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การวิจัยครัง้น้ีมจีุดมุ2งหมายเพื่อศึกษาป=จจัยที่มผีลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียน

ช้ัน   มัธยมศึกษาปHที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยศึกษาป=จจัย 3 ดPาน คือ ดPานตัว

ผูPเรียน ไดPแก2 นิสัยในการเรียน เจตคติต2อการเรียน แรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิ  ดPานครอบครัว ไดPแก2 การสนับสนุน

ดPานวัตถุและดPานวาจา  ดPานสภาพแวดลPอมในโรงเรียน ไดPแก2 ความสัมพันธZระหว2างนักเรียนกบัเพือ่น การรับรูP

พฤติกรรมการสอนของครู สภาพแวดลPอมในช้ันเรียน การปฏิบัติต2อครูและการปฏิบัติตนของครูต2อนักเรียน 

ประชากรที่ใชPในการวิจัย เป[นนักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 จำนวน 19 คน กลุ2มที่ 1 สอบผ2าน  คือ  

นักเรียนที่สอบไดPคะแนน  20 – 40  คะแนน   กลุ2มที่ 2 สอบตก  คือ  นักเรียนที่สอบไดPคะแนน  0 – 

19    คะแนน    สถิติที่ใชPในการวิเคราะหZขPอ คือ รPอยละ ผลการวิจัย พบว2า ป=จจัยที่มผีลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนทีส่อบตก  การรบัรูPพฤติกรรมการสอนของครูส2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากทีสุ่ด คือ 

รPอยละ 87.50 รองลงมาคือ เจตคติต2อการเรียนและความสมัพันธZระหว2างเพื่อน รPอยละ 80.60 และรPอยละ 

80.40 ตามลำดับ 

 ป=จจัยที่มผีลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ2มนักเรียนทีส่อบผ2าน พบว2า การสนับสนุนดPานวัตถุและ

วาจา ความสัมพันธZระหว2างนักเรียนกบัเพื่อนและเจตคติต2อการเรียน เป[นป=จจัยทีส่2งผลมากทีสุ่ด รPอยละ 

77.20  76.31 และ 74.29 ตามลำดับ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ท่ีมาและความสำคัญ 

 ในยุคที่วิทยาศาสตรZมีความเจรญิกPาวหนPาอย2างรวดเร็วในป=จจุบันน้ี การศึกษาจึงใหPความสำคัญกบั

การจัดการเรียนการสอนทางดPานวิทยาศาสตรZทัง้ในระดับมธัยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ตPองการผลิต

บุคลากรที่มีความรูPและทักษะทางดPานวิทยาศาสตรZเพื่อเป[นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต2อไป วิชาเคมี

เป[นวิทยาศาสตรZ แขนงหน่ึงของวิทยาศาสตรZบริสุทธ์ิ อันเป[นพื้นฐานสู2การนำไปเรียนรูPวิทยาศาสตรZประยุกตZใน

สาขาอื่น เช2น วิศวกรรมศาสตรZ เภสัชศาสตรZ แพทยศาสตรZ เป[นตPน การเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี

มุ2งหวังใหPนักเรียนเกิดความรูPและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรZ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาน้ี จัดเป[น

ระดับการศึกษาที่มีความสำคัญในการวางพื้นฐานดPานการศึกษาแก2บุคคลในสงัคม ซึ่งจะช2วยใหPบุคคลมี

ความสามารถ มีความพรPอมในการพัฒนาตนเองและสงัคมในอนาคต ดังที่ ขวัญเรือน อาขวิบูลโยบล (2527 : 

67) กล2าวไวPว2า การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความสำคัญไม2ย่ิงหย2อนไปกว2าระดับอื่น ๆ และเป[นหัวเลี้ยว

หัวต2อ เป[นตัวเช่ือมที่สำคัญที่จะทำใหPมาตรฐานการศึกษาของทรัพยากรมนุษยZมีประสิทธิภาพไดPมากนPอย

เพียงใด เพราะนักเรียนมัธยมเป[นวัยรุ2นที่มีความเช่ือ ศรัทธาและหลงใหลในสิ่งที่ยึดมั่นและถูกปลูกฝ=ง 

นอกจากน้ีการมัธยมศึกษา เป[นการศึกษาที่มีความสำคัญระดับหน่ึงโดยเฉพาะ เป[นการศึกษาข้ันพื้นฐานในการ

เรียนระดับสูงข้ึนไป และนักเรียนทีส่ำเร็จการศึกษาระดับน้ีจดัไดPว2าเป[นคนระดับกลางที่มีประสิทธิภาพและเป[น

กำลังสำคัญของชาติ ในการแกPป=ญหาการขาดแคลนดPานต2าง ๆ ของประเทศในป=จจบุันดPวย การจัดการเรียน

การสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  มีความมุ2งหวังเพือ่ใหPนักเรียนสามารถนำความรูPไปใชPในการสอบเขPา

มหาวิทยาลัยหรอืเพือ่การประกอบอาชีพในอนาคต  มีการวัดและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคZเพื่อเพื่อ

วินิจฉัยความรูPความสามารถ  ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค2านิยมของผูPเรียน  

และเพือ่ส2งเสรมิผูPเรียนใหPพัฒนาความรูPความสามารถและทกัษะไดPเต็มตามศักยภาพ จากผลการวัดและ

ประเมินผลพบว2า นักเรียนยังมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู2ในระดับต่ำ  ซึ่งอาจเกิดจากป=จจัยหลาย ๆ ประการ

ซึ่งผูPวิจัยแบ2งป=จจัยออกเป[น 3 ผูPวิจัยแบ2งออกเป[น 3 ดPาน ไดPแก2 ป=จจัยดPานผูPเรียน ป=จจัยดPานครอบครัว และ

ป=จจัยดPานสภาพแวดลPอมในโรงเรยีน ซึ่งสอดคลPองกับผลการวิจัยของ พวงสรPอย วรกลุ (2522, : 19) พบว2า

นักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำมักมปี=ญหาทางโรงเรยีน คือ ข้ีเกียจ ขัดขืน มีความสับสนวุ2นวายและมี

นิสัยในการเรียนที่ไม2เหมาะสม ดังน้ันถPามีการปรับแกPนิสัยในการเรียนของนักเรียน ป=ญหาควรจะดีข้ึนเพราะ

เช่ือว2า นิสัยในการเรียนจะเป[นตัวกำหนดว2าผูPเรียนเกิดการเรยีนรูPระหว2างการเรียนหรือไม2 เช2นในการใชPเวลา

เท2ากันแต2ผูPเรียนที่มีนิสัยในการเรียนดีกว2าผูPที่มีนิสัยในการเรยีนที่ไม2ดี (สุปราณีสนธิรัตน, ม.ป.ป., : 75 ) เม

เรนสZ และเลแมนนZ (Mehrens & Lehmann, 1975, : 584) กล2าวว2านักเรียนจะเรียนไดPดีเพียงน้ัน ไม2ใช2ข้ึนกับ

ความสามารถหรือสติป=ญญาอย2างเดียว องคZประกอบอื่นกม็อีิทธิพลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดPแก2 วุฒิภาวะ 



แรงจงูใจและนิสัยในการเรียน แมดดอกซZ(Maddox, 1963, : 9 ) ไดPกล2าวถึงความสำคัญของนิสัยในการเรียน

ว2า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม2ข้ึนอยู2กับความสามารถของบคุคลและการทำงานหนักเท2าน้ัน แต2ยังข้ึนกับวิธี

เรียนทีม่ีประสิทธิภาพดPวย เพราะวิธีเรียนที่มีประสิทธิภาพน้ันเป[นองคZประกอบหน่ึงที่ทำใหPผูPเรียนประสบ

ความสำเรจ็ในการเรียน ซึง่ลินดZเกรน (Lindgren, 1969, : 49) ไดPใหPความเห็นว2าเหตุผลที่นักเรียนประสบ

ความสำเรจ็ในการเรียนน้ัน ข้ึนอยู2กบัการนิสัยการเรียนที่ดีถึงรPอยละ 33 การมีความสนใจในการเรียนรPอยละ 

25 เชาวนZป=ญญารPอยละ 15 นอกน้ันก็ข้ึนอยู2กับองคZประกอบอื่นๆ ซึ่งสอดคลPองกับผลการ 

 ศึกษาของโคลและเฟอรZกสูัน (Cole & Ferguson, 1946, :1) ที่ไดPศึกษาและวิเคราะหZนิสัยในการ

เรียนของนิสิตในมหาวิทยาลัยโดยใชPเทคนิคการสังเกต ผลปรากฏว2านิสิตที่ไม2ประสบผลสำเรจ็ในการเรียนจะมี 

นิสัยในการเรียนแตกต2างกับนิสิตที่ไม2ประสบผลสำเรจ็ในการเรียน ถึงแมPว2าระดับสติป=ญญาจะเท2ากัน อีลิช 

(Ehrlish, 1934, : 2) พบว2านักเรียนทีเ่รียนดีน้ันจำเป[นตPองมนิีสัยในการเรียนที่ดี ไม2จำเป[นตPองเป[นคนทีม่ี

สติป=ญญาเฉลียวฉลาดมาก แต2ตPองรูPจกัวิธีที่จะใชPเวลา กล2าวคือผูPที่จะเรียนไดPดีตPองรูPจักวิธีเรียนและวิธีการ

ทำงานใหPไดPผลดีและมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล2าน้ีคือนิสัยเฉพาะของแต2ละบุคคล ซึ่งการZเรททZ (Garrett, 1955, : 

333) ไดPกล2าวถึงนิสัยโดยทั่วไปเกิดจากการเรียนรูPโดยอาศัยการฝ�กหัด และการกระทำซ้ำ ๆ ซึ่งนิสัยสามารถ

ปลูกฝ=งหรอืเปลี่ยนแปลงและกำจัดไดP เป[นสิ่งที่แกPไขปรบัปรงุไดPดังที่ คิทเช็น เฟรดเดริค และแมคเอลวี 

(Kitchen, Frederick& Mceleve, 1947, : 10) กล2าวว2านิสัยการเรียนไม2ใช2เกิดจากสญัชาติญาณหากแต2เป[น

สิ่งทีเ่ราตPองฝ�กฝนและตPองคอยแกPไข พระมหาเดชจำลอง พฒุหอม : 2550  พบว2าป=จจัยที่ส2งผลต2อป=ญหาใน

การเรียนของนักเรียนช2วงช้ันที่ 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญกรงุเทพมหานคร ป=จจัยทีม่ี

ความสัมพันธZทางบวกกับป=ญหาในการเรียน อย2างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ป=จจัยไดPแก2 เพศ : ชาย  

ป=จจัยที่มีความสัมพันธZทางลบกับป=ญหาในการเรียน อย2างมนัียสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 มี 2 ป=จจัยไดPแก2 

เพศ : หญิง และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และป=จจัยที่มีความสัมพันธZทางลบกบัป=ญหาในการเรียน อย2างมี

นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 มี 4 ป=จจัย ไดPแก2 นิสัยทางการเรียน การสนับสนุนดPานการเรียนของผูPปกครอง

สัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกบัครู และสมัพันธภาพระหว2าง นักเรียนกับเพื่อน  ป=จจัยที่ไม2มีความสัมพันธZกบั

ป=ญหาในการเรียนมี 6 ป=จจัย ไดPแก2 ระดับช้ัน : มัธยมศึกษาปHที่ 4 ระดับช้ัน :มัธยมศึกษาปHที่ 5 ระดับช้ัน : 

มัธยมศึกษาปHที่ 6 ฐานะทางเศรษฐกจิของผูPปกครอง บคุลิกภาพ และลักษณะทางกายภาพของการเรียนป=จจัย

ที่ส2งผลต2อป=ญหาในการเรียน อย2างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 มี 4 ป=จจัย โดยเรียงลำดับจากป=จจัยที่

ส2งผลมากทีสุ่ดไปหาป=จจัยทีส่2งผลนPอยทีสุ่ดไดPแก2 นิสัยทางการเรียน สัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกับเพื่อน 

การสนับสนุนดPานการเรียนของผูPปกครอง และฐานะทางเศรษฐกิจของผูPปกครอง  

 เพื่อเป[นแนวทางในการร2วมมือกันระหว2างครู นักเรียน ผูPปกครองและโรงเรียน ในการแกPไข

จุดบกพร2องและนำขPอดีไปใชPส2งเสริมนักเรียนใหPมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึนผูPวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหา

ป=จจัยที่มผีลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดPานผูPเรียน ดPานครอบครัว และดPานสภาพแวดลPอมในโรงเรียน 

 ผลของการวิจัยครั้งน้ีผูPวิจัยคาดว2า นอกจากจะทราบป=จจัยทีส่2งผลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแลPว ยังจะช2วยใหPทราบขPอดี



ของนักเรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี และขPอดPอยของนักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ เพื่อเป[น

แนวทางในการแกPไขป=ญหา อีกทัง้ทำผูPปกครองและครเูขPาใจในตัวผูPเรียนมากย่ิงข้ึน 

 

จุดมุ;งหมายของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาป=จจัยที่ส2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.เพื่อหา แนวทางการแกPไขจุดบกพร2องของการเรียนวิชาเคมีและนำขPอดีไปใชPส2งเสรมินักเรียนใหPมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ดีข้ึน 

 

ความสำคัญของการวิจัย 

เพื่อศึกษาป=จจัยที่ส2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดPานผูPเรียน ดPานครอบครัว และ

ดPานสภาพแวดลPอมในโรงเรียนเพื่อหา แนวทางการแกPไขจุดบกพร2องของการเรียนวิชาเคมีและนำขPอดีไปใชP

ส2งเสริมนักเรียนใหPมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 

 

ประโยชนPท่ีคาดว;าจะไดZรับ  

1.  ทำใหPทราบป=จจัยทีส่2งผลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  

2.  เป[นแนวทางในการดำเนินการปรบัปรุงแกPไขใหPนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีข้ึน 

3.  เป[นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหPเหมาะสมกับผูPเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนชั2น ม. 6/1 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

1. ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน ไดแ้ก ่

1.1 นิสัยการเรียน 

1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ;ทางการเรียน 

1.3  เจตคติต่อการเรียน 

 

2. ปัจจัยด้านครอบครัว ไดแ้ก ่

2.1 ดา้นวตัถุ 

2.2 ดา้นวาจา 

3.   ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ไดแ้ก ่

3.1 ลกัษณะทางกายภาพทางการเรียน 

3.2 สัมพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครู 

3.3 สัมพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพืLอน 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิEทางการ

เรียนวิชาเคมี 



นิยามศัพทPเฉพาะ 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี หมายถึง ผลทีเ่กิดจากการอบรม สั่งสอน การคPนควPา ประสบการณZ

ต2าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถวิชาเคม ีซึ่งเกิดจากการวัดผลและประเมิน

โดยใชPแบบทดสอบวัดผลกลางภาควิชาเคมี 

   ป=จจัยทีส่2งผลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี หมายถึง สิ่งทีส่2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

เคมี ซึ่งผูPวิจัยไดPแบ2งออกเป[น 3 ดPาน ไดPแก2 ป=จจัยดPานผูPเรียน ป=จจัยดPานครอบครัว และป=จจยัดPาน

สภาพแวดลPอมในโรงเรียน 

 ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 

    ป=จจัยดPานผูPเรียน  หมายถึง  สิ่งที่ส2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีเ่กิดจากพฤติกรรมของผูPเรียน 

ไดPแก2  นิสัยการเรียน เจตคติต2อการเรียน แรงจูงใจใฝVสมัฤทธ์ิในการเรียน  

นิสัยการเรียน หมายถึง การปฏิบัติตนเองอย2างสม่ำเสมอของนักเรียนในดPานการ 

เรียนจนกลายเป[นนิสัย การทำงานทีเ่กี่ยวกับการเรียน 

   แรงจูงใจใฝVสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความปรารถนาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหน่ึงทางการเรียนใหPสำเร็จ

ตามเป�าหมายที่ต้ังไวP ไดPแก2 ปรารถนาที่จะทำไดPดีกว2าบุคคลอื่นโดยพยายามแข2งขันกับมาตรฐานเดิมทีท่ำไวP 

หรือทำดีกว2าบุคคลอื่นที่เกี่ยวขPองทั้งในและนอกหPองเรียนและปรารถนาทีจ่ะมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู โดย

ความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต2างๆ 

ป=จจัยดPานครอบครัว ไดPแก2  หมายถึง  สิ่งที่ส2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เกิดจากการสนับสนุนดPานวัตถุ

และการสนับสนุนดPานวาจา 

ป=จจัยดPานสภาพแวดลPอมในโรงเรยีน  หมายถึง สภาพการณZทางการเรียนที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก

หPองเรียนที่มีผลต2อนักเรียน ซึง่ประกอบดPวยสถานทีเ่รียน และสือ่และอุปกรณZทางการเรียนการสอน ดังน้ี 

สถานที่เรียน ไดPแก2 ลักษณะทางกายภาพภายในหPองเรียน ความเป[นระเบียบเรียบรPอยภายในหPองเรียนขนาด

ของหPอง เมื่อเทียบกับปรมิาณของนักเรียน บริเวณหPองเรียนปราศจากสิง่รบกวนต2างๆ ไดPแก2 เสียงดัง กลิ่นที่ไม2

พึงประสงคZ 

สื่อและอุปกรณZทางการเรียนการสอน ไดPแก2 ปริมาณของสื่อ อุปกรณZการเรียนการสอนเมื่อเทียบป=บปรมิาณ

ของนักเรียน ความทันสมัย คุณภาพการใชPงาน รวมทัง้ทกัษะการใชPสื่อการเรียนการสอนน้ันๆ ของครูและ

นักเรียน 

สัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกบัครู หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนต2อครู และการปฏิบัติตนของครูต2อ

นักเรียน ทัง้ภายในและภายนอกหPองเรียนเพื่อใหPเกิดความสมัพันธZที่ดีต2อกัน ดังรายละเอียดต2อไปน้ี 

 

การปฏิบัติตนของนักเรียนต2อครู ไดPแก2 การต้ังใจเรียน การขอคำแนะนำ การซักถามเมื่อมีขPอสงสัยเกี่ยวกับการ

เรียน การใหPความเคารพเช่ือฟ=ง และการปฏิบัติตนตามคำสัง่สอนของคร ู



การปฏิบัติตนของครูต2อนักเรียน ไดPแก2 การใหPความรักความอบอุ2น การเอาใจใส2 ต้ังใจอบรมสัง่สอนนักเรียน 

ยอมรบัฟ=งความคิดเห็น ใหPความเป[นกันเอง และดูแลใหPคำปรึกษานักเรียนเมื่อเกิดป=ญหาข้ึนกับนักเรียนอย2าง

ใกลPชิดดPวยความเต็มใจ 

สัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกบัเพื่อน หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียน 

และเพือ่นที่มีต2อกันทั้งภายในและภายนอกหPองเรียน เพื่อใหPเกิดความสัมพันธZที่ดี ไดPแก2 การช2วยเหลือพึ่งพาซึ่ง

กันและกัน การทำกจิกรรมต2างๆ ร2วมกันกับกลุ2มเพื่อนเพื่อใหPเกิดความสำเร็จดPานการเรียน 

 

สมมุติฐาน 

 1.  ป=จจัยดPานผูPเรียนส2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขZอง 

การศึกษาคPนควPาครั้งน้ีมีความมุ2งหมายที่จะศึกษาป=จจัยทีส่2งผลต2อป=ญหาในการเรียนของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ในการวิจัยครัง้น้ี ผูPวิจัยไดP

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองตามลำดับหัวขPอดังต2อไปน้ี 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขPองกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

1.1 เอกสารที่เกี่ยวขPองกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

1.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขPองกับแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวขPองกับแรงจูงใจสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกับแรงจงูใจสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกบัป=ญหาในการเรียน 

3.1 เอกสารที่เกีย่วขPองกับป=ญหาในการเรียน 

3.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกับป=ญหาในการเรียน 

4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกบันิสัยทางการเรียน 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวขPองกับนิสัยทางการเรียน 

4.2  งานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกบันิสัยทางการเรียน 

5. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกบัการสนับสนุนดPานการเรียนของผูPปกครอง 

5.1 เอกสารที่เกี่ยวขPองกับการสนับสนุนดPานการเรียนของผูPปกครอง 

5.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกับการสนับสนุนดPานการเรียนของผูPปกครอง 

6.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขPองกับสัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกับคร ู

   6.1 เอกสารที่เกี่ยวขPองกับสัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกับคร ู

6.2  งานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกบัสมัพันธภาพระหว2างนักเรียนกบัคร ู

7.   เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกับสัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกับเพื่อน 

7.1  เอกสารที่เกี่ยวขPองกับสัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกับเพื่อน 

7.2  งานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกบัสมัพันธภาพระหว2างนักเรียนกบัเพื่อน 

 

8.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขPองกับป=จจัยดPานสภาพแวดลPอมในโรงเรียน 

8.1  เอกสารที่เกี่ยวขPองกับป=จจัยดPานสภาพแวดลPอมในโรงเรียน 

8.2  งานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกบัป=จจัยดPานสภาพแวดลPอมในโรงเรียน 

 

 

 



1.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

    1. 1  เอกสารท่ีเก่ียวขZองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

           พระมหาเดชจำลอง พฒุหอม (2550 : 36) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาสนใจองคZประกอบต2าง ๆ ที่

มีอิทธิพลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และยอมรบัว2า การทีบ่คุคลมีระดับสติป=ญญาเท2ากนัมิไดPหมายความว2าจะ

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท2ากัน เพราะการที่บุคคลจะประสบผลสำเรจ็ทางการเรียนไดPดีเพียงใดย2อมข้ึนอยู2กับ

องคZประกอบทางดPานสติป=ญญา (Intellectual Factor) และองคZประกอบที่ไม2ใช2สติป=ญญา 

(NonintellectualFactor) ดังที่ ฮารZวิกเฮอรZสท (Harvighurst. 1963 : 506) ไดPกล2าวถึงขPอสรุปของเทอรZแมน 

(Terman) ว2า ความแตกต2างของความสำเร็จของแต2บุคคลทีม่ีระดับสติป=ญญาเท2ากันส2วนใหญ2เน่ืองมาจาก

องคZประกอบที่ไม2ใช2สติป=ญญา องคZประกอบที่ไม2ใช2สติป=ญญาน้ี นักการศึกษานักจิตวิทยา และนักแนะแนว 

