

แตกตางกันสําหรับนักเรียนแตละคน 

แอนเดอรสัน (Anderson. 1970 : 135) ไดศึกษาผลของบรรยากาศทางสังคมในชั้นเรียนที่มี

ตอการเรียนของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา บรรยากาศทางสังคมในชั้นเรียนมีผลตอการเรียนรู การ

สรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลและความสําเร็จทางการศึกษาของนักเรียน 

บุช (วิลาส บุญทองขาว.2527 : 6 ; อางอิงจาก Bush.1942 : 645 – 656) ไดวิจัยสัมพันธภาพ

ระหวางครูกับนักเรียน พบวา ครูที่พยายามทําความรูจักกับนักเรียน ใหความเห็นอกเห็นใจนักเรียน 

รูจักสงเสริมการเรียนตามความตองการและความสนใจของนักเรียน จะใหนักเรียนไดดีขึ้น การ

ปรับตัวเองเหมาะสมยิ่งขึ้น สวนที่มุงสอนโดยใชวิธีบังคับ นักเรียนจะไมพอใจในตัวครู 

ไทเลอร (Tyler. 1964 : 16) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนในอุดมคติ ผล

การศึกษาพบวา สัมพันธภาพที่ดีในอุดมคติน้ัน ครูตองมีการสื่อความเขาใจที่ดีกับนักเรียน เปนมิตร

ที่ดี ใหความรักความเอาใจใส มีความเขาใจ และยอมรับนักเรียน 

กรอนลันต (Gronlund. 1959 : 176) ไดศึกษาปญหาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

ของนักศึกษามหาลัย ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่มีปญหาดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนมักจะมี

ปญหาดานการเรียนดวย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาความขัดแยงในกลุมเพื่อนอาจจะทําใหการเรียนไมมี

ประสิทธิภาพ และทําใหเกิดความตึงเครียดทางอารมณและไมมีความสุข 

ไรท (Wright.1975 : 298) วิจัยพบวา ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตสูง คือผูที่สามารถปฏิบัติตนได

อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ และไมฝาฝนกฎเกณฑของศาสนาและกฎหมาย จึงเห็นไดวาผูที่มี

ลักษณะมุงอนาคตจัดวาเปนผูที่มีจริยธรรมสูงดวย และยังพบอีกวายุวอาชญากรมีลักษณะมุงอนาคต

ตํ่ากวาปกติ 

โคแกน และเบวิน (Cogan ;& Levin 1957 : 135 – 139) ศึกษาพบวาความสัมพันธแบบ

อบอุนเปนมิตรระหวางครูและนักเรียน จะทําใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้น และจากการสรุปไดวา 

ครูและนักเรียนมีความสัมพันธกันดีเทาไร นักเรียนจะพัฒนาความสามารถในการเรียนรูใหถึงขีดสุด

ไดมากเพียงน้ัน นักเรียนมีความศรัทธาในตัวครู ความศรัทธาที่นักเรียนใหแกครูชวยใหนักเรียนมี

ทัศนคติที่ดีตอการเรียน การมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนน้ีจะทําใหผลการเรียนของนักเรียนดี 

คาน (Khan. 1969 : 216 – 211) ศึกษาพบวาทัศนคติของนักเรียนชายที่มีตอครู จะมี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับสัมฤทธิ์ทางการเรียน สวนนักเรียนหญิงแทนที่จะเปนทัศนคติที่มี

ตอครูกลับเปนนิสัยในการเรียน ที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นอกจากน้ันยังพบวา สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของคนเรา นอกจากจะขึ้นอยูกับสติปญญาแลว 



34 
 

อารมณความรูสึก ทัศนคติในการเรียน ตลอดจนนิสัยในการเรียนก็มีบทบาทสําคัญตอสัมฤทธิ์ผล

การเรียนเชนกัน 

จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน พบวา เจตคติ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ บรรยากาศทางการเรียน 

ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับกลุมเพื่อน ลักษณะมุง

อนาคต ตางมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางการเรียน 

 

นุชเนตร กาฬสมุทร และ ประสพชัย พสุนนท (2558 ) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจ 

ใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว และสรางสมการพยากรณแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว โดยศึกษา 8 ตัวแปร จากปจจัย 3 ดาน คือ 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางใน

การศึกษา คือ นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปการศึกษา 2557 ชั้นปที่ 1-4 ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการแบบ

แบงชั้น ตามชั้นปของนักศึกษา ไดจํานวน 229 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปน

แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) 5 ระดับ คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ               

ครอนบาค (α–coefficient) ของแบบสอบถามทั้ง 9 ดานอยูระหวาง 0.778-0.916 วิเคราะหขอมูล 

โดยหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) ดวยวิธีเพิ่มตัวแปรเปนขั้นๆ (Stepwise) ผลการวิจัยพบวา 

 ปจจัยที่สามารถพยากรณแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและ                    

การทองเที่ยวประกอบดวย 6 ดาน ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน (X6) การรับรู

คุณคาในตนเอง (X1) ทัศนคติตอการเรียน (X2) บรรยากาศการเรียนรู (X8) สัมพันธภาพระหวาง

นักศึกษากับผูปกครอง (X4)และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย (X7) โดยสามารถทํานาย

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยวไดรอยละ 47.2 

 

 กานดา คํามาก และคณะ (2558) ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพื่อ 

(1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี(2) เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแกไขใหกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนตํ่ากวาระดับ 2.50 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้ังแตชั้นปที่ 3 

ข้ึนไปที่กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาที่2/2556 จํานวน 343 คน การวิจัยน้ีใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน วิเคราะหความถดถอยพหุคูณ และ

การวิเคราะหเชิงเน้ือหา ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ พฤติกรรมการเรียน 

 2. สาเหตุของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาระดับ 2.50 คือ นักศึกษาขาดความ 

มีระเบียบวินัยทางการเรียน ไมใหความสําคัญกับการเขาเรียน แบงเวลาไมเปนทั้งในเร่ืองเรียนและ 

เร่ืองสวนตัว ไมมีสมาธิในการเรียน ไมทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน เวลาสงสัยมักไมกลาถาม

อาจารย โดยตรง ทําใหไมเขาใจในเน้ือหาที่เรียนและมีปญหาในการสอบ มีปญหาในการคบเพื่อน 

นอกจากน้ัน แลวสิ่งที่เปนปญหาเหมือนกันของผูเรียนในกลุมน้ี คือ นักศึกษาติดอยูในโลกสังคม

ออนไลน (Social Network) มากเกินไป ทําใหมีผลตอการใชเวลาในแตละวันจนทําใหเสียการเรียน

ซึ่งมีผลเกี่ยวเน่ืองไปถึงการขาดเรียน เน่ืองจากการต่ืนสายจากการใชเวลาในตอนกลางคืนมาก

เกินไป สําหรับแนวทางการแกไขใหกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาระดับ 2.50 คือ 

มหาวิทยาลัยควรมีการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาพื้นฐานที่มีนักศึกษาตกเปนจํานวนมาก โดยไมคิด         

คาสอน เพื่อเปนการชวยเหลือนักศึกษาที่ทางบานมีฐานะไมดีจะไดไมตองเสียเงินเรียนพิเศษเพิ่ม 

และในบางรายวิชาควรมีคะแนนการเขาชั้นเรียนดวย เพื่อเปนแรงจูงใจในการกระตุนใหนักศึกษา

เขาเรียน 
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บทที ่3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4. การเก็บรวมรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

จํานวน 2,825 คน (ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 จากสํานักทะเบียนและวัดผล)   

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

จํานวน 441 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling)  และกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน ( Krejcie &Morgan ) 

 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน  

2. แบบสอบถามเจตคติตอการเรียน 

3. แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

4. แบบสอบถามการสนับสนุนของครอบครัว 

5. แบบสอบถามความสัมพันธระหวางนักศึกษากับกลุมเพื่อน   

6. แบบสอบถามความสัมพันธระหวางนักศึกษากับครู 

7. แบบสอบถามบรรยากาศทางการเรียน 

8.  แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคต 
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การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 สําหรับการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดแบงออกเปน  2 ระยะดังน้ี 

ระยะที่  1  ขั้นเตรียมการ 

ระยะที่  2  ขั้นดําเนินการ 

ระยะที่  1  ขั้นเตรียมการ 

1. การจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการเรียนวิเคราะหแลวนํามาสรางตามขั้นตอนดังน้ี 

1.1 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม 

1.2 ศึกษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียน เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

1.3 กําหนดรูปแบบของแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนให  มีลักษณะเปนมาตรประมาณ

คา (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

1.4 กําหนดขอคําถามของแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทาง    

การเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 8 ตอน ดังน้ี 

1. แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน     จํานวน 27 ขอ 

2. แบบสอบถามเจตคติตอการเรียน    จํานวน 13 ขอ 

3. แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์    จํานวน 15 ขอ 

4. แบบสอบถามการสนับสนุนของครอบครัว   จํานวน  7  ขอ 

5. แบบสอบถามความสัมพันธระหวางนักศึกษากับกลุมเพื่อน   จํานวน 14 ขอ 

6. แบบสอบถามความสัมพันธระหวางนักศึกษากับครู  จํานวน 11 ขอ 

7. แบบสอบถามบรรยากาศทางการเรียน    จํานวน 12 ขอ 

8.  แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคต    จํานวน 12 ขอ 

      รวม   จํานวน 111 ขอ 
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1.5 วิพากษขอคําถามของแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรวมกับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 

