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บทคดัย่อ 
 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1)  ศึกษาระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์2)  ศึกษาปัจจยัดา้น
ลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา และปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อนของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 3)  ศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2559 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนวิทยาลัยครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เขตหลกัส่ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมจาํนวนทั้งหมด 48 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ
ดว้ยวิธีเพิ่มตวัแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1.  นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ส่วนใหญ่มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม (Grade Point Average: GPA) 3.51-4.00
จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.61 
 2.  ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้าน
ครอบครัวและเพ่ือน ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean= 4.36, 
S.D.= 0.77) 
 3.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษา และการสนบัสนุนและ
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สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั โดยปัจจยัทั้งสองร่วมกนัพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นกัศึกษาไดร้้อยละ 23.6 
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ระดบับณัฑิตศึกษา 
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Abstract 

The study has the following aims: (1)  to investigate the educational achievement of the 
Curriculum and Instruction Program graduate students, Dhurakij Pundit University, (2)  to 
investigate the personal, program management, and family factors of the Curriculum and 
Instruction Program students, (3)  to investigate the factors that would contribute to the 
educational achievement of the Curriculum and Instruction Program students, Dhurakij Pundit 
University. The subjects were 48 Curriculum and Instruction Program graduate students, Dhurakij 
Pundit University. The data were collected when the students were in the first semester of their 
2nd and 3rd year into the program. The research instruments included the questionnaires on the 
factors that would affect the educational achievement of the students. Data were analyzed using 
the descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis. 

The results were as follows: 
 1)  The grade point average (GPA) of the majority of the graduate students (81.25%), or 
39 of them, was in the range between 3.51-4.00, and  the average GPA was 3.61. 
 2)  The students’ personal factor, the program management factor, and family factor were 
found to be at the high level (Mean= 4.36, S.D.= 0.77). 
 3)  The factors that affected the educational achievement of the students at the 0.05 level 
of significance were the students’ attitudes and motivation and the support and the environment of 
the university. When both factors were combined, it was found that they could 23.6 percent 
predict the educational achievement of the students. 
Keywords: Educational achievement, Curriculum and Instruction Program, Graduate students 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
 การศึกษามีบทบาทสําคญัในการช่วยพฒันาคนทั้ งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและ 
ช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาใหมี้คุณภาพ มีมาตรฐาน
ความเป็นเลิศ ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษา 
ดงัท่ีมาตรา 6 กล่าวไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น.5)  
  มนุษยมี์ความเช่ือประการหน่ึงว่า การศึกษา คือ การสร้างคนใหมี้ความรู้ ความสามารถ   
มีคุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้ งมีทักษะพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต  มีความพร้อมท่ีจะ
ประกอบการงานอาชีพ และสามารถดาํรงตนใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข กล่าวไดว้่าการศึกษา
เป็นความจาํเป็นและสาํคญัสูงสุดของชีวิต เน่ืองจากการศึกษานั้นสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาไดใ้นทุก 
ๆ ดา้น มนุษยน์ั้นตอ้งการปัจจยัส่ี อนัไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค แต่ส่ิง
เหล่าน้ีไม่สามารถเกิดข้ึนหรือพฒันาไดเ้ลย หากมนุษยไ์ม่มีการศึกษาหาความรู้   
 ท่ามกลางกระแสสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดปรากฏการณ์ทั้งดา้นดี 
และด้านร้าย ประเทศไทยต้องพยายามก้าวให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์เหล่าน้ี   
ในภาวะเช่นน้ี “การศึกษา” คือส่ิงสาํคญัท่ีทุกคนตอ้งร่วมแรงร่วมใจกนั เพราะการศึกษาทาํให้คน
ฉลาด มีเหตุผล คิดแก้ไขปัญหาเป็น ประเทศไทยจะก้าวไปในทิศทางใดหรืออยู่ลาํดับท่ีเท่าไร 
ในสายตาของคนต่างชาตินั้นลว้นข้ึนอยู่กบัการศึกษา เพราะการศึกษาสร้างคน และคนสร้างชาติ  
จะช่วยพฒันาสงัคมใหเ้กิดความกา้วหนา้และมีสุข 
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วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย  ์ให้ความสําคญัในการพฒันาคุณภาพ
การ ศึกษา  และได้ดํา เ นินการตามกรอบมาตรฐาน คุณวุ ฒิ ระดับ อุดม ศึกษาแ ห่งชา ติ  
(Thai Qualifications Framework: TQF) ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานประกอบดว้ย ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก รวมถึงการสร้างคุณลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษา 
วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เปิดสอนหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 มีพนัธกิจในการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ 
มีความรับผดิชอบสูง และมีคุณธรรม  เสริมสร้างงานวิจยั และความเป็นเลิศทางวิชาการ บริหารงาน
ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และโปร่งใส บริการวิชาการ เพื่อสอดรับกับกระแสโลกาภิวตัน์  
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ด้
ปรับปรุงหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน และไดรั้บการรับรอง
ปริญญาจากครุสภา เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรกําหนด มีสิทธ์ิขอข้ึน
ทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครูได้ และในช่วงปีการศึกษา  2557  ถึง  ปีการศึกษา  2558  
รับนักศึกษาจาํนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน อีกทั้งยงัมีโครงสร้างหน่วยกิตในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  
3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบงัคบั 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต การฝึกปฎิบติัวิชาชีพ 6 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ,์ 2559, ออนไลน์)  
ผูว้ิจยัมองเห็นว่าผูท่ี้จบปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ เร่ิมมีความตอ้งการจะเขา้มาศึกษา หลกัสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อท่ีจะมุ่งมั่นจะประกอบวิชาชีพครู  
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาครุศาสตร์ท่ีผ่านมาผูว้ิจัยได้สังเกตเห็นความ
แตกต่างของการเรียนรู้ของนกัศึกษาในหลกัสูตรน้ี  กล่าวคือ ในบางรายวิชานกัศึกษาให้สนใจใน
การเรียนดี  และมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูง  แต่ในบางรายวิชานักศึกษาสนใจเรียนน้อย  
และมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาตํ่า   

ดังนั้ น  ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่ง ท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของบณัฑิตศึกษา เพราะปัจจยัเหล่าน้ี
อาจทาํให้เกิดความสาํเร็จต่อการเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา และเป็นส่ิงท่ีสถาบนัควรนาํขอ้มูลมา
ศึกษา เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการนาํมาพฒันาปรับปรุงในการผลิตมหาบณัฑิตของสถาบนัให้มี
คุณภาพเพิ่มยิ่งข้ึน อีกทั้ งหลกัสูตรยงัสามารถนําผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงหลกัสูตรในอนาคตและพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตร

และการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา และปัจจยัดา้น

ครอบครัวและเพื่อนของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์
3.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
1.3  สมมติฐานของการวจัิย 

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา และปัจจยัดา้นครอบครัว
และเพื่อน สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
   
1.4  ขอบเขตของการวจัิย 
  กลุ่มเป้าหมาย 
   นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
เขตหลกัส่ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมจาํนวนทั้งหมด 50 คน 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตวัแปรตน้  
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา  
1. ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
2. ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา  
3. ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน 

  ตวัแปรตาม   
  ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
  ระยะเวลาในการวิจยั   
  ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 1 ภาคการศึกษา   
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1.5  กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัจจัย หมายถึง เหตุอันเป็นทางให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เป็นส่ิงท่ีมีส่วน
สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความสามารถทางการเรียน รวมถึงส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคด้านการเรียน 
ของนกัศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประการ ดงัน้ี 
  1 .  ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล  หมายถึง  ปัจจัย เ บ้ืองต้นในการดํารงชีวิต 
ท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อท่ีพร้อมจะเกิดการเรียนรู้ ประกอบไปดว้ย 2 ดา้น ดงัน้ี 

1.1.1  เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษา 
1.1.2  พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

 2. ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา หมายถึง สภาพหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนในขณะทาํการสอน ตลอดจนรวมไปถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อันจะส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา ประกอบไปดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 

ตัวแปรต้น 
1.  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
 1.1  เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษา 
 1.2  พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2.  ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา 
 2.1  หลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์ 
 2.2  คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของ
อาจารย ์
 2 .3   การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยั 
3.  ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน 
 3.1  การสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง 
 3.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 
 

ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

DPU



5 
 

1.2.1  หลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์ 
1.2.2  คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์
1.2.3  การสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั 

 3.  ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน หมายถึง การส่งเสริม ช่วยเหลือ เก้ือกลูเก่ียวกบัการ
เรียนของนักศึกษา โดยครอบครัวและความสัมพนัธ์กับเพื่อน สัมพนัธภาพและความเก่ียวขอ้ง
ระหวา่งนกัศึกษากบัเพื่อนร่วมหอ้งเรียน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ดา้น ดงัน้ี 

1.3.1  การสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง 
1.3.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา หมายถึง ผลการศึกษาเฉล่ียสะสม (Grade point average : 
GPA) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ไดม้าจากการสอบถามในแบบสอบถาม และตรวจสอบจากแผนก
ทะเบียนของสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ของวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ชั้นปีท่ี 2 และ ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 
 
1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ทราบถึงระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชา

หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2.  ทราบถึงระดบัของปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
3.  เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง แกไ้ขระบบการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพมากข้ึนและ

สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการวางแผน ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันาการเรียนรู้ของตน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยค์ร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
2.1  แนวคิดและเอกสารท่ีเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

2.1.1  ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
2.1.2  การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
2.1.3  ทฤษฎีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
2.3  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรในงานวิจยั 

2.3.1  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล   
2.3.1.1  เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษา 
2.3.1.2  พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

2.3.2  ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา 
2.3.2.1  หลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์ 
2.3.2.2  คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์
2.3.2.3  การสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั 

2.3.3  ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน 
2.3.3.1  การสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง 
2.3.3.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 

2.4  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2.5  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบสอบถาม 
2.6  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  แนวคดิและเอกสารทีเ่กีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
2.1.1  ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (Achievement) เป็นสมรรถภาพในดา้นต่าง ๆ ท่ีนักเรียนได้
จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มจากครูผูส้อน ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาเป็น
ส่ิงท่ีช้ีผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา ซ่ึงนอกจากจะเป็นเร่ืองการพฒันาความรู้ความสามารถทาง
สติปัญญาของผูเ้รียนแลว้ ยงัแสดงถึงคุณค่าของหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ความรู้
ความสามารถของอาจารยห์รือครูผูส้อน และผูบ้ริหาร สําหรับความหมายของผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษามีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน สรุปไดด้งัน้ี  

อัจฉรา สุขารมณ์  และอรพินทร์ ชูชม (2530) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การศึกษา หมายถึง ระดับความสําเร็จท่ีได้รับจากการศึกษาซ่ึงได้ประเมินผลจากสองวิธี คือ  
(1) กระบวนการท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ โดยใชแ้บบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาโดยทัว่ไป  
(2) กระบวนการท่ีได้จากเกรดเฉล่ียของสถาบนัการศึกษาซ่ึงตอ้งอาศยักรรมวิธีท่ีซับซ้อน 
และช่วงเวลาท่ียาวนาน 

อุทุมพร จามรมาน (2535) อธิบายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เป็นการบอก
ความสามารถของผูเ้รียน ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ความพยายามในการเรียน ทกัษะในการศึกษาเล่า
เรียนและการปฏิบติั มีการเขา้หอ้งเรียน มีความสนใจและมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพ  

ราชบัณฑิตยสถาน  (2546 )  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ .  2542  
ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “สมัฤทธ์ิ” วา่ หมายถึง ความสาํเร็จ (ในคาํวา่ สมัฤทธ์ิผล) 

สุดาลักษณ์  เข็มพรมมา (2548) ให้ความหมายของ “ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา”  
ว่า หมายถึง ความรู้หรือทกัษะของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนรู้ โดยการแสดงออกซ่ึงความสาํเร็จ 
ของบุคคลในการเขา้ถึงความรู้ใด ๆ นั้น สามารถวดัไดด้ว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทัว่ไป  
 ชวาล แพรัตกุล (2517) ไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา หมายถึง ความรู้
ทกัษะและสมรรถภาพทางสมองในดา้นต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการสั่งสอนของครู ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธ์ิ  
 ไพศาล หวงัพาณิช (2526) ไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิ (Achievement)  
หรือผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา หมายถึง คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการ
เรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกฝน
อบรม หรือจากการสอน ซ่ึงไดแ้ก่ ความจาํ ความเขา้ใจ การวิเคราะห์ การนาํไปใช ้การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า 
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เวป็เตอร์ออนไลน์ (Webster’s Online Dictionary, 2007) ให้ความหมายว่า หมายถึง 
สถานะท่ีแสดงถึงความสาํเร็จในบางส่ิงบางอยา่ง  

กู๊ด (Good, 1973) ไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) หมายถึง 
ความสาํเร็จ ความคล่องแคล่ว ความชาํนาญในการใชท้กัษะหรือการประยกุตใ์ชค้วามรู้ต่าง ๆ ส่วน
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา หมายถึง ความรู้หรือทกัษะอนัเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียน
มาแลว้ ซ่ึงไดจ้ากการทดสอบของครูผูส้อนหรือผูรั้บผดิชอบในการสอนหรือทั้งสองอยา่งร่วมกนั  

เมเรน (Mehren, 1976) ไดใ้หค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา หมายถึง ความรู้ 
ทกัษะและสมรรถภาพของสมองดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนต่อการเรียนแต่ละวิชาซ่ึงสามารถวดัไดจ้าก
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา หมายถึง 
ความสาํเร็จ ความสามารถของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากผ่านกระบวนการเรียนการสอน การฝึกฝนอบรมมาแลว้ ซ่ึงวดัผลความสําเร็จหรือระดบั
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาว่ามีความรู้มากน้อยจากผลของคะแนนสอบในแต่ละวิชา  
และประเมินผลออกมาในรูปของผลการศึกษาเฉล่ียสะสม ในการวิจยัคร้ังน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาจึงหมายถึง ผลการศึกษาเฉล่ียสะสมของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา วิทยาลยัครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ชั้นปีท่ี 2 และ ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 
 2.1.2  การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาตามแนวคิดของ บลูม (Bloom, 1976) มี 6 ระดบั ดงัน้ี 
 1.  ความจาํ คือ ความสามารถจาํเร่ืองต่าง ๆ ได ้เช่น คาํจาํกดัความ สูตรต่าง ๆ วิธีการ เช่น 
นกัเรียนสามารถบอกช่ือสารอาหาร 5 ชนิดได ้นกัเรียนสามารถบอกช่ือธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบของ
โปรตีนไดค้รบถว้น 

 2.  ความเขา้ใจ คือ สามารถแปลความ ขยายความ และสรุปใจความสาํคญัได ้  
 3.  การนาํไปใช ้คือ ความสามารถนาํความรู้ ซ่ึงเป็นหลกัการ ทฤษฎี ฯลฯ ไปใชใ้น
สภาพการณ์ท่ีต่างออกไปได ้
 4.  การวิเคราะห์ คือ ความสามารถแยกแยะขอ้มูลและปัญหาต่าง ๆ ออกเป็นส่วนยอ่ย 
เช่น วิเคราะห์องคป์ระกอบ ความสมัพนัธ์ หลกัการดาํเนินการ 
 5.  การสังเคราะห์ คือ สามารถนําองค์ประกอบ หรือส่วนต่าง ๆ เขา้มารวมกันเป็น
หมวดหมู่อยา่งมีความหมาย 
 6.  การประเมินค่า คือ สามารถพิจารณาและตดัสินจากขอ้มูล คุณค่าของหลกัการโดยใช้
มาตรการท่ีผูอ่ื้นกาํหนดไวห้รือตวัเองกาํหนดข้ึน 
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 2.1.3  ทฤษฎีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
ในการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษานั้น มีผูใ้ห้ความสนใจ 

ศึกษารูปแบบและพฒันารูปแบบผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาไวห้ลายท่านดงัน้ี  
รูปแบบการศึกษาของสาํเริง บุญเรืองรัตน์  
ในปี ค.ศ.1978 สาํเริง บุญเรืองรัตน์ (สาํเริง บุญเรืองรัตน์, 2521,น.18) ไดศึ้กษารูปแบบ

ของผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาในสถานศึกษา แสดงดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
  
ภาพที ่2  แผนภูมิแสดงรูปแบบผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของ สาํเริง บุญเรืองรัตน์ 
 

จากการศึกษาถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา พบว่า สาเหตุ
หน่ึงท่ีทาํให้เกิดปัญหาต่อการศึกษา และมีผลต่อการศึกษา คือการจดัการเรียนการสอนและการสร้าง
เจตคติ ความรู้สึกต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของครูท่ีจะจดัหาวิธีท่ี
เหมาะสมนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึน  

รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียนของบลูม  
ปี  ค .ศ .  1976  บลูมได้เสนอรูปแบบการเรียนรู้ในโรงเ รียน  รูปแบบของบลูม 

ให้แนวคิดสําคญัเก่ียวกับตัวแปรบางตัวจากรูปการเรียนรู้ของแคร์โรล เช่น คุณภาพการสอน 
องคป์ระกอบดา้นจิตใจ หมายถึง ความสนใจในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ทศันคติท่ีมีต่อวิชา 
ท่ีเรียน ฯลฯ องคป์ระกอบดา้นจิตใจมีส่วนอยูใ่นความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตอน
ปลายเทอม  ร้อยละ25  ส่วนคําว่า  คุณภาพการสอนนั้ น  บลูมพิจารณาจากกิจกรรมต่าง  ๆ  
ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม 4 อยา่ง คือ การช้ีแนะ การมีส่วนร่วม 
การเสริมแรง และการแกไ้ขขอ้บกพร่องในการเรียน คุณภาพการสอนมีส่วนอยูใ่นความแปรปรวน
ของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ร้อยละ 25 และตวัแปร คือ ความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานในการเรียน 
องคป์ระกอบดา้นจิตใจและคุณภาพการสอนรวมกนั มีส่วนอยู่ในความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาตอนส้ินเทอม ร้อยละ 90 (Bloom, 1976, p.169 - 174) ตามรูปแบบดงักล่าว ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษาไดรั้บอิทธิพลทางการเรียนจากกระบวนการเรียนการสอนและองคป์ระกอบทางดา้น

สภาพแวดลอ้ม กระบวนการเรียนการสอน ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา DPU
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สภาพแวดลอ้ม ตวัแปรท่ีเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ เวลาท่ีใชใ้น
การเรียนกบัคุณภาพการสอน ส่วนตวัแปรองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มแบ่งออกเป็น 4 พวก คือ 
ส่ิงแวดลอ้มภายในชั้นเรียน การจดัระบบชั้นเรียน การจดัระบบโรงเรียนและส่ิงแวดลอ้ม 
 
2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

อเลก็ซานเดอร์และซิมงส์ (Alexander and Simmons, 1975) ไดก้ล่าวไวว้่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาเป็นฟังก์ชนัของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโรงเรียน ปัจจยัเก่ียวกบักลุ่มปัจจยัของอิทธิพล
ภายนอกอ่ืน ๆ เช่น สภาพชุมชน ปัจจยัทางดา้นเชาวปั์ญญา ปัจจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของนกัเรียน
รวมทั้งภูมิหลงัทางเศรษฐกิจและสังคมของนกัเรียน และยงัมีความแปรปรวนอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถ
อธิบายไดอี้ก  

บลูม (Bloom, 1976) ไดศึ้กษาตวัแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา พบว่า  
มีตวัแปรอยู ่3 ประการท่ีเก่ียวขอ้ง คือ  

1)  พฤติกรรมดา้นความรู้และความคิด (Cognitive Entry Behaviors) หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ ความถนดั และพ้ืนฐานของผูเ้รียนท่ีมีมาก่อน  

2)  คุณลกัษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) หมายถึง แรงจูงใจท่ีทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความอยากเรียน อยากรู้ส่ิงใหม่ ไดแ้ก่ ความสนใจในวิชาเรียน เจตคติต่อเน้ือหาวิชา 
ระบบการเรียนและสถาบนั การยอมรับความสามารถของตนเอง เป็นตน้  

3)  คุณภาพทางการเรียนการสอน (Quality of Instruction) หมายถึง การเรียนการสอน
หรือประสิทธิผลท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บผลสาํเร็จในการเรียน ไดแ้ก่ การไดรั้บคาํแนะนาํการปฏิบติัและ
แรงเสริมของผูส้อนท่ีมีต่อผูเ้รียน เป็นตน้  

เพรสคอตต ์ (Prescott, 1961) ไดท้าํการสรุปองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของนกัเรียนไว ้6 ดา้น ดงัน้ี  

1)  องคป์ระกอบทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพ 
ขอ้บกพร่องและลกัษณะท่าทางของร่างกาย  

2)  องคป์ระกอบทางความรัก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของบิดามารดา และความ สัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว  

3)  องคป์ระกอบดา้นวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความเป็นอยูข่องสมาชิกใน
ครอบครัว การอบรม และฐานะทางบา้น  

4)  องคป์ระกอบดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนวยั
เดียวกนั  
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5)  องคป์ระกอบทางการพฒันาแห่งตน ไดแ้ก่ สติปัญญา ความสนใจ  
6)  องคป์ระกอบทางการปรับตวั ไดแ้ก่ ปัญหาการปรับตวั การแสดงออก  
อริยา คูหา และบญัญติั ยงยว่น (2547) กล่าวถึง องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษา ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ  
1)  ความพร้อมดา้นสติปัญญา หรือความรู้ ทกัษะพื้นฐาน  
2)  บุคลิกภาพหรือจิตลกัษณะ เช่น แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ อตัมโนทศัน์  
3)  พฤติกรรมการเรียน เช่น วิธีการเรียน การผลดัวนัประกนัพรุ่ง  
4)  บรรยากาศในการเรียน เช่น ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน วิธีการสอนของครู 
5)  ตวัแปรทางประชากร เช่น อาย ุ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา

ของบิดามารดา เป็นตน้  
การ์เย ่และบริกซ์ (Gagne and Briggs, 2550) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้เป็น 2 

ประเภท คือ  
1.  ปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัเดิมของการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยการใหส่ิ้งเร้าพร้อมกบั

ใหผู้เ้รียนตอบสนองในส่ิงท่ีตอ้งการ การทาํซํ้ าคือการให้ผูเ้รียนเรียนรู้โดยใชส่ิ้งเร้าแลว้ตอบสนอง
หลาย ๆ คร้ัง จนสามารถเรียนรู้ได ้การใหก้ารเสริมแรง คือ การเสริมกาํลงัใจใหเ้กิดความพอใจใน
การเรียนรู้ 

2.  ปัจจยัภายใน เป็นส่ิงภายในท่ีผูเ้รียนตอ้งมีเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ขอ้เทจ็จริงขณะเรียน
ขณะนั้นหรือระลึกจากท่ีเคยเรียนมาแลว้ ทกัษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถในการใชส้มอง
เพ่ือการเรียนรู้ โดยระลึกจากประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผ่านมา ยุทธศาสตร์ หมายถึง สมรรถภาพท่ี
ควบคุมการเรียนรู้ ความตั้งใจ การจาํ และพฤติกรรมการคิดของมนุษยเ์ป็นกระบวนการทาํงาน
ภายในสมองของมนุษย ์ผูเ้รียนอาจไดรั้บแนวทางในขณะเรียน 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2548) ไดก้ล่าวถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีสาํคญัในการเรียน
การสอน ไดแ้ก่  

1.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิตามแนวคิดของแอทคินสัน อธิบายถึงในสถานการณ์หน่ึง ผูท่ี้มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะมีความพยายามท่ีจะทาํงานนั้นให้สําเร็จ โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน ถา้
ผลงานสูงกวา่หรือเท่าเกณฑม์าตรฐานก็ถือว่าประสบผลสาํเร็จตามความคิดเขา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
จะข้ึนอยูก่บั 3 องคป์ระกอบ คือ  

1.1  ความคาดหวงั หมายถึง การคาดล่วงหน้าถึงผลการกระทาํของตน คนท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงจะคาดล่วงหนา้ถึงความสาํเร็จของงาน  

1.2  ส่ิงล่อใจ คือ ความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการทาํงาน  
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1.3  แรงจูงใจจากความพึงพอใจในการแสวงหาความสุขและหลีกเล่ียงความผดิหวงั 
คนเรากระทาํการใดก็ย่อมหวงัไดรั้บความสุขความพอใจกบัการกระทาํ ตอ้งการความสําเร็จและ
กลวัความลม้เหลว  

2.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด์ กล่าวถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นความ
ต้องการท่ีจะทาํงานให้ประสบความสําเร็จ ถือว่าเป็นแรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีสุดของมนุษย์ และ 
มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของส่วนตวั และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกบั
พื้นฐานทางวฒันธรรมของสังคม และการอบรมเล้ียงดู รวมทั้งผลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีมีต่อ
สงัคมดว้ย เขามีความคิดว่าการอบรมเล้ียงดูและวฒันธรรมของสังคมท่ีเนน้ความสาํเร็จ คือท่ีมาของ
สังคมท่ีประสบความสาํเร็จ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมในสังคมท่ีเห็นความสาํเร็จ จะทาํใหพ้่อแม่อบรม
เล้ียงดูนกัเรียน โดยพ่อแม่จะพยายามฝึกให้เด็กช่วยตวัเอง ฝึกการคิดแกปั้ญหา และใหก้ารเสริมแรง
พฤติกรรมท่ีมุ่งความสาํเร็จในการเรียนและการทาํงาน การอบรมเล้ียงดูจะพฒันาให้เด็กเติบโตเป็น
คนท่ีตอ้งการความสาํเร็จ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดว้ย แมคเคลแลนดไ์ดพ้บว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจกับการอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่มีค่อนขา้งสูง การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในตวัของเด็กเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะครอบครัวท่ีพ่อแม่เล้ียงดูแบบเดินทาง
สายกลาง ไม่ใช้อาํนาจบาตรใหญ่ ไม่ตามใจเด็กจนเกินไป ไม่เค่ียวเข็ญให้เด็กทาํในส่ิงท่ีเกิน
ความสามารถของเขา ไม่วางมาตรฐานความสาํเร็จไวสู้งหรือตํ่าเกินไป ส่งเสริมใหเ้ด็กช่วยตวัเองให้
ทาํอะไรเองตั้งแต่ยงัเด็ก เม่ือพ่อแม่และครูให้ความรักความอบอุ่นและสนับสนุนแก่เด็ก เขาจะ
ประสบความสาํเร็จดว้ยตวัเอง  

3.  แรงจูงใจในการเรียนรู้ แรงจูงใจเป็นแรงเสริมท่ีเกิดจากทั้งภายในและภายนอกเป็น
ขวญัและกาํลงัใจในการเรียนรู้และการทาํงาน ครูสามารถพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะ 
ในดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียนให้เกิดผลดี จึงตอ้งมีการพฒันาแรงจูงใจ สร้างขวญัและกาํลงัใจ การจดั
สภาพการเรียนและการทาํงาน รวมทั้งการให้บทเรียนท่ีเหมาะสมกบัสติปัญญาความสามารถของ
ผูเ้รียนดงัน้ี  

3.1  แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน ครูพยายามปรับบทเรียนและสภาพ
หอ้งเรียนท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดแก่นกัเรียนดว้ย  

 3.1.1  แรงจูงใจภายนอก ไดแ้ก่ ผลการศึกษา การไดรู้้ผลและความสาํเร็จของส่ิง
ท่ีไดเ้รียนไปแลว้ เป็นแรงจูงใจภายนอก  

 3.1.2  แรงจูงใจภายใน ไดแ้ก่ ความอยากรู้อยากเห็น อยากสํารวจตรวจตรา 
อยากจดัการ มาสโลว ์(Maslow , 1970, p.16) ถือว่าเป็นความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต ทาํให้
มนุษยแ์สวงหาส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการและพอใจท่ีตวัเองไดพ้บไดท้าํ ครูจะพบวา่เดก็ไม่ชอบความอยูน่ิ่ง 
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การให้เด็กอยู่น่ิง ๆ และไม่ให้ซักถาม จึงขดักบัความตอ้งการและแรงจูงใจของเด็ก เด็กเป็นผูท่ี้
ตอ้งการแสวงหาดว้ยความอยากรู้อยากเห็น หากครูไดใ้ชค้วามรู้ อยากทดลองผูเ้รียนใหถู้กทาง และ
เป็นการเรียนในส่ิงท่ีเขาสนใจกจ็ะใหเ้ขาไดป้ระสบผลสาํเร็จในส่ิงท่ีตอ้งการ  

3.2  ลกัษณะของบทเรียน บทเรียนหรืองานท่ีให้ผูเ้รียนทาํ อาจทาํให้เกิดแรงจูงใจ 
ในการเรียนสูงหรือตํ่าได ้เช่น ความยากง่ายของบทเรียน ความยากง่ายน้ีอาจวดัจากทศันะของผูเ้รียน
เอง ความยากง่ายน้ีจะสัมพนัธ์กบัความสามารถ ความตอ้งการ ความพอใจของผูเ้รียนแต่ละคน 
บทเรียนอย่างเดียวกนั อาจยากไปสําหรับนักเรียนคนหน่ึง และอาจง่ายไปสําหรับนักเรียนอีกคน
หน่ึงก็ได ้นอกจากน้ีความน่าสนใจของบทเรียนก็มีผลในดา้นแรงจูงใจ บทเรียนหรืองานท่ีทา้ทาย
ความสามารถ งานท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกทาํงานท่ีมีค่าตอบแทน งานท่ีสร้างช่ือเสียงเป็น
แรงจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ 

3.3  ความคาดหวงั เป็นความคาดหวงัท่ีมาจากบุคคล 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ความคาดหวงั
จากกลุ่ม เช่น เพื่อน และความคาดหวงัจากบุคคลท่ีสําคญัสําหรับนักเรียน เช่น พ่อ แม่ และครู  
เป็นตน้ จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั คือ    

 3.3.1  ความคาดหวงัจากกลุ่ม เป็นเสมือนสถานท่ีทาํใหผู้เ้รียนท่ีเป็นสมาชิกของ
กลุ่มถูกกระตุน้ใหค้ลอ้ยตามและพยายามท่ีจะทาํตาม ถา้ครูพยายามปลูกฝังค่านิยมในดา้นความเช่ือ
ในตน ความพยายามและความสาํเร็จให้แก่นกัเรียนทุกคนในชั้นเรียนก็มีผลต่อการพฒันาแรงจูงใจ
ในการเรียนใหน้กัเรียนไดส้นใจในบทเรียน ตั้งใจเรียนมากข้ึน  

 3.3.2  ความคาดหวงัของบุคคลท่ีสาํคญัสาํหรับนกัเรียน เช่น พ่อ แม่ และครู ถา้
พ่อแม่ และครู แสดงความเช่ือและช่ืนชมความสามารถของเด็ก เด็กคนนั้นจะรับรู้และมีพฤติกรรม
คลอ้ยตาม ไม่อยากใหพ้อ่แม่ผดิหวงั นอกจากน้ีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียนการสอนยงัมี  

3.4  สภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนและบรรยากาศของโรงเรียน ในชั้นเรียนมีกลุ่มเพื่อน
และครู นอกห้องเรียนมีกลุ่มเพื่อน ครู คนอ่ืน ๆ สภาพแวดลอ้มทั้งในชั้นเรียนและโรงเรียนจะช่วย
ส่งเสริมหรือบัน่ทอนแรงจูงใจในการเรียนและการทาํงานของนกัเรียนไดด้งัน้ี  

3.4.1  ถา้นกัเรียนไดรั้บรู้ว่า เวลาเรียน เวลาทาํงานมีเพ่ือนและครูเป็นกาํลงัใจ
และช่วยเหลือแนะนาํ กจ็ะเกิดกาํลงัใจในการเรียน ขณะเดียวกนัถา้เพื่อนกลัน่แกลง้ ครูดุมากเกินไป 
กจ็ะบัน่ทอนความอยากเรียนของนกัเรียน  

3.4.2  การยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและครู ในดา้นความสาํเร็จของการศึกษาก็เป็น
กาํลงัใจใหอ้ยากเรียน  

