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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัย
ด้านครอบครัว ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านสถานศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (2) เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว 
ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านสถานศึกษา มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9358 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression analysis) 

 

 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านครู และปัจจัย
ด้านสถานศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ของนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยด้านนักเรียนได้แก่ 
เพศ (X1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3) เจตคติต่อการเรียน (X4) และปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ รายได้
ผู้ปกครอง (X8) โดยมีค่าความสัมพันธ์ต้ังแต่ .278 ถึง .360 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 2. ปัจจัยที่มีนัยส าคัญในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ( Y) มีอยู่ 6 
ตัว คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3) เพศ (X1) รายได้ผู้ปกครอง (X8) การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 
(X10) การใช้เวลาเพื่อการเรียน (X5) และเจตคติต่อการเรียน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ .632 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย ( R2) 
เท่ากับ .400 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 6 ตัวสามารถท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ร้อยละ 40.0  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
 Y’  =  1.788 + .354 X3 + .321 X1 + .079 X8 -.145 X10 - .124 X5 + .097 X4  
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ABSTRACT 
 
Research’s Title:  Factors effected to the learning outcome according to Basic Education 
      Curriculum B.E.  2551 of Mattayomsuksa 1 and 4,  
      Demonstration School Suansunandha Rajabhat University 
Author   : Mrs. Kannika  Bhiromrat 
Year   : 2011 

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

 The objectives of this research were (1) to study correlation between the factors 
of students, teachers, school and the learning outcome according to Basic Education 
Curriculum B.E.  2551 of Mattayomsuksa 1 and 4 students (2) to find out the factors 
effected the learning outcome according to Basic Education Curriculum B.E.  2551 of 
Mattayomsuksa 1 and 4 students. The sample groups of this research were 190 
Mattayomsuksa 1 and 4 students Demonstration School Suansunandha Rajabhat 
University who were studying in the second semester of academic year 2553.  The tool of 
this research was the questionnaire about the factors effected students’ learning 
outcome that including with questions about the factors of students, family, teachers and 
school, had the fifth rating scale and 0.9358 of reliability. Multiple Regression analysis 
was used in data analysis.  
 The study found that  

1. The correlation between the factors of students, family, teachers and 
school and students’ learning outcome found that the learning outcome according to 
Basic Education Curriculum B.E.  2551 of Mattayomsuksa 1 and 4 had positive 
correlation with the factor of the students such as gender (X1), Achievement Motive (X3), 
learning attitude (X4) and the factor of family such as parents’ income. The correlation 
was .278 to .360 with .05 of significant.        

2. The factors that had significant in learning outcome prediction according to 
Basic Education Curriculum B.E. 2551 of Mattayomsuksa 1 and 5 students found that 
there were 6 variables effected to learning outcome according to Basic Education  

(4) 

www.ssru.ac.th



  

Curriculum B.E. 2551 (Y) namely; Achievement Motive (X3), gender (X1), parents’ income 
(X8), parents’ attention (X10), study time (X5) and learning attitude (X4) with .632 of 
multiple correlation coefficient, .05 of significant and .400 of predicted coefficient (R2). It 
showed that 6 variables can be predicted 40 % of learning outcome. 

       
Predicted equation in raw score:  
  Y’  =  1.788 + .354 X3 + .321 X1 + .079 X8 -.145 X10 - .124 X5 + .097 X4  
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บทที่  1 

 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนาเยาวชนทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและ
ช่วยให้เยาวชนมีความส าเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานความเป็นเลิศ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษา ดังที่มาตรา 6 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ีในมาตรา 27 ก าหนดให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็น
ไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษา
ต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546:  5, 13)  
 จากสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) จึงได้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนใน
สังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา 
อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง 
แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ 
พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549) ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้า
สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังกล่าวเพื่อให้การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับนโยบายของชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการทบทวน
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร 
การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนนี้ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทาง
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้สถานศึกษาทั่วไป 
เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในปีการศึกษา 2553 ให้
โรงเรียนทั่วไปใช้หลักสูตรแกนกลางในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่เริ่มใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2553 ทั้งในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนได้มีการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 
กลุ่มสาระในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และผลการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ พบว่านักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาพื้นฐานต่ ากว่ามาตรฐาน 
และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในเนื้อหาเดียวกันกลับพบว่านักเรียนที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ข้อมูลฝ่ายวิชาการโรงเรียน, 2553)  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองระดับชั้น เพื่อที่โรงเรียนจะได้น าผลการวิจัยมา
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ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป  
   
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2. 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้าน
ครอบครัว และปัจจัยด้านสถานศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 1.2.2 เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2553 จ านวน 364 คน (ข้อมูลฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ, 2553) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie & Morgan ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% (Krejcie & Morgan อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 179) ซึ่งต้องใช้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 190 คน จากนั้นจะท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) ซึ่งจะท าการสุ่มนักเรียน เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรท่ีท าการศึกษา  

   
    2. ตัวแปรที่ศึกษา 

     2.1 ตัวแปรต้น ได้แก ่ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านครอบครัว และ
ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
            2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ตัวแปรท่ีผู้วิจัยคาดว่าจะมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ปัจจัย
ด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) ปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ เพศ ระดับชั้น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน การใช้
เวลาเพื่อการเรียน 

(2) ปัจจัยด้านครอบครัว หมายถึง วุฒิการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของ
ผู้ปกครอง การสนับสนุนด้านการเรียน การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 

(3) ปัจจัยด้านครู หมายถึง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนของครู การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลการเรียน สัมพันธภาพกับนักเรียน 

(4) ปัจจัยด้านสถานศึกษา ได้แก่ หลักสูตร สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การส่งเสริมด้านการศึกษา  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง คะแนนสะสม (GPA) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยทศึกษา
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 โดยใช้คะแนนสะสมทุกรายวิชา 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและผู้เรียนตามโครงการโรงเรียนต้นแบบต่อไป 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องโดยน าเสนอผลการศึกษาตามล าดับดังนี้  

2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
2.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสิ่งที่ชี้ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจาก
จะเป็นเรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนแล้ว ยังแสดงถึงคุณค่าของ
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความรู้ความสามารถของครูผู้สอน และผู้บริหาร มีผู้
กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้หลายท่าน ดังนี้ อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินทร์ 
ชูชม (2530: 10) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับความส าเร็จที่ได้รับจากการ
เรียนซึ่งได้ประเมินผลจากสองวิธี คือ (1) กระบวนการที่ได้จากแบบทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทั่วไป (2) กระบวนการที่ได้จากเกรดเฉลี่ยของสถาบันการศึกษาซึ่งต้อง
อาศัยกรรมวิธีที่ซับซ้อนและช่วงเวลาที่ยาวนาน และ อุทุมพร จามรมาน (2535: 38) อธิบายว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการบอกความสามารถของผู้เรียน ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ความ
พยายามในการเรียน ทักษะในการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ มีการเข้าห้องเรียน มีความสนใจ
และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ส าหรับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความหมายของค าว่า “สัมฤทธิ์” ว่า หมายถึง ความส าเร็จ (ในค าว่า สัมฤทธิผล) 
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(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1171) และ สิริวรรณ พรหมโชติ (2542 : 17) ให้ความหมายของ 
“ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ว่า หมายถึง ความสามารถในการที่จะพยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิด
จากการกระท าประสานกัน และต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ทั้งองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับ
สติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกในรูปของความส าเร็จ ซึ่งสามารถสังเกต
และวัดได้ด้วยเครื่องมือทางสติปัญญา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไป  ส าหรับ มนต์รวี นันต๊ะ
เสน (2543: 26) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการฝึกอบรมสั่งสอนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จึงถือได้
ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือผลผลิตที่ส าคัญของการเรียนการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจึงเป็นกิจกรรมหลักในกระบวนการเรียนการสอนของครู นอกจากน้ี สุดาลักษณ์ เข็มพรมมา 
(2548, 20) ให้ความหมายของ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ว่า หมายถึงความรู้หรือทักษะของบุคคล
อันเกิดจากการเรียนรู้ โดยการแสดงออกซึ่งความส าเร็จของบุคคลในการเข้าถึงความรู้ใด ๆ นั้น 
สามารถวัดได้ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไป  และ พจนานุกรม Webster’s Online 
Dictionary (2007) ให้ความหมายว่า หมายถึง สถานะที่แสดงถึงความส าเร็จในบางสิ่งบางอย่าง 
และพจนานุกรม Merriam-Webster Online (2007) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ (achievement) มี
ความหมาย 3 ประการคือ (1) สิ่งที่แสดงถึงความส าเร็จ (2) ผลที่ได้รับจากความพยายาม และ (3) 
คุณภาพและปริมาณของผลงานนักเรียน  
 จากค าจ ากัดความดังกล่าวพอสรุปได้ว่า “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”หมายถึง ความรู้
ความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ ซึ่งสามารถวัด
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