ทานดังน้ี 

         1. อาจารยวิชาญ หงษบิน 

         2. อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 

         3.อาจารยสุลาวัลย  บุริจันทร  

1.6 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยขั้นตนโดยผูเชี่ยวชาญเพื่อวิพากษขอคําถาม

และพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ  

1.7 นําแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนไปทดลองใช (Try Out) คร้ังที่ 1 กับนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ         

การวิจัย จํานวน 50 คน เพื่อนําแบบสอบถามมาพิจารณาความถูกตองและความสมบูรณ 

 

ระยะที่  2  ขั้นดําเนินการ 

        ผูวิจัยนําเคร่ืองมือเพื่อใชในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 8 ฉบับ คือ แบบสอบถามพฤติกรรม        

การเรียน  แบบสอบถามเจตคติตอการเรียน  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  แบบสอบถาม          

การสนับสนุนของครอบครัว  แบบสอบถามความสัมพันธระหวางนักศึกษากับกลุมเพื่อน   

แบบสอบถามความสัมพันธระหวางนักศึกษากับครู  แบบสอบถามบรรยากาศทางการเรียน  

แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคตที่ไดไปเก็บขอมูลจากนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ  

 

การเก็บรวมรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําเคร่ืองมือซึ่งเปนแบบสอบถามจํานวน 8 ชุด ไปเก็บ

รวบรวมขอมูลกับนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการโดยดําเนินการดังน้ี 

1. ติดตออาจารยที่ปรึกษาของแตละระดับชั้น ที่จะทําการเก็บขอมูล เพื่อขอความอนุเคราะห

ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมาย วัน เวลา  ที่จะดําเนิน       

การเก็บรวบรวมขอมูล 

3. เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลน 
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4. ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม  แลววิเคราะหหาคาทางสถิติเพื่อ

ทดสอบสมมติฐานและรายงานผลการวิจัยตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขูอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 

 ก า รหา ค า ส ถิ ติพื้ นฐา น คื อ  ค า ร อ ย ล ะ  ค า เฉ ลี่ ย  ส ว น เบี่ ย ง เบ นม า ตรฐา น แล ะ                         

หาคาสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน 

 1.1 รอยละ (Percentage) โดยใชสูตร P   

    สูตร   P  =  N
f
×  100 

    เมื่อ P  แทน รอยละ 

      f   แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 

      N  แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 

 

  1.2  คาเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) โดยคํานวณจากสูตร ดังน้ี 

    สูตร  X   =  N
X∑

 

    เมื่อ  X   แทน  คาเฉลี่ย 

       ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

        N   แทน  จํานวนคนทั้งหมด 

 

  1.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) โดยคํานวณจากสูตร   

ตอไปน้ี 

    สูตร  
( )1

)(
..

22

−

−
= ∑ ∑

NN
XXN

DS  

    เมื่อ S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      X  แทน คะแนนแตละคน 

      N  แทน จํานวนคนทั้งหมด 

      ∑   แทน ผลรวม 
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บทที ่4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ซึ่งมี 8 ดานโดยไดทําการเก็บขอมูลกับนักศึกษา โดย

ใชกลุมตัวอยาง 441 คน ทําการเก็บขอมูลในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  จนถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

โดยใชแบบสอบถามออนไลน ผู วิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร นําเสนอผลการวิจัย และแปลความหมายตามลําดับดังน้ี 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

x̄ แทน คาเฉลี่ย (Mean)  

n   แทน จํานวนนักศึกษาในกลุมตัวอยาง 

S  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - test  

F   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F – test  

Df แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degrees of Freedom)  

SS  แทน ผลรวมของคะแนนคาเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of Squares)  

MS    แทน คาเฉลี่ยของคะแนนที่เบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ยยกกําลังสอง (Mean Squares)  

*  แทน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

**   แทน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนลําดับขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน 

 1.1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 1.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน  

1.3 แบบสอบถามเจตคติตอการเรียน 

1.4 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

1.5 แบบสอบถามการสนับสนุนของครอบครัว 
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1.6 แบบสอบถามความสัมพันธระหวางนักศึกษากับกลุมเพื่อน   

1.7 แบบสอบถามความสัมพันธระหวางนักศึกษากับครู 

1.8 แบบสอบถามบรรยากาศทางการเรียน 

1.9 แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคต 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์แบบเพียรสันของตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน 

ตอนท่ี 1.1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ สถานภาพ

นักศึกษา สาขาวิชา ระดับชั้น มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 201 45.58 

หญิง 240 54.42 

รวม 441 100.00 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 

54.42 และเปนเพศชายจํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 45.58   

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน(คน) รอยละ 

14-17 ป 238 53.97 

18-20 ป 190 43.08 

21-23 ป 13 2.95 

รวม 441 100.00 
 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา นักศึกษาสวนใหญมีอายุ 14 – 17 ป จํานวน 238 คน คิดเปน

รอยละ 53.97 ลําดับรองลงมา ไดแกผูที่มีอายุ 18 – 20 ป จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 43.08 และอายุ

21-23 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 2.95 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา จํานวน(คน) รอยละ 

การบัญชี 60 13.61 

การตลาด 179 40.59 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 98 22.22 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 2.27 

คอมพิวเตอรกราฟก 62 14.06 

การจัดการโลจิสติกส 24 5.44 

English Program 8 1.81 

รวม 441 100.00 
 

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญในเปนนักศึกษา สาขาการตลาด จํานวน           

179 คน คิดเปนรอยละ 40.59  รองลงมาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 22.22

และสาขาคอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 14.06   

 

ตอนท่ี 1.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน 

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมและ

ดานท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเรียน 

ขอท่ี ขอคําถาม 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

1.  ขาพเจาลืมนําหนังสือเรียนมาในบาง

วิชา 

30 

(6.8) 

42 

(9.5) 

98 

(22.2) 

77 

(17.5) 

194 

(44.0) 

2.18 1.28 นอย 

2.  เมื่อเรียนวิชาใดไมเขาใจ ขาพเจาไม

เขาเรียนวิชาน้ัน 

21 

(4.8) 

34 

(7.7) 

46 

(10.4) 

49 

(11.1) 

291 

(66.0) 

1.74 1.20 นอย 

3.  ขาพเจาเขาเรียนสาย 21 

(4.8) 

29 

(6.6) 

90 

(20.4) 

84 

(19.0) 

217 

(49.2) 

1.99 1.18 นอย 

4.  ขาพเจานําอุปกรณการเรียนมาครบ

ทุกรายวิชา 

210 

(47.6) 

93 

(21.1) 

75 

(17.0) 

39 

(8.8) 

24 

(5.4) 

3.97 1.22 มาก 

5.  ขาพเจาชอบคิดถึงเร่ืองอ่ืนขณะฟง

อาจารยสอน 

41 

(9.3) 

51 

(11.6) 

142 

(32.2) 

130 

(29.5) 

77 

(17.5) 

2.66 1.17 ปาน

กลาง 
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ขอท่ี ขอคําถาม 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

6.  ในเวลา เ รียนข าพเจ ามักจะมอง

ออกไปนอกหนาตาง 

36 

(8.2) 

50 

(11.3) 

98 

(22.2) 

111 

(25.2) 

146 

(33.1) 

2.36 1.27 นอย 

7.  ขาพเจานํางานอ่ืนขึ้นมาทําในขณะที่

อาจารยกําลังสอนอยูหนาชั้นเรียน 

29 

(6.6) 

36 

(8.2) 

116 

(26.3) 

140 

(31.7) 

120 

(27.2) 

2.35 1.15 นอย 

8.  ขาพเจาพยายามจดคําอธิบายของ

อาจารยใหไดมากที่สุด 

110 

(24.9) 

112 

(25.4) 

142 

(32.2) 

51 

(11.6) 

26 

(5.9) 

3.52 1.16 มาก 

9.  ขาพเจานําอุปกรณการเรียนมาครบ

ทุกวัน 

204 

(46.3) 

102 

(23.1) 

87 

(19.7) 

34 

(7.7) 

14 

(3.2) 

4.02 1.12 มาก 

10.  ขาพเจาไมเขาเรียนเมื่อมีโอกาส 22 

(5.0) 

18 

(4.1) 

34 

(7.7) 

64 

(14.5) 

303 

(68.7) 

1.62 1.11 นอย 

11.  ถาขาพเจาจดคําอธิบายของอาจารย

ไมทันจะเวนไวกอนและขอยืม

เพื่อนมาจดภายหลัง 

164 

(37.2) 

123 

(27.9) 

111 

(25.2) 

28 

(6.3) 

15 

(3.4) 

3.89 1.08 มาก 

12.  ขาพเจาพยายามจดคําอธิบายจาก

ความเขาใจ 

143 

(32.4) 

136 

(30.8) 

132 

(29.9) 

22 

(5.0) 

8 

(1.8) 

3.87 .99 มาก 

13.  ขาพเจาต้ังใจทํางานที่อาจารย

มอบหมายไดไมนานนักก็รูสึกเบื่อ

แลวหยุดทํางานน้ัน 

33 

(7.5) 

48 

(10.9) 

140 

(31.7) 

124 

(28.1) 

96 

(21.8) 

2.54 1.16 ปาน

กลาง 

14.  ขณะที่อานหนังสือขาพเจาชอบทํา

บันทึกยอสรุปเน้ือหาสาระสําคัญ

ของเร่ืองที่อาน 

63 

(14.3) 

59 

(13.4) 

153 

(34.7) 

100 

(22.7) 

66 

(15.0) 

2.89 1.23 ปาน

กลาง 

15.  หลังจากเรียนแลวขาพเจาพยายาม

จดเน้ือหาสาระสําคัญของเร่ืองที่

อาน 

66 

(15.0) 