พยายามที่จะศึกษาคPนควPาวิจัยดูว2ามีอะไรบPางทีม่ีอิทธิพลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท2าทีป่รากฏขณะน้ี 

ผลการวิจัยส2วนมาก พบว2า องคZประกอบที่นอกเหนือไปจากสติป=ญญา มีผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจริง 

และมีเพียงส2วนนPอยที่การวิจัยพบว2า ไม2มีผลต2อการเรียน 

กล2าวโดยทั่วไป ผลสมัฤทธ์ิ (Achievement) หมายถึง ขนาดของความสำเร็จที่ไดPรับจากการทำงานที่ตPองใชP

ความพยายามจำนวนหน่ึง ซึง่อาจเป[นผลมาจากการกระทำที่อาศัยความสามารถทางร2างกายหรือสมอง ดังน้ัน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป[นขนาดของความสำเร็จที่ไดPจากการเรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของ

แต2ละบุคคล ตัวที่บ2งช้ีถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอาจไดPมาจากกระบวนการที่ไม2ตPองอาศัยการทดสอบ 

(Nontesting Procedures) เช2น จากการสังเกต หรือการตรวจการบPาน หรืออาจอยู2ในรปูของเกรดที่ไดP 

โรงเรียนตPองอาศัยกรรมวิธีที่ซบัซPอนและช2วงเวลาในการประเมินอันยาวนาน หรอือีกวิธีหน่ึงอาจวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดPวยแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทั่วไป (Published Achievement Tests) อาจจะพบว2าการ

วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่นิยมใชPกันทั่วไป มักอยู2ในรูปของเกรดที่ไดPจากโรงเรียนเน่ืองจากใหPผลทีเ่ช่ือถือไดP

มากกว2า อย2างนPอยก2อนการประเมินการเรียนของนักเรยีน ครูจะตPองพิจารณาองคZประกอบอื่น ๆ อีกหลาย ๆ 

ดPาน จึงย2อมดีกว2าการแสดงขนาดความลPมเหลว หรือความสำเร็จทางการเรียน จากการทดสอบนักเรียนดPวย

แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทั่ว ๆ ไป เพียงครั้งเดียว 

ไพศาล หวังพานิช (2523 : 89) ไดPใหPความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวPว2า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

(Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน 

เป[นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณZการเรยีนรูPที่เกิดจากการฝ�กฝนอบรมหรือจากการสอน การ

วัดผลสมัฤทธ์ิจงึเป[นการตรวจสอบระดับความสามารถหรอืความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) 

ของบุคคลว2าเรียนแลPวรูPเท2าไร มีความสามารถชนิดใด 

ไพฑูรยZ สินลารัตนZ (2524 : 47 – 49) ไดPกล2าวถึงการสำรวจทัศนะเกี่ยวกบัการเรียนการสอนของนิสิต 

นักศึกษา ของภาควิชาอุดมศึกษาในปH พ.ศ. 2522 พบว2า องคZประกอบสำคัญที่ทำใหPผูPเรียนประสบความสำเร็จ

ในการเรียนอันดับหน่ึงคือ ความสนใจและความต้ังใจในวิชาที่เรียนของผูPเรียนเอง ส2วนที่มีอทิธิพลรองลงมาคือ 

วิธีการสอนของอาจารยZและประสบการณZของอาจารยZส2วนความยากง2ายของวิชาน้ันเป[นอทิธิพลลำดับทีเ่จ็ด ซึง่

นับว2ามีอิทธิพลนPอยมากเมื่อเทียบกับอทิธิพลอื่น ๆ 



พระมหาเดชจำลอง พุฒหอม (2550 : 36) กูด (Good. 1973 : 7) ไดPใหPความหมายของผลสัมฤทธ์ิ 

(Achievement) ว2าหมายถึง ความสำเรจ็ (Accomplishment) ความคล2องแคล2ว ความชำนาญ ในการใชP

ทักษะหรือการประยุกตZใชPความรูPต2าง ๆ ส2วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง 

ความรูPหรอืทักษะอันเกิดจากการเรียนรูPในวิชาต2าง ๆ ที่ไดPเรยีนมาแลPว ซึ่งไดPจากครูผูPสอนหรือผูPรบัผิดชอบใน

การสอนหรือทัง้สองอย2างรวมกันจากเอกสารทีก่ล2าวมาสรปุความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดPว2า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของผูPเรียนที่เกิดจากการเรียนรูPดPวยวิธีการต2าง ๆ หรือจาก

ประสบการณZต2าง ๆ เป[นตัววัดว2าบุคคลไดPเกิดการเรียนรูPไปเท2าใดหรืออย2างไรบPาง โดยสามารถวัดไดPจากการ

สังเกต การสอบถามหรอืการทำแบบทดสอบต2าง ๆ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่แตกต2างกันยังส2งผลต2อการเรียนรูP

ในระดับต2อไปของบุคคลดPวย 

 1.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 1.2.1  งานวิจัยในต;างประเทศ 

โอโนดา (พวงสรPอย วรกลุ. 2522 : 19 ; อPางองิจาก Onoda. 1975) ศึกษาพบว2าเด็กทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนสูง จะเป[นคนทีม่ีความรบัผิดชอบควบคุมตัวเองไดP มีความสัมพันธZที่ดีกับครู ส2วนคนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนต่ำเป[นคนข้ีเกียจ มีความสัมพันธZกับคนอื่นไม2ดี มีความสับสนวุ2นวายใจ 

กลาสแมน และมเีนียมินอฟ (พัชรินทรZ สมหมาย. 2549 : 48 ; อPางอิงจากGlassman & Miniaminov. 1981) 

ไดPศึกษาองคZประกอบทีม่ีอิทธิพลต2อการเรียนของนักเรียนระดับมัธยม จำนวน 1,200 คน พบว2า ลักษณะภูมิ

หลงัของนักเรียนจะมผีลโดยตรงต2อสภาพของโรงเรียน ทัศนคติของนักเรียนจะมีผลโดยตรงต2อผลการเรียน 

ครูผูPสอนจะมีอิทธิพลโดยตรงต2อทัศนคติของนักเรียน สภาพโรงเรียนจะมีอทิธิพลโดยตรงต2อครูและทัศนคติของ

นักเรียน สภาพของโรงเรียนจะมีอทิธิพลโดยอPอมต2อผลการเรียนของนักเรียน 

โบโนโม (พัชรินทรZ สมหมาย. 2549 : 48 ; อPางอิงจาก Bounomo. 1990) ไดPศึกษาลักษณะทางจิตพิสัยของ

นักเรียนที่ประสบความสำเรจ็และไม2ประสบความสำเรจ็ในการเรียนภาษาต2างประเทศ ทำการศึกษากับ

นักเรียน 6 คน โดยใชPแบบสอบถาม การสังเกต และการสมัภาษณZที่เกี่ยวกับประวัติเครอืญาติ นอกจากน้ียังใชP

การสมัภาษณZระดับลึก (In-DepthInterviews) เกี่ยวกบัแรงจูงใจ เจตคติ โรคภัยไขPเจ็บ และบุคลิกลักษณะ ซึ่ง

สังเคราะหZและวิเคราะหZจาก 8 องคZประกอบ คือ อิทธิพลของครอบครัว ความสัมพันธZกบักลุ2มเพือ่น การดู

รายการโทรทัศนZ มุมมองในเรื่องวัฒนธรรม (Intercultural Perspective) ของตน การเลือกเรียน

ภาษาต2างประเทศ ประสบการณZในช้ันเรียน และยุทธวิธีในการเรียนรูP ผลการวิจัยพบว2า นักเรียนทีป่ระสบ

ความสำเรจ็ในการเรียนภาษาต2างประเทศ จะเป[นนักเรียนทีม่ีการยอมรบันับถือตนเอง (Selfesteem)มีความ

เช่ือมั่นในตนเอง (Self-confidence) และมเีจตคติที่ดีในการเรียนรูP (Mature Attitude) สูง 

1.2.2 งานวิจัยในประเทศ 

พระมหาเดชจำลอง พุฒหอม. (2550) อPางองิจากสำเนียง ศิลป¢ประกอบ (2540 : 84) ไดPทำการวิจัยเพือ่ศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความรบัผิดชอบในการเรียนและความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 

5 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดPวยบทเรียนสำเรจ็รปูกับนักเรียนทีเ่รียนดPวยการสอนตามคู2มือครู พบว2า กลุ2มทดลอง

และกลุ2มควบคุมมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต2างกันอย2างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 



อัญชลี สารตันะ (พระมหาเดชจำลอง พฒุหอม. (2550). อPางอิงจาก อัญชลสีารัตนะ : 2533) ไดPทำการศึกษา

ลักษณะและการปฏิบัติของผูPมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงประชากรและกลุ2มตัวอย2างที่ใชPในการศึกษามี 2 กลุ2ม 

คือ กลุ2มผูPมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและกลุ2มผูPมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ โดยกลุ2มตัวอย2างผูPมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง เป[นผูPที่มีคุณสมบัติครบถPวนตามเกณฑZที่กำหนด 3 ประการ ดังน้ี (1) สามารถผ2านการสอบ

คัดเลือกเขPามหาวิทยาลัยในปHการศึกษา 2532 ไดPในคณะแพทยศาสตรZ วิศวกรรมศาสตรZ และอักษรศาสตรZ

หรือมนุษยศาสตรZ โดยติดอันดับ 5 % บนสุดของประเทศ (2) มผีลการเรียนหรือระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม2ต่ำกว2าระดับ 3.50 (3) อาจารยZทีป่รึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงความเห็น

ว2าเป[นเด็กเรียนดี สำหรบัประชากรและกลุ2มตัวอย2างผูPมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ เป[นผูPที่มีคุณสมบัติ

ครบถPวน 2 ประการ ดังน้ี (1) ไม2ผ2านการสอบคัดเลอืกเขPามหาวิทยาลัย ในปHการศึกษา 2532 (2) มีผลการ

เรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม2เกินระดับ 2 จากผลการวิจัยพบว2า ลักษณะของผูPมผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงส2วนใหญ2มีลกัษณะดังน้ี คือ เป[นชายและหญิงในจำนวนใกลPเคียงกัน มอีายุนPอยกว2าเกณฑZ

มาตรฐาน มีระดับสติป=ญญาสงูกว2าปกติและเป[นบุตรคนแรก ไดPรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มาจาก

ครอบครัวทีม่ีบุตร 3 คน ไดPรับการศึกษาจากโรงเรียนที่มีการจัดกจิกรรมส2งเสริมการเรียน บิดามีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี ลกัษณะที่สามารถจำแนกผูPมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและต่ำมทีั้งสิ้น 46 

ลักษณะ โดยลักษณะทีม่ีค2าอำนาจจำแนกสงูมี 14 ลักษณะ ซึ่งลกัษณะที่กลุ2มตัวอย2างผูPมผีลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงมีในระดับสูงกว2ากลุ2มตัวอย2างผูPมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ำมี 6 ลกัษณะ คือ ระดับสติป=ญญา นิสัยการ

เรียน ชอบคบเพื่อนทีม่ีความจริงใจ ระดับการศึกษาของบิดา ไม2ชอบใหPมีเสียงรบกวนในขณะอ2านหนังสือหรือ

ทำการบPาน และเวลาที่ใชPทำกิจกรรมการศึกษาในวันหยุดและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเรียนมีดังน้ี คือ ไม2

ชอบใหPมเีสียงรบกวนในขณะอ2านหนังสือหรือทำงานบPาน ชอบน่ังทำงานจนเสร็จแลPวจึงลุก ต้ังใจเรียนและทำ

การบPานสม่ำเสมอ บทเรียนที่ยากถPาไม2เขPาใจจะไม2ยอมใหPผ2านไป วางแผนการอ2านหนังสือและทำเครื่องหมาย

หรือขีดเสPนใตPขPอความทีส่ำคัญขณะอ2านหนังสือ ชอบคบเพือ่นที่ร2าเริง ฉลาดมีเชาวนZดี มีความรับผิดชอบ รัก

ความเจรญิกPาวหนPา และสนใจเรียน 

พัชรินทรZ สมหมาย (2549 : 102) ไดPศึกษาองคZประกอบทีม่อีิทธิพลต2อป=ญหาการเรียนในหลกัสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนราชวินิตบางแกPว อำเภอบางพลจีังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา

พบว2า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีป=ญหาการเรยีนในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 นPอย เพราะนักเรียนจะต้ังใจเรียน และเอาใจใส2ในการเรียน มีความกระตือรอืรPน ขยันอ2านหนังสือและ

ทบทวนบทเรียน ส2งงานที่ไดPรบัมอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด พยายามปรับปรุงแกPไขการทำงานใหPดีข้ึน 

การปรึกษาครเูมื่อมปี=ญหาหรือไม2เขPาใจบทเรียน และศึกษาคPนควPาหาความรูPเพิ่มเติมอยู2เสมอ 

จากผลการวิจัยดังกล2าวสรุปไดPว2า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอกจากจะเป[นผลทีเ่กิดจากความต้ังใจเรียน ความ

รับผิดชอบต2อการเรียนแลPว ยังส2งผลดPานบวกต2อนักเรียนคือทำใหPนักเรียนเกิดความมุ2งมั่น ความต้ังใจที่จะเรียน

จนประสบความสำเรจ็ต2อไป 

 

 



2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับแรงจูงใจใฝbสมัฤทธิท์างการเรียน 

     2.1  เอกสารท่ีเก่ียวขZองกับแรงจูงใจใฝbสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

            2.1.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน     

                นักการศึกษาและการศึกษา ไดPใหPความหมายของคำว2า “แรงจงูใจใฝVสัมฤทธ์ิ” 

ไวPแตกต2างกัน ดังน้ี 

ไวเนอรZ (สุวรี ป¦§นเจริญ. 2549 : 29 ; อPางอิงจาก Weiner. 1972) ไดPสรปุ 

ลักษณะเด2นของผูPทีม่ีแรงจงูใจใฝVสัมฤทธ์ิสูงเปรียบเทียบกับผูPที่มีแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิต่ำไวPดังน้ี 

1. ผูPมีแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิสูง ต้ังใจทำงานดีกว2า อดทนต2อความลPมเหลวชอบเลือกงานสลับซับซPอนมากกว2าผูPทีม่ี

แรงจงูใจใฝVสมัฤทธ์ิต่ำ 

2. ผูPมีแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิสูง ชอบริเริ่มกระทำสิ่งต2างๆ ดPวยความคิดของตนเองมากกว2าผูPมีแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิ

ต่ำ 

พระมหาเดชจำลอง พุฒหอม. (2550). เมตตา (Mehta. 1969. 201-202) ไดPนิยามไวPว2าแรงจูงใจอาจจะแสดง

ไดPหลายอย2างหรอือย2างใดอย2างหน่ึงตามลกัษณะ 3 ประการน้ี 

1. ความตPองการที่ใหPงานตนเองทำมีความสำเร็จในระดับสูง หรือมีมาตรฐานสูง(Standard of excellence) 

2. งานทีม่ีลกัษณะเป[นเอกลักษณะ (Unique of characteristic) เป[นงานที่ไดPทำใหPสำเร็จอย2างดีและลักษณะ

เป[นของตน ซึง่ช้ีใหPเห็นถึงความสำเรจ็ของบุคคลเช2น ผลงานที่สรPางสรรคZข้ึนในดPานศิลปะ และงานอื่นๆ ที่

แตกต2างไปจากธรรมดา 

3. งานที่ตPองใชPเวลานาน (Long term of work) เป[นลักษณะหน่ึงของแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิ คือตPองการความ

ต้ังใจที่ยามนานในจุดมุ2งหมายของงานน้ัน และเป[นงานที่จะสามารถทำไดPสำเร็จในชีวิต เช2น ความมุ2งหวังทีเ่ป[น

วิศวกร แพทยZ นักกฎหมาย นักธุรกจิที่ประสบความสำเรจ็ในชีวิต และอื่น ๆ 

จากเอกสารขPางตPนสรุปไดPว2า แรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิคือ ความปรารถนาทีจ่ะกระทำสิ่งใดสิ่งหน่ึงน้ันใหPลลุ2วงไป

ดPวยดี แมPจะมีความยุ2งยากลำบากอย2างไรก็ไม2ย2อทPอต2ออปุสรรคที่ขัดขวาง เพื่อนำไปสู2ความสำเรจ็อย2างมี

ประสิทธิภาพ มีความพยายามทุ2มเทเต็มความสามารถเพื่อเป[นที่ยอมรับของบุคคลอื่น โดยสบายใจเมื่อประสบ

ผลสำเร็จและวิตกกงัวลเมื่อประสบความลPมเหลว 

2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกับแรงจงูใจใฝVสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.2.1 งานวิจัยในต2างประเทศ 

พระมหาเดชจำลอง พุฒหอม. (2550). ริชารZด (Richard. 1970 : 80) ไดPทดลองฝ�กแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิเกี่ยวกับ

ผลงานดPานวิชากาของกลุ2มเด็กเกรด 8 จำนวน 64 คนและเกรด 10 จำนวน 78 คน โดยแบ2งเด็กออกเป[น 2

กลุ2ม ใหPกลุ2มทดลองไดPมีโอกาสคิดมากกว2าตPองการที่จะแข2งขันกับมาตรฐานอันดีเย่ียมเมื่อทดลองใหPมีแรงจูงใจ

ใฝVสัมฤทธ์ิน่ันเอง ผลการวิจัยพบว2าเด็กที่ไดPรับการฝ�กแลPวหน่ึงภาคเรียน ไดPคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน

ใน วิชาคณิตศาสตรZ วิทยาศาสตรZ สูงกว2ากลุ2มควบคุม 



พระมหาเดชจำลอง พุฒหอม. (2550). เชียราน (Sheeran. 1982 : 562 B) ไดPศึกษาความสัมพันธZระหว2าง

แรงจงูใจใฝVสมัฤทธ์ิและการแข2งขันทางการเรียนของนักเรียนชาวซามัว ระดับไฮสคูล ทีเ่รียนอยู2ในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา จำนวน 197 คน เป[นชาย 100 คน หญิง 97 คน ผลการศึกษาพบว2า 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจงูใจใฝVสัมฤทธ์ิมีความสมัพันธZกันค2อนขPางต่ำ 

2. นักเรียนชายและหญงิที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงู กับนักเรียนชายทีม่ีผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนต่ำ มีแรงจูงใจใฝVสมัฤทธ์ิแตกต2างกันอย2างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3. นักเรียนชายที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูและต่ำ มีการแข2งขันที่แตกต2างกันอย2างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงและแรงจงูใจใฝVสัมฤทธ์ิของนักเรียนหญิงอเมริกาทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มี

ความสัมพันธZกันอย2างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

5. เจตคติทางดPานการแข2งขัน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชายเช้ือสายซามัวที่มผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง มีความสัมพันธZกันอย2างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

6. ระยะเวลาที่ไปอาศัยอยู2ในสหรัฐอเมรกิาไม2มีผลต2อแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิและการแข2งขันทางการเรียน 

ราย (ปรียาภรณZ เพ็ญสุขใจ. 2542 : 22 ; อPางองิจาก Rai. 1980) ไดPศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิของ

นักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและต่ำ โดยศึกษากับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 300 คน 

พบว2า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีแรงจูงใจใฝVสมัฤทธ์ิสูงกว2านักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ต่ำอย2างมีนัยสำคัญ และแรงจงูใจใฝVสมัฤทธ์ิมีความสัมพันธZทางบวกกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

2.2.2 งานวิจัยในประเทศ 

เมธี โพธ์ิพัฒนZ (2523 : 75 ) ไดPศึกษาความสัมพันธZและเปรยีบเทียบแรงจงูใจใฝVสัมฤทธ์ิแรงจงูใจใฝVสมัพันธZ 

และความซื่อสัตยZระหว2างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปHที่ 5 มัธยมศึกษาปHที่ 2 และมัธยมศึกษาปHที่ 4 พบว2า 

นักเรียนที่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีแรงจงูใจใฝVสมัฤทธ์ิสูงกว2านักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ แต2

นักเรียนชายและหญิงมีแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิแตกต2างกันอย2างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

บุญชม สะอาด (2524 : 186 ) ไดPศึกษารปูแบบผลการเรียนในโรงเรยีนพบว2า  แรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิมีอทิธิพลต2อ

ผลการเรียนในลกัษณะสาเหตุทางอPอมต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดPานสติป=ญญา ทัศนคติต2อวิชาสังคมศึกษา 

และทัศนคติต2อสงัคมศึกษา 

จากการวิจัยทั้งในและต2างประเทศพอจะสรปุไดPว2า ผูPที่มีแรงจูงใจใฝVสมัฤทธ์ิสงูจะ 

มีโอกาสประสบความสำเรจ็ไดPมากกว2าผูPที่มีแรงจงูใจใฝVสมัฤทธ์ิต่ำกว2า มีประสิทธิภาพในการเรียน และการ

แกPป=ญหาไดPดี กว2าผูPที่มีแรงจงูใจใฝVสัมฤทธ์ิต่ำ ดังน้ัน ผูPวิจัยคาดว2าแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิทางการเรียนน2าเป[นป=จจัย

ส2วนหน่ึงที่ส2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 



3.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับป4ญหาในการเรียน   

3.1 เอกสารท่ีเก่ียวขZองกับป4ญหาในการเรียน 

สแตรง (พวงสรPอย วรกลุ. 2522 : 14 ; อPางองิจาก Strang. 1958 ) กล2าวถึงป=ญหาดPานวิชาการว2าวัยรุ2นแสดง

ความกลัวในเรื่องการทดสอบ การพูดหนPาช้ัน การประสบความลPมเหลวในการเรียน วัยรุ2นมีความกังวลในเรื่อง

การสอบที่ไดPคะแนนนPอยกว2าเพื่อน นอกจากน้ียังประสบป=ญหาดPานการขาดความสนใจบางวิชา ตPองเรียนวิชา

ที่ตนไม2ชอบ หPองเรียนไม2กระตุPนใหPเกิดความอยากเรียน การสอนไม2ดี มเีสรีภาพนPอยเกินไปในหPอง สภาพใน

หPองวุ2นวาย เวลาที่ใชPในการอภิปรายในหPองเรียนไม2พอเพียง และป=ญหาความสัมพันธZระหว2างครูกบันักเรียน 