การเย่ และบริกซ์ (Gagne and Briggs, อ้างถึงใน พรศรี พุทธานนท์, 2550: 6-10) ได้แบ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เป็น 2 ประเภท คือ  
  1. ปัจจัยภายนอก  เป็นปัจจัยเดิมของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการให้สิ่งเร้า
พร้อมกับให้ผู้เรียนตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ การท าซ้ าคือการให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้สิ่งเร้าแล้ว
ตอบสนองหลาย ๆ ครั้ง จนสามารถเรียนรู้ได้ การให้การเสริมแรง คือ การเสริมก าลังใจให้เกิด
ความพอใจในการเรียนรู้ 
  2. ปัจจัยภายใน เป็นสิ่งภายในท่ีผู้เรียนต้องมีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงขณะ
เรียนขณะนั้นหรือระลึกจากที่เคยเรียนมาแล้ว ทักษะทางปัญญาหมายถึง ความสามารถในการใช้
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สมองเพื่อการเรียนรู้ โดยระลึกจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์ หมายถึง 
สมรรถภาพที่ควบคุมการเรียนรู้ ความต้ังใจ การจ า และพฤติกรรมการคิดของมนุษย์เป็น
กระบวนการท างานภายในสมองของมนุษย์ ผู้เรียนอาจได้รับแนวทางในขณะเรียน  
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ( Bloom, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์: 2548, 91) ได้
เสนอทฤษฎีการเรียนรู้ในโรงเรียน กล่าวคือ พื้นฐานของผู้เรียนเป็นหัวใจในการเรียน ผู้เรียนแต่ละ
คนจะเข้าชั้นเรียนด้วยพื้นฐานที่จะช่วยให้เขาประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ต่างกัน ถ้าเขามี
พื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะไม่แตกต่างกัน คุณลักษณะของแต่ละคน เช่น 
ความรู้ที่จ าเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจในการเรียนคุณภาพของการสอนเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ เพื่อให้แต่
ละคนและทั้งกลุ่มมีระดับการเรียนที่สูงขึ้น นอกจากน้ี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548: 231-241) 
ได้กล่าวถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส าคัญในการเรียนการสอน ได้แก่ (1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตาม
แนวคิดของแอทคินสัน อธิบายถึงในสถานการณ์หนึ่ง ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีความพยายามที่
จะท างานนั้นให้ส าเร็จ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ถ้าผลงานสูงกว่าหรือเท่าเกณฑ์มาตรฐานก็
ถือว่าประสบผลส าเร็จตามความคิดเขา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะขึ้นอยู่กับ 3 องค์ประกอบ คือ (1.1) 
ความคาดหวัง หมายถึง การคาดล่วงหน้าถึงผลการกระท าของตน คนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะ
คาดล่วงหน้าถึงความส าเร็จของงาน (1.2) สิ่งล่อใจ คือ ความพึงพอใจที่ได้รับจากการท างาน (1.3) 
แรงจูงใจจากความพึงพอใจในการแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความผิดหวัง คนเรากระท าการ
ใดก็ย่อมหวังได้รับความสุขความพอใจกับการกระท า ต้องการความส าเร็จและกลัวความล้มเหลว 
(2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ กล่าวถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความต้องการที่จะ
ท างานให้ประสบความส าเร็จ ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ และมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของส่วนตัว และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมของสังคม และการอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งผลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีต่อสังคมด้วย เขา
มีความคิดว่าการอบรมเลี้ยงดูและวัฒนธรรมของสังคมที่เน้นความส าเร็จ คือที่มาของสังคมที่
ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมในสังคมที่เห็นความส าเร็จ จะท าให้พ่อแม่อบรมเลี้ยงดู
นักเรียน โดยเน้นความส าเร็จตามปีสถานของสังคม พ่อแม่จะพยายามฝึกให้เด็กช่วยตัวเอง ฝึกการ
คิดแก้ปัญหา และให้การเสริมแรงพฤติกรรมที่มุ่งความส าเร็จในการเรียนและการท างาน การอบรม
เลี้ยงดูจะพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ต้องการความส าเร็จ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วย แมคเคล
แลนด์ได้พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่มีค่อนข้างสูง การ
อบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในตัวของเด็กเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงดูแบบเดินทางสายกลาง ไม่ใช้อ านาจบาตรใหญ่ ไม่ตามใจเด็กจนเกินไป ไม่
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เคี่ยวเข็ญให้เด็กท าในสิ่งที่เกินความสามารถของเขา ไม่วางมาตรฐานความส าเร็จไว้สูงหรือต่ า
เกินไป ส่งเสริมให้เด็กช่วยตัวเองให้ท าอะไรเองตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อพ่อแม่และครูให้ความรักความ
อบอุ่นและสนับสนุนแก่เด็ก เขาจะประสบความส าเร็จด้วยตัวเอง (3) แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
แรงจูงใจเป็นแรงเสริมที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกเป็นขวัญและก าลังใจในการเรียนรู้และการ
ท างาน ครูสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนให้เกิดผลดี 
จึงต้องมีการพัฒนาแรงจูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจ การจัดสภาพการเรียนและการท างาน รวมทั้ง
การให้บทเรียนที่เหมาะสมกับสติปัญญาความสามารถของผู้เรียนดังนี้  
  1. แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน ครูพยายามปรับบทเรียนและสภาพ
ห้องเรียนที่จะสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่นักเรียนด้วย (1.1) แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ ผลการ
เรียน การได้รู้ผลและความส าเร็จของสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว เป็นแรงจูงใจภายนอก (1.2) แรงจูงใจ
ภายใน ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น อยากส ารวจตรวจตรา อยากจัดการ มาสโลว์ ( Maslow) ถือ
ว่าเป็นความต้องการความส าเร็จในชีวิต ท าให้มนุษย์แสวงหาสิ่งที่ส่วนตัวต้องการและพอใจที่
ส่วนตัวได้พบได้ท า ครูจะพบว่าเด็กไม่ชอบความอยู่นิ่ง การให้เด็กอยู่นิ่ง ๆ และไม่ให้ซักถาม จึงขัด
กับความต้องการและแรงจูงใจของเด็ก เด็กเป็นผู้ที่ต้องการแสวงหาด้วยความอยากรู้อยากเห็น 
หากครูได้ใช้ความรู้ อยากทดลองผู้เรียนให้ถูกทาง และเป็นการเรียนในสิ่งที่เขาสนใจก็จะให้เขาได้
ประสบผลส าเร็จในสิ่งที่ต้องการ 
  2. ลักษณะของบทเรียน บทเรียนหรืองานที่ให้ผู้เรียนท า อาจท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การเรียนสูงหรือต่ าได้ เช่น ความยากง่ายของบทเรียน ความยากง่ายนี้อาจวัดจากทัศนะของผู้เรียน
เอง ความยากง่ายนี้จะสัมพันธ์กับความสามารถ ความต้องการ ความพอใจของผู้เรียนแต่ละคน 
บทเรียนอย่างเดียวกัน อาจยากไปส าหรับนักเรียนคนหนึ่ง และอาจง่ายไปส าหรับนักเรียนอีกคน
หนึ่งก็ได้ นอกจากน้ีความน่าสนใจของบทเรียนก็มีผลในด้านแรงจูงใจ บทเรียนหรืองานที่ท้าทาย
ความสามารถ งานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกท างานที่มีค่าตอบแทน งานที่สร้างชื่อเสียงเป็น
แรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะท าให้ส าเร็จ 
  3. ความคาดหวัง เป็นความคาดหวังที่มาจากกลุ่ม เช่น เพื่อน นักเรียนคาดหวัง
จากครู พ่อแม่ และความคาดหวังของส่วนตัวทั้ง 3 กลุ่ม จะมีลักษณะต่างกัน คือ (3.1) ความ
คาดหวังจากกลุ่ม เป็นเสมือนปทีสถานที่ท าให้ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มถูกกระตุ้นให้คล้อยตาม
และพยายามที่จะท าตาม ถ้าครูพยายามปลูกฝังค่านิยมในด้านความเชื่อในตน ความพยายามและ
ความส าเร็จให้แก่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนก็มีผลต่อการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนได้
สนใจในบทเรียน ต้ังใจเรียนมากขึ้น (3.2) ความคาดหวังของบุคคลส าคัญส าหรับนักเรียน เช่น พ่อ
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แม่ ครู ถ้าพ่อแม่ ครู แสดงความเชื่อและชื่นชมความสามารถของเด็ก เด็กคนนั้นจะรับรู้และมี
พฤติกรรมคล้อยตาม ไม่อยากให้พ่อแม่ผิดหวัง 
 นอกจากน้ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนยังมี (4) สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนและ
บรรยากาศของโรงเรียน ในชั้นเรียนมีกลุ่มเพื่อนและครู นอกห้องเรียนมีกลุ่มเพื่อน ครู คนอ่ืน ๆ 
สภาพแวดล้อมทั้งในชั้นเรียนและโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมหรือบั่นทอนแรงจูงใจในการเรียนและการ
ท างานของนักเรียนได้ดังนี้ (4.1) ถ้านักเรียนได้รับรู้ว่า เวลาเรียน เวลาท างานมีเพื่อนและครูเป็น
ก าลังใจและช่วยเหลือแนะน า ก็จะเกิดก าลังใจในการเรียน ขณะเดียวกันถ้าเพื่อนกลั่นแกล้ง ครูดุ
มากเกินไป ก็จะบั่นทอนความอยากเรียนของนักเรียน (4.2) การยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและครู ใน
ด้านความส าเร็จของการเรียนก็เป็นก าลังใจให้อยากเรียน (4.3) การรู้ถึงผลของการเรียน เช่น การ
ทดสอบ การแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้ใช้ความพยายาม มีแรงจูงใจในการเรียนและการ
ท างานได้ (4.4) ระเบียบและกฎเกณฑ์ของโรงเรียน โรงเรียนที่เข้มงวดเกินไปในด้านระเบียบ เช่น 
ระเบียบการแต่งกาย โดยเฉพาะวัยรุ่นท าให้นักเรียนเกิดความคับข้องใจ เกิดความขัดแย้งกับ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่หยุมหยิมเกินไป เป็นเหตุให้แรงจูงใจลดลง เพราะบรรยากาศของโรงเรียนไม่
เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนสกปรก เสียงยานพาหนะหนวกหู ห้องเรียนร้อนอบอ้าว ก็ไม่สร้าง
แรงจูงใจในการเรียนเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจจึงเกิดจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน การสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดกับนักเรียน โดยให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงในการเรียนและการท างานจึงต้อง
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ต้ังแต่ตัวผู้เรียนเองและสภาพแวดล้อมด้วย 
 สุรัตน์ เตียวเจริญ (2543 : 53-58) ได้สรุปถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานศึกษา ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักเรียน และปัจจัยด้าน
ครอบครัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) ปัจจัยด้านสถานศึกษา เป็นสิ่งส าคัญเพราะเวลาส่วนใหญ่ 
นักเรียนจะอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนมีหน้าที่ให้การศึกษาแก่เด็ก รวมถึงการจัดการด้านบริหาร ด้าน
วิชาการ และการบริการตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสพัฒนาส่วนตัวอย่างเต็มที่ (2) ปัจจัยทางด้านส่วนตัว
ของนักเรียน (2.1) บุคลิกภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการกล่อมเกลาและหล่อหลอมมาจากครอบครัว
และรับการขัดเกลาจากโรงเรียนก่อให้เกิดปัญหาในการปกครองและเป็นผลกระทบต่อการเรียน 
เช่น นิสัยก้าวร้าว ชอบท าลายสิ่งของ อวดดี เลินเล่อ ฝ่าฝืนระเบียบ ชอบท าตัวเด่น เป็นคนขี้อาย 
(2.2) สุขภาพ หากเด็กมีโรคประจ าตัวก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและอาจท าให้เด็กเกิดปมด้อย 
เกิดความท้อถอยในการเรียนได้ (2.3) การปรับตัวให้เข้ากับระบบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ระบบ
การเรียนการสอนใหม่ ๆ เพื่อน ครูผู้สอน (2.4) การวางแผนการเรียน เด็กค้นหาความชอบของ
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ส่วนตัวยังไม่เจอ จะเรียนอะไรดี เพื่อจะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ ยังไม่มีเป้าหมายชีวิตอย่างไร 
(2.5) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สิ่งยั่วยุต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ทางโทรทัศน์ ทางอินเตอร์เน็ต (2.6) การคบเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนมีผลต่อเจตคติและ
พฤติกรรมการเรียนการสอนตามลักษณะของกลุ่มเพื่อน เช่น การเลือกวิชาเรียน และแผนการเรียน 
(2.7) นิสัยในการเรียนและทัศนคติต่อการเรียน และการปรับตัวทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) ปัจจัยด้านครอบครัว โดยปัญหาที่จะพบอยู่เสมอ ได้แก่ (3.1) ปัญหา
ความสัมพันธ์ในครอบครัว หากพ่อแม่แยกกันอยู่หรือทะเลาะกัน พ่อแม่ลุ่มหลงในอบายมุข ย่อมมี
ส่วนท าให้เด็กขาดความอบอุ่น (3.2) พื้นความรู้ของพ่อแม่ พ่อแม่บางคนขาดความเข้าใจนักเรียน 
ขาดความรู้เรื่องจิตวิทยาก็อาจท าให้เด็กเกิดความคับข้องใจได้ (3.3) ฐานะทางเศรษฐกิจ 
ครอบครัวที่ยากจนไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นให้แก่เด็ก บางครอบครัวที่ร่ ารวยอาจ
ส่งเสริมให้เด็กท าในทางที่ผิด ท าให้มีนิสัยฟุ้งเฟ้อ 
 ดังนั้นจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ผู้วิจัยสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
นักเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านสถานศึกษา 
 