90 

(20.4) 

159 

(36.1) 

85 

(19.3) 

41 

(9.3) 

3.12 1.16 ปาน

กลาง 

16.  หลังจากเรียนแลวขาพเจาพยายาม

จดเน้ือหาที่เรียนมาใหเปนระเบียบ

เพื่อใหเขาใจและจํางาย 

88 

(20.0) 

78 

(17.7) 

146 

(33.1) 

91 

(17.7) 

38 

(8.6) 

3.26 1.21 ปาน

กลาง 
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ขอท่ี ขอคําถาม 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

17.  ขาพเจาชอบอานหนังสือลวงหนา

กอนเขาเรียนในวิชาน้ัน 

44 

(10.0) 

40 

(9.1) 

112 

(25.4) 

109 

(24.7) 

136 

(30.8) 

2.43 1.28 นอย 

18.  ขาพเจาทําการบานสงทันเวลาที่

กําหนด 

130 

(29.5) 

130 

(29.5) 

139 

(31.5) 

34 

(7.7) 

8 

(1.8) 

3.77 1.02 มาก 

19.  ขาพเจาพยายามปรับปรุงการทํางาน

ใหดีที่สุดเพื่อใหงานสําเร็จ 

166 

(37.6) 

151 

(34.2) 

106 

(24.0) 

14 

(3.2) 

4 

(0.9) 

4.05 .91 มาก 

20.  แมวางานที่อาจารยใหทําจะไม

นาสนใจขาพเจาก็ต้ังใจทําจนเสร็จ

เรียบรอย 

155 

(35.1) 

154 

(34.9) 

112 

(25.4) 

14 

(3.2) 

6 

(1.4) 

3.99 .93 มาก 

21.  ขาพเจาต้ังใจฟงอาจารยสอนไมวา

อาจารยจะสอนดีหรือไมก็ตาม 

130 

(29.5) 

140 

(31.7) 

144 

(32.7) 

19 

(4.3) 

8 

(1.8) 

3.83 .96 มาก 

22.  ขาพเจาพยายามทํางานจนสุดความ 

สามารถไมวางานน้ันจะยากหรืองาย

เพียงใด 

166 

(37.6) 

131 

(29.7) 

120 

(27.2) 

17 

(3.9) 

7 

(1.6) 

3.98 .97 มาก 

23.  แมวาขาพเจาจะไมชอบเรียนในบาง

วิชาแตขาพเจาก็จะพยายามต้ังใจเรียน 

169 

(38.3) 

152 

(34.5) 

95 

(21.5) 

21 

(4.8) 

4 

(0.9) 

4.05 .93 มาก 

24.  เมื่อขาพเจาทําการบานไมไดขาพเจา

จะขอลอกจากเพื่อน 

102 

(23.1) 

97 

(22.0) 

157 

(35.6) 

56 

(12.7) 

29 

(6.6) 

3.42 1.17 ปาน

กลาง 

25.  ขาพเจาอานหนังสือก็ตอเมื่อมีคน

บอกใหอานไมคอยอานดวยความ

สมัครใจ 

46 

(10.4) 

73 

(16.6) 

160 

(36.3) 

82 

(18.6) 

80 

(18.1) 

2.83 1.21 ปาน

กลาง 

26.  เวลาอานหนังสือขาพเจาจับใจความ

สําคัญของเน้ือเร่ืองที่อานไมคอยได 

37 

(8.4) 

63 

(14.3) 

162 

(36.7) 

116 

(26.3) 

63 

(14.3) 

2.76 1.12 ปาน

กลาง 

27.  เมื่ออาจารยคืนงานที่สงไปขาพเจา

จะรีบดูทันทีวาอาจารยใหแกไข

อะไรบาง 

174 

(39.5) 

121 

(27.4) 

113 

(25.6) 

27 

(6.1) 

6 

(1.4) 

3.98 1.01 มาก 

รวม 3.08 0.77 
ปาน

กลาง 
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จากตารางที่ 4 พบวา พฤติกรรมการเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ        

ปานกลาง (x̄= 3.08) และ (SD = 0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาพยายามปรับปรุงการทํางาน

ใหดีที่สุดเพื่อใหงานสําเร็จ ( x̄= 4.05) และ(SD = 0.91) และ แมวาขาพเจาจะไมชอบเรียนในบางวิชาแต

ขาพเจาก็จะพยายามต้ังใจเรียน ( x̄= 4.20) และ(SD = 0.93)  นักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก  รองลงมา 

คือ ขาพเจานําอุปกรณการเรียนมาครบทุกวัน ( x̄= 4.02 )และ(SD = 1.12) มีนักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับ

มาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขาพเจาไมเขาเรียนเมื่อมีโอกาส ( x̄= 1.62) และ (SD = 1.11)                        

มีนักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับนอย 

ตอนท่ี 1.3  แบบสอบถามเจตคติตอการเรียน 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมและ

ดานท่ีสงผลตอเจตคติตอการเรียน 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

1.  อาจารยเปนบุคคลที่วางตัวไดเหมาะสมและ

เปนตัวอยางที่ดีแกนักศึกษา 

185 

(42.0) 

139 

(31.5) 

100 

(22.7) 

13 

(2.9) 

4 

(0.9) 

4.11 .91 มาก 

2.  วิชาเรียนเปนวิชาที่นาเบื่อหนาย 26 

(5.9) 

38 

(8.6) 

152 

(34.5) 

111 

(25.2) 

114 

(25.9) 

2.44 1.14 นอย 

3.  ขาพเจาคิดวาทุกวิชามีความสําคัญ

เทากันหมด 

206 

(46.7) 

121 

(27.4) 

93 

(21.1) 

15 

(3.4) 

6 

(1.4) 

4.15 .96 มาก 

4.  ขาพเจารูสึกวาอาจารยชวยเหลือนักศึกษา

ทุกคนเทากันหมด 

177 

(40.1) 

120 

(27.2) 

109 

(24.7) 

24 

(5.4) 

11 

(2.5) 

3.97 1.05 มาก 

5.  ขาพเจาคิดวาคนที่เรียนหนังสือกับไมได

เรียนสามารถดํารงชีวิตเหมือนกันทุกอยาง 

66 

(15.0) 

89 

(20.2) 

158 

(35.8) 

76 

(17.2) 

52 

(11.8) 

3.09 1.20 ปาน

กลาง 

6.  ขาพเจาพอใจที่อาจารยเปดโอกาสให

นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นไดอยาง

เต็มที่ในเร่ืองการเรียน 

182 

(41.3) 

141 

(32.0) 

104 

(23.6) 

11 

(2.5) 

3 

(0.7) 

4.11 .89 มาก 

7.  ขาพเจาเชื่อวาความรูเพียงอยางเดียวไม

สามารถทําใหขาพเจาอยูรอดในสังคม

ได 

211 

(47.8) 

102 

(23.1) 

102 

(23.1) 

16 

(3.6) 

10 

(2.3) 

4.11 1.02 มาก 
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ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

8.  อาจารยของขาพเจาใหนักศึกษาทํางาน

เปนกลุมซึ่งชวยใหการเรียนการสอน

นาสนใจ 

143 

(32.4) 

152 

(34.5) 

127 

(28.8) 

12 

(2.7) 

7 

(1.6) 

3.93 .93 มาก 

9.  การเรียนหนังสือทําใหแตละวันของ

ขาพเจามีความหมายขึ้น 

124 

(28.1) 

158 

(35.8) 

135 

(30.6) 

18 

(4.1) 

6 

(1.4) 

3.85 0.92 มาก 

10.  ขาพเจาเชื่อวาการศึกษาชวยทําใหมี

อนาคตที่ดีได 

247 

(56.0) 

112 

(25.4) 

74 

(16.8) 

6 

(1.4) 

2 

(0.5) 

4.35 0.84 มาก 

11.  ขาพเจามีความเชื่อวาการศึกษาสามารถ

นําไปพัฒนาประเทศชาติได 

198 

(44.9) 

130 

(29.5) 

91 

(20.6) 

12 

(2.7) 

10 

(2.3) 

4.12 0.98 มาก 

12.  ขาพเจาภูมิใจที่ไดเรียนหนังสือ 264 

(59.9) 

95 

(21.5) 

74 

(16.8) 

7 

(1.6) 

1 

(0.2) 

4.39 0.84 มาก 

13.  คนที่มีความรูสามารถแกปญหาไดตาง ๆ 

ไดอยางเปนระบบ 

124 

(28.1) 

112 

(25.4) 

167 

(37.9) 

21 

(4.8) 

17 

(3.9) 

3.69 1.05 มาก 

รวม 3.90 0.77 มาก 

 

จากตารางที่ 5 พบวา เจตคติตอการเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ        

มาก  (x̄= 3.90) และ (SD = 0.77)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาภูมิใจที่ไดเรียนหนังสือ               

( x̄= 4.39) และ(SD = 0.84)  นักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก  รองลงมา คือ ขาพเจาเชื่อวาการศึกษาชวย

ทําใหมีอนาคตที่ดีได ( x̄= 4.35 )และ(SD = 0.84) มีนักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือ วิชาเรียนเปนวิชาที่นาเบื่อหนาย ( x̄= 2.44) และ (SD = 1.14) มีนักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับ

นอย 
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ตอนท่ี 1.4 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

ตารางท่ี 6 คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมและ

ดานท่ีสงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

1.  ขาพเจาจะเปรียบเทียบผลการเรียนกับ

ผูอ่ืนเสมอเพื่อจะไดพัฒนาตนเองใหเรียน

ไดดีขึ้น 

98 

(22.2) 

