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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

รหัส 52 ปีการศึกษา 2552 และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุมมองของนักศึกษา
ที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ทุก
หลักสูตร รหัสนักศึกษา 52 จ านวน 233 ตัวอย่าง   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจ านวน  1  ชุด  ประกอบด้วย  2  ส่วน  
ดังนี้  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา หลักสูตร ข้อค าถามเป็น
แบบตรวจค าตอบ (Check List) จ านวน 3 ข้อ ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 มีองค์ประกอบทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้สอน 
ด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน ด้านการบริหารของสถาบัน ด้าน
คุณลักษณะผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม  ด้านวิธีการสอน ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน ด้านเจตคติของผู้เรียน  และ
ด้านแรงจูงใจของผู้เรียน ข้อค าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 27 ข้อ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ได้ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามที่ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา  และ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือ  พร้อมน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อน าไปสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  SPSS  for  Window  ใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์  ได้แก่  การแจก
แจงความถี่  (Frequency  Distribution)  การหาค่าร้อยละ  (Percentage)  การหาค่าเฉลี่ย  (Mean)  และการหา
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งใช้ค่า  t-test  และ  F-test   

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.5  
เป็นนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.0 และเป็นนักศึกษาที่เรียน
หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่องกลุ่มปกติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ25.8 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก และนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกด้าน แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาและหลักสูตรต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน 
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Abstract 
 
The purposes of this research were to study effective factors to accomplish in 

study of student code: 52, academic year 2552, and to compare different opinions from 
different personal students. The sample participants were student in faculty of business 
administration, in every majors and curriculums, student code 52, 233 respondents. 

The survey instrument for collecting data of this research was one set of 
questionnaire. It consisted of 2 parts: 1) general information of respondents including gender, 
study field and curriculum. There were 3 checklist questions in this part, 2) opinion about 
effective factors for accomplishment in study of student code: 52, they were composed of 9 
factors such as quality of lecturer, curriculum and service management, background and 
knowledge of students, management of college, personality of student and study environment, 
teaching methodology, responsibility of student, attitude of student and motivation of student. 
The questionnaires in this part were evaluative questions including of 5 levels, total 27 
questions. 

The questionnaires were approved by adviser and specialist and submitted to 
adviser for a random sampling. For statistic data: frequency distribution, percentage, means 
and standard deviations, used SPSS program for data analysis and tested statistical hypothesis 
by t-test and F-test.  

The results found that: the most respondents were female 66.5 percentages, they 
were students in major business computer the most for 30 percentages, and they were students 
2years program the most for 25.8 percentages. Moreover, the results showed that students had 
a strongly agreement on those 9 effective factors for accomplishment in study. However, male 
and female students had different agreements on those 9 effective factors as statistical 

significance. On the other hand, students in different majors and curriculums had no different 
agreement on those 9 effective factors as statistical significance. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.กกความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัจจุบัน
มีประเด็นและข้อสังเกตคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ชัดเจนในการก าหนดความหมายของคุณภาพและมาตรฐานในการศึกษา ซึ่งยังขาดภาพรวมเดียวกัน 
จึงท าให้การการตรวจสอบประเมินผลเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาขาดทิศทางและขาดความ
เป็นระบบที่สมบูรณ์ชัดเจนสถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุด ที่จะน า
ผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จ(ส านักทดสอบการศึกษา; 2547) ส่วนนี้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
และครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบคงจะต้องช่วยกันหาทางอย่างเต็มที่ในการช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น เพราะผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นดัชนีชี้คุณภาพของการเรียนการสอนของครูและ
คุณภาพการจัดการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา เมื่อมีการประมวลผลประเด็นเร่ืองคุณภาพมีส่วน
ตรงกันที่สะท้อนเร่ืองการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ การบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหา
แนวทางในการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยราชพฤกษ์เปิดสอนทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ 
คณะการบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนการสอนที่
ทันสมัยมุ่งให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณภาพในตลาดแรงงาน โดยคณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะที่มีสาขาวิชา
มากที่สุดซึ่งมีทั้งหมด 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด 
และสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว พร้อมกันนี้คณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจต้องช่วยกัน
รับผิดชอบ ดูแลและรักษานักศึกษาเป็นจ านวนมากเพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดี และมีความสุข
ในการเรียนให้มากที่สุด จบไปเป็นบัณฑิตที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  คุณธรรม และมี
ศักยภาพของการเป็นผู้น า” เพื่อสนองต่อเจตนารมณ์อันแน่วแน่แห่งสถาบันการศึกษา ในการมุ่งสู่
ความเป็นผู้น า และมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นหลัก เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาการและมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าความรู้ใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน 
การร่วมกิจกรรมในวิทยาลัย ความเชื่อมั่นในตนเอง คิดเป็นท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในเร่ืองของนักศึกษาในปี
การศึกษาที่ 1 ที่นักศึกษาได้ใช้ชีวิต การปรับตัวในร้ัววิทยาลัย สภาพแวดล้อม เพื่อนร่วมชั้นเรียน 
คณาจารย์ และการเรียนการสอน ปัจจัยต่างๆ อาจจะส่งผลในการเรียนของนักศึกษาที่ก าลังศึกษา 
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ปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ในด้านพฤติกรรมของนักศึกษา ด้านการเรียน การคบเพื่อน การปรับตัวให้
เข้ากับสังคมในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการวิจัยในเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแล รักษา และส่งผล
ต่อลู่ทางการพัฒนา คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 
 
2.กวัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 ปีการศึกษา 2552 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุมมองของนักศึกษาที่มีลักษณะ

ส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 

3.กกสมมติฐานการวิจัย 
        3.1 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก 
        3.2 ลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน 
 

4.     ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1กกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        การวิจัยคร้ังนี้ก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้  คือ นักศึกษารหัส 52 ในปีการศึกษา 2552 
หลักสูตรปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์ราชพฤกษ์) จ านวนทั้งสิ้น 233 คน  
(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2553) 
 4.2กกตัวแปรในการศึกษา 
          ตัวแปรอิสระ คือ 

- เพศ 
- สาขาวิชา 
- หลักสูตร 

          ตัวแปรตาม คือ 
- ด้านคุณลักษณะผู้สอน 
- ด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ 
- ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน 
- ด้านการบริหารของสถาบัน 
- ด้านคุณลักษณะผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านวิธีการสอน 
- ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน 
- ด้านเจตคติของผู้เรียน 
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4.3กกกรอบแนวความคิด 
  

ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในงานวิจัย 

- เพศ 
- สาขาวิชา 
- หลักสูตร 

- ด้านคุณลักษณะผู้สอน 
- ด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ 
- ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน 
- ด้านการบริหารของสถาบัน 
- ด้านคุณลักษณะผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านวิธีการสอน 
- ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน 
- ด้านเจตคติของผู้เรียน 
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5.กกนิยามศัพท์เฉพาะ 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ หมายถึง สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาเป็นสถาบัน

แห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม น าหน้าสู่สากล ซึ่งได้เปิดสอนทั้งสิ้น 6 คณะ ได้แก่   คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิกและแอนิเมชัน  คณะบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยวิทยาลัยราชพฤกษ์มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความ Smart  
Active  Fun สิ่งนี้หมายถึง บัณฑิตทุกคนที่ก าลังศึกษาและเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนั้นจะต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้สมกับการเรียนรู้ที่ได้รับจากวิทยาลัย สามารถที่จะกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และ
จะต้องเป็นผู้ที่มีความสุขต่อการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการใช้ชีวิตในร้ัววิทยาลัย ให้สมกับเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพคู่ควรแก่สังคม 
 ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีต่อการเรียนในคณะ
บริหารธุรกิจ ศูนย์วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์ราชพฤกษ์             
ปีการศึกษา 2552 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเรียน หมายถึง ปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเรียน ไม่ว่าจะผลทางด้าน
บวกหรือด้านลบ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยราชพฤกษ์ ใน
ปีการศึกษา 2552  
 พฤติกรรมการเรียน  หมายถึง ลักษณะรูปแบบการเรียน การเอาใจใส่ในการเรียน ความ
ตั้งใจ มุ่งมั่น 
 อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ประจ า วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ราชพฤกษ์ 
 วิทยาลัยราชพฤกษ์ หมายถึง วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ราชพฤกษ์  
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6.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนการแนะแนวการศึกษาต่อของวิทยาลัย

ราชพฤกษ์ได้ 
2. ผลการวิจัยจะช่วยให้ผู้บริหารและอาจารย์ใช้ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการรับ

สมัครนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
3. เป็นแนวทางในการดูแลรักษานักศึกษาให้ประสบความส าเร็จในการเรียน 
4. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์  
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บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552 ผู้วิจัยได้ก าหนด    กรอบแนวความคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1. สภาพทั่วไปของวิทยาลัยราชพฤกษ ์
2. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาต่อของนักเรียน 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน 

4. แนวคิดทฤษฎีวัยรุ่น 

5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. สภาพท่ัวไปของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสถาบันหนึ่ง แรกเร่ิมเกิดจากปณิธานของ
ท่านอาจารย ์ดร.กมล ชูทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง และอดีตผู้อ านวยการของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ต้องการ
ที่จะก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เพื่อรองรับนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาจากทุกสถาบัน หลังจากนั้นอาจารย์ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผู้อ านวยการคนปัจจุบัน
ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ได้ขยายการเรียนการสอนและพยายามสานแนวความคิดในการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษามาตลอด และพยายามรวบรวมทุนทรัพย์ บุคลากรและที่ดิน เพื่อให้เกิด
ความพร้อมที่ต้องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ด้านวิชาชีพ 
และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ  
 วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้รับการอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 1 ถนนนคร
อินทร์ ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  www.rc.ac.th  
 ปรัชญาในการด าเนินงานของวิทยาลัยราชพฤกษ์ คือ วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นสภาบันแห่ง
การเรียนรู้ยุคใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ ทักษะ ความช านาญในแต่
ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยบัณฑิต
ต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อน าความรู้ความสามารถเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ 
คุณภาพคุณธรรมน าหน้าสู่สากล” มีพันธกิจร่วมกัน คือ 
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 1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าความรู้ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้พัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ 
 2.  เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ 
 3.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ 
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
 4.  เพื่อส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานมรดกทางด้านวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมอันดงีาม เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความเป้ฯเอกลักษณ์ของชาติไทย 
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ดังกล่าว วิทยาลัยจึงก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 7 ด้าน ดังนี้ (ประชุมแผน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551) 
 1.  ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับภาวะความต้องการของสังคมปัจจุบัน มีความ
ทันสมัย ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมตลอดเวลาทุก 5 ปี เปิดทางเลือกในระบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น 
แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ และมาตรฐาน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตร เป็นผู้มี
ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตส านึกของการเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีความสามารถด้านวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีพื้นฐานและมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ
เป็นอย่างดี มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปรับระบบการ
สอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน บูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเข้ากับหลักสูตร  
  เปิดคณะและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุน
การศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตร์ ในฐานโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ รวมทั้งขยายการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท 
 2.  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและแผนงาน 
  โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ให้มีการศึกษาระดับสูงขึ้น มี
การพัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการะดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. ให้มากขึ้น และพัฒนาความรู้สามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน ๆ ให้มากขึ้น 
  การก าหนดแผนพัฒนา การปรับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัยสอดคล้องกันและสอดคล้องกับแผนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส าหรับกลไกบริหาร
แผนไปสู่การปฏิบัติ เน้นการวิเคราะห์สภาพปัญหาและก าหนดแผนร่วมกันกับหน่วยงาน มีการ
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ก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา 
  มุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอ้ือต่อการใช้งานทั้ง Internet       
E-learning, CD, E-book, และ Multimedia อ่ืน ๆ รวมทั้งอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน 
ต าราหนังสือ 
  พัฒนาระบบบริหารจัดการทุกด้าน โดยเน้นระบบธรรมาภิบาล เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และสร้างระบบที่
คล่องตัว ตรวจสอบได้ และพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมทั้งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทุกรูปแบบ 
  มุ่งเน้นการสร้างระบบเพื่อการประกันคุณภาพทั้งในระดับหน่วยงานย่อย (คณะ/
ส านัก/ศูนย์) และในระดับวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 3.  ด้านคุณภาพบัณฑิต 
  มุ่งเน้นการวางระบบที่ส่งเสริมความรู้ ความสามารถทางวิชาการ โดยเฉพาะการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (IT) ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ การเป็นผู้น า การเป็นผู้มีคุณธรรม 
การรู้จักคิดวิเคราะห์ รวมทั้งความพร้อมด้าน EQ (Emotional Quotient) และ MQ (Moral Quotient) 
ควบคู่กับ IQ (Intelligence Quotient) การสร้างเสริมประสบการณ์ การสร้างความพร้อมให้กับ
นักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้รวมถึงคุณภาพของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมด้วย 
 4.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพในสาขาวิชาที่คณะต่าง ๆ เปิดสอนใน
เชิงการจดัอบรมระยะสั้น ระยะยาว การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กาเป็นที่ปรึกษา การเป็นวิทยากร 
  รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้รับบริการทางวิชาการ ชุมชน หน่วยงานที่
รับฝึกงานแบบสหกิจศึกษา สมาคมวิชาชีพ สมาคมวิชาการต่างๆ เครือข่ายอุดมศึกษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย กลุ่มศิษย์เก่า และสถานประกอบการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยเน้นการท าความตกลงร่วมมือและการเจรจาเพื่อหากลุ่มเครือข่าย พันธมิตร ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
 5.  ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  มุ่งส่งเสริมให้เกิดการวิจัยที่เป็นความช านาญของคณาจารย์ และนักวิจัยของ
วิทยาลัยในสาขา / คณะวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งการวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัย
เพื่อการพัฒนา (R&D) ประเทศ โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก / ชุมชน ในการวิจัยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และมุ่งเน้นการแสวงหาทุนจากภายนอกในการท าวิจัย  
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6.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  มุ่งเน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ของสังคม เน้น
ความเป็นไทย และการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาศัยวิทยากรจากท้องถิ่นเป็น
หลัก 
7.  ด้านการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย 
  ขอปรับเป็นมหาวิทยาลัยภายในปี 2555 
การจัดหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์  
 วิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ท าการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 6 คณะ 10  สาขาวิชา ในปี
การศึกษา 2552  ดังนี้ 
 1.  คณะบริหารธุรกิจ 
  สาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชาได้จัดการเรียนการสอนออกเป็น 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเน่ือง (2 ปี) 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 สาขาวิชาการตลาด 
  การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญการตลาดยุคใหม่ มี
ความรู้ด้านการตลาดแบบสากล และเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการตลาด
 สาขาวิชาการจัดการ 
  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักวิชาการธุรกิจแบบสากลทั้งทางทฤษฎี และการ
ปฏิบัติที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งมีความช านาญในการให้บริการ
จัดการอย่างดี มีความซื่อสัตย์  
 