3.4.3 การรู้ถึงผลของการศึกษา เช่น การทดสอบ การแข่งขนั ทาํให้ผูเ้รียนถูก
กระตุน้ใหใ้ชค้วามพยายาม มีแรงจูงใจในการเรียนและการทาํงานได ้ 
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3.4.4 ระเบียบและกฎเกณฑ์ของโรงเรียน โรงเรียนท่ีเขม้งวดเกินไปในดา้น
ระเบียบ เช่น ระเบียบการแต่งกาย โดยเฉพาะวยัรุ่นทาํให้นักเรียนเกิดความคบัขอ้งใจ เกิดความ
ขดัแยง้กบัระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีหยุมหยิมเกินไป เป็นเหตุให้แรงจูงใจลดลง เพราะบรรยากาศของ
โรงเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนสกปรก เสียงยานพาหนะหนวกหู ห้องเรียนร้อนอบอา้ว  
ก็ไม่สร้างแรงจูงใจในการเรียนเช่นกนั ดงันั้นจะเห็นไดว้่าแรงจูงใจจึงเกิดจากปัจจยัในหลาย ๆ ดา้น 
การสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดกบันกัเรียน โดยใหมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงในการเรียนและการทาํงาน จึง
ตอ้งพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ตั้งแต่ตวัผูเ้รียนเองและสภาพแวดลอ้มดว้ย 
 สุรัตน์ เตียวเจริญ (2543) ไดส้รุปถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีเก่ียวเน่ืองถึงผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานศึกษา ปัจจัยด้านส่วนตวัของนักเรียน และปัจจัยด้าน
ครอบครัว โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1.  ปัจจยัดา้นสถานศึกษา เป็นส่ิงสาํคญัเพราะเวลาส่วนใหญ่ นกัเรียนจะอยูท่ี่โรงเรียน 
โรงเรียนมีหน้าท่ีให้การศึกษาแก่เด็ก รวมถึงการจดัการดา้นบริหาร ดา้นวิชาการ และการบริการ
ตลอดจนการจดักิจกรรมต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีจะ
ส่งเสริมใหเ้ดก็มีโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี  
 2.  ปัจจยัทางดา้นส่วนตวัของนกัเรียน  
  2.1  บุคลิกภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการกล่อมเกลาและหล่อหลอมมาจากครอบครัว
และซ่ึงต้องได้รับการขัดเกลาจากโรงเรียน เพราะก่อให้เกิดปัญหาในการปกครองและเป็น
ผลกระทบต่อการเรียน เช่น นิสัยกา้วร้าว ชอบทาํลายส่ิงของ อวดดี เลินเล่อ ฝ่าฝืนระเบียบ ชอบทาํ
ตวัเด่น เป็นคนข้ีอาย 
  2.2  สุขภาพ หากเดก็มีโรคประจาํตวักจ็ะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและอาจทาํใหเ้ด็ก
เกิดปมดอ้ย เกิดความทอ้ถอยในการเรียนได ้ 
  2.3  การปรับตวัให้เขา้กบัระบบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ระบบการเรียนการสอน
ใหม่ ๆ เพื่อน ครูผูส้อน  
  2.4  การวางแผนการเรียน เด็กคน้หาความชอบของตนเองยงัไม่เจอ จะเรียนอะไรดี 
เพื่อจะนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพ ยงัไม่มีเป้าหมายชีวิตท่ีแน่นอน 
  2.5  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ส่ิงย ัว่ยตุ่าง ๆ ในสังคมปัจจุบนั ไม่ว่า
จะเป็นส่ือทางโทรทศัน์ ทางอินเตอร์เน็ต  
  2.6   การคบเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อน  กลุ่มเพื่อนมีผลต่อเจตคติและพฤติกรรม 
การเรียนการสอนตามลกัษณะของกลุ่มเพื่อน ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมเลียนแบบ เช่น การเลือกวิชาเรียน 
และแผนการเรียน  
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  2.7  นิสัยในการเรียนและทัศนคติต่อการเรียน และการปรับตัวทางการเรียนมี
ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา  
 3.  ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัญหาท่ีมกัจะพบอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ 
  3.1  ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว หากพ่อแม่แยกกันอยู่หรือทะเลาะกัน  
พอ่แม่ลุ่มหลงในอบายมุข ยอ่มมีส่วนทาํใหเ้ดก็ขาดความอบอุ่น  
  3.2  พื้นความรู้ของพ่อแม่ พ่อแม่บางคนขาดความเขา้ใจนักเรียน ขาดความรู้เร่ือง
จิตวิทยากอ็าจทาํใหเ้ดก็เกิดความคบัขอ้งใจได ้ 
  3.3  ฐานะทางเศรษฐกิจ ครอบครัวท่ียากจนไม่สามารถจดัหาอุปกรณ์การเรียนท่ี
จาํเป็นให้แก่เด็ก บางครอบครัวท่ีร่ํารวยอาจส่งเสริมเด็กในทางท่ีผิด ทาํให้มีนิสัยฟุ้ งเฟ้อ ดงันั้นจาก
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน ผูว้ิจยัสามารถ
สรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ปัจจยัดา้นครู และปัจจยัดา้นสถานศึกษา 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิของการศึกษา ไดแ้ก่ 
ความรู้ ความสามารถทกัษะ เชาวปั์ญญา ความถนดั ความสนใจ และพ้ืนฐานของผูเ้รียนท่ีมีมาก่อน 
ความสนใจในวิชาเรียน การยอมรับความสามารถของตนเอง การเรียนการสอนหรือประสิทธิผลท่ี
ผูเ้รียนจะไดรั้บผลสาํเร็จในการศึกษา ระบบการเรียนและสถาบนั หลกัสูตรหรือวิชาท่ีเรียน อุปกรณ์
การสอนท่ีทนัสมยั บรรยากาศในการเรียนและส่ิงแวดลอ้ม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัว และการศึกษาของบิดามารดา เป็นตน้ 
 
2.3  ปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทีเ่กีย่วข้องกบัตัวแปรในงานวจัิย 
 ในการวิจยั เร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั
แปรในงานวิจยั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

2.3.1  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล  ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 
 2.3.1.1  เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษา 
   สติกก้ินส์ (Stiggins, 1994) ไดใ้หค้วามหมายของเจตคติ (Attitudes) วา่เป็นความรู้สึก
ช่ืนชอบ หรือไม่ช่ืนชอบ ความรู้สึกดา้นบวก หรือ ดา้นลบ ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความเก่ียวเน่ือง
ระหวา่งความรู้สึก กบั ส่ิงนั้นโดยเฉพาะ เช่น เจตคติต่อครู ผูบ้ริหาร วชิา กิจกรรมการสอน ฯลฯ 
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 ไทรแอนดิส (Triandis, 1971) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของเจตคติไว ้3 ส่วน สรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  องคป์ระกอบทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ (A Cognitive Component) เป็น
องคป์ระกอบทางดา้นความรู้ ความเขา้ใจของบุคคลต่อส่ิงเร้า ซ่ึงไดแ้ก่บุคคล สถานการณ์สงัคม 
 2.  องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (An Affective Component) เป็นองคป์ระกอบท่ี
ต่อเน่ืองจากองคป์ระกอบท่ี 1 คือ เม่ือมีความรู้ความเขา้ใจแลว้จะเกิดความรู้สึกต่อส่ิงนั้น ซ่ึงอาจ
เป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ 
 3.  องคป์ระกอบทางดา้นการกระทาํ (Behavioral Component) เม่ือเกิดองคป์ระกอบท่ี 1 
และ 2 แลว้ จะเกิดความพร้อมทางการกระทาํ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทั้ง 2 ดงักล่าว 
 คาร์เตอร์ วี กดู (Carter V. Good, 1973) ไดก้ล่าววา่ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิเป็นความ
ปรารถนา และความพยายามอยา่งสูง ของผูเ้รียนท่ีจะศึกษาใหบ้รรลุสมัฤทธ์ิผลตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
และเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์ัว่ไป ของการศึกษา 
 ศกัด์ิชยั จนัทะแสง (2550) ไดก้ล่าววา่ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ หมายถึง ความปรารถนา 
ของบุคคลท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีตั้งไวบ้นมาตรฐานอนัดีเยีย่ม 

 2.3.1.2  พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
 ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ ์(2538) กล่าววา่ นิสยัในการเรียน หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออก
อยา่งสมํ่าเสมอ เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพึงพอใจ และมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาหาความรู้ให้
บรรลุผลสาํเร็จ พฤติกรรมดงักล่าวน้ี ประกอบดว้ยความตั้งใจ และความเอาใจใส่ในการเรียนการ
วางแผนการเรียน และจดัระบบการเรียน มีความมุ่งหมายท่ีจะแสวงหาความรู้และพฒันาการใหดี้ข้ึน
เร่ือย ๆ โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มีความคิดริเร่ิม ขยนั อดทน รับผดิชอบพึ่งตนเอง และมีความ
ภูมิใจในผลการเรียนของตน 
 อายเซนค ์และคณะ (Eysenck and Others, 1972) ไดก้ล่าววา่ คาํวา่ “นิสยั” คือ แนวโนม้
ของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมจนเป็นนิสยัและเป็นไปโดยอตัโนมติัโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือไดรั้บ
การฝึกฝนหรือประสบการณ์จะเห็นไดว้า่นิสยัในการเรียนนั้นเกิดจากการเรียนรู้และการฝึกฝนซ่ึง
สามารถปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึนได ้
 เบอร์นาด (Bernard, 1960) ไดก้ล่าวถึงการปรับตวัวา่ หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัตนเองและโลกภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ ความแจ่มใสอยา่ง
สูงสุด มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพสงัคม มีความสามารถท่ีจะเผชิญ และยอมรับความจริงของ
ชีวิต 
 วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ (2545) ไดใ้หค้วามหมายของการปรับตวัไวด้งัน้ี การปรับตวั 
หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใชค้วามพยายามในการปรับตนเอง เม่ือเผชิญกบัสภาพปัญหาความ
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อึดอดัใจ ความคบัขอ้งใจ ความเครียด ความทุกขใ์จ ความวิตกกงัวลต่าง ๆ ฯลฯ จนเป็นสภาพการณ์
ท่ีบุคคลนั้น ๆ สามารถอยูใ่นสภาพแวดลอ้มหรือในสภาพปัญหานั้น ๆได ้ถา้บุคคลปรับตวัแลว้
สามารถอยูใ่นสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุขไดน้ั้นแสดงวา่บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตดีแต่หากวา่
บุคคลปรับตวัแลว้ยงัมีความทุกขใ์จ วา้วุน่ใจไม่สบายใจอยู ่ความรู้สึกดงักล่าวยอ่มจะทาํใหบุ้คคล
นั้นกลายเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตไม่ดี และหากเร้ือรังรุนแรงมากข้ึน อาจจะเจบ็ป่วยเป็นโรค
ประสาทหรือโรคจิตได ้
  ฮาวิก เฮริสท ์(Havighurst, 1953) พิจารณาการปรับตวัในแง่ของการเรียนรู้งานตามขั้น
พฒันาของชีวติ เขามีความเห็นวา่ พฒันาการของชีวิตในแต่ละวยันั้น บุคคลมีงานประจาํวยัหรืองาน
ประจาํขั้นท่ีตอ้งเรียนรู้ควบคู่กนัไป ถา้บุคคลสามารถพฒันางานประจาํวยัไดส้าํเร็จกจ็ะเป็นบุคคลท่ี
มีความสุขและสามารถพฒันางานประจาํวยัในขั้นต่อไปไดอ้ยา่งสาํเร็จดว้ย ในทางตรงกนัขา้มงาน
ในช่วงวยัใดไม่ประสบผลสาํเร็จจะทาํใหบุ้คคลนั้นไม่มีความสุข และพฒันางานประจาํวยัในช่วง
ต่อไปไดย้ากลาํบาก ดงันั้นบุคคลท่ีมีการปรับตวัไดใ้นทศันะของฮาวกิ เฮริสท ์จึงหมายถึงบุคคลท่ี
ประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้และพฒันางานประจาํวยัใหผ้า่นพน้ไดด้ว้ยดี  
  รอย (Roy, 1976) กล่าววา่ พื้นฐานท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยป์ระกอบดว้ยร่างกาย 
จิตใจ และสงัคม ซ่ึงทาํงานผสมผสานเป็นหน่วยเดียวกนั เพื่อคงภาวะปกติสุขหรือภาวะสุขภาพดี 
ความเจบ็ป่วยหรือส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ เกิดจากการเปล่ียนแปลงจากภายนอกหรือภายในบุคคลท่ีเขา้สู่
ระบบชีวิต ก่อใหเ้กิดความกระทบกระเทือนต่อบุคคลทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสงัคม ดงันั้น บุคคล
ยงัตอ้งมีการปรับตวัเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย จิตใจ และสังคมของแต่ละบุคคล บุคคลท่ีประสบ
ความสาํเร็จในการปรับตวัจะมีความมัน่คงในชีวิต ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกคือ มีสุขภาพดี ยอมรับ
ความเป็นจริง มีความพึงพอใจในชีวิต เป็นตน้ ส่วนผูท่ี้ประสบความลม้เหลว 
ในการปรับตวัก่อใหเ้กิดดา้นสุขภาพไม่ยอมรับความเป็นจริง เกิดภาวะซึมเศร้า เป็นตน้  
 การปรับตวัเพือ่คงภาวะความสมดุลในบุคคลนั้น รอยไดร้วบรวมพฤติกรรมการปรับตวั
ของมนุษยไ์วเ้ป็น 4 ประการ คือ  
  1.  พฤติกรรมการปรับตวัตามความตอ้งการดา้นสรีรวิทยา (Physiological Needs)  
เพื่อรักษาภาวะของการมีสุขภาพดี  
  2.  พฤติกรรมการปรับตวัตามอตัมโนทศันข์องตนเอง (Self Concept) มีพื้นฐานมาจาก
ความตอ้งการทางดา้นจิตใจ เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง หากบุคคลมีความมัน่คงทาง
จิตใจ มีความเช่ือมัน่และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ยอมรับความเป็นจริง ยอ่มปรับตวัไดดี้กวา่บุคคล
ท่ีมองตนเองไร้ค่า และไม่ยอมรับความเป็นจริง 

DPU



18 
 

 3.  พฤติกรรมการปรับตวัตามบทบาทหนา้ท่ี (Role Function) เป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการเพื่อคงไวซ่ึ้งความมัน่คงทางสงัคม ในสถานการณ์ใดกต็ามท่ีบุคคลไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามบทบาทของตนเองได ้บุคคลตอ้งมีการปรับตวั เพื่อแสดงบทบาทของตนใหเ้ป็นไปตามปกติ แต่
จะสาํเร็จหรือไม่ข้ึนอยูก่บัการปรับตวัของบุคคลนั้น  
 4.  พฤติกรรมการปรับตวัตามความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น (Interdependence 
Relations) เป็นการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของบุคคล เพื่อคงไวซ่ึ้งความมัน่คงทางสงัคม 
ดงันั้นความพอเหมาะระหวา่งการพ่ึงตนเอง การพึ่งผูอ่ื้น และการใหผู้อ่ื้นพึ่งพาตนเอง มีส่วนช่วยให้
เกิดความมัน่คงทั้งทางดา้นจิตใจและสงัคม  
 มาลินี อยูโ่พธ์ิ (2525) กล่าววา่ บุคคลท่ีสามารถปรับตวัไดดี้ มิใช่ผูท่ี้ปราศจากปัญหา แต่
เป็นผูท่ี้กลา้จะเผชิญปัญหาอุปสรรค และความยุง่ยากในชีวิตอยา่งมีสติ และไม่หวาดหวัน่ ตลอดจน
เป็นผูท่ี้พร้อมจะเผชิญทั้งความสุข และความทุกขใ์นชีวติ บางคร้ังแมจ้ะประสบความผดิหวงัและ
ลม้เหลวในชีวติ กย็งัมีความเขม้แขง็ท่ีจะดาํเนินชีวิตต่อไปโดยไม่ยอมพา่ยแพ ้หรือทอ้ถอย 
  ธอร์พ (Thorpe, 1955) ไดแ้บ่งการปรับตวัออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
 1.  ปรับตวัเอง (Self Adjustment) ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลจะปรับตวัเองไดดี้ตอ้งมีลกัษณะ 
ดงัน้ี  
      1.1  ความเป็นตวัของตวัเอง (Self Reliance) หมายถึง การท่ีบุคคลทาํอะไรไดด้ว้ย
ตนเองไม่พึ่งผูอ่ื้น เป็นอิสระจากผูอ่ื้น มีความมัน่คงทางอารมณ์และรับผดิชอบการกระทาํของตนเอง 
   1.2  การมองเห็นคุณค่าของตน (Sense of Personal Worth ) หมายถึง การท่ีบุคคล
เป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น ผูอ่ื้นเช่ือถือในความสามารถของเขา มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความ
พอใจและเช่ือมัน่ในความสามารถและมีเหตุผล  
   1.3  ความรู้สึกเป็นอิสระของตนเอง (Sense of Personal Freedom) หมายถึง การท่ี
บุคคลพอใจในอิสรภาพ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล ตดัสินใจในการกระทาํ
และวางแผนชีวิตของตนเอง รวมทั้งมีเสรีภาพในการคบเพื่อน และการใชจ่้าย  
   1.4  ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม (Feeling of Belonging) หมายถึง การท่ีบุคคล
ไดรั้บความอบอุ่นในครอบครัว ในหมู่เพื่อนฝงู จึงทาํใหมี้ความภูมิใจในบา้น โรงเรียน เป็นตน้  
   1.5  ความรู้สึกไม่มีแนวโนม้ท่ีจะถอยหนี (No withdrawing Tendencies)  
   1.6  ความรู้สึกไม่มีอาการทางประสาท (No Nervous Symptom)  
 2.  การปรับตวัทางสังคม (Social Adjustment) ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลจะปรับตวัเขา้กบั
สงัคมไดดี้ตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะดงัน้ี  

DPU



19 

 

   2.1  บรรทดัฐานทางสงัคม (Social Standards) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความเคารพใน
สิทธิของผูอ่ื้น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม บุคคลประเภทน้ีจะเขา้ใจถึงความถูกตอ้งของสงัคม  
   2.2  ทกัษะทางสงัคม (Social Skill) หมายถึง การท่ีบุคคลปรับตวัเขา้กบัเพื่อนและคน
แปลกหนา้ เป็นท่ีช่ืนชอบของผูอ่ื้นและมีความสนใจปัญหาต่าง ๆ และสนใจกิจกรรมต่าง ๆ  
   2.3  แนวโนม้ทางสังคม (Social Tendencies) หมายถึง การท่ีบุคคลปรับตวัเขา้
สถานการณ์หรือสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปของสงัคม  
   2.4  ความสัมพนัธ์ในครอบครัว (Family Relation) หมายถึง การท่ีบุคคลรู้สึกว่า
ไดรั้บความรักการดูแลอย่างดีในครอบครัว มีความอบอุ่นปลอดภยั และมัน่ใจตนเองใน
ความสมัพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว  
   2.5  ความสัมพนัธ์ในโรงเรียน (School Relation) หมายถึง การท่ีบุคคลรู้สึกว่าไดรั้บ
ความรักจากครู มีความสุขในการอยูร่่วมกบัเพ่ือน นกัเรียนรู้สึกว่างานมีความเหมาะสมกบัความ
สนใจและวฒิุภาวะของตน  
   2.6  ความสัมพนัธ์กบัชุมชน (Community Relation) หมายถึง การท่ีบุคคลเขา้กบั
เพื่อนบา้นไดอ้ยา่งมีความสุข มีส่วนร่วมในการปรับปรุงชุมชนตนเอง เขา้สมาคมกบัคนแปลกหนา้
ได ้ มีความพอใจในกฎเกณฑ ์และสวสัดิภาพของชุมชน นิสิต นกัศึกษา ต่างก็มีความตอ้งการท่ีจะ
ประสบความสาํเร็จในดา้นการเรียน และส่ิงท่ีตอ้งการก็มิใช่จะไดม้าง่าย ๆ ตอ้งอาศยัความเพียร
พยายาม และตอ้งประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งมีวิธีการท่ีนกัศึกษาแกไ้ขปัญหาดา้นการ
เรียนและการกระทาํตนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
 2.3.2  ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 
 2.3.2.1  หลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้กําหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษา ตอ้งมีการศึกษาเพ่ือสะสมหน่วยกิตการศึกษาและมีกาํหนดระยะเวลาในการศึกษา 
ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตรของแต่ละสาขาวิชา ในระหว่างการศึกษาอาจมีปัจจยัหลาย
ประการท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เช่น กฎระเบียบของมหาวิทยาลยั รวมถึงการเรียน 
การสอน หลกัสูตร ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัอนาคตของตนเอง ความกลวัท่ีจะไม่มีงานทาํ (สุธาทิพย ์
จรรยาอารีกลุ, 2539, น.3) 
 2.3.2.2  คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์
 แคโรล (Carroll, 1963) ใหค้วามหมายคุณภาพการสอนว่า หมายถึง การจดัเน้ือหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูง กล่าวคือ นกัเรียนมีความเขา้ใจจุดมุ่งหมาย และขั้นตอนในการทาํงานอยา่งดีรู้ว่า
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ตนต้องการเรียนอย่างไร มีการจัดลาํดับเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนจากง่ายไปสู่ยาก 
และจดัการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและลกัษณะของนกัเรียน 
 บลูม (Bloom, 1976) ใหค้วามหมายคุณภาพการสอนว่า หมายถึง การบอกจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอน และงานท่ีตอ้งทาํให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน การมีส่วนร่วม 
(Participation) หมายถึง การร่วมมือกนัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การเสริมแรง 
(Reinforcement) หมายถึง การชมเชย ตาํหนิ กล่าวขอ้ความสนบัสนุน ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน  
การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) หมายถึง การวินิจฉยั และแจง้ใหน้กัเรียนทราบว่านกัเรียนแต่ละ
คนบรรลุการเรียนรู้ในจุดประสงค์ใดบ้างและยงัขาดในจุดประสงค์ใดบ้าง ส่วนการแก้ไข
ขอ้บกพร่อง (Correctives) เป็นกระบวนการและกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน
โดยยดึตามขอ้มูลยอ้นกลบั 
 ในการจัดการเรียนการสอนนั้ นมีบุคคลท่ีสัมพันธ์กันสองฝ่ายคือนักเรียนและครู 
พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนจึงมีความเก่ียวขอ้งกนั โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการสอนของครูท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ หากครูเป็นผูมี้ความสามารถในการถ่ายทอด
ประสบการณ์สู่นกัเรียนไดดี้ การเรียนรู้ก็เกิดคุณภาพตามท่ีตอ้งการดงัท่ี (พยงุศกัด์ิ สนเทศ, 2531) 
ไดแ้สดงความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการสอนท่ีเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์ดี และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ ความสนใจของผูเ้รียนจะทาํให้นกัเรียนเกิดความพอใจรักใคร่และศรัทธาในตวัครู 
อนัจะเป็นผลให้การเรียนการสอนดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาก็จะดี
ตามไปดว้ยเช่นกนั มีนกัวิชาการใหค้วามหมายของพฤติกรรมการสอนไวม้ากมาย เช่น 
 อุไรพร พานิชกุล (2539) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมการสอนว่าเป็น พฤติกรรมท่ีครู
แสดงออกเก่ียวกบัการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นหลกัสูตรท่ีเรียน 
  พฤกษา สุขมุาภยั (2546) กล่าวว่าพฤติกรรมการสอน หมายถึง การกระทาํหรือการ
แสดงออกของครูท่ีเกิดข้ึนในขณะสอนและท่ีเก่ียวข้องกับการสอน ในด้านลาํดับขั้น 
ของกิจกรรมในการสอนการใชส่ื้ออุปกรณ์ในการเรียนรู้ การวดัประเมินผล ปฏิสัมพนัธ์ใน
หอ้งเรียนบุคลิกภาพและจรรยาบรรณของครู 
 จินดา ทบัจีน (2546) กล่าวว่าพฤติกรรมการสอน หมายถึง การกระทาํหรือการปฏิบติั
ของครูในขณะท่ีทาํการสอนแต่ละคร้ัง ดว้ยการใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนอยา่งหลากหลาย เป็นการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยมุ่งให้ผูเ้รียนไดคิ้ดคน้ควา้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
ใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูและนกัเรียน เป็นการเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนหรือผูถ่้ายทอดขอ้มูล
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ความรู้มาเป็นผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหผู้เ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด มากท่ีสุด 
และเกิดผลดีท่ีสุดตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 ทิศนา แขมมณี (2542) กล่าวถึงบทบาทของครูในการจดัการเรียนการสอนเป็นดงัน้ี 
 1.  เตรียมการสอน 
 1.1  ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
 1.2  ศึกษาแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
 1.3  วางแผนการสอน 
  1.3.1  กาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 
  1.3.2  วิเคราะห์เน้ือหาและความคิดรวบยอด และกาํหนดรายละเอียดใหช้ดัเจน 
  1.3.3  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางตามหลกัซิปปา
หรืออ่ืน ๆ 
  1.3.4  กาํหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.4  จดัเตรียม 
  1.4.1  ส่ือ วสัดุการเรียนการสอนใหเ้พียงพอสาํหรับผูเ้รียน 
  1.4.2  เอกสาร หนงัสือ หรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน 
  1.4.3  ติดต่อแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นบุคคล สถานท่ีหรือโสตทศัน์วสัดุ
ต่าง ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
  1.4.4  เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.4.5  หอ้งเรียน หรือสถานท่ีเพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่น อาจจาํเป็นตอ้งจดั
โตะ๊เกา้อ้ีในลกัษณะใหม่ 
 2.  การสอน 
 2.1  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี 
 2.2  กระตุน้ผูเ้รียนใหส้นใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 2.3  จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนท่ีไดเ้ตรียมไว ้ โดยอาจมีการปรับแผนใหเ้หมาะ
กบัผูเ้รียน และสถานการณ์ท่ีเป็นจริง สามารถทาํไดโ้ดย 
  2.3.1  ดูแลใหผู้เ้รียนดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ แกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
  2.3.2  อาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.3.3  กระตุน้ผูเ้รียนใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี 
  2.3.4  สังเกตและบนัทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึน
ขณะทาํกิจกรรม 
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  2.3.5  ใหค้าํแนะนาํ และขอ้มูลต่าง ๆ แก่ผูเ้รียนตามความจาํเป็น 
  2.3.6  บนัทึกปัญหาและขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ ในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุง
กิจกรรม 
  2.3.7  ใหก้ารเสริมแรงผูเ้รียนตามความเหมาะสม 
  2.3.8  ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงานการเรียนรู้ของผูเ้รียนและอาจให้ขอ้มูล
เน้ือหาความรู้เพิ่มเติมแก่ผูเ้รียนตามความเหมาะสม 
  2.3.9  ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเก่ียวกบัพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและขอ้เสนอตามความเหมาะสม 
 3.  การประเมินผล 
 3.1  เกบ็รวบรวมผลงาน 
 3.2  ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการสอน 
 3.3  การสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั 
 การสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา ไดแ้ก่ การบริการ
ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีจะช่วยให้นกัศึกษามีความสุข ไดรั้บความสะดวก
ปราศจากความกงัวลใด ๆ ทาํให้นกัศึกษาสามารถใชเ้วลาในการศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (วลัลภาเทพ
หสัดิน ณ อยธุยา, 2530, น.100) ไดก้ล่าวถึงงานบริการเป็นงานท่ีมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัจดัข้ึน
เพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่นกัศึกษาในดา้นชีวิตความเป็นอยูแ่ละการศึกษาเล่าเรียน จดัข้ึนเพื่อ
นิสิตทัว่ไปโดยส่วนรวม อาจแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ บริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และบริการดา้นวิชาการ
สาํหรับความมุ่งหมายในการจดับริการนกัศึกษา 
 ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ ์(2521) กล่าวไวด้งัน้ี 
 1.  เพื่อส่งเสริมพฒันาการทุกดา้นของนกัศึกษา 
 2.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้สมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั และมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้นในสงัคม 
 3.  เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการพฒันาตนเองใหมี้โอกาสเรียนรู้โลกของตนเองและ
บุคคลอ่ืน ๆ 
 4.  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการเล่าเรียน 
 5.  เพื่อสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความมัน่ใจ และศกัยภาพอ่ืน ๆ 
ของนกัศึกษาใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพของตนเอง 
 6.  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการเลือกพิจารณาโครงการการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานภาพของตนเอง 
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 7.  เพื่อให้นกัศึกษารู้จกัใชท้รัพยากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบนัให้เป็น
ประโยชน์มากท่ีสุด 
 8.  เพื่อสร้างบรรยากาศในสถาบนัใหเ้หมาะสมแก่การศึกษาและงานบริการนกัศึกษา 
 9.  เพื่อให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ อนัเป็นท่ีพึงพอใจทั้งในการศึกษาและอาชีพ
และการอยูร่่วมกนักบับุคคลอ่ืนในสงัคม 
                  ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2546) ไดก้ล่าวว่า งานบริการในมหาวิทยาลยัมี 4 รูปแบบคือ การ
บริการวิชาการ ไดแ้ก่ บริการงานของทะเบียน การรับสมคัร แนะแนว บริการสอนซ่อมเสริม ดา้น
สวสัดิการ ไดแ้ก่ หอพกั สุขภาพอนามยั จดัหาทุนหางาน ดา้นการพฒันา ไดแ้ก่ บริการกิจกรรม 
กีฬา นนัทนาการ และดา้นการปกครอง ไดแ้ก่ วินยัและความประพฤติ โดยมีหลกัการจดับริการ
นกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาทุกดา้นอยา่งเตม็ท่ีถึงขีดสุด บริการท่ีต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัในทุก
เร่ือง ใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองโดยพ่ึงบุคคลอ่ืนแต่นอ้ย 
 วิชาญ สุวรรณวงษ ์(2549) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน หมายถึง 
องคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองในทุก 
ๆ ดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืนเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความ
ปลอดภยั มีวสัดุอุปกรณ์เสริมสร้างพฒันาการและเสริมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย มีส่ิงย ัว่ยใุหเ้กิด
การเรียนรู้ และไม่มีมลภาวะ  
  อรพนัธ์ุ ประสิทธิรัตน์ (2545) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มไวว้า่ หมายถึงสภาพ
สภาวะหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติหรืออาจเป็นส่ิงท่ีถูกจดัทาํสร้างข้ึน อาจเป็น
ส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรมท่ีมองเห็นไดห้รือเป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยู่
ในหอ้งเรียนหรือนอกห้องเรียน ซ่ึงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน และไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่าพฤติกรรมของผูเ้รียนจะเป็นอยา่งไรนั้นเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บอิทธิพล
จากสภาพแวดลอ้มเป็นส่วนใหญ่ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีท่ีเหมาะสมกบัวยัและระดบัของผูเ้รียน
จะเป็นส่ิงท่ีพึงพอใจในการเรียนทาํใหเ้กิดสมาธิและปัญญา 
  นงลกัษณ์ มีจรูญสม (2546) ไดก้ล่าวไวว้่า สภาพส่ิงแวดลอ้มหมายถึงส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยรอบ
หรือปะปนกนัของสภาพแวดลอ้มภายนอก และภายในท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงท่ีมีชีวิตส่ิงท่ีอยูโ่ดยรอบ
น้ี จะมีผลกระทบต่อส่ิงท่ีมีชีวิตนั้นมิใช่เพียงท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้น วฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม 
ฯลฯ ก็มีผลผูกพนัความรู้สึกนึกคิด และกิจกรรมของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตายซ่ึงเรียกว่าเป็นสภาพ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรมด้วย  ดังนั้ นสภาพส่ิงแวดล้อมของมนุษย์จึงต้องรวมทั้ งสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและสภาพส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมเขา้ไวด้ว้ยกนั 
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  อรุณชยั กณัฑภา (2548) กล่าวถึงความสาํคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีดีนั้ น เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาผูเ้รียนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน มีความหมายรวมถึงบรรยากาศ และบรรยากาศโดยส่วนใหญ่ถูกสร้าง
ดว้ยกระบวนการบริหารท่ีจะเป็นกุญแจสาํคญัท่ีไขไปสู่ความปรารถนาของสังคมการสร้างการวาง
แผนการขบัเคล่ือนบุคลากรให้ไปในทิศทางท่ีเป็นสังคมเรียนรู้เป็นภาระท่ีผูบ้ริหารตอ้งดาํเนินการ 
ครูเป็นทั้งสภาพแวดลอ้มและเป็นผูส้ร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลโดยตรงให้นกัเรียนโดยใกลชิ้ดการ
นาํพาบรรยากาศท่ีดีมีความอบอุ่นรอยยิ้มท่ีสดช่ืนจริงใจมีเมตตาสรรหา และสร้างส่ิงท่ีสร้างสรรค์
ให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์นับไดว้่าเป็นบุคคลท่ีสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้นักเรียนไดเ้กิดการพฒันา
ดา้นต่าง ๆ 
  การจดัสภาพแวดลอ้มทางดา้นการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพดงักล่าว ไดแ้ก่การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามจุดประสงค์ ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล 
ให้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน แลว้ดาํเนินกิจกรรมดว้ยความเป็นกนัเอง ส่งเสริม
การเรียนเป็นกลุ่มมาช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ดงัท่ีวิชยั วงษใ์หญ่ (2537 : 
199) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพล และส่งผลกระทบทาํใหบ้รรยากาศในชั้นเรียนมีลกัษณะท่ี
ช่วยส่งเสริมหรือขดัขวางการเรียนรู้ของผูเ้รียน ครูผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงอยู่ตลอดเวลาในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนคือ 
  1.  การร่วมมือและการแข่งขนัของผูเ้รียนในชั้นเรียนประกอบด้วยบรรยากาศ 
ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัแกปั้ญหาและการใหแ้รงเสริมหรือรางวลั 
  2.  ลกัษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูส้อนจะมีอิทธิพลต่อการเรียนของผูเ้รียน 
  3.  ความร่วมมือระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนคาํนึงถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนเป็นสาํคญั 
  4.  ความรู้สึกและเจตคติของผู ้เ รียนท่ีมีต่อกลุ่มเพื่อนผู ้สอน  และโรงเรียนจะมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
 2.3.3  ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพ่ือน  ประกอบไปดว้ย 2 ดา้น ดงัน้ี 
  2.3.3.1  การสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง 
 ครอบครัวเป็นส่ิงท่ีใกลชิ้ดกบันกัศึกษามากท่ีสุดการปลูกฝังต่าง ๆ เร่ิมตน้จากครอบครัว
และการให้การสนบัสนุนทางการเรียนของผูป้กครอง รวมทั้งสัมพนัธภาพภายในครอบครัว จึง
ส่งผลอยา่งยิง่ต่อผลการเรียนของนกัศึกษา ดงัน้ี 
 สายสุรีย ์ จุติกุล (2540) แสดงความคิดเห็นไวว้่าครอบครัวท่ีมีความสัมพนัธภาพท่ีดี 
จะตอ้งมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรักและความผกูพนักนัในลกัษณะต่อไปน้ี 
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 1.  ตอ้งเอาใจใส่และเอ้ืออาทรกนัต่อกนั การเอาใจใส่ในท่ีน้ี หมายถึง การดูแลสุขภาพ
ของกนัและกนั อาหารการกิน การเล่าเรียนของบุตร ความสะอาด การใชจ่้ายเงินทอง การเดินทาง
ไปทาํงานหรือโรงเรียน ความทุกขห์รือความสุขท่ีตอ้งการระบาย เป็นตน้ 
 2.  ตอ้งรู้จกัคนท่ีรักเรา สามีภรรยาตอ้งรู้จกัและเขา้ใจกนัไดดี้ สาํหรับบุตร บิดามารดาก็
ตอ้งเขา้ใจและมีความรู้เก่ียวกบับุตร อุปนิสยับุตรรู้วา่บุตรชอบหรือไม่ชอบอะไร จุดเด่นหรือจุดดอ้ย
เป็นอยา่งไร ทุกคนในครอบครัวจะตอ้งปรับความรู้จกัซ่ึงกนัและกนั เพื่อช่วยใหมี้ การตอบสนองท่ี
ดีต่อกนัและกนั 
 3.  ตอ้งเคารพซ่ึงกนัและกนั การเคารพในท่ีน้ี หมายถึง การเคารพท่ีมาจากใจ การเคารพ
ในลกัษณะน้ี มีพฤติกรรมแสดงออกไดห้ลายอยา่ง เช่น การฟังกนั เคารพในความคิดเห็น ท่ีแตกต่าง
กนั การเกรงใจกนั ความเกรงใจมีคุณค่าและช่วยใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลดีข้ึน 
 4.  ตอ้งมีความรับผิดชอบ การมีความรับผดิชอบ หมายถึง การยอมรับความผดิหรือ
ความชอบ การไม่รับผดิชอบของบิดามารดาเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดี เป็นการแสดงความไม่รับผดิชอบ 
 5.  ตอ้งมีความไวว้างใจกนั ความไวว้างใจเป็นรากฐานท่ีทาํให้เกิดสัมพนัธภาพ ใน
ครอบครัวความไวว้างใจควรมีต่อกนัทั้งทางกายและทางใจ จะช่วยใหค้นในครอบครัวมีความสบาย 
ไร้กงัวลหรือความกลวั 
 6.  ตอ้งใหก้าํลงัใจกนัและกนั การใหก้าํลงัใจ ก็คือการใหพ้ลงัแก่สมาชิกในครอบครัว
ใหด้าํเนินชีวิตไปอยา่งมีความสุข การใหก้าํลงัใจอาจเป็นคาํพดูและท่าทางการสนบัสนุน ชมเชยเม่ือ
ทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง แนะแนว หาทางออกเม่ือมีปัญหา ไม่กล่าวโทษวา่เป็นความผดิ 
 7.  ตอ้งให้อภยักนัและกนั สมาชิกครอบครัวอยู่ดว้ยกนัหลายคนตอ้งมีการ
กระทบกระทัง่กนับา้งไม่มากก็นอ้ย ถา้มีความรักอยูก่็อภยักนัได ้ ยกโทษให ้ ในครอบครัวท่ีบุตร
ประพฤติผดิ บิดามารดาก็ไม่ควรจดจาํความผดินั้น แลว้นาํไปต่อว่าบุตรในโอกาสต่อ ๆ ไป เพราะ
เม่ือบุตรไดรั้บฟังความผดิของตนอยูเ่สมอก็จะเกิดความโกรธ ความไม่สบายใจ และอาจนึกไปว่า
บิดามารดาไม่รักตน 
 8.  ตอ้งรู้จกัส่ือสารในครอบครัว การส่ือสารในครอบครัว ควรจะใชปิ้ยวาจาระหว่าง
สามีภรรยา มารดากบับุตร การส่ือสารอาจมีทั้งรูปแบบท่ีใชภ้าษาและภาษาท่าทาง ภาษาพูด การ
เขียน ฯลฯ การตาํหนิกนักท็าํไดแ้ต่ควรเป็นคาํตาํหนิท่ีใชถ้อ้ยคาํท่ีน่าฟัง 
 9.  ตอ้งใชเ้วลาดว้ยกนัอยา่งมีคุณค่าและมีคุณภาพ สมาชิกในครอบครัวควรหาเวลาอยู่
ดว้ยกนั ถามไถ่สารทุกขสุ์กดิบระหว่างกนั ชวนกนัแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีมี มีกิจกรรมร่วมกนั เช่น ไป
เท่ียวทางไกล ไปเท่ียวสาธารณะ รับประทานอาหารพิเศษร่วมกนั ไปเยีย่มญาติ เป็นตน้ 
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 10.  ตอ้งมีการปรับตวัตามภาวะท่ีเปล่ียนแปลงของบุคคลในครอบครัว สภาวะของ
ครอบครัว และสภาวะของสมาชิกไม่ไดอ้ยูน่ิ่ง มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตวัอยา่งเช่น บุตรท่ีเกิด
ใหม่เป็นทารกกจ็ะเติบโต และมีพฒันาการตามวยัอนัเหมาะสม บิดามารดาจะตอ้งปรับตวัตามความ
เปล่ียนแปลงของบุตร ตวัของบิดามารดาเองก็มีการเปล่ียนแปลงไปตามวยั ดงันั้น สมาชิกใน
ครอบครัวจะตอ้งตระหนกัและปรับตามความเปล่ียนแปลงนั้น ๆ 
 11.  ตอ้งรู้จกัภาระหนา้ท่ีในครอบครัวและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การอยูร่่วมกนัใน
ครอบครัว ต่างคนต่างมีบทบาทหนา้ท่ี ทั้งบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว ซ่ึง
บทบาทและหนา้ท่ีเหล่าน้ี เกิดจากความคาดหวงัของตนเอง และความคาดหวงัของแต่ละคนใน
ครอบครัว ดงันั้น สมาชิกในครอบครัวจะตอ้งตกลงกนัใหดี้ว่าเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะบริหารครอบครัวให้
เป็นปกติสุข เป็นเร่ืองของใครในสดัส่วนอยา่งใด ร่วมกนัอยา่งไร 
 12.  มีความใกลชิ้ดทางสัมผสั การสัมผสั เช่น การกอดกนั โอบกนับา้ง เก่ียวแขนหรือ
หอมแกม้กนัในครอบครัว เป็นการแสดงความรัก ความอบอุ่นตามธรรมชาติของคน แต่การ
แสดงออก ควรกระทาํกนัในครอบครัวระหว่างคนใกลชิ้ด และแสดงความใกลชิ้ดจริง ๆ เช่น เม่ือ
บุตรเลก็ ๆ เป็นทารก บิดามารดากค็วรเอาแขนมากอด มาจูบ เพ่ือแสดงความรัก และใหค้วามอบอุ่น
และเพิ่มความมัน่ใจใหแ้ก่บุตร แต่เม่ือบุตรโตข้ึนกอ็าจจะห่างไป 
 จิตติมา บวัมาศ (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นกัเรียนหลกัสูตรศิลปกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรมศิลปกร ผลการวิจยัพบว่าการ
ส่งเสริมจากผูป้กครองเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
 ปัจจา ชูช่วย (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ี
มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา ไดแ้ก่ รายไดข้องครอบครัว 
  2.3.3.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 
  ชิคเกอริง (Chickering, 1969, 94 อา้งถึงใน นฤมล อ้ึงเจริญ, 2552, น.29)  
ให้ความหมายของสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลไวว้่า สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง การท่ี
บุคคลมีความอดทนท่ีจะอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนและมีการเปล่ียนแปลงจากการพ่ึงพาตนเอง ไปสู่การ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนัซ่ึงการอดทนท่ีจะอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืน ไดแ้ก่ ความสามารถยอมรับความ
แตกต่างของบุคคลอ่ืนไดแ้ละการมีนํ้าใจกวา้ง การใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน การใหแ้ละการรับ 
                   คาร์คฟั และเบเรซนั (Carkhuff & Berenson, 1977) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริม
สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลไว ้4 ประการ ดงัน้ี 
 1.  การเปิดเผยความรู้สึก การเปิดเผยความรู้สึกจริงใจ ท่ีจะแลกเปล่ียนขอ้มูล 
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ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งเปิดเผย เพื่อความเขา้ใจอนัดีและก่อใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีมัน่คง 
 2.  มีความรู้สึกร่วม กล่าวคือ สามารถมีความเขา้ใจบุคคลอ่ืน รับรู้ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคล 
 3.  เคารพและยอมรับในบุคคลอ่ืน กล่าวคือ ยอมรับบุคคลอ่ืนโดยไม่ตดัสินใจว่าถูกหรือ
ผดิ ไม่ประเมินบุคคล เคารพในบุคคลอ่ืน รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
 4.  การยอมรับโดยไม่เห็นดว้ย กล่าวคือ การเป็นผูฟั้งท่ีดีท่ีพยายามทาํความเขา้ใจโดย
ประเมินบุคคลอ่ืน และใหค้วามสนใจบุคคลอ่ืน 
 