เป[นตPน 

บัวทอง สว2างโสภากลุ (2524 : 10) กล2าวว2า ป=ญหาของนักศึกษาซึ่งอยู2ในช2วงวัยรุ2น 

ตอนปลาย ไดPแก2 

1. ป=ญหาเกี่ยวกับการเรยีน เช2น อยากทราบวิธีเรียนที่ดีข้ึนกว2าเดิม การไม2เขPาใจบทเรียนวิธีการแสดงออกใน

ช้ันเรียนอย2างเหมาะสม เป[นตPน 

2. ป=ญหาเกี่ยวกับรูปร2างและสุขภาพ เช2น น้ำหนักมากเกินไป รูปร2าง ท2าทาง การพูดจา เป[นตPน 

3. ป=ญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพกบับุคคลอื่น เช2น การคบเพื่อนใหม2 วิธีการแสดงออกใหPเพื่อนชอบ เป[นตPน 

4. ป=ญหาสภาพอารมณZและจิตใจ เช2น การกระทำในสิ่งทีก่2อใหPเกิดความเสียใจภายหลัง การแสดงอารมณZที่ไม2

เหมาะสม ความรูPสึกสะเทือนใจง2าย ความรูPสกึละอายต2อการทำผิด เป[นตPน 

ไพฑูรยZ สินลารัตนZ (2524 : 47 – 49) กล2าวว2า ป=ญหาการเรยีนของนิสิตนักศึกษาใน 

ประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทยไดPรับความสนใจนPอยเมือ่เทียบกบัป=ญหาอื่น ๆ เพราะ 

เช่ือว2าป=ญหาการเรียนเป[นป=ญหาส2วนตัวของผูPเรียน การเรียนรูPจะเกิดข้ึนไดPดีเพียงใดน้ันเป[นเรื่อง 

ของผูPเรียนเพียงประการเดียว ผูPสอนไม2เกี่ยวขPอง แมPผูPสอนจะบรรยายไม2ดี สอนไม2รูPเรื่อง ไม2เตรียมการสอน

หรือไม2มีเอกสารประกอบ ผูPเรียนมหีนPาที่ตPองแกPป=ญหาดPวยตัวเอง ความเขPาใจ ดังกล2าวมสี2วนถูกอยู2บPางที่ความ

รับผิดชอบในการเรียนเป[นหนPาที่ของผูPเรียน แต2ขณะเดียวกนัผูPสอน ก็ตPองมีความรบัผิดชอบอยู2มากเช2นกัน 

เพราะผูPสอนเป[นคนกำหนดเงื่อนไขต2าง ๆ ในการเรียนรูP 

 ฉวีวรรณ สุขพันธZโพธาราม (2527 : 141 – 146) ไดPกล2าวถึงป=ญหานักเรียนวัยรุ2นพอสรปุ 

ไดPดังน้ี 

1. ป=ญหาดPานการเรียน นักเรียนทุกคนมีความคาดหวังที่จะสำเร็จการศึกษา ผูPทีม่ีผลการ 

เรียนอ2อนย2อมขาดความสุข ขาดความเช่ือถือ และขาดความภาคภูมิใจในตนเอง ป=ญหาการเรียนที ่

พบคือ ไม2เขPาใจบทเรียน วางแผนเลือกวิชาเรียนไม2เหมาะสมกับความสามารถและความถนัด 

2. ป=ญหาส2วนตัวและพฤติกรรมที่แสดงออกทีเ่ป[นป=ญหาคือ ความกPาวรPาว ชอบความรุนแรง 

ชอบทำลายขPาวของ ทำลายความสงบ ชอบทะเลาะวิวาท การแต2งกายไม2เป[นระเบียบ 

3. ป=ญหาบีบค้ันทางดPานจิตใจ แสดงพฤติกรรมออกทางดPานประสาท เช2น การเป[นคน 

ควบคุมอารมณZไม2ไดP มีอารมณZที่รุนแรง โกรธง2าย เหม2อลอย ปล2อยเวลาเฉย ๆ ลักษณะแสดง 

อาการที่ไม2มั่นใจในตนเองดPวยการย้ำคิดย้ำทำ 



4. ป=ญหาดPานบุคลิกภาพ จะกงัวลใจเรื่องบุคลกิภาพของตนเอง จะเป[นคนข้ีอาย ไม2 

แสดงออก แสดงพฤติกรรมที่ไม2เหมาะสมกับเพศและวัย 

สุชา จันทนZเอม (2528 : 142) ไดPกล2าวถึงสิ่งที่เป[นอุปสรรคต2อการเรียนของนักเรียนว2ามีอยู2 

4 ประการ ดังน้ีคือ 

1. ป=ญหาเกี่ยวกับตัวเด็กและสิ่งแวดลPอมทางบPาน ไดPแก2 

1.1 เด็กมีความผิดปกติเฉพาะอย2าง เด็กเรียนชPา หรอืป=ญญาอ2อน 

1.2 เด็กที่มีป=ญหาทางดPานอารมณZ 

1.3 เด็กที่มสีุขภาพไม2สมบูรณZ 

1.4 เด็กมีป=ญหาเกี่ยวกับครอบครัวและผูPปกครอง 

2. ป=ญหาทีเ่กิดจากโรงเรียนและสิง่แวดลPอมทางโรงเรียน ไดPแก2 

2.1 ขาดการยอมรบัจากเพื่อนฝูง 

2.2 ปรับตัวใหPเขPากบัเพื่อนที่โรงเรียนและครูไม2ไดP 

2.3 เปลี่ยนโรงเรียนบ2อย ๆ ทำใหPปรบัตัวเขPากับโรงเรียนไม2ไดP 

2.4 วินัยที่เคร2งครัดของโรงเรียน หรอืการแข2งขันเรื่องการเรยีนมากเกินไป 

2.5 สภาพของโรงเรียนไม2ชักจูงใหPเด็กสนใจการเรียน 

3. ป=ญหาเกี่ยวกับตัวครู ไดPแก2 

3.1 ครูลำเอียง รักเด็กไม2เท2ากัน 

3.2 ครูไม2เอาใจใส2การสอน ขาดเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี 

3.3 ทัศนคติของครทูี่มีต2อช้ันเรียนหรือตัวนักเรียนไม2ดี 

3.4 ครูขาดลักษณะที่ดีของการเป[นคร ู

3.5 ครูไม2เขPาใจหลักสูตร 

4. ป=ญหาเกี่ยวกับเวลาเรียน ไดPแก2 

4.1 การเรียนและการสอนไม2เป[นไปตามหลกัสูตร 

4.2 โรงเรียนมีกจิกรรมอื่น ๆ มากเกินไป 

4.3 ขบวนการเรียนไม2ติดต2อกัน เช2น บางโรงเรียนป¦ดนานเกนิไปหรืองดเรียนบ2อย ๆ 

4.4 การจัดตารางสอน จัดวิชาต2าง ๆ อยู2ในคาบเวลาที่ไม2เหมาะสม 

จากเอกสารดังกล2าวขPางตPนสรุปไดPว2า ป=ญหาในช2วงวัยรุ2นหรอืที่เรียกว2าวัยเรียนน้ันมมีากมาย 

และมีความซบัซPอนมาก ส2วนหน่ึงเป[นเพราะช2วงวัยรุ2นอยู2ระหว2างการกPาวจากความเป[นเด็กเขPาสู2 

ความเป[นผูPใหญ2 และอยู2ในช2วงที่ตPองศึกษาเล2าเรียน ทำใหPวัยรุ2นโดยมากตPองเผชิญกบัการ 

เปลี่ยนแปลงต2าง ๆ เกิดเป[นป=ญหาในช2วงวัยเรียน ไม2ว2าจะเป[นป=ญหาการปรบัตัวต2อสภาพสังคมที ่

เปลี่ยนแปลงอยู2ตลอดเวลาทั้งสภาพสงัคมทางบPานและสภาพสังคมในโรงเรียน ป=ญหาดPานบุคลิกภาพ 

และป=ญหาดPานสัมพันธภาพระหว2างบุคคลต2าง ๆ ที่ตPองเกี่ยวขPองเป[นตPน สาเหตุเหล2าน้ีมักส2งผลใหP 



นักเรียนตPองประสบกบัป=ญหาในการเรียนอย2างหลีกเลี่ยงไม2ไดP ป=ญหาดังกล2าวอาจเป[นป=จจัยทีส่2งผลต2อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึง่ส2งผลใหPการจัดการเรียนการสอนไม2เป[นไปตามผลที่คาดหวัง 

 

3.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับป4ญหาในการเรียน 

3.2.1 งานวิจัยในต;างประเทศ 

พระมหาเดชจำลอง พุฒหอม. (2550).เรยZโนลดZ (Reynolds. 1970 : 4879 – A) ไดPทำการวิจัยเรื่องการสอน

สังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐเทนเนสซีตะวันออก ผลการวิจัยพบว2า ดPานตัวผูPสอนมีอปุสรรคทีท่ำใหP

ผูPสอนไม2สามารถปรับปรงุการเรียนการสอนไดP น่ันก็คือ ไม2มีเวลาเพียงพอ ดPานวิธีสอน อาจารยZผูPสอนมุ2งสอน

ใหPนักเรียนจำเน้ือหา มีอาจารยZส2วนนPอยที่ใชPวิธีสืบสวนสอบสวน การศึกษารายกรณีการใชPอปุกรณZการสอน 

หนังสืออ2านประกอบมีนPอยมาก การเลือกหนังสือเป[นตำราเรียน ความพอใจของอาจารยZส2วนมากตPองการใหPมี

การอบรมวิธีสอนสังคมศึกษาใหม2 ๆ 

3.2.2 งานวิจัยในประเทศ    

พัชรินทรZ สมหมาย (2549 : 112) ไดPศึกษาองคZประกอบทีม่อีิทธิพลต2อป=ญหาการเรียนในหลกัสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของนักเรียนช2วงช้ันที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางแกPว อำเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว2า องคZประกอบที่สามารถพยากรณZป=ญหาการเรียนในหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของนักเรียนช2วงช้ันที่ 4โรงเรียนราชวินิตบางแกPว อำเภอบางพลี จงัหวัด

สมุทรปราการ อย2างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 มี 5 องคZประกอบ โดยเรียงลำดับจากองคZประกอบที่มี

อิทธิพลมากทีสุ่ดไปหาองคZประกอบที่มอีิทธิพลนPอยทีสุ่ด ไดPแก2 สัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกบัครู การ

สนับสนุนทางการเรียนของบิดามารดาหรือผูPปกครอง ลกัษณะมุ2งอนาคตทางการเรียน นิสัยในการเรียน และ

สัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกบัเพื่อน 

จากงานวิจัยดังกล2าวสรปุไดPว2า นักเรียนประสบป=ญหาในการเรียนมากมาย ทั้งป=ญหาที่เกิดจากป=จจัยภายใน

และป=จจัยภายนอก ซึง่ไดPแก2 ป=ญหาที่เกิดจากการที่ครูไม2สามารถปรับปรงุวิธีการสอนที่เหมาะสม ป=ญหาการ

ขาดสื่อและอปุกรณZการเรียนการสอนทีเ่หมาะสมกับรายวิชาที่เรียน ป=ญหาดPานสัมพันธภาพระหว2างนักเรียน

กับครู ป=ญหาดPานสัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกบัเพื่อน รวมทั้งป=ญหาดPานการสนับสนุนดPานการเรียนของ

ผูPปกครองที่ไม2เพียงพอและเหมาะสม ทำใหPนักเรียนไม2สามารถที่จะเรียนไดPเต็มตามศักยภาพ 

 

4.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับนิสัยการเรียน 

4.1 เอกสารท่ีเก่ียวขZองกับนิสัยการเรียน 

ความหมายของลักษณะนิสัย (Habits) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท2านไดPใหP 

ความหมายของลักษณะนิสัยไวPดังน้ี 

เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุZ (2520 : 3) ไดPกล2าวว2า ลักษณะนิสัยคือลักษณะต2าง ๆ (Traits) ทีร่วม 

กันเป[นแบบฉบบัเฉพาะตัวของแต2ละบุคคล และเป[นสิ่งที่ย้ำใหPเห็นความแตกต2างระหว2างบุคคลซึ่ง 

พิจารณาไดPจากรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลน้ัน ที่แสดงออกหรอืตอบสนอง (Interaction) ต2อสิ่งแวดลPอม 



สุชา จันทนZเอม (2520 : 121) ไดPใหPความหมายว2า ลักษณะนิสัยเป[นคุณลักษณะต2าง ๆ ที ่

รวมกันในตัวบุคคลและวิธีแสดงออกทางพฤติกรรม ไม2จำเป[นว2าพฤติกรรมหรอื คุณลักษณะเหล2าน้ันจะตPองดี

หรือไม2 ผิดหรือถูก 

เมอรZเรยZ (Murray, 1956 อPางถึงใน บงัอร ภูวภิรมยZขวัญ, 2524 : 50) ลกัษณะนิสัยเป[น 

ลักษณะประจำตัวบุคคลและเป[นตัวกำหนดพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไดPไม2มากนัก และตPองมรีากฐาน

ทางดPานร2างกาย สามารถหาความสมัพันธZระหว2างร2างกายและจิตใจไดP เช2นการพูดโกหกการนอนหลบั การคิด 

เป[นตPน 

เมดดอกซZ (Maddox, 1976, :2)อPางองิจาก  พระมหาเดชจำลอง พุฒหอม. (2550). ไดPใหPความหมายลักษณะ

นิสัยว2าเป[นลักษณะพเิศษของกระสวนพฤติกรรม (รวมทัง้ความคิดและอารมณZ) ซึ่งเป[นลักษณะประจำตัวของ

บุคคล ที่สามารถปรับตัวใหPเขPากับเหตุการณZหรือสถานการณZ 

 

 จากความหมายของลกัษณะนิสัยทีก่ล2าวมา สรุปไดPว2านิสัยในการเรียน หมายถึง นิสัยหรือการกระทำ

ที่ดีของนักเรียนที่แสดงออกถึงความสนใจเรียน กระตือรือรPน ต้ังใจเอาใจใส2 ขยันหมั่นเพียรต2อการเรียนและ

ไดPรับการฝ�กฝนเป[นประจำจนกลายเป[นนิสัย ซึง่ช2วยใหPเขาสามารถเริ่มตPนและลงมือกระทำกิจกรรมดPานการ

เรียนโดยมลีกัษณะและวิธีการเรียนทีส่ามารถเพิ่มประสทิธิภาพในการเรียน และสามารถใชPเวลาต2อการเรียนไดP

อย2างถูกตPองและเหมาะสม นิสัยในการเรียนสามารถแสดงไดP 2 ลักษณะ คือนิสัยในการเรียนที่ดีและนิสัยใน

การเรียนที่ไม2ดี หากมีนิสัยในการเรียนที่ดีก็จะทำใหPนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงู ในทางตรงกันขPาม

หากมีนิสัยในการเรียนที่ไม2ดี มีผลทำใหPสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ หรือไม2ประสบผลสำเร็จทางการเรียน แต2

อย2างไรก็ตามนิสัยในการเรียนไม2ไดPเกิดโดยกำเนิด แต2เกิดจากการฝ�กฝน การปฏิบัติซ้ำ ๆเป[นประจำ ดังน้ันจึง

สามารถปรบัปรุงแกPไขใหPดีข้ึนไดP 

วิชัย วงษZใหญ2 (2526:19) ไดPกล2าวถึงองคZประกอบทีม่ีอิทธิพลต2อลกัษณะนิสัยในการเรียนสรุปไดPว2า วิธีการ

เรียนของนักเรียนของนักเรียนหรอืลกัษณะนิสัยในการเรียนของนักเรียน เจตคติของนักเรียนต2อครผููPสอนสิง่

เหล2าน้ีเป[นองคZประกอบทีส่ำคัญอันจะส2งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูPเรียน 

พระมหาเดชจำลอง พุฒหอม. (2550).แซมวล (Samuel, 1970 : 2-35) ศึกษาพบว2านักเรียนสามารถ

ประหยัดเวลาไดP 1 ใน 3 ถึง 1ใน 4 ของเวลาทีเ่คยใชP ถPารูPจักสรPางนิสัยในการเรียนที่ดี และจัดระบบวิธีการ

เรียนใหPมีประสิทธิภาพ  คือ 

1.กำหนดตารางเวลาในการเรียน โดยแน2ใจว2าไดPใหPเวลาแต2ละวิชาอย2างพอเพียงและบังคับ 

ใหPตนเองปฏิบัติตามตารางน้ัน 

2.จัดสถานทีท่ี่เหมาะสมสำหรับตนเองในเวลาทำงาน 

3.ต้ังสมาธิอย2างแน2วแน2 ปราศจากสิ่งรบกวนจนกว2าจะเสร็จงาน 

4.ทำงานที่ไดPรบัมอบหมายในแต2ละวันใหPเสร็จ 

นอกจากน้ันยังไดPเสนอวิธีสรPางนิสัยในการเรยีนที่ดี โดยใหPปรับปรุงตนเองในดPานต2าง ๆ ต2อไปน้ีคือ 



1.การอ2าน องคZประกอบทีส่ำคัญที่จะทำใหPการอ2านมปีระสิทธิภาพ คือ ความเร็ว และความเขPาใจในเน้ือหา 

การอ2านทีร่วดเร็วทำใหPบุคคลสามารถอ2านเน้ือเรือ่งไดPมากกว2า หรือทบทวนเรือ่งราวเดิมซ้ำ ๆ ไดPหลายครั้งใน

ช2วงเวลาที่จำกัด ส2วนความเขPาใจในเน้ือหาจะตPองพยายามทำจุดมุ2งหมายของเรือ่งทีอ่2าน และจบัใจความ

สำคัญของเรื่องน้ันใหPไดP 

2.การขีดเสPนใตP เพื่อเนPนจุดสำคัญที่อาจเป[นป=ญหา ขPอเทจ็จริง ความคิดเห็นของผูPเขียนเพื่อจำไวPหรือทำใหPเห็น

ไดPง2าย ชัดเจน หรือแสดงจุดอ2อนทีเ่รายังไม2เขPาใจ 

3.การจดบันทึก บันทึกส2วนที่สำคัญที่อ2านหรือรับฟ=งจะช2วยใหPจำไดP 

4.การทบทวนหลังจากที่ไดPเรียนมาแลPวจำเป[นอย2างย่ิงทีจ่ะตPองทบทวนเรือ่งทีเ่รียนมาก โดยใชPเวลาช2วงหน่ึง ๆ 

เพื่อจะคงความรอบรูPเรือ่งน้ัน ๆ ไวP 

5.การเขียนรายงานหรือการทำการบPานาที่ทำไดPไม2ดี อาจเน่ืองมาจากไม2รูPเรื่องน้ันจริง ๆ ซึง่จะปรับปรุงไดPโดย

ศึกษาใหPเขPาใจก2อนทำงานน้ัน 

6.การใชPหPองสมุด 

7.การใชPเครื่องมืออื่นช2วยในการเรียน เช2น แผนที่ ตาราง แผนภูมิ จะทำใหPเขPาใจบทเรียนไดPดีย่ิงข้ึน 

จากเอกสารดังกล2าวขPางตPน สรปุไดPว2านิสัยการเรียน คือพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกเป[นประจำสม่ำเสมอหรอื

แนวโนPมของบุคคลในการแสดงพฤติกรรม นิสัยการเรียนรวมถึงการรูPจกัใชPเวลาใหPเหมาะสมกับการเรียน การ

แบ2งเวลา วิธีการเรียน และการวางแผนใชPเวลา  

 

4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับนิสัยการเรียน 

4.2.1 งานวิจัยในต;างประเทศ 

เพอรZซิวอล (มนูญ แป�นเจรญิ. 2522 : 10 ; อPางองิจาก Percival.1956. Life Problems Interesrts of 

Adolescents.) ไดPเปรียบเทียบเกี่ยวกบัป=ญหาการดำเนินชีวิตและความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมคลูซา มลรัฐโอคลาโฮมา กลุ2มตัวอย2างเป[นนักเรียนชายจำนวน 373 คน นักเรียน

หญิงจำนวน 493 คน กับนักเรียนระดับเดียวกันในโรงเรียนมัธยมโกลดZเวอZคลิฟแลนดZ ในมลรัฐนิวยอรZค ซึ่งเป[น

นักเรียนชายจำนวน 411 คนและนักเรียนหญิงจำนวน 218 คน ป=ญหาที่ศึกษา ไดPแก2 ป=ญหาดPานสุขภาพ การ

ปรับตัวกบัเพื่อนต2างเพศ ความปลอดภัย นิสัยการเรียน พบว2า ป=ญหาเกี่ยวกบันิสัยทางการเรียนมีความ 

เกี่ยวขPองกบัการดำเนินชีวิตและความสนใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมคลซูาใน

ระดับปานกลาง 

นอกจากน้ี คอยโว (Koivo. 1983 : 2524-A) ศึกษาความสัมพันธZดPานการรบัรูPของนักเรียนในเรื่องนิสัยและ

ทัศนติต2อการเรยีนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผลการศึกษา พบว2า นักเรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูมี

นิสัยและทัศนคติต2อการเรียนดีกว2านักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ 

4.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

อัจฉรา วงศZโสธร และคนอื่นๆ (2529 : 95-98) ศึกษาความสัมพันธZระหว2างวิธีการเรียนรูPและความสำเร็จใน

การเรียนภาษาอังกฤษของผูPเริ่มเรียน โดยศึกษาองคZประกอบต2างๆ ไดPแก2 ความถนัดทางการเรียน ทัศนคติ 



แรงจงูใจ และนิสัยการเรียน กลุ2มตัวอย2างที่ใชPเป[นนักเรียนทีเ่ริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย จำนวน 97 คน พบว2า ทัศนคติ แรงจูงใจ นิสัยการเรียนมีความสมัพันธZกับความสำเรจ็ในการเรียน

ภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต2ละบุคคล 

ป¦ยาภัทรZ วิบูลยZศรีสจัจะ (2546 : 77-80) ไดPศึกษาป=ญหาการเรียน สาเหตุ และแนวทางแกPป=ญหาของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปHที่ 4-6 โรงเรียนอสัสมัชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว2า นักเรียนที่มีนิสัย

ทางการเรียนต2างกัน มีป=ญหาการเรียน สาเหตุของป=ญหาการเรียนและแนวทางแกPป=ญหาทางการเรียนแตกต2าง

กัน อย2างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พระมหาพะเด็ด ชุ2มเพ็งพันธZ (2548 : 67-79) ไดPศึกษาองคZประกอบทีม่ีต2อพทุธิจริตดPานการเรียนของนักเรียน

ช2วงช้ันที่ 4 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคZ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว2า นิสัยทางการ