123 

(27.9) 

157 

(35.6) 

30 

(6.8) 

33 

(7.5) 

3.51 1.13 มาก 

2.  ขาพเจาต้ังความหวังในการเรียนไวและ

พยายามทําใหสําเร็จตามที่มุงหวังไว 

179 

(40.6) 

137 

(31.1) 

109 

(24.7) 

12 

(2.7) 

4 

(0.9) 

4.08 .92 มาก 

3.  ขาพเจาใหเพื่อนเปนผูทํารายงานที่อาจารย

มอบหมายใหทํา 

41 

(9.3) 

60 

(13.6) 

131 

(29.7) 

109 

(24.7) 

100 

(22.7) 

2.62 1.23 ปาน

กลาง 

4.  ขาพเจาพอใจในงานที่ไดใชความสามารถ

ของตนเองอยางเต็มที่ 

 201 

(45.6) 

128 

(29.0) 

100 

(22.7) 

10 

(2.3) 

2 

(0.5) 

4.17 .89 มาก 

5.  ขาพเจ าพยายามยกมือตอบกับเพื่อน           

ทุกคร้ังที่อาจารยถาม  

64 

(14.5) 

63 

(14.3) 

198 

(44.9) 

78 

(17.7) 

38 

(8.6) 

3.08 1.11 ปาน

กลาง 

6.  เมื่อขาพเจาทํางานที่อาจารยมอบหมายให

ไมถูกตองขาพเจาจะคนหาวิธีใหมๆที่จะ

ทําใหถูกตองใหได 

110 

(24.9) 

141 

(32.0) 

161 

(36.5) 

22 

(5.0) 

7 

(1.6) 

3.74 .94 มาก 

7.  ข าพเจ า คิ ดว าค วาม พยาย ามนําไป สู

ความสําเร็จ 

239 

(54.2) 

102 

(23.1) 

88 

(20.0) 

10 

(2.3) 

2 

(0.5) 

4.28 .89 มาก 

8.  ขาพเจาอยากประสบความสําเ ร็จใน         

การเรียน 

283 

(64.2) 

85 

(19.3) 

66 

(15.0) 

5 

(1.1) 

2 

(0.5) 

4.46 .82 มาก 

9.  ขาพเจ าจะพยายามแกไขปญหาดวย

ตนเอง 

198 

(44.9) 

129 

(29.3) 

101 

(22.9) 

11 

(2.5) 

2 

(0.5) 

4.16 .89 มาก 

10.  ขาพเจามีความพยายามเพิ่มมากขึ้นเมื่อรู

วาดอยกวาเพื่อนๆ 

177 

(40.1) 

135 

(30.6) 

114 

(25.9) 

7 

(1.6) 

8 

(1.8) 

4.06 .94 มาก 

11.  ถาขาพเจ าทํางานไดไม ดีตามที่ ต้ังใจ

ขาพเจาจะพยายามทําตอไปอยางเต็ม

ความสามารถ 

182 

(41.3) 

137 

(31.1) 

107 

(24.3) 

10 

(2.3) 

5 

(1.1) 

4.09 .92 มาก 
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ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

12.  ขาพเจาชอบทําสิ่งตางๆที่เปนความคิด

ริเร่ิมของตนเอง 

155 

(35.1) 

138 

(31.3) 

131 

(29.7) 

12 

(2.7) 

5 

(1.1) 

3.97 .93 มาก 

13.  เมื่อขาพเจาไดรับมอบหมายใหทํางาน

แลวประสบปญหาตางๆขาพเจาจะหมด

ความพยายามที่จะทํางานน้ันตอไป 

 

63 

(14.3) 

82 

(18.6) 

165 

(37.4) 

77 

(17.5) 

54 

(12.2) 

3.05 1.19 ปาน

กลาง 

14.  ขาพเจาพยายามอานหนังสือจนสามารถ

สอบผานแตละวิชาได 

99 

(22.4) 

142 

(32.2) 

148 

(33.6) 

37 

(8.4) 

15 

(3.4) 

3.62 1.03 มาก 

15.  ขาพเจาต้ังใจจะทําคะแนนสอบใหได

คะแนนสูงที่สุด 

187 

(42.4) 

129 

(29.3) 

109 

(24.7) 

9 

(2.0) 

7 

(1.6) 

4.09 .94 มาก 

รวม 3.80 0.85 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ        

มาก  (x̄= 3.80) และ (SD = 0.85)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาอยากประสบความสําเร็จใน         

การเรียน ( x̄= 4.46) และ(SD = 0.82)  นักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก  รองลงมา คือขาพเจาคิดวาความ

พยายามนําไปสูความสําเร็จ  ( x̄= 4.28 )และ(SD = 0.89) มีนักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก และขอที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ เมื่อขาพเจาไดรับมอบหมายใหทํางานแลวประสบปญหาตางๆขาพเจาจะหมดความ

พยายามที่จะทํางานน้ันตอไป ( x̄= 3.05) และ (SD = 1.19) มนัีกศึกษาเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 

 

ตอนท่ี 1.5 แบบสอบถามการสนับสนุนของครอบครัว 

ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมและ

ดานท่ีสงผลตอการสนับสนุนของครอบครัว 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

1.  ครอบครัวสนับสนุนดานการเงินอยาง

สม่ําเสมอ ทําใหนักศึกษามีกําลังใจ 

ต้ังใจในการเรียน และไมตองหารายได

ระหวางเรียน 

165 

(37.4) 

122 

(27.7) 

122 

(27.7) 

23 

(5.2) 

9 

(2.0) 

3.93 1.02 มาก 
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ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

2.  ครอบครัว มีสวนชวยจัดซื้อ จัดหา 

วัสดุอุปกรณการเรียนที่จําเปนใหกับ

นักศึกษา  

202 

(45.8) 

111 

(25.2) 

108 

(24.5) 

12 

(2.7) 

8 

(1.8) 

4.10 .98 มาก 

3.  ครอบครัวจะใหกําลังใจนักศึกษา 

เมื่อนักศึกษามีปญหา  การเรียนทํา

ใหนักศึกษามีกําลังใจในการเรียน 

211 

(47.8) 

90 

(20.4) 

111 

(25.2) 

17 

(3.9) 

12 

(2.7) 

4.07 1.06 มาก 

4.  ครอบครัวจะสอบถามและใหความ

ส น ใ จ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร เ รี ย น ข อ ง

นักศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

182 

(41.3) 

116 

(26.3) 

119 

(27.0) 

20 

(4.5) 

4 

(0.9) 

4.02 .97 มาก 

5.  ครอบครัวทําใหนักศึกษารูสึกวาเปน

คนสําคัญของครอบครัว 

215 

(48.8) 

103 

(23.4) 

99 

(22.4) 

16 

(3.6) 

8 

(1.8) 

4.14 1.00 มาก 

6.  ครอบครัว ยอมรับและอนุญาตให

นักศึกษาตัดสินใจใน เร่ืองการศึกษา

เอง 

220 

(49.9) 

95 

(21.5) 

95 

(21.5) 

24 

(5.4) 

7 

(1.6) 

4.13 1.03 มาก 

7.  ครอบครัว ไมพยายามบังคับและ

ชี้นําการดําเนินชีวิตของนักศึกษา 

193 

(43.8) 

92 

(20.9) 

93 

(21.1) 

35 

(7.9) 

28 

(6.3) 

3.88 1.24 มาก 

รวม 3.90 0.91 มาก 

 

จากตารางที่ 7 พบวา การสนับสนุนของครอบครัว โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก  (x̄= 3.90) และ (SD = 0.91)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครอบครัวทําใหนักศึกษารูสึกวา

เปนคนสําคัญของครอบครัว ( x̄= 4.14) และ(SD = 1.00)  นักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก  รองลงมา 

คือ ครอบครัว ยอมรับและอนุญาตใหนักศึกษาตัดสินใจใน เร่ืองการศึกษาเอง ( x̄= 4.13 )และ(SD = 1.03) 

มีนักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครอบครัว ไมพยายามบังคับและชี้นํา

การดําเนินชีวิตของนักศึกษา ( x̄= 3.88) และ (SD = 1.24) มีนักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก 
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ตอนท่ี 1.6 แบบสอบถามความสัมพันธระหวางนักศึกษากับกลุมเพื่อน 

ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมและ

ดานท่ีสงผลตอความสัมพันธระหวางนักศึกษากับกลุมเพื่อน 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

1.  ขาพเจามีเพื่อนสนิทที่สามารถ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนได 

217 

(49.2) 

108 

(24.5) 

92 

(20.9) 

15 

(3.4) 

9 

(2.0) 

4.15 1.00 มาก 

2.  เพื่อนในหองตางคนตางอยูไม

สนใจกันและกัน 

31 

(7.0) 

61 

(13.8) 

124 

(28.1) 

93 

(21.1) 

132 

(29.9) 

2.47 1.24 นอย 

3.  ขาพเจาทํากิจกรรมในชั้นเรียนดวย

ความสามัคคี 

142 

(32.2) 

148 

(33.6) 

133 

(30.2) 

12 

(2.7) 

6 

(1.4) 

3.93 .92 มาก 

4.  เพื่อนของขาพเจาเห็นแกตัวไม

เอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน 

37 

(8.4) 

43 

(9.8) 

113 

(25.6) 

108 

(24.5) 

140 

(31.7) 

2.39 1.25 นอย 

5.  เมื่อเพื่อนมีปญหาขาพเจาอยากให

ความชวยเหลือ 

161 

(36.5) 

154 

(34.9) 

108 

(24.5) 

14 

(3.2) 

4 

(0.9) 