2.4  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 ประวติัความเป็นมาโดยยอ่ 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อศึกษา 
และเตรียมการร่างหลกัสูตรของสาขาวิชาการจดัการการศึกษาในปีการศึกษา 2546 ท่ีจะเปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2547 โดยไดด้าํเนินการแลว้เสร็จ และไดรั้บความเห็นชอบการเปิดสอนหลกัสูตร
มหาบณัฑิตจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2547 และไดรั้บความ
เห็นชอบหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2549 ต่อมาสาขาวิชาการจดัการการศึกษาไดมี้
การปรับปรุงหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับรองการ
ปรับปรุงหลกัสูตรดังกล่าวเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2550 ในปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาการจดัการ
การศึกษาได้เปิดหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และในปี 2551 มีการเปิดหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการจดัการการศึกษาตามลาํดบั ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัได้
แต่งตั้งคณะกรรมการการพฒันาหลกัสูตรของสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ระดบัปริญญาโท
และปริญญาเอก โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหก้ารรับรองหลกัสูตร เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2554 สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอนจึงไดเ้ปิดหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
 ปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวิสยัทศัน์  
 วิทยาลยัครุศาสตร์ใชป้รัชญาร่วมกบับณัฑิตวิทยาลยัและปณิธานร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
 ปรัชญา  :        แหล่งรวมปัญญา พฒันาแนวคิดใหม่ ใส่ใจการเปล่ียนแปลง 
           ปณิธาน  :       พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็น Creative and Productive Scholar 
         วิสยัทศัน์ :       โดดเด่น กา้วไกล เป็นวิทยาลยัชั้นนาํของประเทศ 
           พนัธกิจ :   1.  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความรับผดิชอบสูง และมีคุณธรรม 
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                                 2.  เสริมสร้างงานวิจยั และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
                                3.  บริหารงานดว้ยความบริสุทธ์ิ ยติุธรรม และโปร่งใส 
                                 4.  บริการวิชาการ เพื่อสอดรับกบักระแสโลกาภิวตัน์ 
                                 5.  ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
       6.  พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร ให้มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์และเป็น
กนัเองกบัทุกคน 
 เอกลกัษณ์หรือวฒันธรรม : นวตักรรม ผูน้าํ วิจยั 
 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
 ช่ือปริญญา  :  ช่ือยอ่ ภาษาไทย ศษ.ม.(หลกัสูตรและการสอน) 
      ช่ือยอ่ ภาษาองักฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 ปรัชญาของสาขา 
   มุ่งสร้างผูน้ําดา้นหลกัสูตรและการสอน ให้มีความสามารถ ในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ประยกุตค์วามรู้สู่การปฏิบติั 
 วตัถุประสงค ์ 
 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะต่อไปน้ี 
 1.  มีความรู้ลึกซ้ึงในเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรและการสอน โดยสามารถจดัหลกัสูตร
และการเรียนการสอนท่ีประยกุตค์วามรู้ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไปสู่การปฏิบติัได ้
 2.  สามารถทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและสร้างนวตักรรมทาง
หลกัสูตรและการสอนได ้
 3.  มีความเป็นครูท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผดิชอบในวิชาชีพ 
สามารถพฒันาตนเองและวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง มีความเป็นผูน้าํ สามารถปรับตวัและทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด อ่าน เขียน และ
สามารถใช้วิทยาการ  เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัสาํเร็จการศึกษา 
 1.  ครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.  ครู อาจารยใ์นสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
 3.  อาจารยใ์นสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
 4.  นกัการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 
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 การดาํเนินการหลกัสูตร 
   วนั – เวลา ทาํการเรียนการสอน 
   วนัเสาร์   เวลา 9.00 – 16.00 น. 
   วนัอาทิตย ์ เวลา 9.00 – 16.00 น. 
  การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 
 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา      
           (1)  คุณสมบติัดา้นการศึกษา 
   (1.1)  ผูมี้ใบประกอบวิชาชีพครู 
                        1)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สถาบันการศึกษาใน
ประเทศหรือต่างประเทศ ท่ีรับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) และ 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) 
    2)  มีประสบการณ์เป็นครูหรือทาํงานเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
หลงัจากสาํเร็จการศึกษา 
  (1.2)  ผูท่ี้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 
                       1)  ปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ จากสถาบนัการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ 
ท่ีรับรองโดยสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) และสาํนกังาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ส.ก.อ.) 
 (2)  คุณสมบติัดา้นอ่ืน ๆ 
                       1)  ไม่เป็นผูว้ิกลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
                       2)  ไม่เป็นโรคเร้ือน วณัโรค ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือ
โรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
                       3)  ไม่เคยตอ้งโทษ เวน้แต่ความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผิดอนัเป็น
ลหุโทษ 
                       4)  ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสีย หรือถูกออกจากสถาบนัการศึกษาใดมาก่อน
เน่ืองจากถูกลงโทษทางวินยั 
                       5)  ผูส้มคัรเขา้ศึกษา ตอ้งมีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง ซ่ึงติดต่อไดส้ะดวก 
  การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาต่อ 
  ใชก้ารสอบสมัภาษณ์และการสอบขอ้เขียน 
  หลกัสูตร/จาํนวนหน่วยกิต  
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             จาํนวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสูตร         45   หน่วยกิต   
  (สาํหรับผูต้อ้งการใบประกอบวิชาชีพครู) 
             จาํนวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสูตร         39   หน่วยกิต   
   (สาํหรับผูไ้ม่ตอ้งการใบประกอบวิชาชีพครู) 
  โครงสร้างหลกัสูตร (ใบประกอบวิชาชีพครู) 
  แผน ก แบบ ก 2 ทาํวิทยานิพนธ์ 
 
ตารางที ่2.1  แสดงโครงสร้างหลกัสูตร  แผน ก แบบ ก 2  ทาํวิทยานิพนธ์ 

 

กลุ่มวิชา หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาบงัคบั 21 หน่วยกิต 
                         CN510 นวตักรรมหลกัสูตร 3 
                         CN512 ภาวะผูน้าํทางหลกัสูตรและการสอน 3 
                         CN516 นวตักรรมการเรียนรู้ 3 
                         CN517 การพฒันาส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3 
                         CN518 การวดัและประเมินผล 3 
                         CN519 การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 3 
                         CN520 จริยธรรมและจรรยาบรรณสาํหรับครู 3 
 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 3 หน่วยกิต 
                         ED501 สถิติและวิจยัทางการศึกษา 3 
                         ED502 พื้นฐานการศึกษา -  
 กลุ่มวิชาเลือก แผน ก 3 หน่วยกิต, แผน ข 9 หน่วยกิต 
                         CN610 การออกแบบหลกัสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ 3 
                         CN611 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3 
                         CN612 การนิเทศการสอน 3 
                         CN613 การจดัการศึกษาในประชาคมอาเซียน 3 
                         CN614 สมัมนาการวิจยัหลกัสูตรและการสอน 3 
                         CN690 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 
                         CN691 ปฏิบติัการสอนสาํหรับสาขาวิชาเฉพาะ 3 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

 
การจดัการเรียนการสอนแบบบลอ็กคอร์ส (Block Course) 
 การเรียนแบบบล็อกคอร์สตอ้งอ่านหนงัสือล่วงหนา้เพื่อเตรียมตวัไปถกประเด็นปัญหา
กบัอาจารยแ์ละเพื่อนเรียนในหอ้ง ซ่ึงแต่ละวนั วิชาเรียนกส็ลบัสบัเปล่ียนกนัไป บางคร้ังกง็ง บางคร้ัง
สบัสนั เหน่ือยและกดดนั แต่เม่ือเลือกแลว้และจ่ายเงินไปแลว้ จึงตอ้งมุมานะเรียนต่อไปใหจ้บ 
 จากขอ้จาํกดัของผูเ้รียนดงักล่าวแต่ละมหาวิทยาลยัเลง็เห็นพร้อมกบัจดัทางเลือกท่ีไม่ว่า
ทั้งมหาวิทยาลยั หรือ ผูเ้รียน ก็ลว้นแต่ Win-Win การเรียนการสอนในระบบ Block Course หรือ 
การเรียนแบบวิชาเดียวต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาประมาณ 1 เดือน สอบเสร็จถึงจะเร่ิมตน้เรียนวิชา
ใหม่ เป็นแนวทางท่ีไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งฝ่ังมหาวิทยาลยั และผูเ้รียน 
 ขอ้ดีของการเรียนแบบน้ี คือ การลดขอ้จาํกดัสาํหรับผูท่ี้เรียนไปทาํงานไปดว้ย เพราะจะ
สามารถโฟกสัแต่ละวิชา และลดความสบัสนจากการเรียนอยา่งเร่งรีบในแต่ละวนั 
 โดยปัจจุบนัการสอนแบบ Block Course น้ีนิยมเปิดสอนในบางสาขาเท่านั้น ส่วนใหญ่
จะเป็นหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (Master of Public Administration : MPA) 
       มนตรี โสคติยานุรักษ ์ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) บอกว่า การเรียนแบบ Block Course เนน้เรียนจบเป็นรายวิชา 
โดยแต่ละวิชาใชร้ะยะเวลาเฉล่ีย 5 สัปดาห์ ซ่ึงเช่ือว่ามีความเหมาะสมสาํหรับกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนไป
ทาํงานไป อีกทั้งยงัทาํใหน้กัเรียนหนัมาโฟกสักบัวิชาเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
      นิดา้นาํระบบดงักล่าวมาใชก้บัหลกัสูตร MPA เป็นคร้ังแรกในไทย เม่ือกว่า 20 ปีท่ีผา่น
มา เพราะเขา้ใจวา่ผูเ้รียนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจมกัไม่มีเวลามาเรียนเตม็วนั 
      “นิดา้เปิดสอนหลกัสูตร MPA ภาคปกติ มา 54 ปีแลว้ และเปิดภาคพิเศษแบบ Block 
Course เป็นสถาบนัแรกเม่ือประมาณ 26 - 27 ปีท่ีผ่านมา เพราะช่วงนั้นขา้ราชการสนใจเรียนกนั

แผน ก วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
                         CN710-01 วิทยานิพนธ์ 3 
                         CN710-02 วิทยานิพนธ์ 3 
                         CN710-03 วิทยานิพนธ์ 3 
                         CN710-04 วิทยานิพนธ์ 3 DPU



32 
 

เยอะ ประมาณ 60% ซ่ึงสามารถมาเรียนภาคปกติช่วงกลางวนัได ้โดยภาคพิเศษจะเรียนในวนัศุกร์-
เสาร์ เวลาตั้งแต่ 6 โมงเยน็ถึง 4 ทุ่ม” 
       จากการเปิดสอนในแนวทางดงักล่าว มนตรี โสคติยานุรักษ ์กล่าวว่า ส่ิงท่ีช้ีวดัไดดี้ คือ 
นักศึกษาสามารถทาํคะแนนสอบได้ดีกว่าภาคปกติ เน่ืองจากการเรียนในลกัษณะโฟกัสเฉพาะ
รายวิชา และตวัผูเ้รียนเองก็มีตั้งใจสูง มาเรียนเพราะตอ้งการองคค์วามรู้จริงๆ เพื่อนาํไปประยกุตใ์ช้
ในการทาํงาน 
       สาํหรับโครงสร้างการเรียน MPA แบบ Block Course ของนิดา้ กาํหนดการเรียน
ทั้งหมด 13 วิชา 39 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 วิชาเอก ประกอบดว้ย การจดัการองคก์าร การจดัการทุน
มนุษย ์และนโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยุทธ์ นอกจากนั้นแลว้ยงัมีหลกัสูตรการจดั
ภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต (Master of Public and Private Management : MPPM) ซ่ึงมีการ
เรียนการสอนแบบน้ีดว้ยเช่นกนั 
       ขณะท่ีหลกัสูตร MPA ภาคปกติ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ก็เปิดสอนแบบ Block Course 
เช่นกนั โดยเปิดสอนทั้งส้ินจาํนวน 36 หน่วยกิต ใน 6 ศูนยท์ัว่ประเทศ ประกอบดว้ย หวัหมาก 
บางนา เชียงใหม่ ระยอง และสงขลาอีกหลกัสูตรท่ีเปิดสอนแบบ Block Course  เป็นทวิปริญญาโท
ทางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ ภาษาองักฤษ (Dual Master’s Degree Program in Public 
and Business Administration) เม่ือจบออกมาจะไดป้ริญญา 2 ใบ คือ MPA และ MBA 
      มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เปิดสอนหลกัสูตร MPA แบบ Block Course เช่นกนั ใน
สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และการจดัการโครงการ โดยการเรียนในแต่ละวิชาจะมีความ
ต่อเน่ืองตลอด 5 สปัดาห์เตม็ในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์รวมทั้งส้ิน 42 หน่วยกิต ตลอดหลกัสูตร 
     MPA ท่ีน่ีเนน้การพฒันาวิธีคิดเชิงสร้างสรรค ์การคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking) 
การใช ้SWOT ในการวิเคราะห์และแกปั้ญหาให้กบัผูบ้ริหารรุ่นใหม่ เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัศรี
ปทุม กเ็ปิดสอนหลกัสูตรน้ี และเนน้เจาะกลุ่มผูบ้ริหารรุ่นใหม่เช่นกนั 
     มนตรี โสคติยานุ กล่าวอีกว่า ในประเทศไทยเกือบทุกมหาวิทยาลยัเปิดสอนหลกัสูตร 
MPA แบบ Block Course เพ่ือรองรับจาํนวนนกัศึกษาซ่ึงเพิ่มมากข้ึนต่อเน่ือง เป็นบุคลากรจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ท่ีตอ้งการรู้นโยบายของรัฐ เพราะกระทบกบัการทาํงาน
ของเอกชน 
      โดยเช่ือว่าหลกัสูตร MPA ยงัคงสําคญั เพราะทุกคร้ังท่ีเกิดวิกฤติทุกหน่วยงานย่อม
ตอ้งการพฒันาบุคลากรของตวัเองให้มีความรู้และขีดความสามารถเพิ่มข้ึน อาทิ ดา้นบริหารจดัการ 
การบริหารความเส่ียง และการแกปั้ญหารูปแบบใหม่ๆ ไม่แตกต่างกบับุคลากรภาคเอกชน 
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     “ช่วงท่ีผา่นมา ขา้ราชการไดรั้บแนวทางให้ทาํงานเชิงบริการมากข้ึน แต่เม่ือคิดไม่ออก 
จึงตอ้งมาเรียน มาศึกษาเพิ่มเติม ความตอ้งการเรียน MPA จึงเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงผูเ้รียนส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มอายุ 35-45 ปี ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบักลาง มีประสบการณ์ทาํงานมากพอสมควร 
สามารถเช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี” 
 การสอนแบบ Block Course สามารถนาํไปใชก้บัหลกัสูตรอ่ืนในระดบัปริญญาโทได ้
โดยจดัให้แต่ละเทอมเรียน 4 วิชา วิชาละ 1 เดือน แต่ในทา้ยท่ีสุดตอ้งมีระบบการสอบแบบบูรณา
การ ซ่ึงเช่ือมโยงทุกวิชาเขา้ดว้ยกนั โดยขอ้สอบแบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 4 วิชา รวมทั้งหมด 12 
วิชา เช่นเดียวกบั MPA ของนิดา้ ท่ีจดัการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
เม่ือเรียนจบทุกวิชา 
    ชรินทร ศรีวิฑูรย ์(2559) กล่าวถึง  จดัการเรียนการสอนแบบ Block course ว่า การสอน
แบบ Block course มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียในส่วนของอาจารยผ์ูส้อน และตวันกัศึกษาท่ีเป็นผูเ้รียนเอง 
ซ่ึงทั้ง 2 ฝ่าย ตอ้งมีการเตรียมตวัเพื่อใหมี้ความพร้อมกบัการสอน            
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม (2559) จดัการศึกษาระดบัปริญญาโทในระบบ Block Course 
Modular System ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากมหาวิทยาลยันานาประเทศทัว่โลก โดยจดัเรียนทีละวิชา 
กล่าวคือ เม่ือเรียนจบวิชาแรก จึงเร่ิมเรียนวิชาท่ี 2 ท่ี 3 จนเสร็จส้ินหลกัสูตร ส่งผลให้นักศึกษา
สามารถทาํความเขา้ใจลงลึกในแต่ละวิชาและไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยไม่ตอ้งกงัวลหรือสับสนจากการท่ี
ตอ้งศึกษาหลายวิชาในคราวเดียว 
 รายงานผลการใชเ้อกสารประกอบการสอนวิชาการทดลองเคร่ืองกล (31012003) โดย
ใชว้ิจยั เป็นฐานและบูรณาการแผนการสอนแบบบลอ็กคอร์ด (Block Course) ผูร้ายงาน นายณรงค ์
ฤทธิเดช สถานศึกษา วิทยาลยัเทคนิคตรัง ตาํบลบา้นควน อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง ปี พ.ศ.ท่ีวิจยั ปี 
พ.ศ. 2557 บทคดัย่อ ในการวิจัยคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน
วิชาการทดลองเคร่ืองกล (31012003) โดยใชว้ิจยัเป็นฐานและบูรณาการแผนการสอนแบบบล็อก
คอร์ด (Block Course) 2) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน 3) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5) เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มประชากรเป็น
นกัศึกษา ระดบั ปวส.2/1 และ ปวส.2/2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นสูง(ปวส.) สาขางาน
เทคนิคยานยนต ์ประจาํภาคเรียนท่ี 2/2557 วิทยาลยัเทคนิคตรัง จาํนวน 21 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บขอ้มูลคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1) แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช ้2) 
แบบประเมินผลการทดลอง 3) แบบประเมินผลการเขียนรายงานสรุปองคค์วามรู้ 4) แบบทดสอบ
ก่อนเรียนหลังเรียน 5) แบบทดสอบทา้ยบล็อกแต่ละบล็อก 6) แบบสอบถามความพึงใจ การ
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วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (μ)และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตามเกณฑข์อง Best & Kahn, 1993 ผลการศึกษา
พบวา่ 1. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นต่อคุณภาพเอกสารประกอบการสอน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( X ) = 4.59โดยมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีหนดไวคื้อค่าเฉล่ีย ( X ) ไม่ตํ่า กว่าระดบัมาก 2. ค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 =77.82 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ E2 = 76 สรุปผลการหา 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1 /E2 = 75/75 3. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มประชากร จาํนวน 21 คน พบว่าพฒันาการทางการเรียน
ของนกัศึกษาทั้งสองกลุ่มดีข้ึนโดยมีผลต่างของ T-score ก่อน - หลงัเรียน = 19.10 คิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนทีเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน=32.02 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปลายภาคเรียนท่ี 
2/2556 ของนกัศึกษาปวส. 2/1 และ ปวส.2/2 สาขางานเทคนิคยานยนต ์มีคะแนนทีเฉล่ีย (Average 
T Score) = 48.47 กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปลายภาคเรียนท่ี 2/2557 ของนกัศึกษาปวส. 2/1 และ 
ปวส.2/2 สาขางานเทคนิคยานยนต ์มีคะแนนที เฉล่ีย (Average T Score) = 53.72 ผลต่างของ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปลายภาคเรียนท่ี 2/2556 กบัปลายภาค เรียนท่ี 2/2557= 5.25  คิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนทีเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน =9.77 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ี
ค่าเฉล่ีย (μ) = 4.29  
 