เรียน บุคลกิภาพ แรงจูงใจใฝVสมัฤทธ์ิทางการเรียน สมัพันธภาพระหว2างนักเรียนกับบิดามารดา สัมพันธภาพ

ระหว2างนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกบัเพื่อน มีความสมัพันธZทางบวกกับพทุธิจริตดPานการ

เรียนของนักเรียนช2วงช้ันที่ 4 อย2างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากเอกสารและงานวิจัยขPางตPนกล2าวไดPว2า นิสัยการเรียนของนักเรียนมีความเกี่ยวขPอง 

กับการปรบัตัวดPานการเรียนของนักเรียน นักเรียนที่มีนิสัยการเรียนที่ไม2เหมาะสม เช2น ไม2รูPจักแบ2งเวลาเรียน 

ขาดการวางแผนการเรียนที่ดี ขาดทักษะในการศึกษาคPนควPา ไม2มีสมาธิในการเรียนและขาดทักษะในการจดจำ

บรรยาย ดังน้ัน นิสัยการเรียนมีความสัมพันธZกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงมีนิสัยการเรียนที่ดีกว2านักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ และเมื่อนักเรียนไดPปรบัปรุงแกPไขนิสัยการ

เรียนใหPดีข้ึนแลPวจะทำใหPนักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนดPวย 

 

5.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับการสนับสนุนดZานการเรียนของผูZปกครอง 

5.1 เอกสารท่ีเก่ียวขZองกับการสนับสนุนดZานการเรียนของผูZปกครอง 

นิเทศ เจริญภัณฑูรณZ (2543 : 32) กล2าวว2า ครอบครัวเป[นจดุเริ่มตPนของชีวิตเด็กโดยมีพ2อแม2 ผูPปกครองเป[นตัว

จักรสำคัญทีม่ีอิทธิพลต2อตัวเด็กอย2างย่ิง ทัง้ในดPานบุคลิกภาพทัศนคติ ความเช่ือ ค2านิยม ตลอดจนความ

ประพฤติ และรวมไปถึงความสำเร็จในชีวิตของเด็กก็ว2าไดP ถPาจะพิจารณาถึงความสำเรจ็ในการศึกษาเล2าเรียน

ซึ่งพ2อแม2ผูPปกครองมสี2วนเกี่ยวขPองอยู2ไม2นPอยโดยเฉพาะพ2อแม2 ผูPปกครองที่มีความมุ2งหวังต2อการประสบ

ความสำเรจ็ของบุตรหลานของตน เขาย2อมตPองการใหPเด็กไดPรับการศึกษาในระดับสงูสุดเท2าทีจ่ะทำไดP และ

ประสบความสำเร็จเป[นอย2างดีพ2อแม2ผูPปกครองที่เขPาใจจะใหPความสนใจในการศึกษาของเด็ก ใหPคำแนะนำใน

การเรียนแก2เด็กเป[นอย2างดี สิง่เหล2าน้ีจะเป[นแรงกระตุPนใหPเด็กสามารถทำการศึกษาเล2าเรียนจนประสบ

ผลสำเร็จไดPเป[นอย2างดี ดPานนักเรียนที่มาจากต2างจงัหวัด ตPองจากครอบครัวซึ่งมพี2อแม2ผูPปกครอง ย2อมตPองการ

การสนับสนุนดPานการเรียนดPวยดี ทั้งทางดPานทุนทรัพยZ กำลงัใจดPานการเรียน และใหPความร2วมมือดPานการ

เรียน จะทำใหPประสบผลสำเรจ็ในการเรียนไดP แต2ถPาไม2ไดPรับการสนับสนุนที่จริงจัง ย2อมมีผลในทางตรงกันขPาม 

คือไม2ประสบผลสำเรจ็ในดPานการเรียนไดP สอดคลPองกบัการศึกษาของพระมหา 

มณเฑียร ธีรานนฺโท (2534 : 102) เรื่องการจัดการศึกษาของคณะสงฆZไทย พ.ศ. 2498 – 2530 ที ่



พบว2า ป=ญหาการศึกษาของคณะสงฆZไทยประสบป=ญหาดPานการเรียนเป[นอย2างมาก โดยเฉพาะการศึกษาสาย

ปริยัติธรรมแผนกบาลี ทั้งน้ีเพราะขาดการสนับสนุนอย2างจรงิจังจากพระเถระผูPใหญ2ในมหาเถรสมาคมและจาก

รัฐบาล 

 จากเอกสารดังกล2าวสรุปไดPว2า ป=จจัยสำคัญประการหน่ึงที่ส2งผลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือการ

ไดPรับการสนับสนุนจากผูPปกครอง เน่ืองจากผูPปกครองทีเ่ขPาใจเด็กและใหPความสำคัญกบัการเรียนของเด็ก ใหP

การส2งเสรมิสนับสนุนต2อการเรียนของเด็ก ย2อมจะทำใหPเกิดแรงกระตุPนใหPเด็กมีความพยายามในการศึกษาเล2า

เรียน ส2วนเด็กที่ไม2ไดPรบัการสนับสนุนเท2าที่ควรกม็ักจะประสบป=ญหาต2าง ๆ ทั้งดPานการปรับตัวและดPาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับการสนับสนุนดZานการเรียนของผูZปกครอง 

5.2.1 งานวิจัยในต;างประเทศ 

แวง และคนอื่น ๆ (สุธาสินี ใจเย็น. 2545 : 37 ; อPางองิจาก Wang, Haertel, and Walberg. 1994) ไดPศึกษา

เกี่ยวกับป=จจัยที่ช2วยใหPเด็กไดPสังเคราะหZเน้ือหาคำแนะนำในการเรียนของคู2มอืนักเรียน 179 บท รวบรวมผล

การสงัเคราะหZรายงายการวิจัย 31 รายการ และสำรวจความคิดเห็นของนักวิจัยการศึกษา 61 คน ไดPขPอมูลที่

น2าสนใจ 11,000 รายการเกี่ยวกับป=จจัยที่ช2วยใหPเด็กเรียนดี และไดPนำขPอมูลที่มีความสอดคลPองกันอย2างมาก 

28 ตัวแปร และใชP Meta-analysis เพื่อสังเคราะหZผลรวมของรายการวิจัยและขPอมลู ผลที่ไดPออกมาจะเป[น

ค2าประมาณโดยเฉลี่ยของกลุ2มตัวแปร พบว2า สภาพแวดลPอมทางบPานและการสนับสนุนของผูPปกครองมีอทิธิพล

ต2อการช2วยใหPเด็กนักเรียนอยู2ในอันดับที่ 4 มีค2าเฉลี่ย 58.4 

 5.2.2 งานวิจัยในประเทศ 

นฤมล พิกุลนี (2531 : 49) ไดPทำการศึกษาองคZประกอบดPานสภาพส2วนตัว ดPานสังคมสิ่งแวดลPอม และดPาน

เศรษฐกจิของสามเณรที่มีความสัมพันธZกบัการเขPาศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำแนกตามประเภทโรงเรียน : กรณี

จังหวัดลำปาง พบว2า การสนับสนุนการเรียนจากพระเถระภายในวัด มีผลต2อการเขPาเรียนของสามเณร เพราะ

ทำใหPเกิดความอบอุ2นและมีกำลังใจในการเรียน 

สิริพร ดาวัน (2540 : 96) ไดPศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวขPองกับความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปHการศึกษา 2539 โรงเรียนพิบลูวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว2า 

บรรยากาศในครอบครัวมีความสัมพันธZกับความขยันหมัน่เพยีรในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย กล2าวคือ ถPานักเรียนอยู2ในครอบครัวทีบ่ิดามารดาใหPการดูแลเอาใจใส2 พรPอมที่จะสนับสนุนดPานการเรียน 

นักเรียนจะเกิดความอุ2นใจและเห็นความสำคัญของการเรียน แต2ถPานักเรียนอยู2ในครอบครัวที่บิดามารดาหรือ

ผูPปกครองปล2อยปละละเลย ไม2สนใจทำใหPนักเรียนรูPสึกวPาเหว2 ขาดความมานะพยายามในการเรียน 

พัชรินทรZ สมหมาย (2549 : 113) ไดPศึกษาองคZประกอบทีม่อีิทธิพลต2อป=ญหาการเรียนในหลกัสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของนักเรียนช2วงช้ันที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางแกPว อำเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว2า การสนับสนุนดPานการเรยีนของบิดามารดาหรือผูPปกครอง มีอทิธิพลทางลบ

ต2อป=ญหาการเรียนในหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2544 ของนักเรียนช2วงช้ันที่ 4 อย2างมี



นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 เป[นอันดับทีส่องซึ่งแสดงใหPเห็นว2า นักเรียนทีผู่PปกครองใหPการสนับสนุนดPานการ

เรียนมาก ทำใหPมปี=ญหาการเรียนในหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 นPอย 

จากผลการวิจัยดังกล2าว สรปุไดPว2า การสนับสนุนดPานการเรยีนของผูPปกครองเป[น 

ป=จจัยหน่ึงที่ทำใหPนักเรียนมีพฒันาการในการเรียนที่ดี ช2วยใหPนักเรียนเกิดความอบอุ2นใจในการเรียน 

และมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน ดังน้ันผูPวิจัยจึงคิดว2าการสนับสนุนดPานการเรียนของผูPปกครอง 

น2าจะส2งผลต2อป=ญหาการเรียนของนักเรียนในป=จจบุัน 

 

6.   เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับสมัพันธภาพระหว;างนักเรียนกับครู 

6.1 เอกสารท่ีเก่ียวขZองกับสมัพันธภาพระหว;างนักเรียนกับครู 

พรรณี ชูทัย เจนจิต (2522 : 190) ไดPสรุปเกี่ยวกบัองคZประกอบทีจ่ะช2วยพัฒนานักเรียนคือ การคำนึงถึงการจัด

บรรยากาศในช้ันเรียน ซึ่งควรมีลกัษณะต2าง ๆ ดังน้ี 

1. บรรยากาศที่ทPาทาย (Challenge) โดยครผููPสอนกระตุPนใหPกำลงัใจใหPเด็กเช่ือในความสามารถของตนทีจ่ะ

ทำงานน้ัน ๆ แมPว2าจะเป[นงานที่ค2อนขPางยาก 

2. บรรยากาศที่อิสระ (Freedom) เป[นบรรยากาศที่เด็กมีโอกาสทีจ่ะเลือกในสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค2า ซึ่ง

รวมถึงโอกาสทีจ่ะทำผิดพลาดดPวย บรรยากาศน้ีจะก2อใหPเกดิการเรียนรูPจะทำใหPเด็กเกิดความมั่นใจในตนเองที่

จะศึกษาคPนควPา ไม2เกดิความตึงเครียด 

3.  บรรยากาศซึง่มีการยอมรับนับถือ (Respect) การที่ครเูห็นคุณค2าในตัวเด็ก เป[นสิง่ทีส่ำคัญในการพัฒนา

มโนคติเกี่ยวกับตนเอง จะมผีลต2อการทำกิจกรรมต2าง ๆ ของเด็กและยังทำใหPเด็กรูPสึกว2าตนเองมีคุณค2า และ

ยอมรบันับถือในตนเองดPวย 

4.  บรรยากาศที่มีความอบอุ2น (Wormth) การที่ครมูีความเขPาใจ เป[นมิตร ยอมรบัตลอดจนใหPความช2วยเหลือ 

จะทำใหPเด็กเกิดความอบอุ2นสบายใจ อยากเขPาไปติดต2อดPวย 

5.  บรรยากาศแห2งการควบคุม (Control) เป[นความจำเป[นที่ครูจะตPองฝ�กใหPเด็กมีวินัยแต2มิไดPอยู2ภายใตPการ

ควบคุมลงโทษ แต2ครูตPองมีความสุภาพ มีความหนักแน2น และไม2ใหPสิทธิพเิศษกับเด็กบางคน 

6.  บรรยากาศแห2งความสำเร็จ (Success) เป[นสิ่งที่ครูควรจะสรPางใหPเกิดข้ึนในช้ันเรียน คนเราจะเรียนรูPว2า

ตนเองมีความสามารถน้ันมิใช2จากความลPมเหลว แต2จากความสำเร็จ 

ประดินันทZ อปุรนัย (2523 : 123 – 137) กล2าวถึงความสัมพันธZระหว2างครูกับนักเรียนที่ดีมีองคZประกอบที่ช2วย

สรPางหลายประการ คือ บุคลิกภาพที่ดีบางประการของครูมผีลต2อความสัมพันธZที่ดีกบันักเรียนในช้ันเรียน 

ไดPแก2 สีหนPา ท2าทาง น้ำเสียง การใชPคำพูด การมีอารมณZขัน การใชPบทบาทในฐานะผูPนำของครู พฤติกรรมของ

ครูที่แสดงออกตามทัศนคติและความคาดหวังบางประการทีค่รูมีอยู2 กล2าวคือถPาครูมทีัศนคติที่ดีต2อการสอน มี

ทัศนคติที่ดีต2อนักเรียนและเป[นคนมองโลกในแง2ดี ย2อมสรPางความสัมพันธZที่ดีกบันักเรียนไดPมากกว2าครู ทีม่ี

ทัศนคติต2อเรื่อง 



 ดังกล2าวตรงกันขPาม และการที่ครูใชPการเสริมแรงทีเ่หมาะสมกับนักเรียนจะก2อใหPเกิดความสัมพันธZที่ดี

ระหว2างครูกับนักเรียน การเสริมแรงที่ทำอย2างจริงจังเหมาะสมกบัสภาพการณZไม2จำเป[นตPองใชPการเสริมแรง

เฉพาะพฤติกรรมที่ดีข้ึนกว2าเดิมเท2าน้ัน โดยเฉพาะนักเรยีนทีเ่รียนอ2อนหรือพฤติกรรมมีป=ญหา เป[นตPน 

 นอกจากน้ี ประดินันทZ อุปรนัย ยังไดPอธิบายถึงความสมัพันธZที่ดีระหว2างครูกับนักเรียนว2าเกิดข้ึนโดยครเูป¦ด

โอกาสใหPนักเรียนซกัถาม ตอบคำถามและเขPาร2วมกจิกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศในช้ันเรียนจะมีความ

น2าสนใจ น2าสนุก อยากรูPอยากเห็นและกระตือรือรPน เพราะนักเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหว มีโอกาสทีจ่ะแสดง

ความสามารถไดPอย2างเต็มที่ นักเรียนเองกม็องครูเป[นมิตร เกิดความเป[นกันเอง 

ไพฑูรยZ สินลารัตนZ (2524 : 49) กล2าวว2า ในการเรียนการสอนทุกระดับ นอกจากผูPเรียนตPองการผูPสอนทีม่ี

ความรูPดีมีประสบการณZดีแลPว ยังตPองการผูPสอนที่มีวิธีการสอนทีเ่ป[นกันเองเขPาใจและเห็นอกเห็นใจผูPเรียน แต2

ในขณะเดียวกันก็ควรช้ีแนะใหPเหน็ถึงความถูกตPองเหมาะสม ใหPขPอติชมตรงไปตรงมาซึ่งเต็มไปดPวยความหวังดี 

จะช2วยใหPบรรยากาศการเรียนรูPดีข้ึน 

สิริวรรณ ศรีพหล และคนอื่น ๆ (2526 : 172 – 174) ไดPสรปุแนวทางการจัดบรรยากาศในหPองเรียนสำหรบัครู

ที่จะนำไปปฏิบัติ มีดังน้ี 

1.  บรรยากาศของการเรียนการสอนในช้ันเรียน ครูตPองเป¦ดโอกาสใหPนักเรียนไดPมีพฒันาการในทางสติป=ญญา 

จิตใจ อารมณZ และสงัคม อย2างเต็มที่ ฝ�กฝนการใชPสติป=ญญา คือ มีกระบวนการในการคิดอย2างมีเหตุผล การมี

เจตคติที่ดีต2อผูPอื่น การใชPชีวิตอยู2ร2วมกบัผูPอื่น รวมทั้งการมสีมัพันธภาพที่ดีต2อผูPอื่น 

2. การจัดบรรยากาศในหPองเรียนที่ดีตPองส2งเสริมใหPนักเรียนมีทัศนคติในการควบคุมตนเองและรบัผิดชอบ

ตนเอง โดยใหPนักเรียนไดPปฏิบัติกจิกรรมการเรียนดPวยตนเองใหPมากทีสุ่ด ใหPโอกาสนักเรียนในการคPนควPาหา

วิธีการเรียนดPวยตนเอง โดยครูคอยใหPคำแนะนำและแกPไขป=ญหาที่อาจเกิดข้ึน 

3. การจัดบรรยากาศในหPองเรียนที่ดี จะตPองส2งเสรมินักเรียนใหPมีความคิดและแนวการปฏิบัติแบบ

ประชาธิปไตย ทั้งน้ีอาจเริ่มมาจากครเูป[นตัวอย2างที่ดี มีลกัษณะความเป[นผูPนำแบบประชาธิปไตย เป¦ดโอกาสใหP

นักเรียนไดPแสดงความคิดเห็นอย2างเสรี ยอมรบัมติของกลุ2ม 

นพพงษZ บุญจิตราดุลยZ (2527 : 33) ไดPกล2าวถึงปฏิสมัพันธZระหว2างผูPเรียนกับผูPสอนว2าผูPสอนไม2ควรสอน

บรรยากาศแห2งความกลัวใหPเกิดข้ึน การเรียนรูPไม2ใช2เกิดในช้ันเรียนเสมอไป ดังน้ัน การพบปะซักถามนอกช้ัน

เรียนจะสรPางบรรยากาศแห2งความเป[นมิตรไดPง2ายข้ึน อย2าทำใหPเกิดการเสียหนPา และควรฟ=งความคิดเห็นจาก

นักเรียนบPาง 

วิชัย วงษZใหญ2 และคนอื่น ๆ (2528 : 83 – 87) กล2าวว2า 

1. การยอมรับผูPเรียนในฐานะบุคคล (Respect as a Person) คือ การยอมรบัความแตกต2างระหว2างบุคคล 

ความจริงใจระหว2างครูและศิษยZ เพื่อสรPางบรรยากาศแห2งความไวPวางใจ ถPาบรรยากาศในหPองเรียนมีแต2ความ

กPาวรPาว แข2งขัน ความกดดัน อคติ เอารัดเอาเปรียบ ย2อมไม2ส2งเสริมใหPผูPเรียนพฒันาไปในทิศทางที่พงึประสงคZ 

2. การสื่อสารแบบเป¦ด (Open Communication) การสื่อสารแบบเป¦ดที่อยู2ในบรรยากาศของการยอมรับ

เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของแต2ละบุคคล อารมณZ ความรูPสึก ค2านิยม พฤติกรรม แนวคิดของแต2ละบุคคลทีม่ีภูมิ

หลงัที่แตกต2างกัน รวมทั้งการฟ=งอย2างมีประสทิธิภาพ บรรยากาศในช้ันเรียนที่ตอบสนองการปฏิบัติดPาน



ความรูPสึก คุณลักษณะ ค2านิยม การเสาะแสวงหา ความเป[นตัวของตัวเองจะเกิดข้ึนจากเน้ือหากระบวนการ

เรียนการสอนทีส่2งผลทีท่ำใหPเกิดความรูPสึกว2าตนเองมีคุณค2า สามารถพฒันาช2วยเหลอืตนเองไดPและพรPอมที่จะ

ช2วยเหลือผูPอื่น 

เฮสซอง และวีคสZ (Hessong and Weeks. 1987 : 457 – 463) กล2าวว2า ครูในอุดมคติน้ันควรมลีักษณะ

ดังต2อไปน้ี 

1. มีความรอบรูP (Being Knowledgable) 

2. มีอารมณZขัน (Being Humorrous) 

3. มีความยืดหยุ2น (Being Flexible) 

4. มีวิญญาณความเป[นครู (Being Upbeat) 

5. มีความซื่อสัตยZ (Being Honest) 

6. มีความสามารถทำใหPเขPาใจไดPรวบรัดชัดเจน (Being Clear and Concise) 

7. มีความเป¦ดเผย (Being Open) 

8. มีความอดทน (Being Patient) 

9. กระทำตนเป[นแบบอย2างที่ดี (Being A Role Model) 

10. สามารถนำความรูPทางทฤษฎีไปใชPในทางปฏิบัติไดP (Being Able to Relate 

Theory to Practice) 

11. มีความเช่ือมั่นในตนเอง (Being Self-Confident) 

12. มีความสามารถพิเศษในศิลปะและวิทยาการหลาย ๆ ดPาน (Being Diversified) 

13. แต2งกายเรียบรPอย สะอาด สง2าผ2าเผย และมสีุขอนามัยส2วนตัวดี (Being Well Groomed and Having 

Good Personal Hygiene) 

จากเอกสารดังกล2าวสรุปไดPว2า ในการจัดการเรียนการสอนน้ัน สัมพันธภาพระหว2างผูPเรียนกบัผูPสอนจัดเป[น

ป=จจัยหน่ึงที่มีความสำคัญทีจ่ะนำไปสู2ประสทิธิภาพในการเรยีนการสอนรวมทัง้พฤติกรรมการเรียนและสุขภาพ

ของผูPเรียน ผูPสอนและผูPเรียนจำเป[นทีจ่ะตPองตระหนักถึง บทบาทของตนเองและเรียนรูPทีจ่ะสรPางสัมพันธภาพที่

ดีระหว2างกัน เพื่อนำไปสู2จุดมุ2งหมายดPานการเรียนการสอนที่ต้ังไวP 

 

7.   งานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับสัมพันธภาพระหว;างนักเรียนกับครู 

7.1  งานวิจัยในต;างประเทศ 

ยี (Yee. 1971 : 41 – 42) ไดPทำการศึกษาปฏิสมัพันธZระหว2างครูกับนักเรียนว2ามีอิทธิพลต2อการประสบ

ความสำเรจ็อย2างไร ผลการวิจัยพบว2า พฤติกรรมที่แสดงความจงเกลียดจงชังของครูต2อเด็กทำใหPเด็กเป[นคน

เฉยเมย ถอยหนี เฉ่ือยชาต2อการแกPป=ญหา เป[นปฏิป=กษZกับคนอื่นกPาวรPาว ปรับตัวไม2ไดP 

โคแกน (Cogan. 1975 : 135 – 139) ศึกษาความสัมพันธZระหว2างอาจารยZกบันิสิต พบว2า ความสัมพันธZที่เป[น