4.03 .91 มาก 

6.  ขาพเจารูสึกวาตนเองไมมีเพื่อน

ปรับทุกข 

36 

(8.2) 

45 

(10.2) 

126 

(28.6) 

87 

(19.7) 

147 

(33.3) 

2.40 1.27 นอย 

7.  ในการทํางานกลุมขาพเจาเต็มใจ

ปฏบิัติตามขอตกลงกลุม 

190 

(43.1) 

125 

(28.3) 

109 

(24.7) 

15 

(3.4) 

2 

(0.5) 

4.10 .92 มาก 

8.  ขาพเจาไมพอใจเมื่อเพื่อนแสดง

ความคิดเห็นแตกตางจากขาพเจา 

25 

(5.7) 

30 

(6.8) 

95 

(21.5) 

111 

(25.2) 

180 

(40.8) 

2.11 1.18 นอย 

9.  ในการทํางานกลุมขาพเจารับฟง

ความคิดเห็นของเพื่อน 

197 

(44.7) 

147 

(33.3) 

83 

(33.3) 

10 

(2.3) 

4 

(0.9) 

4.19 .88 มาก 

10.  ขาพเจาชอบทํางาน 

ตามลําพัง 

40 

(9.1) 

52 

(11.8) 

136 

(30.8) 

81 

(18.4) 

132 

(29.9) 

2.52 1.28 ปาน

กลาง 

11.  เมื่อเพื่อนกระทําความดีขาพเจา

ชมเชยเพื่อนดวยความจริงใจ 

195 

(44.2) 

127 

(28.8) 

106 

(24.0) 

9 

(2.0) 

4 

(0.9) 

4.13 .91 มาก 

12.  เมื่อไดรับมอบหมายงานขาพเจา

ทํางานอยางเต็มความสามารถดวย

ความเต็มใจ 

204 

(46.3) 

125 

(28.3) 

108 

(24.5) 

3 

(0.7) 

1 

(0.2) 

4.20 .85 มาก 
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ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

13.  ขาพเจารูสึกพอใจที่เปนสวนหน่ึง

ของเพื่อนในการสนทนา 

208 

(47.2) 

115 

(26.1) 

104 

(23.6) 

10 

(2.3) 

4 

(0.9) 

4.16 .92 มาก 

14.  ขาพเจามีความสุขเมื่ออยูกับ 

เพื่อน 

242 

(54.9) 

106 

(24.0) 

86 

(19.5) 

6 

(1.4) 

1 

(0.2) 

4.32 .85 มาก 

รวม 4.24 0.82 มาก 
 

จากตารางที่ 8 พบวา ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับกลุมเพื่อน โดยภาพรวมนักศึกษามี

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก  (x̄= 4.24) และ (SD = 0.82)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามี

ความสุขเมื่ออยูกับเพื่อน ( x̄= 4.32) และ(SD = 0.85)  นักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก  รองลงมา คือ 

เมื่อไดรับมอบหมายงานขาพเจาทํางานอยางเต็มความสามารถดวยความเต็มใจ ( x̄= 4.20 )และ(SD = 0.85)                       

มีนักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขาพเจาไมพอใจเมื่อเพื่อนแสดงความ

คิดเห็นแตกตางจากขาพเจา  ( x̄= 2.11) และ (SD = 1.18) มนัีกศึกษาเห็นดวยอยูในระดับนอย 

ตอนท่ี 1.7 แบบสอบถามความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย 

ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมและ

ดานท่ีสงผลตอความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

1.  อาจารยสวนใ หญใ หค วาม เป น

กันเองกับขาพเจา 

170 

(38.5) 

134 

(30.4) 

117 

(26.5) 

16 

(3.6) 

4 

(0.9) 

4.02 .94 มาก 

2.  อาจารย รับฟงความคิดเห็นของ

ขาพเจา 

157 

(35.6) 

131 

(29.7) 

121 

(27.4) 

25 

(5.7) 

7 

(1.6) 

3.92 1.00 มาก 

3.  อาจารยมีความหวงใยขาพเจา 183 

(41.5) 

125 

(28.3) 

117 

(26.5) 

12 

(2.7) 

4 

(0.9) 

4.07 .93 มาก 

4.  อาจารยรับฟงเหตุผลของขาพเจา 162 

(36.7) 

122 

(27.7) 

129 

(29.3) 

22 

(5.0) 

6 

(1.4) 

3.93 .99 มาก 

5.  อาจารยใหความสนใจขาพเจาถึงแมวา

ขาพเจาจะเรียนหนังสือไมเกง 

159 

(36.1) 

134 

(30.4) 

122 

(27.7) 

17 

(3.9) 

9 

(2.0) 

3.95 .99 มาก 
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ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

6.  อาจารยชมเชยเมื่อขาพเจาทําความดี 157 

(35.6) 

134 

(30.4) 

125 

(28.3) 

21 

(4.8) 

4 

(0.9) 

3.95 .95 มาก 

7.  อาจารยยิ้มแยมทักทายขาพเจาเมื่อ

พบกันนอกหองเรียน 

173 

(39.2) 

124 

(28.1) 

116 

(26.3) 

21 

(4.8) 

7 

(1.6) 

3.99 1.00 มาก 

8.  ขาพเจ าไมสามารถปรึกษาเ ร่ือง            

การเรียนกับอาจารยได 

33 

(7.5) 

41 

(9.3) 

126 

(28.6) 

88 

(20.0) 

153 

(34.7) 

2.35 1.25 นอย 

9.  ขาพเจานึกถึงอาจารยเมื่อมีปญหา

ดานการเรียน 

122 

(27.7) 

122 

(27.7) 

148 

(33.6) 

32 

(7.3) 

17 

(3.9) 

3.68 1.07 มาก 

10.  ขาพเจารูสึกวาอาจารยไมเปนกันเอง

กับขาพเจาเมื่อขาพเจามีปญหาหรือ

ขอสงสัยจึงไมกลาถามอาจารย 

41 

(9.3) 

51 

(11.6) 

138 

(31.3) 

83 

(18.8) 

128 

(29.0) 

2.53 1.27 ปาน

กลาง 

 

11.  เมื่อขาพเจาทํางานบกพรองอาจารย

จะแนะนําในสิ่งที่ถูกตอง 

184 

(41.7) 

132 

(29.9) 

106 

(24.0) 

15 

(3.4) 

4 

(0.9) 

4.08 .93 มาก 

รวม 4.05 0.81 มาก 

จากตารางที่ 9 พบวา ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย โดยภาพรวมนักศึกษามี               

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก  (x̄= 4.24) และ (SD = 0.82)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามี

ความสุขเมื่ออยูกับเพื่อน ( x̄= 4.32) และ(SD = 0.85)  นักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก  รองลงมา คือ 

เมื่อไดรับมอบหมายงานขาพเจาทํางานอยางเต็มความสามารถดวยความเต็มใจ ( x̄= 4.20 )และ(SD = 0.85)                       

มีนักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขาพเจาไมพอใจเมื่อเพื่อนแสดง              

ความคิดเห็นแตกตางจากขาพเจา  ( x̄= 2.11) และ (SD = 1.18) มีนักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับนอย 
 

ตอนท่ี 1.8 แบบสอบถามบรรยากาศทางการเรียน 

ตารางท่ี 10 คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมและ

ดานท่ีสงผลตอบรรยากาศทางการเรียน 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

1.  อาจารยสอนโดยไมสนใจวานักศึกษาจะ

เขาใจหรือไม 

44 

(10.0) 

58 

(13.2) 

153 

(34.7) 

95 

(21.5) 

91 

(20.6) 

2.70 1.22 ปาน

กลาง 
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ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

2.  วิธีการสอนของอาจารยทําใหนักศึกษา

สนใจในการเรียน 

122 

(27.7) 

140 

(31.7) 

147 

(33.3) 

25 

(5.7) 

7 

(1.6) 

3.78 .97 มาก 

3.  ขณะสอนของอาจารยใหความสนใจ

นักศึกษาทุกคนเทาเทียมกัน 

144 

(32.7) 

123 

(27.9) 

145 

(32.9) 

20 

(4.5) 

9 

(2.0) 

3.85 1.00 มาก 

4.  อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาได

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา

ที่กําลังสอน 

146 

(33.1) 

141 

(32.0) 

135 

(30.6) 

13 

(2.9) 

6 

(1.4) 

3.93 .93 มาก 

5.  อาจารยกระตุนใหนักศึกษามีสวนรวม

ในการเรียนโดยการใหนักศึกษาได

แลกเปลี่ยนใหความรูและ

ประสบการณกัน 

160 

(36.3) 

143 

(32.4) 

114 

(25.9) 

19 

(4.3) 

5 

(1.1) 

3.98 .95 มาก 

6.  การบริหารเวลาในการสอนเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

147 

(33.3) 

146 

(33.1) 

126 

(28.6) 

17 

(3.9) 

5 

(1.1) 

3.94 .93 มาก 

7.  อากาศในหองเรียน 

ถายเทดี 

119 

(27.0) 

128 

(29.0) 

151 

(34.2) 

29 

(6.6) 

14 

(3.2) 

3.70 1.04 มาก 

8.  สภาพหองเรียนไมมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

35 

(7.9) 

79 

(17.9) 

163 

(37.0) 

87 

(19.7) 

77 

(17.5) 

2.79 1.16 ปาน

กลาง 

9.  การบริหารเวลาในการสอนเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

140 

(31.7) 

145 

(32.9) 

131 

(29.7) 

16 

(3.6) 

9 

(2.0) 

3.89 .97 มาก 

10.  วิทยาลัยมีสื่อและอุปกรณการเรียนการ

สอนที่ทันสมัย 

110 

(24.9) 