2.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
 Garrett (อ้างถึงใน ศศิธร สุริยา, 2551 : 33-34)  ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณเป็นวิธีการทางสถิติที่พยายามอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามโดยอาศัยความ
แปรปรวนของตัวแปรอิสระ เป็นการประมาณค่าผลของตัวแปรอิสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ที่มี
ผลกระทบต่อตัวแปรตาม ซึ่งมีตัวเดียว ท าให้สามารถท านายโดยการเขียนออกมาในรูปของสมการ
พยากรณ์ได้ นอกจากน้ันยังสามารถบอกความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์และค้นหา
ตัวพยากรณ์ที่ดีให้เราด้วย 
 การสร้างสมการพยากรณ์ สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ 2 รูปแบบ คือ  

1. สมการพยากรณ์ซึ่งพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Z – Score ซึ่งมีสมการดังนี้ 

  Zy   =  1Z1 + 2Z2 + 3Z3 + … + nZn 
   

เมื่อ  Zy คือ คะแนนมาตรฐาน Z – Score ของตัวแปรตามที่ได้จากการพยากรณ์  

 1+ 2+ 3 + … + n คือ  ค่า Deta – Weight  ของตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึง n  
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  Z1 + Z2 + Z3 + … + Zn คือ  ค่า Z – Score ของตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึง n 
  

2. สมการพยากรณ์ซึ่งพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ ซึ่งมีสมการทั่วไป ดังนี้ 
 

  Y’  =  a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +… + bnxn 
 

  เมื่อ   Y’  คือ  คะแนนของตัวแปรตามที่ได้จากการพยากรณ์ 
          a   คือ  ค่าคงที่ 
  b1 , b2 , b3 ,…, bn คือ ค่า Score – Weight ของตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึง n 
  x1 , x2 , x3 ,… , xn คือ คะแนนของตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึง n 
 

 คุณสมบัติของสมการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรง 
  1. ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ( X) และค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม ( Y) จะอยู่บนเส้น
ถดถอย 
  2. ผลรวมของผลต่าง ( Deviation) ระหว่างจุดที่สังเกตได้กับค่าเฉลี่ยของ
ประชากรมีค่าเป็นศูนย์ 
  3. ผลรวมของก าลังสองของผลต่างระหว่างจุดที่สังเกตได้กับค่าเฉลี่ยมีค่าต่ าสุด  

  4. Yi  =  Y’ 
 
 วิธีการคัดเลือกตัวแปร 
  วิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการเพื่อให้สมการท านายตัวแปรเกณฑ์ได้สูงสุดมี
วิธีการคัดเลือกตัวแปรดังนี้ 
 1. วิธีการเลือกแบบ Enter เป็นเทคนิคที่ผู้วิจัยจะต้องท าการทดสอบสมมติฐานเพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยใช้ F-test จากตาราง ANOVA และ 
t-test โดยผู้วิจัยจะต้องสรุปผลการทดสอบเองว่าควรจะมีตัวแปรอิสระใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรตาม โดยใช้ผลการทดสอบ F-test และ t-test ตามล าดับ 
 2. วิธีการเลือกแบบ Forward Selection วิธีการนี้จะเป็นการเลือกตัวแปรท านายที่มี
สหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงที่สุดเข้าสมการก่อน ส่วนตัวแปรที่เหลือจะมีการค านวณหา
สหสัมพันธ์แบบแยกส่วน ( Partial Correlation) โดยเป็นความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรท่ีเหลือตัวนั้น
กับตัวแปรตาม โดยขจัดอิทธิพลตัวแปรอ่ืน ๆ ออก ถ้าตัวแปรใดมีความสัมพันธ์กันสูง อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติก็จะน าเข้าสมการต่อไป จะท าแบบนี้จนกระทั่งสหสัมพันธ์แบบแยกส่วนระหว่าง
ตัวแปรอิสระที่ไม่ได้น าเข้าสมการแต่ละตัวกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติก็จะหยุดการคัดเลือกและได้สมการท่ีมีสัมประสิทธิ์การท านายสูงสุด 
 3. วิธีการเลือกแบบ Backward Selection วิธีการนี้เป็นการน าตัวแปรท านายทั้งหมดเข้า
สมการ จากนั้นก็ค่อย ๆ ขจัดตัวแปรท านายออกทีละตัว โดยจะหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ท านายที่อยู่ในสมการแต่ละตัวกับตัวแปรตาม เมื่อขจัดตัวแปรท านายอ่ืน ๆ ออกแล้ว หากทดสอบ
ค่าสหสัมพันธ์แล้วพบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติก็จะขจัดออกจากสมการ แล้วด าเนินการทดสอบ
ตัวแปรที่เหลืออยู่ในสมการต่อไป จนกระทั่งสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายแต่ละตัวกับตัวแปร
ตามเมื่อขจัดตัวแปรอิสระอื่น ๆ ออกแล้วพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติก็จะหยุดการคัดเลือก และได้
สมการการทดสอบที่มีสัมประสิทธิ์การท านายสูงสุด 
 4. การคัดเลือกแบบ Stepwise Selection การคัดเลือกแบบนี้เป็นการผสมผสานระหว่าง
วิธีการคัดเลือกตัวแปรท านายทั้งสองวิธีที่กล่าวมาแล้วเข้าด้วยกันในขั้นแรกจะเลือกตัวแปรท านาย
ที่มีสหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงที่สุดเข้าสมการก่อนจากนั้นก็จะทดสอบตัวแปรที่ไม่ได้อยู่ใน
สมการว่าจะตัวท านายตัวใดบ้างมีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในสมการด้วย วิธีการคัดเลือกแบบ Forward 
Selection และขณะเดียวกันก็จะทดสอบตัวแปรที่อยู่ในสมการด้วยว่าตัวแปรท านายที่อยู่ใน
สมการตัวใดมีโอกาสที่จะถูกขจัดออกจากสมการด้วยวิธีการคัดเลือกแบบ Backward Selection 
โดยจะกระท าการคัดเลือกผสมทั้งสองวิธีนี้ทุกขั้นตอนจนกระทั่งไม่มีตัวแปรใดที่ถูกคัดออกจาก
สมการ และไม่มีตัวแปรใดที่จะถูกน าเข้าสมการ กระบวนการก็จะยุติและได้สมการถดถอยที่มี
ประสิทธิ์การท านายสูงสุด 
 
2.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 ส าหรับโรงเรียนต้นแบบที่มีความพร้อมในการ
จัดการศึกษา และให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศบังคับใช้ในปีการศึกษา 2553 ซึ่งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรายละเอียดที่ส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 4-29)  
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วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้  
 1 .  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล  
 2 .  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 
 3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  
 4 .  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จัดการเรียนรู้ 
 5 .  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 6 .  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  

จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 2 .  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
 3 .  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  
 4 .  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 5 .  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
  1 . ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มี
วัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือรับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
  3 . ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การ
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จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก ดังนี้ 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุ
ปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดังนี้ 

1.  ภาษาไทย 
2.  คณิตศาสตร์ 
3.  วิทยาศาสตร์ 
4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
6.  ศิลปะ 
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7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8.  ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญ

ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นอกจากน้ัน มาตรฐานการเรียนรู้ ยังเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ 
เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า ต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้
ระบบการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าว
เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่
มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมน าไปใช้
ในการก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับ
การวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 
  1.  ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ(ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
  2.  ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) 
 สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้โดย
แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ความรู้ ทักษะส าคัญ และคุณลักษณะในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 
 
 

www.ssru.ac.th



 

 

 

17 
 

 

1. คณิตศาสตร์ 
การน าความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการ

แก้ปัญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิด
อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ 

2. วิทยาศาสตร์ 
   การน าความรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

3. ภาษาไทย 
   ความรู้ ทักษะ และวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม
การเห็นคุณค่า ภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
   การอยู่ร่วมกันในสังคมไท ย และสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมือง
ดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และ
ภูมิใจในความเป็นไทย 

5. ศิลปะ 
   ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่มจินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ 
สุนทรียภาพ และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ 

6. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการท างาน การจัดการ การด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพและการใช้เทคโนโลยี 

7. ภาษาต่างประเทศ  
   ความรู้ ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศ ในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ  

8. สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเอง 
และผู้อ่ืน การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อ สุขภาพอย่างถูกวิธี และทักษะในการ
ด าเนินชีวิต 
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การจัดการเรียนรู้  

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้สอนต้อง
พยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน  
  1. หลักการจัดการเรียนรู้  
  การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักกว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม  
  2. กระบวนการเรียนรู้  
  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็น
ส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
  ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการ
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เรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ก าหนด  
  4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
  การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอน
และผู้เรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 
  4.1 บทบาทของผู้สอน  
   1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน  
   2) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
   3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
   4) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ 
   5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
   6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
   7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  
  4.2 บทบาทของผู้เรียน  
   1) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง  
   2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อความรู้ ต้ังค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ  
   3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
   4) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
   5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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สื่อการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
เข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ
เครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการและลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอน
สามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว
เพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และ
เครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก  
  2. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้
ให้ผู้สอน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  
  3. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย 
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน 
  4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ  
  5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  6. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและ
การใช้สื่อการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ 
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุ
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ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่ง
เป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้  
  1. การประเมินระดับชั้นเรียน  
   เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอน
ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน การประเมินระดับชั้น
เรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
  2. การประเมินระดับสถานศึกษา  
   เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการ
ประเมิน   การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และเป็นการประเมินเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษา
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 
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  3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดย
ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขต
พื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากน้ียังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
  4. การประเมินระดับชาติ 
   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับ
การประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 เมื่อพิจารณาการศึกษาการเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผู้
ท าการศึกษาไว้ดังนี้ 
 นิกสัน วังโพธิ์ (2548) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี คือ 
ปัจจัยด้านนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ (1) เพศ (2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน (3) อาชีพของผู้ปกครอง (4) รายได้ของผู้ปกครอง ส่วนปัจจัยด้านห้องเรียนไม่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 พระครูสุตวิสุทธิคุณ (2548) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในส านักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร พบว่า (1) 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมากที่สุดตามล าดับดังนี้ หลักสูตร พฤติกรรม
ครู สิ่งแวดล้อม และน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนของชุมชน การพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตร พบว่า ปัจจัยที่มีผลมากท่ีสุด คือ เนื้อหา น้อยที่สุด คือ การน าหลักสูตรไปใช้ ในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลมากท่ีสุด คือ เรื่องการเตรียมการสอน รองลงมา คือ กระบวนการหลังการ
สอน ปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนของชุมชน (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
และนักเรียน พบว่า ครูต้องการวิธีการวัดและประเมินผล นักเรียนเห็นว่าไม่มีผล นักเรียนต้องการ
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพที่จะท าให้สามารถสร้างสติปัญญาได้ ในเรื่องวิธีสอน พบว่า การประเมิน
ก่อนสอนส าคัญมากต่อการประเมินความรู้ มีผลน้อยท่ีสุด คือ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีผลน้อยต่อ
การจัดกิจกรรมในชั้น การสนับสนุนของชุมชนคือ การลงทุน ให้รางวัล พบว่า สามารถช่วยให้
นักเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

เพ็ญแข ดวงขวัญ (2548) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
หมวดวิชาพื้นฐานของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนกรุงเทพมหานคร พบว่า (1) วิชาภาษาไทย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ คุณภาพการพบกลุ่ม ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 
ทัศนคติระยะเวลาที่ขาดความต่อเนื่องในการเรียน การประกอบอาชีพ และการใช้เวลาเพื่อการ
เรียน (สถิติการพบกลุ่ม) (2) วิชาคณิตศาสตร์ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ การประกอบอาชีพ ระยะเวลาที่ขาดความ
ต่อเนื่องในการเรียน สถานภาพสมรส คุณภาพการพบกลุ่ม การใช้เวลาเพื่อการเรียน (สถิติการพบ
กลุ่ม) และสื่อการเรียน (สื่อสิ่งพิมพ์) (3) วิชาวิทยาศาสตร์ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การใช้เวลาเพื่อการเรียน 
(สถิติการพบกลุ่ม) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ระยะเวลาที่ขาดความต่อเนื่องในการเรียน คุณภาพการพบกลุ่ม 
สถานภาพในครอบครัว และสื่อการเรียน (สื่อคอมพิวเตอร์) (4) วิชาภาษาอังกฤษ ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 
คุณภาพการพบกลุ่ม ระยะเวลาที่ขาดความต่อเนื่องในการเรียน ทัศนคติ การใช้เวลาเพื่อการเรียน 
(สถิติการพบกลุ่ม) 

สุพัตรา วะยะลุน (2548) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตอีสาน
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ใต้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่น ามาศึกษาทั้ง 10 ตัว มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ได้แก่ ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความพร้อมของผู้เรียน การพัฒนา
ความรู้และเครื่องมืออุปกรณ์ ตัวแปรทั้ง 5 ตัว มีอ านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 69.80 
 ผาณิต ทวีศักด์ิ (2549) ได้ท าการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ วิชาภาษาอังกฤษ พบว่า (1) ปัญหาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
วิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่าปัญหา
ด้านตัวครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  ด้านตัวผู้เรียน และด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
มีความคิดเห็นว่าปัญหาด้านตัวครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ
ด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านตัวผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่าปัญหาด้านตัวครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านตัว
ผู้เรียน ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าปัญหาด้านตัวครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านตัวผู้เรียนและ
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย (2) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพของครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิชาเอก ประสบการณ์การสอน ประสบการณ์
การเข้ารับการอบรมวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนชั่วโมงสอน จ านวนวิชาที่สอน และจ านวนชั่วโมง
ของงานอ่ืนที่รับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอน และเมื่อจ าแนกตามสถานภาพของผู้เรียน คือ เพศ 
ระดับผลการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง โอกาสในการอ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษและการเอาใจใส่ของผู้ปกครอง พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 พิชิต ธรรมรักษ์ (2549) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญ 6 ตัว 
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ (1) ประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ (2) ขนาดของโรงเรียน (3) 
ความรู้พื้นฐานเดิม (4) อาชีพผู้ปกครอง (5) ความเป็นผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหาร (6) เจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ตัวแปรทั้ง 6 ตัวนี้ร่วมกันท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ร้อย
ละ 39.10 
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 มานะ อัครบัณฑิต (2549) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวทางการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยเกือบทุกสาระมีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม โค้งความถี่ทุก
สาระมีความเบ้เป็นลบ แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเกาะกลุ่มกันด้านผู้ที่ท าคะแนนได้สูง
กว่าค่าเฉลี่ย โดยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจะมีคะแนนเกาะกลุ่มกันด้านผู้ที่ท าคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกือบทุกสาระมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 40 ของ
คะแนนเต็ม โค้งความถี่เกือบทุกสาระมีความเบ้เป็นบวกแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเกาะ
กลุ่มด้านผู้ที่ท าคะแนนได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีคะแนนเกาะกลุ่มด้านผู้ที่ท าคะแนนได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรากฏว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ได้แก่ (1) เพศของนักเรียน (2) การท่ีโรงเรียนมีครูเพียงพอ มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับ
งาน (3) ขนาดของโรงเรียน (4) การท่ีโรงเรียนมีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น และสื่อ
เอื้อต่อการเรียนรู้ (5) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (6) สังกัดของโรงเรียน จาก
ผลการวิจัย ผู้บริหารและครูควรเร่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ควรเร่งพัฒนาสาระเรื่องจ านวนและการด าเนินการ และสาระเรขาคณิตซึ่ง
กล่าวได้ว่าวิกฤติที่สุด  
 พรศรี พุทธานนท์ (2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนต่ า โรงเรียนแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน พบว่า  ปัจจัยด้านสถานศึกษา และ
ด้านส่วนตัวมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยภายในโรงเรียนทีมีผลกระทบต่อการเรียนของ
นักเรียน ของครูผู้สอน พบว่าปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านวิธีการสอนและด้านวัสดุอุปกรณ์มี
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยภายในครอบครัวที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 
ของผู้ปกครอง พบว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง        
 พรทิพย์ ธุระพันธ์ (2551) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ต าบลหนองแก้ว อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น
ท่ี 3 โดยรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาพบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้านคือ ด้าน
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คุณภาพการสอน ด้านความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านเจตคติต่อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และด้านมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ า คือ ด้านคุณภาพการสอน ด้านความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านเจตคติต่อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และด้านมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง (2) 
การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียน
บ้านซ้งวิทยาคม ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ท้ัง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
เรียงล าดับความถี่จากมากไปน้อย คือ ครูควรลดภารกิจงานด้านอ่ืน ๆ ให้น้อยลง เพื่อจะได้มีเวลา
ปฏิบัติงานด้านการสอนในโรงเรียนให้มากย่ิงขึ้น รองลงมา คือ ควรจัดหาสื่อที่ทันสมัย เหมาะสม
กับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านการเรียนการสอน 

พรรณทิภา ค าพรหม (2551) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์: การวิเคราะห์ถดถอยแบบก าหนดล าดับขั้น พบว่า (1) นิสิต
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มีทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีทักษะการใช้
แหล่งความรู้ ทักษะการเขียนรายงาน และทักษะการประเมินตนเองอยู่ในระดับสูง และมีทักษะ
การบริหารเวลา ทักษะการอ่าน ทักษะการจ า ทักษะการจดบันทึก ทักษะการต้ังค าถาม และทักษะ
การเตรียมตัวสอบ อยู่ในระดับปานกลาง (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ปัจจัย ดังนี้ (2.1) ปัจจัยด้านอาจารย์ 
ได้แก่ ตัวแปรรูปแบบการสอน และสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนิสิตนักศึกษา (2.2) ปัจจัยด้าน
สื่อการสอน ได้แก่ ตัวแปรเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกทักษะ (2.3) ปัจจัยด้านตนเอง 
ได้แก่ ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนรู้ ร่วมกับอธิบายทักษะการเรียนรู้
ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ได้ร้อยละ 32.9  