2.5  เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.5.1   ความหมายของแบบสอบถาม 
  มลิวลัย ์ผวิคราม (2559) กล่าวว่า แบบสอบถาม หมายถึง ชุดของขอ้ความหรือขอ้คาํถาม
ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อสอบถามความคิดเห็น ความตอ้งการ ความสนใจ เจตคติ ของผูต้อบท่ีมีต่อส่ิงท่ี
ผูส้ร้างตอ้งการทราบ 
 ศูนยพ์ฒันาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2559) กล่าวว่าแบบสอบถาม 
หมายถึง เคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีสร้างข้ึนเพื่อวดัความคิดเห็นต่าง ๆ หรือวดัความจริงท่ีไม่ทราบ อนัจะ
ทาํใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริงทั้งในอดีต ปัจจุบนั และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตส่วนใหญ่จะอยู่
ในรูปของคาํถามเป็นชุด ๆ เพื่อวดัส่ิงท่ีตอ้งการวดั โดยมีคาํถามเป็นตวักระตุน้เร่งเร้า ใหบุ้คคลตอบ
ออกมา นบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชว้ดัทางดา้นจิตพิสยั (Affective Domain) 
 มารยาท โยทองยศ (2559) กล่าวว่า แบบสอบถาม(Questionnaire) หมายถึงเคร่ืองมือวิจยั
ชนิดหน่ึงท่ีประกอบดว้ยคาํถามเป็นชุด ๆ ท่ีไดถู้กรวบรวมไวอ้ยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละเป็นระบบ เพ่ือ
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ใชว้ดัส่ิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะวดัจากกลุ่มตวัอยา่งหรือประชากรเป้าหมายให้ไดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริงทั้งใน
อดีต ปัจจุบนัและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต  
 2.5.2  โครงสร้างของแบบสอบถาม 
 โครงสร้างของแบบสอบถาม  ประกอบไปด้วย  3  ส่วนสําคัญ  ดัง น้ี  มารยาท  
โยทองยศ (2559, น.1) 
 1.  หนงัสือนาํหรือคาํช้ีแจง โดยมากมกัจะอยูส่่วนแรกของแบบสอบถาม อาจมีจดหมาย
นาํอยูด่า้นหนา้พร้อมคาํขอบคุณ โดยคาํช้ีแจงมกัจะระบุถึงจุดประสงคท่ี์ให้ตอบแบบสอบถาม การ
นาํคาํตอบท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน์ คาํอธิบายลกัษณะของแบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถาม
พร้อมตวัอยา่ง พร้อมทั้งจบลงดว้ยช่ือและท่ีอยูข่องผูว้ิจยั หรืออาจเพิ่มขอ้ความท่ีระบุว่าผูว้ิจยัจะไม่
นาํขอ้มูลไปเปิดเผย 
 2.  คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั คาํตอบท่ีไดจ้ะเป็นขอ้เทจ็จริงของผูต้อบแบบสอบถาม 
เช่น คาํถามเก่ียวกบัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ เป็นตน้ การท่ีจะถามขอ้มูลส่วนตวัอะไรบา้งนั้น
ข้ึนอยู่กบักรอบแนวความคิดในการวิจยั โดยดูว่าตวัแปรท่ีสนใจจะศึกษานั้นมีอะไรบา้งท่ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนตวั เพื่อท่ีจะถามเฉพาะขอ้มูลส่วนตวัท่ีจาํเป็นในการวิจยัเร่ืองนั้น ๆ เท่านั้น 
 3.  คาํถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือประเด็นท่ีจะวดั เช่น พฤติกรรม ปรากฏการณ์หรือ
ความคิดเห็นของผูต้อบในเร่ืองนั้น ๆ เป็นชุดคาํถามท่ีใหผู้ต้อบบอกถึงพฤติกรรม หรือปรากฏการณ์ 
หรือใหแ้สดงความคิดเห็นในดา้นต่าง ๆ 
 2.5.3  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
 การสร้างแบบสอบถามประกอบไปดว้ยขั้นตอนสาํคญั ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  ศึกษาคุณลกัษณะท่ีจะวดั 
 ผูว้ิจยัจะตอ้งทราบว่าคุณลกัษณะหรือประเด็นท่ีจะวดัให้มีอะไรบา้ง โดยอาจดูไดจ้าก
วตัถุประสงคข์องการวิจยั กรอบแนวความคิดหรือสมมติฐานการวิจยั จากนั้นจึงศึกษาคุณลกัษณะ
หรือประเด็นท่ีจะวดัดงักล่าวให้เขา้ใจอยา่งละเอียดทั้งเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงอาจได้
จากเอกสาร ตาํราหรือผลการวิจยัต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
 ขั้นท่ี 2  กาํหนดประเภทของขอ้คาํถาม 
 ผู ้วิ จัยจะต้องพิ จ ารณาประ เภทของข้อคําถาม ท่ีจะวัด คุณลักษณะ ท่ีต้องการ  
ซ่ึงขอ้คาํถามในแบบสอบถามอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  คาํถามปลายเปิด (Open Ended Question) เป็นคาํถามท่ีเปิดโอกาสใหผู้ต้อบสามารถ
ตอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คาํถามปลายเปิดจะนิยมใชก้นัมากในกรณีท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถคาดเดาไดล่้วงหนา้
วา่คาํตอบจะเป็นอยา่งไร หรือใชค้าํถามปลายเปิดในกรณีท่ีตอ้งการไดค้าํตอบเพ่ือนาํมาเป็นแนวทาง
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ในการสร้างคาํถามปลายปิด ตวัอย่างคาํถามปลายเปิด เช่น ท่านตดัสินใจประกอบอาชีพคา้ขาย 
เพราะ.................................................................................................................................................. 
 2.  คาํถามปลายปิด (Close Ended Question) เป็นคาํถามท่ีผูว้ิจยัมีแนวคาํตอบไวใ้หผู้ต้อบ
เลือกตอบจากคาํตอบท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น คาํตอบท่ีผูว้ิจยักาํหนดไวล่้วงหนา้มกัไดม้าจากการทดลอง
ใชค้าํถามในลกัษณะท่ีเป็นคาํถามปลายเปิด แลว้นาํมาจดักลุ่มของคาํตอบ หรือไดม้าจากการศึกษา
ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากแนวความคิดของผูว้ิจยัเอง และจากขอ้มูลอ่ืน ๆ  ซ่ึงขอ้คาํถามแต่ละ
ประเภทมีขอ้เด่นขอ้ดอ้ย ดงัน้ี      
 ขอ้เด่นคาํถามปลายเปิด      
 1.  สามารถสร้างคาํถามไดง่้าย 
 2.  เปิดโอกาสใหผู้ต้อบไดแ้สดงความคิดเห็นเตม็ท่ี 
 3.  คาํตอบท่ีไดจ้ะตรงกบัความรู้สึกนึกคิดของผูต้อบมากกวา่คาํถามปลายปิด 
 ขอ้เด่นคาํถามปลายปิด 
 1.  ไม่ตอ้งเสียเวลาในการสรุปประเดน็คาํตอบ 
 2.  คาํตอบท่ีไดรั้บจะจาํกดัเฉพาะประเดน็ท่ีเราสนใจศึกษาเท่านั้น 
 3.  ผูต้อบไม่ตอ้งเสียเวลาในการคิดหาคาํตอบและเขียนเรียบเรียงคาํตอบ 
 4.  คาํตอบปลายปิดช่วยใหผู้ต้อบไม่ค่อยรู้สึกลาํบากใจในการตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ไม่ตอ้งการจะตอบ เช่น รายได ้
 ขอ้ดอ้ยคาํถามปลายเปิด  
 1.  คาํตอบท่ีไดจ้ะมีความหลากหลายบางคาํตอบกไ็ม่อยูใ่นประเดน็ท่ีผูว้ิจยัสนใจ 
 2.  เสียเวลาในการสรุปประเดน็คาํตอบเพ่ือนาํมาลงรหสั 
 3.  เสียเวลาในการคิดหาคาํตอบ ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายในการตอบคาํถาม 
 4.  บางคาํถามผูต้อบอาจมีความรู้สึกลาํบากใจหรือไม่อยากตอบ เช่น รายได ้เป็นตน้ 
 ขอ้ดอ้ยคาํถามปลายปิด 
 1.  ผูต้อบไม่มีอิสระในการตอบ เพราะถูกจาํกดัให้เลือกตอบเฉพาะคาํตอบท่ีมีให้เลือก
เท่านั้น 
 2.  ผูว้ิจยัตอ้งเสียเวลาในการคิดหาคาํตอบไวล่้วงหนา้ว่าผูต้อบจะตอบอะไรบา้ง ซ่ึงอาจ
ไม่ตรงกบัคาํตอบของผูต้อบ อาจแกไ้ขไดโ้ดยการมีคาํตอบ “อ่ืน ๆ โปรดระบุ”ไวด้ว้ย 
 ขั้นท่ี 3  การร่างแบบสอบถาม 
 เม่ือผูว้ิจยัทราบถึงคุณลกัษณะหรือประเด็นท่ีจะวดั และกาํหนดประเภทของขอ้คาํถามท่ี
จะมีอยู่ในแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจึงลงมือเขียนขอ้คาํถามให้ครอบคลุมทุกคุณลกัษณะ
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หรือประเด็นท่ีจะวดั โดยเขียนตามโครงสร้างของแบบสอบถามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ และหลกัการใน
การสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 1.  ตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนว่าตอ้งการจะถามอะไรบา้ง โดยจุดมุ่งหมายนั้นจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยัท่ีจะทาํ 
 2.  ตอ้งสร้างคาํถามให้ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว  ้เพื่อป้องกนัการมีขอ้คาํถามนอก
ประเดน็และมีขอ้คาํถามจาํนวนมาก 
 3.  ตอ้งถามให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีจะวดั โดยมีจาํนวนขอ้คาํถามท่ีพอเหมาะ ไม่มากหรือ
นอ้ยเกินไป แต่จะมากหรือนอ้ยเท่าใดนั้นข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมท่ีจะวดั ซ่ึงตามปกติพฤติกรรมหรือ
เร่ืองท่ีจะวดัเร่ืองหน่ึง ๆ นั้นควรมีขอ้คาํถาม 25-60 ขอ้ 
 4.  การเรียงลาํดับข้อคาํถาม ควรเรียงลาํดับให้ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กัน และแบ่งตาม
พฤติกรรมยอ่ย ๆ ไวเ้พื่อใหผู้ต้อบเห็นชดัเจนและง่ายต่อการตอบ นอกจากนั้นตอ้งเรียงคาํถามง่าย ๆ 
ไวเ้ป็นขอ้แรก ๆ เพื่อชักจูงให้ผูต้อบอยากตอบคาํถามต่อ ส่วนคาํถามสําคญั ๆ ไม่ควรเรียงไว้
ตอนทา้ยของแบบสอบถาม เพราะความสนใจในการตอบของผูต้อบอาจจะนอ้ยลง ทาํให้ตอบอยา่ง
ไม่ตั้งใจ ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อการวิจยัมาก 
 5.  ลกัษณะของขอ้ความท่ีดี ขอ้คาํถามท่ีดีของแบบสอบถามนั้น ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 1)   ข้อคําถามไม่ควรยาวจนเกินไป  ควรใช้ข้อความสั้ น  กะทัดรัด  ตรงกับ
วตัถุประสงคแ์ละสองคลอ้งกบัเร่ือง 
   2)  ขอ้ความ หรือภาษาท่ีใชใ้นขอ้ความตอ้งชดัเจน เขา้ใจง่าย 
   3)  ไม่ใชค้าํถามนาํหรือแนะใหต้อบ 
   4)  ไม่ถามเร่ืองท่ีเป็นความลบัเพราะจะทาํใหไ้ดค้าํตอบท่ีไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริง 
   5)  ไม่ควรใชข้อ้ความท่ีมีความหมายกาํกวมหรือขอ้ความท่ีทาํให้ผูต้อบแต่ละคน
เขา้ใจความหมายของขอ้ความไม่เหมือนกนั 
   6)  ไม่ถามในเร่ืองท่ีรู้แลว้ หรือถามในส่ิงท่ีวดัไดด้ว้ยวิธีอ่ืน 
   7)  ขอ้คาํถามตอ้งเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง คือ ตอ้งคาํนึงถึงระดบัการศึกษา ความ
สนใจ สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ 
   8)  ขอ้คาํถามหน่ึง ๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียว เพ่ือใหไ้ดค้าํตอบท่ีชดัเจนและตรง
จุดซ่ึงจะง่ายต่อการนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล 
   9)  คาํตอบหรือตวัเลือกในขอ้คาํถามควรมีมากพอ หรือให้เหมาะสมกบัขอ้คาํถาม
นั้น แต่ถา้ไม่สามารถระบุไดห้มดกใ็หใ้ชว้า่ อ่ืน ๆ โปรดระบุ ……………………………………… 

DPU



38 
 

  10)  ควรหลีกเล่ียงคาํถามท่ีเก่ียวกบัค่านิยมท่ีจะทาํให้ผูต้อบไม่ตอบตามความเป็น
จริง เช่น ท่านมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศหรือไม่ 
  11)  คาํตอบท่ีได้จากแบบสอบถาม ต้องสามารถนํามาแปลงออกมาในรูปของ
ปริมาณและใชส้ถิติอธิบายขอ้เทจ็จริงได ้เพราะปัจจุบนัน้ีนิยมใชค้อมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดังนั้ นแบบสอบถามควรคาํนึงถึงวิธีการประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ดว้ย 
 ขั้นท่ี 4  การปรับปรุงแบบสอบถาม 
 หลงัจากท่ีสร้างแบบสอบถามเสร็จแลว้ ผูว้ิจัยควรนําแบบสอบถามนั้นมาพิจารณา
ทบทวนอีกคร้ังเพื่อหาข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไข  และควรให้ผู ้เ ช่ียวชาญได้ตรวจ
แบบสอบถามนั้นดว้ยเพ่ือท่ีจะไดน้าํขอ้เสนอแนะและขอ้วิพากษว์ิจารณ์ของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุง
แกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ขั้นท่ี 5  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชเ้พื่อวิเคราะห์คุณภาพ 
 เป็นการนาํเอาแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งเลก็ ๆ เพ่ือ
นําผลมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์หรือตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามทาํไดห้ลายวิธี แต่ท่ีสาํคญัมี 2 วิธี ไดแ้ก่ 
 1.  ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสามารถวดัไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการวดั โดย
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
  1)  ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) คือ การท่ีแบบสอบถามมีความ
ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ ค่าสถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพ คือ ค่า
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์หรือเน้ือหา (IOC: Index of item Objective 
Congruence) หรือดชันีความเหมาะสม โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนข้ึนไป ประเมินเน้ือหาของขอ้ถาม
เป็นรายขอ้ 
  2)  ความเท่ียงตรงตามเกณฑ ์(Criterion-related Validity) หมายถึง ความสามารถ
ของแบบวดัท่ีสามารถวดัไดต้รงตามสภาพความเป็นจริง แบ่งออกไดเ้ป็นความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์
และความเท่ียงตรงตามสภาพ สถิติท่ีใชว้ดัความเท่ียงตรงตามเกณฑ ์เช่น ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
(Correlation Coefficient) ทั้งของ Pearson และ Spearman และ ค่า t-test เป็นตน้ 
  3)  ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึงความสามารถของ
แบบสอบถามท่ีสามารถวดัไดต้รงตามโครงสร้างหรือทฤษฎี ซ่ึงมกัจะมีในแบบวดัทางจิตวิทยาและ
แบบวัดสติปัญญา สถิติท่ีใช้ว ัดความเท่ียงตรงตามโครงสร้างมีหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) การตรวจสอบในเชิงเหตุผล เป็นตน้ 
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 2.  ความเช่ือมัน่ (Reliability) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมีความคงเส้นคงวา นัน่คือ เคร่ืองมือ
ท่ีสร้างข้ึนให้ผลการวดัท่ีแน่นอนคงท่ีจะวดัก่ีคร้ังผลจะไดเ้หมือนเดิม สถิติท่ีใชใ้นการหาค่าความ
เช่ือมัน่มีหลายวิธีแต่นิยมใช้กนัคือ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ คอนบาร์ช (Conbach’s Alpha 
Coefficient : α coefficient) ซ่ึงจะใชส้าํหรับขอ้มูลท่ีมีการแบ่งระดบัการวดัแบบประมาณค่า (Likert 
Scale)   
 ขั้นท่ี 6  ปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ 
 ผู ้วิจัยจะต้องทําการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีได้จากผลการวิ เคราะห์คุณภาพของ
แบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอ้งของถอ้ยคาํหรือสํานวน เพื่อให้แบบสอบถามมีความ
สมบูรณ์และมีคุณภาพผูต้อบอ่านเขา้ใจไดต้รงประเด็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ ซ่ึงจะทาํใหผ้ลงานวิจยัเป็นท่ี
น่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 
 ขั้นท่ี 7  จดัพิมพแ์บบสอบถาม 
 จดัพิมพแ์บบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงเรียบร้อยแลว้เพื่อนาํไปใชจ้ริงในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจาํนวนท่ีจัดพิมพ์ควรไม่น้อยกว่าจาํนวนเป้าหมายท่ีต้องการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และควรมีการพิมพส์าํรองไวใ้นกรณีท่ีแบบสอบถามเสียหรือสูญหายหรือผูต้อบไม่
ตอบกลบั 
 2.5.4  การสร้างแบบสอบถาม 
  การสร้างแบบสอบถามจะมีเทคนิคต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  (ณรงค ์ศรีสวสัด์ิ, 2542, น.25) 
 1.  คาํถาม พื้นฐานของแบบสอบถาม ก็คือ คาํถามซ่ึงจะตอ้งแปลงวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัออกเป็นคาํถามอย่างหน่ึงอย่างใดโดยเฉพาะ เพื่อว่าคาํตอบของคาํถามจะให้ขอ้มูลสําหรับทาํ
การทดสอบสมมติฐาน คาํถามยงัจะตอ้งชักจูงผูต้อบเพ่ือให้ผูต้อบกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ดว้ย 
ดังนั้นคาํถามจึงเป็นส่วนสําคญัยิ่งของแบบสอบถาม และในการเขียนคาํถามในแบบสอบถาม
จะตอ้งพิจารณาถึงส่ิงต่าง ๆ คือ เน้ือหา โครงสร้าง รูปแบบ และการเรียงขอ้ คาํถามดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
  1.1  เน้ือหาของคาํถาม คาํถามในการสาํรวจ อาจเก่ียวขอ้งกบัความจริง ความคิดเห็น 
ทศันคติส่ิงจูงใจของผูต้อบ และระดบัความคุน้เคยหรือความเคยชินของผูต้อบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และ
คาํถามส่วนใหญ่ของแบบสอบถาม จะจาํแนกออกไดเ้ป็นประเภทใหญ่ ๆ คือ คาํถามดา้นความจริง 
คํา ถ า มด้ า น ส่ิ ง แ ว ดล้อ มขอ งผู ้ต อบ  และคํา ถ า มด้ า นก า รกํ า หนดห รื อก า ร ก ร ะทํา 
และทศันคติ 
   1.1.1  คาํถามดา้นความจริงเป็นคาํถามท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อตอ้งการทราบภูมิหลงั
ส่ิงแวดลอ้มของผูต้อบ นิสัยใจคอของผูต้อบและอ่ืน ๆ คาํถามท่ีเคยชินกนัมากท่ีสุดก็ไดแ้ก่ คาํถาม
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ดา้นคุณสมบติัของบุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา รายได ้ซ่ึงการจาํแนกผูต้อบออก
ต า ม คํ า ถ า ม เ ห ล่ า น้ี จ ะ ช่ ว ย ใ น ก า ร อ ธิ บ า ย ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ท า ง ด้ า นพ ฤ ติ ก ร ร ม 
และทศันคติของผูต้อบได ้ ตวัอยา่ง เช่น      
เพศ       
  1.  ชาย   2.  หญิง 
ท่านนบัถือศาสนาอะไร 
  1.  พทุธ   2.  คริสต ์     3.  อิสลาม   4.  อ่ืน ๆ (ระบุ)….. 
 1.1.2  คาํถามดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูต้อบ เช่น 
ภูมิลาํเนาเดิมของท่านอยูภ่าคใด 
   1.  กลาง   2.  เหนือ  3.  ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.  ใต ้
 บา้นของท่านอยูใ่นแหล่งใด 
   1.  เขตเทศบาล    2.  นอกเขตเทศบาล 
   1.1.3  เป็นคาํถามดา้นการกาํหนดหรือการกระทาํของบุคคล รวมทั้งทศันคติและ
ความคิดเห็นท่ีในการวิจยัทางสังคมวิทยาส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัพฤติกรรมทางดา้นต่าง ๆ ของบุคคล
และกลุ่ม ซ่ึงในการศึกษาเชิงสาํรวจหรือเชิงสหสัมพนัธ์นั้น จะเห็นไดว้่านกัวิจยัมกัจะเก่ียวขอ้งกบั
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณสมบติัและการกาํหนดของบุคคล รวมทั้งทศันคติและความ
คิดเห็นของบุคคล เช่น ทศันคติของนักศึกษาท่ีมีต่ออาชีพอาจารยม์หาวิทยาลยั ความคิดเห็นของ
อาจารยต่์อการเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐบาล เป็นตน้ 
 1.2  โครงสร้างของคาํถามในการทาํแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยทัว่ไป มี
โครงสร้างคาํถามอยู่สามประเภท คือ คาํถามแบบปลายปิด (closed-ended questions) คาํถาม
ปลายเปิด (openended questions) และคาํถามตามกรณี (contingency questions) ดงัต่อไปน้ี 
   1.2.1  คาํถามแบบปลายเปิดจะเป็นคาํถามท่ีมีคาํตอบหลายคาํตอบให้ผูต้อบมี
โอกาสเลือกคาํตอบท่ีตรงกบัทศันะของผูต้อบมากท่ีสุด เช่น 
ชาวชนบทเคร่งศาสนามากกวา่ชาวเมือง 
 1.  เห็นดว้ยอยา่งยิง่   2.  เห็นดว้ย 
 3.  ไม่แน่ใจ      4.  ไม่เห็นดว้ย 5.  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
ในประเทศไทย คนรวยยิง่รวยมากข้ึน คนจนยิง่ยากจนลง 
 1.  เห็นดว้ยอยา่งยิง่    2.  เห็นดว้ย 
 3.  ไม่แน่ใจ      4.  ไม่เห็นดว้ย 5.  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 บรรดาคาํถามแบบปลายปิด ผูต้อบทาํการตอบไดง่้ายและรวดเร็ว ไม่ตอ้งเขียนอะไร 
และการวิเคราะห์ก็ตรงไปตรงมา แต่มีจุดอ่อนท่ีสาํคญัคือ อาจเกิดความลาํเอียงในการตอบได ้โดย
การท่ีบงัคบัใหผู้ต้อบเลือกคาํตอบ ซ่ึงบางทีผูต้อบกเ็ลือกตอบไปโดยไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง 
   1.2.2  คาํถามแบบปลายเปิด จะไม่มีการกาํหนดใหผู้ต้อบเลือกคาํตอบ และผูถ้าม
จะบนัทึกคาํตอบของผูต้อบ ตวัอยา่งเช่น คาํถามท่ีว่า “ส่ิงอะไรท่ีท่านเห็นว่าเป็นปัญหาสาํคญัท่ีสุดท่ี
รัฐบาลไทยควรพยายามแกไ้ข” เป็นคาํถามแบบปลายเปิดท่ีใชก้นับ่อยในแบบสอบถามทางดา้น
ความคิดเห็นของสาธารณชน ขอ้ดีของคาํถามแบบน้ีก็คือการไม่บงัคบัให้ผูต้อบเตรียมตอบตาม
คาํตอบท่ีกาํหนดไวเ้ม่ือผูต้อบมีความเขา้ใจคาํถามแลว้ กส็ามารถแสดงคามคิดไดอ้ยา่งอิสระ และพดู
ไดต้ามภาษาท่ีถนัดและถา้คาํตอบท่ีไดไ้ม่ชดัเจนพอ ผูถ้ามก็สามารถสอบถามเหตุผลต่อได ้ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้ส้มัภาษณ์หมดขอ้ขอ้งใจในคาํตอบ  และช่วยเสริมสร้างความเป็นเหตุผลต่อไดด้ว้ย อยา่งไร
ก็ตาม คาํถามแบบปลายเปิดก็ยากแก่การตอบและยงัยากแก่การวิเคราะห์อีกด้วยในการร่าง
แบบสอบถาม จะใชค้าํถามแบบปลายปิดหรือแบบปลายเปิดอย่างใดจะเหมาะสมกว่ากนั พอล ลา
ซาร์สเฟลด ์(Paul Lazarsfeld, 2559) ไดใ้หแ้นวการพิจารณาไวด้งัน้ี 
         (1)  วตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม คาํถามปลายปิดจะเหมาะสมเม่ือ
วตัถุประสงค์ของนักวิจัยตอ้งการให้ผูต้อบแสดงการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อทศันะบางส่ิง
บางอยา่งโดยเฉพาะ เช่น ทศันะการใชส้วนลุมพินีในการเป็นท่ีก่อสร้างอู่ซ่อมรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ 
เป็นต้น แต่เม่ือต้องการจะเรียนรู้ถึงกระบวนการท่ีผูต้อบบรรลุไปสู่ทัศนะอย่างใดอย่างหน่ึง
โดยเฉพาะแลว้ คาํถามแบบปลายเปิดกจ็ะเหมาะกวา่ 
          (2)  ระดบัข่าวสารของผูต้อบในหวัเร่ืองท่ีจะถามคาํถามแบบปลายเปิด ให้
โอกาสแก่ผูถ้ามทาํการสอบถามให้ถึงข่าวสารท่ีผูต้อบยงัขาดอยู่หรือยงัตอบไม่ครอบคลุมชดัเจน 
ในขณะท่ีคาํถามแบบปลายปิดไม่มีโอกาสน้ี 
         (3)  ขอบเขตท่ีผูต้อบจะคิดถึงหวัขอ้ปัญหา คาํถามแบบปลายเปิดเหมาะแก่
สถานการณ์ท่ีผูต้อบยงัไม่มีความคิดเห็นแน่นอน การใชค้าํถามแบบปลายปิดในสถานการณ์เช่นน้ีมี
ความเส่ียงต่อการไดค้าํตอบท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ีผูต้อบอยากจะตอบหลงัจากท่ีไดท้บทวนและประเมิน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีผา่นมาแลว้ 
         (4)  ความง่าย ท่ีเน้ือหาของคาํตอบจะส่ือกนัไดข้องผูต้อบ คาํถามแบบ
ปลายปิดตอ้งการส่ิงจูงใจนอ้ยสาํหรับผูต้อบ ซ่ึงไม่เหมือนกบัคาํถามปลายเปิดท่ีตอ้งการส่ิงจูงใจมาก
และผูต้อบอาจปฏิเสธไม่ตอบเลยกไ็ด ้คาํถามแบบปลายปิดจะมีการตอบสนองจากผูต้อบมากกวา่ 
  บางคร้ังบางคราว อาจมีเหตุผลท่ีจะถามคาํถามเดียวกนัทั้งในแบบคาํถามปลายเปิดและ
คาํถามปลายปิด ตวัอย่างเช่น คาํตอบจากคาํถามปลายเปิด คือ “ใครปกครองประเทศไทย” จะให้
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ความคิดท่ีชดัเจนของผูต้อบในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระบบการเมือง และความชดัเจนท่ีบุคคลจะข้ึนอยูก่บั
กลุ่มอาํนาจใด ถึงแมว้า่ขอ้มูลน้ีจะมีประโยชน์อยา่งยิง่ แต่ก็ไม่สามารถจะใชท้าํการเปรียบเทียบกลุ่ม
ของผูต้อบกบักลุ่มอ่ืนไดย้ิ่งไปกว่านั้น ผูถ้ามก็ยงัไม่แน่ใจว่าผูต้อบจะตอบครอบคลุมปัจจยัอ่ืน ๆ 
เช่น การไม่สามารถแสดงความคิดหรือการจาํไม่ไดข้องผูต้อบจะทาํให้ผูต้อบละเลยประเด็นสาํคญั
บางประการได ้ดงันั้นนกัวิจยัอาจถามคาํถามซํ้าอีกไดใ้นการสมัภาษณ์คร้ังต่อไป โดยใชค้าํถามแบบ
ปลายปิด 
   1.2.3  คาํถามตามกรณีมีอยูบ่่อย ๆ ท่ีคาํถามบางคาํถามเก่ียวขอ้งกบัผูต้อบบางคน 
แต่ไม่เก่ียวกบัผูต้อบคนอ่ืน ๆ ตวัอยา่ง เช่น “จงให้เหตุผลสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํไมท่านจึงไม่เขา้เรียนใน
มหาวิทยาลยั” จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า คาํถามน้ีใชส้ําหรับเด็กนกัเรียนชั้นมธัยมท่ีมีแผนจะเขา้
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัและบางทีก็มีความจาํเป็นท่ีจะตั้งคาํถามสาํหรับผูต้อบบางรายเท่านั้น และ
บางคาํถามกอ็าจเก่ียวกบัสตรีเท่านั้น เป็นตน้   
 คาํถามท่ีเป็นตามกรณี เป็นคาํถามกรณีพิเศษของคาํถามแบบปลายปิดท่ีใชส้าํหรับกลุ่ม
ยอ่ยของผูต้อบทั้งหมด ในคาํถามสาํหรับกลุ่มยอ่ยน้ีจะมีคาํถามกรอง (filter question) ตวัอยา่งใน
การสาํรวจส่ือสาํหรับข่าวต่าง ๆ จะมีคาํถามกรอง เช่น “ท่านติดตามข่าวในหนงัสือพิมพเ์ป็นประจาํ
หรือไม่” และคาํถามตามกรณีจะเป็น “กรุณาเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเร็ว ๆ น้ีท่ีท่านจาํ ได”้ ความ
เก่ียวขอ้งของคาํถามท่ีสองน้ีต่อผูต้อบก็ข้ึนอยู่กบักรณีท่ีผูต้อบตอบคาํถามกรองซ่ึงเฉพาะผูต้อบว่า 
“ใช่” ในคาํถามกรองเท่านั้นท่ีจะเห็นว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัคาํถามตามกรณีต่อไป ดงันั้นผูต้อบ
คาํถามกรองกจ็ะเป็น 1.  ใช่ (ตอบคาํถามต่อไป) และ 2.  ไม่ใช่ (ขา้มไปตอบคาํถามท่ี 3) 
 รู ป แบบขอ ง คํา ถ า ม ก ร อ ง แ ล ะ คํา ถ า ม ต า ม ก ร ณี มี ห ล า ย แบบ ต่ า ง กัน ไ ป  
แบบหน่ึงกคื็อ การเขียนบอกใหผู้ต้อบทราบในคาํถามกรองดงัตวัอยา่งท่ีกล่าวแลว้ หรืออีกแบบหน่ึง
กท็าํเป็นลูกศรช้ีใหผู้ต้อบทาํการตอบคาํถามตามกรณีหรือเลยไปตอบคาํถามอ่ืน ดงัตวัอยา่งเช่น 
 “น่ีเป็นงานเตม็เวลาช้ินแรกท่ีท่านทาํ ตั้งแต่สาํเร็จจากมหาวิทยาลยัหรือไม่”   
   1.  ใช่     2.  ไม่ใช่ 
 มีอะไรเกิดข้ึนกบังานท่ีท่านทาํมาก่อนไดรั้บการเล่ือนชั้นใหสู้งข้ึน (ตอบเพียง 1 ขอ้) 
    1.  บริษทัลม้เลิกไป  2.  ถูกปลดจากงาน 
   3.  งานหมด    4.  หยดุงานเอง 
   5.  อ่ืน ๆ 
 อีกรูปแบบหน่ึงก็เป็นการทาํกรอบของคาํถามตามกรณีแยกออกจากคาํถามอ่ืน ๆ ท่ีจะ
ให้ผูต้อบทุกคนตอบ ดงัตวัอย่างท่ีถอดมาจากการศึกษา ดา้นบรรยากาศทางสังคมของโรงเรียน
มธัยมแห่งหน่ึง 

DPU



43 

 