 2.  คณะบัญชี 
 สาขาวิชาการบัญชี 
  การจัดการเรียนการสอนโดยให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชี สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และงานบัญชี
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ด้านอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 
 3.  คณะนิติศาสตร์ 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  เน้นในการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้าน
กฎหมายอย่างเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพกฎหมายในแขนงต่าง ๆ ได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน  

4.  คณะนิเทศศาสตร์ 
 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัย ซึ่งมีความเป็น
สากลทั้งในด้านรูปแบบ และเนื้อหาโดยให้นักศึกษาค้นหาความถนัดของตนและความคิด
สร้างสรรค์ในการน าไปใช้ปฏิบัติงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่สนองความต้องการ
ของภาครัฐและเอกชน 
 5.  คณะบัณฑิตวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยน าหลักการมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจที่จะ
พัฒนาตนเองและองค์การ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด ทัศนคติน ามาใช้ปรับปรุง ปรับแต่ง
ความเป็นนักบริหารที่มีบุคลิกภาพที่ดี 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพชั้นสูง 
  เน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีทักษะ 
สมรรถนะและความศรัทธาในการประกอบอาชีพ มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่และวิชาชีพ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู 
 6.  คณะวิทยาศาสตร์ 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และเอนิเมชัน 
  การจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์และเอนิเมชันไปประยุกต์ใช้ได้ และสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 



 11 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาต่อของนักเรียน 
 จากบทความของ ชลเทพ ปั้นบุญชู ว่า การเตรียมตัวที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
นักเรียนควรเตรียมในเร่ือง ดังนี้ 
 1.  เลือกดูสาขาที่ตนเองสนใจ วิชาที่เรียน ความชอบ โดยนักเรียนส่วนใหญ่ชอบเลือกคณะ
เรียนที่แตกต่างกันและเลือกหลายคณะมากเกินไปเนื่องจากเลือกเผื่อให้สอบติดซึ่งจะเป็นข้อเสีย 
นักเรียนควรเลือกเพียง 2 – 3 คณะที่ตนเองชอบจริง ๆ ที่จะท าให้นักเรียนได้เรียนในคณะที่ชอบ 
นักเรียนควรหาตัวเองให้พบว่าตนเองต้องการเรียนในสาขาใด และนอกจากนี้นักเรียนควรดูว่าสาขา
ที่ต้องการเรียนนั้นเรียนอะไรบ้าง เนื่องจากแต่ละสาขาจะเน้นในความรู้ที่แตกต่างกัน เช่น วิศวะ
เคร่ืองกลเน้นทางค านวณ ทั้งกลศาสตร์และต้องมีพื้นฐานฟิสิกส์และคณิต ส่วนรัฐศาสตร์ หรือ
นิติศาสตร์ต้องชอบดูข่าวการเมือง ชอบด่าแบบมีเหตุมีผล อ้างหลักการเยอะ ๆ ควรมีตรรกะเหตุผล 
ควรเก่งภาษาไทยและต้องแตกในการอ่านภาษา ส่วนที่จะเลือกบริหาร เศรษฐศาสตร์ ควรเป็นคน
ชอบค้าขาย มีไอเดียในการขาย  ชอบคิดที่จะท าโน่นท านี่ควรบวกลบเลขเก่ง ๆ เพราะเป็นวิชาที่ว่า
ด้วยการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์เป็นมูลค่า เป็นต้น 
 2.  ส ารวจว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบ เหมาะสมหรือไม่กับตัวเอง เช่น ต้องการเรียนนิเทศ
ตามกระแส แต่ตนเองเป็นคนขี้อาจและชอบอยู่เงียบ ๆ หรือบางคนเรียนเก่งแต่ชอบเที่ยวก็ไม่เหมาะ
ที่จะเรียนแพทย์ เภสัช ควรเลือกเรียนนิเทศ การท่องเที่ยว หรือบริหารมากกว่า 
 3.  สถานที่เรียน ถ้านักเรียนไม่ชอบการโหนรถโดยสารประจ าทาง บรรยากาศที่แออัด 
หรือไม่ชอบสภาวะการแข่งขันสูงควรเลือกมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่มีสถานที่กว้างขวาง มี
บรรยากาศการเรียนดี เช่น แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร ศิลปากร (ทับแก้ว) ถ้านักเรียนต้องการ
เข้ามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็ควรดูความช านาญของสถานศึกษานั้น ๆ เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เด่นในด้ าน อักษรศาสตร์  นิ เทศศาสตร์ วิศวะ วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เด่นในด้าน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา บัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เด่นในด้าน แพทย์ เภสัช หมดฟัน วิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยศิลปากร เด่นในด้าน ศิลปะ
และโบราณคดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เด่นในด้านการศึกษา ส าหรับด้านวิศวะควรเป็นพระ
จอมเกล้า ส่วนราชมงคลหรือราชภัฏมีศักยภาพและเน้นงานชุมชน งานปฏิบัติ เป็นต้น เพราะฉะนั้น
นักเรียนไม่ควรเลือกมหาวิทยาลัยเพราะคิดว่าดีกว่าที่อ่ืน หรือเพราะมหาวิทยาลัยนั้นมีชื่อเสียง
เท่านั้น มหาวิทยาลัยเปิดอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งสาขานิติศาสตร์เป็นที่ยอมรับที่
หนึ่งเช่นเดียวกัน แต่นักศึกษาต้องดูแลตนเองเพราะมหาวิทยาลัยไม่บังคับให้เข้าเรียน  
 4.  ควรดูสายงานและความชอบ เพราะสายงานที่ขาดแคลนในขณะนี้ คือ เคมี ปิโตร แพทย์ 
ทันตกรรม ธรณี โลจิสติก เศรษฐศาสตร์การเงิน เป็นต้น และทั้งนี้ทั้งนั้นควรเลือกจากความชอบ
และสายงานที่ขาดแคลนจะดีที่สุด แต่ถ้าต้องการจบมาหางานง่ายก็จะเป็นกลุ่มภาษาศาสตร์ บริการ
การท่องเที่ยวเป็นต้น 
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 สุรชัย เทียนขาว ได้กล่าวถึงข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของไทยผ่าน Internet ไว้
ว่า ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางการเรียนต่อและระบบต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย
เป็นความจ าเป็นค่อนข้างมากส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 -6) และผู้ปกครอง
นักเรียนในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา ถึงแม้ว่านักเรียนจะได้รับทราบข้อมูล
การศึกษาต่อเป็นเบื้องต้นมาแล้วจากการศึกษาในชั้นเรียนโดยผ่านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนในส่วน
ที่เป็นกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อรวมทั้งการศึกษาด้วยตนเอง ในรูปแบบของการศึกษาตาม
อัธยาศัย แต่ข้อมูลการศึกษาต่อในแหล่งข้อมูลสมัยใหม่ โดยโครงการพัฒนาระบบการวางแผน
เพื่อนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ริเร่ิมให้เกิดขึ้น
ภายใต้การสนับสนุนด้านการเงินจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และ
ส านักงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พัฒนาเว็บไซด์ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า 
http://www.gotouni.mua.go.th จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักเรียนและ
ผู้ปกครองในการเลือกหลักสูตร และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้าศึกษารวมทั้งเป็นสื่อการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในรูปแบบของการศึกษาทางไกลผ่าน Internet ที่ครู
แนะแนวในโรงเรียนมะยมศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สมบูรณ์มาก ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เว็บไซด์ดังกล่าวข้างต้น
นักเรียนและผู้ปกครองจะรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ 
และเอกชนในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน แยกเป็นรายสถาบันส าหรับข้อมูลส าคัญในเว็บไซด์ดังกล่าวมี
ดังนี ้

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
2. ข้อมูลรับรอง/รับทราบหลักสูตรของ สกอ.ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่ สกอ.

รับทราบหลังจากผ่านการอนุรักษ์ของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน 
4. ข้อมูลค่าเล่าเรียนแต่ละหลักสูตร = ค่าเล่าเรียนรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษา 

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อการครองชีพ) 
5. รายงานต่าง ๆ ของระบบการวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา แสดงให้เห็น

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกหลักสูตร สถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อ 
 5.1 รายการสาขาวิชาของแต่ละสถาบัน แยกตามกลุ่มเพดานเงินกู้ 
 5.2 รายการหลักสูตรที่มีการปรับปรุง 
 5.3 รายงานแสดงค่าเล่าเรียนและเพดานเงินกู้ของแต่ละหลักสูตร 
 5.4 รายงานแสดงค่าเล่าเรียนสูงสุด-ต่ าสุดของแต่ละประเภทสถาบัน 
 5.5 รายงานแสดงคะแนนสูงสุด-ต่ าสุดของแต่ละสาขา 
 5.6 ข้อมูลกลุ่มข่าวแนะน าน้อง 

http://www.gotouni.mua.go.th/
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 5.7 ข้อมูลกลุ่มข่าว เว็บบอร์ด ฯลฯ 
ตัวอย่างข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นข้อมูลที่รอบด้านส าหรับการตัดสินใจเลือก

เรียนต่อ นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อระดับได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ใน
ภูมิภาคใดของประเทศ ทั้งนี้เป็นเพราะระบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อดังกล่าวเป็นการเรียนผ่าน Internet 
นักเรียนสามารถเข้ารับบริการได้ที่เว็บไซด์ www.gotouni.go.th อาจกล่าวได้ว่าโครงการของสกอ. 
โครงการนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของการแนะแนวการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายเป็นการให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระบบออนไลน์ ส าหรับข้อมูลที่โครงการควรพัฒนา
เพิ่มเติมในเว็บไซด์อีกอย่าง คือ การเพิ่มคอลัมน์ แนวทางการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อหลัง
จบหลักสูตรและละสาขาวิชา เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองได้ข้อมูลครบถ้วนลักษณะครบวงจร
ตั้งแต่เข้าเรียนจนกระทั่งเห็นแนวทางเข้าสู่อาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ  

ระบบข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยผ่าน
ระบบเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะได้ผลลัพธ์ตามที่โครงการคาดหวัง คือ 

1.  นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนในหลักสูตร และ
สาขาที่ต้องการได้ 

2.  นักเรียนสามารถประมาณค่าเล่าเรียนในแต่ละทางเลือกเพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ 
3.  นักเรียนสามารถวางแผนการใช้จ่าย หรือกู้เงินเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 

เพื่อให้นักรเยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าใช้บริการเว็บไซด์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศในการให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง
ของรัฐและเอกชนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สามารถใช้คู่มือการใช้งานที่
โครงการได้พัฒนาขึ้น โดยผ่านการประชุมชี้แจงให้กับครูแนะแนวทั่วประเทศโดยให้
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นฐานการเผยแพร่ การแนะน า/ชี้แจง ผ่านโทรทัศน์ทางการศึกษา 
(ETV) การเปิดคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวัน โครงการพัฒนาระบบการวางแผนเพื่อการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาโดยผ่านกองทุนระบบเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของ สกอ. เป็นโครงการหนึ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาก าลังคนระดับสูง รวมทั้งเป็นโครงการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการ
แนะแนวการศึกษาต่อไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