ศศิธร สุริยา (2551) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า (1) ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนตัวของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางบ้าน และสภาพแวดล้อม
ทางโรงเรียน กับคะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ พบว่า (1.1) ปัจจัยส่วนตัวของ
นักเรียน ได้แก่ เพศ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ความถนัดทางการเรียนด้าน
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ภาษา ด้านตัวเลข และด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนรวมการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้ง .126 ถึง .852 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 .01 และไม่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนกวดวิชา และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (1.2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางบ้าน ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูของบิดา
มารดาแบบใช้เหตุผล การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแบบเข้มงวดกวดขัน และการส่งเสริมด้าน
การเรียนของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .058 ถึง .804 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ไม่มคีวามสัมพันธ์กับการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย (1.3) ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่โรงเรียน 
ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับนักเรียน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .689 ถึง 
.804 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ผลการศึกษาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์คะแนนการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติพร้อมผลการสร้างสมการพยากรณ์คะแนนการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวแปรที่สามารถใช้พยากรณ์คะแนนรวม
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (Y6) มีทั้งหมด 8 ตัว ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ (X5) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู (X18) ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา 
(X10) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (X8) การส่งเสริมทางการเรียนของผู้ปกครอง (X17) 
ความถนัดด้านตัวเลข (X11) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา (X6) ความถนัดทางการเรียน
ด้านเหตุผล (X12) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .933 มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์ การท านาย (R2) เท่ากับ .871 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 8 ตัวสามารถ
อธิบายคะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติได้ร้อยละ 87.1  

กัญณัฐฐ์ เอ้ือภราดร (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกัน คือ เพศ ความคาดหวังในการศึกษาต่อต่างกัน อาชีพผู้ปกครอง ทัศนคติต่อตนเอง 
ทัศนคติต่อเนื้อหาวิชาที่เรียน ทัศนคติต่อวิธีสอน ทัศนคติต่อวิธีการท างานของนักเรียน ทัศนคติต่อ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน การปรับตัวกับเพื่อน และการปรับตัวกับครอบครัว  

ณัฐวรีย์ ประยูรวรรณ (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง พบว่า (1) องค์ประกอบของ
ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ (X1) ความฉลาดรู้ด้านการจัดการอารมณ์ตนเอง 
(X2) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเอง (X3) (2) บุคลิกภาพทั้ง 7 องค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบ ารุง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยบุคลิกภาพด้านศักยภาพ
ทางบวก (X6) และปัจจัยบุคลิกภาพด้านอารมณ์ทางบวก (X8) (3) ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุงได้
คือ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ (X1) ความฉลาดรู้ด้านการจัดการอารมณ์ตนเอง 
(X2) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเอง (X3) และปัจจัยบุคลิกภาพด้านศักยภาพทางบวก 
(X6) โดยตัวแปรอิสระดังกล่าว สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ร้อย
ละ 53.1 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบคือ 
 Y’  =   .038 – 1.182X1 + .785X2 + .967X3 + .339X6 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z’  =  .540Z1 + .394Z2 + .384Z3 + .216Z6 
สมรักษ์ รินรุด (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า (1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในส านักงานเขตบางเขน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีระดับปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ใน
ระดับมาก (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับผลการเรียน สรุปได้ดังนี้ (2.1) ปัจจัยด้าน
ผู้เรียน ได้แก่ ความพร้อมในการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ค่อนข้างสูงกับผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในส านักงานเขตบางเขน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2.2) ปัจจัยด้านครู ได้แก่ พฤติกรรม
การสอนของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผลการเรียน และบรรยากาศในการ
เรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ ากับผลการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (2.3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน การสนับสนุนของ
ครอบครัวและการบริการของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผลการ
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์พหุคูณทางบวกในระดับค่อนข้างสูงกับผลการเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
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อัญมณี อุสสาร (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึกษาล าปาง เขต 2 พบว่า เพศ 
สถานภาพการอยู่ร่วมกันของบิดามารดา จ านวนพี่น้อง เป็นปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส าหรับความคิดเห็นของนักเรียนในด้านต่าง ๆ พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวม
พบว่าด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน และด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนอยู่ระดับมาก  

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน จะเห็นได้ว่ามีตัวแปรปัจจัยที่ส าคัญ มี 6 ปัจจัย ดังนี้ (1) ปัจจัยด้าน
นักเรียน (2) ปัจจัยด้านครู (3) ปัจจัยด้านครอบครัว (4) ปัจจัยด้านหลักสูตร (5) ปัจจัยด้านสื่อการ
สอน (6) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่   
- เพศ  
- ระดับชั้น 
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
- เจตคติต่อการเรียน  
- การใช้เวลาเพื่อการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

(2) ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่  
- ระดับการศึกษา  
- อาชีพของผู้ปกครอง  
- รายได้ของผู้ปกครอง  
- การสนับสนุนด้านการเรียน 
- การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 

(3) ปัจจัยด้านครู ได้แก่  
- วุฒิการศึกษา 
- ประสบการณ์การสอน 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การวัดและประเมินผลการเรียน 
- สัมพันธภาพกับนักเรียน 
 

(4) ปัจจัยด้านสถานศึกษา ได้แก่  
- หลักสูตร 
- สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
- การส่งเสริมด้านการศึกษา 
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บทที่ 3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. 4 ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2553 จ านวน 364 คน (ข้อมูลฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ, 2553) 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie & 
Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Krejcie & Morgan อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 179) 
ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 190 คน จากนั้นจะท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) ซึ่งจะท าการสุ่มนักเรียน เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรท่ี
ท าการศึกษา 
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ตารางที่ 3.1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับชั้น 
 
ล าดับที่ นักเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  95 50.00 
2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 95 50.00 
 รวม 190 100.00 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับชั้น เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาผู้ปกครอง อาชีพ
ผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบเติม
ค าตอบ จ านวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว  ปัจจัยด้านครู 
และปัจจัยด้านสถานศึกษา มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยในแต่ละ
ระดับมีความหมายและเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้  

 5      หมายถึง     จริงที่สุด ให้คะแนน      5     คะแนน  
 4      หมายถึง     จริงมาก ให้คะแนน      4     คะแนน  
 3      หมายถึง     ค่อนข้างจริง ให้คะแนน      3     คะแนน  
 2      หมายถึง     ไม่ค่อยจริง ให้คะแนน      2     คะแนน  
 1      หมายถึง     ไม่จริงเลย ให้คะแนน      1     คะแนน 
 

ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้  
1. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถามวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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   3. เขียนนิยามศัพท์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
   4. สร้างแบบสอบถามวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน    

5. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงข้อความให้
สอดคล้องกับนิยามที่ก าหนดไว้ โดยข้อความทั้งหมดต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ต้ังแต่ 
0.5 ขึ้นไป 
   6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในข้อ 5 ไปทดลองใช้ ( Try 
out) กับนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลจากการตอบแบบสอบถามมา
ตรวจหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 
coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9358 
   7. จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย  
 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.3.1. ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

 1) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนในช่วงเดือน มีนาคม 2554 โดยท า
การแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
190 ชุด  
   2) ก่อนลงมือตอบแบบสอบถามผู้วิจัยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การวิจัย
และขั้นตอนการตอบแบบสอบถามให้นักเรียนเข้าใจ จากนั้นให้นักเรียนลงมือตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริง  
 3.3.2 น าผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
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3.4 ขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสมการถดถอยหรือสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิธีการ
ทางสถิติท่ีใช้คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis) โดยอาศัยตัว
แปรอิสระเป็นตัวพยากรณ์ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้าน
สถานศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(2) เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
  
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการิเคราะห์ข้อมูล 
 X1 หมายถึง เพศ 
 X2 หมายถึง ระดับชั้น 
 X3 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 X4 หมายถึง เจตคติต่อการเรียน 
 X5 หมายถึง การใช้เวลาเพื่อการเรียน 
 X6 หมายถึง วุฒิการศึกษาผู้ปกครอง 
 X7 หมายถึง อาชีพผู้ปกครอง 
 X8 หมายถึง รายได้ผู้ปกครอง 
 X9 หมายถึง การสนับสนุนด้านการศึกษา 
 X10 หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 
 X11 หมายถึง วุฒิการศึกษาครู 
 X12 หมายถึง ประสบการณ์การสอนของครู 
 X13 หมายถึง การจัดการเรียนการสอน 
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 X14 หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียน 
 X15 หมายถึง สัมพันธภาพของครูกับนักเรียน 
 X16 หมายถึง หลักสูตร 
 X17 หมายถึง สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 X18 หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 X19 หมายถึง การส่งเสริมด้านการศึกษา 
 Y หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551  
 r หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 R หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  
 R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ  
 a หมายถึง ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 b หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

  หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 SEb หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวพยากรณ์ในรูปแบบ 
    คะแนนดิบ  
 SEest หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
 F หมายถึง ค่าอัตราส่วนเอฟในการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
 Fchange หมายถึง ค่าอัตราส่วนเอฟของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ  
 t หมายถึง ค่าอัตราส่วนวิกฤตทีในการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ์
    ในรูปแบบคะแนนดิบ  
  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
2551ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผูว้ิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  
 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน (X1 ถึง X5)  ปัจจัย
ด้านครอบครัว (X6 ถึง X10)  ปัจจัยด้านครู (X11 ถึง X15)  ปัจจัยด้านสถานศึกษา (X16 ถึง X19)  
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (Y) โดยใช้สูตรของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation) 
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ตารางที่ 4.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน (X1 ถึง X5)  กับปัจจัยด้านครอบครัว (X6 ถึง X10)  ปัจจัยด้านครู (X11 ถึง X15)  ปัจจัยด้าน 
       สถานศึกษา ( X16 ถึง X19)   