มิตรระหว2างอาจารยZกับนิสิต จะทำใหPการเรียนของนิสิตดีข้ึนอย2างย่ิง อาจารยZและนิสิตมีความสัมพันธZกันมาก

เท2าใด นิสิตจะสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูPใหPถึงขีดสุดไดPมากเพียงน้ัน และลักษณะความสัมพันธZ



ของอาจารยZและนิสิตจะมีอิทธิพลต2อความสนใจในวิชาที่เรียนของนิสิต นิสิตมีความศรัทธาในตัวอาจารยZ ซึง่จะ

ช2วยใหPนิสิตมีทัศนคติที่ดีต2อการเรียนมองเห็นการเรียนเป[นงานประจำ กิจกรรมเป[นงานอดิเรก การมีทัศนคติที่

ดีต2อการเรียนจะทำใหPผลการเรียนของนิสิตดีข้ึน 

7.2  งานวิจัยในประเทศ 

สมศักด์ิ ชินพันธZ (2522 : 22, 27, 53 – 55) ไดPศึกษาความสัมพันธZระหว2างปฏิสัมพันธZของครูกบันักเรียนในช้ัน

เรียนกบัความรบัผิดชอบ และมโนคติของตนของนักเรียนมัธยมศึกษาปHที่ 4 – 5 จำนวน 263 คน ผลการวิจัย

พบว2า นักเรียนที่มีปฏิสัมพันธZกบัครูแบบประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบสูงที่สุด ส2วนนักเรียนที่มีปฏิสัมพันธZ

กับครูแบบปล2อยปละละเลยมีความรับผิดชอบต่ำที่สุด และการมปีฏิสัมพันธZระหว2างครูกับนักเรียนแบบ

ประชาธิปไตยสมัพันธZทางบวกกับความรับผิดชอบของนักเรยีนแบบอัตตาธิปไตยกับแบบปล2อยปละละเลย

สัมพันธZกบัความสัมพันธZกบัความรบัผิดชอบในทางลบ 

นลินี ธรรมอำนวยสุข (2541 : 102 – 105) ไดPศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวขPองกบัความเครียดของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษา โรงเรียนกีฬาจงัหวัดสุพรรณบรุี สังกัดกรมพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบรุี พบว2านักเรียนกลุ2มที่ไม2มี

แผนการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกับครู มีความสัมพันธZกันทางลบกบัความเครียดในการ

เรียนของนักเรียน 

พัชรินทรZ สมหมาย (2549 : 112) ไดPศึกษาองคZประกอบทีม่อีิทธิพลต2อป=ญหาการเรียนในหลกัสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของนักเรียนช2วงช้ันที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางแกPว อำเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว2า นักเรียนทีม่ีสมัพันธภาพที่ดีกับครู มปี=ญหาการเรียนในหลกัสตูรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นPอย 

จากงานวิจัยดังกล2าวสรปุไดPว2า สัมพันธภาพระหว2างผูPสอนกบัผูPเรียน ทีส่ะทPอนออกมาทั้งจากความรูP

ความสามารถดPานวิชาการ บุคลกิภาพ การประพฤติปฏิบัติตนของผูPสอน ทั้งในและนอกหPองเรียน รวมทั้ง

ประสิทธิภาพในการสอน เหล2าน้ีลPวนส2งผลต2อการเรียนของผูPเรียนอย2างมาก  

ดังน้ันผูPวิจัยจึงเช่ือว2าสัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกับครจูะเป[นป=จจัยหน่ึงทีส่2งผลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

8.   เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับสมัพันธภาพระหว;างนักเรียนกับเพ่ือน 

8.1 เอกสารท่ีเก่ียวขZองกับสมัพันธภาพระหว;างนักเรียนกับเพ่ือน 

จินตนา ยูนิพันธZ (2527 : 61) กล2าวว2า กลุ2มเพื่อนมีอิทธิพลต2อการเรียนการสอนอย2างเห็นไดPชัด ทั้งน้ีเพราะ

สถาบันการศึกษาจะมกีารรวมตัวหรอืจบักลุ2มของนักศึกษา ซึ่งลกัษณะของกลุ2มเหล2าน้ีจะมีผลต2อแรงจงูใจและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ถPากลุ2มเพือ่นมบีรรยากาศที่เป[นกันเองเขPาอกเขPาใจกัน ช2วยเหลือซึง่กันและกัน ผูPเรียน

มักจะมีแนวโนPมทีจ่ะมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีดPวย 

สุป=ญญา กิตติสาร (2529 : 41) กล2าวว2า การที่จะทำใหPผูPเรียนเกิดแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิทางการเรียนตPองใหP

ผูPเรียนเป[นศูนยZกลางในการเรียนรูPโดยครจูะตPองใหPผูPเรียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถมากทีสุ่ด 

มีความสัมพันธZและไวPวางใจกันและกันระหว2างเพื่อนและครโูดยสามารถเรียนรูPจากการทำกิจกรรมร2วมกัน มี

บรรยากาศแห2งการยอมรบัซึ่งกันและกัน 



กันยา สุวรรณแสง (2533 : 61 – 65) และปราณี พรรณวิเชียร (2534 : 76 – 78)กล2าวถึงแนวทางในการ

ปฏิบัติตนกับเพื่อนดังน้ี 

1. แสดงกิริยาย้ิมแยPมแจ2มใส เพราะรอยย้ิมเป[นการแสดงออกซึ่งความรกั ที่มีความหมายที่สุดแต2ลงทุนนPอย

ที่สุด 

2. แสดงความสนใจกับบุคคลอื่น เช2น การทกัทาย การไต2ถามทุกขZสุข 

              3. ต้ังใจฟ=งบุคคลอื่นพูด หากท2านกำลังทำงาน เมื่อมีบุคคลอื่นเขPามาสนทนาดPวยก็ควรจะเก็บงานที่

ทำเอาไวPช่ัวคราวก2อน อย2าทำงานไปดPวยสนทนาไปดPวย เพราะเป[นกริิยาที่ไม2เหมาะสม อันแสดงถึงความไม2ใหP

ความสนใจบุคคลน้ัน 

 4. แสดงกริิยารบัฟ=งขPอคิดเห็น หรือขPอเสนอแนะจากบุคคลอื่น 

5. ทำตนใหPเป[นคนมองโลกในแง2ดี อย2าจPองจับผิดบุคคลอื่น จะทำใหPเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน หาก

บุคคลอื่นทำอะไรก็ใหPมองโลกในแง2ดีไวPก2อน อย2าคอยจPองแต2จะนินทา 

6. แสดงความเกรงใจต2อบุคคลอื่น เน่ืองจากความสนิทสนมเกินไป อาจทำใหPไม2เกิดความเกรงใจกัน 

7. รูPจกัระงบัอารมณZ ในการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น ๆ น้ัน อาจมีสิง่ที่ทำใหPเกิดไม2พอใจข้ึนไดP ดังน้ัน หากเรา

เกิดอารมณZก็ควรระงับอารมณZเอาไวPบPาง เพราะการเป[นคนเจPาอารมณZไม2ไดPก2อใหPเกิดอะไรดีข้ึนเลย นอกจาก

จะทำลายความสัมพันธZทีเ่คยมีมาก2อน 

8. วางตัวอยู2ในฐานะที่เหมาะสม ไม2แสดงกริิยาอาการโอPอวด ยกตนข2มท2าน ไม2ว2าบุคคลใดก็ตาม ไม2มีใครช่ืนชม

คนที่ข2มใหPเขาต่ำลง 

9.  รูPจกัปฏิเสธคำขอรPองที่ไม2มเีหตุผลของผูPอื่น ดPวยการแสดงใบหนPาปกติ น้ำเสียงเรียบดังฟ=งชัดเจน มองสบ

สายตาเพื่อน เพื่อแสดงใหPเห็นความจริงใจที่ตPองการใหPทราบความรูPสกึที่แทPจรงิ 

10.  จดจำขPอมลูเล็ก ๆ นPอย ๆ ของเพื่อนไวP แสดงความเอาใจใส2 ความสนใจเพื่อนแสดงความยินดีในวาระ

สำคัญ แสดงความห2วงใยเมื่อเพื่อนมีความทุกขZ 

วิจิตร อาวะกุล (2537 : 65 – 69) กล2าวว2า วิธีปฏิบัติใหPเพื่อนรักใคร2เห็นอกเห็นใจควรปฏิบัติดังน้ี 

1.  เป¦ดฉากทักทายติดต2อกัน 

2.  มีความจรงิใจต2อเพื่อน 

3. หลีกเลี่ยงการนินทาเพื่อน 

4. อย2าซัดทอดความผิดใหPเพื่อน 

5. ยกย2องชมเชยเพือ่นในสิ่งที่สมควร 

6. ใหPความร2วมมือในกจิการของเพือ่นดPวยความเต็มใจเสมอ 

7. ใหPเพื่อนไดPทราบในเรื่องที่เขารับผิดชอบหรือเกี่ยวขPอง 

8. ฟ=งความเห็นของเพื่อน ๆ บPาง 

9. หลีกเลี่ยงการทำตัวเหนือเพื่อน 

10. ทำตนใหPเสมอตPนเสมอปลาย 

11. ใจกวPางและเอื้อเฟ±²อเผื่อแผ2ต2อเพื่อนฝูง 



12. ออกไปพบปะสงัสรรคZกันกับเพื่อนบPางตามสมควร 

13. ใหPความเห็นอกเห็นใจช2วยเหลือเพือ่นในยามทุกขZรPอน 

 

ณรงคZ เสง็ประชา (2538 : 166) กล2าวไวPว2า กลุ2มเพื่อนจะช2วยใหPเด็กไดPเรียนรูPสิ่งใหม2 ๆ ที่อาจไม2ไดPรับจาก

ครอบครัวหรือผูPใหญ2 เช2น เพศศึกษา ความเสมอภาค ความเป[นผูPนำในกลุ2มเพื่อน เด็กจะเป[นตัวของตัวเองมาก

ข้ึน เด็กจะเลือกคบเพือ่นที่ถูกใจ และอาจนำเอาพฤติกรรมต2าง ๆ ของเพื่อนมาใชPเป[นแนวปฏิบัติของตน 

ชมนุช บุญสิทธ์ิ (2541 : 24) ไดPสรปุการปฏิบัติตนของวัยรุ2นเพื่อสมัพันธภาพอันดีไวPดังน้ี แสดงกริิยาย้ิมแยPม

แจ2มใส แสดงความสนใจกับบุคคลอื่น ต้ังใจฟ=งผูPอื่นพูด แสดงกิริยารับฟ=งขPอคิดเห็น ทำตนใหPเป[นคนมองโลกใน

แง2ดี อย2าจับผิดผูPอื่น มีความเกรงใจต2อบคุคลอื่น รูPจักระงบัอารมณZ วางตัวอย2างเหมาะสม ไม2โอPอวด รูPจกั

ปฏิเสธคำขอรPองที่ไม2มีเหตุผลและจดจำขPอมูลเลก็ ๆนPอย ๆ ของเพื่อนไวPเพือ่แสดงความยินดีในวาระสำคัญจาก

เอกสารดังกล2าวพอสรปุไดPว2า สัมพันธภาพระหว2างกันของนักเรียนกับเพื่อนน้ันนับว2าเป[นสิ่งทีส่ำคัญมาก ทั้งใน

การเรียนร2วมกัน การทำงานร2วมกัน รวมทั้งการดำรงชีวิตอยู2ร2วมกันในสถานศึกษา ดังน้ันนักเรียนที่ตPองการมี

ความสุขและประสบความสำเรจ็ในการเรียน จึงจำเป[นตPองเรียนรูPวิธีประพฤติปฏิบัติตนใหPเหมาะสมระหว2างกัน 

หากนักเรียนคนใดไม2สามารถประพฤติปฏิบัติตน ไดPอย2างเหมาะสมดังกล2าว ก็อาจจะนำไปสู2ป=ญหาต2าง ๆ 

 

8.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับสัมพันธภาพระหว;างนักเรียนกับเพ่ือน 

8.2.1  งานวิจัยในต;างประเทศ 

เดอคอสเตอรZ (Decoster. 1981 : 5789 – A) ไดPศึกษาสัมพันธภาพระหว2างเพื่อนของนักเรียนในโรงเรียน

มัธยม พบว2า นักเรียนทีม่ีความพงึพอใจในการสมัพันธZระหว2างเพื่อนในช้ันเรียนมีแนวโนPมของผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกว2านักเรียนที่มีความพงึพอใจในความสัมพนัธZระหว2างเพื่อนในช้ันเรียนต่ำ 

งานวิจัยในประเทศ 

มาลินี อยู2โพธ์ิ (2525 : 61) ไดPศึกษาผลของการใชPคำปรกึษาแบบกลุ2มทีม่ีต2อการพัฒนาการปรบัตัวทางสงัคม

ดPานสัมพันธภาพกับเพื่อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 4 โรงเรียนอินทาราม กรุงเทพมหานคร ปHการศึกษา 

2525 ผลการศึกษาพบว2า ป=ญหาการปรับตัวของกลุ2ม ทดลองลดลงกว2าก2อนการไดPรบัการใหPคำปรึกษาแบบ

กลุ2ม อย2างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากงานวิจัยดังกล2าวสรปุไดPว2า สัมพันธภาพระหว2างนักเรียนกับเพือ่นน้ันส2งผลอย2างมากต2อการเรียนของ

นักเรียน นักเรียนที่มีสมัพันธภาพที่ดีกบัเพื่อนมักจะปรับตัวในการเรียนไดPดี ฉะน้ันผูPวิจัยจงึเช่ือว2า สัมพันธภาพ

ระหว2างนักเรียนกับเพื่อนน2าจะเป[นป=จจัยหน่ึงที่ส2งผลต2อป=ญหาในการเรียนของนักเรียน 

 

 

 

 

 



9.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับป4จจัยดZานสภาพแวดลZอมในโรงเรียน 

 9.1  เอกสารท่ีเก่ียวขZองกับป4จจัยดZานสภาพแวดลZอมในโรงเรียน 

แอนเดอรZสัน (Anderson. 1970 : 135-152) ไดPระบุถึงลักษณะบรรยากาศทางการเรียนอิทธิพลและส2งเสริม

ต2อความรูP ความรูPสกึ และพฤติกรรมการเรียนของผูPเรียน ไวPดังน้ี 

1. ความเป[นกันเอง ความรูPสึกใกลPชิดสนิทสนม ความคุPนเคยของสมาชิกในกลุ2มผูPเรียน 

2. การแบ2งกลุ2มเพื่อทำกิจกรรมการเรียนต2างๆ ตามจุดประสงคZของการเรียนรูP 

3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑZ กิจกรรมกาเรียนที่มีรปูแบที่สามารถปฏิบติัไดPและใหPประโยชนZ 

4. การดำเนินกจิกรรมการเรียนเป[นไปอย2างมลีำดับข้ันตอน ไม2ล2าชPาและมีความสอดคลPองเหมาะสม 

5. การจัดสภาพแวดลPอมทีส่2งเสริมการเรียนรูP เช2น หนังสอื เครื่องมือวัสดุที่พรPอมจะใชPไดPอยู2ตลอดเวลา 

6. การส2งเสริมความร2วมมือระหว2างผูPเรียนและผูPเรยีน และผูPเรียนกบัผูPสอน และมีความพยายามทีจ่ะลดความ

ขัดแยPงระหว2างกัน 

7. ผูPสอนและผูPเรียนทราบจุดประสงคZและความคาดหวังในการเรียนอย2างชัดเจน 

8. สรPางความเป[นธรรมไม2เลือกที่รกัมักที่ชังของครู ซึง่ยังผลใหPเกิดความไม2เป[นธรรมข้ึน 

9. ผูPเรียนไดPมโีอกาสไดPทำกิจกรรมทีท่Pาทายความสามารถอยู2เสมอ 

10. สรPางความต่ืนตัวและขจัดความเฉ่ือยชาอันเป[นสาเหตุของความเบือ่หน2ายตาการเรียนการสอน 

11. การตัดสินใจทำกิจกรรมต2างๆ มาจากผูPเรียนเป[นส2วนใหญ2 

12. ผูPเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

13. เสรีภาพมีขอบเขตไม2ปล2อยปละละเลยจนขาดระเบียบและขาดความรับผิดชอบ 

ลอรZเรนซZ (Lawrens. 1976 : 418) กล2าวว2า บรรยากาศในการเรียนการสอนน้ัน 

เป[นสภาพแวดลPอมทางจิตวิทยาทีเ่กี่ยวขPองกับพฤติกรรมครู ปฏิสัมพันธZระหว2างครู กับนักเรียน 

ถPาผูPเรียนมีสภาพจิตใจ อารมณZแจ2มใส รูPสกึต่ืนตัวกระฉับกระเฉง ก็จะมีความสนใจในการเรียน 

และ ย2อมช2วยทำใหPเกิดการเรียนรูPไดPดีข้ึน 

สุพิชญา ธีระกลุ (2524 : 182-187) ไดPเสนอแนะแนวทางการจัดสภาพแวดลPอมที ่

เอื้ออำนวยต2อการเรียนการสอนไวPหลายประการ สรปุดังน้ี 

1. สภาพโรงเรียนและหPองเรียน โรงเรียนจัดอาคารสถานที่ถูกหลกัวิชาตลอดจน 

การวางแผนแนวอาคารถูกวิธี ไดPรับแสงสว2างเพียงพอ อากาศถ2ายเทไดPดี เป[นระเบียบเพือ่ช2วย 

ใหPบรรยากาศร2มรื่นน2าเรียน สภาพหPองเรียนควรยืดหยุ2นไดPตลอดเวลา บรเิวณควรสะอาดสวยงาม 

โต³ะ เกPาอี้ มีเพียงพอกับจำนวนนักเรียนและขนาดตPองเหมาะกับผูPเรียน เพราะสิง่เหล2าน้ีมีความจำ 

เป[นทีจ่ะสรPางเสริมการเรียนการสอนใหPไดPผลดี 

2. หลักสูตร คือ แนวทางที่โรงเรียนจัดประสบการณZใหPแก2เด็ก เพื่อใหPเกิดการ 

เรียนรูP หลกัสูตรที่ดีจะตPองใหPตรงกับความมุ2งหมายของการศึกษาและตรงกับความตPองการของเด็กแต2ละวัน 

3. แบบเรยีนและบทเรียน แบบเรียนเป[นป=จจัยสำคัญประการหน่ึงที่ทำใหPเด็กเกิดการเรียนรูP และถือเป[น

อุปกรณZการศึกษาที่โรงเรียนขาดเสียมิไดP และอีกสิง่หน่ึงที่ครูสามารถจัดใหPนักเรียนไดPก็คือ การจัดบทเรียน ซึง่



ครูพิจารณาเลอืกสรรแต2เฉพาะทีเ่ห็นว2าเป[นประโยชนZต2อนักเรียน ซึ่งเหมาะสมวัย ความรูP ความสนใจ ความ

ตPองการของเด็กและทPองถ่ิน 

4. อุปกรณZการศึกษา อุปกรณZการศึกษาเป[นเครื่องช2วยใหPนักเรียนเกิดการเรียนรูPไดPดีและง2ายข้ึน การใชPวัสดุ

อุปกรณZประกอบการเรียนการสอนใหPไดPผลดีน้ันข้ึนอยู2กบัทกัษะและความสนใจของครูว2าจะใชPอุปกรณZน้ันๆ ใหP

เหมาะสมกับเน้ือหา เวลา และใชPไดPถูกตPองเพียงใด 

5. กิจกรรมต2างๆ ในการเรียนการสอน กิจกรรมคือ พฤติกรรมที่แสดงออกแลPวทำ 

ใหPเกิดการเรียนรูP ซึง่การเรียนที่เกิดข้ึนจะดีหรือไม2 ข้ึนอยู2กบักิจกรรมที่ทำน้ันตรงกบัจุดมุ2งหมายที ่

วางใจหรอืไม2 กิจกรรมที่ดีควรเป[นกจิกรรมที่ดีควรเป[นกจิกรรมทีผู่PเรียนกระทำแลPวเกิดการเรียนรูP 

ดPวยตนเอง ซึ่งมกีิจกรรมมากมายหลายอย2างที่ครสูามารถจัดใหPเด็กไดP เช2น กิจกรรมเกี่ยวกบัการพูด การเขียน 

กิจกรรมเกี่ยวกบัการแสดง และกิจกรรมเกี่ยวกับการสรPางประดิษฐZ เป[นตPน 

6. เวลาและโอกาส การเรียนจะเป[นไปอย2างมปีระสทิธิภาพข้ึนอยู2กับเวลาเช2นเดียว ครูจะตPองจัดสรรเวลาใหP

เหมาสมกบัวิชาหรอืเน้ือหาทีจ่ะสอน เวลาควรมีการยืดหยุ2นไปตามเน้ือหา หรือสาขาวิชา ไม2ควรมีเกณฑZตายตัว 

7. สถานที่ สถานที่ที่ใชPในการเรียนน้ัน อาจไม2ใช2หมายถึงหPองเรียนเพียงอย2างเดียว บางครั้งอาจเป[นสนาม

โรงเรียน หรือสถานที่ไปทัศนะศึกษาดPวย สถานทีจ่ึงมสี2วนช2วยเร2งความรูPสึกและบรรยากาศของการศึกษาเล2า

เรียน การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการเรียนช2วยใหPผูPเรียนไม2เบื่อหน2าย ช2วยใหPสังคมของเด็กดีข้ึน อย2างไรก็ดี

สถานที่ทีจ่ะตPองไม2มีเสียงรบกวนจนไม2สามารถใชPสมาธิไดP และจะตPองไม2วังเวงจนดูลึกลับจนดูน2ากลัว ไม2เสี่ยง

ภัยหรือใกลPสิง่ทีเ่ป[นอันตรายหรือสกปรก และสถานที่น้ันตPองเป[นประโยชนZต2อการเรียนโดยตรง 

8. ผูPเรียน การเรียนการสอนจะเกิดข้ึนไดPและเป[นผลดีก็ต2อเมื่อผูPเรียนมีความพรPอมความสนใจที่จะศึกษาหา

ความรูPและรับรูP ครูจะตPองกระตุPนใหPผูPเรียนเกิดความพรPอมทีจ่ะเรียนและควรใหPโอกาสแก2ผูPเรียนทันที ครูผูPสอน

จะตPองหมั่นสังเกตพฤติกรรมของผูPเรียน การแสดงความรูPสึกว2ามีความวิตกกังวล มีความคับขPองใจ ครจูะตPอง