 ถา้ท่านเป็นนักเรียนชั้นมธัยมปลาย และมีแผนท่ีจะเขา้เรียนต่อในมหาวิทยาลยัเทอม
หนา้ โปรดตอบคาํถามขา้งล่างน้ี 
  137.  ท่านสอบคดัเลือกเขา้มหาวิทยาลยั หรือไม่ 
    - สอบ 
    - ไม่สอบ 
 138.  ท่านทราบแน่นอนแลว้หรือวา่ท่านจะเขา้เรียนในมหาวิทยาลยัแห่งใด 
    - ทราบ 
    - ไม่ทราบ 
 139.  ถา้ “ทราบ” โรงเรียนน้ีเป็นอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัโรงเรียนอ่ืนๆ ในเร่ืองต่าง 
ๆ ดงัน้ี 
    1.      2.   3.   4.   ใหว้ิชาเรียนตามท่ีท่านตอ้งการ 
    1.      2.   3.   4.   ช่ือเสียงของโรงเรียน 
 ขา้มไปตอบขอ้ท่ี 151 ในหนา้ถดัไป 
 เม่ือมีกลุ่มยอ่ยหลายกลุ่มท่ีจะตอบคาํถามตามกรณี แต่ละกลุ่มก็จะใชข้อ้คาํถามหลายขอ้
ท่ีจะใหผู้ต้อบทาํการตอบ ซ่ึงขอ้ท่ีจะใหต้อบนั้นจะเขียนคาํถามกรอง ดงัต่อไปน้ี 
 ท่านกาํลงัหางานทาํใหม่ใช่หรือไม่ 
    - ใช่   - ไม่ใช่ 
    - ไม่ทราบ  - ไม่เหมาะท่ีจะตอบ 
  1.3  รูปแบบของคาํถาม รูปแบบหรือฟอร์มของคาํถามปิด โดยทัว่ไปก็มีคาํตอบหลาย
คาํตอบให้ผูต้อบเลือกทาํเคร่ืองหมายของคาํตอบท่ีเหมาะสม ผูต้อบจะทาํเคร่ืองหมาย หรือ   
หนา้ช่องหรือขีดวงรอบคาํตอบ หรือรอบหมายเลขหนา้คาํตอบ ไดด้งัตวัอยา่ง 
 “ท่านมีสถานภาพสมรสอยา่งไร” 
   โสด     โสด   1.  โสด 
   แต่งงานแลว้   แต่งงานแลว้  2.  แต่งงานแลว้ 
   หมา้ย     หมา้ย   3.  หมา้ย 
   หยา่     หยา่   4.  หยา่ 
   แยกกนัอยู ่  แยกกนัอยู ่ 5.  แยกกนัอยู ่
 นกัวิจยัจะตอ้งเขียนคาํแนะนาํของการกรอกแบบสอบถามให้ชดัเจนว่าจะให้ผูต้อบทาํ
เคร่ืองหมายวงกลมลอ้มรอบคาํตอบหรือรอบหมายเลขหนา้คาํตอบ หรือทาํเคร่ืองหมายในช่อง  
และในระหว่างรูปแบบทั้งสามแบบน้ีการทาํเคร่ืองหมายใน  ควรใชใ้ห้นอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะใน
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แบบสอบถาม เพราะว่าถา้หากผูต้อบทาํเคร่ืองหมายระหว่างช่องก็จะไม่ทราบว่าผูต้อบตอ้งการ
คาํตอบคาํใดแน่ การทาํวงกลมรอบหมายเลขจะเหมาะท่ีสุดจะช่วยในการลงหมายเลขรหัสใน
คอมพิวเตอร์การ์ดดว้ย   
 แบบประมาณค่า (rating) 
 แบบคาํถามท่ีเป็นเคร่ืองมือวดัแบบประมาณค่า เป็นแบบท่ีใชก้นัมากท่ีสุดแบบหน่ึงใน
การศึกษาวิจยัทางสังคมวิทยา แบบประมาณค่าน้ีจะใชเ้ม่ือตอ้งการให้ผูต้อบพิจารณาอนัดบัของ
คาํตอบ เช่น “เห็นดว้ยอยา่งยิง่” “ชอบ” หรือ “บ่อยมาก” ดงัตวัอยา่ง 
 “ควรจะให้ตาํรวจทาํการตรวจค้นผูข้ ับรถยนต์ท่ีใช้ความเร็วเกินกว่ากําหนดทุกราย” 
     1.  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    2.  เห็นดว้ย 
    3.  ไม่เห็นดว้ย 
    4.  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    5.  ไม่มีความเห็น 
 คาํตอบของคาํถามดงักล่าว บอกเป็นขนาดหรือจาํนวนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขม้ขน้
ของการพิจารณาในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ ชุดของคาํตอบมีตวัอยา่งอีก เช่น 
   1.  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  1.  นอ้ยเกินไป   1.  มากกวา่ 
   2.  เห็นดว้ย    2.  พอดี    2.  พอ ๆ กนั 
   3.  แลว้แต่    3.  มากเกินไป   3.  นอ้ย 
   4.  ไม่เห็นดว้ย 
   5.  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   
   คาํถามแบบ Matrix 
   คาํถามแบบ matrix เป็นวิธีการรวบรวมคาํถามแบบประมาณค่าเป็นชุด ๆ ท่ีมีการ
ตอบสนองอยา่งเดียวกนั ดงัตวัอยา่ง 
 ในขอ้ความต่าง ๆ ขา้งล่างน้ี มีขอ้ความใดท่ีท่าน 
    (1)  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  (2)  เห็นดว้ย  (3)  แลว้แต่ 
   (4)  ไม่เห็นดว้ย   และ (5)  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่2.2  คาํถามแบบ Matrix 
 
 เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย แลว้แต่ 

ไม่เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

ไม่เห็นดว้ย 

การลงคะแนนเสียงทาํใหผ้ม 
มีอาํนาจในกิจกรรมของรัฐบาล 

     

ถา้ผมร้องทุกขถึ์งเจา้หนา้ท่ี 
เขากจ็ะแกไ้ขส่ิงท่ีผดิให ้

     

บางคร้ังผมคิดวา่เจา้หนา้ท่ี 
จะใหค้วามเอาใจใส่ในส่ิงท่ีผมคิด 

     

    
 1.4  การเรียงขอ้คาํถามหลงัจากท่ีไดรู้ปแบบของคาํถามแลว้ ต่อไปก็พิจารณาว่าจะทาํ
การเรียงขอ้ความในแบบสอบถามอยา่งไร โดยทัว่ไปมีแบบอยา่งการเรียงขอ้คาํถามอยูส่องแบบท่ีจะ
ชกัจูงใจให้ผูต้อบร่วมมือในการตอบคาํถาม คือ แบบกรวย (funnel) และแบบกรวยกลบั (inverted 
funnel) 
  1.4.1  การเรียงคาํถามแบบกรวย ในการเรียงคาํถามแบบน้ี คาํถามถดัไปตามลาํดบั
จะเก่ียวขอ้งกบัคาํถามแรก ๆ ท่ีถามมาก่อน และการถามต่อ ๆ ไปก็จะเป็นแนวคาํถามท่ีตีวงแคบเขา้
ไปเ ร่ือย  ๆ  ตัวอย่าง เ ช่น  ถ้า ศึกษาว่าผู ้ตอบจะมีทัศนะต่อปัญหาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  
และสังคมท่ีเก่ียวกับหนังสือพิมพท่ี์อ่านอย่างไร ตอ้งการทราบว่ามีอะไรบา้งท่ีผูต้อบคิดว่าเป็น
ปัญหา ความสาํคญัของแต่ละปัญหาเป็นอยา่งไร ผูต้อบมีขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ มากนอ้ย
เพียงใด แหล่งข่าวสารของผูต้อบคืออะไร  และหนงัสือพิมพบ์างฉบบัจะมีอิทธิพลต่อความคิดของ
ผูต้อบเก่ียวกบัปัญหาหรือไม่ บรรดาคาํถามต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเรียงแบบกรวย คือ (1)  อะไรคือส่ิงท่ี
ท่านคิดว่าเป็นปัญหาสําคญัท่ีสุดของประเทศชาติ (2)  ในบรรดาปัญหาต่าง ๆ ท่ีท่านกล่าวถึงนั้น 
ท่านคิดว่าปัญหาใดมีความสาํคญัมากท่ีสุด (3)  ท่านไดรั้บข่าวสารส่วนมากท่ีเก่ียวกบัปัญหาน้ีจาก
แหล่งใด (4)  ท่านอ่านหนงัสือพิมพ ์Bangkok Post หรือไม่ 
 เม่ือวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการสํารวจเพ่ือจะไดข้่าวสารรายละเอียดและเม่ือ
ผูต้อบไดรั้บการชกัจูงใจให้ตอบรายละเอียดของข่าวสารแลว้ การเรียงคาํถามแบบกรวยจะช่วยให้
ผูต้อบสามารถระลึกถึงความจาํ หรือรายละเอียดท่ีผา่นมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ยิง่ไปกว่านั้น โดย
การถามคาํถามท่ีกวา้ง ๆ ก่อน ผูส้ัมภาษณ์ก็สามารถหลีกเล่ียงการวางเคา้โครงหรือกรอบการตอบ
ใหแ้ก่ผูต้อบ เม่ือวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อจะคน้หา  
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 1.4.2  การเรียงคาํถามแบบกรวยกลบั การเรียงแบบกรวยกลบั เป็นการใชค้าํถาม
แคบ ๆ  ก่อน แลว้ตามดว้ยคาํถามกวา้ง เม่ือหวัขอ้การสาํรวจมิไดจู้งใจใหผู้ต้อบทาํการตอบ จะดว้ย
เหตุท่ีวา่หวัขอ้เร่ืองไม่มีความสาํคญัสาํหรับเขาหรือเพราะวา่ไม่มีประสบการณ์เพยีงพอท่ีจะใหร้ะลึก
ถึงความจาํท่ีผา่นมาได ้ ผูส้มัภาษณ์จะเร่ิมตน้การถามดว้ยคาํถามแคบ ๆ ท่ีง่ายต่อการตอบก่อน และ
เกบ็คาํถามท่ีกวา้งและยากแก่การตอบไวที้หลงั และถา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อการนาํไปเป็นขอ้สรุปถึง
สถานการณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยเฉพาะ เม่ือผูถ้ามไม่คุน้เคยกบัความจริง ในขณะท่ีผูต้อบมี
ความคุน้เคยกค็วรใชค้าํถามแคบ ๆ ก่อน  
 ในตวัอย่างขา้งล่างน้ี นักวิจยัพยายามหาความคิดหรือการพิจารณาของผูต้อบเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพของการปฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัภยั เพื่อจะช่วยใหผู้ต้อบไม่มีความคิดอยา่ง
ลาํเอียงกค็วรจะใชค้าํถามเฉพาะก่อน แลว้ตามดว้ยคาํถามทัว่ไปทีหลงั 
 1.  มีผูเ้สียชีวิตในเพลิงไหมโ้รงแรมจาํนวนเท่าใด 
 2.  ท่านคิดวา่ผูบ้าดเจบ็สาหสัจาํนวนเท่าใดท่ีตอ้งไปรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล 
 3.  ใชเ้วลานานเท่าใดก่อนท่ีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ส่วนมากจะไปถึงโรงพยาบาล 
 4.  ท่านเห็นเจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงคนใดในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ผูบ้าดเจ็บดว้ยการ
ใหเ้คร่ืองช่วยหายใจหรือการหา้มเลือดหรือไม่ และใครเป็นคนให ้
 5.  โดยทัว่ไปท่านคิดว่าการปฐมพยาบาลและการปฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
กระทาํไดดี้เพียงใด 
 การเรียงลาํดบัขอ้คาํถามยงัมีผลต่อความร่วมมือในการตอบของผูต้อบแบบสอบถาม
และยงัมีอิทธิพลต่อความเช่ือมัน่ในการตอบสนองอีกดว้ย ตวัอยา่งเช่น มีหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า
ตาํแหน่งของขอ้ความในรายการมีผลต่อการเลือกตอบขอ้ความนั้นอยา่งเด่นชดั โดยท่ีขอ้ความใดข้ึน
ก่อนก็จะไดรั้บการเลือกตอบก่อน และยงัเห็นไดต่้อไปว่า เม่ือผูต้อบจะตอ้งให้ค่าเป็นตวัเลขของ
ขอ้ความตามความเขม้ขน้ของความสาํคญั ขอ้ความแรก ๆ จะไดรั้บการตอบมากกวา่ขอ้ความถดัไป 
  ในตวัอย่างคาํถามขา้งล่างน้ีผูต้อบจะให้ลาํดบัท่ีหน่ึงต่อขอ้ความแรกมากกว่าคาํถาม
สุดทา้ยดว้ยเหตุผลง่าย ๆ คือ เป็นขอ้ความแรก 
 “ในบรรดาขอ้ความท่ีปรากฏขา้งล่างน้ีขอ้ความใดท่ีท่านคิดว่ามีความสาํคญัและเป็นท่ี
เช่ือถือแก่เพื่อน ๆ ในโรงเรียน” (ใหล้าํดบัจาก 1 ถึง 6) 
 - มาจากครอบครัวท่ีถูกตอ้ง 
 - ผูน้าํกิจกรรม 
 - มีรถยนตย์ีห่อ้ดี 
 - เรียนดีไดเ้กียรตินิยม 
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  - เป็นดารากีฬา 
  - อยูใ่นกลุ่มแนวหนา้ 
 ปัญหาดังกล่าวน้ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์หรือสภาพการณ์ท่ีมี
ขอ้ความท่ีคิดนึกเอาในใจเอง เช่น ทัศนคติ ซ่ึงในสภาพการณ์เช่นน้ี ข้อความท่ีเห็นได้ก่อนมี
แนวโน้มท่ีจะได้รับการเลือกตอบก่อนข้อความถัด ๆ ไป ปัญหาน้ีแก้ได้ด้วยการให้ผูต้อบมี
ความคุน้เคยกบัรายการของขอ้ความก่อนทาํการประเมินหรือว่า จดัเรียงขอ้ความแบบสุ่ม เพื่อขจดั
ความลาํเอียงในการเลือกตอบ 
  คาํถามท่ีเห็นก่อนในแบบสอบถามควรใหผู้ต้อบมีความรู้สึกง่าย ๆ และในการสัมภาษณ์
ดว้ยแบบสัมภาษณ์ คาํถามแรก ๆ ก็ควรช่วยสร้างสัมพนัธ์ไมตรี (rapport) ระหว่างผูส้ัมภาษณ์กบัผู ้
ถูกสัมภาษณ์ ดงันั้น คาํถามเปิดนาํ หรือคาํถามเร่ิมตน้จึงควรเป็นคาํถามท่ีง่ายแก่การตอบเป็นท่ี
น่าสนใจแก่ผูต้อบ และไม่เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก ตวัอยา่งเช่น คาํถามเก่ียวกบันิสัยการด่ืมสุรา หรือ
กิจกรรมทางเพศของผูต้อบ ถา้เป็นคาํถามแรกเร่ิมก็จะทาํใหผู้ต้อบปฏิเสธการตอบคาํถามได ้หรือว่า
คาํถามแบบปลายเปิดควรใชที้หลงั เพราะว่าคาํถามแบบน้ีใชเ้วลาและความคิดมากกว่าคาํถามแบบ
ปลายปิด ดงันั้นจึงอาจลดแรงจูงใจในการร่วมมือตอบคาํถามจากผูต้อบได ้
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540) ไดก้ล่าวถึงการออกแบบแบบสอบถามว่า วิธีการถามคาํถาม
รวมทั้ งท่าทางต่าง ๆ ท่ีแสดงออกของผูถ้ามหรือผูส้ัมภาษณ์ สามารถส่งผลถึงจํานวนผูต้อบ
แบบสอบถามได ้ซ่ึงนอกจากปัจจยัดงักล่าวแลว้ ตวัแบบสอบถามเองก็มีผลต่อจาํนวนผูต้อบดว้ย
เช่นกนั การสร้างแบบสอบถามท่ีดีตอ้งอาศยัเวลาและความพยายามในการพฒันามากพอสมควร 
และในส่วนต่อไปน้ีคือขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อการสร้างแบบสอบถาม 
 บทนาํ (Introduction) 
 บทนาํท่ีมีการชกัจูงใจสามารถส่งผลต่อจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามได ้ลกัษณะบทนาํ
ในแบบสอบถ าม ท่ี ดี  คว ร มี ลัก ษณะสั้ น ไ ม่ ยื ด เ ยื้ อ ใ ช้ ค ํา ท่ี ต ร ง ไปต ร งม า  ไ ม่ ข่ ม ขู่  
เป็นกลาง และสุภาพในแบบสอบถาม ไม่จาํเป็นตอ้งมีการอธิบายจุดประสงคห์รือคุณค่าของการ
สาํรวจ หรือไม่จาํเป็นตอ้งบอกว่าแบบสอบถามฉบบันั้นใชร้ะยะเวลาเท่าไรในการตอบ แต่ถา้เป็น
การตอบคาํถามทางโทรศพัท ์ผูถ้ามควรจะบอกกบัผูต้อบวา่การถามจะใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีนาทีเพื่อเป็น
การเชิญชวนและใหผู้ต้อบมีกาํลงัใจในการตอบ 
 คาํอธิบาย 
 คําอธิบายทุกอย่าง  จํา เป็นจะต้องชัดเจนและแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
แบบสอบถาม ตวัอยา่งเช่นแบบสอบถามทางไปรษณียจ์ะตอ้งมีคาํอธิบายชดัเจนมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ผูต้อบแบบสอบถามจะไม่มีโอกาสไดถ้ามในส่ิงท่ีตนเองสงสยัไดเ้ลย และความสงสยัน้ีอาจส่งผลให้

DPU



48 
 

ผูต้อบไม่สามารถตอบคาํถามหรือตอบแบบไม่เข้าใจคาํถาม จึงทาํให้ได้คาํตอบท่ีไม่ตรงกับ  
จุดประสงค ์
 การเรียงลาํดบัคาํถาม 
 การเรียงลาํดบัคาํถามในแบบสอบถาม ควรจะเป็นคาํถามง่าย ๆ ในช่วงแรก เน่ืองจาก
การใชค้าํถามง่ายในช่วงแรกเป็นการเตรียมความพร้อมของผูต้อบแบบสอบถามให้คิดในเร่ืองท่ี
ตอ้งการจะถาม คาํถามในส่วนแรกท่ีใชถ้ามมกัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ส่วนคาํถามท่ีมีลกัษณะไวต่อความรู้สึกหรือคาํถามท่ียากควรจะเก็บไว้
ถามในตอนทา้ยของแบบสอบถาม ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผูต้อบไดส้ร้างหรือสะสมส่ิงท่ี
เก่ียวกบัคาํถามมาระยะหน่ึงก่อน และขอ้ดีอีกประการหน่ึงของการจดัคาํถามง่ายไวใ้นส่วนแรกก็คือ 
ถา้เกิดกรณีผูต้อบไม่อยากตอบคาํถามและเกิดการยกเลิกกะทนัหัน เม่ือเจอคาํถามยากก็จะทาํให้เรา
ยงัไดค้าํตอบจากส่วนอ่ืน ๆ ก่อนหนา้นั้นบา้ง 
 การจดัรูปแบบแบบสอบถาม (Layout) 
 การจดัรูปแบบของแบบสอบถาม ถือเป็นส่ิงสาํคญัส่ิงหน่ึงในการวิจยัเชิงสาํรวจ ปัญหา
เลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการผลิตแบบสอบถาม เช่น ปัญหาในการพิมพ ์ปัญหาในการถ่ายเอกสาร 
ก็สามารถทาํให้เกิดปัญหาใหญ่ในการตอบคาํถามได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบสอบถามทาง
ไปรษณียท่ี์ผูอ่้านไม่มีโอกาสได้ถามคาํถามเก่ียวกับขอ้สงสัยต่าง ๆ และรูปแบบท่ีสับสนก็อาจ
ก่อใหเ้กิดปัญหาในการตอบได ้ 
 นอกจากนั้ น  คําถามควรจะมีลักษณะการตอบท่ีเป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้ ง
แบบสอบถาม แบบสอบถามท่ีมีการเปล่ียนรูปแบบการตอบหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ช่วงแรกให้เป็น
ตวัเลือกและช่วงท่ีสองใหเ้ป็นใหเ้ติมคาํ ลกัษณะเช่นน้ีอาจจะก่อใหเ้กิดความสบัสนและความรําคาญ
ได ้หรือถา้เป็นคาํถามท่ีใหต้อบ ผูว้ิจยัควรจะเวน้ท่ีวา่งใหม้ากพอท่ีผูต้อบจะเขียนคาํตอบใหห้มดดว้ย 
 ความยาวของแบบสอบถาม (Questionnaire Length) 
 ความยาวของแบบสอบถาม มีผลเก่ียวเน่ืองกบัการตอบคาํถามและจาํนวนการส่งกลบั
ของแบบสอบถาม ทั้งน้ีเน่ืองจากความยาวของแบบสอบถามสามารถก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย 
ความเหน็ดเหน่ือย ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการตอบกลบัในระดบัตํ่า โดยแบบสอบถามท่ีสั้นกว่าจะทาํใหไ้ด้
ระดบัการตอบกลบัจาํนวนท่ีสูงกวา่ แต่อยา่งไรกต็าม กไ็ม่มีกฎเกณฑแ์น่นอนว่าแบบสอบถามแต่ละ
ชุด ควรจะมีความยาวเท่าไร แต่ความยาวของแบบสอบถามนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  วตัถุประสงคข์องงานวิจยั การสร้างแบบสอบถามตอ้งครอบคลุมวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั ดงันั้น ถา้วตัถุประสงคมี์หลายขอ้กจ็ะทาํใหแ้บบสอบถามมีความยาวเพิ่มข้ึน 
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 2.  ชนิดของปัญหาหรือคาํถามท่ีตอ้งการจะทาํการศึกษา ถา้เป็นปัญหาท่ีมีลกัษณะเป็น
นามธรรมหรือไวต่อความรู้สึกของผูต้อบ ซ่ึงผูว้ิจยัอาจจะตอ้งใชค้าํถามท่ีตอ้งถามออ้มไปออ้มมา
เพื่อใหไ้ดค้าตอบท่ีตอ้งการ จึงทาํใหจ้าํนวนของคาํถามมากข้ึนไปดว้ย 
 3.  อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัอาจจะตอ้งลดจาํนวนขอ้คาํถามลง ถา้ตอ้งถาม
คาํถามเดก็เน่ืองจากเดก็นั้นมีสมาธิสั้น 
 4.  ชนิดและความซบัซอ้นของคาํถามในแบบสอบถาม ถา้แบบสอบถามเป็นคาํถาม
ปลายปิดโดยให้ผูต้อบเลือกตอบก็อาจจะทาํให้ตัวแบบสอบถามมีความยาวมากข้ึนจนกว่าจะ
ครอบคลุมทุกวตัถุประสงค ์
 5.  สถานท่ี ๆ จะตอ้งไปทาํการสาํรวจ ถา้เป็นการถามในห้างสรรพสินคา้ก็ไม่ควรจะมี
คาํถามเป็นจาํนวนมากเน่ืองจากผูต้อบจะมีเวลาตอบไม่มากนกั 
 6.  งบประมาณ กล่าวคือถา้มีงบประมาณจาํกดั ผูว้ิจยัอาจจะทาํให้แบบสอบถามมี
จาํนวนนอ้ยลง เพื่อประหยดัตน้ทุนในการผลิตแต่กต็อ้งครอบคลุมวตัถุประสงคด์ว้ย 
 7.  เวลา ถา้มีนอ้ยกท็าํใหต้อ้งลดจาํนวนขอ้ของคาํถามลง 
 8.  ลกัษณะของผูส้ัมภาษณ์ ถา้เป็นผูส้ัมภาษณ์เป็นมืออาชีพหรือผูท่ี้มีประสบการณ์มาก
กอ็าจจะใชค้าํถามนอ้ยกวา่แต่ไดใ้จความกวา่ผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ 
 นอกจากน้ี ความยาวของแบบสอบถามยงัข้ึนอยูก่บัการทดลองใชแ้บบสอบถามและค่า
ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในขณะทดลองใชแ้บบสอบถามดว้ย แต่อย่างไรก็ตามไดมี้ผูท้าํการศึกษา
และเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความยาวของแบบสอบถามและให้คาํแนะนาํไวว้่า แบบสอบถามอาจจะมี
เวลากาํหนดไวด้งัน้ีคือ (Wimmer & Dominick, 1997, p.150) 
  ชนิดของการสาํรวจ    เวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการตอบ (ไม่เกิน) 
  แบบสอบถามทางไปรษณีย ์    60 นาที 
  แบบสอบถามท่ีมีผูว้ิจยัคอยตอบคาํถาม    60 นาที 
  แบบสอบถามแบบการสมัภาษณ์ตวัต่อตวั    60 นาที 
  แบบสอบถาม (สมัภาษณ์) ทางโทรศพัท ์   20 นาที 
  การสมัภาษณ์ในศูนยก์ารคา้     10 นาที 
 การทดลองก่อนใชจ้ริง (Pre-Testing) 
 การทดสอบแบบสอบถามก่อนนาํไปใชจ้ริง จะทาํให้นักวิจยัทราบว่าแบบสอบถามท่ี
ตนเองสร้างข้ึนมานั้นเหมาะสมหรือไม่ การทดสอบก่อนการใชจ้ริงผูว้ิจยัสามารถกระทาํไดโ้ดย
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างกลุ่มเล็กเพื่อเป็นการตดัสินใจว่าไดถ้ามคาํถามถูกทางหรือไม่ และการ
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ทดลองในลกัษณะน้ียงัเป็นการช่วยขดัเกลาคาํถามต่าง ๆ ท่ียงัไม่ชดัเจนดว้ย ซ่ึงการทดสอบก่อน
นาํไปใชจ้ริงนั้นมีอยูด่ว้ยกนัหลายวิธีการ คือ 
 1.  ผูว้ิจยัสามารถใช ้Focus Group ในการทดสอบแบบสอบถาม ดว้ยการนาํ
แบบสอบถามไปให้คนกลุ่มเลก็ ๆ ประมาณ 5 – 10 คนตอบคาํถาม เม่ือตอบคาํถามแลว้ผูว้ิจยัเปิด
โอกาสใหแ้ต่ละคนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคาํถามแต่ละขอ้ ซ่ึงวิธีน้ีจะเสียค่าใชจ่้ายและเวลามาก
แต่ใหป้ระโยชน์สูง 
 2.  สาํหรับการทาํการทดสอบก่อนใชแ้บบสอบถามทางโทรศพัท ์ผูว้ิจยัสามารถกระทาํ
การทดสอบไดโ้ดยสุ่มโทรศพัทห์าคนประมาณ 10 – 20 คนเพ่ือตอบแบบสอบถาม การทดสอบ
แบบน้ีจะเห็นขอ้ผดิพลาดไดร้วดเร็วกบัคาํถามในสถานการณ์ท่ีคลา้ยกบัสถานการณ์จริง โดยผูว้ิจยั
จะตอ้งจดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยทนัทีทนัใด 
 การทดสอบก่อนนาํไปใชจ้ริง ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใดก็ตามผูว้ิจยัควรจะตอ้งมีการพูดคุย
กบัผูต้อบหลงัจากตอบแบบสอบถามเสร็จ โดยผูว้ิจยัอาจจะถามว่าผูต้อบเขา้ใจคาํถามหรือไม่ หรือ
คาํถามยาก-ง่ายเกินไปหรือไม่ ซ่ึงคาํตอบเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการปรับปรุง
แบบสอบถามท่ีจะนาํไปใชจ้ริงในบทต่อไปจะเป็นการอธิบายเก่ียวกบัเอกสารงานวิจยัและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งรวมทั้งการเขียนอา้งอิงในรายงานการวิจยั  
 2.5.5  การใหค้วามหมายของขอ้ความในแบบสอบถาม  
  บุญชม  ศรีสะอาด  (2549) กล่าวถึงการให้ความหมายของข้อคําถามว่าจะมีการ
ตีความหมาย 2 อย่างดว้ยกนั คือ ความหมายเชิงบวกและความหมายเชิงลบซ่ึงความหมายเชิงบวก
คะแนนกจ็ะมีการใหด้งัน้ี 
 คาํถามเชิงบวก ตวัอยา่งเช่น 
   0.  เพื่อนในหอ้งเรียนชอบดูรายการข่าว    
     มาก    กาํหนดใหมี้ค่าค่าคะแนน  3 
     ปานกลาง   กาํหนดใหมี้ค่าค่าคะแนน  2 
     นอ้ย    กาํหนดใหมี้ค่าค่าคะแนน  1 
 ตวัอยา่งดงักล่าวเป็นคาํถามเชิงบวก การใหค้ะแนนไดใ้หค้ะแนนมาก คือ 3 ปานกลาง 2 
และนอ้ย คือ1 
   0.  เพื่อนในหอ้งไม่ชอบดูรายการข่าว 
     มาก    กาํหนดใหมี้ค่าค่าคะแนน  1 
     ปานกลาง  กาํหนดใหมี้ค่าค่าคะแนน  2 
     นอ้ย    กาํหนดใหมี้ค่าค่าคะแนน  3 
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 ตวัอย่างนั้นเป็นคาํถามเชิงลบการให้คะแนน ไดใ้ห้คะแนนมากคือ 1 ปานกลาง 2 และ
นอ้ยคือ 3 คาํถามบางคาํถามอาจเป็นคาํถามเชิงลบในอีกเร่ืองหน่ึง แต่เป็นคาํถามเชิงบวกในอีกเร่ือง
หน่ึง การกาํหนดวา่คาํถามใดเป็นคาํถามเชิงบวกหรือลบจะตอ้งดูจากวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีศึกษา 
 การกาํหนดช่วงคะแนน 
 การกําหนดช่วงคะแนนเพ่ือจัดระดับค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงสามารถแบ่งได้โดยใช้สูตรดังน้ี 
    ช่วงคะแนน  =  คะแนนสูงท่ีสุด – คะแนนตํ่าท่ีสุด (พิสยั) 
                จาํนวนกลุ่ม 
          6  - 1   =   1.66 
               3 
 ดงันั้นช่วงคะแนนของความต่างระดบัชั้นคือ 1.66 
   คะแนนในเชิงบวกแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
    คะแนนระหวา่ง 1.00 – 2.66 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั สูง 
    คะแนนระหวา่ง 2.67 - 4.33 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
    คะแนนระหวา่ง 4.34 - 6.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ตํ่า 
   คะแนนในเชิงลบแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
    คะแนนระหวา่ง 1.00 – 2.66 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ตํ่า 
    คะแนนระหวา่ง 2.67 - 4.33 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    คะแนนระหวา่ง 4.34 - 6.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั สูง 
 การคิดค่าคะแนนทางสถิติ ในกรณีแบบสอบถามมีขอ้คาํถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มกัใชค้่าเฉล่ีย ( x ) เป็นตวัสถิตเพื่อวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 ตารางท่ี   0  แสดงค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะโดยทัว่ไปของการจดัรายการ
วิทยแุบบ  Online 
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ตารางที ่2.3  การคิดค่าคะแนนทางสถิติ 
 

ลาํดบัท่ี ขอ้ความ ค่าเฉล่ีย ( x ) 
ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

การแปรผล 
(ระดบั) 