http://www.gotouni.go.th/
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3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อสัมฤทธิผลของผู้เรียน 
   องค์กรและสถาบันที่มีส่วนช่วยพัฒนาสัมฤทธิผลของผู้เรียน ตั้งแต่นโยบายของ
รัฐบาล ที่กระทรวงศึกษา (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์, 2552) ได้เสนอการพัฒนาการเรียนการสอน
จะต้องปรับ 3 ส่วนได้แก่ 1. หลักการเรียนการสอน นอกจากท าให้รู้ในรายวิชาที่เรียนและวิชาการ
แล้วก็ต้องสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้สามารถหาความหมายได้ สอนให้คิดแบบสร้างสรรค์ได้ 
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหาได้และขั้นสูงสุด คือคิดแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
หนักๆ รวมถึงมีคุณลักษณะ 3 ดี(D) 1.) ประชาธิปไตย (Democracy) 2.) คุณธรรมจริยธรรม 
(Decency) และ 3.) ปลอดยาเสพติด (Drug free) 2.ครู ต้องมีการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน 3. สื่อการเรียนการสอน ต้องมีการปรับปรุง ดัดแปลง สร้างใหม่ให้เป็นเคร่ือง
ประกอบการสอน  
 นอกจากนโยบายระดับกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีส านักเขตพื้นที่การศึกษา องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้นชุมชน บริษัทห้างร้าน วัด องค์กร
เอกชนสามารถช่วยส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ กิจกรรม การเงิน ที่จะท าให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพ
ของการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
 เมื่อพิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่รับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีผู้ที่เกี่ยวข้อง
รอบตัวของผู้เรียนที่สามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ คือ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ 
ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายการเรียนรู้  
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการใช้นโยบาย ก าหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน
กับคนในสถานศึกษา เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ คิดท ากิจกรรมพัฒนาครู เพื่อหาแนวทาง
ให้นักเรียนเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพด้วยโครงการ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสติปัญญา ความสามารถของผู้เรียนได้ดี 
 ผู้ปกครอง เป็นผู้ใกล้ชิดผู้เรียนซึ่งอาจจะช่วยได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ วิธีการเวลา
ที่ผู้ปกครองจะให้แก่บุตรหลาน แต่ในโรงเรียนอาจสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ พัฒนาทักษะต่างๆ ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นคือผู้รู้ในเร่ืองหลากหลาย ก็สามารถช่วยให้ความรู้
แก่ผู้เรียนได้เช่น ทางด้านดนตรี กีฬา การงานอาชีพ การเกษตร ส่วนพระก็จะช่วยกระตุ้นด้านของ
จริยธรรม คุณธรรม การฝึกสมาธิ เพื่อท าให้ผู้เรียนมีจิตใจแน่วแน่ในการอ่านหนังสือ การฟังและ
การเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในเร่ืองของการเรียนของผู้เรียนโดยตรงคือ ครู อาจารย์ที่มีอิทธิพล
มากในการท าให้ผู้เรียนเข้าใจ เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ซึ่งได้น าเสนอวิธีการบางประการใน
ภายหลัง ที่เด่นชัดของปัจจัยคือผู้เรียน การที่จะเรียนรู้ได้ดีหรือไม่ ผู้เรียนสามารถจะบอกตนเองได้
ทันทีว่าเรียนรู้เร่ือง ไม่รู้เร่ือง เข้าใจ ไม่เข้าใจ ตอบได้ และตอบไม่ได้ บางคร้ังผู้เรียนก็ไม่ทราบ
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วิธีการว่าจะท าอย่างไรที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้  หลายกรณีมีอุปสรรคที่ปิดกั้นความ
เข้าใจของผู้เรียน แต่ก็มีปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จของผู้เรียน ประกอบด้วย 3 (F) และ 5 (F) 
  ความส าเร็จของผู้เรียนประกอบด้วย 3 เอฟ ( F) คือ ครอบครัว (Family)เพื่อน(Friend) 
และเงิน(Finance)ส่วน 5  H คือ หัวคิด(Head) จิตใจ (Heart)ใช้มือเป็น(Hand) เน้นสุขภาพ (Health) 
และซาบซึ้งสุข(Happiness) ทั้ง 8 ประการเป็นกงล้อที่จะต้องมีสมดุลกันหากส่วนใดมากเกินไป ก็จะ
ท าให้กงล้อต้องวิ่งไปสู่ความส าเร็จได้ยากขึ้น จึงถือว่าเป็นปัจจัยใกล้ตัวผู้เรียนที่ส่งผลต่อการส าเร็จ
ทางการเรียน รายละเอียดคือ 
1. ครอบครัว (Family) 
  ปัจจัยอันดับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของผู้เรียน มีการวิจัยภูมิหลังของครอบครัว เช่น 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาของพ่อแม่ ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของผู้เรียนแต่เป็นเร่ืองของการที่พ่อแม่จัดระบบการดูแลวิธีการเรียนของลูก การให้ลูกท าการบ้าน 
รายงานตามก าหนดเวลา ตลอดจนการส่งเสริมทางวิชาการให้แก่ลูก จะเป็นผลกระทบโดยตรงต่อ
สัมฤทธิผลของผู้เรียนมากกว่า 
 ดังนั้นควรมีการปฐมนิเทศผู้ปกครองให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุตร
หลานประสบความส าเร็จในการเรียน 
2. เพื่อน (Friend) 
 เพื่อนเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยิ่ง ถ้ากลุ่มเพื่อนรักเรียน ชวนกันหา
ความรู้ พูดคุยท าความเข้าใจกันในสาระที่ได้เรียนไป จะท าให้ผู้เรียนปรับนิสัยการเรียนได้ถูกต้อง
มากขึ้น ในทางกลับกันหากได้เพื่อนที่ชอบพูดคุยเวลาเรียน ท าให้เสียสมาธิในการฟังค าอธิบายของ
ครู การรายงานของเพื่อน ก็ย่อมท าให้ไม่สามารถรับวิชาการได้เต็มที่ ถ้าใช้เวลานอกห้องเรียนและที่
บ้านอย่างไม่ถูกต้องแล้ว โอกาสที่จะพัฒนาสัมฤทธิผลยิ่งยากมากขึ้น 
 ครูควรพัฒนากลุ่มเพื่อนให้ช่วยกันดูแลให้ความช่วยเหลือกัน จัดโครงการ เพื่อนคู่หู
(Buddy) เพื่อนช่วยสอนเพื่อน (Peer tutoring) เพื่อนใส่ใจเพื่อน (Peer caring) จะช่วยแก้ปัญหาให้
ผู้เรียนกันกลับมาสนใจ ตั้งใจท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากขึ้น 
3. การเงิน (Finance) 
  การเงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน บางคนต้องหยุดเรียน เพื่อ
ช่วยพ่อแม่ท ามาหาเงินบางคนไม่สามารถซื้อหนังสือ แบบฝึกหัด หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการศึกษา
ได้ แม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนเร่ืองเงินซื้อหนังสือ แต่ก็เป็นการช่วยเหลือที่ไม่ครบตามที่ต้องจ่ายจริง
ทั้งหมด การเงินที่จ าเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มสัมฤทธิผลทางการเรียน 
4. หัวคิด (Head) 
  สติปัญญาที่เป็นเร่ืองที่พัฒนาได้ ครูและผู้เรียนต้องมีความเชื่อร่วมกัน สามารถ
พัฒนาความรู้ ความคิดประสบการณ์ของผู้เรียนได้ตามหลักการเรียนรู้ ว่าผู้เรียนจะพัฒนาการเรียนรู้ 
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ว่าผู้เรียนจะมีพัฒนาการเรียนรู้ได้ต่อเมื่อผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เรียนซ้ าๆ จนเข้าใจ ฝึกฝน
ความช านาญ รู้จักเชื่อมโยงความรู้ใหม่ให้ได้อย่างถูกต้อง ปฏิบั ติบ่อยๆ จนเกิดทักษะในการ
แก้ปัญหา และสร้างสมความรู้อย่างต่อเน่ือง จนสามารถเชื่อมโยงความรู้และวิธีการคิดได้  
5.จิตใจ (Heart)  

ผู้ประสบความส าเร็จในชีวิตต้องเป็นผู้ที่ได้รับการกล่อมเกลาจิตใจมาอย่างดี จิตที่
ต้องพัฒนาเพื่อความส าเร็จด้านการเรียน  คือความมุ่งมั่น ความพยายามตอบค าถามให้ได้ว่าเรียนไป
ท าไม เรียนเพื่อนอะไร และตั้งใจมุ่งหมายของชีวิตให้ชัดเจน ยึดมั่นในหลักค าสอน ที่ตนยึดถือ เช่น 
ศาสนาพุทธ จะสอนให้ท าตามข้อต่อไปนี้ เพื่อให้มีสัมฤทธิผลการเรียนรู้สูงขึ้น 
6. ใช้มือเป็น (Hand) 
  ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติให้เกิดความช านาญต่อการเรียนคือต้องเขียนเป็น ท าโครงงาน
ได้สร้างสรรค์ชิ้นงานคนที่จะเขียนอะไรได้ดีต้องอาศัยการอ่านเก่ง สรุปประเด็นเก่ง เขียนย่อความ
ได้ เขียนขยายความจากหัวข้อต่างๆ ได้ การเรียนที่มีคุณภาพนั้นหากได้ลงมือปฏิบัติเองท า
แบบฝึกหัดบ่อยๆ คิดบ่อยๆ ฝึกหาเหตุผล หมั่นเขียนและสร้างผลงานให้มากๆ จะท าให้เกิดทักษะ
การปฏิบัติ จัดการเป็น ท างานให้ส าเร็จด้วยตนเองได้อย่างคล่องมือ  
7. เน้นสุขภาพ (Health) 
  ผู้ที่มีสุขภาพกายดีย่อมไม่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในการเรียน ยิ่งเรียนหนักยิ่ง
ต้องรักษาสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาสอบ  หากสุขภาพไม่ดีก็ไม่สามารถตอบข้อสอบได้ดี คิด
แก้โจทย์ต่างๆ ไม่ได้  ตาอาจลายกาผิดข้อ ทั้งๆ ที่รู้ค าตอบที่ถูกต้อง ผู้เรียนจึงต้องจัดระบบร่างกาย
ให้ดี นอนให้เพียงพอ ออกก าลังกายและรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ ไม่รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ลดการด่ืมที่มีน้ าตาล เลิกอาหารกรุบกริบที่มีแป้ง ท าให้เกิดโรคอ้วน สมองติดขัด ลดการ
ดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์  สมองติดขัด คิดอะไรไม่ออก นอกจากร่างกายแล้ว ต้องรักษาจิตใจให้
ปลอดโปร่ง สงบ ลดความวิตกกังวล มีเมตตาจิตต่อเพื่อน ต่อคนรอบด้าน คิดแต่เร่ืองที่ดี ละการท าที่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เมื่อท าให้จิตใจผ่องใส ย่อมมีพลังการคิด การรับรู้ทางวิชาการสูงขึ้น 
8. ซาบซึ้งสุข (Happiness) 
  คนที่มีความสุข ย่อมมองเห็นหนทางแห่งความส าเร็จได้ง่ายขึ้น การที่ผู้เรียนจะ
สร้างความสุขได้ต้องเร่ิมจากการให้ผู้อ่ืนก่อน โดยไม่ต้องรอให้คนอ่ืนมาให้เรา  แล้วเราจึงจะให้ เขา
เป็นการตอบแทน การท าได้ง่ายมากตั้งแต่ยิ้มให้ แสดงความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ เช่น ลบ
กระดาน ช่วยอาจารย์ถือเอกสาร อุปกรณ์การสอน ช่วยเพื่อนอธิบายวิธีท า การแก้โจทย์ปัญหา ช่วย
รักษาความสะอาดห้องเรียน ในการช่วยเหลือคนรอบด้าน ย่อมจะท าให้ผู้ให้เกิดความปิติสุข คนที่มี
ความสุข มักจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
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ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน  
  การที่ผู้เรียนรู้ทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ และมีความมุ่งมั่นที่จะปรับพฤติกรรมนิสัยการ
เรียนให้ได้ จะเป็นหนทางที่น าความส าเร็จมาสู่ตนเองตามขั้นตอนที่เสนอแนะดังนี้ 

1. พิจารณาตนอย่างดี ผู้เรียนควรวิเคราะห์ตนเองว่า มีข้อบกพร่องในการเรียนอย่างไร  
ท าไมถึงไม่เข้าใจ ท าไมจึงเรียนไม่รู้เร่ือง ท าไมจึงตอบไม่ได้ พยายามตอบค าถามเหล่านั้นให้ได้ 
พยายามหาข้อดี ข้อด้อยของตนเอง เพื่อพิจารณาแก้ไจตนเองได้ 

2. เปลี่ยนวิธีการคิด เลิกคิดว่าตนเองไม่ฉลาด ต้องเชื่อมั่นว่า คนทุกคนต้องพัฒนาได้ ไม่มี
ใครเก่งมาตั้งแต่แต่เกิด คนเราจะเก่งได้ต่อเมื่อ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทที่จะเรียนรู้อย่างจริงจัง ต้องคิดว่า
เรา "เราต้องท าได้แน่นอน"  ไม่มีอะไรที่คนต้ังจิตมั่นท าไม่ได้ 

3. จิตมั่นต่อผลลัพธ์ การที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนได้อย่างดีนั้น อยู่ที่ ความ
มุ่งมั่น จริงจังท าให้ส าเร็จ พยายามให้ก าลังใจตนเองบ่อยๆ และต้องเชื่อมั่นตนเองว่าท าได้ การที่มี
จิตมุ่งมั่นย่อมเป็นพลังท าให้ความฝันเป็นจริงได้  ใช้ธรรมะข้อความมานะพากเพียรพยายามต่อสู้
ความท้อถอยหมดก าลังใจให้ได้  ต้องเอาชนะความเกียจคร้าน ความกลัว ความสิ้นหวังองเราให้ได้ 
จะต้องมุ่งผลส าเร็จที่ดี น่าภูมิใจ เป็นไปตามปรารถนาให้ได้ จะต้องมุ่งผลส าเร็จที่ดี น่าภูมิใจ เป็นไป
ตามปรารถนาให้ได ้

4. ปรับพฤติกรรม ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบมาก ขึ้น 
ตั้งใจฟังการรายงานของเพื่อน ไม่ขาดเรียน เข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งการบ้านทันเวลาทุกวัน 

5. ท าตารางเรียน ท าตารางเวลาของตนเอง จัดวินัยในการเรียน เช่น  จะใช้เวลาทบทวน
ตอนเช้าวันละคร่ึงชั่วโมง แต่ละวันจะท าอะไรบ้าง ก่อนไปโรงเรียน ก่อนเข้าห้องเรียน หลังเลิกเรียน 
ก่อนนอน ทุกวันหากให้เวลาต่อการเรียน วันละ 1-2 ชั่วโมง ก็เพียงพอ แล้วยังมีเวลาส าหรับการ
นอนพักผ่อน ช่วยงานบ้าน จัดห้องตนเอง เป็นต้น 

6. เขียนความมุ่งหวัง ให้เอากระดาษเขียนตัวโตๆ ปะไว้ที่โต๊ะเรียนเตือนใจตัวเองตลอดเลา
ว่าต้องกตัญญู ตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ “จะตั้งใจเรียน จะสร้างอนาคตที่ดี” เขียนค า
เตือนสติไว้สั้นๆ เพื่อจะมีความหวังและไม่หลงระเริงไปกับความสุขชั่วขณะที่ท าให้เกิดผลร้าย
ตามมาในภายหลัง เช่นเที่ยวเล่น คุยมากไปก็ไม่มีเวลาเรียนได้เต็มที่ ดังนั้นผู้เรียนต้องเขียนค ามุ่งหวัง
ไว้เตือนตาเตือนใจตนเองตลอดเวลา และต้องตรวจสอบว่ามีความก้าวหน้าไปสู่ความส าเร็จที่มุ่งหวัง
ไว้หรือไม่ และจะท าให้สามารถท าตามที่มุ่งหวังไว้ 