ช2วยลดความรูPสึกน้ันๆ เสียก2อนแลPวพยายามสรPางบรรยากาศที่จะใหPผูPเรียนไดPใชPความสามารถไดPอย2างเต็มที ่

9. ผูPสอนและวิธีการสอน ครูถือว2าเป[นป=จจัยสำคัญที่สุดประการหน่ึงที่ช2วยใหPการ 

เรียนการสอนประสบผลดี นักศึกษาต2างประเทศและการวิจยัการศึกษาไดPระบุไดPแน2ชัดว2ายังไม2ม ี

อุปกรณZการสอนใดๆ ในโลกน้ีที่จะใชPแทนครูที่มีความสามารถในการสอนไดP 

สุปรีชา หิรัญโต (2524 : 183) ไดPกล2าวว2า การจัดบรรยากาศในหPองเรียนที่ดีไวPว2า ควรมีแสงสว2างในระดับที่

มองเห็นไดP คือ เห็นไดPเร็ว สบายตาและชัดเจน ควรไกลจากแหล2งกำเนิดเสียงรบกวนจากบรเิวณรอบๆ หรอื

ภายนอกหPองเรียนคือ ที่ต้ังโรงเรียนควรไกลจากการจราจรทีห่นาแน2นหรอืทางรถไฟ เป[นตPน 

สิริวรรณ ศรีพหล (2526 : 172-174) ไดPสรปุแนวทางการจดับรรยากาศในหPองเรียนไวPดังน้ี คือ 

1. ครูตPองเป¦ดโอกาสใหPนักเรียนมีพัฒนาการทางสติป=ญญา จิตใจ อารมณZ และสงัคมอย2างเต็มที่ ฝ�กฝนการใชP

สติป=ญญาคือ มีกระบวนการคิดอย2างมเีหตุผล การมเีจตคติที่ดีต2อผูPอืน่ การใชPชีวิตร2วมกับผูPอืน่ รวมทั้งการมี

สัมพันธภาพดีต2อผูPอื่น 



2. ส2งเสรมินักเรียนใหPมรทัศนคติในการควบคุมตนเองและรบัผิดชอบตนเอง โดนใหPนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนดPวยตนเองมากที่สุด ใหPโอกาสนักเรียนในการคPนควPาหาวิธีการเรียนดPวยตนเอง โดยครูคอยใหPคำแนะนำ

และแกPไขป=ญหาที่อาจะเกิดข้ึน 

3. ส2งเสรมินักเรียนใหPมีความคิดและแนวการปฏิบัติแบบประชาธิปไตย โดยเป¦ดโอกาสใหPนักเรียนไดPแสดงความ

คิดเห็นอย2างเสรี และยอมรบัมติของกลุ2ม 

ประดินันทZ อปุรมัย (2527 : 33) ไดPกล2าวถึง ปฏิสัมพันธZในช้ันเรียนดังน้ี คือ ปฏิสมัพันธZในช้ันเรียนอาจเกิดข้ึน

ไดPทั้งระหว2างครูกบันักเรียน และระหว2างนักเรียนกบันักเรียนดPวยกันถPาปฏิสัมพันธZระหว2างครู กบันักเรียน

เป[นไปดPวยดี หมายถึง ทัง้ครูและนักเรียนต2างก็มีความสมัพนัธZอันดีต2อกัน โดยครูเป¦ดโอกาสใหPนักเรียนมโีอกาส

ซักถาม ตอบคำถาม และเขPาร2วมกจิกรรมการเรียนการสอนใหPมาก บรรยากาศในช้ันเรียนกจ็ะมีแต2ความ

น2าสนใจ น2าสนุก อยากรูPอยากเห็น และกระตือรอืรPน นอกจากน้ีปฏิสัมพันธZที่ดีระหว2างนักเรียนกบันักเรียน

ดPวยกันเอง ก็มสี2วนช2วยใหPเกิดบรรยากาศที่ดีข้ึนในช้ันเรียนดPวยเช2นกัน 

จากเอกสารดังกล2าวสรุปไดPว2า ลักษณะกายภาพทางการเรียน หมายถึงสภาพอารมณZต2างๆ ที่มีอิทธิพลต2อการ

เรียนการสอน การมลีักษณะทางกายภาพทางการเรียนที่ดี ไดPแก2หPองเรียนไดPรบัแสงสว2างเพียงพอ อากาศ

ถ2ายเทไดPดี บริเวณควรสะอาดสวยงาม โต³ะ เกPาอี้ มีเพียงพอกับจำนวนนักเรียนและขนาดตPองเหมาะกับผูPเรียน 

เป[นตPน จะส2งผลใหPนักเรียนมีนิสัยการเรียนที่ดี 

9.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวขZองกับป4จจัยดZานสภาพแวดลZอมในโรงเรียน 

9.2.1  งานวิจัยในต;างประเทศ 

สมิธ (Smith. 1970 : 611) ไดPศึกษาเกี่ยวกบับรรยากาศในโรงเรียนและหPองเรียน ผลการวิจัยพบว2า โรงเรียนมี

ผลต2อการพฒันาความคิดสรPางสรรคZของนักเรียนมาก หPองเรียนที่นักเรียนสามารถแสดงความคิดใหม2 ๆ 

แปลกๆ ของตนเองโดยเฉพาะไดPเต็มที่ย2อมเป[นหPองเรียนทีส่นับสนุนความคิดสรPางสรรคZของหPองเรียน 

มูรสZ (Moors. 1978 : 263-269) ไดPศึกษาความสัมพันธZของความไม2สนใจเรียนและระดับช้ันของนักเรียน กับ

สภาพแวดลPอมในช้ันเรียน ผลการวิจัยพบว2า ในช้ันเรียนที่นักเรียนไม2สนใจเรียนมีความสัมพันธZทางบวกกับ

สภาพแวดลPอมในช้ันเรียนที่ครผููPสอนใหPความสนใจในเรื่องการแข2งขันการควบคุมและการสนับสนุนจาก

ครูผูPสอนในเกณฑZที่ต่ำ และนักเรียนที่มีความสนใจและประสบความสำเรจ็ในการเรียนสงูมีความสมัพันธZ

ทางบวกกบัสภาพแวดลPอมในช้ันเรียนที่ครผููPสอนใหP 

นักเรียนไดPมสี2วนร2วมในการทำกจิกรรมต2าง ๆ และครผููPสอนใหPอิสระในการทำงานแก2นักเรียน 

9.2.2  งานวิจัยในประเทศ 

ดำรง ศิริเจรญิ ( 2524 : 150-151) ไดPศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิระหว2างวิธีสอน 3 วิธี คือ สอนโดย

วิธีเรียนเพื่อรอบรูPเป[นรายบุคคล สอนโดยวิธีเรียนเพื่อรอบรูPเป[นรายกลุ2ม และสอนแบบบรรยาย ในวิชา

คณิตศาสตรZ พบว2า แรงจงูใจใฝVสัมฤทธ์ิที่วัดหลงัจากสอนจบแลPวทั้ง 3 กลุ2ม แตกต2างกันอย2างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

วลีวรรณ ศรเตขะวิวัฒนZ (2539 : 7) ไดPศึกษาป=ญหาของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวะกลุ2มภาคเหนือ ผลการวิจัย

พบว2า บรรยากาศในหPองเรียนเป[นป=ญหาสำคัญที่สุดที่ส2งผลต2อป=ญหาการเรียน ไดPแก2 หPองเรียนรPอนอบอPาว 



อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการแต2ละหลังอยู2ใกลPกันทำใหPเกิดเสียงดังรบกวน หPองเรียนและหPองปฏิบัติการ

แออัดไม2เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน 

วิรชารZ กุลเพิ่มทวีรัชตZ (2547 : 77) ไดPศึกษาป=จจัยที่ส2งผลต2อแรงจูงใจใฝVสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนช2วงช้ันที่ 4 โรงเรียนราชโอรส เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร พบว2า ลักษณะทางกายภาพของ

โรงเรียน มีความสมัพันธZทางบวกกบัแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อย2างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวขPองกบัสิ่งแวดลPอมในโรงเรียนที่กล2าวขPางตPน จะเห็นไดPว2า สภาพแวดลPอมดPาน

การเรียนการสอนที่ดี ส2งผลใหPผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีดPวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชPในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 จำนวน 19 คน  

โดยแบ2งออกเป[น 3 ตามคะแนนสอบวัดผลกลางภาค  ดังน้ี 

คะแนนสอบเต็ม 40 คะแนน 

กลุ2มที่ 1 สอบผ2าน  คือ  นักเรยีนที่สอบไดPคะแนน  20 – 40  คะแนน    

กลุ2มที่ 2 สอบตก   คือ  นักเรยีนที่สอบไดPคะแนน  0 – 19    คะแนน     

  

เคร่ืองมือท่ีใชZในการวิจัย 

 เครื่องที่ใชPในการวิจัยครัง้น้ีเป[นแบบสอบป=จจัยที่ส2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอPางองิแบบสอบถาม

จาก  พระอดิศักด์ิ ยางธิสาร. (2551). ป=จจัยทีส่2งผลต2อนิสัยการเรียนของนักเรียนช2วงช้ันที่ 4 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา พัฒนาการ รัชดา กรงุเทพมหานคร. ปริญญานิพนธZ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา).กรงุเทพฯ: บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ผูPวิจัยไดPแบ2งแบบสอบถามออกเป[น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขPอมลูส2วนตัว  ไดPแก2 เกรดเฉลี่ย  ผลการเรียนวิชาเคมีภาคเรียนล2าสุด คะแนนสอบ

วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพของบิดา – มารดา รายไดPของบิดามารดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง    

แบบสอบถามตัวแปรทีHเกีHยวข้องกับปัจจัยบางประการ 

ทีHมีผลต่อผลสัมฤทธิEทางการเรียนวิชาเคมี ชั2นมัธยมศึกษาปีทีH 6/1 

ตอนทีH 1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว 

คําชี2แจง แบบสอบถามนีM เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียน เมืLออ่านขอ้ความแลว้โปรดทาํ

เครืLองหมาย  ⁄  ลงในช่อง (  ) หนา้ขอ้ความทีLตรงกบัความจริง 
 คะแนนเฉลีHยสะสม …………………………………………. 

 ผลการเรียนวิชาเคมีภาคเรียนล่าสุด ………………………… 

 คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิEทางการเรียน 

 0 – 19  20 – 29    30 – 40 

 อาชีพ : บิดา ………………………  มารดา …………………………….. 

 รายได้เฉลีHย : บิดา …………………..มารดา ……………………………. 

 

ตอนทีH 2 แบบสอบถามตัวแปรทีHเกีHยวข้องกับปัจจัยบางประการ  

 1.  แบบสอบถามด้านการเรียน 

ตัวอย่าง  

ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 

มาก น้อย ไม่เคย

ปฏิบัติ 

0. ขา้พเจา้อ่านบทเรียนล่วงหนา้ก่อนเขา้เรียนในแต่ละ

ครัM ง 

    

00. ขา้พเจา้เขา้เรียนทนัเวลาทีLอาจารยเ์ขา้สอนทุกครัM ง     

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อความทีHมีความหมายทางบวก     ข้อความทีHมีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)             (คะแนน) 

มากทีLสุด   4       1 

มาก    3        2 

นอ้ย    2       3 

ไม่เคยปฏิบตั ิ  1        4 

 

2.  แบบสอบถามด้านเจตคตต่ิอการเรียน 



ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 

มาก น้อย ไม่เคย

ปฏิบัติ 

0. ขา้พเจา้คดิว่าอาจารยส์ามารถเสนอแนะให้คาํปรึกษา 

ทัMงเรืLองส่วนตวั และเรืLองการเรียนของนกัเรียนทุกคน

ได ้

    

00. ขา้พเจา้มกัจะไม่เขา้เรียน เมืLอเนืMอหาวิชาทีLเรียนไม่

น่าสนใจ 

    

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อความทีHมีความหมายทางบวก     ข้อความทีHมีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)             (คะแนน) 

ข้อความทีHมีความหมายทางบวก     ข้อความทีHมีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)             (คะแนน) 

มากทีLสุด   4       1 

มาก    3        2 

นอ้ย    2       3 

ไม่เคยปฏิบตั ิ  1        4 
 

3.  แบบสอบถามด้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิEในการเรียน 

ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 

มาก น้อย ไม่เคย

ปฏิบัติ 

0. ถึงแมบ้ทเรียนจะยากขา้พเจา้ก็พยายามทาํความเขา้ใจ

กบับทเรียนนัMน 

    

00. ขา้พเจา้ชอบตัMงความหวงัไวแ้ละพยายามทาํให้ได้

ตามนัMน 

    

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อความทีHมีความหมายทางบวก     ข้อความทีHมีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)             (คะแนน) 

มากทีLสุด   4       1 

มาก    3        2 

นอ้ย    2       3 



ไม่เคยปฏิบตั ิ  1        4 

4.  แบบสอบถามการรับรู้พฤติกรรมการสอนของครู 

 

ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 

มาก น้อย ไม่เคย

ปฏิบัติ 

0. บอกจุดประสงคก์ารเรียนรูก้่อนเรียนทุกครัM ง     

00. สอนเนืMอหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีLตัMงไว ้     

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อความทีHมีความหมายทางบวก     ข้อความทีHมีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)             (คะแนน) 

มากทีLสุด   4       1 

มาก    3        2 

นอ้ย    2       3 

ไม่เคยปฏิบตั ิ  1        4 

 

5.  แบบสอบถามปัจจัยด้านครอบครัว 
 

ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 
มาก น้อย 

ไม่เคย

ปฏิบัติ 

 

0. 

ปัจจัยทางด้านวัตถ ุ

ผูป้กครองให้เงินแกข่า้พเจา้ไปโรงเรียนเพียงพอต่อความ

จาํเป็นในการใช ้

    

00. ผูป้กครองซืMออุปกรณก์ารเรียนทีLจาํเป็นให้ทุกครัM งทีLขา้พเจา้

ตอ้งการ 

    

 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อความทีHมีความหมายทางบวก     ข้อความทีHมีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)             (คะแนน) 

มากทีLสุด   4       1 

มาก    3        2 

นอ้ย    2       3 



ไม่เคยปฏิบตั ิ  1        4 

6.  แบบสอบถามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

   

ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 
มาก น้อย 

ไม่เคย

ปฏิบัติ 

 

0. 

สถานทีHเรียน 

สภาพห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

    

00. ภายในห้องเรียนมีสภาพไม่เรียบร้อย     

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อความทีHมีความหมายทางบวก     ข้อความทีHมีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)             (คะแนน) 

มากทีLสุด   4       1 

มาก    3        2 

นอ้ย    2       3 

ไม่เคยปฏิบตั ิ  1        4 

 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเพืLอเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามลาํดบัต่อไปนีM 

1. ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามปัจจัยทีLส่งผลต่อผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนวิชาเคมี ไปให้

นกัเรียนชัMนมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  จาํนวน 19 ฉบบั ไดร้ับกลบั 

19 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

    2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีLนกัเรียนตอบมาคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามทีLสมบูรณ ์

คือตอบคาํถามครบทุกขอ้ ปรากฏว่าสมบูรณ์ทุกฉบบั จากนัMนจึงนาํมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑที์Lกาํหนดไว ้

และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทีLไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลพืMนฐาน โดยการหาค่าร้อยละ  

 

สถิติทีHใช้ทีHใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั2งนี2 คือ 

สถิติพืMนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บททีH 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลกัษณ์ทีHใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยักาํหนดสัญลกัษณ์ทีLใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันีM 

N  แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

X  แทน  ค่าเฉลีLย (Mean) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทีLไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ดงันีM 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลพืMนฐาน โดยการหาค่าร้อยละ   

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้ครัM งนีM  ผูว้ิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบร้อยละ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิเคราะห์ปัจจยัทีLส่งผลต่อผลสัมฤทธิ;ทางการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชัMนมัธยมศึกษาปHที่ 

6/1 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

  

 

 จากตารางแสดงใหPเห็นว2าป=จจัยทีม่ีผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีส่อบตก  คือ ป=จจัย

ดPานสภาพแวดลPอมรPอยละ 80.93 รองลงมาคือ ดPานครอบครัวและดPานผูPเรียน รPอยละ 79.40 และรPอยละ 

75.87 ตามลำดับ การรบัรูPพฤติกรรมการสอนของครสู2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากทีสุ่ด คือ รPอยละ 

ด ้านผ ู้เร ียน ร ้อยละ ค ่าเฉล ี1ย ด ้านผ ู้เร ียน ร ้อยละ ค ่าเฉล ี1ย

น ิส ัยในการเร ียน 67.50 น ิส ัยในการเร ียน 63.93

เจตคต ิต ่อการเร ียน 80.60 75.87 เจตคต ิต ่อการเร ียน 74.29 70.12

แรงจ ูงใจใฝ ่ส ัมฤทธ ิ9 79.52 แรงจ ูงใจใฝ ่ส ัมฤทธ ิ9 72.14

ด ้านครอบคร ัว 79.40 ด ้านครอบคร ัว 77.20

ด ้านสภาพแวดล ้อมในโรงเร ียน ด ้านสภาพแวดล ้อมในโรงเร ียน

ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างน ักเร ียนก ับเพ ืAอน 80.40 ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างน ักเร ียนก ับเพ ืAอน 76.31

การร ับร ู ้พฤต ิกรรมการสอนของคร 8ู7.50 80.93 การร ับร ู ้พฤต ิกรรมการสอนของคร ู73.10 71.56

ส ิAงแวดล ้อมในโรงเร ียน 74.89 ส ิAงแวดล ้อมในโรงเร ียน 65.28

กล ุ่มน ักเร ียนท ี-สอบตก กล ุ่มน ักเร ียนท ี-สอบผ ่าน



87.50 รองลงมาคือ เจตคติต2อการเรียนและความสัมพนัธZระหว2างเพื่อน รPอยละ 80.60 และรPอยละ 80.40 

ตามลำดับ 

 ป=จจัยที่มผีลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ2มนักเรียนทีส่อบผ2าน พบว2า ป=จจัยดPานครอบครัวมีผล

มากที่สุด รPอยละ 77.20 รองลงมาคือ ดPานสภาพแวดลPอมและดPานผูPเรียน รPอยละ 71.56 และ 70.12 

ตามลำดับ การสนับสนุนดPานวัตถุและวาจา ความสมัพันธZระหว2างนักเรียนกบัเพื่อนและเจตคติต2อการเรียน 

เป[นป=จจัยที่ส2งผลมากทีสุ่ด รPอยละ 77.20  76.31 และ 74.29 ตามลำดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผล และขZอเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงคPของการวิจัย 

  1.เพื่อศึกษาป=จจัยที่ส2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  2.เพื่อหา แนวทางการแกPไขจุดบกพร2องของการเรียนวิชาเคมีและนำขPอดีไปใชPส2งเสรมิ

นักเรียนใหPมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชPในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 จำนวน 19 คน  

โดยแบ2งออกเป[น 3 ตามคะแนนสอบวัดผลกลางภาค  ดังน้ี 

คะแนนสอบเต็ม 40 คะแนน 

กลุ2มที่ 1 สอบผ2าน  คือ  นักเรยีนที่สอบไดPคะแนน  20 – 40  คะแนน    

กลุ2มที่ 2 สอบตก   คือ  นักเรยีนที่สอบไดPคะแนน  0 – 19    คะแนน     

  

เคร่ืองมือท่ีใชZในการวิจัย 

 เครื่องที่ใชPในการวิจัยครัง้น้ีเป[นแบบสอบป=จจัยที่ส2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอPางองิแบบสอบถาม

จาก  พระอดิศักด์ิ ยางธิสาร. (2551). ป=จจัยทีส่2งผลต2อนิสัยการเรียนของนักเรียนช2วงช้ันที่ 4 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา พัฒนาการ รัชดา กรงุเทพมหานคร. ปริญญานิพนธZ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา).กรงุเทพฯ: บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

 

วิธีดำเนินการ 

              1.  แบบสอบถาม   วิเคราะหZแบบสอบถามที่มีความสอดคลPองกับงานวิจัย โดยวิจัยครัง้น้ี 

อPางอิงแบบสอบถา มจาก  

 พระมหาเดชจำลอง พุฒหอม. (2550). ป=จจัยที่ส2งผลต2อป=ญหาในการเรียนของนักเรียนช2วงช้ันที่ 4 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธZ กศ.ม. (จิตวิทยา

การศึกษา).    กรงุเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม : รอง

ศาสตราจารยZเวธนี กรีทอง, อาจารยZนันทวิทยZ เผ2ามหานาคะ. 