1. การจดัรายการวิทยแุบบ Online มีการ
ลงทุนสูง 

2.64 1.79 ตํ่า 

2. การจดัรายการวิทยแุบบ Online เป็น
การสร้างมาตรฐานทางทยกุระจาย
เสียง 

2.40 
 

1.65 
 

ตํ่า 
 

3. การจดัรายการวิทยแุบบ Online เป็น
การเพิ่มโอกาสทางการบนัเทิง 

2.78 
 

1.88 
 

ปานกลาง 
 

4. กฎหมายลิขสิทธ์ิยงัไม่เอ้ือ ต่อการจดั
รายการวิทยแุบบ Online 

5.44 
 

1.72 
 

สูง 
 

 
 2.5.6  ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
 การใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขอ้เด่นและขอ้ด้อยท่ีตอ้งพิจารณา
ประกอบในการเลือกใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 ขอ้เด่นของการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามมีดงัน้ี คือ 
 1.  ถา้ตวัอย่างมีขนาดใหญ่ วิธีการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจะเป็นวิธีการท่ี
สะดวกและประหยดักวา่วิธีอ่ืน 
 2.  ผูต้อบมีเวลาตอบมากกวา่วิธีการอ่ืน 
 3.  ไม่จาํเป็นตอ้งฝึกอบรมพนักงานเก็บขอ้มูลมากเหมือนกบัวิธีการสัมภาษณ์หรือ
วิธีการสงัเกต 
 4.  ไม่เกิดความลาํเอียงอนัเน่ืองมาจากการสัมภาษณ์หรือการสังเกตเพราะผูต้อบเป็น
ผูต้อบขอ้มูลเอง 
 5.  สามารถส่งแบบสอบถามใหผู้ต้อบทางไปรษณียไ์ด ้
 6.  ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเกบ็ขอ้มูล 
 ขอ้ดอ้ยของการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามมีดงัน้ี คือ 
 1.  ในกรณีท่ีส่งแบบสอบถามใหผู้ต้อบทางไปรษณียม์กัจะไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา
นอ้ยและตอ้งเสียเวลาในการติดตาม อาจทาํใหร้ะยะเวลาการเกบ็ขอ้มูลล่าชา้กวา่ท่ีกาํหนดไว ้
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 2.  การเกบ็ขอ้มูลโดยวิธีการใชแ้บบสอบถามจะใชไ้ดเ้ฉพาะกบักลุ่มประชากรเป้าหมาย
ท่ีอ่านและเขียนหนงัสือไดเ้ท่านั้น 
 3.  จะไดข้อ้มูลจาํกดัเฉพาะท่ีจาํเป็นจริง ๆ เท่านั้น เพราะการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการใช้
แบบสอบถามจะตอ้งมีคาํถามจาํนวนนอ้ยขอ้ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 4.  การส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์หน่วยตัวอย่างอาจไม่ได้เป็นผูต้อบ
แบบสอบถามเองกไ็ด ้ทาํใหค้าํตอบท่ีไดมี้ความคลาดเคล่ือนไม่ตรงกบัความจริง 
 5.  ถา้ผูต้อบไม่เขา้ใจคาํถามหรือเขา้ใจคาํถามผิด หรือไม่ตอบคาํถามบางขอ้ หรือไม่
ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนท่ีจะตอบคาํถาม ก็จะทาํให้ขอ้มูลมีความคลาดเคล่ือนได ้โดยท่ีผูว้ิจยัไม่
สามารถยอ้นกลบัไปสอบถามหน่วยตวัอยา่งนั้นไดอี้ก 
 6.  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทางไปรษณีย ์อาจเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะแตกต่างจาก
กลุ่มผูท่ี้ไม่ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา ดังนั้ นข้อมูลท่ีนํามาวิเคราะห์จะมีความลาํเอียงอัน
เน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งได ้
 การใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีทั้งขอ้เด่นขอ้ดอ้ย ดงันั้นการเลือกใชจึ้ง
ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาและงบประมาณท่ีใชใ้นการทาํวิจยั ประชากรเป้าหมาย 
ลักษณะข้อมูลท่ีต้องการ และอ่ืน  ๆ ซ่ึงผู ้วิจัยจะต้องนํามาพิจารณาประกอบกัน เพื่อให้ได้
แบบสอบถามท่ีมีคุณภาพและนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลและสามารถตอบปัญหาการวิจยัได้
อยา่งถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 
 
2.6  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 การ์เร็ต (Garrett, อา้งถึงใน ศศิธร สุริยา, 2551, น. 33-34) ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณเป็นวิธีการทางสถิติท่ีพยายามอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตามโดยอาศยัความ
แปรปรวนของตวัแปรอิสระ เป็นการประมาณค่าผลของตวัแปรอิสระตั้ งแต่สองตวัข้ึนไป  
ท่ีมีผลกระทบต่อตวัแปรตามซ่ึงมีตวัเดียว ทาํให้สามารถทาํนายโดยการเขียนออกมาในรูปของ
สมการพยากรณ์ได ้ นอกจากนั้นยงัสามารถบอกความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
และคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีให้เราดว้ย การสร้างสมการพยากรณ์สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได ้
2 รูปแบบ คือ 
 1.  สมการพยากรณ์ซ่ึงพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Z – Score ซ่ึงมีสมการดงัน้ี 
                            Zy = 1Z1 + 2Z2 + 3Z3 + … + nZn  
             เม่ือ  Zy  คือ คะแนนมาตรฐาน Z – Score ของตวัแปรตามท่ีไดจ้ากการพยากรณ์   
      1+ 2+ 3 + … + n  คือ ค่า Deta – Weight ของตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ถึง n 
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      Z1 + Z2 + Z3 + … + Zn คือ ค่า Z – Score ของตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ถึง n  
 2.  สมการพยากรณ์ซ่ึงพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ ซ่ึงมีสมการทัว่ไป ดงัน้ี  
     Y/ = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +… + bnxn  

   เม่ือ  Y/ คือ คะแนนของตวัแปรตามท่ีไดจ้ากการพยากรณ์  
     a คือ ค่าคงท่ี  
     b1 , b2 , b3 ,…, bn คือ ค่า Score – Weight ของตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ถึง n  
     x1 , x2 , x3 ,… , xn คือ คะแนนของตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ถึง n 
 คุณสมบติัของสมการถดถอยพหุคูณแบบเสน้ตรง 
 1.  ค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ (X) และค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม (Y) จะอยูบ่นเสน้ถดถอย  
 2.  ผลรวมของผลต่าง (Deviation) ระหว่างจุดท่ีสังเกตไดก้บัค่าเฉล่ียของประชากร 
มีค่าเป็นศูนย ์ 
 3.  ผลรวมของกาํลงัสองของผลต่างระหวา่งจุดท่ีสงัเกตไดก้บัค่าเฉล่ียมีค่าตํ่าสุด  
 4.  Yi = Y/  
 วิธีการคดัเลือกตวัแปร  
 วิธีการคดัเลือกตวัแปรเขา้สมการเพ่ือให้สมการทาํนายตวัแปรเกณฑไ์ดสู้งสุดมีวิธีการ
คดัเลือกตวัแปรดงัน้ี  
 1.  วิธีการเลือกตวัแปรโดยนาํตวัแปรเขา้ทั้งหมด (Enter Regression) เป็นเทคนิคท่ีผูว้ิจยั
จะตอ้งทาํการทดสอบสมมติฐานเพื่อตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม โดย
ใช ้F-test จากตาราง ANOVA และ t-test โดยผูว้ิจยัจะตอ้งสรุปผลการทดสอบเองวา่ควรจะมีตวัแปร
อิสระใดบา้งท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม โดยใชผ้ลการทดสอบ F-test และ t-test ตามลาํดบั  
 2.  วิธีการเลือกแบบ Forward Selection วิธีการน้ีจะเป็นการเลือกตวัแปรทาํนายท่ีมี
สหสัมพนัธ์กับตวัแปรตามสูงท่ีสุดเขา้สมการก่อน ส่วนตวัแปรท่ีเหลือจะมีการคาํนวณหา
สหสัมพนัธ์แบบแยกส่วน (Partial Correlation) โดยเป็นความสัมพนัธ์เฉพาะตวัแปรท่ีเหลือตวันั้น
กบัตวัแปรตาม โดยขจดัอิทธิพลตวัแปรอ่ืน ๆ ออก ถา้ตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์กนัสูง อยา่งมี 
นยัสาํคญัทางสถิติกจ็ะนาํเขา้สมการต่อไป จะทาํแบบน้ีจนกระทัง่สหสัมพนัธ์แบบแยกส่วนระหว่าง
ตวัแปรอิสระท่ีไม่ไดน้าํเขา้สมการแต่ละตวักบัตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไม่มีนัยสําคญั
ทางสถิติกจ็ะหยดุการคดัเลือกและไดส้มการท่ีมีสมัประสิทธ์ิการทาํนายสูงสุด  
 3.  วิธีการเลือกแบบ Backward Selection วิธีการน้ีเป็นการนาํตวัแปรทาํนายทั้งหมดเขา้
สมการ จากนั้นก็ค่อย ๆ ขจดัตวัแปรทาํนายออกทีละตวั โดยจะหาสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ทาํนายท่ีอยูใ่นสมการแต่ละตวักบัตวัแปรตาม เม่ือขจดัตวัแปรทาํนายอ่ืน ๆ ออกแลว้ หากทดสอบค่า
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สหสัมพนัธ์แลว้พบว่าไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติก็จะขจดัออกจากสมการ แลว้ดาํเนินการทดสอบตวั
แปรท่ีเหลืออยู่ในสมการต่อไป จนกระทัง่สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทาํนายแต่ละตวักบัตวัแปร
ตามเม่ือขจดัตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ออกแลว้พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติก็จะหยดุการคดัเลือก และได้
สมการการทดสอบท่ีมีสมัประสิทธ์ิการทาํนายสูงสุด  
 4.  การคดัเลือกแบบ Stepwise Selection การคดัเลือกแบบน้ีเป็นการผสมผสานระหว่าง
วิธีการคดัเลือกตวัแปรทาํนายทั้งสองวิธีท่ีกล่าวมาแลว้เขา้ดว้ยกนัในขั้นแรกจะเลือกตวัแปรทาํนายท่ี
มีสหสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามสูงท่ีสุดเขา้สมการก่อนจากนั้นกจ็ะทดสอบตวัแปรท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสมการ
วา่จะตวัทาํนายตวัใดบา้งมีสิทธ์ิเขา้มาอยูใ่นสมการดว้ย วิธีการคดัเลือกแบบ Forward Selection และ
ขณะเดียวกนักจ็ะทดสอบตวัแปรท่ีอยูใ่นสมการดว้ยวา่ตวัแปรทาํนายท่ีอยูใ่นสมการตวัใดมีโอกาสท่ี
จะถูกขจดัออกจากสมการดว้ยวิธีการคดัเลือกแบบ Backward Selection โดยจะกระทาํการคดัเลือก
ผสมทั้งสองวิธีน้ีทุกขั้นตอนจนกระทัง่ไม่มีตวัแปรใดท่ีถูกคดัออกจากสมการ และไม่มีตวัแปรใดท่ี
จะถูกนาํเขา้สมการ กระบวนการกจ็ะยติุและไดส้มการถดถอยท่ีมีประสิทธ์ิการทาํนายสูงสุด 
 
2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 รุ่งฤดี กลา้หาญ (2554) ได้วิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ภาคปฏิบติัของนิสิตพยาบาลชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉล่ีย
ด้านความมีวินัยในตนเอง และคุณภาพการสอนของอาจารย์นิเทศก์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( x  = 4.23, SD = 0.09 ; x = 4.12, SD = 0.08) ตามลาํดบั ส่วนดา้นความรู้พื้นฐานเดิม แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิในการเรียน ความรับผิดชอบ ความขยนัหมั่นเพียร ภาวะสุขภาพ เจตคติต่อวิชาชีพ 
สัมพนัธภาพระหว่างเพ่ือน ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง การเอาใจใส่ในการเรียนของ
ผูป้กครอง การจดัการเรียนการสอน และสภาพแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ีดา้น
ความมีวินัยในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน และความรู้พื้นฐานเดิม มีความสัมพนัธ์
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาภาคปฏิบติั (r = 0.26, 0.25 และ 0.23, 
p<.05) ตามลาํดบั โดยตวัแปรดา้นความมีวินัย และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนสามารถร่วม
ทาํนายผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิตพยาบาลชั้นปีท่ี 3 ไดร้้อยละ 14.1 (P< .01)  
 เสกสรรค ์ทองต๊ิบ และนํ้ าเงิน จนัทรมณี (2557) ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
พะเยา ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า นิสิตชอบเรียนในสาขาวิชาน้ีในระดบัมาก 2) ปัจจยัดา้นแรงจูงใจต่อการ
เรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า นิสิตคิดว่าการเรียน
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สาขาวิชาน้ีทาํใหมี้อนาคตท่ีดีไดใ้นระดบัมาก และนิสิตสามารถเรียนหรือทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เพื่อใหส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดด้ว้ยตนเองในระดบัมาก 3) ปัจจยัดา้นการปรับตวัต่อการเรียน
ของนิสิตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า นิสิตเขา้เรียนทุกคร้ังใน
รายวิชาต่าง ๆ ในระดบัมาก 4) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า นิสิตส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบตามระยะเวลากาํหนดใน
ระดับมาก 5) ปัจจยัด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารยโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ อาจารยไ์ดเ้ตรียมการสอนล่วงหนา้ในระดบัมาก 6) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ต่อการเรียนของนิสิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ห้องเรียน 
เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี เป็นตน้ มีเพียงพอและสภาพพร้อมต่อการใชง้าน ในระดบัมาก  
 ธวชัชยั ศุภดิษฐ์ (2554, น.108) ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการศึกษา 
ในระดบัปริญญาโทของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ผลการวิจยัพบว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบัปริญญาโท โดยจาํแนกตามคณะ/สถาบนั สรุปได ้
ดงัน้ี 1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษาไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุการไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท และระยะเวลาท่ี
ศึกษาในระดบัปริญญาโท 2) คณะบริหารธุรกิจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของ
นกัศึกษา ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 3) คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักศึกษาได้แก่ เพศ การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 
แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท และระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 4) คณะสถิติประยกุต ์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักศึกษาไดแ้ก่ อายุ การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบั
ปริญญาโท แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชา
ท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี และการไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี 5) คณะพฒันาสังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ การไดรั้บ
ทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท และระยะเวลาท่ีศึกษาใน
ระดบัปริญญาโท 6) คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของ
นกัศึกษา ไดแ้ก่ การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท 7) คณะภาษาและการส่ือสาร ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษาไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 8) ระดบั
สถาบนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะท่ีศึกษาในระดบั
ปริญญาโท ท่ีตั้ งสถานศึกษาในระดับปริญญาโท การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 
แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาใน
ระดบัปริญญาโท และการไดรั้บเกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี 
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 ภารดี อนันต์นาวี (2556) ได้วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจยัพบวา่ผลการวิจยั พบวา่ 1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลยับูรพา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x  =2.96) เม่ือจาํแนกตามระดบั
ปริญญา นกัศึกษาจีนระดบัปริญญาตรีโดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง ( x  =2.84) นกัศึกษาจีนระดบั
ปริญญาโดยรวมอยู่ระดับดี ( x  =3.84) นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวมอยู่ระดับดีมาก  
( x  =3.94) 2) ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ดา้นครอบครัว ดา้นสถานศึกษา ดา้นเพ่ือนและสังคม มีตวัแปร
ทั้งหมด 15 ตวัร่วมกันมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลยับูรพาได ้
ร้อยละ 22 3) ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยับูรพา 

(
^

Y ) มี 3 ตวัแปรไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน (X5) การทาํงานระหว่างเรียน (X7) 
แรงจูงใจและแรงกดดนัทางสังคม (X22) โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 16.20 มีสมการ
พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบดงัน้ี = 2.867 + .397 ( X5 ) + .208( X7 ) -.402(X22) 
 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (2554 : 54) ไดว้ิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า  
1) กลุ่มแรกนกัศึกษาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียท่ีอยู่ในช่วง ดี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยู ่
จงัหวดัเชียงใหม่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,860 บาท มีระดบัรายไดข้องครอบครัวโดยเฉล่ียต่อเดือน 
19,955 บาทและส่วนใหญ่มีท่ีพกัปัจจุบนัคือห้องเช่าหรือหอพกั  ดา้นขอ้มูลดา้นการเรียนนกัศึกษา
ส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนจากผูป้กครอง ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และมีความเห็นต่อคณะว่า 
การบริการต่อนกัศึกษาภาคพิเศษยงัไม่ดี ดา้นการลงวิชาเรียนมีการขาดเรียนเฉล่ีย 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
สาเหตุการขาดเรียนส่วนใหญ่คือ การป่วย และมีค่าเฉล่ียของการเรียนเสริม 1.29 ชัว่โมงต่อสัปดาห์
และมีค่าเฉล่ียการทบทวนบทเรียน 1.27 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  ดา้นขอ้มูลการใชเ้วลานอกการเรียน การ
ร่วมกิจกรรมคณะนกัศึกษามีการเขา้ร่วมกิจกรรมไหวค้รูมากท่ีสุด ดา้นการใชง้านอินเตอร์มีการใช้
งานดา้นติดต่อส่ือสารเป็นหลกัซ่ึงมี 28.46 ชัว่โมงต่อสัปดาห์และคน้ควา้วิชาการ 9.84 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ การเท่ียวกลางคืนสถานท่ีนกัศึกษาไปมากท่ีสุดคือร้านเกมส์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 12.9 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ การออกกาํลงักายมีการวิ่งมากท่ีสุด เฉล่ีย 1.5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  กลุ่มท่ีสองนกัศึกษาท่ีได้
เกรดเฉล่ียท่ีอยูใ่นช่วงปานกลางเป็นเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,860 บาท มีระดบัรายไดข้องครอบครัวโดยเฉล่ียต่อเดือน 19,955 บาทและ
ส่วนใหญ่มีท่ีพกัปัจจุบนั คือ หอ้งเช่าหรือหอพกั  ดา้นขอ้มูลดา้นการเรียนนกัศึกษาส่วนใหญ่มีแหล่ง
เงินทุนจากผูป้กครอง เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และความคิดเห็นต่อคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษามี
ความเห็นว่าค่าเทอมแพงแต่ไม่สามารถเลือกวิชาเรียนได ้มีค่าเฉล่ียการขาดเรียน 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
สาเหตุการขาดเรียนส่วนใหญ่มีสาเหตุมากจากการป่วย มีค่าเฉล่ียของการเรียนเสริม 1.28 ชัว่โมงต่อ
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สัปดาห์และมีค่าเฉล่ียการทบทวนบทเรียน 1.18 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  ดา้นขอ้มูลการใชเ้วลานอกการ
เรียน การร่วมกิจกรรมคณะซ่ึงกิจกรรมคณะท่ีนกัศึกษาเขา้ร่วมมากท่ีสุดคือกิจกรรมรับนอ้งข้ึนดอย 
ดา้นการใชง้านอินเตอร์มีการใชง้านดา้น Social Network เป็นหลกัซ่ึงมี 29.61 ชัว่โมงต่อสัปดาห์
และคน้ควา้วิชาการ 4.65 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ การเท่ียวกลางคืนสถานท่ีนกัศึกษาไปมากท่ีสุดคือร้าน
เกมส์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 17.09 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ การออกกาํลงักายมีการเตน้แอโรบิคมากท่ีสุด ซ่ึงเล่น
โดยเฉล่ีย 2.5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  กลุ่มท่ีสามนกัศึกษาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียท่ีอยูใ่นช่วงพอใช ้ส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาเพศหญิงมีภูมิลําเนาอยู่ จังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  6 ,860 บาท  
มีระดบัรายไดข้องครอบครัวโดยเฉล่ียต่อเดือน 19,955 บาทและส่วนใหญ่มีท่ีพกัปัจจุบนั คือหอ้งเช่า
หรือหอพกันกัศึกษาส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนจากผูป้กครอง ชั้นปีการศึกษาส่วนใหญ่ท่ีนกัศึกษาท่ีมี
ช่วงเกรดเฉล่ียดงักล่าวคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 และมีความคิดเห็นต่อคณะเศรษฐศาสตร์ว่าค่าเทอม
แพงแต่ไม่สามารถเลือกวิชาเรียนได ้มีค่าเฉล่ียการขาดเรียน 1 คร้ังต่อสัปดาห์ สาเหตุการขาดเรียน
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมากจากการป่วย โดยมีค่าเฉล่ียของการเรียนเสริม 1.12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์และมี
ค่าเฉล่ียการทบทวนบทเรียน 1.35 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  ดา้นขอ้มูลการใชเ้วลานอกการเรียน การร่วม
กิจกรรมคณะซ่ึงกิจกรรมคณะท่ีนกัศึกษาเขา้ร่วมมากท่ีสุดคือกิจกรรมรับนอ้งข้ึนดอยกบัทาํความ
สะอาดคณะ ดา้นการใชง้านอินเตอร์มีการใชง้านดา้น Social Network เป็นหลกัซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 31 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์และคน้ควา้วิชาการ 4.5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ การเท่ียวกลางคืนสถานท่ีนกัศึกษาไป
มากท่ีสุดคือร้านเกมส์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 12.9 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ การออกกาํลงักายมีการเล่นปิงปองมาก
ท่ีสุด ซ่ึงเล่นโดยเฉล่ีย 2.4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ดา้นการทาํงานเสริมซ่ึงนกัศึกษามีการทาํงานเสริมคือ 
การเป็นพนกังานขาย ซ่ึงทาํงานโดยเฉล่ีย 7 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
 อนุวติั คูณแกว้ (2555, น.32) ไดว้ิจยั เร่ือง การวิเคราะห์จาํแนกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผล
การเรียนสูงและตํ่าของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ท่ีมีผลการเรียนสูงและตํ่า คือ นิสัยในการเรียน และเวลาท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้ 
2) ปัจจัยท่ีสามารถจาํแนกประเภทนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงและตํ่า มี 2 ตวัแปร ได้แก่นิสัย 
การเรียน และเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ โดยตวัแปรทั้งสองตวัแปรสามารถพยากรณ์การเป็น
สมาชิกของกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงไดถู้กตอ้งร้อยละ 85.70 กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า 
ไดถู้กตอ้งร้อยละ 88.90 และสามารถพยากรณ์ทั้งสองกลุ่มไดถู้กตอ้งร้อยละ 87.30 3) สมการจาํแนก
ประเภทในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานสามารถแสดงได้ดังน้ี สมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ Y = -5.862 + 1.415 (นิสัยในการเรียน) + 0.020 (เวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้) 
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.752 (นิสัยในการเรียน) + 0.569 (เวลาท่ีใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้) 
 แอชเวอร์ธ (Ashworth, Morison S, 1963) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบองคป์ระกอบภูมิหลงัท่ี
เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนตามท่ีคาดไวแ้ละตํ่ากว่าท่ีคาดไว ้โดยวดัจากระดบั
สติปัญญา (IQ) ถา้สติปัญญาสูงกวา่ 150 ข้ึนไปถือว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตํ่ากว่าท่ีคาดไว ้กลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรเป็นระดบั 5 และ 6 จาํนวน 178 ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั
เศรษฐกิจสังคมและการศึกษามีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 2) ผูป้กครองของนกัเรียนกลุ่ม
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามท่ีคาดไวมี้ความเอาใจใส่ความรับผิดชอบและมีความสัมพนัธ์กบั
นกัเรียนมากกว่าผูป้กครองของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตํ่ากว่าท่ีคาดไว ้ 3) แรงกระตุน้
ของผูป้กครองเป็นปัจจยัท่ีสําคญัมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาองคป์ระกอบทางดา้นอาย ุ
และเพศ มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัเรียนนอ้ยมาก 4) โอกาสท่ีนกัเรียนได้
อ่านหนงัสือท่ีมีคุณค่า และการทศันศึกษาจะทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัเรียนแตกต่างกนั 
 โชปรา (Chopar, S, L, April 1967, p.359-361) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัอาชีพของบิดามารดา
กับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาในประเทศอินเดีย  เพื่อช้ีให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพของบิดามารดากับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษา กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาอายุระหว่าง 14 ถึง 17 ปี จาํนวน 1,359 คน 
จากโรงเรียนในเมืองหลวง 32 โรงเรียน และในชนบท 6 โรงเรียน จากการศึกษาพบว่า อาชีพของ
บิดามารดาซ่ึงเป็นเคร่ืองบอกระดบัทางสังคมของครอบครัวมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จทางการศึกษา
ของบุตร 
 บาติสตา (Batista, 1976, p.257) ได้ศึกษา พฤติกรรมของครูท่ีดี พบว่า ครูท่ีดีตอ้งมี
พฤติกรรมดงัน้ี คือ มีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน มีวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา และ ผูเ้รียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจในวิธีประเมินจุดมุ่งหมายของวิชาอย่างเหมาะสม มีคุณธรรมในวิชาชีพ เป็นผู ้
ทาํงานด้วยการให้บริการกับสถาบนัและชุมชน ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนมี 
เจตคติท่ีดีต่อนกัศึกษา และสถาบนั 
                   ครูสแมร์ และอาร์อี ริบเปิล (Klausmeir and R.E. Ripple, 1961, p.29) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง 
การเรียนกบัขีดความสามารถของมนุษย ์ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบท่ีเป็นตวักาํหนดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษาประกอบดว้ยคุณลกัษณะของผูเ้รียน คุณลกัษณะของผูส้อน คุณลกัษณะทางกายภาพ 
พฤติกรรมระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน คุณลกัษณะกลุ่ม และแรงจูงใจภายนอก 
 ฟลาเฮอร์ต้ี และรุทเซล (Flaherty and Reutzel, 1965, p.409 – 411) ไดศึ้กษาเพ่ือหา
ลกัษณะบุคลิกภาพของนกัเรียนท่ีประสบผลสาํเร็จในการเรียนสูงและนกัเรียนท่ีประสบผลสาํเร็จใน 

DPU



60 

 

การเรียนตํ่า จากการศึกษาพบว่าผูท่ี้มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงไดค้ะแนนบุคลิกภาพดา้นความ
รับผดิชอบสูงกวา่ผูท่ี้มีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาตํ่า 
 บลูม (Bloom, 1982, p.166-175) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ของนักเรียน พบว่า พฤติกรรมทางด้านความรู้ความคิดของนักเรียนและลักษณะจิตพิสัยของ
นกัเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ ความสนใจ ความมานะตั้งใจ ความขยนั รวมทั้งเจตคติต่อรายวิชา กิจกรรมการ
เรียนการสอน มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาถึงร้อยละ 65 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยจึงกาํหนดปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ คือ 1) ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 2) ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา และ 3) ปัจจยัดา้น
ครอบครัวและเพื่อน DPU



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผูว้ิจยัไดด้ าเนนินการวิจยัตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
3.1  กลุ่มเนป้าหมาย 
3.2  เนคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  การสร้างเนคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4  การเนกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวิเนคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเนป้าหมาย คือ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ 3 ภาคเนรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เนขตหลกัส่ี จงัหวดักรุงเนทพมหานคร รวมจ านวนทั้งหมด 50 คน 
 ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนและครบถว้นจ านวน 48 คน หรือคิดเนป็นอตัราการ
ตอบกลบัร้อยละ 96 

3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
  เนคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเนก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มีทั้งหมด 2 ชุดดงัน้ี 
 1)  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา  ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามเนก่ียวกบั เนพศ สาขา
ท่ีจบ ผลการเนรียนเนฉล่ียสะสม (Grade point average : GPA) ตลอดปีการศึกษา 2558 รายได ้ซ่ึงเนป็น
ค าถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบเนติมค าตอบ จ านวน 5 ขอ้ 
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2)  แบบสอบถามเนก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษา 

ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ประกอบดว้ยขอ้
ค าถามเนก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา จ านวน 3 ดา้น ดงัน้ี 
  1.  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
   1.1  เนจตคติและแรงจูงใจต่อการเนรียนของนกัศึกษา 
  1.2  พฤติกรรมการเนรียนของนกัศึกษา 
   2.  ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา 
   2.1  หลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์ 
   2.2  คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์
   2.3  การสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั 
   3.  ปัจจยัดา้นครอบครัวและเนพื่อน 
   3.1  การสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง 
   3.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเนพื่อน 
 โดยจ านวนขอ้ค าถามในแต่ละดา้นมีจ านวน 67 ค าถาม เนป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยในแต่ละระดบัมีความหมาย ดงัน้ี 
   ระดบั 5 หมายถึง เนห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   ระดบั 4 หมายถึง เนห็นดว้ย 
   ระดบั 3 หมายถึง เนห็นดว้ยปานกลาง 
   ระดบั 2 หมายถึง เนห็นดว้ยนอ้ย 
   ระดบั 1 หมายถึง เนห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 ในการสร้างแบบสอบถามเนก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผูว้ิจยั
ด าเนนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี  
 1.  ศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เนอกสารและงานวิจยัท่ีเนก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม  
ของมารยาท โยทองยศ (2559) , ณรงค ์ศรีสวสัด์ิ (2542) , บุญชม ศรีสะอาด (2549) เนพื่อน ามาเนป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามเนก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
 2.  สร้างแบบสอบถามเนก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มี 2 ชุด ดงัน้ี 
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   2.1  ชุดท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบไปด้วยขอ้ค าถาม
เนก่ียวกบั เนพศ สาขาท่ีจบ ผลการศึกษาเนฉล่ียสะสม (Grade point average : GPA) ตลอดปีการศึกษา 
2558 รายได ้ซ่ึงเนป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบเนติมค าตอบ จ านวน 5 ขอ้ 
     2.2  ชุดท่ี 2 แบบสอบถามเนก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 3.  น าแบบสอบถามเนก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
เนสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เนพื่อพิจารณาตรวจสอบเนก่ียวกบัขอ้ค าถาม การใชภ้าษา ความเนหมาะสม ความ
ถูกตอ้ง และใหข้อ้เนสนอแนะในการปรับปรุงแบบสอบถาม 
 4.  ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าและขอ้เนสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 5.  ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงตามค าแนะน าและขอ้เนสนอแนะต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ เนสนอผูเ้นช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้ง
ของเนน้ือหาซ่ึงใช้วิธีการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอ้ง (Index  of item 3objective Congruence 
หรือ IOC ) (Rovinelli & Hambleton, 1977, p.49-60) โดยให้ผู ้เนช่ียวชาญให้คะแนนความเนห็น 
ในการพิจารณา ดงัน้ี 
  คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบน้ีวดัผลการเนรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง 
  คะแนน  0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบน้ีวดัผลการเนรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง 
  คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบน้ีไม่ไดว้ดัผลการเนรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
  เนกณฑค่์า IOC มากกว่า 0.5 หมายความว่าผา่นเนกณฑ ์โดยแบบสอบถามเนก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีค่า IOC เนท่ากบั 0.67 – 1.00 
 6. ผู ้วิ จัยป รับป รุงแก้ไขข้อค าถามในแบบสอบถาม ตามผลการวิ เนคราะห์ ค่า 
ความสอดคลอ้ง (IOC) ปรับปรุงขอ้ความตามค าแนะน า และขอ้เนสนอแนะของผูเ้นช่ียวชาญ 
 7.  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเนรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มเนป้าหมายต่อไป 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดเ้นกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ผูว้ิจัยติดต่อกับผูอ้  านวยการสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ขอขอ้มูลนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ 3 สาขาวิชาหลกัสูตร
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และการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปีการศึกษา 2559 เนพื่อน ามาใชเ้นป็นขอ้มูล
ประกอบการท าวิจยัและขออนุญาตเนกบ็ขอ้มูลจากนกัศึกษาดงักล่าว   
 2.  ผูท้  าวิจยัติดต่อกบันกัศึกษา ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารวิจยัและแจกแบบสอบถาม โดย
ใหเ้นวลาตอบแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ เนน่ืองจากค าถามในแบบสอบถามมีจ านวนหลายขอ้และหลาย
วิชา จึงตอ้งใหเ้นวลานกัศึกษาในการตอบ  
 3.  หลังจาก 1 สัปดาห์แล้ว ผูว้ิจัยจึงตามเนก็บแบบสอบถามเนพื่อน ามารวบรวมและ
วิเนคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 ถา้แบบสอบถามตรงไหนไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยักลบัไปขอให้ผูต้อบแบบสอบถามช่วยตอบ
ใหส้มบูรณ์ดว้ย 
 
3.5   การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเนคราะห์ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี คือ  
 1.  วิเนคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา และปัจจยัดา้นต่าง ๆ ใชส้ถิติเนชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเนฉล่ีย และส่วนเนบ่ียงเนบนมาตรฐาน   
 2. วิเนคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยใชก้ารวิเนคราะห์สมการถดถอย 
เนชิงพหุดว้ยวิธี Stepwise (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การวิจัย เร่ือง ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อผลสัมฤท ธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีวตัถุประสงคข์องการ
วิจัยเพื่อ1)  ศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์2)  ศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยั
ด้านการจดัการการศึกษา และปัจจยัด้านครอบครัวและเพื่อนของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์3)  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีก าลงั
ศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนวิทยาลัย 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ านวน 48 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบการพรรณนา ซ่ึงมีรายละเอียดการน าเสนอ
ตามล าดบัดงัน้ี 
 4.1  ระดับของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
  4.2  ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้าน
ครอบครัวและเพื่อนของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยั 
ธุรกิจบณัฑิตย ์
  4.3  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
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4.1  ระดับของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอน มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 ระดบัของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตร 
และการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปและระดับของผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการศึกษาของนกัศึกษา แสดงดงัตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่  4.1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ จ  านวน  48  คน 