7. ปฏิบัติดังแผน เมื่อผู้เรียนตั้งจุดมุ่งหมายไว้ตามที่ได้วิเคราะห์ตนเอง ปรับวิธีการคิด 
ตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะต้องเรียนให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ปรับพฤติกรรมตนเอง วางแผนการเรียนท าตาม
แผน เขียนความมุ่งหวังในชีวิตได้เตือนสติตนเองแล้ว เมื่อมีอุปสรรคใดมาขัดขวางความตั้งใจนั้นๆ 
ต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคให้ส าเร็จ 
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ความหมายของพฤติกรรม 
 ชุดา จิตพิทักษ์ (2525 : 2) ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรมไว้ว่า พฤติกรรมหรือการ
กระท าของบุคคลนั้นไม่ได้รวมเฉพาะสิ่งที่แสดงปรากฏออกมาภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึง   สิ่งที่อยู่
ภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งคนภายนอกไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง เช่น ค่านิยมที่ยึดถือเป็น
หลักในการประเมินสิ่งต่างๆ ทัศนคติที่เขามีต่อสิ่งต่างๆ ความคิดเห็น ความเชื่อถือ รสนิยม รวมถึง
สภาพจิตใจที่ถือว่าเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคล 
 สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2529: 9-11) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง 
ปฏิกิริยาทุกชนิดที่มนุษย์แสดงออกมาภายนอก พฤติกรรมภายในอาจมีทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือ
นามธรรมก็ได้ เช่น ปฏิกิริยาของอวัยวะภายในร่างกาย ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ มักจะเป็นพฤติกรรม
ที่ไม่สามารถเห็นได้ชัด ส่วนพฤติกรรมภายนอกเป็นปฏิกิริยาที่คนเราแสดงออกอยู่ตลอดเวลาของ
การด ารงชีวิต เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็นได้ทั้งวาจาและการกระท า 
 นักวิจัยและนักทฤษฏีการบริหารและจิตวิทยาพฤติกรรม อาจมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ในเร่ืองที่ว่าอะไรเป็นสิ่งจูงใจบุคคลขนาดไหนในการให้บุคคลปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม   สิ่งที่
พวกเขาเห็นพ้องต้องกันโดยทั่วไปคือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจูงใจ มีดังนี้ (สมยศ นาวีการ. 2538 : 
394) 
 ก. โอกาสของความก้าวหน้า  ซึ่งจะผูกพันอย่างใกล้ชิดกับการเจริญเติบโตในส่วนของ
บุคคล  เช่น  การเลื่อนต าแหน่งเป็นต้น 
 ข.  เงิน เป็นปัจจัยจูงใจที่มีบทบาทต่อคนแตกต่างกัน Herzberg มีงานวิจัยที่เสนอแนะว่า
เงินเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจมากกว่าจะเป็นสิ่งจูงใจ แต่มีบุคคลหลายคนได้ให้คุณค่ากับเงินสูง
มาก แน่นอนว่าส าหรับคนบางคนเงินมีอิทธิพลทางการจูงใจรุนแรงที่สุด 
 ค.  ความท้าทายของงาน  จะช่วยจูงใจบุคคลหลายคนให้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด แต่  สิ่ง
ที่มีความท้าทายส าหรับบุคคลหนึ่ง อาจไม่เป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับบุคคลอ่ืนก็ได้ เนื่องจากความ
แตกต่างในเร่ืองของบุคคลตามทัศนคติ ความสนใจ ความสามารถ ทักษะความรู้ และ    การศึกษา 
 ง.  การมีส่วนร่วมในการวางแผน  ผลงานวิจัยของ Likert และHall สรุปได้ว่าพนักงาน
จะมีแรงจูงใจมากขึ้น ถ้าหากว่าพวกเขาถูกให้ช่วยวางแผนการท างานจัดสภาพแวดล้อมของการ
ท างานในส่วนของเขาเอง 
 จ.  การยกย่องและสถานภาพ  ความต้องการการยกย่องและสถานภาพมีอยู่ทั่วไป  โดย
ไม่ต้องค านึงถึงอายุ ต าแหน่ง การศึกษา และปัจจัยอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม การยกย่องต้องจริงใจนั้น
จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่สูงกว่าธรรมดา มิเช่นนั้นแล้วบุคคลที่ได้รับจะขาดความ
พอใจ และไม่เป็นที่พอใจกับบุคคลอ่ืนได้ 



 19 

 ฉ. ความรับผิดชอบและอ านาจ  ไม่ใช่ทุกคนจะต้องการความรับผิดชอบและอ านาจ   
แต่จ านวนบุคคลที่ต้องการต าแหน่งผู้บังคับบัญชามีมากกว่าต าแหน่งที่ว่างอยู่ การให้โอกาสเลื่อน
ต าแหน่ง  อ านาจและความรับผิดชอบมากขึ้น จะเป็นวิธี จูงใจให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่มี      
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ช. ความมั่นคง  ความมั่นคงเป็นความต้องการหลุดพ้นจากความกลัวสิ่งต่างๆ เช่น การ
ออกจากงาน การลดต าแหน่ง และการสูญเสียรายได้ บุคคลที่ต้องการความมั่นคงมากจะมีความ
อดทนกับความไม่สะดวกและการปฏิบัติที่ไม่ดีต่างๆ ได้เกือบทุกอย่าง ความมั่นคงจึงเป็นตัวจูงใจที่
รุนแรงอย่างหนึ่ง แต่ความมั่นคงน้อยไปหรือมากไปก็อาจท าให้เกิดความเสียหายได้ ถ้าความมั่นคง
น้อยไป พนักงานจะแสวงหางานที่ให้ความมั่นคงมากขึ้น ในทางกลับกันการจัดหาความมั่นคงให้
มากเกินไป พนักงานจะมีความเฉื่อยชาและให้ผลผลิตต่ า หรือประสิทธิภาพใน การท างานลดลงอีก
ด้วย 
 ซ. ความเป็นอิสระในการกระท า บางคนต้องการเป็นเจ้านายของตัวเอง ซึ่งมักเป็นคนที่
มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกว่าบุคคลอ่ืน 
 ฌ. โอกาสของความเจริญเติบโต  ส่วนบุคคลทางด้านทักษะ  ความสามารถทางวิชาชีพ
และประสบการณ์สามารถเป็นตัวจูงใจได้โดยองค์กรควรจัดโครงการฝึกอบรมการศึกษาสับเปลี่ยนใน
งานที่ท าการดูงานและสร้างประสบการณ์ทางการท างานอ่ืน 

 ญ.  สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  รวมทั้งปัจจัยทางกายภาพ และจิตใจที่ล้อมรอบงาน 
มีความแตกต่างกันในการจูงใจขึ้นอยู่กับบุคคล 

 

4. แนวคิดทฤษฎีวัยรุ่น 
ความหมายของวัยรุ่น 
 วัยรุ่น (Adolescence) หมายถึง วัยที่เชื่อมระหว่างการเป็นเด็กกับการเป็นผู้ใหญ่ อันเป็นระยะที่
ต้องปรับพฤติกรรมวัยเด็กไปสู่พฤติกรรมแบบผู้ใหญ่ที่สังคมนั้นยอมรับ เด็กวัยรุ่นจึงไม่ใช่เป็นเพียง
การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย แต่หมายถึงการเจริญเติบโตทางสังคมซึ่งอยู่ในกรอบของ
วัฒนธรรมแต่ละที่  (พรพิมล  เจียมนาครินทร์ 2539 : 11) 
 
ธรรมชาติของวัยรุ่น 
 พรพิมล  เจียมนาครินทร์ (2539 : 11) ธรรมชาติของวัยรุ่นที่แสดงออกมามีลักษณะดังนี้ 
 1.  เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกลักษณะ นอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกับ
ผู้ใหญ่มากขึ้นแล้ว เด็กยังมีความคิดอยากใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ใหญ่โดยการเข้ าไปมีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมต่าง ๆ ต้องการแสดงความคิดเห็นของตนเองบ้าง ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับว่าตน
ไม่ใช่เด็กอีกต่อไป 
 2.  เป็นวัยที่ต้องการอิสรภาพมาก การดิ้นรนเป็นอิสระของเด็กคือการปลีกตัวออกจากการ
เกี่ยวพันทางบ้าน รวมทั้งจะไม่ชอบให้พ่อแม่พี่น้องมายุ่งเกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัวของเขา  อิสรภาพที่
เด็กวัยรุ่นต้องการ  ได้แก่  อิสรภาพทางการแต่งกาย  อิสรภาพทางการคบเพื่อน  อิสรภาพทางการ
เที่ยวเตร่ 
 3.  เป็นวัยที่รักความยุติธรรมอย่างรุนแรง เด็กวัยรุ่นมักจะทนไม่ได้และมีปฏิกิริยาทันที ถ้า
ได้พบเห็นบุคคลไม่ได้รับความเป็นธรรม เด็กจะกระหายต้องการความช่วยเหลือ 
 4.  เป็นวัยที่รักและต้องการเพื่อนมาก เด็กวัยรุ่นอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่บ้าน มักจะเชื่อเพื่อน
มากกว่าพ่อแม่ เด็กจะเลียนแบบซึ่งกันและกันทางด้านการแต่งกาย การพูดจา การแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ เน่ืองจากต้องการให้เพื่อนในกลุ่มยอมรับการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
 5.  เป็นวัยที่เร่ิมให้ความสนใจในเพศตรงข้าม ธรรมชาติของวัยรุ่นท าให้เกิดพฤติกรรม
เรียกร้องความสนใจเพศตรงข้ามในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแต่งกายให้สะดุดตา การแสดงความสนใจ 
ด้วยการให้ดอกไม้ ให้รูปถ่าย การพูดคุยทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
 6.  เปน็วัยที่ต้องการให้ผู้ใหญ่ตอบรับ เด็กวัยรุ่นจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว เช่น เด็กชายจะเร่ิมสวมกางเกงขาวยาวพิถีพิถันกับทรงผม
และรูปร่างหน้าตามากขึ้น สูบบุหร่ี ดื่มเหล้า เที่ยวเตร่ยามวิกาล ส่วนผู้หญิงเร่ิมใช้เคร่ืองส าอาง แต่ง
กายแบบผู้ใหญ่ ฯลฯ 
 7.  เป็นวัยที่ต้องการค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองอย่างแท้จริง ความเจริญ 

เติบโตของสมองอย่างเต็มที่ของเด็ก ท าให้เด็กสามารถใช้ความคิดเป็นของตนเอง แก้ปัญหาต่าง ๆ 

ได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การพิจารณาตัดสินใจเลือกสายวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจในอนาคต เด็กจะมีความพยายามสืบหาติดตามเร่ืองราวเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  เพื่อการ

ตัดสินใจที่แน่นอน ความเป็นตัวของตัวเองในระยะนี้ท าให้บางคร้ังผู้ใหญ่อาจเห็นเป็น ความดื้อร้ัน 

ท้าทาย ท าให้เกิดความไม่เข้าใจ 

 8.  เด็กวัยรุ่นไม่ชอบให้ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อเขาอย่างเด็ก ๆ และเขาต้องการให้ผู้ใหญ่รับฟัง

ความคิดเห็นเขาด้วย รวมทั้งไม่ชอบสภาพที่ผู้ใหญ่คิดว่าตนถูกเสมอไป 

 9.  เด็กวัยรุ่นไม่ต้องการเปิดเผยเร่ืองราวของตนเองให้พ่อแม่รู้ทั้งหมด เขาต้องการเก็บบาง

สิ่งบางอย่างไว้เป็นความลับบ้าง ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้ใคร ๆ ในบ้านมายุ่งเกี่ยวกับเร่ือง

ส่วนตัวของเขา เช่น มารื้อของ เปิดจดหมายส่วนตัวอ่าน แอบฟังการพูดโทรศัพท์ เป็นต้น 
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 10.  เด็กวัยรุ่นไม่ชอบให้พ่อแม่ทะเลาะกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทะเลาะวิวาทนั้นมีสาเหตุ

มาจากตน เด็กจะเกิดความไม่สบายใจและหนีออกจากบ้านเพื่อหาความสุข และระบายอารมณ์ที่อ่ืน 

 11.  เด็กวัยรุ่นไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เปรียบเทียบตนกับคนอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองรูปร่างหน้าตา 

หรือความประพฤติของตน การเปรียบเทียบไม่ช่วยให้เด็กต้องการปรับตัวดีขึ้น แต่ยิ่งท าให้เด็ก

ต่อต้านและมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมากขึ้น 

 12.  ชอบแสดงออก เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมการแสดงออกหลายลักษณะที่แสดงให้เห็นว่า 

เด็กอยากท าตัวเด่น เพราะอยากเด่นอยากดัง 

 

วัยรุ่นสามารถแบ่งช่วงพัฒนาการได้เป็น 3 ตอน คือ 

 1.วัยรุ่นตอนต้น (Early Adolescence) เด็กหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นก่อนเด็กชาย โดยจะเข้าสู่ช่วง

วัยรุ่นตอนต้นระหว่าง 13 – 15 ปี และเด็กชายจะอยู่ระหว่าง 15 – 17 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายมีการ

เจริญเติบโตขึ้นมาก 

 2.วัยรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescence) เด็กจะมีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี และเด็กชายจะมี

อายุระหว่าง 17 – 19 ปี มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายน้อยลง แต่จะเพิ่มทางด้านเจตคติและ

ความรู้สึกนึกคิด มีลักษณะบุคลิกภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น 

 3.วัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี และเด็กชายจะมีอายุ

ระหว่าง 19 – 21 ปี เป็นระยะที่พัฒนาการด้านต่าง ๆ เข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์แบบ จะมีการ

ปรับตัวให้เข้ากับสังคม พยายามหัดคิดหัดตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง มี

ความกระตือรือร้นที่จะแสดงให้เห็นว่าตนไม่ใช่เด็กอีกต่อไป 

 

พัฒนาการของเด็กวัยรุ่น 

 สามารถแบ่งกล่าวได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1.  พัฒนาการทางร่างกาย 

 พัฒนาการทางร่างกาย ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเด็กวัยรุ่น ส่วนใหญ่

เกิดจากการท างานของต่อมไร้ท่อ (Ductless Gland) ซึ่งจะเร่ิมท าหน้าที่ผลิตฮอร์โมน  อันจะมีผลต่อ

พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กมาก เด็กที่ไม่ได้รับค าแนะน าให้มีความรู้พื้นฐานในเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จะท าให้เด็กวัยรุ่นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นความผิดปกติที่ไม่เหมือนคนอ่ืน มีผล

ท าให้เด็กเกิดความไม่แน่ใจและขาดความมั่นใจในตัวเอง แต่เมื่อผ่านช่วงวัยของวัยรุ่นตอนต้น