 

การเก็บรวบรวมขZอมูล 

ผูPวิจัยดำเนินการเพื่อเก็บรวบรวมขPอมูล ตามลำดับต2อไปน้ี 



1. ผูPวิจัยนำแบบสอบถามป=จจัยทีส่2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ไปใหPนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 

6/1 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 19 ฉบับ ไดPรับกลับ 19 ฉบับ คิดเป[นรPอยละ 100 

    2. ผูPวิจัยนำแบบสอบถามที่นักเรียนตอบมาคัดเลอืกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบรูณZ 

คือตอบคำถามครบทุกขPอ ปรากฏว2าสมบรูณZทุกฉบับ จากน้ันจึงนำมาตรวจใหPคะแนนตามเกณฑZที่กำหนดไวP 

และนำขPอมลูมาวิเคราะหZทางสถิติต2อไป 

 

ผลการวิเคราะหPขZอมูล 

 
  

 จากตารางแสดงใหPเห็นว2าป=จจัยทีม่ีผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีส่อบตก  การรบัรูP

พฤติกรรมการสอนของครสู2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากที่สุด คือ รPอยละ 87.50 รองลงมาคือ เจตคติ

ต2อการเรียนและความสัมพันธZระหว2างเพื่อน รPอยละ 80.60 และรPอยละ 80.40 ตามลำดับ 

 ป=จจัยที่มผีลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ2มนักเรียนทีส่อบผ2าน พบว2า การสนับสนุนดPานวัตถุและ

วาจา ความสัมพันธZระหว2างนักเรียนกบัเพื่อนและเจตคติต2อการเรียน เป[นป=จจัยทีส่2งผลมากทีสุ่ด รPอยละ 

77.20  76.31 และ 74.29 ตามลำดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบว2า ป=จจัยที่ส2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาเคมีของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปHที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ2มนักเรียนที่สอบตก  คือ 

ป=จจัยดPานสภาพแวดลPอมรPอยละ 80.93 รองลงมาคือ ดPานครอบครัวและดPานผูPเรียน รPอยละ 79.40 และรPอย

ละ 75.87 ตามลำดับ การรับรูPพฤติกรรมการสอนของครูส2งผลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมากที่สุด คือ รPอยละ 

ด ้านผ ู้เร ียน ร ้อยละ ด ้านผ ู้เร ียน ร ้อยละ

น ิส ัยในการเร ียน 67.50 น ิส ัยในการเร ียน 63.93

เจตคต ิต ่อการเร ียน 80.60 เจตคต ิต ่อการเร ียน 74.29

แรงจ ูงใจใฝ ่ส ัมฤทธ ิ9 79.52 แรงจ ูงใจใฝ ่ส ัมฤทธ ิ9 72.14

ด ้านครอบคร ัว 79.40 ด ้านครอบคร ัว 77.20

ด ้านสภาพแวดล ้อมในโรงเร ียน ด ้านสภาพแวดล ้อมในโรงเร ียน

ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างน ักเร ียนก ับเพ ืAอน 80.40 ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างน ักเร ียนก ับเพ ืAอน 76.31

การร ับร ู ้พฤต ิกรรมการสอนของคร ู 87.50 การร ับร ู ้พฤต ิกรรมการสอนของคร ู 73.10

ส ิAงแวดล ้อมในโรงเร ียน 74.89 ส ิAงแวดล ้อมในโรงเร ียน 65.28



87.50 รองลงมาคือ เจตคติต2อการเรียนและความสัมพนัธZระหว2างเพื่อน รPอยละ 80.60 และรPอยละ 80.40 

ตามลำดับ 

 แสดงใหPเห็นว2าเพื่อนมีอทิธิพลต2อการเรียนของนักเรียน เน่ืองจากวัยรุ2นเป[นวัยทีเ่ห็นเพื่อนสิง่สำคัญ 

เพื่อนเป[นผูPชักชวนกันเรียนหรือเล2นซึ่ง หากนักเรียนอยู2ในกลุ2มเพื่อนทีรู่Pจกัแบ2งเวลาในการเรียนและเล2นไดP

อย2างถูกตPอง มีความรบัผิดชอบทำการบPาน ส2งการบPานครบ ชันชวนกันไปศึกษาหาความรูPเพิ่มเติม เช2น การ

เรียนพเิศษก็จะทำใหPนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนที่ดี  

 ป=จจัยที่มผีลต2อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ2มนักเรียนทีส่อบผ2าน พบว2า ป=จจัยดPานครอบครัวมีผล

มากที่สุด รPอยละ 77.20 รองลงมาคือ ดPานสภาพแวดลPอมและดPานผูPเรียน รPอยละ 71.56 และ 70.12 

ตามลำดับ การสนับสนุนดPานวัตถุและวาจา ความสมัพันธZระหว2างนักเรียนกบัเพื่อนและเจตคติต2อการเรียน 

เป[นป=จจัยที่ส2งผลมากทีสุ่ด รPอยละ 77.20  76.31 และ 74.29 ตามลำดับ สอดคลPองกบัการสมัภาษณZ

นักเรียนกลุ2มที่ไดPคะแนนระดับดีมาก พบว2า ครอบครัวมผีลต2อเจตคติต2อการเรียนของนักเรียนทำใหPเกิด 

แรงจงูใจใฝVสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อมุ2งหวังทีจ่ะสอบเขPามหาวิทยาลัยสรPางอนาคต นักเรียนบางคนเห็น

ตัวอย2างการทำงานหนักของผูPปกครองหรือการอบรมสัง่สอนดPวยวาจาทำใหPนักเรียนเกิดจิตสำนึกและแรงจูงใจ

ใหPต้ังใจเรียน อีกทั้งการสนับสนุนจากผูPปกครองทั้งดPานวัตถุและวาจา เช2น การสนับสนุนเงินในการเรียนพเิศษ

และซื้ออปุกรณZการเรียน การใหPกำลังใจ ปลอบโยนและการเสริมแรงจากพ2อแม2ทำใหPนักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ดี 

 ผลการจากการสัมภาษณZสามารถสรุปขPอดีที่สามารถนำไปพฒันานักเรียนใหPมีแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิที่ดี

ข้ึน ดังน้ี 

1.  มีความมุ2งหวังในอนาคต จะทำใหPมีเจตคติต2อการเรียนวิชาเคมีดี ทำใหPเกิดแรงจงูใจใฝVสมัฤทธ์ิ 

2.  ลักษณะนิสัยในการเรียน คือ นักเรียนจะตPองมีวินัยในการเรียนดPวยตนเอง โดยมกีารวางแผนการเรียนที่ดี 

ทบทวนและอ2านหนังสือทุกวันอย2างสม่ำเสมอ ควบคู2กับการเรียนพเิศษ 

3.  ครอบครัวเป[นป=จจัยที่มผีลนPอยทีสุ่ด แต2ก็มีส2วนช2วยใหPนักเรียนมีกำลงัในการเรียน  

4.  ความสัมพันธZระหว2างนักเรียนกับเพื่อนมผีลต2อการเรียน โดยกล2าวไดPว2า นักเรียนและเพื่อนจะช2วยเหลือ

เกื้อกลูในการเรียนจะช2วยใหPนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดี 

5.  การอบรมจากผูPปกครองเป[นส2วนที่ช2วยใหPนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี 

 ขPอดPอย  

1.  นักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำจะขาดแรงจงูใจใฝVสมัฤทธ์ิและเจตคติที่ดีต2อการเรียน คือ เรียนโดย

ไม2มีจุดปลายทาง เรียนเพราะโดนพ2อแม2บังคับไม2ไดPทำเพื่อตัวเอง ขาดความมุ2งหวังในอนาคต ไม2มีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 

2.  นักเรียนมีความสมัพันธZระหว2างเพือ่นในระดับต่ำ คือ เพื่อนชักชวนกันสนใจเรื่องอื่นที่ไม2ใช2เรื่องเรียน เพือ่น

ชวนคุยเวลาเรียน เป[นตPน 

 

 



แนวทางการแกZไขป4ญหาท่ีไดZจากการวิจัย 

  1.  ครูควรหาแนวทางสรPางแรงจงูใจใฝVสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติที่ดีต2อวิชาเคมี เช2น การเห็น

ประโยชนZของการศึกษา สรPางความมุ2งหวังในอนาคต 

 2.  หาแนวทางสรPางความสัมพันธZระหว2างนักเรียนและเพื่อนใหPสนใจเรียนมากข้ึน เช2น จับคู2นักเรียนที่

มีแรงจูงใจใฝVสัมฤทธ์ิสงูกับนักเรียนที่มี แรงจงูใจใฝVสมัฤทธ์ิต่ำเพื่อใหPชักชวนหรือผูPคุยกันในเรือ่งการเรียน ช2วย

สอนการบPาน  หรือ ร2วมมือกบันักเรียนกลุ2มที่มผีลการเรียนดีใหPชักชวนเพื่อนเขPากลุ2มตนเอง 

 3.  โรงเรียนควรใหPผูPปกครองมโีอกาสพบปะกันเพื่อแลกเปลีย่นวิธีการเลี้ยงดูและดูแลลูก หรือ การ

อบรมสัง่สอนลูกเมื่ออยู2บPาน ทำอย2างไรลูกจึงมีแรงจูงใจใฝVสมัฤทธ์ิที่ดี และมเีจตคติต2อการเรียนดี แลPวนำจุดดี

จุดเด2นไปใชP 

  

ขZอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1.  ควรมีการพัฒนาป=จจัยทีส่2งผลต2อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดPแก2 ความสัมพันธZระหว2างนักเรียนกบั

เพื่อน  แรงจงูใจใฝVสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต2อการเรียน โดยนำไปสรPางกจิกรรมแลPวทำการทดลองเพื่อ

พัฒนาป=จจัยดังกล2าว โดยใชPเทคนิคทางจิตวิทยา เช2น การปรับพฤติกรรม กิจกรรมกลุ2ม เป[นตPน ซึง่จะช2วย

พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต2อไป 
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แบบสอบถามตัวแปรทีHเกีHยวข้องกับปัจจัยบางประการ 

ทีHมีผลต่อผลสัมฤทธิEทางการเรียนวิชาเคมี ชั2นมัธยมศึกษาปีทีH 6/1 

ตอนทีH 1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว 

คําชี2แจง แบบสอบถามนีM เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียน เมืLออ่านขอ้ความแลว้โปรดทาํ

เครืLองหมาย  ⁄  ลงในช่อง (  ) หนา้ขอ้ความทีLตรงกบัความจริง 
 คะแนนเฉลีHยสะสม …………………………………………. 

 ผลการเรียนวิชาเคมีภาคเรียนล่าสุด ………………………… 

 คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิEทางการเรียน 

 0 – 19  20 – 29    30 – 40 

 อาชีพ : บิดา ………………………  มารดา …………………………….. 

 รายได้เฉลีHย : บิดา …………………..มารดา ……………………………. 

ตอนทีH 2  แบบสอบถามตัวแปรทีHเกีHยวข้องกับปัจจัยบางประการ 

คําชี2แจง ให้นกัเรียนพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้แลว้ทาํเครืLองหมาย  ⁄  ลงในช่องทีLตรงกบัระดบัปฏิบตัิของ
นกัเรียน ซึLงแต่ละระดบัมีความหมายดงันีM 

มากทีHสุด , จริงทีHสุด  หมายถึง ขอ้ความนัMนตรงกบัความคิดเห็น หรือการกระทาํของนกัเรียนมากทีLสุด 

มาก , จริง  หมายถึง  ขอ้ความนัMนตรงกบัความคิดเห็น หรือการกระทาํของนกัเรียนพอสมควร 

น้อย , จริงน้อย  หมายถึง  ขอ้ความนัMนตรงกบัความคิดเห็น หรือการกระทาํของนกัเรียนนอ้ยมาก 

ไม่เคยปฏิบติั , ไม่จริง หมายถึง  ขอ้ความนัMนไม่ตรงกบัความคิดเห็น หรือการกระทาํของนกัเรียนเลย 

 

 

หมายเหตุ  ขอความกรุณานกัเรียนทาํแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้คาํถาม ดว้ยความตัMงใจเพืLอจะไดน้าํ

ผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 

 

ขอขอบคุณทีLให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ี

 

 

 

1.  แบบสอบถามด้านนิสัยในการเรียน 

 



ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 

มาก น้อย ไม่เคย

ปฏิบัติ 

1. ขา้พเจา้อ่านบทเรียนล่วงหนา้ก่อนเขา้เรียนในแต่ละ

ครัM ง 

    

2. ขา้พเจา้เขา้เรียนทนัเวลาทีLอาจารยเ์ขา้สอนทุกครัM ง     

3.   เมืLอขาดเรียนขา้พเจา้จะตดิตามเนืMอหาโดยสอบถาม

จากเพืLอนหรืออาจารยผู์ส้อนทนัที 

    

4.   ขา้พเจา้วางแผนทบทวนบทเรียน เพืLอเตรียมตวัให้

พร้อมก่อนสอบ 

    

5.   ในขณะเรียนจะจดประเด็นสําคญัของเรืLองทีLเรียน     

6. ในขณะทีLเรียนขา้พเจา้จะซักถามอาจารยเ์มืLอมีขอ้สงสัย     

7. ก่อนลงมือทาํการบา้นขา้พเจา้พยายามทีLจะทาํความ

เขา้ใจเรืLองทีLจะทาํก่อน 

    

8. ถา้ทาํการบา้นไม่ไดข้า้พเจา้จะขอคาํแนะนาํจาก

อาจารย ์

    

9.  ขา้พเจา้แสดงความคิดเห็นทุกครัM งในขณะเรียนถา้มี

โอกาส 

    

10. เมืLออาจารยม์อบหมายงานให้คน้ควา้ หรืออ่านหนงัสือ

เพิLมเติม ขา้พเจา้จะรีบเขา้ห้องสมุดเพืLอคน้ควา้หาสิLงทีL

ตอ้งการทนัที 

    

11. ขา้พเจา้พยายามทาํการบา้นของแต่ละวนัให้เสร็จอย่าง

สมํLาเสมอ 

    

12. ขา้พเจา้วางแผนการเรียนและปฏิบตัิตามแผนทีLกาํหนด

ไว ้

    

13. ขา้พเจา้ศึกษาคน้ควา้เพิLมเติมนอกจากทีLเรียนในชัMน

เรียน 

    

14. ขา้พเจา้จดจาํคาํบรรยายอย่างละเอียด     

15. ขา้พเจา้เขา้ร่วมกจิกรรมการเรียนทุกครัM ง     

 

 

 



 

2.  แบบสอบถามด้านเจตคตต่ิอการเรียน 

 

ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 

มาก น้อย ไม่เคย

ปฏิบัติ 

1. ขา้พเจา้คดิว่าอาจารยส์ามารถเสนอแนะให้คาํปรึกษา 

ทัMงเรืLองส่วนตวั และเรืLองการเรียนของนกัเรียนทุกคน

ได ้

    

2. ขา้พเจา้มกัจะไม่เขา้เรียน เมืLอเนืMอหาวิชาทีLเรียนไม่

น่าสนใจ 

    

3.   ถึงแมว้่าขา้พเจา้ไม่ชอบบางวิชา แตข่า้พเจา้ก็พยายาม

เรียนเพืLอให้ไดค้ะแนนด ี

    

4.   ขา้พเจา้คดิว่าไดเ้รียนรู้หลายสิLงหลายอย่างจากโรงเรียน     

5.   ขา้พเจา้คดิว่าอนาคตของขา้พเจา้ขึMนอยูก่บัความสําเร็จ

ในชัMนเรียน 

    

6. ขา้พเจา้พยายามสนใจเรียนทุกวิชาอย่างจริงจงั     

7. ขา้พเจา้รู้สึกว่าวิธีสอนของอาจารยน่์าเบืLอ ทาํให้ไม่

อยากเรียน 

    

8. ขา้พเจา้รู้สึกว่าอาจารยใ์ห้ความเป็นกนัเองกบันกัเรียน     

9.  ขา้พเจา้จะตัMงใจเรียนเพืLอให้ไดไ้ปเรียนต่อในสาขาวิชา

ทีLตอ้งการ 

    

10. ขา้พเจา้เชืLอว่าอาจารยทุ์กคนมีความยุติธรรม     

11. ขา้พเจา้มกัไม่เขา้ชัMนเรียนเมืLอมีโอกาสให้ทาํได ้     

12. อาจารยเ์ขม้งวดมากเกินไป เมืLอขา้พเจา้มีปัญหา

เกีLยวกบัการเรียน จึงไม่กลา้ไปปรึกษาอาจารย ์

    

13. ขา้พเจา้อยากไปโรงเรียนเพืLอเรียนหนงัสือทุกวนั     

14. ขา้พเจา้ให้ความเคารพและยกย่องอาจารยเ์สมือนญาติ

ผูใ้หญ่ 

    

15. ถา้ไม่เจ็บป่วยหรือมีธุระจาํเป็นจริง ๆ ขา้พเจา้จะไม่

ขาดเรียน 

    

 



 

 

3.  แบบสอบถามด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิEในการเรียน 

 

ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 

มาก น้อย ไม่เคย

ปฏิบัติ 

1. ถึงแมบ้ทเรียนจะยากขา้พเจา้ก็พยายามทาํความเขา้ใจ

กบับทเรียนนัMน 

    

2. ขา้พเจา้ชอบตัMงความหวงัไวแ้ละพยายามทาํให้ได้

ตามนัMน 

    

3.   ขา้พเจา้เชืLอว่า “ ความพยายามอยู่ทีLไหนความสําเร็จอยู่

ทีLนัLน” 

    

4.   เมืLอขา้พเจา้ไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนขา้พเจา้

จะแสวงหาวิธีการใหม่อย่างไม่ทอ้ถอย 

    

5.   เมืLอไดร้ับมอบหมายให้ทาํงานใด ๆ ขา้พเจา้จะทาํอย่าง

เต็มความสามารถ 

    

6. ในบทเรียนทีLมีเนืMอหายาก ขา้พเจา้ไม่พยายามทาํความ

เขา้เพราะคิดว่าถึงอย่างไรก็ไม่รู้เรืLอง 

    

7. ขา้พเจา้มีใจจดใจจ่ออยู่กบังานทีLไดร้ับมอบหมาย     

8. ขา้พเจา้มีความภูมิใจเมืLอสามารถทาํงานยาก ๆไดสํ้าเร็จ     

9.  การเรียนในชัLวโมงใดทีLมีเนืMอหายาก ขา้พเจา้อยากให้

หมดเวลาเร็ว ๆ 

    

10. ในการทาํงานหรือทาํการบา้นขา้พเจา้มกัจะทาํสําเร็จ

อย่างมีคุณภาพทุกครัM ง 

    

11. การแกปั้ญหาดว้ยตนเองนัMน ขา้พเจา้ถือว่าเป็นสิLงมีค่า

มากทีLสุด 

    

12. ขา้พเจา้รู้สึกภูมิใจในตนเองทีLสามารถทาํงานจนสําเร็จ

หรือแข่งขนัจนไดช้ยัชนะ 

    

13. ขา้พเจา้จะมีความพยายามมากขึMนเมืLอรู้ตวัว่ามีความรู้

ดอ้ยกว่าเพืLอน ๆ 

    



14. ขา้พเจา้ไม่ปรารถนารางวลัหรือชืLอเสียงมากไปกว่า

ความสําเร็จของตน 

    

15. ขา้พเจา้อยากทาํงานทีLใชค้วามสามารถของตนเองอย่าง

เต็มทีL 

    

4.  แบบสอบถามสัมพันธ์ภาพระหว่างนักเรียนกบัเพืHอน 

ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 

มาก น้อย ไม่เคย

ปฏิบัติ 

1. เพืLอนจะกล่าวตกัเตือนเมืLอขา้พเจา้ประพฤติตนไม่

เหมาะสม 

    

2. เมืLอมีปัญหาขา้พเจา้มกัขอคาํปรึกษาไดจ้ากเพืLอน     

3.   ก่อนอาจารยเ์ขา้สอน ขา้พเจา้จะทบทวนเนืMอหาวิชาทีL

เรียนกบัเพืLอน 

    

4.   ขา้พเจา้ชวนเพืLอนไปชมนิทรรศการทางวิชาการตาม

หน่วยงานต่าง ๆจดัขึMน 

    

5.   ในช่วงพกัเทีLยง ขา้พเจา้รับประทานอาหารกลางวนักบั

เพืLอน 

    

6. เพืLอนยินดีรับฟังความคดิเห็นของขา้พเจา้     

7. เพืLอนร่วมชัMนทุกคนให้ความช่วยเหลือขา้พเจา้     

8. ขา้พเจา้รู้สึกยนิดกีบัเพืLอนเมืLอเพืLอนไดร้ับรางวลัต่าง ๆ     

9.  ขา้พเจา้แลกเปลีLยนความคดิเห็นเกีLยวกบัการเรียนของ

เพืLอน ๆ 

    

10. หากเพืLอนขดัสนขา้พเจา้ยินดีให้เพืLอนยืมเงิน     

11. ขา้พเจา้ยอมรับฟังคาํวิพากษ ์วจิารณข์องเพืLอนและ

นาํมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 

    

12. ขา้พเจา้รับฟังและเป็นทีLปรึกษาให้เพืLอนเมืLอมีปัญหา     

13. เมืLอขา้พเจา้หยุดเรียน เพืLอน ๆจะนาํบทเรียนทีLเรียนไป

แลว้มาอธิบาย ให้ขา้พเจา้ฟัง 

    

14. เมืLอใกลเ้วลาสอบขา้พเจา้กบัเพืLอนจะอ่านหนงัสือ

ดว้ยกนั 

    

15. ขา้พเจา้มีของทีLระลึกมาให้เพืLอนเมืLอขา้พเจา้ไปเทีLยว     

 



 

 

5.  แบบสอบถามด้านการรับรู้พฤติกรรมการสอนของครู 

ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 

มาก น้อย ไม่เคย

ปฏิบัติ 

1. บอกจุดประสงคก์ารเรียนรูก้่อนเรียนทุกครัM ง     

2. สอนเนืMอหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีLตัMงไว ้     

3.   จดักจิกรรมประกอบการสอน     

4.   ยกตวัอย่างประกอบการสอนเพืLอให้นกัเรียนเขา้ใจ

บทเรียน 

    

5.   ตรวจผลงานดว้ยตนเองแลว้ชีMขอ้บกพร่องให้นกัเรียน

ทราบ 

    

6. เนน้เนืMอหาสาระทีLสําคญั     

7. ทาํการแกไ้ขหรือช่วยเหลือนกัเรียนทีLมีความบกพร่อง

ทางการเรียน 

    

8. ประเมินผลการเรียนไดเ้หมาะสมและยุติธรรม     

9.  เดินดูนกัเรียนอย่างทัLวถึงขณะทีLกาํลงัทาํกจิกรรมในชัMน

เรียน 

    

10. เปิดโอกาสให้นกัเรียนซักถามขอ้สงสัย     

11. แนะนาํหนงัสืออา้งอิงประกอบการคน้ควา้ของนกัเรียน     

12. ใชสื้Lอการเรียนการสอนประกอบการสอน     

13. สอนเต็มเวลาตามตารางสอน     

14. กระตือรือร้นทีLจะทาํการสอน     

15. เปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น     

 

 

 

 

 

 

 



6.  แบบสอบถามปัจจัยด้านครอบครัว 

 

ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 
มาก น้อย 

ไม่เคย

ปฏิบัติ 

 

1. 

ปัจจัยทางด้านวัตถ ุ

ผูป้กครองให้เงินแกข่า้พเจา้ไปโรงเรียนเพียงพอต่อความ

จาํเป็นในการใช ้

    

2. ผูป้กครองซืMออุปกรณก์ารเรียนทีLจาํเป็นให้ทุกครัM งทีLขา้พเจา้

ตอ้งการ 

    

3.   เมืLออุปกรณ์การเรียนชาํรุด ผูป้กครองมกัไม่ซืMออนัใหม่ให้

ขา้พเจา้ 

    

4.   ขา้พเจา้ไดร้ับเงินค่าใชจ้่ายประจาํวนัจากผูป้กครองไม่

เพียงพอต่อความจาํเป็นในการใชจ้่าย 

    

5.   เมืLอจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ในการจดัทาํโครงการผูป้กครอง

ขวนขวายจดัหาให้ทุกครัM ง 

    

6. ผูป้กครองให้เงินเป็นทุนในการเรียนพิเศษตามทีLขา้พเจา้

ตอ้งการ 

    

 

7. 