112 

(25.4) 

163 

(37.0) 

32 

(7.3) 

24 

(5.4) 

3.57 1.10 มาก 

11.  อุปกรณการเรียนการสอนที่อาจารยใช

มีสภาพที่ดีในการใชงาน 

101 

(22.9) 

134 

(30.4) 

164 

(37.2) 

30 

(6.8) 

12 

(2.7) 

3.64 1.00 มาก 

12.  อาจารยใชสื่อประกอบการสอนที่ชวย

ใหเกิดการเรียนรู 

 

142 

(32.2) 

129 

(29.3) 

148 

(33.6) 

18 

(4.1) 

4 

(0.9) 

3.88 .94 มาก 

รวม 3.29 0.66 
ปาน

กลาง 
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จากตารางที่ 10 พบวา บรรยากาศทางการเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลาง  (x̄= 3.29) และ (SD = 0.94)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อาจารยกระตุนใหนักศึกษามีสวน

รวมในการเรียนโดยการใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนใหความรูและประสบการณกัน ( x̄= 3.98) และ(SD 

= 0.95)  นักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก  รองลงมา คือ การบริหารเวลาในการสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ( x̄= 3.94 )และ (SD = 0.93)  มีนักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คือ อาจารยสอนโดยไมสนใจวานักศึกษาจะเขาใจหรือไม ( x̄= 2.70) และ (SD = 1.22) มีนักศึกษาเห็น

ดวยอยูในระดับปานกลาง 
 

ตอนท่ี 1.9 แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคต 

ตารางท่ี 11  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมและ

ดานท่ีสงผลตอลักษณะมุงอนาคต 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

1.  ข า พ เจ า หา ค วา ม รู อยู เส ม อๆ  เพื่ อ

ความกาวหนาดานการงาน 

144 

(32.7) 

145 

(32.9) 

136 

(30.8) 

14 

(3.2) 

2 

(0.5) 

3.94 .90 มาก 

2.  ขาพเจาศึกษาเลาเรียนเพื่อจะไดนํา

ความรูเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

196 

(44.4) 

131 

(29.7) 

105 

(23.8) 

8 

(1.8) 

1 

(0.2) 

4.16 .87 มาก 

3.  ขาพเจาเรียนเพื่อใหผานไปวันๆเทาน้ัน 48 

(10.9) 

43 

(9.8) 

124 

(28.1) 

95 

(21.5) 

131 

(29.7) 

2.51 1.30 ปาน

กลาง 

4.  ถาขาพเจาเรียนไมเขาใจวิชาหน่ึงวิชาใด 

ขาพเจาจะเลิกเรียนทันที 

29 

(6.6) 

39 

(8.8) 

88 

(20.0) 

77 

(17.5) 

208 

(47.2) 

2.10 1.27 นอย 

5.  ความต้ังใจทํางานจะชวยใหขาพเจาไดใน

สิ่งที่ขาพเจาตองการ 

172 

(39.0) 

138 

(31.3) 

120 

(27.2) 

11 

(2.5) 

 4.07 .87 มาก 

6.  ข าพเจ า ต้ังใจ เ รียนเพื่ อจะประส บ

ความสําเร็จในการเรียน 

232 

(52.6) 

102 

(23.1) 

97 

(22.0) 

10 

(2.3) 

 4.26 .88 มาก 

7.  ขาพเจาคิดลาออกเพราะเบื่อการเรียน 32 

(7.3) 

35 

(7.9) 

113 

(25.6) 

57 

(12.9) 

204 

(46.3) 

2.17 1.29 นอย 

8.  ขาพเจาไมชอบวางแผนการทํางานไว

ลวงหนาเพราะเหตุการณมักไมเปนไป

ตามแผน 

49 

(11.1) 

77 

(17.5) 

150 

(34.0) 

74 

(16.8) 

91 

(20.6) 

2.82 1.26 ปาน

กลาง 
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ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 x̄ SD แปล

ผล 

9.  ขาพเจาอานหนังสือเพียงเพื่อใหสอบ

ผานเทาน้ัน 

47 

(10.7) 

72 

(16.3) 

181 

(41.0) 

80 

(18.1) 

61 

(13.8) 

2.92 1.15 ปาน

กลาง 

10.  ขาพเจาจะอดทนตอการเรียนไมวาจะ

ยากลําบากเพียงใดเพื่อความสําเร็จใน

อนาคต 

187 

(42.4) 

106 

(24.0) 

131 

(29.7) 

15 

(3.4) 

2 

(0.5) 

4.05 .95 มาก 

11.  ขาพเจาจะขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

เลาเรียนแมวาผลการเรียนในปจจุบัน

ยังไมดีพอ 

185 

(41.5) 

125 

(28.3) 

118 

(26.8) 

12 

(2.7) 

3 

(0.7) 

4.07 .92 มาก 

12.  แมว าขาพเจ าไมชอบวิชาใดก็ตาม

ขาพเจาจะพยายามต้ังใจเรียนเพื่อให

สอบไดคะแนนดี 

197 

(44.7) 

115 

(26.1) 

115 

(26.1) 

12 

(2.7) 

2 

(0.5) 

4.12 0.92 มาก 

รวม 4.03 0.80 มาก 

 

จากตารางที่ 11 พบวา ลักษณะมุงอนาคต โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก        

(x̄= 4.12) และ (SD = 0.80)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาต้ังใจเรียนเพื่อจะประสบความสําเร็จ

ในการเรียน ( x̄= 4.26) และ(SD = 0.88)  นักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก  รองลงมา คือ ขาพเจาศึกษา

เลาเรียนเพื่อจะไดนําความรูเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ( x̄= 4.16 )และ (SD = 0.87)  มีนักศึกษาเห็น

ดวยอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ถาขาพเจาเรียนไมเขาใจวิชาหน่ึงวิชาใด ขาพเจาจะ

เลิกเรียนทันที ( x̄= 2.10) และ (SD = 1.27) มนัีกศึกษาเห็นดวยอยูในระดับนอย 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิแบบเพียรสันของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์แบบเพียรสันของตัวแปรที่ใชในการศึกษา  

ตัวแปร 
พฤติกรรม           

การเรียน 

เจตคติตอ          

การเรียน 

แรงจูงใจ                   

ใฝสัมฤทธิ์ 

การสนับสนุน

ของครอบครัว 

ความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษา

กับกลุมเพื่อน 

ความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษา

กับคร ู

บรรยากาศ             

ทางการเรียน 

ลักษณะมุง

อนาคต 

พฤติกรรม          

การเรียน 
1.00 0.21** 0.22** 0.13** 0.99 0.14** 0.32** 0.20** 

เจตคติตอ          

การเรียน 
 1.00 0.37** 0.30** 0.36** 0.43** 0.12** 0.40** 

แรงจูงใจ                   

ใฝสัมฤทธิ ์
  1.00 0.34** 0.42** 0.35** 0.25** 0.54** 

การสนับสนุน

ของครอบครัว 
   1.00 0.36** 0.35** 0.18** 0.37** 

ความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษา

กับกลุมเพื่อน 

    1.00 0.48** 0.18** 0.53** 

ความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษา

กับคร ู

     1.00 0.24** 0.55** 

บรรยากาศ          

ทางการเรียน 
      1.00 0.28** 

ลักษณะมุง

อนาคต 
       1.00 
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จากตารางท่ี 12  การหาคาสหสัมพันธ Pearson พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนดาน พฤติกรรม

การเรียนไมมีความสัมพันธกับความสัมพันธระหวางนักศึกษากับกลุมเพื่อน  

 

เกณฑการแปลความหมาย 5 ระดับ ดังน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540:144) 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมคีา 0.81 ขึ้นไป    มีความสัมพันธกันในระดับสูง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมคีาอยูระหวาง 0.61 – 0.80  มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมคีาอยูระหวาง 0.41 – 0.60  มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมคีาอยูระหวาง 0.20 – 0.41   มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางตํ่า 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมคีาตํ่ากวา 0.20    มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 งานวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ

ของปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

จํานวน 441 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling)  และกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน ( Krejcie &Morgan ) เคร่ืองมือที่

ใชในการวิจัย แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และหาคาสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

              1. ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี          

อรรถวิทยพณิชยการ ผลปรากฏวา พฤติกรรมการเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง (x̄ = 3.08, SD = 0.77) เจตคติตอการเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก (xˉ= 3.90, SD = 0.77) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก (xˉ= 3.80, SD = 0.85) การสนับสนุนของครอบครัว โดยภาพรวมนักศึกษาม ี                       

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (xˉ= 3.90, SD = 0.91) ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย โดย

ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  (x̄= 4.24) และ (SD = 0.82)  ความสัมพันธระหวาง

นักศึกษากับกลุมเพื่อน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (xˉ= 4.24, SD = 0.82) 

บรรยากาศทาง การเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (xˉ= 3.29, SD 

= 0.94) ลักษณะมุงอนาคต โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (x̄= 4.12, SD = 0.80)   

  2. การหาคาสหสัมพันธ Pearson พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง  

สถิติที่ระดับ .01 ยกเวนดาน พฤติกรรมการเรียนไมมีความสัมพันธกับความสัมพันธระหวาง

นักศึกษากับกลุมเพื่อน 
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อภิปรายผล 

ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลย ี         

อรรถวิทยพณิชยการ ผลปรากฏวา พฤติกรรมการเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง เจตคติตอการเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก การสนับสนุนของครอบครัว โดย

ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย โดย

ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากความสัมพันธระหวางนักศึกษากับกลุมเพื่อน โดย

ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก บรรยากาศทางการเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามี

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ลักษณะมุงอนาคต โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยนุชเนตร กาฬสมุทร และ ประสพชัย พสุนนท (2558 ) ไดศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว คณะ        

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัย

ที่สงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว และสรางสมการ

พยากรณแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว โดยศึกษา 8 ตัวแปร 

จากปจจัย 3 ดาน คือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสิ่งแวดลอมใน

มหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว คณะศิลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปการศึกษา 2557 ชั้นปที่ 1-4 ขนาดของกลุม

ตัวอยางโดยใชวิธีการแบบแบงชั้น ตามชั้นปของนักศึกษา ไดจํานวน 229 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α–coefficient) ของแบบสอบถามทั้ง 9 ดานอยูระหวาง 0.778-

0.916 วิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ดวยวิธีเพิ่มตัวแปรเปนขั้นๆ (Stepwise) ผลการวิจัย

พบวา 

ปจจัยที่สามารถพยากรณแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและ                    

การทองเที่ยวประกอบดวย 6 ดาน ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน (X6) การรับรู

คุณคาในตนเอง (X1) ทัศนคติตอการเรียน (X2) บรรยากาศการเรียนรู (X8) สัมพันธภาพระหวาง

นักศึกษากับผูปกครอง (X4)และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย (X7) โดยสามารถทํานาย

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยวไดรอยละ 47.2 
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ขอเสนอแนะ 

          ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

          1. จากผลการวิจัย ที่พบวา ความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนมีความสําคัญยิ่งตอ 

ประสิทธิภาพการสอนของครู ดังน้ันในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไป

ตามความมุงหมายที่หลักสูตรตองการ ครูควรเนนเร่ืองความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนเพื่อให

ครูทําหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

          2. สถาบันที่เกี่ยวของกับการผลิตครูและการใชครู ควรนําผลการวิจัยมาใชเปน แนวทาง

ฝกอบรมครูผูสอนและพัฒนาครูผูสอนตามองคประกอบที่พบ เพื่อใหการเรียนการสอนมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

          3. จากผลการวิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลในการคัดเลือกหรือสรรหาครูที่จะทําการสอน เพื่อ

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

         4. ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ควรนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการสราง

หลักสูตรที่เหมาะสมตอการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น  

        5. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษา ควรคํานึงถึงองคประกอบของ ประสิทธิภาพ

การสอน และนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมครูในวิทยาลัยฯใหจัดการเรียนการสอนที่

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

        6. ผูบริหารสถานศึกษาควรคํานึงถึงองคประกอบของประสิทธิภาพการสอนในการ นําไปเปน

แนวทางพิจารณาประสิทธิภาพของครูในวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริมใหครูไดจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

       ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

        1. จากขอคนพบวาความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่ง ตอ

ประสิทธิภาพการสอนของครู จึงควรทําการวิจัยเพื่อคนหาตัวแปรที่มีความสัมพันธ เชิงสาเหตุตอ

ความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งที่สงผล ทางตรงอยาง

เดียว สงผลทางออมอยางเดียว และสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอความสัมพันธ ระหวางครูและ

นักเรียน  

         2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาองคประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครู ตามการประเมิน

ของกลุมตัวอยางอ่ืนที่เกีย่วของ เชน ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนรวมงาน ผูปกครอง นักเรียน ฯลฯ   

         3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาองคประกอบที่สําคัญของประสิทธิภาพการสอนของครู ในระดับ

ชวงชั้นที่สูงขึ้น  
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        4. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาองคประกอบที่สําคัญของประสิทธิภาพการสอนของครูใน แตละ

กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  

       5. ควรจะไดทําการวิจัยหาองคประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครู นอกเหนือจากตัว

แปรที่ศึกษา ซึ่งอาจมีผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู เชน ตัวแปรดานการบริหารของโรงเรียน 

งบประมาณ ความพรอมทางดานนักเรียน และผูปกครอง หรือปจจัยดานอ่ืน ๆ 

      6. ควรศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูในแนวทางอ่ืนที่ไมใชการ วิเคราะหองคประกอบ 

เพื่อใหไดขอสนเทศที่กวางขวางขึ้น 
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

แบบสอบถามงานวิจัย 

ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

   คําชี้แจง ผูวิจัย คือ อาจารยศิริ  ซํามาซา ตองการขอมูลจากนักศึกษาเพื่อไปทํางานวิจัย  จึงขอความกรุณา 

ในการตอบแบบสอบถามน้ี 

โปรดขีด / ลงในชองท่ีตองการแสดงความคิดเห็น 

ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ (    )  ชาย (    )  หญิง 

2.  อายุ  (    )  14 - 17 ป (    )  18 – 20  ป   

  (    )  21 - 23  ป (    )  มากกวา 23 ป 

3. สาขาวิชา  (    )  การบัญช ี (    )  การตลาด   

  (    )  คอมพิวเตอรธุรกิจ  (    )  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน 

5 เห็นดวย/พึงพอใจมากท่ีสุด 4 เห็นดวย/พึงพอใจมาก  3 เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง 

2 เห็นดวย/พึงพอใจนอย 1 เห็นดวย/พึงพอใจนอยท่ีสุด 

ขอท่ี ขอคําถาม 5 4 3 2 1 

1.  ขาพเจาลืมนําหนังสือเรียนมาในบางวิชา      

2.  เมื่อเรียนวิชาใดไมเขาใจ ขาพเจาไมเขาเรียนวิชาน้ัน      

3.  ขาพเจาเขาเรียนสาย      

4.  ขาพเจานําอุปกรณการเรียนมาครบทุกรายวิชา      

5.  ขาพเจาชอบคิดถึงเร่ืองอ่ืนขณะฟงอาจารยสอน      

6.  ในเวลาเรียนขาพเจามักจะมองออกไปนอกหนาตาง      

7.  ขาพเจานํางานอ่ืนขึ้นมาทําในขณะที่อาจารยกําลังสอนอยูหนา

ชั้นเรียน 

     

8.  ขาพเจาพยายามจดคําอธิบายของอาจารยใหไดมากที่สุด      

9.  ขาพเจานําอุปกรณการเรียนมาครบทุกวัน      

10.  ขาพเจาไมเขาเรียนเมื่อมีโอกาส      

11.  ถาขาพเจาจดคําอธิบายของอาจารยไมทันจะเวนไวกอนและ

ขอยืมเพื่อนมาจดภายหลัง 

     

12.  ขาพเจาพยายามจดคําอธิบายจากความเขาใจ      

13.  ขาพเจาต้ังใจทํางานที่อาจารยมอบหมายไดไมนานนักก็รูสึก

เบื่อแลวหยุดทํางานน้ัน 
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ขอท่ี ขอคําถาม 5 4 3 2 1 

14.  ขณะที่อานหนังสือขาพเจาชอบทําบันทึกยอสรุปเน้ือหา

สาระสําคัญของเร่ืองที่อาน 

     

15.  หลังจากเรียนแลวขาพเจาพยายามจดเน้ือหาสาระสําคัญของ

เร่ืองที่อาน 

     

16.  หลังจากเรียนแลวขาพเจาพยายามจดเน้ือหาที่เรียนมาใหเปน

ระเบียบเพื่อใหเขาใจและจํางาย 

     

17.  ขาพเจาชอบอานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียนในวิชาน้ัน      

18.  ขาพเจาทําการบานสงทันเวลาที่กําหนด      

19.  ขาพเจาพยายามปรับปรุงการทํางานใหดีที่สุดเพื่อใหงานสําเร็จ 

 

     

20.  แมวางานที่อาจารยใหทําจะไมนาสนใจขาพเจาก็ต้ังใจทําจน

เสร็จเรียบรอย 

     

21.  ขาพเจาต้ังใจฟงอาจารยสอนไมวาอาจารยจะสอนดีหรือไมก็

ตาม 

     

22.  ขาพเจาพยายามทํางานจนสุดความสามารถไมวางานน้ันจะ

ยากหรืองายเพียงใด 

     

23.  แมวาขาพเจาจะไมชอบเรียนในบางวิชาแตขาพเจาก็จะ

พยายามต้ังใจเรียน 

     

24.  เมื่อขาพเจาทําการบานไมได  ขาพเจาจะขอลอกจากเพื่อน      

25.  ขาพเจาอานหนังสือก็ตอเมื่อมีคนบอกใหอานไมคอยอานดวย

ความสมัครใจ 

     

26.  เวลาอานหนังสือขาพเจาจับใจความสําคัญของเน้ือเร่ืองที่อาน

ไมคอยได 

     

27.  เมื่ออาจารยคืนงานที่สงไป ขาพเจาจะรีบดูทันทีวาอาจารยให

แกไขอะไรบาง 

     

 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเจตคติตอการเรียน 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  อาจารยเปนบุคคลที่วางตัวไดเหมาะสมและเปนตัวอยางที่ดีแก

นักศึกษา 

     

2.  วิชาเรียนเปนวิชาที่นาเบื่อหนาย      
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ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

3.  ขาพเจาคิดวาทุกวิชามีความสําคัญเทากันหมด      

4.  ขาพเจารูสึกวาอาจารยชวยเหลือนักศึกษาทุกคนเทากันหมด      

5.  ขาพเจาคิดวาคนที่ เ รียนหนังสือกับไมได เ รียนสามารถ

ดํารงชีวิตเหมือนกันทุกอยาง 

     

6.  ขาพเจาพอใจที่อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความ

คิดเห็นไดอยางเต็มที่ในเร่ืองการเรียน 

     