มาแล้ว เด็กจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เพราะพบว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของตน
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นั้นก็เกิดขึ้นกับผู้อ่ืนด้วยเหมือนกัน โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถแยกเป็นสองส่วน

ได้คือ การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายและการเปลี่ยนแปลงภายนอกร่างกาย 

  การเปลี่ยนแปลงภายนอกร่างกาย 

  การเจริญเติบโตของร่างกายจะสมบูรณ์เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น แต่จะไม่ได้สัดส่วนกัน    

โดยปกติเด็กวัยรุ่นชายจะมีวุฒิภาวะทางร่างกายช้ากว่าเด็กวัยรุ่นหญิง ท าให้พัฒนาการของลักษณะ

เพศขั้นที่สองจะเกิดขึ้นช้ากว่าเด็กหญิง กล่าวได้ว่าพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยรุ่นเฉพาะช่วง

ตอนต้นเป็นไปอย่างรวดเร็วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระดูก แขน ขา เท้า นั่นคือพัฒนาการทางด้าน

ความสูง น้ าหนัก แต่อวัยวะดังกล่าวเติบโตไม่สัมพันธ์กันจนดูเก้งก้างไม่ได้สัดส่วน ต่อมเหงื่อขับเหงื่อ

ออกมามากเนื่องจากรูขุมขนขยาย เร่ิมมีกลิ่นตัว เร่ิมมีสิวขึ้นบนใบหน้าทั้งในเด็กหญิงและเด็กชาย 

ลักษณะเพศขั้นที่สอง (Secondary Sex Characteristics) ของเด็กชายและเด็กหญิงจะมีการ

เจริญเติบโตไปตามเพศของตนเอง โดยมีลักษณะที่มองเห็นได้ มีดังนี้ 

  1.  การเปลี่ยนแปลงของเสียง การเปลี่ยนแปลงของเสียงในเด็กชายเกิดจากการกระตุ้น

ของฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนที่กล่องเสียง เมื่อกล่องเสียงโตขึ้นเสียงของเสียงจะแตกและแหบพร่า

มากขึ้น โดยปกติเสียงจะเร่ิมเปลี่ยนเมื่ออายุประมาณ 13 – 14 ปี และจะเร่ิมแตกห้าวเมื่ออายุ 16 – 18 ปี 

หลังจากอายุ 20 ปีไปแล้ว เด็กจะเร่ิมบังคับเสียงได้ จะเร่ิมมีเสียงนุ่มนวลขึ้น อายุเฉลี่ยของเสียงแตก

พร่าในเด็กชายที่ส ารวจในปี ค.ศ. 1749 เกิดในราวอายุประมาณ 18 ปี และต่อมาเปลี่ยนเป็น อายุ

ประมาณ 13.5 ปี  ในปัจจุบัน ส่วนเด็กหญิงจะเร่ิมมีเสียงแหลมเล็กขึ้น 
  2.  การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและกระดูก ในเด็กวัยรุ่นชาย ช่วงไหล่จะเร่ิม
กว้างและมีกล้ามเนื้อมากขึ้น นมจะใหญ่ขึ้นอย่างที่เรียกกันว่า “นมแตกพาน” ความสูงเฉลี่ยของเด็ก
วัยรุ่นชายอายุประมาณ 17 – 18 ปี จะมีร่างกายสูงชะลูดและมีกล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ มากกว่าผู้หญิงใน
วัยเดียวกัน เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนท าให้เกิดการเพิ่มพูนไขมันใต้หนังมากขึ้น ในขณะที่
ฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนจะกระตุ้นความเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ ในเด็กวัยรุ่นหญิงจะมีสะโพก
ผาย ทรวงอกขยายและเอวคอด 
  3.  การมีขนขึ้นตามร่างกาย หนวดเครา และขนเป็นปรากฏการณ์ส าคัญในวัยรุ่นชาย 
เพราะการเปลี่ยนแปลงระยะแรกของเด็กหนุ่มจะมองเห็นไม่ชัดเหมือนการเติบโตของเต้านมของ
เด็กสาว หนวดจะเร่ิมมองเห็นได้ที่ตรงมุมของริมฝีปากบนในลักษณะของขนบาง ๆ อ่อนนุ่มก่อน 
ต่อไปจะดกด าแข็งและหนาขึ้นเป็นหนวดได้ชัดเจน ขนที่ปรากฏต่อมาจะมีมากขึ้นที่แก้มส่วนบน 
และที่ใต้ริมฝีปากล่าง นอกจากนั้นยังเกิดมีขนบริเวณอวัยวะเพศและรักแร้ด้วย ส่วนเด็กวัยรุ่นหญิง
นั้นโดยปกติเพศหญิงจะไม่มีขนดกเหมือนเพศชาย แต่อาจมีในบางรายที่ได้รับจากพันธุกรรม      จะ
ปรากฏอ่อนเหนือริมฝีปากและตามแขนขา แต่ไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนเท่าเด็กชาย 
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  4.  การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์ ทั้งเด็กวัยรุ่นชายและเด็กวัยรุ่นหญิงจะมี
ขนาดของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกที่สมบูรณ์ แต่การท างานของอวัยวะเพศจะยังไม่สมบูรณ์พร้อม
ต่อการสร้างชีวิตใหม่ อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายคือการเติบโตของต่อมอัณฑะ ซึ่งเกิดจากการกระตุ้น
ของฮอร์โมนชนิดหน่ึงก่อนและตามด้วยฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน ในเวลาต่อมาระดับของฮอร์โมน
เทสโตสเตอโรนที่มีมากขึ้นจะกระตุ้นการเจริญขององคชาติ (Penis) และส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์
อ่ืน ๆ ของผู้ชาย 
การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย 

  1.  ระบบการย่อยอาหาร เมื่ออยู่ในระยะวัยรุ่น ส่วนของล าไส้จะยาวและกลมมากขึ้น 
ผนังล าไส้จะเพิ่มความหนาและความแข็งแรงท าให้ย่อยอาหารได้มากขึ้น กระเพาะอาหารขยายใหญ่
ขึ้น สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นสาเหตุท าให้เด็กวัยรุ่นรับประทานจุและหิวบ่อย การรับประทานจุบจิบและมี
ความต้องการอาหารมากกว่าวัยอ่ืน 
  2.  ระบบการหมุนเวียนของโลหิต ช่วงอายุ 17 – 18 ปี เป็นช่วงที่หัวใจเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วมาก ผนังเส้นเลือดของหัวใจจะเพิ่มความยาว และความหนามากขึ้น 
  3.  ระบบการหายใจ ความสามารถในการท างานของปอดในเด็กวัยรุ่นหญิงจะได้
มาตรฐานเมื่ออายุประมาณ 17 ปี ส่วนเด็กวัยรุ่นชายจะมีพัฒนาการช้ากว่าเล็กน้อย 
  4.  ระบบการท างานของต่อมไร้ท่อ จ านวนต่อมไร้ท่อทั้งหมดที่มีอยู่จะมีอิทธิพล
ต่อพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นอย่างมาก ต่อมเหล่านี้จะท างานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะเร่ิมท าหน้าที่
ผลิตฮอร์โมนอันจะมีผลต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก ต่อมไร้ท่อที่ส าคัญมีดังนี้ 
   4.1 ต่อมพิทูอิทาร่ี (Pituitary Gland) หรือต่อมใต้สมอง เป็นต่อมที่ควบคุม   
การท างานของต่อมอื่น ๆ เกือบทั่วร่างกาย ต่อมนี้มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของ
ร่างกายและควบคุมการเผาผลาญอาหาร (Metabolism) ในร่างกาย 
   4.2 ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Gland) เป็นต่อมที่อยู่ตรงคอติดกับหลอดลม จะ
เร่ิม ท างานตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์มารดาและท างานต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ต่อมไทรอยด์จะสร้าง
ฮอร์โมน ไทรอกซินซึ่งมีไอโอดีนเป็นสารประกอบ ควบคุมการเผาผลาญอาหารและการ
เจริญเติบโตของร่างกาย ถ้าต่อมไทรอยด์ท างานน้อยเกินไป การเจริญเติบโตทางสมองและร่างกายจะ
ล่าช้า แต่หากท างานมากเกินไป จะท าให้เป็นเด็กอยู่ไม่สุข สมองจะถูกกระตุ้นให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา 
   4.3ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid Gland) เป็นต่อมเล็ก ๆ อยู่ติดกับต่อม
ไทรอยด์ มี 4 ต่อม สร้างฮอร์โมนพาราทาร์มานควบคุมปริมาณแคลเซียมและการเผาผลาญอาหาร 
(Calcium Metabolism) และยังช่วยในการเสริมสร้างกระดูก 
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   4.4 ต่อมอะดรีนัล (Adrenal Gland) ต าแหน่งของต่อมนี้อยู่ เหนือไต
ประกอบด้วย 2 ต่อมย่อยอยู่ติดกันคือ 
 1.Medulla เป็นต่อมที่อยู่ส่วนกลางของ ท าหน้าที่สร้างฮอร์โมน
อะดรีนาลีน 
 2.Cortex เป็นส่วนที่ห่อหุ้ม  Medulla ไว้  ส่วนนี้ท าหน้าที่ส ร้าง
ฮอร์โมนมากมายหลายชนิด และท าหน้าที่ต่างกัน ตามปกติต่อมอะดรีนัลจะผลิตฮอร์โมนออกมาน้อย 
แต่หาก บุคคลมีอารมณ์โกรธหรือมีความตึงเครียด ต่อมนี้ก็จะผลิตฮอร์โมนออกมามาก 
   4.5 ต่อมเพศ (Gonads) ในเพศชายคืออัณฑะ ในเพศหญิงคือรังไข่ ต่อมนี้
จะ ไม่ท างานในวัยเด็ก ฮอร์โมนจากรังไข่ในเด็กจะท างานเร็วกว่าต่อมอัณฑะในเด็กชาย ถ้าต่อมทั้งสอง
นี้ท างานล่าช้า เด็กก็จะมีลักษณะเป็นเด็กตลอดเวลา แต่ถ้ามีฮอร์โมนเพศมากเกินไปก็จะท าให้เป็น
หนุ่มสาวเร็ว ฮอร์โมนกระตุ้นการท างานของต่อมเพศจะเสริมสร้างลักษณะทางเพศเบื้องต้น 
(Primary Sex Characteristics) คือกระตุ้นให้รังไข่ผลิตไข่ กระตุ้นให้อัณฑะผลิตอสุจิ และยังท าให้
ขนาดของอวัยวะเพศเจริญมากขึ้น 
   4.6  ต่อมไทมัส (Thymus Gland) อยู่เหนือหัวใจ จะท างานตอนระยะวัย

เด็ก    มีหน้าที่ควบคุมไม่ให้เด็กมีความต้องการทางเพศเร็วเกินไป และพอเข้าสู่วัยรุ่นต่อมนี้จะ

หายไป 

   4.7 ต่อมไพนีล (Pineal Gland) ต าแหน่งของต่อมอยู่ใกล้กับมันสมอง ต่อม

นี้จะท างานในวัยเด็ก เช่นเดียวกันกับต่อมไทมัส และจะท างานช้าลงเมื่อ เข้าสู่วัยหนุ่มสาว         

(จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์  2543 : 13 – 36) 

 

 2. พัฒนาการทางอารมณ์ 

  ลักษณะของอารมณ์พื้นฐานของวัยรุ่น 

  1.  อารมณ์รัก ความรัก (Affection) เป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์อย่างหนึ่งของมนุษย์ที่

แสดงต่อบุคคลหรือสิ่งของ ความรักเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต     

เช่น การแสวงหาเกียรติชื่อเสียงฐานะต าแหน่งในสังคมกล่าวได้ว่าความรักเป็นกระบวนการทาง

สัญชาติญาณและการเรียนรู้ความรักในทางจิตวิทยาเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและมีความลึกซึ้ง ให้ความสุข

และสมหวังในชีวิตได้ ขอบข่ายในเร่ืองของความรักไม่ใช่เร่ืองจ ากัดแคบแค่ความรักฉันหนุ่มสาว   

แต่ความรักมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่รักของพ่อแม่ รักของญาติพี่น้อง คนรัก ตลอดจนชาติบ้านเมือง 

ลักษณะของความรักจะแผ่ขยายวงกว้างขึ้น  ออกจากตนเองไปสู่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดจนถึงบุคคล 

ภายนอก ความรักจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางสังคมหรืออีกนัยหนึ่งคือเกิดจากการเรียนรู้ บุคคล
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เรียนรู้ที่จะรักจากประสบการณ์วัยเด็กที่ได้รับจากพ่อแม่ และบุคคลรอบข้างในครอบครัว เด็กที่

ไม่ได้รับความรักจากผู้ใดในครอบครัวย่อมไม่มีวันจะรักใครได้ เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นจึงมี

พฤติกรรมก้าวร้าวระราน ก่อปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ได้ง่าย ความรักของวัยรุ่นนั้นเป็นสิ่งที่แปลกและ

น่าตื่นเต้น ความรักเพศตรงข้ามเป็นความรักที่เกิดจากฮอร์โมนเพศ ซึ่งแต่เดิมมีเพียงความรักและ

ผูกพันภายในครอบครัว ต่อมาจึงหันมาสนใจเพื่อนรุ่นเดียวกันและเพศตรงข้ามซึ่งเป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาตทิี่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความรักในวัยรุ่นสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

   1.1  ความรักตนเอง เกิดจากการเห็นความส าคัญของตนเอง การเร่ิมดูแล

สุขภาพ ร่างกายด้วยการออกก าลังกาย การบริหารร่างกาย การระมัดระวังดูแลรักษาทรวดทรงให้

สวยงาม การดูแลบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย ทรงผม พิถีพิถันในเร่ืองการเลือกซื้อเสื้อผ้า รองเท้า 

กระเป๋าหรือสิ่งประกอบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตัวเอง 

   1.2  ความรักเพื่อน ในช่วงวัยแรกรุ่นเด็กจะมีเพื่อนมากมาย กลุ่มเพื่อนจะ

รวม   ผู้ที่มีลักษณะนิสัยใจคอและรสนิยมเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนเพศเดียวกัน ลักษณะการ