ปัจจัยทางด้านวาจา 

ผูป้กครองซักถามเกีLยวกบัการเรียนของขา้พเจา้เป็นอย่าง 

    

8. ผูป้กครองไม่เคยตกัเตือนเมืLอรูว้่าขา้พเจา้ไม่ตัMงใจทาํงานทีL

ครูมอบหมาย 

    

9.  ผูป้กครองไม่เคยให้คาํปรึกษาเกีLยวกบัการเรียนแกข่า้พเจา้     

10. ผูป้กครองแนะนาํวิธีแกปั้ญหาเกีLยวกบัการเรียนแก่ขา้พเจา้

เสมอ 

    

11. ผูป้กครองแนะนาํวิธีการเรียนแก่ขา้พเจา้เป็นประจาํ     

12. ผูป้กครองคอยว่ากล่าวตกัเตือนเมืLอรูว้่าขา้พเจา้ไม่ตัMงใจ

เรียน 

    

13. ผูป้กครองไม่เคยพูดแสดงความชืLนชมเมืLอรู้ว่าขา้พเจา้

สามารถเรียนไดด้ ี

    

 

 



 

7.   แบบสอบถามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

 

ข้อ ข้อความ 
มาก 

ทีHสุด 
มาก น้อย 

ไม่เคย

ปฏิบัติ 

 

1. 

สถานทีHเรียน 

สภาพห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

    

2. ภายในห้องเรียนมีสภาพไม่เรียบร้อย     

3.   ห้องเรียนมีขนาดเล็กเมืLอเทียบกบัจาํนวนของนกัเรียน     

4.   ห้องเรียนไม่มีกลิLนเหม็น     

5.   บริเวณอาคารเรียนมีสถานทีLพกัผ่อนอย่างเหมาะสม     

6. โรงเรียนมีระบบรกัษาความปลอดภยัทีLด ี     

7. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ     

8. ห้องเรียนไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก     

9.  ห้องเรียนมีความสะอาด     

10. โรงเรียนมีบริเวณให้นัLงอ่านหนงัสือเพียงพอสําหรับนกัเรียน     

 

11. 

สืHอและอปุกรณ์การเรียนการสอน 

โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน 

    

12. บริเวณอาคารเรียนมีการจดัสืLอการเรียนรู้ทีLช่วยส่งเสริมการ

เรียน 

    

13. อุปกรณก์ารเรียน เช่น โต๊ะ เกา้อีM กระดานดาํหรือกระดานไวท์

บอร์ด สามารถใชง้านไดด้ ี

    

14. โรงเรียนมีอุปกรณ์สําหรับฝึกภาคปฏิบตัิไม่เพียงพอกบัจาํนวน

นกัเรียน 

    

15. โรงเรียนมีอุปกรณ์ช่วยสอนทีLทนัสมยั เช่น คอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

    

16. ห้องเรียนมีระบบขยายเสียงทีLช่วยให้นกัเรียนไดย้ิน ครูสอน

อย่างทัLวถึง 

    

17. โรงเรียนไม่มีสืLอและอุปกรณก์ารเรียนทีLเหมาะสมในบาง

รายวิชา 

    

      



 

 

 

 

18. 

การปฏิบัติตนของนกัเรียนต่อครู 

ขา้พเจา้ตัMงใจฟังครูสอน 

    

19. ขา้พเจา้แสดงความเคารพต่อครูทุกครัM งเมืLอพบ     

20. ขา้พเจา้ปรึกษาครูเมืLอเกิดขอ้สงสัยในเรืLองทีLเรียน     

21. ขา้พเจา้รู้สึกไม่พอใจเมืLอครูว่ากล่าวตกัเตือน     

22. ขา้พเจา้ไม่กลา้ปรึกษาครูเมืLอมีปัญหาดา้นครอบครัว     

23. ขา้พเจา้ปฏิบตัิตามคาํสัLงสอนของครู     

24. ขา้พเจา้ไม่สนใจปฏิบตัิตามกฎระเบียบทีLครูวางไว ้     

25. ขา้พเจา้ให้ความร่วมมือทุกครัM งเมืLอครูขอให้ร่วมกิจกรรม     

 

26. 

การปฏิบัติตนของครูต่อนักเรียน 

ครูสนใจปัญหาการเรียนของขา้พเจา้ 

    

27. ครูให้คาํปรึกษาเกีLยวกบัการเรียนแกข่า้พเจา้     

28. ครูให้คาํแนะนาํแก่ขา้พเจา้เสมอแมเ้ป็นช่วงนอกเวลาเรียน     

29. ครูให้ความเป็นกนัเองแกข่า้พเจา้     

30. ครูไม่ค่อยสนใจปัญหาส่วนตวัของขา้พเจา้     

31. ครูให้คาํปรึกษาเมืLอขา้พเจา้มีปัญหาส่วนตวั     

32. ครูว่ากล่าวตกัเตือนเมืLอเห็นขา้พเจา้ทาํผิดระเบียบ     

33. ครูให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเมืLอขา้พเจา้มีปัญหาดา้น

ครอบครัว 

    

34. ครูไม่สนใจแมจ้ะเห็นขา้พเจา้ไม่ตัMงใจเรียน     

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนทีH 1 ปีการศึกษา 2552 

กาํหนดให้มวลอะตอม     H =1  ,   C = 12 , N = 14 ,  O = 16 , Cl = 35.5,  S = 32  

ตอนทีH 1   จงเลอืกคําตอบทีHถูกต้องทีสุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ขอ้ความใดกล่าวถึงการระเหิด ไม่ ถูกตอ้ง 

1. ของแข็งทุกชนิดทีLสภาวะปกติสามารถระเหิดได ้

2. การระเหิดจะเกิดมากขึMนเมืLอเพิLมอุณหภูมิให้สูงขึMน 

3. เมืLอนาํของแข็งมาบดให้เป็นผงจะมีอตัราการระเหิดเพิLมขึMน 

4. การระเหิดคือ การทีLโมเลกุลของของแข็งแยกตวัออกกลายเป็นไอ 

2. เมืLอนาํของแข็งไปหลอมเหลว  พลงังานจะถูกดูดเขา้ไปเพืLออะไร 
1. ลดพลงังานจลน์ของระบบ   2. ทาํให้ปริมาตรของของแข็งเพิLมขึMน 

3.ทาํให้โมเลกุลมีพลงังานจลน์สูงกว่าแรงดึงดดูระหว่างกนั 

4. ทาํให้มีลกัษณะเป็นปฏิกริิยาดูดความร้อน 

3. กาํมะถนัรอมบิกและมอนอคลินิก ต่างก็มีสูตรโมเลกุล  S8  แต่แตกต่างกนัเพราะเหตุใด  

1. รูปผลึกต่างกนั    2. จุดหลอมเหลวต่างกนั 

3. ความหนาแน่นต่างกนั   4. การจดัเรียงโมเลกุลต่างกนั 

      4.   ถา้แรงยึดเหนีLยวระหว่างโมเลกุลของของเหลว A  มีค่ามากกว่าแรงยดึเหนีLยวระหว่างโมเลกุลของ   

ของเหลว B สมบตัิขอ้ใดต่อไปนีM ทีLของเหลว A มีค่านอ้ยกวา่ของเหลว B 

1. จุดเดือดปกต ิ   2. ความดนัไอทีLอุณหภูมิห้อง 

3. ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 

4. อุณหภูมิทีLทาํให้ของเหลวมีความดนัไอเท่ากบั 100 mmHg 

5.  ของเหลวใดมีความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอสูงสุด และเมืLอเปลีLยนสถานะเป็นก๊าซ สารใดจะมี

อตัราการแพร่สูงสุดในสภาวะเดียวกนั 

ของเหลว มวลโมเลกุล จุดเดือด(  ºC ) 

A 

B 

C 

D 

78.1 

142.6 

168.4 

215.5 

80.1 

197.5 

222.0 

174.0 

 

ตวัเลือก ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอสูงสุด อตัราการแพร่สูงสุด 

1. 

2. 

3. 

A 

C 

D 

C 

A 

B 

C 

A 



4. 

 6.   ของเหลว ก   ข   ค   และ ง   มีความดนัไอเป็น  0.75    0.53    0.11  และ   0.01   บรรยากาศ ตาม 

       ลาํดบั ทีLอุณหภูมิห้อง  ถา้ทาํให้อตัราการระเหยของของเหลว    ก   ข   ค   และ ง  เป็น   10  8   6  

      และ  2  ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อชัLวโมงตามลาํดบั    เมืLอนาํของเหลว 2  ชนิดๆละ    10   ลูกบาศก ์

      เซนติเมตร มาผสมกนั  ของเหลวผสมคู่ใดจะระเหยไดเ้ร็วทีLสุด 

  1.  ของเหลว  ก  กบั  ค   2. ของเหลว  ก  กบั  ง 

  3. ของเหลว  ข   กบั  ค   4.  ของเหลว  ค กบั  ง 

 7.   ก    ข   ค   ง   เป็นของเหลวทีLมีสมบตัิดงัแสดง 

ของเหลว จุดเดือด(  ºC ) การนาํไฟฟ้า การละลายนํMา ปฏิกิริยากบัโซเดียม 

ก 

ข 

ค 

ง 

100 

78 

80 

56 

Ö 

X 

X 

X 

Ö 

Ö 

X 

Ö 

Ö 

Ö 

X 

X 

การเรียงลาํดบัความดนัไอของของเหลวทัMงสีLในขอ้ใดถูก 

  1.  ก  >  ค > ข > ง    2. ข  >  ง > ค > ก 

  3. ก  >  ข > ค > ง    4. ง  >  ข > ค > ก 

 8.   จุดเดือดปกติของสาร A    สาร B   และสาร C  เท่ากบั   35 ºC        65 ºC  และ   56 ºC ตามลาํดบั   

       คาํกล่าวในขอ้ใดถูกตอ้ง 

  1.  ทีLอุณหภูมิ  25 ºC  ความดนัไอของสาร A   ตํLากว่าความดนัไอของสาร  A 

  2. ลาํดบัของแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสารทัMง 3 ชนิดเป็นดงันีM   สาร B   > สาร C > สาร A 

  3. ถา้ความดนัตํLากว่าความดนัไอ ณ จุดเดือดปกตขิองสาร สาร B จะมีจดุเดือดสูงกว่าจุดเดือดปกต ิ

  4. สามารถแยกสาร  A   B    และ C  ทีLผสมกนัไดด้ว้ยการกลัLน 

9. สมดุลไดนามิกของนํMาเกิดขึMนเมืLอใด 

1. ความดนัไอของนํMาเท่ากบัความดนัของบรรยากาศ 

2. อตัราการเกิดไอเท่ากบัอตัราการควบแน่น 

3. จาํนวนโมเลกุลของนํMาเท่ากบัจาํนวนโมเลกุลของไอนํMา 

4. พลงังานจลน์ของนํMาเท่ากบัพลงังานจลน์ของไอนํMา 

10. ทีLอุณหภูมิและความดนัเดียวกนั ถา้ของเหลว ก มีความดนัไอตํLากว่าของเหลว ข   ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 

1. ของเหลว ก  ระเหยไดง่้ายกว่าของเหลว ข  

2. ของเหลว ก  มีจุดเดือดสูงกว่าของเหลว ข 

3. ของเหลว ก  มีมวลโมเลกุลนอ้ยกว่าของเหลว ข 

4. ของเหลว ก มีแรงยึดเหนีLยวระหว่างโมเลกุลนอ้ยกว่าของเหลว ข 



11. จากขอ้มูลในตารางต่อไปนีM  ทีL 25 องศาเซลเซียส ของเหลวชนิดใดมีความดนัไอสูงทีLสุด 

สาร มวลโมเลกุล จุ ด เ ดื อ ด ( อ ง ศ า

เซลเซียส) 

นํMา 

เอทิลแอลกอฮอล ์

คลอโรฟอร์ม 

เอทิลอีเทอร์ 

18 

46 

119.5 

74 

100 

78.5 

61.3 

34.6 

  

1. นํMา  2. คลอโรฟอร์ม  3. เอทิลแอลกอฮอล ์ 4. เอทิลอีเทอร์ 

 

คําชี2แจง   จงใชข้อ้มูลต่อไปนีMตอบขอ้ 12-13 

 

ของเหลว ความตึงผิว(N/m) 

A 

B 

C 

D 

E 

0.485 

0.072 

0.022 

0.017 

0.016 

12. ของเหลวใดเมืLอนาํไปหยดบนวสัดุผิวเรียบชนิดเดียวกนัจะรักษารูปทรงไดค้่อนขา้งกลมมากทีLสุด 
1. A   2. B   3. C  4. D 

13. ของเหลวใดมีแรงยึดเหนีLยวระหว่างโมเลกุลมากทีLสุด 
1. E   2. D   3. C  4. A 

14. ขอ้ใดไม่ใช่ปรากฏการณ์ทีLเป็นผลของแรงดึงผิวของของเหลว 
1. แมลงเดินบนผิวนํMาได ้  2. โฟมลอยอยู่บนผิวนํMาได ้

3. นํMากลิMงไดบ้นใบบวั   4. หยดนํMาบนผิวของผลแอปเปิล 

15. เหตุใดเมืLอใส่นํMาในหลอดแกว้ขนาดเล็ก ระดบันํMาในหลอดจึงเป็นดงัรูป 

1. นํMามีแรงยึดเหนีLยวระหว่างโมเลกุลสูง 
2. นํMามีแรงเชืLอมแน่นระหว่างโมเลกุล 
3. นํMามีแรงยึดตดิกบัโมเลกุลของแกว้ 
4. นํMามีแรงยึดเหนีLยวระหว่างโมเลกุลนอ้ยกว่าแกว้ 

 

 

ระดบันํ )า 



 

 

 

16. กาํหนดความตึงผิวของนํMามีอุณหภูมิต่างๆเป็นดงันีM  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 0 25 50 75 

ความตึงผิว(N/m) 0.088 0.072 0.067 0.063 

1. ความตึงผิวของสารสูงขึMนเมืLออุณหภูมิเพิLมขึMน 

2. นํMาทีLอุณหภูมิตํLามีแรงยดึเหนีLยวระหว่างโมเลกุลตํLา 
3. ความตึงผิวของสารเปลีLยนแปลงนอ้ยมากเมืLออุณหภูมิเปลีLยนไป 

4. ความตึงผิวของนํMาทีL 100 องศาเซลเซียส มีค่านอ้ยกว่า 0.063 นิวตนั/เมตร 

 

17. ในการทดลองศึกษาสมบตัิของก๊าซ  ไดผ้ลดงัตาราง 

การทดลอง 
การเปลีHยนแปลงของก๊าซในหลอดฉีดยา 

ความดัน ปริมาตร อุณหภูมิ 

ตอนทีH 1 ขณะกดกา้นหลอดฉีดยา ณ อุณหภูมิห้อง 

ขณะดึงกา้นหลอดฉีดยา ณ อุณหภูมิห้อง 

เพิLมขึMน 

ลดลง 

b 

d 

c 

e 

ตอนทีH 2  เมืLอจุ่มหลอดฉีดยาในนํMาร้อน 

เมืLอจุ่มหลอดฉีดยาในนํMาเยน็ 

r 

x 

เพิLมขึMน 

ลดลง 

s 

y 

 

ขอ้ใดถูกตอ้ง 

    1. b = d ,  r = เพิLมขึMน ,    x =  ลดลง  2. c = e    b = เพิLมขึMน  ,  d = ลดลง 

   3.  r = x ,  s = เพิLมขึMน ,   y = ลดลง  4.  s = y  ,  c = เพิLมขึMน , e = ลดลง 

    

      18. ในการศึกษาสมบตักิารแพร่ของก๊าซ  ก   และ  ข  ทีL อุณหภูมิ 30 ºC  ไดข้อ้มูลดงันีM 

ก๊าซ มวลโมเลกุล เวลา (s) ระยะทาง(cm) 

ก 

ข 

X 

Y 

30 

30 

A 

b 

      

  ถา้ผลการทดลองปรากฏว่า ก๊าซ ก  แพร่ไดเ้ร็วกว่าก๊าซ ข  แลว้ขอ้ใดถูกตอ้ง 

  1. a < b ,  x < y   2. a < b ,  x > y        3. a > b ,  x > y 4. a > b ,  x < y 



 

 

19. ภาชนะ 2 ใบ ซึLงมีปริมาตรเท่ากนั บรรจกุ๊าซต่างชนิดกนัทีLความดนัเดียวกนั ขอ้ความต่อไปนีMขอ้ใด

ถูกตอ้ง 

1. ภาชนะทัMง 2 ใบ จะตอ้งมีอุณหภูมิเท่ากนั  

               2. ภาชนะทัMง 2 ใบ จะตอ้งมีก๊าซทีLมีมวลเท่ากนั 

               3. ถา้ภาชนะทัMง 2 ใบ  มีก๊าซทีLมีมวลเท่ากนั จะตอ้งมีอุณหภูมิเท่ากนั 

               4. ถา้ภาชนะทัMง 2 ใบ  มีจาํนวนโมเลกุลเท่ากนั จะตอ้งมีอุณหภูมิเท่ากนั 

20. แก๊สจริงอาจมีสมบตัิใกลเ้คียงกบัแก๊สสมบูรณ์ได ้เมืLออยู่ในระบบทีLเป็นอย่างไร 

1. อุณหภมิูสูง ความดนัตํLา   2.  อุณหภูมิตํLา ความดนัสูง 

3. อตัราเร็วในการเคลืLอนทีLของโมเลกุลคงทีL 4. อุณหภูมิคงทีL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตอนทีH 1 จงเลอืกคําตอบทีHถูกต้องทีHสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

ข้อ 

 

ตัวเลือก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

3                     

4                     

 

 

ตอนทีH 2 จงเติมคําตอบในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1.  ความดนัของแก๊ส 380 torr มีค่าเท่ากบักีLมิลลิเมตรปรอทและกีLบรรยากาศ  

(จงแสดงวิธีคาํนวณ) ( 2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.  จากการทดลองเรืLอง ผลของความดนัหรืออุณหภูมิทีLมีตอ่ปริมาตรของแก๊ส ในตอนทีL 1 ซึLงนาํหลอดฉีดยา

มาอุดปลายนิMวแลว้กดกา้นหลอดฉีดยาลงไป จะพบว่าความดนัของหลอดฉีดยา…………………………….

และปริมาตรของแก๊ส……………………และเมืLอปล่อยมือออกความดนัในหลอดฉีดยาจะ………………..

และปริมาตรของแก๊สจะ……………………ซึLงเป็นไปตามกฎของ…………………………………………. 

จากการทดลองเรืLองผลของความดนัหรืออุณหภูมิทีLมีต่อปริมาตรของแก๊ส ในตอนทีL 2 เมืLอจุ่มแก๊สใน

กระบอกฉีดยาลงในนํMาร้อน จะพบว่าอุณหภูมิของแก๊สจะ ……………….และปริมาตรของแก๊สจะ………... 

เมืLอจุ่มแก๊สในกระบอกฉีดยาลงในนํMาเยน็อุณหภูมิของแก๊สจะ………………………..และปริมาตรของแก๊ส

จะ………………………………ซึLงเป็นไปตามกฎของ…………………………………………( 4 คะแนน) 

3.  จากการทดลองเรืLองการแพร่ของแก๊ส NH3 และแก๊ส HCl จะพบว่าแก๊ส……………………เคลืLอนทีLได้

เร็วกว่าแก๊ส………………..เพราะ…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...( 2 คะแนน) 

 



 

ตอนทีH 3   จงแสดงวิธีการคํานวณเพืHอหาคําตอบทีHโจทย์กําหนดให้ถกูต้อง (12 คะแนน) 

1.  แก๊สออกซิเจนจาํนวนหนึLงมีปริมาตร 250 cm3 ความดนั 1 บรรยากาศ จะมีปริมาตรกีL dm3 เมืLอเปลีLยน

ความดนัเป็น 380 mmHg โดยอุณหภูมิคงทีL ( 2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  แก๊สไนโตรเจนปริมาตร 20 ลิตร  ทีLอุณหภูมิ 373 เคลวนิ  เมืLอทาํให้อุณหภูมิลดลงเป็น 273 เคลวิน โดย

ความดนัของแก๊สไม่เปลีLยนแปลง ปริมาตรของแก๊สเป็นเท่าใด (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………………………………..

……………………...………………………………………………………………………………………... 

3.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซดบ์รรจุในภาชนะปริมาตร 5 L อุณหภูมิ 30 °C ความดนั 900 mmHg ถา้ภาชนะทีL

บรรจุให้มีสภาวะทีL STP ปริมาตรของแก๊สจะเพิLมขึMนหรือลดลงจากเดิมเท่าไหร่ (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  

4.  จงคาํนวณหาปริมาตรของแก๊สไนโตรเจน (N2) ปริมาณ 2 โมลทีL STP (3 คะแนน) 

กาํหนดให้ มวลอะตอมของ N = 14 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….... 

5.  บรรจุแกส๊ออกซิเจนจาํนวน 0.885 กิโลกรัม ไวใ้นถงัเหล็กซึLงปริมาตร 438 ลิตร จงคาํนวณความดนัของ

แก๊สออกซิเจนในถงัทีLอุณหภูมิ 21 oC  ( 4 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 



6.  แก๊สชนิดหนึLงทีL STP ปริมาณ 2 โมล มีมวล 10 กรัม ถา้แก๊สมีปริมาตร 30 dm3 ทีLอุณหภูมิ 77 °C ความดนั 

1 บรรยากาศ แก๊สจาํนวนนีMจะมีมวลกีLกรัม ( 4 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.  จงเรียงลาํดบัการแพร่ของแก๊สจากเร็วไปชา้ของแก๊สต่อไปนีM  Ne, CH4 , CO, SO2 , HF, และ Cl2  

(มวลอะตอมของ Ne = 20, O = 16, C =12, H = 1, S = 32, F = 19, Cl = 35.5) (2 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

8.  แก๊สไฮโดรเจน (H2) แพร่ไดเ้ร็วกว่าแก๊สออกซิเจน(O2) กีLเท่า (มวลอะตอมของ H = 1,O = 16) 

 (3 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….......................... 

9.  ทีL STP แก๊สชนิดทีL 1 ทีLเคลืLอนผ่านผนงัเขา้ไปในสุญญากาศใชเ้วลา 900 วินาทีและแก๊สชนิดทีL 2 จาํนวน

เท่ากนัแพร่ผ่านใชเ้วลา 300 วินาที แก๊สชนิดใดหนกักว่ากนัและหนกักว่ากีLเท่า (3 คะแนน) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 