ตัวพยากรณ์ X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 
X1 -.064 -.060 -.078 -.131 -.066 .033 -.027 .064 -.019 .011 -.059 -.175* -.179* -.125 -.158* -.071 -.173* -.019 
X2 1.00 -.197** -.231** -.127 .025 -.039 .082 -.171* -.175* -.365** -.392** -.362** -.257** -.257** -.353** -.382** -.275** -.452** 
X3  1.00 .569** .591** .116 .017 .227** .462** .416** .299** .197** .352** .333** .338** .254** .246** .182* .177* 
X4   1.00 .433** .181* .015 .161* .311** .320** .203** .139 .270** .285** .247** .274** .256** .198** .245** 
X5    1.00 .108 .004 .009 .322** .377** .243** .135 .274** .155* .205** .249** .136 .174* .158* 
X6     1.00 .020 .320** .107 .030 -.068 -.145* -.115 -.048 -.086 -.006 -.132 .006 -.049 
X7      1.00 -.099 .084 -.018 .065 .137 .176* .092 .130 .078 .088 .008 .041 
X8       1.00 .293** .213** .023 -.058 .033 .025 .090 .066 .019 .069 -.067 
X9        1.00 .781** .447** .344** .436** .358** .439** .221** .302** .136 .253** 
X10         1.00 .418** .328** .362** .265** .323** .249** .316** .194** .281** 
X11          1.00 .736** .632** .436** .590** .400** .479** .290** .387** 
X12           1.00 .697** .536** .620** .427** .543** .272** .458** 
X13            1.00 .630** .704** .582** .604** .338** .560** 
X14             1.00 .661** .417** .572** .285** .348** 
X15              1.00 .346** .539** .274** .415** 
X16               1.00 .534** .519** .559** 
X17                1.00 .606** .677** 
X18                 1.00 .575** 

* P<.05, **P<.01
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จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า  
  1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยด้านนักเรียนกับปัจจัยด้านครอบครัว 
ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านสถานศึกษา พบว่า  
   1.1 ปัจจัยด้านเพศ ( X1) มีความสัมพันธ์ทางลบกับการจัดการเรียนการ
สอน (X13) การวัดและประเมินผลการเรียน X14) สัมพันธภาพของครูกับนักเรียน (X15) สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน (X18) โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ -.158 ถึง -.179  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านอ่ืน ๆ  
   1.2 ปัจจัยด้านระดับชั้น ( X2) มีความสัมพันธ์ทางลบกับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ (X3) เจตคติต่อการเรียน (X4) การสนับสนุนด้านการศึกษา (X9) การดูแลเอาใจใส่ของ
ผู้ปกครอง (X10) วุฒิการศึกษาของครู (X11) ประสบการณ์การสอนของครู (X12) การจัดการเรียนการ
สอน (X13) การวัดและประเมินผลการเรียน (X14) สัมพันธภาพของครูกับนักเรียน (X15) หลักสูตร (X16) 
สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (X18) การส่งเสริมด้าน
การศึกษา (X19) โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ -.171 ถึง -.452 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และไม่
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการใช้เวลาเพื่อการเรียน (X5) วุฒิการศึกษา 
ผู้ปกครอง (X6) อาชีพผู้ปกครอง (X7)  รายได้ผู้ปกครอง (X8)    
   1.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ( X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจต
คติต่อการเรียน (X4) การใช้เวลาเพื่อการเรียน (X5) รายได้ผู้ปกครอง (X8) การสนับสนุนด้าน
การศึกษา (X9) การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง (X10) วุฒิการศึกษาของครู (X11) ประสบการณ์การ
สอนของครู (X12) การจัดการเรียนการสอน (X13) การวัดและประเมินผลการเรียน (X14) สัมพันธภาพ
ของครูกับนักเรียน (X15) หลักสูตร (X16) สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน (X18) การส่งเสริมด้านการศึกษา (X19) โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .177 ถึง .591 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติกับวุฒิการศึกษา
ผู้ปกครอง (X6) อาชีพผู้ปกครอง (X7)     
   1.4 ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน ( X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้
เวลาเพื่อการเรียน (X5) วุฒิการศึกษาผู้ปกครอง (X6) รายได้ผู้ปกครอง (X8) การสนับสนุนด้าน
การศึกษา (X9) การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง (X10) วุฒิการศึกษาของครู (X11) การจัดการเรียน
การสอน (X13) การวัดและประเมินผลการเรียน (X14) สัมพันธภาพของครูกับนักเรียน (X15) หลักสูตร 
(X16) สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (X18) การส่งเสริมด้าน
การศึกษา (X19) โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .161 ถึง .433 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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และไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติกับอาชีพผู้ปกครอง (X7) ประสบการณ์การสอนของครู 
(X12)  
   1.5 ปัจจัยด้านการใช้เวลาเพื่อการเรียน ( X5) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การสนับสนุนด้านการศึกษา (X9) การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง (X10) วุฒิการศึกษาของครู (X11) 
การจัดการเรียนการสอน (X13) การวัดและประเมินผลการเรียน (X14) สัมพันธภาพของครูกับนักเรียน 
(X15) หลักสูตร (X16) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (X18) การส่งเสริมด้านการศึกษา (X19) โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ตั้งแต่ .155 ถึง .377 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยทางสถิติกับวุฒิการศึกษาผู้ปกครอง (X6) อาชีพผู้ปกครอง (X7) รายได้ผู้ปกครอง (X8) 
ประสบการณ์การสอนของครู (X12) สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) 
   1.6 ปัจจัยด้านวุฒิการศึกษาผู้ปกครอง (X6) มีความสัมพันธ์ทางบวกและ
ทางลบกับรายได้ผู้ปกครอง (X8) และประสบการณ์การสอนของครู (X12) โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ .320 และ -.145 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ 
   1.7 ปัจจัยด้านอาชีพผู้ปกครอง ( X7) มีความสัมพันธ์ทาบวกกับการ
จัดการเรียนการสอน (X13) โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .176 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านอ่ืน ๆ  
   1.8 ปัจจัยด้านรายได้ผู้ปกครอง ( X8) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
สนับสนุนด้านการศึกษา (X9) การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง (X10) โดยมีค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ .213 และ .293 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
อ่ืน ๆ 
   1.9 ปัจจัยด้านการสนับสนุนด้านการศึกษา (X9) มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง (X10) วุฒิการศึกษาของครู (X11) ประสบการณ์การสอนของครู 
(X12) การจัดการเรียนการสอน (X13) การวัดและประเมินผลการเรียน (X14) สัมพันธภาพของครูกับ
นักเรียน (X15) หลักสูตร (X16) สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) การส่งเสริมด้านการศึกษา 
(X19) โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .221 ถึง .781 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (X18) 
   1.10 ปัจจัยด้านการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ( X10) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับวุฒิการศึกษาของครู (X11) ประสบการณ์การสอนของครู (X12) การจัดการเรียนการสอน 
(X13) การวัดและประเมินผลการเรียน (X14) สัมพันธภาพของครูกับนักเรียน (X15) หลักสูตร (X16) สื่อ
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และอุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (X18) การส่งเสริมด้าน
การศึกษา (X19) โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .194 ถึง .481 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   1.11 ปัจจัยด้านวุฒิการศึกษาของครู ( X11) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสบการณ์การสอนของครู (X12) การจัดการเรียนการสอน (X13) การวัดและประเมินผลการเรียน 
(X14) สัมพันธภาพของครูกับนักเรียน (X15) หลักสูตร (X16) สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (X18) การส่งเสริมด้านการศึกษา (X19) โดยมีค่าความสัมพันธ์
ต้ังแต่ .290 ถึง .736 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   1.12 ปัจจัยด้านประสบการณ์การสอนของครู ( X12) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการจัดการเรียนการสอน (X13) การวัดและประเมินผลการเรียน (X14) สัมพันธภาพของ
ครูกับนักเรียน (X15) หลักสูตร (X16) สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน (X18) การส่งเสริมด้านการศึกษา (X19) โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .272 ถึง .697 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   1.13 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ( X13) มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการวัดและประเมินผลการเรียน (X14) สัมพันธภาพของครูกับนักเรียน (X15) หลักสูตร (X16) สื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (X18) การส่งเสริมด้าน
การศึกษา (X19) โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .338 ถึง .704 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   1.14 ปัจจัยด้านการวัดและประเมินผลการเรียน (X14) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสัมพันธภาพของครูกับนักเรียน (X15) หลักสูตร (X16) สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
(X17) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (X18) การส่งเสริมด้านการศึกษา (X19) โดยมีค่าความสัมพันธ์
ต้ังแต่ .285 ถึง .661 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   1.15 ปัจจัยด้านสัมพันธภาพของครูกับนักเรียน ( X15) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับหลักสูตร (X16) สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
(X18) การส่งเสริมด้านการศึกษา (X19) โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .274 ถึง .539 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
   1.16 ปัจจัยด้านหลักสูตร (X16) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (X18) การส่งเสริมด้านการศึกษา 
(X19) โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .519 ถึง .559 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

www.ssru.ac.th



 
 
 
 

 

 

 

41 
 

   1.17 ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (X18) และการส่งเสริมด้านการศึกษา (X19) โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .606 และ .677 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   1.18 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (X18) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการส่งเสริมด้านการศึกษา (X19) โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .575  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน (X1 ถึง X5)  ปัจจัยด้าน 
         ครอบครัว (X6 ถึง X10)  ปัจจัยด้านครู (X11 ถึง X15)  ปัจจัยด้านสถานศึกษา  
         ( X16 ถึง X19)  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (Y) 
 

ตัวพยากรณ์ Y 
X1  .312* 
X2 .002 
X3  .360* 
X4   .278** 
X5 .002 
X6 .120 
X7 -.010 
X8   .334** 
X9 .101 
X10 -.026 
X11 -.043 
X12 -.026 
X13 .048 
X14 .045 
X15 .068 
X16 .036 
X17 .045 
X18 -.045 
X19 -.012 

   