คบ จะเป็นการคบกันในกลุ่มใหญ่ แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลาย จ านวนเพื่อนในกลุ่มจะลดลงโดยให้

ความสนิทสนมกันมากขึ้นและช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน มีการติดต่อสัมพันธ์กันตลอดเวลาแม้ว่า

จะพบเจอกันที่โรงเรียนแล้วก็ตาม ยังต้องมีการเขียนจดหมายหรือคุยโทรศัพท์กันอีกได้นาน ๆ 

   1.3  ความรักที่มีต่อบุคคลที่ตนชื่นชมเป็นพิเศษ เป็นความรู้สึกที่เด็กวัยรุ่น

มีต่อบุคคลที่เก่ง มีความสามารถในด้านที่ตนสนใจอยู่ จะเป็นความรู้สึกเหมือนบุคคลนั้นเป็น

วีรบุรุษ และจะเอาเป็นแบบอย่าง เด็กจะพยายามติดตามข่าวสาร ผลงาน ความเคลื่อนไหว บุคคลที่เด็ก

วัยรุ่นนิยมชมชื่นมักเป็นนักกีฬา นักดนตรี นักร้อง นักแสดง หรือแม้แต่บุคคลในครอบครัวที่

ประสบความส าเร็จในการเรียน การท างาน เด็กวัยรุ่นจะพยายามเลียนแบบวีรบุรุษของตนในด้าน

ต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย ทรงผม การพูดหรือวิธีการท างาน เด็กจะใช้ความพยายามที่จะรู้รายละเอียด

ของบุคคลเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จะพบได้จากการเขียนจดหมายไปสอบถามนิตยสารต่าง 

ๆ ที่เสนอคอลัมน์เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ตนสนใจ หรือโทรศัพท์ไปถามเร่ืองราวส่วนตัวหรือขอที่อยู่

เพื่อติดต่อเอง ในบางรายที่มีความเพียรพยายามมากจะไปดักพบเพื่อขอลายเซ็น ซึ่ง บางคร้ัง

จ าเป็นต้องหนีโรงเรียนไป สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่พฤติกรรมที่เกิดในช่วงวัยรุ่นทั้งสิ้น ผู้ใหญ่จึงควรให้

แนวคิดที่ถูกต้องแก่เด็กในกรณีที่เห็นว่าเด็กมีอาการ หลงใหลมากเกินกว่าเหตุหรือมีพฤติกรรม   

การเลียนแบบที่ไม่ดี อันจะเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลเสียทางด้านการเรียน และชีวิตในอนาคต 

   1.4  ความรักเพื่อนต่างเพศ เนื่องจากฮอร์โมนต่อมเพศเร่ิมท างานในช่วง

วัยรุ่นนี้ เด็กวัยรุ่นจึงมีความตื่นตัวทางเพศสูง มีความต้องการที่จะได้เป็นที่รัก ที่ปรารถนา ที่
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กล่าวขวัญถึงเพศตรงข้าม จึงมีความพยายามที่จะท าตัวให้เป็นจุดเด่น โดยจะเร่ิมท าตัวให้เป็นที่

น่าสนใจของ เพศตรงข้ามด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา เช่น การแต่งกายที่สะดุดตา การพูดจาที่สะดุดหู มี

การบัญญัติ  ค าใหม่ ๆ หรือที่เรียกว่าภาษาสแลงของวัยรุ่นขึ้น การพูดเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจ 

เป็นต้น   เด็กวัยรุ่นมักจะคิดว่าตนเป็นผู้ใหญ่แล้วและสามารถมีคู่รักได้ 

  2.  อารมณ์อิจฉาริษยา (Envy & Jealousy) ความอิจฉาริษยาเป็นปฏิกิริยาปกติที่พบ

ได้ในบุคคลทั่ว ๆ ไป เป็นลักษณะของอารมณ์ที่เกิดจากผลของการอบรมเลี้ยงดูในวัยเยาว์ที่มีสาเหตุ

ค่อนข้างซับซ้อน เด็กอาจมีปมด้อยในบางเร่ือง เช่น รูปร่างหน้าตาไม่สวย เรียนไม่เก่ง ยากจน ขี้โรค 

หรืออาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว เช่น บิดามารดาหย่าร้างกัน การ

ขาดบิดาหรือมารดาเลี้ยงที่ไม่ลงรอยกัน โดยปกติอารมณ์ริษยาจะเกิดคู่กับ      ความหึงหวงในตัว

บุคคลหรือสิ่งของที่ตนรัก เช่น ความรู้สึกริษยาที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนมาใกล้ชิดคนที่ตนรัก เช่น พ่อ แม่ 

พี่ น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว ความอิจฉาระหว่างพี่น้อง (Sibling rivalry) เป็นความอิจฉา

ที่เกิดขึ้นในระหว่างพี่น้องนี้หากได้รับการแก้ไขที่เหมาะสม จะน าไปสู่    การเกิดทักษะทางสังคม

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพัฒนาการของเด็ก 

  3.  อารมณ์สุข (Happiness) อารมณ์แห่งความสุขเป็นอารมณ์ที่รวมถึงอารมณ์ซาบซึ้ง

ประทับใจ (Appreciation) สิ่งที่ท าให้เด็กวัยรุ่นมีความสุข มักมีสาเหตุมาจากการเกิดความรู้สึกว่าตน

มีสถานภาพเหนือคนอ่ืน ความแน่ใจตัวว่ามีข้อดี การได้ระบายพลังงานในตัวเองออกไปบ้าง รวมทั้ง

การรับรู้เร่ืองตลกขบขัน เด็กวัยรุ่นมักซาบซึ้งประทับใจง่ายกับการกระท าของคนอ่ืน เนื่องจากมี

อารมณ์อ่อนไหวง่ายและมีจินตนาการสูง ความสุขของเด็กวัยรุ่นมักเกิดจากากรอยู่ร่วมกันกับกลุ่ม

เพื่อนที่ถูกใจ รู้ใจ จะพูดคุยกันด้วยเร่ืองจิปาถะ จะลืมความทุกข์ ความกังวลใจไปสิ้นใน       ชั่ว

ระยะหนึ่ง 

  4.  อารมณ์โกรธ  (Anger) เป็นอารมณ์หนึ่งที่พบเห็นได้ง่ายในเด็กวัยรุ่น 

นักจิตวิทยา พบว่า สาเหตุที่ท าให้เด็กโกรธ ส่วนใหญ่เป็นสาเหตุจากความสัมพันธ์ทางสังคม

มากกว่ากิจวัตรประจ าวัน เนื่องจากเด็กวัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายและรุนแรง จึงมีปฏิกิริยาต่อสิ่ง

ต่าง ๆ ที่มากระทบใจตัวเองง่ายมาก แต่พฤติกรรมที่แสดงอารมณ์โกรธของเด็กวัยรุ่นจะแตกต่างจาก

วัยเด็ก โดยปกติเด็กเล็กมักจะใช้วิธีการร้องไห้โวยวาย ดิ้น ท าลายสิ่ งของ เป็นการแสดงความไม่

พอใจ แต่เด็กวัยรุ่นจะมีพฤติกรรมตอบสนองที่ตรงไปตรงมาต่อบุคคลที่ท าให้โกรธ มีการตัดสินใจ

แบบหุนหันพลันแล่น ไม่มีการควบคุมอารมณ์ ขาดความยั้งคิดพฤติกรรมที่พบเห็นทั่วไปเมื่อเด็ก

วัยรุ่นมีอารมณ์โกรธ เช่น การชกต่อย ทุบตี การฟัน ให้ได้รับบาดเจ็บ ในบางคร้ังเด็กอาจเก็บเอาไว้

ในใจ หรือท าตัวเองบาดเจ็บ หรือมีอารมณ์พาลโกรธลงโทษสิ่งอื่นๆ 
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  5.  อารมณ์กลัว (Fear) อารมณ์กลัวเกิดจากประสบการณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความทรงจ า

ของเด็กแต่ละคน อารมณ์กลัวของแต่ละคนขึ้นอยู่กับ      ความแตกต่างระหว่างบุคคล กล่าวกันว่า 

อารมณ์กลัวเกิดจากการเรียนรู้ เด็ก ๆ จะรับรู้ถึงสิ่งที่   น่ากลัวจากผู้ใหญ่ ซึ่งเด็กอาจไม่เข้าใจว่า

เพราะเหตุใดตนจึงต้องกลัว ความกลัวเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความปลอดภัย หรือภาวะที่คิด

ว่ามีอันตรายเกิดขึ้น มนุษย์จะมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้ตนไม่ปลอดภัย 

 

 3.  พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของวัยรุ่นถือเป็นพัฒนาการที่ส าคัญอีกด้านหนึ่ง เมื่อเด็ก  เข้าสู่

วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเจตคติและพฤติกรรมทางสังคมทุกอย่าง วัยรุ่นต้องการอิสรเสรี

ภาพในด้านการคบเพื่อน การเที่ยวเตร่ เมื่อวัยรุ่นรู้สึกว่าตัวเองขาดความมั่นใจ พวกเขาจะชดเชย

ความรู้สึกนั้นด้วยการหันเข้าหาเพื่อน การเลือกเข้ากลุ่มเพื่อนเป็นการชดเชยสิ่งที่เขาต้องการ ซึ่ง

บางคร้ังพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถตามใจได้ เนื่องจากยังมองเห็นว่ายังเด็กอยู่ หรือยังเล็กเกินไป จึง

มักไม่ค่อยอนุญาตให้ไปเที่ยวกันตามล าพัง เด็กวัยรุ่นมักมีพฤติกรรมต่อต้านและไม่ค่อยอยาก

สนทนากับสมาชิกในบ้าน แต่อยากคุยกับเพื่อนมากกว่าเพราะรู้สึกเป็นอิสระดี การที่เด็กได้คบเพื่อน

ตามความพอใจของตนหรือการได้อยู่กับเพื่อนนั้นก็ให้ประโยชน์หลายอย่างแก่เด็ก เช่น การปรับตัว 

การวางตัวให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อน การประนีประนอมกันระหว่างกลุ่ม กล่าวได้ว่า การปรับตัวให้

เข้ากับสังคมถือเป็นงานพัฒนาการที่ยากที่สุดของเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    การปรับตัวให้เข้า

กับเพศตรงข้าม เด็กมีความพยายามที่จะหาเอกลักษณ์ของตนเองให้ได้ (Ego Identity)  เพื่อจะได้มี

ความมั่นใจในตัวเองและพร้อมที่จะก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งเมื่อวัยรุ่นพัฒนามากขึ้น เขาจะสามารถพัฒนา

ภาพพจน์ของตนเองอย่างแท้จริงได้โดยไม่ต้องการเพื่อนเพื่อมาชดเชยในสิ่งที่เขาขาดอีกต่อไป เด็ก

จะเร่ิมค้นหาเพื่อนแท้ที่แสดงตัวอย่างแท้จริง และพร้อมที่จะปกป้องเพื่อนด้วยกัน 

  ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น 

  อิริคสัน (Erikson 1963) นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกันที่ให้ความส าคัญของสังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางจิตใจที่มีผลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์ เขากล่าวถึงพัฒนาการของ

มนุษย์ในช่วงวัย 12 – 18 ปี ว่าเป็นช่วงวัยที่สามารถหาเอกลักษณ์ของตนเองได้ (Identity) และมี 

ลักษณะของความปรารถนาที่จะเป็นเสมือนผู้หนึ่งผู้ใดในสังคม (Identification) หมายถึง กระบวนการ

ของการเลือกคุณลักษณะบางอย่างของผู้อ่ืนมาใช้เป็นลักษณะของตนเอง และส่วนใหญ่ตัวแบบคือ

พ่อแม่หรือจากครูอาจารย์ในโรงเรียน การเลียนแบบนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นเฉพาะทางดีเสมอไป     เด็ก

วัยรุ่นที่ได้รับประสบการณ์ที่รุนแรง โหดร้ายในชีวิต อาจจะรับเอาคุณสมบัติที่แข็งกร้าว ก้าวร้าว 
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รุนแรงมาไว้ได้ เด็กวัยนี้จะเร่ิมต้องการคนเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้สึกต้องการ

แสดงให้พ่อแม่เห็นว่าเขาพึ่งตนเองได้ และจะมีความรู้สึกที่ภาคภูมิใจในตนเอง อุปสรรค อย่างหนึ่ง

ที่ท าให้เด็กวัยรุ่นไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้นั้นคือ การที่ยังต้องอาศัยเงินของพ่อแม่ 

นอกจากนั้น ฟรอยด์ (Freud) เจ้าของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psycho analysis) ยังได้กล่าวว่าความส าคัญของปม

ออดิปุสคอมเพล็กซ์ (Oedipus Complex) นั้นส่งผลมาถึงช่วงวัยรุ่นตอนต้นเป็นอย่างมาก การที่

เด็กชายมีความรู้สึกรักแม่ หวงแหนแม่ในวัยเด็ก ได้พัฒนามาเป็นความสนใจในเพื่อนหญิง จาก

การศึกษาพบว่า เพื่อนหญิงคนแรกของเด็กวัยรุ่นชายจะมีลักษณะบางอย่างที่ท าให้เขานึกถึงแม่ อาจ

เป็นรูปร่าง หน้าตา น้ าเสียงหรือแม้กระทั่งการมีอาชีพเดียวกันกับแม่ ในท านองเดียวกันเพื่อนชาย

คนแรกของเด็กวัยรุ่นหญิงมักจะมีคุณสมบัติบางประการที่คล้ายคลึงกับพ่อ เช่น ท่าทาง อาชีพ 

ลักษณะนิสัย หรืออารมณ์ นอกจากนั้นวัยนี้ยังเต็มไปด้วยพลังของความต้องการทางเพศ (Sexual 

Instinct) ที่อยู่ใต้อ านาจของมโนธรรม ความถูกต้อง ศีลธรรม และระเบียบของสังคม (Super Ego) 

เด็กวัยรุ่นจะมีความรู้สึกผิดละอาย และเป็นบาปที่มีความต้องการทางเพศเกิดขึ้น และมีความวิตก

กังวลเกี่ยวกับเร่ืองเพศอย่างมาก 

 

  ลักษณะทางสังคมของวัยรุ่น 

  เด็กวัยรุ่นทั่วไปมีลักษณะทางสังคม ดังนี้ 

  1.  มีความสนใจในเร่ืองต่าง ๆ น้อยลงแต่มองอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ความสนใจใน 