 

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 
1)  เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
19 
29 

 
39.58 
60.42 

2)  อาย ุ
 23 - 30 ปี 
 31 – 40 ปี 
 40  ปีข้ึนไป 

 
39 
8 
1 

 
81.25 
16.67 
2.08 

3)  สถานศึกษาท่ีจบปริญญาตรี 
 รัฐบาล 
 เอกชน 

 
39 
9 

 
81.25 
18.75 

4)  สาขาการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 กลุ่มวทิยาศาสตร์ 
 กลุ่มภาษาศาสตร์ 
 กลุ่มสังคมศาสตร์ 
 กลุ่มศิลป์ศาสตร์ 

 
22 
14 
6 
6 

 
45.84 
29.16 
12.5 
12.5 

5)  รายไดต่้อเดือน 
 ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
 10,000 บาท – 15,000 บาท
 15,000 บาท – 20,000 บาท 
 20,000 ข้ึนไป 

 
5 
17 
19 
7 

 
10.42 
35.42 
39.58 
14.58 
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 จากตารางท่ี 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ  านวน 48 คน ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยส่์วนใหญ่เป็น เพศหญิง 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 60.45 เพศชายจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58 อายุ 23 - 30 ปี 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 อาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 อาย ุ40 ปีข้ึน
ไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 สถานศึกษาสังกดัรัฐบาล จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.52 
สังกดัเอกชน จ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 สาขาการศึกษาระดบัปริญญาตรีกลุ่มวิทยาศาสตร์ 
จ านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 45.84 กลุ่มภาษาศาสตร์ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.16 กลุ่ม
สังคมศาสตร์ จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 12.5 กลุ่มศิลปศาสตร์ จ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท – 20,000 บาท จ านวน 19 คน รายได้ 10,000 บาท – 15,000 บาท 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42  คิดเป็นร้อยละ 38.58 รายได ้20,000 ข้ึนไป จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.58 และต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42  
 
ตารางที่  4.2  ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (Grade Point Average: GPA) ของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ จ  านวน  48  คน 

 
ผลการเรียนเฉล่ียสะสม จ านวน ร้อยละ 

3.00 – 3.25 3 6.25 
3.26 – 3.50 6 12.5 
3.51 – 4.00 39 81.25 
คะแนนเฉล่ีย 3.61 

 
 จากตารางท่ี 4.2  ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (Grade Point Average: GPA) ของ
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พบว่า 
ส่วนใหญ่มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม (Grade Point Average: GPA ) 3.51-4.00 จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.61 
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4.2  ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้านครอบครัวและ
เพ่ือนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 จากการศึกษาระดบัของปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 1.  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล  
   1.1  เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษา 
   1.2  พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
 2.  ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา 
   2.1  หลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์ 
   2.2  คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์ 
   2.3  การสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั  
 3.  ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน 
   3.1  การสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง  
   3.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 
  แสดงดงัตารางท่ี 4.3 ถึง ตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที่ 4.3  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียน) ของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ จ านวน 48 คน 
 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล     

1. เจตคตแิละแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา   

  

1.1 รู้สึกมีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้เรียนทุกคร้ัง 4.31 0.59 มากท่ีสุด 
1.2 คิดวา่การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด เป็นเร่ืองท่ีดี 
4.65 0.56 มากท่ีสุด 

1.3 คิดวา่การนัง่หนา้ชั้นเรียน ท าใหต้ั้งใจเรียน 
และไดค้วามรู้มากข้ึน 

3.73 1.05 มาก 

1.4 คิดวา่การบนัทึกยอ่ (Short Note) ช่วยใหท้บทวนและจ า
ไดง่้ายข้ึน 

4.50 0.71 มาก 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 

1.5 คิดวา่การเรียนไม่ไดท้  าใหเ้สียเวลา 
ในการประกอบอาชีพ 

4.15 0.87 มาก 

1.6 สามารถพฒันาตวัเองเพื่อใหมี้ผลการเรียนท่ีดี 4.44 0.77 มาก 
1.7 มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน  

เพื่อใหมี้ความรู้มากข้ึน 
4.33 0.83 มาก 

1.8 มีความตอ้งการท่ีจะเรียนใหส้ าเร็จภายในเวลาท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 

4.71 0.58 มากท่ีสุด 

1.9 สามารถทุ่มเทเวลา และความรู้ความสามารถ เพื่อใหมี้
ผลงานท่ีและผลการเรียนท่ีดี 

4.31 0.85 มาก 

1.10 คิดวา่การเรียนสาขาวชิาสาขาวิชาหลกัสูตร 
และการสอนท าใหมี้อนาคตท่ีดีได ้

4.69 0.59 มากท่ีสุด 

  รวม 4.38 0.88 มาก 

 
 จากตาราง 4.3  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ในดา้นเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียน
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
จ านวน 48 คน พบว่า ภาพรวมของปัจจยัดา้นเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษา อยู่ใน
ระดบัมาก (Mean= 4.38, S.D.= 0.88) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีความตอ้งการท่ีจะเรียนให้ส าเร็จ
ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean= 
4.71, S.D.= 0.58) รองลงมา คือ คิดว่าการเรียนสาขาวิชาสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนท าให้มี
อนาคตท่ีดีได ้(Mean= 4.69, S.D.= 0.59) คิดวา่การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
เป็นเร่ืองท่ีดี (Mean= 4.65, S.D.= 0.56) และรู้สึกมีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้เรียนทุกคร้ัง (Mean= 
4.31, S.D.= 0.59) ความพึงพอใจระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ คิดวา่การนัง่หนา้ชั้นเรียน ท าให้
ตั้งใจเรียนและไดค้วามรู้มากข้ึน (Mean= 3.73, S.D.= 1.05) 
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ตารางที่ 4.4  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (พฤติกรรมการเรียน) ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ จ านวน  48  คน 
 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

2. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา   

  

2.1 เขา้เรียนตรงต่อเวลา 3.88 0.84 มาก 

2.2 ไม่เคยขาดเรียน  3.90 0.69 มาก 

2.3 ทบทวนความรู้ทุกคร้ังหลงัเรียน 3.42 0.90 มาก 

2.4 ตั้งใจฟังอาจารยส์อนเป็นประจ า 4.06 0.86 มาก 

2.5 จดสาระส าคญัท่ีอาจารยส์อนเป็นประจ า 4.19 0.91 มาก 
2.6 ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบตามระยะเวลาก าหนด 4.38 0.89 มาก 
2.7 ซกัถามอาจารยเ์ม่ือไม่เขา้ใจเน้ือหา 3.85 0.90 มาก 

2.8 อภิปรายปัญหาในเร่ืองท่ีเรียนกบัเพื่อน ๆ 3.96 0.85 มาก 
2.9 ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีอาจารยส์อนใน

หอ้งเรียน 
3.94 0.89 มาก 

2.10 สามารถแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการเรียนดว้ยตนเอง 4.13 0.76 มาก 
  รวม 3.97 0.07 มาก 

 
 จากตาราง 4.4  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ในดา้นพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ านวน 48 คน 
พบว่า ภาพรวมของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก (Mean= 3.97, 
S.D.= 0.07)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก คือ ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบตาม
ระยะเวลาก าหนด  (Mean= 4.38, S.D.= 0.89) รองลงมา จดสาระส าคญัท่ีอาจารยส์อนเป็นประจ า
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอยู่ในระดับสูงสุด (Mean= 4.19, S.D.= 0.91) ล าดับต่อมา 
สามารถแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการเรียนดว้ยตนเอง (Mean= 4.13, S.D.= 0.76) และตั้งใจฟังอาจารย์
สอนเป็นประจ า (Mean= 4.06, S.D.= 0.86) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.5  ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา (หลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์  จ  านวน  48  คน 
 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา   
1. หลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์   

  

1.1 หลกัสูตรมีการจดัระบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์
ปัจจุบนัการปรับตวัใหท้นัต่อโลกและเทคโนโลย ี

4.52 0.65 มากท่ีสุด 

1.2 หลกัสูตรมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
การพฒันามหาบณัฑิตอยา่งชดัเจน 

4.54 0.62 มากท่ีสุด 

1.3 ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากหลกัสูตรท าให้
นกัศึกษาสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานและ
การด ารงชีวิตในสังคมได ้

4.60 0.61 มากท่ีสุด 

1.4 หลกัสูตรน้ีท าใหน้กัศึกษามีศกัยภาพเป็นท่ียอมรับและ
ตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมมากข้ึน 

4.40 0.64 มาก 

1.5 หลกัสูตรน้ีท าใหน้กัศึกษามีโอกาสไดง้านท าตรงกบั
ความตอ้งการของตลาดวิชาชีพ 

4.56 0.58 มากท่ีสุด 

1.6 ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากหลกัสูตรสร้าง
ความมัน่ใจใหน้กัศึกษาก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานทาง
วิชาชีพ 

4.38 0.57 มาก 

1.7 นกัศึกษาไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

4.50 0.62 มากท่ีสุด 

1.8 การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพฒันามหาบณัฑิต 4.33 0.66 มาก 
1.9 นกัศึกษามีความเช่ือมัน่คุณภาพของหลกัสูตร 4.46 0.54 มาก 

1.10 นกัศึกษามีความเช่ือมัน่วา่เม่ือจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรน้ีแลว้จะไดรั้บใบประกอบวชิาชีพครู 

4.73 0.61 มากท่ีสุด 

 รวม 4.50 0.04 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 4.5  ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา ในดา้นหลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์ 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ านวน 48 คน พบว่า ภาพรวมของ
ปัจจยัดา้นหลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean= 4.50, S.D.= 0.44) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า นักศึกษามีความเช่ือมัน่ว่าเม่ือจบการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีแลว้จะไดรั้บใบ
ประกอบวิชาชีพครู ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean= 4.73, S.D.= 
0.04) รองลงมา คือ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากหลกัสูตรท าให้นกัศึกษาสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานและการด ารงชีวิตในสังคมได ้(Mean= 4.60, S.D.= 0.61) หลกัสูตรน้ีท าให้
นักศึกษามีโอกาสได้งานท าตรงกับความตอ้งการของตลาดวิชาชีพ (Mean= 4.56, S.D.= 0.58) 
หลกัสูตรมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันามหาบณัฑิตอย่างชดัเจน (Mean= 
4.54, S.D.= 0.62) หลักสูตรมีการจัดระบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนัการปรับตวัให้ทนัต่อโลกและเทคโนโลยี (Mean= 4.52, 
S.D.= 0.65) และนักศึกษาไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร  (Mean= 4.50, S.D.= 0.62) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.6  ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา (คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์  จ  านวน  48  คน 
 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

2. คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์   

  

2.1 อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ในวิชาท่ีสอนเป็นอยา่งดี 4.63 0.61 มากท่ีสุด 

2.2 อาจารยผ์ูส้อนมีทกัษะในการจดัอภิปรายสาระส าคญั
ของเร่ืองท่ีเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.44 0.58 มาก 

2.3 มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท าให้
เขา้ใจเน้ือหาวิชาอยา่งชดัเจน 

4.40 0.57 มาก 

2.4 บรรยากาศในการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้เป็น
อยา่งยิง่ 

4.42 0.61 มาก 

2.5 อาจารยผ์ูส้อนเขา้สอนตรงเวลา 4.60 0.61 มากท่ีสุด 
2.6 อาจารยผ์ูส้อนอธิบายในเร่ืองท่ีสอนไดช้ดัเจน ใชภ้าษา

ท่ีเขา้ใจง่าย 
4.38 0.67 มาก 
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

2. คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์   

 

2.7 อาจารยผ์ูส้อนไดช้ี้แจงแผนการสอน 4.60 0.71 มากท่ีสุด 
2.8 อาจารยผ์ูส้อนไดเ้ตรียมการสอนล่วงหนา้ 4.63 0.70 มากท่ีสุด 
2.9 อาจารยผ์ูส้อนจดักิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์

ความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.50 0.62 มากท่ีสุด 

2.10 อาจารยผ์ูส้อนไดส่้งเสริมใหน้กัศึกษาซกัถาม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

4.52 0.62 มากท่ีสุด 

 รวม 4.51 0.05 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง 4.6  ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา ในดา้นคุณภาพการสอนและพฤติกรรม
การสอนของอาจารย ์สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ านวน 48 คน 
พบวา่ ภาพรวมของปัจจยัดา้นคุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (Mean= 4.51, S.D.= 0.05)  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ในวิชาท่ีสอน
เป็นอยา่งดี และอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ตรียมการสอนล่วงหนา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean= 4.63, S.D.= 
0.70 ) รองลงมา คือ เขา้สอนตรงเวลา และไดช้ี้แจงแผนการสอน (Mean= 4.60, S.D.= 0.71) ล าดบั
ต่อมาไดส่้งเสริมให้นักศึกษาซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น (Mean= 4.52, S.D.= 0.62) และจดั
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี (Mean= 4.50, S.D.= 0.62) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.7  ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา (การสนับสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั 
และวิทยาลยัครุศาสตร์)  จ  านวน  48  คน 
 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

3. การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยั   

  

3.1 มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การบริการอินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็ว 
และพอเพียงต่อการศึกษาคน้ควา้ 

4.17 0.97 มาก 

3.2 มหาวทิยาลยัมีหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด  
หอ้งปฏิบติัการ หอ้งปฏิบติัการภาษา หอ้งฝึกงาน ฯลฯ 
อยา่งพอเพียงและทนัสมยั 

4.46 0.68 มาก 

3.3 มหาวทิยาลยั/วทิยาลยัครุศาสตร์ จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เช่น สถานท่ีนัง่อ่านหนงัสือ กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.38 0.67 มาก 

3.4 วทิยาลยัครุศาสตร์ มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมทางดา้น
วชิาการอยา่งสม ่าเสมอ 

4.35 0.67 มาก 

3.5 วทิยาลยัครุศาสตร์ มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมทางดา้น
วชิาชีพครูอยา่งสม ่าเสมอ 

4.33 0.69 มาก 

3.6 หอ้งเรียน มีบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนการสอน 4.25 0.73 มาก 
3.7 อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น โปรเจคเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ มีเพียงพอและสภาพพร้อมต่อ 
การใชง้าน 

4.38 0.73 มาก 

3.8 ส่ือการเรียนการสอน เหมาะสมต่อการเรียน 
การสอน และน่าสนใจ 

4.31 0.62 มาก 

3.9 หอ้งเรียน เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี เป็นตน้ มีเพียงพอ 
และสภาพพร้อมต่อการใชง้าน 

4.52 0.62 มากท่ีสุด 

3.10 สภาพแวดลอ้มโดยรวม เช่น แสงสวา่ง อุณหภูมิ เสียงภายใน
หอ้ง เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.44 0.68 มาก 

 รวม 4.36 0.10 มาก 
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 จากตาราง 4.7  ปั จจัยด้านการจัดการการศึกษา ในด้านการสนับสนุนและ
สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั และวิทยาลยัครุศาสตร์ จ านวน 48 คน พบว่า ภาพรวมของปัจจยั
ดา้นการสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั อยูใ่นระดบัมาก (Mean= 4.36, S.D.= 0.10) 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีเพียงข้อเดียวท่ีอยู่ระดับมากท่ีสุด (Mean= 4.52, S.D.= 0.62) คือ 
ห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นตน้ มีเพียงพอและสภาพพร้อมต่อการใช้งาน ส่วนขอ้อ่ืน ๆ อยู่ใน
ระดบัมาก 
 

ตารางที่ 4.8  ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน (การสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง)  จ านวน  48  คน 
 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ด้านที่ 3  ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน   

1. การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง   

  

1.1 ครอบครัว ผูป้กครอง/สนบัสนุนดา้นการเงินอยา่ง
สม ่าเสมอ ท าใหน้กัศึกษามีก าลงัใจ ตั้งใจในการเรียน 
และไม่ตอ้งหารายไดร้ะหวา่งเรียน 

4.27 0.87 มาก 

1.2 ครอบครัว/ผูป้กครอง มีส่วนช่วยจดัซ้ือ จดัหา วสัดุ
อุปกรณ์การเรียนท่ีจ าเป็นใหก้บันกัศึกษา ท าให้
นกัศึกษาน ามาใชป้ระกอบการเรียนเพื่อสร้างความ
เขา้ใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน 

4.08 0.99 มาก 

1.3 ครอบครัว/ผูป้กครอง จะใหก้ าลงัใจนกัศึกษา เม่ือ
นกัศึกษามีปัญหาเร่ืองการเรียน ท าใหน้กัศึกษามี
ก าลงัใจในการเรียน 

4.54 0.68 มากท่ีสุด 

1.4 ครอบครัว/ผูป้กครอง จะสอบถามและใหค้วามสนใจ
ติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 4.25 0.96 มาก 

1.5 ครอบครัว/ผูป้กครอง ท าใหน้กัศึกษารู้สึกวา่เป็นคน
ส าคญัในครอบครัว 

4.56 0.62 มากท่ีสุด 

1.6 ครอบครัว/ผูป้กครอง ยอมรับและอนุญาตใหน้กัศึกษา
ตดัสินใจ 

4.58 0.65 มากท่ีสุด 

1.7 เร่ืองการศึกษานกัศึกษาตดัสินใจดว้ยตนเอง 4.50 0.77 มากท่ีสุด 
  รวม 4.40 0.15 มาก 
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 จากตาราง 4.8  ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน ในดา้นการสนบัสนุนของครอบครัวหรือ
ผูป้กครอง จ านวน 48 คน พบว่าภาพรวมของปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง 
อยูใ่นระดบัมาก (Mean= 4.40, S.D.= 0.15) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 
ครอบครัว/ผูป้กครอง ยอมรับและอนุญาตใหน้กัศึกษาตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean= 4.58, 
S.D.= 0.65) รองลงมา คือ ครอบครัว/ผูป้กครอง ท าให้นกัศึกษารู้สึกว่าเป็นคนส าคญัในครอบครัว 
(Mean= 4.56, S.D.= 0.62) ครอบครัว/ผูป้กครอง จะให้ก าลงัใจนกัศึกษา เม่ือนกัศึกษามีปัญหาเร่ือง
การเรียน ท าให้นักศึกษามีก าลังใจในการเรียน (Mean= 4.54, S.D.= 0.68) และเร่ืองการศึกษา
นกัศึกษาตดัสินใจดว้ยตนเอง (Mean= 4.5จ, S.D.= 0.77) ตามล าดบั 
 
ตาราง 4.9  ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน (ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน)  จ านวน  48  คน 
 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน   

  

2.1 เม่ือนกัศึกษาไม่เขา้ใจในบทเรียน เพื่อนจะช่วยแนะน า 
และอธิบายใหเ้ขา้ใจ 

4.48 0.58 มาก 

2.2 เม่ือนกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้เรียน เพื่อนจะน าเอกสารหรืออธิบาย
เน้ือหานั้นท าใหน้กัศึกษาเรียนไดท้นัเพื่อน 

4.52 0.58 มากท่ีสุด 

2.3 เพื่อน ๆ ของนกัศึกษา จะช่วยเหลืออ านวยความสะดวก
เก่ียวกบัอุปกรณ์การเรียนในการท างานร่วมกนั 

4.50 0.62 มากท่ีสุด 

2.4 นกัศึกษาร่วมกบัเพื่อน จดันิทรรศการและกิจกรรมวชิาการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.48 0.65 มาก 

2.5 นกัศึกษาร่วมกบัเพื่อนช่วยกนัท างานกลุ่มท่ีไดรั้บ
มอบหมายส าเร็จตามก าหนด และมีการเสริมการเรียนรู้
ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 

4.52 0.62 มากท่ีสุด 

2.6 นกัศึกษาและเพื่อนจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเน้ือหาท่ีเรียน
ทางออนไลน์เสมอ 

4.25 0.86 มาก 

2.7 นกัศึกษาและเพื่อนจะรวมกลุ่มกนัทบทวนบทเรียนก่อนสอบ 4.40 0.71 มาก 
2.8 นกัศึกษาอ่านหนงัสือท่ีหอ้งสมุดเพื่อเพิ่มพนูความรู้กบัเพื่อน 3.77 1.15 มาก 
2.9 นกัศึกษาและเพื่อนชอบสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตใน

การเรียนเพราะสะดวกรวดเร็ว 
4.54 0.77 มากท่ีสุด 
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ตาราง 4.9  (ต่อ) 
 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 
2.10 นกัศึกษามีเพื่อนท่ีใหก้ าลงัใจและใหค้  าปรึกษาในเวลาท่ี

นกัศึกษามีปัญหา 
4.50 0.68 มากท่ีสุด 

  รวม 4.40 0.17 มาก 

 
 จากตาราง 4.9  ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน ในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน 
จ านวน 48 คน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.40,  
S.D.= 0.17) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีนกัศึกษาและเพื่อนชอบสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตใน
การเรียนเพราะสะดวกรวดเร็วในระดับมากท่ีสุด (Mean= 4.54, S.D.= 0.77) รองลงมา คือ เม่ือ
นกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้เรียน เพื่อนจะน าเอกสารหรืออธิบายเน้ือหานั้นท าให้นกัศึกษาเรียนไดท้นัเพื่อน 
และนกัศึกษาร่วมกบัเพื่อน ช่วยกนัท างานกลุ่ม ท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จตามก าหนด และมีการเสริม
การเรียนรู้ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั (Mean= 4.52, S.D.= 0.62 ) และเพื่อน ๆ ของนกัศึกษา จะ
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกเก่ียวกบัอุปกรณ์การเรียนในการท างานร่วมกนั และนกัศึกษามีเพื่อนท่ี
ใหก้ าลงัใจและใหค้  าปรึกษาในเวลาท่ีนกัศึกษามีปัญหา (Mean= 4.50, S.D.= 0.68 ) ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.10  ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้าน
ครอบครัวและเพื่อนของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์
 
 

ปัจจัยด้าน ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล 4.17 0.86 มาก 

1. เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษา 4.38 0.88 มาก 

2. พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 3.97 0.07 มาก 

ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา 4.45 0.66 มาก 
1. หลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์ 4.50 0.04 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 
 

ปัจจัยด้าน ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

2. คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์ 4.51 0.05 มากท่ีสุด 

3. การสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั 4.36 0.10 มาก 

ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน 4.40 0.79 มาก 
1. การสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง 4.40 0.15 มาก 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 4.40 0.17 มาก 

รวมทุกด้าน 4.36 0.77 มาก 

 
 จากตาราง 4.10  ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัด้านการจดัการการศึกษา และ
ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อนของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาฯ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean= 4.36, S.D.= 0.77)  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
 ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean= 4.45, S.D.= 0.66) ไดแ้ก่  
ดา้นคุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ รองลงมา คือ ดา้นหลกัสูตรของวิทยาลยั 
ครุศาสตร์ 
  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัมาก (Mean= 4.17, S.D.= 0.86) ไดแ้ก่ เจตคติ 
แรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
 
4.3  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอน มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยปัจจยัซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระมี 7 ตวั
แปร คือ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา (x1) พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา (x2) 
หลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์ (x3) คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ (x4) การ
สนับสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั (x5) การสนับสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง 
(x6)  และ ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน (x7)  
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ตารางที่ 4.11  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
 

ปัจจัย B SE Beta t Sig. 

เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียน
ของนกัศึกษา (x1) 

0.539 0.133 0.588 4.065 0.000 

การสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้ม
ของมหาวิทยาลยั (x5) 

-0.290 0.140 -0.299 -2.067 0.045 

ค่าคงท่ี = 2.518  , R² = 0.269 , AdjustedR² = 0.236 , F = 8.274 , Sig. = 0.001 
  
 จากตาราง 4.11  ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุท่ีใชก้ารคดัเลือกตวัแปรดว้ย
วิธี Stepwise พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษามี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ เจต
คติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา (x1) และการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยั (x5) (มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05) โดยทั้ ง 2 ปัจจยัดังกล่าวร่วมกันพยากรณ์
ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาไดร้้อยละ 23.6 ซ่ึงสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ดงัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
^

Y  = 2.518 + 0.539(x1) 0.290(x5) 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
^

y
Z  = 0.588(Zx1) – 0.299(Zx5) 

 ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณ์มากท่ีสุด คือ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียน
ของนกัศึกษา ( = 0.539) ส่วนการสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั (x5) เป็นปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลในการพยากรณ์ รองลงมา ( = -0.290)  
 
ตารางที่ 4.12  ขอ้เสนอแนะท่ีนกัศึกษาเสนอแนะในแบบสอบถาม 
 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวนผู้เสนอแนะ 
ในลกัษณะคล้ายกนั 

อาจารยผ์ูส้อนบางท่านควรปรับปรุงพฤติกรรมการสอน 2 
ควรจดัใหมี้การท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 5 
ควรเปิดรับจ านวนนกัศึกษาเพิ่มข้ึน 2 
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวนผู้เสนอแนะ 
ในลกัษณะคล้ายกนั 

การเรียนรู้สามารถช่วยพฒันาตนเองและน าไปปรับใช ้
ในชีวิตประจ าวนัได ้และหลกัสูตรท าใหผู้เ้รียนไดค้วามรู้ 
และประสบการณ์ทางดา้นหลกัสูตรและการสอนมากข้ึน 

6 

ปัญหาของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และการใชง้าน 5 
วิทยาลยัครุศาสตร์ควรมีความยนืหยุน่ในการเรียนแบบ Block Course 5 
ควรปรับเวลาในการเรียน แบบ Block Course ใหเ้หมาะสม 2 
วิทยาลยัครุศาสตร์ควรเพิ่มจ านวนส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียน 3 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการศึกษาตามลาํดบัดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา และปัจจยั
ด้านครอบครัวและเพ่ือนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 3.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา และปัจจยัดา้นครอบครัว
และเพื่อน สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ 3 ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เขตหลกัส่ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวม จาํนวนทั้งหมด 50 คน 
 ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนและครบถว้นจาํนวน 48 คน หรือคิดเป็นอตัราการ
ตอบกลบัร้อยละ 96 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มีทั้งหมด 2 ชุด ดงัน้ี 
 1.  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา  ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกบั เพศ สาขา
ท่ีจบ  ผลการศึกษาเฉล่ียสะสม (Grade point average : GPA) ตลอดปีการศึกษา 2559 รายได ้ซ่ึงเป็น
คาํถามแบบตรวจสอบรายการ (check list)  และแบบเติมคาํตอบ จาํนวน 5 ขอ้ 
 2.  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา จาํนวน 3 ดา้น ดงัน้ี 
  1.  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
     1.1  เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษา 
     1.2  พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
  2.  ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา 
    2.1  หลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์ 
    2.2  คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์
    2.3  การสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั 
  3.  ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพื่อน 
    3.1  การสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง 
    3.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 
 โดยจาํนวนขอ้คาํถามในแต่ละดา้นมีจาํนวนรวม 67 คาํถาม เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
  1.  ผูว้ิจัยติดต่อกับผูอ้าํนวยการสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ขอขอ้มูลนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาชั้นปีท่ี 2 และปีท่ี 3 สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปีการศึกษา 2559 เพ่ือนาํมาใช้
เป็นขอ้มูลประกอบการทาํวิจยัและขออนุญาตเกบ็ขอ้มูลจากนกัศึกษาดงักล่าว   
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 2.  ผูท้าํวิจยัติดต่อกบันกัศึกษา ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารวิจยัและแจกแบบสอบถาม  
โดยให้เวลาตอบแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ เน่ืองจากคาํถามในแบบสอบถามมีจาํนวนหลายขอ้ 
และหลายวิชา จึงตอ้งใหเ้วลานกัศึกษาในการตอบ 
 3. หลังจาก 1 สัปดาห์แล้ว ผูว้ิจัยจึงตามเก็บแบบสอบถามเพื่อนํามารวบรวม 
และวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
  ถา้แบบสอบถามตรงไหนไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัอาจกลบัไปขอให้ผูต้อบแบบสอบถามช่วย
ตอบใหส้มบูรณ์ดว้ย 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิจยัคร้ังน้ี คือ  
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา และปัจจยัดา้นต่าง ๆ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอย 
เชิงพหุดว้ยวิธีเพิ่มตวัแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ สรุปผลไดด้งัน้ี 
 1.  ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย  ์ พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม 
(Grade Point Average: GPA ) 3.51-4.00  จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 3.61 
 2.  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษา และปัจจยัดา้น
ครอบครัวและเพื่อนของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาฯ  
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (Mean= 4.36, S.D.= 0.77) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
 ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean= 4.45, S.D.= 0.66) ไดแ้ก่ 
ดา้นคุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารยอ์ยู่ในระดบัสูงสุด  รองลงมา คือ ดา้น
หลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์  
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  ปัจจยัดา้นครอบครัวและเพ่ือนอยูใ่นระดบัมาก (Mean= 4.40, S.D.= 0.79) ไดแ้ก่ การ
สนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง และความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดบัมาก (Mean= 4.17, S.D.= 0.86) ไดแ้ก่ 
 เจตคติ แรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
 3.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษามี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ เจตคติ
และแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษา และการสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั 
   