  * P<.05, **P<.01 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ของ
นักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยด้านนักเรียนได้แก่ เพศ (X1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3)   
เจตคติต่อการเรียน (X4) และปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ รายได้ผู้ปกครอง (X8) โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ต้ังแต่ .278 ถึง .360 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านอ่ืน  ๆ
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 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีนัยส าคัญในการพยากรณ์คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ของนักเรียนและผลการสร้างสมการ
พยากรณ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการศึกษาว่ามีตัวแปรใดบ้างที่สามารถใช้พยากรณ์
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ของนักเรียน จากตัวแปรอิสระ 
19 ตัว ท่ีน ามาค้นหา คือ เพศ (X1) ระดับชั้น (X2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3) เจตคติต่อการเรียน (X4) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้เวลาเพื่อการเรียน (X5) วุฒิการศึกษาผู้ปกครอง (X6) อาชีพ
ผู้ปกครอง (X7) รายได้ผู้ปกครอง (X8) การสนับสนุนด้านการศึกษา (X9) การดูแลเอาใจใส่ของ
ผู้ปกครอง (X10) วุฒิการศึกษาของครู (X11) ประสบการณ์การสอนของครู (X12) การจัดการเรียนการ
สอน (X13) การวัดและประเมินผลการเรียน (X14) สัมพันธภาพของครูกับนักเรียน (X15) หลักสูตร (X16) 
สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (X17) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (X18) การส่งเสริมด้าน
การศึกษา (X19) และได้น าไปค้นหาตัวแปรที่เป็นตัวพยากรณ์ดี ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ แบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเป็นขั้น ๆ ได้ผลการศึกษา ดังตารางที่ 4.3  
  
ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาปัจจัยด้านนักเรียน (X1 ถึง X5)  ปัจจัยด้านครอบครัว (X6 ถึง X10)  ปัจจัย
       ด้านครู (X11 ถึง X15) ปัจจัยด้านสถานศึกษา (X16 ถึง X19) กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
       หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551  (Y) 
   
ขั้นท่ี ตัวแปรอิสระ R R2 F R2

change Fchange 
1 X3 .360 .130 27.989* .130 27.989* 
2 X3  X1 .491 .241 29.721* .112 27.507* 
3 X3  X1  X8 .558 .311 27.971* .070 18.810* 
4 X3  X1  X8  X10 .604 .365 26.596* .054 15.795* 
5 X3  X1  X8  X10  X5 .619 .384 22.914* .019 5.564* 
6 X3  X1  X8  X10  X5  X4 .632 .400 20.318* .016 4.906* 

* P<.05, **P<.01 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า การพยากรณ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551 (Y) ข้ันท่ี 1 ใช้ตัวพยากรณ์ 1 ตัว คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3) ซึ่งมีอัตราส่วน
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เอฟของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Fchange) เท่ากับ 27.989 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3) มีประสิทธิภาพในการท านายจริง 
 ขั้นที่ 2 เพิ่มตัวแปรอีก 1 ตัว คือ เพศ ( X1) เข้าไปในขั้นที่ 2 โดยมีอัตราส่วนเอฟของ
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Fchange) เท่ากับ 27.507 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าเพศ 
(X1) ที่เข้ามาในขั้นที่ 2 มีประสิทธิภาพในการท านายจริง เมื่อรวมกับตัวแปรขั้นที่ 1 เพศ ( X1) ได้
อัตราส่วนเอฟในการทดสอบพหุคูณ (F) มีค่าเท่ากับ 29.721 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ขั้นที่ 3 เพิ่มตัวแปรอีก 1 ตัว คือ รายได้ผู้ปกครอง ( X8) ในขั้นที่ 3 โดยมีอัตราส่วนเอฟของ
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจตัดสินใจ (Fchange) เท่ากับ 18.810 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ว่ารายได้ผู้ปกครอง (X8) ที่เข้ามาในขั้นที่ 3 มีประสิทธิภาพในการท านายจริง เมื่อรวมกับตัวแปรขั้น
ท่ี 2 รายได้ผู้ปกครอง (X8) ได้อัตราส่วนเอฟในการทดสอบพหุคูณ (F) มีค่าเท่ากับ 27.971 มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ข้ันท่ี 4 เพิ่มตัวแปรอีก 1 ตัว คือ การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ( X10) ในขั้นที่ 4 โดยมี
อัตราส่วนเอฟของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจตัดสินใจ (Fchange) เท่ากับ 15.795 มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง (X10) ที่เข้ามาในขั้นที่ 4 มีประสิทธิภาพในการ
ท านายจริง เมื่อรวมกับตัวแปรขั้นที่ 3 การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ( X10) ได้อัตราส่วนเอฟในการ
ทดสอบพหุคูณ (F) มีค่าเท่ากับ 26.596 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ข้ันท่ี 5 เพิ่มตัวแปรอีก 1 ตัว คือ การใช้เวลาเพื่อการเรียน (X5) ในขั้นที่ 5 โดยมีอัตราส่วน
เอฟของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจตัดสินใจ (Fchange) เท่ากับ 5.564 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่าการใช้เวลาเพื่อการเรียน (X5) ที่เข้ามาในขั้นที่ 5 มีประสิทธิภาพในการท านายจริง เมื่อรวม
กับตัวแปรขั้นที่ 4 การใช้เวลาเพื่อการเรียน (X5) ได้อัตราส่วนเอฟในการทดสอบพหุคูณ (F) มีค่า
เท่ากับ 22.914 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ข้ันท่ี 6 เพิ่มตัวแปรอีก 1 ตัว คือ เจตคติต่อการเรียน ( X4) ในขั้นที่ 6 โดยมีอัตราส่วนเอฟของ
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจตัดสินใจ (Fchange) เท่ากับ 4.906 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
เจตคติต่อการเรียน (X4) ที่เข้ามาในขั้นที่ 6 มีประสิทธิภาพในการท านายจริง เมื่อรวมกับตัวแปรขั้นที่ 5 
เจตคติต่อการเรียน (X4) ได้อัตราส่วนเอฟในการทดสอบพหุคูณ (F) มีค่าเท่ากับ 20.318 มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สรุปได้ว่าตัวแปรทั้ง 6 ตัว คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3) เพศ (X1) รายได้ผู้ปกครอง (X8) การ
ดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง (X10) การใช้เวลาเพื่อการเรียน (X5) เจตคติต่อการเรียน (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .632 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่า
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สัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ .400 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 6 ตัวสามารถท านายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ได้ร้อยละ 40.00  
 
 ผลการสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ.2551ของนักเรียน (Y’) 
  
 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ของตัวแปรท่ีใช้เป็นตัวพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (Y’) ในรูปคะแนนดิบปรากฏผล ดัง
ตาราง 4.4  
 
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) ค่าคงที่ (a) ใน
       การพยากรณผ์ลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางตามหลักสูตร       
       แกนกลาง พ.ศ.2551 

ตัวพยากรณ์ b  SEb t 
X3 .354 .436 .068 5.221* 
X1 .321 .328 .057 5.663* 
X8 .079 .271 .018 4.475* 
X10 -.145 -.236 .040 -3.630* 
X5 -.124 -.195 .047 -2.611* 
X4 .097 .160 .044 2.215* 

SEest = + .213 a = 1.788 R = .632 R2 = .400 F = 20.318* 
* P<.05, **P<.01 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ. 2551 (Y) มีอยู่ 6 ตัว คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3) โดยค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ (b) มีค่าเท่ากับ .354 เพศ (X1) โดยค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) 
มีค่าเท่ากับ .321 รายได้ผู้ปกครอง (X8) โดยค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) มี
ค่าเท่ากับ .079 การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง (X10) โดยค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ (b) มีค่าเท่ากับ -.145 การใช้เวลาเพื่อการเรียน (X5) โดยค่าสัมประสิทธิ์ของตัว
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) มีค่าเท่ากับ -.124 เจตคติต่อการเรียน (X4) โดยค่าสัมประสิทธิ์ของ
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ตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) มีค่าเท่ากับ .097 เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติปรากฏว่ามี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าคงที่ (a) มีค่าเท่ากับ 1.788 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การพยากรณ์ (SEb) มีค่าเท่ากับ + .213  
 จากผลการวิเคราะห์ ได้ตัวแปรที่ดีและเหมาะสมในการร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (Y) สามารถน าไปเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบดังนี้ 
  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
 Y’  =  1.788 + .354 X3 + .321 X1 + .079 X8 -.145 X10 - .124 X5 + .097 X4  
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บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและได้ให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์  
 

 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านครอบครัว 
และปัจจัยด้านสถานศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 2. เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 จ านวน 364 คน (ข้อมูลฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ, 2553) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie & Morgan ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% (Krejcie & Morgan อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 179) ซึ่งต้องใช้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 190 คน จากนั้นจะท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) ซึ่งจะท าการสุ่มนักเรียน เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรท่ีท าการศึกษา  
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับชั้น เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาผู้ปกครอง อาชีพ
ผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบเติม
ค าตอบ จ านวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว  ปัจจัยด้านครู 
และปัจจัยด้านสถานศึกษา มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่งวัดความ
เชื่อมั่นได้ที่ระดับ 0.9358 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสมการถดถอยหรือสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิธีการ
ทางสถิติท่ีใช้คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis) โดยอาศัยตัว
แปรอิสระเป็นตัวพยากรณ์ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุป ผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้าน
ครู และปัจจัยด้านสถานศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ของนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยด้าน
นักเรียนได้แก่ เพศ (X1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3) เจตคติต่อการเรียน (X4) และปัจจัยด้านครอบครัว 
ได้แก่ รายได้ผู้ปกครอง (X8) โดยมีค่าความสัมพันธ์ต้ังแต่ .278 ถึง .360 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านอ่ืน  ๆ
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 2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีนัยส าคัญในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 
2551 (Y) มีอยู่ 6 ตัว คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3) เพศ (X1) รายได้ผู้ปกครอง (X8) การดูแลเอาใจใส่
ของผู้ปกครอง (X10) การใช้เวลาเพื่อการเรียน (X5) และเจตคติต่อการเรียน (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .632 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ท านาย (R2) เท่ากับ .400 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 6 ตัวสามารถท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้    
ร้อยละ 40.0  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
 Y’  =  1.788 + .354 X3 + .321 X1 + .079 X8 -.145 X10 - .124 X5 + .097 X4  
  