เร่ืองบางอย่างอาจมีอิทธิพลมาจากเพื่อนวัยเดียวกัน เนื่องจากใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน      การ

เที่ยวเตร่ การสนทนาในเร่ืองต่าง ๆ อาจเป็นสาเหตุแห่งการเร่ิมสนใจในเร่ืองบางเร่ืองและต้องการรู้

ให้ลึกซึ้งขึ้น เด็กจะแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น หาหนังสืออ่าน ซักถามจากผู้รู้ เขียน

จดหมายหรือใช้โทรศัพท์เพื่อซักถาม 

  2.  มีการแสดงออกที่เหมาะสมตามเพศและวัยมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเจตคติ

และพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นตามเพศและวัย เด็กจะมีความพยายามในการปรับตัวให้เหมาะสม

กับสถานภาพทางสังคมของตนเองมากขึ้น เด็กในกลุ่มจะมีอิทธิพลต่อกัน เด็กจะเรียนรู้การรักษา

มิตรภาพ ความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม 

  3.  การคบเพื่อนจะเร่ิมมีมาตรฐานทางวัฒนธรรมแบบผู้ใหญ่ เด็กวัยรุ่นจะพัฒนา

รูปแบบตลอดจนเหตุผลในการเลือกคบเพื่อนมากขึ้นตามวัย แนวคิดในการเลือกเพื่อนจะเปลี่ยนไป 

เช่น ในวัยเด็กจะมีการคบเพื่อนกลุ่มใหญ่ คบเพื่อนเที่ยวหรือเล่นด้วย แต่เมื่อเติบโตขึ้นจ านวน

สมาชิกในกลุ่มจะเร่ิมลดน้อยลงจะมีการเลือกสรรมากขึ้น มีการเลือกคบเพื่อนที่เข้าใจ มีความเห็นอก
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เห็นใจซึ่งกันและกัน และมีความรู้สึกลึกซึ้งผูกพันกันมากขึ้น วัยรุ่นมักมีเพื่อนสนิท 1 – 2 คน         ที่

สามารถพูดคุยและระบายสิ่งต่าง ๆ ให้กันและกันฟังได้ แต่บางคนอาจมีเพื่อนจากกลุ่มย่อยหลาย

กลุ่มมารวมกัน แต่ไม่ว่าจะมีจ านวนเท่าใดกลุ่มเพื่อนที่วัยรุ่นคบกันอยู่ จะมีการแสดงออกที่ แสดงให้

เห็นการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และได้ท าสิ่งต่าง ๆ ที่สนใจร่วมกัน สถานภาพของเด็กวัยรุ่น

จะได้รับการยอมรับในกลุ่มมากกว่าจากพ่อแม่ บางคนไม่กล้าแต่งตัวหรือท าสิ่งใดที่ผิดจากกลุ่มเลย แต่

เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลาย เด็กจะค่อย ๆ แยกตัวออกจากกลุ่มและเร่ิมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความคิดเห็น

ของเพื่อน ๆ ในกลุ่มด้วย ในขณะเดียวกันก็เร่ิมมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้น และสามารถตัดสินใจ

ด้วยตัวเองได้ เขาจะเร่ิมเบื่อความคิดของกลุ่มและหันมาสร้างสรรค์แบบแผน    ของตนเอง นั่นคือ

การก้าวสู่สภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องทิ้งเพื่อนไปเสียหมด เพียงแต่

เปน็การมองเพื่อนในอีกมุมหนึ่งเท่านั้น 

  4.  ยอมรับการเป็นสมาชิกของหมู่คณะตามค่านิยมและความสนใจในสิ่งเดียวกัน 

เด็กเร่ิมมีความเป็นตัวของตัวเอง ความเข้าใจในตัวเอง ต้องการเลือกกลุ่มเพื่อนเพื่อให้มีความรู้สึก

มั่นใจและปลอดภัยและสามารถถกปัญหากันได้ จากการศึกษาของ สนิฟลี่ (Snively 1986) พบว่า 

เด็กส่วนมากได้ประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับเร่ืองราวต่าง ๆ จากสภาพการเรียนการสอน

ที่มาจากการแสดงความคิดเห็น ความเชื่อ ค่านิยม และความรู้สึกของกลุ่มเพื่อนร่วมชั้น และเพื่อน

ร่วมกลุ่ม 

  5.  มีความคิดถึงเร่ืองฐานะ ยศศักดิ์และต าแหน่งมากขึ้น เด็กวัยรุ่นเร่ิมมีความคิด

เป็นตัวของตัวเอง ต้องการมีผู้น ากลุ่ม ในกรณีของการเป็นผู้น ากลุ่ม โดยทั่วไปมักเป็นเด็กที่มาจาก

ครอบครัวที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจดี เพราะสามารถเข้ากับสังคมทุกรูปแบบได้       ใน

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มักมีการเลือกสรรตัวแทน หรือมีการแต่งตั้งต าแหน่งต่าง ๆ เพื่อมอบหมาย

หน้าที่ในแต่ละบทบาทให้ชัดเจน 

  6.  มีกิจกรรมทางสังคมที่มีพิธีรีตองมากขึ้น มีความรับผิดชอบในสังคมมากขึ้น 

ต้องการมีส่วนเข้าช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับผู้ใหญ่ 

  7.  มีการนัดพบเพื่อนต่างเพศบ่อยขึ้น มีความสัมพันธ์เพื่อการมีครอบครัวมากขึ้น 

เด็กวัยรุ่นจะแสวงหาวิธีการอ่านใจเพื่อนเพศตรงข้ามที่ตนสนใจด้วยวิธีการต่าง ๆ การคบหาสมาคม

ในชั้นแรก ๆ นั้นเป็นในลักษณะศึกษานิสัยใจคอซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การมีชีวิตคู่ร่วมกันต่อไป 
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4.  พัฒนาการทางสติปัญญา 

 นักจิตวิทยาหลายคนที่พยายามศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์และมี

ความเห็นตรงกันว่า สติปัญญาของมนุษย์จะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ระหว่างอายุ 18 – 20 ปี และยังพบว่ามี

ความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญาของเด็กกับตัวแปรอ่ืนอีกหลายตัว ได้แก่ 

  1.  ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว เช่น ความรัก ความผูกพันในบ้านเป็นส่วน

หนึ่งที่ช่วยท าให้เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาสูงหรือต่ าได้ 

  2.  วัฒนธรรมในสังคมไทยมีการอบรมสั่งสอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ ไม่ให้เถียงต่อปาก

ต่อค า ไม่ขัดแย้งเมื่อผู้ใหญ่ให้ข้อคิดเห็น สิ่งเหล่านี้มีส่วนท าให้เด็กไทยไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ 

และมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ช้ากว่าเด็กทางยุโรปและอเมริกา 

  3.  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว จากสถิติพบว่า การตายของเด็กทารก มัก

เกิดขึ้นในครอบครัวที่มีรายได้ต่ ามากกว่าครอบครัวที่มีรายได้สูง ยิ่งกว่านั้นเด็กที่มาจากครอบครัว ที่มี

รายได้ต่ าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าและมีอัตราการก่ออาชญากรรมสูงกว่าครอบครัวที่มี

รายได้สูง 

  4.  ขนาดของครอบครัว จากการส ารวจและทดสอบโดยทั่วไปพบว่า เด็กที่มาจาก

ครอบครัวขยาดเล็ก จะมีสติปัญญาสูงกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพราะครอบครัว

ขนาดเล็กดูแลเอาใจใส่ลูกหลานในครอบครัวได้ดีกว่าครอบครัวขนาดใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังพบอีก

ว่าเด็กในรุ่นลูกหลานเหลน จะมีสติปัญญาสูงกว่ารุ่นพ่อ รุ่นปู่ ทั้งนี้เนื่องมาจากผลกระทบของ

สิ่งแวดล้อม 

 

ความต้องการทางจิตวิทยาของวัยรุ่น (Psychological Need) 

 ความต้องการทางด้านจิตวิทยา เป็นความต้องการทางด้านจิตใจซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด ในวัยรุ่นสิ่งที่

เด็กต้องการทางด้านน้ี ได้แก่สิ่งเหล่านี้ 

 1.  ต้องการเป็นเจ้าของในสิ่งของต่าง ๆ เช่น เด็กวัยรุ่นต้องการมีห้องส่วนตัวเพื่อตกแต่งห้องให้

เป็นแบบที่ตนพอใจ มีของใช้ส่วนตัวไม่ปะปนกับใคร และในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้ใครมาใช้

ของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 2.  ต้องการความส าเร็จ ได้แก่ ความส าเร็จในการเรียน การกีฬา การท างานและ     การท า

กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม เพื่อให้เกิดความชื่นชมชอบพอในกลุ่มเพื่อนและกลุ่มพ่อแม่พี่น้อง     ใน

ความส าเร็จของตนมีความต้องการปฏิบัติตนให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่ืน 
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 3.  ต้องการความมั่นคงในความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัยจากพ่อแม่พี่น้องและ

บุคคลในครอบครัว แม้ว่าเด็กวัยรุ่นดูเหมือนว่าจะเติบโตมากแล้วก็ตาม แต่ก็ยังต้องการความรักจาก

ผู้ใหญ่และผู้ที่ใกล้ชิด รวมทั้งจากเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ ความรักเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุด

ที่มนุษย์จะมอบให้ซึ่งกันและกัน เด็กที่ไดรับความรัก ความอบอุ่นเพียงพอตั้งแต่     วัยเด็กจะเป็น

เด็กที่มีพื้นฐานมั่นคงในความรัก มีความมั่นใจในตนเอง อันจะน าไปสู่ความรัก   ความเมตตาในตัว

บุคคลอ่ืนในสังคมด้วย จากปัญหาสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันจะพบว่า เด็กที่ไม่เคยได้รับความรักความ

อบอุ่นจากใคร จะเป็นเด็กที่ไม่มีความรักให้ใครและรักใครไม่เป็น มองโลกใน แง่ร้าย ขี้อิจฉา และมี

พฤติกรรมก้าวร้าวระราน 

 4.  ต้องการมีอิสรภาพและเสรีภาพ เป็นความต้องการที่รุนแรงมากในวัยนี้เด็กต้องการ

แสดงออกว่าตนเป็นผู้ใหญ่ ต้องการเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นส่วนตัว ไม่ชอบให้ผู้ใหญ่มาก้าวก่ายใน

ชีวิตตน ไม่ชอบให้ใครมาสอน เมื่ออยู่ในวัยเด็กโลกของเด็กคือพ่อแม่ เด็กจะรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย 

ต้องการความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เด็กจะรู้สึกเขินอายที่ชีวิตจะยังขึ้นอยู่ กับพ่อ

แม่ เด็กต้องการอิสรภาพ ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องการให้มีใครมาคอยอบรมสั่งสอน   แต่

ในขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกขัดแย้งภายในจิตใจระหว่างการเป็นตัวของตัวเองกับการพึ่งพิงพ่อ

แม่ ขณะที่เขาไม่ต้องการความคิดเห็นใด ๆ จากพ่อแม่ แต่เขาก็ไม่กล้าเผชิญกับโลกภายนอกอย่าง

กล้าหาญ อิสรภาพที่เด็กวัยรุ่นต้องการมากที่สุดคือ อิสระในด้านการแต่งกาย การคบเพื่อน การใช้

จ่ายเงินทอง การเทียวเตร่ วัยรุ่นต้องการท าตามใจตัวเอง แลไม่ต้องการให้ใครมาบังคับ หรือออก

ค าสั่งและรวมทั้งไม่ต้องการตอบค าถามที่เป็นส่วนตัวด้วย และไม่เฉพาะกับวัยรุ่น 

 5.  ต้องการมีต าแหน่งหน้าที่ในสังคม คือ ความต้องการให้สังคมยอมรับนับถือตน    การได้

เข้ากลุ่มเพื่อน การได้แสดงความสามารถให้เพื่อนประจักษ์และยอมรับ นับเป็นความปรารถนาที่สุดของ

วัยรุ่น เช่น อยากเป็นนักกีฬาที่เก่ง เป็นขวัญใจประจ าโรงเรียน หากวัยรุ่นคนใดสามารถ  พาตัวเอง

มาถึงจุดนี้ได้ก็จะกลายเป็นบุคคลที่กลุ่มเพื่อนวัยรุ่นชื่นชอบ เพราะโดยธรรมชาติของวัยรุ่นแล้ว    

พวกเขามักมีวีรบุรุษประจ าใจและจะพยายามยึดถือและปฏิบัติตาม เช่น วีรบุรุษทางการกีฬา การดนตรี 

เป็นต้น วีรบุรุษเหล่านี้เป็นไปตามค่านิยมของวัยรุ่นแต่ละยุคแต่ละสมัย 

 6.  ต้องการมีประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่อยู่เสมอ เนื่องจากวัยรุ่นมีความ

ต้องการรับรู้สิ่งใหม่ที่ตื่นเต้น ท้าท้าย เนื่องมาจากความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง   ความ

ต้องการด้านนี้อาจจะรุนแรงมาก และหากผู้ใหญ่กีดกัน ห้ามปรามไม่ให้สนุกสนานกันทั้ง ๆ ที่สิ่ง

เหล่านี้ไม่ได้ให้ผลเสียแต่อย่างใด เช่น การเที่ยวเป็นกลุ่ม การเต้นร า การร้องเพลงเสียงดัง ๆ เด็กจะมี
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การซ่อนเร้น ปิดบัง หลอกลวง และสร้างปัญหาสังคมอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาเร่ืองเพศ ปัญหาเร่ืองยาเสพ

ติด เป็นต้น 

 7.  ต้องการความปลอดภัย เนื่องจากเด็กวัยรุ่นยังมีความไม่มั่นใจในตัวเอง ความรู้สึกระแวง

ว่าตนจะผิดพลาดท าให้เด็กเกิดความว้าวุ่นและต้องการความปลอดภัย   เด็กต้องการครอบครัวที่อบอุ่น

เป็นสุข และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต การเห็นทางในการประสบความส าเร็จในวัยผู้ใหญ่จะช่วยให้