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย  ์ พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม 
(Grade Point Average: GPA ) 3.51-4.00  จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 3.61 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัไพศาล หวงัพาณิช (2526, น.89) กล่าวถึงผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ว่า
เป็นคุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกฝนอบรม อุทุมพร จามรมาน (2535, น.38) 
ไดก้ล่าวถึง ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา เป็นการบอกความสามารถของผูเ้รียน ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ความพยายามในการเรียน ทกัษะในการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบติั มีการเขา้ห้องเรียน มีความ
สนใจและมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพ ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2548, น.231-241) ไดก้ล่าวว่า การรู้ถึง
ผลของการศึกษา เช่น การทดสอบ การแข่งขนั ทาํให้ผูเ้รียนถูกกระตุ้นให้ใช้ความพยายาม มี
แรงจูงใจในการเรียนและการทาํงานได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธวชัชยั ศุภดิษฐ์ (2554, น.
108) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของการศึกษาในระดบัปริญญาโท ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในระดบั
ปริญญาโท โดยจาํแนกตามคณะ/สถาบนั สรุปได ้ดงัน้ี1)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษาไดแ้ก่ เพศ อายุ การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท 
แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท และระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 2)  คณะบริหารธุรกิจ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษา ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 
3)  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษาไดแ้ก่ เพศ การ
ไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท แผนการศึกษาในระดบัปริญญาโท และระยะเวลาท่ีศึกษา
ในระดบัปริญญาโท 4)  คณะสถิติประยุกต ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักศึกษา
ได้แก่ อายุ การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท 
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ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี และการไดรั้บ
เกียรตินิยมในระดบัปริญญาตรี 5)  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ของการเรียนของนักศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท แผนการ
ศึกษาในระดบัปริญญาโท และระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 6)  คณะพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของการเรียนของนกัศึกษา ไดแ้ก่ การไดรั้บทุนการศึกษาในระดบั
ปริญญาโท 7)  คณะภาษาและการส่ือสาร ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักศึกษา
ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท 8)  ระดบัสถาบนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการ
เรียนของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ คณะท่ีศึกษาในระดับปริญญาโท ท่ีตั้ งสถานศึกษาในระดับ
ปริญญาโท การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ระยะเวลาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาโท และการไดรั้บ
เกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี และภารดี อนันต์นาวี (2556) ได้วิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจยัพบว่าผลการวิจยั พบว่า 1)  
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษามหาวิทยาลยับูรพา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.96) เม่ือจาํแนกตามระดับปริญญา นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.84) นกัศึกษาจีนระดบัปริญญาโดยรวมอยูร่ะดบัดี (ค่าเฉล่ีย3.84) นกัศึกษาระดบัปริญญา
เอกโดยรวมอยูร่ะดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) 
 2.  ปัจจยัดา้นต่าง ๆ ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.36, S.D.= 0.77) เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ 
 ปัจจยัดา้นการจดัการการศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean= 4.45, S.D.= 0.66) ไดแ้ก่ 
ด้านคุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ  
ดา้นหลกัสูตรของวิทยาลยัครุศาสตร์  
 ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือนอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.40, S.D.= 0.79) ได้แก่  
การสนบัสนุนของครอบครัวหรือผูป้กครอง และความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัมาก (Mean= 4.17, S.D.= 0.86) ไดแ้ก่ เจตคติ 
แรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
 ดงัท่ีสุธาทิพย ์ จรรยาอารีกุล (2539, น.3) กล่าวว่า ระบบการจดัการศึกษา ลว้นแต่มี
ผลกระทบต่อผลการเรียนของนกัศึกษาทั้งส้ิน ซ่ึงอาจส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ ์
หรืออาจจะตอ้งพน้สภาพไปในท่ีสุด  แคโรล (Carroll 1963, น.730 อา้งถึงใน ครองสิน มิตะทงั, 
2548, น. 39) ใหค้วามหมายคุณภาพการสอนว่า หมายถึง การจดัเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการ
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สอนในลกัษณะท่ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว พยงุศกัด์ิ สนเทศ (2531, น.9) ได้
แสดงความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการสอนท่ีเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์ดี และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ ความสนใจของผูเ้รียนจะทาํใหน้กัเรียนเกิดความพอใจรักใคร่และศรัทธาในตวัครู อนั
จะเป็นผลใหก้ารเรียนการสอนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก็จะดีตามไป
ดว้ยเช่นกนั  
 วัลลภา เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา (2530,  น .100) ได้กล่าวถึงงานบริการเป็นงานท่ี
มหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัจดัข้ึนเพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในดา้นชีวิตความเป็นอยู่
และการศึกษาเล่าเรียน จดัข้ึนเพื่อนิสิตทัว่ไปโดยส่วนรวม อาจแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ บริการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และบริการดา้นวิชาการสาํหรับความมุ่งหมายในการจดับริการนกัศึกษา และอรุณชยั 
กณัฑภา (2548, น.28) กล่าวถึงความสาํคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีดีนั้น  
เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสําคญัในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการแรงจูงใจ ครูเป็นทั้งสภาพแวดลอ้มและ
เป็นผูส้ร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลโดยตรงให้นักเรียนโดยใกลชิ้ดการนาํพาบรรยากาศท่ีดีมีความ
อบอุ่นรอยยิม้ท่ีสดช่ืนจริงใจมีเมตตาสรรหา และสร้างส่ิงท่ีสร้างสรรคใ์หผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์นบั
ไดว้่าเป็นบุคคลท่ีสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้นกัเรียนไดเ้กิดการพฒันาดา้นต่าง ๆ การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนตรงตามจุดประสงค ์ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลาง
ของการเรียนการสอน แลว้ดาํเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง  ส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่มมา
ช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสกสรรค ์ทองต๊ิบ 
และนํ้าเงิน จนัทรมณี (2557) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิตสาขาวิชา 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา ผลการวิจยัพบว่า 1)  ปัจจยั
ดา้นเจตคติต่อการเรียนของนิสิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า นิสิต
ชอบเรียน ในสาขาวิชาน้ี ในระดบัมาก 2)  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจต่อการเรียนของนิสิต โดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ นิสิตคิดว่าการเรียนสาขาวิชาน้ีทาํใหมี้อนาคตท่ีดีได ้
ในระดบัมาก และนิสิตสามารถเรียนหรือทางานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้ไดด้ว้ยตนเอง ในระดบัมาก 3)  ปัจจยัดา้นการปรับตวัต่อการเรียนของนิสิต โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ นิสิตเขา้เรียนทุกคร้ัง ในรายวิชาต่าง ๆ ในระดบัมาก 
4)  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเรียนของนิสิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบว่า นิสิตส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบตามระยะเวลากาํหนดในระดบัมาก 5)  ปัจจยัดา้น
พฤติกรรมการสอนของอาจารย  ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
อาจารยไ์ดเ้ตรียมการสอนล่วงหนา้ ในระดบัมาก 6)  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มต่อการเรียนของนิสิต 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ หอ้งเรียน เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เป็นตน้ 
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มีเพียงพอและสภาพพร้อมต่อการใชง้าน ในระดบัมาก อนุวติั คูณแกว้ (2555, น.32) ไดว้ิจยั เร่ือง 
การวิเคราะห์จาํแนกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการเรียนสูงและตํ่าของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ผลการวิจยั พบวา่ 1)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลการเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ท่ีมีผลการเรียนสูงและตํ่า คือ นิสัยในการ
เรียน และ เวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 2)  ปัจจยัท่ีสามารถจาํแนกประเภทนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียน
สูงและตํ่า มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่นิสยัการเรียน และ เวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ โดยตวัแปรทั้งสองตวั
แปร สามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงไดถู้กตอ้งร้อยละ 85.70 
กลุ่มนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า ได้ถูกตอ้งร้อยละ 88.90 และสามารถพยากรณ์ทั้งสองกลุ่มได้
ถูกตอ้งร้อยละ 87.30 3) สมการจาํแนกประเภท ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน สามารถ
แสดงไดด้งัน้ีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = -5.862 + 1.415 (นิสัยในการเรียน) + 0.020 
(เวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.752 (นิสัยในการ
เรียน) + 0.569 (เวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้) และภารดี อนนัตน์าวี (2556) ไดว้ิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจยัพบว่าผลการวิจยั 
พบว่า ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ดา้นครอบครัว ดา้นสถานศึกษา ดา้นเพ่ือนและสังคม มีตวัแปรทั้งหมด 15 
ตวัร่วมกนัมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาจีนไดร้้อยละ 22 ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยับูรพา มี 3 ตวัแปรไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (X5) การทาํงานระหว่างเรียน (X7) แรงจูงใจและแรงกดดนัทางสังคม (X22) โดยมี
อาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 16.20 มีสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบดงัน้ี = 2.867 + .397 ( 
X5 ) + .208( X7 ) -.402(X22) 
 3.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษามี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ เจตคติ
และแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษา (x1) และการสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั 
(x5) (มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) โดยทั้ง 2 ปัจจยัดงักล่าวร่วมกนัพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาของนกัศึกษาไดร้้อยละ 23.6 ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณ์มากท่ีสุด คือ เจตคติและ
แรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา (  = 0.539) ส่วนการสนับสนุนและสภาพแวดลอ้มของ
มหาวิทยาลยั (x5) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณ์ รองลงมา (  = -0.290) ซ่ึงสติกก้ินส์ 
(Stiggins, 1994, p. 310) ไทรแอนดิส (Triandis, 1971,p.2) คาร์เตอร์ วี กดู (Carter V. Good, 1973, 
p.375) ไดก้ล่าวถึงเจตคติและแรงจูงใจไวว้่า เจตคติ (Attitudes)ว่าเป็นความรู้สึกช่ืนชอบ หรือไม่ช่ืน
ชอบ ความรู้สึกดา้นบวก หรือ ดา้นลบ ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความเก่ียวเน่ืองระหว่างความรู้สึก กบั 
ส่ิงนั้นโดยเฉพาะ เช่น เจตคติต่อครู ผูบ้ริหาร วิชา กิจกรรมการสอน ฯลฯ ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของ
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เจตคติไว ้ 3 ส่วน คือ 1)  องคป์ระกอบทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ (A Cognitive Component) เป็น
องคป์ระกอบทางดา้นความรู้ ความเขา้ใจของบุคคลต่อส่ิงเร้า ซ่ึงไดแ้ก่บุคคล สถานการณ์สงัคม  
2)  องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (An Affective Component) เป็นองคป์ระกอบท่ีต่อเน่ืองจาก
องคป์ระกอบท่ี 1 คือ เม่ือมีความรู้ความเขา้ใจแลว้จะเกิดความรู้สึกต่อส่ิงนั้น ซ่ึงอาจเป็นไปไดท้ั้ง
ทางบวกและทางลบ 3)  องคป์ระกอบทางดา้นการกระทาํ (Behavioral Component) เม่ือเกิด
องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 แลว้ จะเกิดความพร้อมทางการกระทาํ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทั้ง 2 
ดงักล่าว ส่วนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นความปรารถนา และความพยายามอยา่งสูง ของผูเ้รียนท่ีจะ
ศึกษาให้บรรลุสัมฤทธ์ิผลตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ และเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท์ัว่ไป ของการศึกษา
สอดคลอ้งกบัเสกสรรค์ ทองต๊ิบ และนํ้ าเงิน จนัทรมณี (2557) ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา ผลการวิจยัพบว่า 1)  ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า นิสิตชอบเรียนในสาขาวิชาน้ีในระดบัมาก 2)  ปัจจยัดา้น
แรงจูงใจต่อการเรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า นิสิตคิด
วา่การเรียนสาขาวิชาน้ีทาํใหมี้อนาคตท่ีดีไดใ้นระดบัมาก และนิสิตสามารถเรียนหรือทาํงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายเพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดด้ว้ยตนเองในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของรุ่งฤดี กลา้หาญ (2554) ซ่ึงพบว่า ความมีวินยัในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน และ
ความรู้พื้นฐานเดิม มีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาคปฏิบติั โดยตวัแปรดา้นความมีวินัย และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนสามารถร่วมทาํนาย
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตพยาบาลชั้นปีท่ี 3 ไดร้้อยละ 14.1 
 3.2  การสนับสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผล 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา ซ่ึงอรุณชยั กณัฑภา (2548, น.28) 
อธิบายว่า การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีดีนั้น เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสําคญัในการ
พฒันาผูเ้รียนให้เกิดการแรงจูงใจ ในการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มนั้นมีความหมายรวมถึงบรรยากาศ 
และบรรยากาศโดยส่วนใหญ่ถูกสร้างดว้ยกระบวนการบริหารท่ีจะเป็นกุญแจสาํคญัท่ีไขไปสู่ความ
ปรารถนาของสังคม ครูเป็นทั้งสภาพแวดลอ้มและเป็นผูส้ร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลโดยตรงให้
นกัเรียนโดยใกลชิ้ดการนาํพาบรรยากาศท่ีดีมีความอบอุ่นรอยยิม้ท่ีสดช่ืนจริงใจมีเมตตาสรรหา และ
สร้างส่ิงท่ีสร้างสรรคใ์หผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์นบัไดว้า่เป็นบุคคลท่ีสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหน้กัเรียน
ไดเ้กิดการพฒันาดา้นต่าง ๆ และวลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2530, น.100) ไดก้ล่าวถึงงานบริการ
เป็นงานท่ีมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัจดัข้ึนเพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่นกัศึกษาในดา้นชีวิตความ

DPU



89 
 
เป็นอยูแ่ละการศึกษาเล่าเรียน จดัข้ึนเพื่อนิสิตทัว่ไปโดยส่วนรวม อาจแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ บริการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และบริการดา้นวิชาการสาํหรับความมุ่งหมายในการจดับริการนกัศึกษา 
สอดคลอ้งกบัเสกสรรค์ ทองต๊ิบ และนํ้ าเงิน จนัทรมณี (2557) ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มต่อการเรียนของนิสิต โดยภาพรวมอยู่
ในระดบั ปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า หอ้งเรียน เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เป็นตน้ มีเพียงพอและ
สภาพพร้อมต่อการใชง้าน ในระดบัมาก พบว่า การจดัการเรียนการสอน และสภาพแวดลอ้มมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก นอกจากนั้นพบว่าการสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณ์ (  = -0.290) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาสูงมองว่าการสนับสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยน์ั้น ในดา้น
มหาวิทยาลยัจดัให้มีการบริการอินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็ว อาจมีไม่เพียงพอหรือการบริการอาจไม่
รวดเร็วตามความตอ้งการ และอาจตอ้งการให้มหาวิทยาลยัหรือวิทยาครุศาสตร์สนับสนุนและให้
ความสาํคญัในการจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพครูมากข้ึน ซ่ึงพบว่านกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาสูงตอ้งการการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัหรือวิทยาครุศาสตร์มากกว่าน้ี จึงสวนทาง
กนัทาํให้ค่า   = -0.290 ยิ่งนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงเท่าใด นักศึกษายิ่งตอ้งการ 
การสนบัสนุนแต่มหาลยัอาจมีใหไ้ม่เพียงพอ ผูว้ิจยัไดใ้ชค้าํถามปลายเปิดพิจารณาในประเด็นน้ี เช่น 
นกัศึกษามองว่ามหาวิทยาลยัหรือวิทยาครุศาสตร์ควรมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการช่วยเหลือสังคม
เพิ่มข้ึน และควรจดักิจกรรมปลูกฝังความมีจิตสาธารณะดว้ยการให้ช่วยเหลือเด็กท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพย ์ อีกทั้งมหาวิทยาลยัหรือวิทยาครุศาสตร์ควรจดัให้มีการทาํกิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ส่งเสริมจดักิจกรรมใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีในชั้นเรียน จดักิจกรรมร่วมกนั
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นนอ้งส่วน ส่วนอีกประเด็นท่ีสาํคญั คือ ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตใหดี้กว่าเดิม 
อีกทั้งควรเปิดรับจาํนวนนกัศึกษาเพ่ิมข้ึน และปรับเวลาในการเขา้เรียน ความรู้ทางดา้นการสอน
หลกัสูตร และควรมีหลกัสูตรและเน้ือหาท่ีหลากหลาย 
  
5.3  ข้อค้นพบในงานวจัิยคร้ังนี ้
 1.  ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา นกัศึกษาส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.51-4.00 
ร้อยละ 81.25 จะเห็นไดว้่านักศึกษามีอายุระหว่าง 23-30 ปี ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัของรัฐบาล และเป็นกลุ่มท่ีมาจากสาขาวิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 
อีกส่วนหน่ึงเก่ียวกบัเจตคติแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษาท่ีมีความตอ้งการท่ีจะเรียนให้สาํเร็จ
ภายในเวลาท่ีกาํหนด และคิดวา่การเรียนในสาขาน้ีทาํใหมี้อนาคตท่ีดีได ้มีวิธีการเรียนโดยบนัทึกยอ่
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ช่วยใหท้บทวนและจดจาํ เน่ืองจากเป็นหลกัสูตร block course ซ่ึงมีระยะเวลาในการเรียนช่วงสั้น ๆ
ประมาณ 4 สัปดาห์ และวดัผลประเมินผล แลว้เรียนวิชาต่อไป ดงันั้น ปัจจยัดา้นต่าง ๆ คือ ดา้น
ลกัษณะส่วนบุคคล ด้านการจดัการการศึกษา ด้านครอบครัวและเพื่อน มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษา จึงทาํให้ผูเ้รียนตอ้งมีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้เรียนทุกคร้ังเพื่อให้มีความรู้มากข้ึน 
ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตามเวลาท่ีกาํหนด นอกจากน้ียงัทุ่มเทเวลาและความรู้ความสามารถ
เพื่อให้มีผลงานท่ีดีและผลการเรียนท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกับ มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผูอ้าํนวยการ
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) บอกว่า การ
เรียนแบบ Block Course เนน้เรียนจบเป็นรายวิชา โดยแต่ละวิชาใชร้ะยะเวลาเฉล่ีย 5 สปัดาห์ ซ่ึงเช่ือ
ว่ามีความเหมาะสมสาํหรับกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนไปทาํงานไป อีกทั้งยงัทาํให้นกัเรียนหันมาโฟกสักบั
วิชาเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน และมหาวิทยาลยัศรีปทุม (2559) จดัการศึกษาระดบัปริญญาโทในระบบ Block 
Course Modular System ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากมหาวิทยาลยันานาประเทศทัว่โลก โดยจดัเรียนทีละ
วิชา กล่าวคือ เม่ือเรียนจบวิชาแรก จึงเร่ิมเรียนวิชาท่ี 2 ท่ี 3 จนเสร็จส้ินหลกัสูตร ส่งผลให้นกัศึกษา
สามารถทาํความเขา้ใจลงลึกในแต่ละวิชาและไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยไม่ตอ้งกงัวลหรือสับสนจากการท่ี
ตอ้งศึกษาหลายวิชาในคราวเดียว 
 2.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณ์มากท่ีสุด คือ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของ
นกัศึกษารวมทั้งการสนบัสนุนและสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั จึงเห็นไดว้่านกัศึกษาท่ีมีเจตคติ
และแรงจูงใจต่อการเรียน จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีดี มีความตอ้งการท่ีจะเรียนให้สําเร็จ
ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เพราะคิดว่าการเรียนสาขาวิชา
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนทาํใหมี้อนาคตท่ีดีได ้การทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามระยะเวลาท่ี
กาํหนด เป็นเร่ืองท่ีดี มีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้เรียนทุกคร้ัง และการนัง่หนา้ชั้นเรียนและมีความ
ตั้งใจเรียนเพื่อเป้าหมายของตนเอง 
 การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยรวมทั้ งวิทยาลัยครุศาสตร์ คือ 
ห้องเรียน  เช่น โต๊ะ  เก้าอ้ี ส่ิงเหล่าน้ีอาจมีไม่เพียงพอ สภาพอาจไม่พร้อมต่อการใช้งาน มี
ห้องปฏิบติัการต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการ ห้องปฏิบติัการภาษา ห้องฝึกงาน ฯลฯ มีไม่
เพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษา และยงัไม่ค่อยตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษา โดยนกัศึกษาท่ี
มีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาสูงตอ้งการการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัหรือวิทยาครุศาสตร์มากกว่าน้ี 
จึงมีทิศทางสวนทางกนั ยิ่งนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงเท่าใด นักศึกษายิ่งตอ้งการการ
สนบัสนุน แต่มหาลยัหรือวิทยาครุศาสตร์อาจมีใหไ้ม่เพียงพอ 
 จะเห็นไดว้า่ทั้งหมดท่ีกล่าวมาเป็นขอ้คน้พบท่ีทางหลกัสูตรและมหาวิทยาลยัอาจใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาปรับปรุง แกไ้ขระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากข้ึนและสามารถ
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นาํมาเป็นแนวทางในการวางแผน ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันาการเรียนรู้ของตนให้เกิด
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  
5.10  ข้อเสนอแนะ 
  5.10.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช ้ 
  1.  ควรสนบัสนุนให้เกิดการสร้างเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนกัศึกษา โดย
อาจมีแนวปฏิบติั เช่น การให้นักศึกษาทาํแฟ้มสะสมผลงานตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนหลกัสูตร เพื่อให้
นกัศึกษาเกบ็รวมรวบองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บในแต่ละรายวิชา วางแผนการเรียนอยา่งเป็นระบบ สรุปส่ิง
ท่ีไดเ้รียนรู้ในแต่ละรายวิชา หาจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง หรือปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการเรียน 
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพฒันาตนเองไดท้นัท่วงที อนัจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างวินัย
ใหก้บันกัศึกษา 
  2.  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีการจดัการศึกษาแบบ 
Block course ซ่ึงการจดัการศึกษามีระยะเวลาท่ีสั้นและมีเน้ือหามากในแต่ละรายวิชา อาจตอ้ง
ส่งเสริมโดยการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันา ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากหลกัสูตร
สร้างความมัน่ใจให้นักศึกษาก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานทางวิชาชีพ หลักสูตรน้ีทาํให้นักศึกษามี
ศกัยภาพเป็นท่ียอมรับและตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมมากข้ึน ในลกัษณะน้ีอาจารยผ์ูส้อน 
รวมทั้งนกัศึกษาตอ้งมีการเตรียมตวั และตอ้งปรับตวั เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียน และระบบ
การสอนแบบ Block course น้ี ตอ้งอาศยัแรงจูงใจอยา่งสูงเป็นแรงผลกัดนั เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้ง
อ่านหนังสือล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวไปถกประเด็นปัญหากับอาจารย์และเพื่อนเรียนในห้อง  
ซ่ึงแต่ละวนั วิชาเรียนก็สลบัสับเปล่ียนกนัไป บางคร้ังสับสน เหน่ือยและกดดนั แต่เม่ือนักศึกษา
เลือกแลว้ จึงตอ้งมุมานะเรียนต่อไปให้จบตามหลกัสูตรท่ีวางไว  ้ซ่ึงมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยั 
ครุศาสตร์อาจมีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างแรงจูงใจให้นกัศึกษาอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้นกัศึกษาหมด
กาํลงัใจ 
 5.10.2  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  
  1.  เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งในสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในการวิจยัต่อไปอาจจะขยายกลุ่มตวัอยา่งไปยงัสาขา และคณะอ่ืน ๆ ใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์หรือศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาหลาย ๆ มหาวิทยาลยั ท่ีศึกษา
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ซ่ึงควรจะใช้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน เพื่อใหค้ะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมาจากเกณฑเ์ดียวกนั 
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  2.  เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งนอ้ย จึงไม่สามารถแบ่งกลุ่มเพ่ือเปรียบเทียบ
ปัจจยั โดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา สูง กลาง ตํ่า ได้ ดงันั้น 
ในการวิจยัต่อไปอาจจะเปรียบเทียบปัจจยัต่าง ๆ โดยผา่นนกัศึกษากลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  
สูง กลาง ตํ่า 
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แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
ของนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน   

มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 
 

คาํช้ีแจง  
แบบสอบถามชุดน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เพื่อเก็บข้อมูลในการทํา
วิทยานิพนธ์ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2559 วิทยาลยัครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ี้จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และขอขอบคุณผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีนั่กศึกษาต้องการเลอืก และเติมข้อความลงในช่องว่าง 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพ 
1.   เพศ   ชาย  หญิง 
 
2.  อาย ุ    23 - 30 ปี  31 – 40 ปี   40 ปีข้ึนไป 

3.  การศึกษา  
     วฒิุปริญญาตรี มหาวิทยาลยั    รัฐบาล   เอกชน   
  สาขา ................................................ 
 
4.  โปรดระบุผลการศึกษาเฉล่ียสะสม (Grade Point Average: GPA) ในขณะเรียนท่ีวิทยาลยัครุศาสตร์
 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์............................. 
 
 

5.  รายไดต่้อเดือน   ตํ่ากวา่ 10,000 บาท   
    10,000 บาท – 15,000 บาท 
    15,000 บาท – 20,000 บาท 
    20,000 ข้ึนไป 
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ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
  โปรดทาํเคร่ืองหมาย () ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัศึกษา มี 5  ระดบั ดงัน้ี 
 

สาํคญัมากท่ีสุด      ให ้    5          คะแนน 
สาํคญัมาก             ให ้  4          คะแนน 
สาํคญัปานกลาง     ให ้ 3          คะแนน 

  สาํคญันอ้ย             ให ้ 2          คะแนน 
สาํคญันอ้ยท่ีสุด     ให ้ 1          คะแนน 

 

ปัจจัย 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที ่1 ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล     
1. เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา   

  

1.1 รู้สึกมีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้เรียนทุกคร้ัง           
1.2 คิดวา่การทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามระยะเวลาท่ีกาํหนด เป็นเร่ืองท่ีดี           
1.3 คิดวา่การนัง่หนา้ชั้นเรียน ทาํใหต้ั้งใจเรียนและไดค้วามรู้มากข้ึน           
1.4 คิดวา่การบนัทึกยอ่ (Short Note) ช่วยใหท้บทวนและจาํไดง่้ายข้ึน           
1.5 คิดวา่การเรียนไม่ไดท้าํใหเ้สียเวลาในการประกอบอาชีพ           
1.6 สามารถพฒันาตวัเองเพื่อใหมี้ผลการเรียนท่ีดี           
1.7 มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน เพื่อใหมี้ความรู้มากข้ึน           
1.8 มีความตอ้งการท่ีจะเรียนใหส้าํเร็จภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด           
1.9 สามารถทุ่มเทเวลา และความรู้ความสามารถ เพื่อใหมี้ผลงาน 

และผลการเรียนท่ีดี 
          

1.10 คิดวา่การเรียนสาขาวิชาฯน้ี ทาํใหมี้อนาคตท่ีดีได ้           
 2. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา   

  

2.1 เขา้เรียนตรงต่อเวลา           
2.2 ไม่เคยขาดเรียน            
2.3 ทบทวนความรู้ทุกคร้ังหลงัเรียน           
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ปัจจัย 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
2.4 ตั้งใจฟังอาจารยส์อนเป็นประจาํ           
2.5 จดสาระสาํคญัท่ีอาจารยส์อนเป็นประจาํ           
2.6 ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบตามระยะเวลากาํหนด           
2.7 ซกัถามอาจารยเ์ม่ือไม่เขา้ใจเน้ือหา           
2.8 อภิปรายปัญหาในเร่ืองท่ีเรียนกบัเพื่อน ๆ           
2.9 ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีอาจารยส์อนในหอ้งเรียน           

2.10 สามารถแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการเรียนดว้ยตนเอง           
ด้านที ่2 ปัจจัยด้านการจัดการศึกษา   

1. หลกัสูตรของวทิยาลยัครุศาสตร์   

  

1.1 หลกัสูตรมีการจดัระบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนัการปรับตวัใหท้นัต่อโลก 
และเทคโนโลย ี

          

1.2 หลกัสูตรมีการกาํหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการพฒันา
มหาบณัฑิตอยา่งชดัเจน 

          

1.3 ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากหลกัสูตรทาํใหน้กัศึกษาสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานและการดาํรงชีวิตในสงัคมได ้

          

1.4 หลกัสูตรน้ีทาํใหน้กัศึกษามีศกัยภาพเป็นท่ียอมรับและตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและสังคมมากข้ึน 

          

1.5 หลกัสูตรน้ีทาํใหน้กัศึกษามีโอกาสไดง้านทาํตรงกบัความตอ้งการ 
ของตลาดวิชาชีพ 

          

1.6 ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากหลกัสูตรสร้างความมัน่ใจให้
นกัศึกษาก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานทางวิชาชีพ 

          

1.7 นกัศึกษาไดรั้บคาํแนะนาํเก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชีพจากอาจารย์
ประจาํหลกัสูตร 

          

1.8 การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันามหาบณัฑิต           
1.9 นกัศึกษามีความเช่ือมัน่คุณภาพของหลกัสูตร           

1.10 นกัศึกษามีความเช่ือมัน่วา่เม่ือจบการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีแลว้           
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ปัจจัย 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
จะไดรั้บใบประกอบวิชาชีพครู 

2. คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์   

  

2.1 อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ในวิชาท่ีสอนเป็นอยา่งดี           
2.2 อาจารยผ์ูส้อนมีทกัษะในการจดัอภิปรายสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีเรียนได้

เป็นอยา่งดี 
          

2.3 มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือหาวิชา
อยา่งชดัเจน 

          

2.4 บรรยากาศในการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งยิง่           
2.5 อาจารยผ์ูส้อนเขา้สอนตรงเวลา           
2.6 อาจารยผ์ูส้อนอธิบายในเร่ืองท่ีสอนไดช้ดัเจน ใชภ้าษท่ีเขา้ใจง่าย           
2.7 อาจารยผ์ูส้อนไดช้ี้แจงแผนการสอน           
2.8 อาจารยผ์ูส้อนไดเ้ตรียมการสอนล่วงหนา้           
2.9 อาจารยผ์ูส้อนจดักิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี           

2.10 อาจารยผ์ูส้อนไดส่้งเสริมใหน้กัศึกษาซกัถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น           
3. การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยั   

  

3.1 มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การบริการอินเทอร์เน็ตท่ีรวดเร็ว  
และพอเพยีงต่อการศึกษาคน้ควา้ 

          

3.2 มหาวิทยาลยัมีหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด  หอ้งปฏิบติัการ 
หอ้งปฏิบติัการภาษา หอ้งฝึกงาน ฯลฯ อยา่งพอเพียง 
และทนัสมยั 

          

3.3 มหาวิทยาลยั/วิทยาลยัครุศาสตร์ จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
เช่น สถานท่ีนัง่อ่านหนงัสือ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

          

3.4 วิทยาลยัครุศาสตร์ มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมทางดา้นวชิาการอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

          

3.5 วิทยาลยัครุศาสตร์ มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมทางดา้นวชิาชีพครูอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

          

3.6 หอ้งเรียน มีบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนการสอน           
3.7 อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก เช่น โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ มีเพียงพอ           
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ปัจจัย 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
และสภาพพร้อมต่อการใชง้าน 

3.8 ส่ือการเรียนการสอน เหมาะสมต่อการเรียนการสอน และน่าสนใจ           
3.9 หอ้งเรียน เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี เป็นตน้ มีเพยีงพอและสภาพพร้อมต่อการใชง้าน           
3.10 สภาพแวดลอ้มโดยรวม เช่น แสงสวา่ง อุณหภูมิ เสียงภายในหอ้ง เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
          

ด้านที ่3 ปัจจัยด้านครอบครัวและเพือ่น           
1. การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง   

  

1.1 ครอบครัว/ผูป้กครอง สนบัสนุนดา้นการเงินอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํให้
นกัศึกษามีกาํลงัใจ ตั้งใจในการเรียน และไม่ตอ้งหารายไดร้ะหวา่งเรียน 

          

1.2 ครอบครัว/ผูป้กครอง มีส่วนช่วยจดัซ้ือ จดัหา วสัดุอุปกรณ์การเรียนท่ี
จาํเป็นใหก้บันกัศึกษา ทาํใหน้กัศึกษานาํมาใชป้ระกอบการเรียนเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน 

          

1.3 ครอบครัว/ผูป้กครอง จะใหก้าํลงัใจนกัศึกษา เม่ือนกัศึกษามีปัญหาเร่ือง
การเรียน ทาํใหน้กัศึกษามีกาํลงัใจในการเรียน 

          

1.4 ครอบครัว/ผูป้กครอง จะสอบถามและใหค้วามสนใจติดตามผลการเรียน
ของนกัศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอ 

          

1.5 ครอบครัว/ผูป้กครอง ทาํใหน้กัศึกษารู้สึกวา่เป็นคนสาํคญัในครอบครัว           
1.6 ครอบครัว/ผูป้กครอง ยอมรับและอนุญาตใหน้กัศึกษาตดัสินใจ 

ในเร่ืองการศึกษาดว้ยตวันกัศึกษาเอง 
          

1.7 ครอบครัว/ผูป้กครอง ไม่พยายามบงัคบัและช้ีนาํการดาํเนินชีวิตของนกัศึกษา           
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างเพือ่น   

  

2.1 เม่ือนกัศึกษาไม่เขา้ใจในบทเรียน เพื่อนจะช่วยแนะนาํ  
และอธิบายใหเ้ขา้ใจ 

          

2.2 เม่ือนกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้เรียน เพื่อนจะนาํเอกสารหรืออธิบายเน้ือหานั้น 
ทาํใหน้กัศึกษาเรียนไดท้นัเพื่อน 

          

2.3 เพื่อนๆ ของนกัศึกษา จะช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกเก่ียวกบัอุปกรณ์
การเรียนในการทาํงานร่วมกนั 
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ปัจจัย 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
2.4 นกัศึกษาร่วมกบัเพื่อน จดันิทรรศการ และ กิจกรรมวิชาการ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
          

2.5 นกัศึกษาร่วมกบัเพื่อน ช่วยกนัทาํงานกลุ่ม ท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จตาม
กาํหนด และมีการเสริมการเรียนรู้ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 

          

2.6 นกัศึกษาและเพื่อน จะแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเน้ือหาท่ีเรียนทางออนไลน์
เสมอ 

          

2.7 นกัศึกษาและเพื่อน จะรวมกลุ่มกนัทบทวนบทเรียนก่อนสอบ           

2.8 นกัศึกษาอ่านหนงัสือท่ีหอ้งสมุดเพื่อเพิ่มพนูความรู้กบัเพือ่น           

2.9 นกัศึกษาและเพื่อนชอบสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในการเรียน 
เพราะสะดวกรวดเร็ว 

          

2.10 นกัศึกษามีเพื่อนท่ีใหก้าํลงัใจและใหค้าํปรึกษาในเวลาท่ีนกัศึกษามีปัญหา           
 
ข้อเสนอแนะ __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
  ********************************************* 

ขอขอบคุณท่ีตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ – นามสกลุ      นางสาวสุพิชญก์ฤตา พกัโพธ์ิเยน็ 
ประวติัการศึกษา     ปี พ.ศ.2557  

      ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ  
      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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