5.2 อภิปรายผล 
 
 จาก ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี   
ท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ดังนี้  
 1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้าน
ครอบครัว และปัจจัยด้านสถานศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ของนักเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับปัจจัยด้านนักเรียนได้แก่ เพศ (X1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3) เจตคติต่อการเรียน (X4) 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านเพศของนักเรียนถือเป็นสิ่งที่จะสะท้อนถึงการประสบความส าเร็จ
ในการเรียนซึ่งทั้งเพศชายและเพศหญิงนักเรียนจะมีความขยันหมั่นเพียรที่แตกต่างกัน เป้าหมาย
ในการเรียนหรือความสนใจในการเรียนก็แตกต่างกัน ดังนั้นตัวแปรเพศของนักเรียนถือเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นท าให้นักเรียนมีความมุ่งหมั่นในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิกสัน 
วังโพธิ์ (2548) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปีที่ 6 ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี คือ ปัจจัยด้านนักเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานะ อัครบัณฑิต 
(2549) ทีท่ าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ได้แก่ เพศของนักเรียน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร สุริยา (2551) ท่ีได้
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วนตัวของนักเรียน ได้แก่ เพศ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับคะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ โดยมีค่าความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญมณี อุสสาร (2552) ท่ีได้ท าการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต
พื้นที่การศึกษาล าปาง เขต 2 พบว่า เพศ เป็นปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ส่วนปัจจัยด้านนักเรียนอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ( X3) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละวิชาตามหลักสูตรแกนกลางจะขึ้นอยู่กับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันตามความสนใจ ดังที่ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548: 91) กล่าวไว้ว่า 
พื้นฐานของผู้เรียนเป็นหัวใจในการเรียน ผู้เรียนแต่ละคนจะเข้าชั้นเรียนด้วยพื้นฐานที่จะช่วยให้เขา
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ต่างกัน ถ้าเขามีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จะไม่แตกต่างกัน คุณลักษณะของแต่ละคน เช่น ความรู้ที่จ าเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจในการเรียน
คุณภาพของการสอนเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ เพื่อให้แต่ละคนและทั้งกลุ่มมีระดับการเรียนที่สูงขึ้น  และ
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ แอทคินสัน ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีความพยายามที่
จะท างานนั้นให้ส าเร็จ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ถ้าผลงานสูงกว่าหรือเท่าเกณฑ์มาตรฐานก็
ถือว่าประสบผลส าเร็จตามความคิดเขา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะขึ้นอยู่กับ 3 องค์ประกอบ คือ (1) 
ความคาดหวัง หมายถึง การคาดล่วงหน้าถึงผลการกระท าของตน คนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะ
คาดล่วงหน้าถึงความส าเร็จของงาน (2) สิ่งล่อใจ คือ ความพึงพอใจที่ได้รับจากการท างาน (3)  
แรงจูงใจจากความพึงพอใจในการแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความผิดหวัง คนเรากระท าการ
ใดก็ย่อมหวังได้รับความสุขความพอใจกับการกระท า ต้องการความส าเร็จและกลัวความล้มเหลว  
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นอกจากน้ีผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นิกสัน วังโพธิ์ (2548) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี พบว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี คือ ปัจจัยด้านนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา วะยะลุน (2548) ท่ี
ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตอีสานใต้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่น ามาศึกษาทั้ง 10 ตัว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และ .05 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ธุระพันธ์ (2551) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ต าบล
หนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศศิธร สุริยา (2551) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วนตัวของ
นักเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนรวมการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 
  เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านนักเรียนอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน คือ เจตคติต่อการเรียน (X4) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรู้ของนักเรียน
ขึ้นอยู่กับเจตคติที่มีต่อวิชาที่เรียน ถ้าวิชาใดท่ีนักเรียนชอบก็จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในวิชา
นั้นดีและอยู่ในเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิต ธรรมรักษ์ (2549) 
ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียน
ศิลป์ภาษา ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ธุระพันธ์ (2551)  ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านซ้ง
วิทยาคม ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 โดยรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านเจตคติต่อ
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กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นอกจากน้ีผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณทิภา ค าพรหม 
(2551) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์: การวิเคราะห์ถดถอยแบบก าหนดล าดับขั้น พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้
ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ปัจจัยด้านตนเอง 
ได้แก่ ตัวแปรเจตคติต่อการเรียนรู้ 
 นอกจากน้ี ผลการ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครู ปัจจัย
ด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสถานศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ของนักเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับปัจจัยด้านครอบครัว คือ รายได้ผู้ปกครอง ( X8) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่จะท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นนั้น ปัจจัยด้านรายได้ของผู้ปกครองถือเป็นปัจจัยส าคัญ
อีกปัจจัยหนึ่งเพราะ นักเรียนโดยเฉพาะในสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร มีความจ าเป็นมากที่
ผู้ปกครองจะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา เช่น การเรียนในโรงเรียนชั้นน า หรือ
โรงเรียนที่เป็นทางเลือกเพื่อพัฒนาความรู้ให้บุตรหลาน และการเรียนเพิ่มเติมจากภายนอก
สถานศึกษา เช่น การเรียนพิเศษ การเรียนกวดวิชา เพื่อเป็นการเสริมความรู้นอกจากบทเรียนใน
ต ารา หรืออาจจะเรียนเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาให้กับนักเรียน ดังนั้นการเรียนในลักษณะนี้จึงมี
ความจ าเป็นมากส าหรับเด็กในเมือง จากผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิกสัน วัง
โพธิ์ (2548) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี คือ ปัจจัยด้านนักเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ รายได้ของผู้ปกครอง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร 
สุริยา (2551) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า (1) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางบ้าน และสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน กับ
คะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางบ้าน ได้แก่ การ
ส่งเสริมด้านการเรียนของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนรวมการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีนัยส าคัญในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ. 2551 (Y) มีอยู่ 6 ตัว คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3) เพศ (X1) รายได้ผู้ปกครอง (X8) การดูแลเอา
ใจใส่ของผู้ปกครอง (X10) การใช้เวลาเพื่อการเรียน (X5) และเจตคติต่อการเรียน (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .632 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่า
สัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ .400 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 6 ตัวสามารถท านายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ร้อยละ 40.0 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่านักเรียนที่จะประสบความส าเร็จ โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ต้องมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในวิชาที่เรียน มีความสนใจเรียนตามความเหมาะสมของเพศ มีผู้ปกครองที่มีรายได้สูงเพื่อ
มาสนับสนุนการเรียนของนักเรียน นอกจากน้ีนักเรียนจะต้องได้รับการเอาใจใส่ที่ดีจากผู้ปกครอง
ทั้งการดูแลในด้านการเรียน อุปกรณ์การเรียน การท าการบ้าน และนักเรียนจะต้องเป็นคนที่ใช้เวลา
เพื่อการเรียน มีการแบ่งเวลาการเรียนการท างาน และเรื่องส่วนตัวอย่างเหมาะสม และอีกปัจจัย
หนึ่งที่จะท าให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดี คือ นักเรียนต้องมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในทุกวิชาทั้ง 8 
กลุ่มสาระที่บรรจุในหลักสูตรแกนกลาง ถ้านักเรียนมีปัจจัยต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาจะท าให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี ซึ่งจากผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัย 
สุพัตรา วะยะลุน (2548) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตอีสานใต้ พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่น ามาศึกษาทั้ง 10 ตัว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ทักษะ
พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความพร้อมของผู้เรียน การพัฒนาความรู้และ
เครื่องมืออุปกรณ์ ตัวแปรทั้ง 5 ตัว มีอ านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 69.80 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิชิต ธรรมรักษ์ (2549) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญ 6 ตัว 
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ (1) ประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ (2) ขนาดของโรงเรียน (3) 
ความรู้พื้นฐานเดิม (4) อาชีพผู้ปกครอง (5) ความเป็นผู้น าด้านวิชาการของผู้บริหาร (6) เจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ตัวแปรทั้ง 6 ตัวนี้ร่วมกันท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ร้อย
ละ 39.10 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณทิภา ค าพรหม (2551) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัย
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ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์: การวิเคราะห์ถดถอย
แบบก าหนดล าดับขั้น พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ปัจจัย ดังนี้ (2.1) ปัจจัยด้านอาจารย์ ได้แก่ ตัวแปร
รูปแบบการสอน และสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนิสิตนักศึกษา (2.2) ปัจจัยด้านสื่อการสอน 
ได้แก่ ตัวแปรเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกทักษะ (2.3) ปัจจัยด้านตนเอง ได้แก่ ตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนรู้ ร่วมกับอธิบายทักษะการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ได้ร้อยละ 32.9   

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร สุริยา (2551) ท่ีได้ท าการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ พบว่า ผลการศึกษาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติพร้อมผลการสร้างสมการพยากรณ์คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวแปรที่สามารถใช้พยากรณ์คะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ (Y6) มีทั้งหมด 8 ตัว ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (X5) สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครู (X18) ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา (X10) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ (X8) การส่งเสริมทางการเรียนของผู้ปกครอง (X17) ความถนัดด้านตัวเลข (X11) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา (X6) ความถนัดทางการเรียนด้านเหตุผล (X12) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .933 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่า
สัมประสิทธิ์ การท านาย (R2) เท่ากับ .871 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 8 ตัวสามารถอธิบายคะแนนรวมการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติได้ร้อยละ 87.1 
 
 จากการศึกษาครั้งนี้ เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีทั้งหมด 6 ตัวแปร คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพศ รายได้ผู้ปกครอง การ
ดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง การใช้เวลาเพื่อการเรียน และเจตคติต่อการเรียน และยังมีตัวแปรที่ไม่
สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ เช่น ระดับชั้น วุฒิการศึกษาผู้ปกครอง อาชีพ
ผู้ปกครอง การสนับสนุนด้านการศึกษา วุฒิการศึกษาของครู ประสบการณ์การสอนของครู      
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน สัมพันธภาพของครูกับนักเรียน หลักสูตร 
สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และการส่งเสริมด้านการศึกษา  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ครูผู้สอนควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
การใช้เทคนิคการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย และเหมาะกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
 5.3.2 สถานศึกษาควรให้ความส าคัญต่อการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่จะท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
 5.3.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายวิชา 
เพื่อน าผลการศึกษามาแก้ไขหรือพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
 5.3.4 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
จะได้ผลการวิจัยที่ลึกและสามารถน าไปปรับปรุงและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประวัติการศึกษา 
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ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 
 ต าแหนง่ : อาจารย์ ระดับ 7 

สังกัด     : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
ผลงานวิจัย 
 1. การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
สวนสุนันทา 

2. จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษท่ี 21 
 3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจริยธรรมของนักศึกษาครู (หลักสูตร 5 ปี) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 5. การพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ -
สวนสุนันทา ด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 6. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
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