7.  ขาพเจาเชื่อวาความรูเพียงอยางเดียวไมสามารถ 

ทําใหขาพเจาอยูรอดในสังคมได 

     

8.  อาจารยของขาพเจาใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ซึ่งชวยให

การเรียนการสอนนาสนใจ 

     

9.  การเรียนหนังสือทําใหแตละวันของขาพเจามีความหมายขึ้น      

10.  ขาพเจาเชื่อวาการศึกษาชวยทําใหมีอนาคตที่ดีได      

11.  ขาพเจ ามีความเชื่ อว าการศึกษาสามารถนําไปพัฒนา

ประเทศชาติได 

     

12.  ขาพเจาภูมิใจที่ไดเรียนหนังสือ      

13.  คนที่มีการศึกษาสามารถแกปญหาตางๆ ไดอยางเปนระบบ      

 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  ขาพเจาจะเปรียบเทียบผลการเรียนกับผูอ่ืนเสมอ เพื่อจะได

พัฒนาตนเองใหเรียนไดดีขึ้น 

     

2.  ขาพเจาต้ังความหวังในการเรียนไวและพยายามทําใหสําเร็จ

ตามที่มุงหวังไว 

     

3.  ขาพเจาใหเพื่อนเปนผูทํารายงานที่อาจารยมอบหมายใหทํา      

4.  ขาพเจาพอใจในงานที่ไดใชความสามารถของตนเองอยางเต็มที่      

5.  ขาพเจาพยายามยกมือตอบกับเพื่อนทุกคร้ังที่อาจารยถาม      

6.  เมื่อขาพเจาทํางานที่อาจารยมอบหมายใหไมถูกตองขาพเจาจะ

คนหาวิธีใหมๆ ที่จะทําใหถูกตองใหได 

     

7.  ขาพเจาคิดวาความพยายามนําไปสูความสําเร็จ      

8.  ขาพเจาอยากประสบความสําเร็จในการเรียน      

9.  ขาพเจาจะพยายามแกไขปญหาดวยตนเอง      

10.  ขาพเจามีความพยายามเพิ่มมากขึ้นเมื่อรูวาดอยกวาเพื่อนๆ      
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ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

11.  ถาขาพเจาทํางานไดไมดีตามที่ต้ังไจ ขาพเจาจะพยายามทํา

ตอไปอยางเต็มความสามารถ 

     

12.  ขาพเจาชอบทําสิ่งตางๆ ที่เปนความคิดริเร่ิมของตนเอง      

13.  เมื่อขาพเจาไดรับมอบหมายใหทํางานแลวประสบปญหา

ตางๆ ขาพเจาจะหมดความพยายามที่จะทํางานน้ันตอไป 

     

14.  ขาพเจาพยายามอานหนังสือจนสามารถสอบผานแตละวิชาได      

15.  ขาพเจาต้ังใจจะทําคะแนนสอบใหไดคะแนนสูงที่สุด      

 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการสนับสนุนของครอบครัว 

ขอท่ี ขอคําถาม 5 4 3 2 1 

  ครอบครัวสนับสนุนดานการเงินอยางสม่ําเสมอ ทําใหนักศึกษามี

กําลังใจ ต้ังใจในการเรียน และไมตองหารายไดระหวางเรียน 

     

2.  ครอบครัว มีสวนชวยจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณการเรียนที่

จําเปนใหกับนักศึกษา  

     

3.  ครอบครัวจะใหกําลังใจนักศึกษา เมื่อนักศึกษามีปญหา        

การเรียน ทําใหนักศึกษามีกําลังใจในการเรียน 

     

4.  ครอบครัวจะสอบถามและใหความสนใจติดตามผลการเรียน

ของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

     

5.  ครอบครัวทําใหนักศึกษารูสึกวาตนเองเปนคนสําคัญของ

ครอบครัว 

     

6.  ครอบครัว ยอมรับและอนุญาตใหนักศึกษาตัดสินใจใน           

เร่ืองการศึกษาเอง 

     

7.  ครอบครัว ไมพยายามบังคับและชี้นําการดําเนินชีวิตของ

นักศึกษา 

     

 
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามความสัมพันธระหวางนักศึกษากับกลุมเพื่อน 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  ขาพเจามีเพื่อนสนิทที่สามารถปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนได      

2.  เพื่อนในหองตางคนตางอยู ไมสนใจกันและกัน      

3.  ขาพเจาทํากิจกรรมในชั้นเรียนดวยความสามัคคี      

4.  เพื่อนของขาพเจาเห็นแกตัว ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน      
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ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

5.  เมื่อเพื่อนมีปญหา ขาพเจาอยากใหความชวยเหลือ      

6.  ขาพเจารูสึกวาตนเองไมมีเพื่อนปรับทุกข      

7.  ในการทํางานกลุมขาพเจาเต็มใจปฏิบัติตามขอตกลงกลุม      

8.  ขาพเจาไมพอใจ เมื่อเพื่อนแสดงความคิดเห็นแตกตางจาก

ขาพเจา 

     

9.  ในการทํางานกลุมขาพเจารับฟงความคิดเห็นของเพื่อน      

10.  ขาพเจาชอบทํางานตามลําพัง      

11.  เมื่อเพื่อนกระทําความดี ขาพเจาชมเชยเพื่อนดวยความจริงใจ      

12.  เมื่อได รับมอบหมายงาน  ขาพเจาทํางานอยางเต็ม

ความสามารถดวยความเต็มใจ 

     

13.  ขาพเจารูสึกพอใจที่เปนสวนหน่ึงของเพื่อนในการสนทนา      

14.  ขาพเจามีความสุขเมื่ออยูกับเพื่อน      

 

ตอนท่ี 6  แบบสอบถามความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  อาจารยสวนใหญใหความเปนกันเองกับขาพเจา      

2.  อาจารยรับฟงความคิดเห็นของขาพเจา      

3.  อาจารยมีความหวงใยขาพเจา      

4.  อาจารยรับฟงเหตุผลของขาพเจา      

5.  อาจารยใหความสนใจขาพเจา ถึงแมวาขาพเจาจะเรียนหนังสือ

ไมเกง 

     

6.  อาจารยชมเชยเมื่อขาพเจาทําความดี      

7.  อาจารยยิ้มแยมทักทายขาพเจาเมื่อพบกันนอกหองเรียน      

8.  ขาพเจาไมสามารถปรึกษาเร่ืองการเรียนกับอาจารยได      

9.  ขาพเจานึกถึงอาจารยเมื่อมีปญหาดานการเรียน      

10.  ขาพเจารูสึกวาอาจารยไมเปนกันเองกับขาพเจา เมื่อ 

ขาพเจามีปญหาหรือขอสงสัยจึงไมกลาถามอาจารย 

     

11.  เมื่อขาพเจาทํางานบกพรองอาจารยจะแนะนําในสิ่งที่ถูกตอง      
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ตอนท่ี 7 แบบสอบถามบรรยากาศทางการเรียน 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  อาจารยสอนโดยไมสนใจวานักศึกษาจะเขาใจหรือไม      

2.  วิธีการสอนของอาจารยทําใหนักศึกษาสนใจในการเรียน      

3.  ขณะสอนของอาจารยใหความสนใจนักศึกษาทุกคนเทาเทียมกัน      

4.  อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เน้ือหาวิชาที่กําลังสอน 

     

5.  อาจารยกระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนโดยการให

นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนใหความรูและประสบการณกัน 

     

6.  การบริหารเวลาในการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      

7.  อากาศในหองเรียนถายเทดี      

8.  สภาพหองเรียนไมมีความเปนระเบียบเรียบรอย      

9.  การบริหารเวลาในการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      

10.  วิทยาลัยมีสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย      

11.  อุปกรณการเรียนการสอนที่อาจารยใชมีสภาพที่ดีในการใช

งาน 

     

12.  อาจารยใชสื่อประกอบการสอนที่ชวยใหเกิดการเรียนรู      

 

ตอนท่ี 8 แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคต 

ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  ขาพเจาหาความรูอยูเสมอๆ เพื่อความกาวหนาดานการงาน      

2.  ขาพเจาศึกษาเลาเรียน เพื่อจะไดนําความรูเปนพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพ 

     

3.  ขาพเจาเรียนเพื่อใหผานไปวันๆ เทาน้ัน      

4.  ถาขาพเจาเรียนไมเขาใจวิชาหน่ึงวิชาใดขาพเจาจะเลิกเรียน     

ทันที 

     

5.  ความต้ังใจทํางานจะชวยใหขาพเจาไดในสิ่งที่ขาพเจาตองการ      

6.  ขาพเจาต้ังใจเรียนเพื่อจะประสบความสําเร็จในการเรียน      

7.  ขาพเจาคิดลาออกเพราะเบื่อการเรียน      

8.  ขาพเจ าไมชอบวางแผนการทํางานไวลวงหนา เพราะ

เหตุการณมักไมเปนไปตามแผน 

     

9.  ขาพเจาอานหนังสือเพียงเพื่อใหสอบผานเทาน้ัน      
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ขอท่ี รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

10.  ขาพเจาจะอดทนตอการเรียนไมวาจะยากลําบากเพียงใด เพื่อ

ความสําเร็จในอนาคต 

     

11.  ขาพเจาจะขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเลาเรียนแมวาผลการ

เรียนในปจจุบันยังไมดีพอ 

     

12.  แมวาขาพเจาไมชอบวิชาใดก็ตาม ขาพเจาจะพยายามต้ังใจ

เรียนเพื่อใหสอบไดคะแนนดี  

     

 

ตอนท่ี 9 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

                                                            ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
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