เด็กมีความมั่นคงทางจิตใจ 

 8.  ต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่ ต้องการให้ผู้ใหญ่เห็นว่าตนมีความสามารถและใช้

ความสามารถนั้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ การได้รับมอบหมายให้ท างานเพื่อผู้อ่ืนจึงเป็นสิ่งที่

เด็กวัยรุ่นภูมิใจ เช่น การจัดต้ังชมรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น การออกค่ายอาสาช่วยสอนหนังสือตามถิ่น

ทุรกันดาร อย่างไรก็ตามการท างานดังกล่าวต้องเป็นการท างานเป็นทีม เพราะเด็กต้องการท างาน

เป็นกลุ่มมากกว่างานที่ต้องท าคนเดียว 

 9.  วัยรุ่นต้องการความเท่าเทียม ความยุติธรรมและความเสมอภาคกันในทุกด้าน    เด็ก

วัยรุ่นจะรู้สึกโกรธถ้ารู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม จะแสดงออกอย่างชัดเจนให้เห็นว่าตนไม่

พอใจและต้องการได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 

 10.  วัยรุ่นต้องการมีหลักการและอุดมการณ์ หลักการและอุดมการณ์ที่สามารถยึดไว้เป็น

แนวทางปฏิบัติเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัยรุ่นจะพยายามเลือกหาหลักการ หลักปรัชญาหรือ     

อุดมคติที่ตนพอใจเพื่อเป็นหลักประกันว่าตนมีแนวทางที่ดียึดถือไว้ โดยทั่วไปแล้วเด็กมักยึด   ความ

มัธยัสถ์ในการใช้จ่ายตามแบบอย่างที่พ่อแม่ปฏิบัติกันมา เป็นต้น บ้านและโรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่

ส าคัญที่สุดที่จะส่งเสริมให้เด็กสร้างปรัชญาของชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพของสังคมและ

สร้างมาตรฐานของศีลธรรมให้แก่ตนเอง 

 ความต้องการที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านใดก็ตาม เมื่อมนุษย์เกิดความ

ต้องการในสิ่งนั้น ความต้องการนั้นจะกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมการดิ้นรน การแสวงหาเพื่อให้

ได้ในสิ่งที่ต้องการ และหากไม่สมปรารถนาก็จะแสดงอาการต่าง ๆ กัน เช่น เกิดภาวะ   ความคับ

แค้นใจ ความไม่สบายใจ หรือความตึงเครียด และต้องหาทางระบายอารมณ์ออกมาด้วยวิธีการต่าง ๆ 

กันเพื่อปรับตัวให้ได้ มิฉะนั้นความต้องการดังกล่าวจะยังคงรุมเร้าให้จิตใจมีแต่   ความทุกข์ได้ เด็ก

วัยรุ่นควรได้รับการแนะน าดูแลให้รู้จักใช้ความทุกข์เป็นพลังในการต่อสู้ชีวิต รู้จักวิธีการหาทาง

ออกในทางที่เหมาะสมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดได้โดยการเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การ

ท่องเที่ยวทัศนศึกษา การท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การท างานให้สังคมจะท าให้เด็กลืมความ

ทุกข์และความต้องการที่ไม่สมปรารถนาของตนไป เพราะเด็กจะพบเห็นบุคคลในสังคมที่มีปัญหา 
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มีความขาดแคลนในด้านต่าง ๆ มากกว่าตน ผู้ใหญ่สามารถชี้แนะให้เด็กพบว่าความสุขอันเกิดจาก

การให้เป็นความสุขที่แท้จริงเมื่อเด็กสัมผัสได้ด้วยตนเอง เด็กจะเกิดความปิติยินดีและเพลิดเพลินกับ

กิจกรรมต่าง ๆ  ยิ่งมีความสุข พลังงานที่มีอยู่มากในเด็กวัยรุ่นท าให้เด็กสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ได้นาน ๆ โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และเมื่อเด็กพบว่าตนสามารถใช้พลังงานของตนท าประโยชน์ให้

สังคมได้ เด็กจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจ (พรพิมล  เจียมนาครินทร์ 2539 : 102 – 110) 

 

ความสนใจเร่ืองเพศและเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น 

 เด็กวัยรุ่นต้องการท าตัวให้เป็นที่พอใจของเพศตรงข้าม มีความพยายามในการเรียนรู้

เร่ืองราวของเพศตรงข้าม สนใจในการสร้างเสน่ห์และความประทับใจแก่เพื่อนต่างเพศ วัยรุ่นมี

ความสนใจที่จะแสวงหาความรู้และบทบาทเกี่ยวกับเร่ืองเพศจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพราะความรู้  

เกี่ยวกับเพศเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการปรับตัวทางเพศก่อนที่จะต้องรับผิดชอบต่อชีวิต

การแต่งงานในวัยผู้ใหญ่ แหล่งความรู้เร่ืองเพศ คือ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง กลุ่มเพื่อน หนังสือ และ

สื่อสารมวลชนต่าง ๆ จากรายงานกรมสามัญศึกษาที่ศึกษากลุ่มวัยรุ่นระหว่างอายุ 10 – 19 ปี พบว่า 

วัยรุ่นไทยมีปัญหาสุขภาพทางเพศที่เด่นชัด นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับความรู้ทางเพศจากหนังสือเรียน 

17.9%  ได้รับความรู้จากครู 17.7%  ได้จากเพื่อน 17.0%  และพบว่า เมื่อเด็กมีปัญหาจะปรึกษาเพื่อน 

32%  ปรึกษาพ่อแม่ 24%  และมีความต้องการให้ฝ่ายแนะแนวในโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา 99.5%  

(จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ 2543 : 132 – 136) 

 ความรักเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น 

 เนื่องจากฮอร์โมนต่อมเพศเร่ิมท างานในช่วงวัยรุ่นนี้ เด็กวัยรุ่นจึงมีความตื่นตัวทางเพศสูง มี

ความต้องการที่จะได้เป็นที่รัก ที่ปรารถนา และที่กล่าวขวัญถึงเพศตรงข้าม จึงมีความพยายามที่จะ

ท าตัวให้เป็นจุดเด่น โดยจะเร่ิมท าตัวให้เป็นที่น่าสนใจของเพศตรงข้ามด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา เช่น 

การแต่งกายที่สะดุดตา การพูดจาที่สะดุดหูมีการบัญญัติค าใหม่ ๆ หรือที่เรียกว่าภาษาแสลงของ

วัยรุ่นขึ้น การพูดเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจ เป็นต้น เด็กวัยรุ่นมักจะคิดว่าตนเป็นผู้ใหญ่แล้วและ

สามารถมีคู่รักได้ ความรักในช่วงวัยรุ่นนี้ จะมีหลายประเภท ได้แก่ 
 1.  ความรักแบบเด็ก ๆ (Puppy love) เป็นความรักแบบหลงใหล ใฝ่ฝัน งมงาย ชั่วครู่ชั่วยาม 
เป็นความรักชนิดไม่มีเหตุผล ไม่สนใจสิ่งใด ๆ มักจะเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นตอนต้นและตอนกลาง 
ความรักชนิดนี้ไม่จีรังยั่งยืน หากพบคนคนใหม่ที่ถูกใจกว่า สวยกว่า หล่อกว่า ก็จะเปลี่ยนใจได้ง่าย ๆ 
 2.  ความรักแบบชื่นชมบูชา (Hero Worshipping) เป็นความรักที่อาจจีรังยั่งยืนหรือไม่ก็ได้ 
ความรักชนิดนี้เป็นไปตามความสนใจของคนใกล้ชิดหรือกลุ่มสนิท เช่น การคลั่งดารา คลั่งนักกีฬา เด็ก
วัยรุ่นมีความคลั่งไคล้บุคคลที่เป็นเสมือนตัวแทนของความใฝ่ฝันของตนเองที่มีอยู่ในใจ 
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 3. ความรักในเพศเดียวกันหรือผิดเพศ (Sex Aversion) พฤติกรรมรักเพศเดียวกันมีปรากฏทั้ง
เพศหญิงและเพศชาย เป็นลักษณะของการไม่สนใจเพศตรงข้าม (จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 2543: 81–82) 
 การคบเพื่อนต่างเพศในวัยเรียน 
 ในสังคมไทย ความเชื่อ ความนิยม ทัศนคติ ขนธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะเร่ืองเพศหากจะมองย้อนไปในสมัยโบราณ จะ
เป็นว่ามีการห้ามคบเพื่อนต่างเพศ แต่เมื่ออารยธรรมตะวันตกได้เร่ิมเข้ามาในประเทศไทย มีผลท า
ให้ความเชื่อค่านิยมและทัศนคติเร่ิมเปลี่ยนแปลง สังคมไทยจึงยอมรับให้มีการคบเพื่อนต่างเพศได้
มากขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในขอบเขตของวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา การคบเพื่อนต่างเพศเป็น
สิ่งที่สังคมได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ เพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ค่านิยมส่วนมาก
มักจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลจึงต้องเปลี่ยนไป หากยังคง   
ยึดมั่นกับค่านิยมสังคมเดิมจะเกิดความล้าหลัง ดังนั้นในการคบเพื่อนต่างเพศจึงมีลักษณะเป็นสากล
มากขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน (กรมพลศึกษา, หน่วยศึกษานิเทศก์ 2530 : 88 – 89) 
 เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็ก เป็น
ผู้ใหญ่ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ (วีรวัฒน์  วรรณศิริ  2525 : 225)  ซึ่งในช่วงระยะของการเร่ิมเข้าสู่
วัยรุ่นพบว่าส่วนใหญ่จะเร่ิมมีพฤติกรรมทางเพศออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน คือ เร่ิมให้    ความสนใจ
ต่อตนเอง โดยเฉพาะในเร่ืองของการรักสวยรักงามและการแต่งกาย เด็กวัยรุ่นในวัยนี้จะเร่ิมสนใจ
ต่อเพศตรงข้าม และอยากได้รับความสนใจจากเพื่อนต่างเพศเช่นกัน เด็กวัยรุ่นทั้ งชายและหญิงจะ
เร่ิมพยายามที่จะดึงดูดความสนใจจากเพื่อนต่างเพศเป็นส าคัญ โดยจะสังเกตเห็นว่าเด็กวัยรุ่นจะมี
การแต่งกายที่ทันสมัยนิยม เพื่อให้เกิดจุดเด่นและเป็นที่สนใจมากขึ้น หรืออาจมี   การแสดง
ความสามารถพิเศษให้ออกมา เช่น การเล่นดนตรี หรือการเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถ เป็นต้น จาก
พฤติกรรมทางเพศต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นการน าไปสู่การคบเพื่อนต่างเพศและการออกเที่ยว กับเพื่อนต่าง
เพศ 
 

อุดมคติของวัยรุ่น 

 ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่เด็กพัฒนา “หลักการต่าง ๆ บนพื้นฐานของทฤษฎีต่าง ๆ” ดังนั้น เด็ก

วัยรุ่นจะพัฒนาสิ่งที่เป็นอุดมคติในแง่มุมต่าง ๆ  

 พัฒนาการทางสติปัญญาและการรู้จักหาเหตุผลเชิงศีลธรรมจรรยาท าให้เด็กคิดนึกถึงสิ่งที่

เป็นอุดมคติหากเด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งทางตรงหรือและทางอ้อมในแง่มุมต่าง ๆ เช่น 

การมีชีวิตอุดมคติ สังคมที่เป็นอุดมคติ หลักวิชาในแต่ละสาขาที่เป็นอุดมคติ ก็จะท าให้เขามีอุดมคติ

ในทิศทางที่ตน สังคมและหลักวิชานั้น ๆ พึงประสงค์ 

 พร้อม ๆ กับการแสดวงหาอุดมคติ เด็กวัยรุ่นจะเรียนรู้สิ่งต่อไปนี้ 
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 1.การท าสิ่งใด ๆ นั้นมีทางเลือกและทางออกของปัญหาหลายแง่มุม 

 2.คิดนึกถึงวิธีที่จะท าให้มนุษยชาติพ้นทุกข์ทั้งในแง่ส่วนตัวและแง่สังคม เช่น ปัญหาความ

ยากจน ความสับสนของสังคม การคอรัปชั่น การท าลายสิ่งแวดล้อม ปัญหาจราจร ปัญหาการขาด

วินัยในสังคม 

 3.ความคิดนึกเหตุผลด้านปรัชญาทางศาสนา วิถีชีวิตที่เป็นอุดมคติ 

 การสอนในสิ่งที่เป็นอุดมคติให้แก่วัยรุ่นและกระท าได้ง่ายกว่าในทุก ๆ วัยที่ผ่านมา เพราะ

ถูกกับอัธยาศัยวัยรุ่น เนื่องจากเด็กวัยรุ่นก าลังแสวงหาจุดมุ่งหมายของชีวิต ของวิชาชีพ และของ

สังคม การสอนในวัยเด็กกว่านี้เป็นช่วงที่เด็กเล็กเกินกว่าจะเข้าใจ หากสอนในวัยสูงกว่าก็เป็นช่วงที่

คนไม่ค่อยสนใจ อนึ่งหากการศึกษาสมัยปัจจุบันไม่สามารถสร้างอุดมคติวั ยรุ่น (adolescent 

idealism) ในทางที่เป็นประโยชน์และพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ แล้ว การพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไป

ในทิศทางที่พึงประสงค์ก็คงเป็นไปได้ยาก 

 

 ปัญหาของวัยรุ่น 

 แม้เป็นที่ยอมรับกันว่าวัยรุ่นผู้มีพัฒนาการด้วยดีตามวัย มักเข้าสู่วัยนี้และผ่านพ้นวัยนี้ไป

อย่างไม่เป็นคนเจ้าปัญหา แต่ก็มีวัยรุ่นที่ปรับตัวไม่ได้ หรือปรับตัวไม่ถูกวิธี กลายเป็นวัยรุ่นที่เป็น

ปัญหา วัยรุ่นเหล่านี้อาจน าความเดือดร้อนมาสู่ตนเองหรือ/และครอบครัว สังคม ซึ่งมีหลายประเภท 

แต่จะเลือกน ามาอภิปรายเฉพาะปัญหาของวัยรุ่นที่ส าคัญ ๆ บางปัญหา ดังนี้ 

1. แรงกดดันจากพ่อแม่ 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พ่อแม่ของเด็กที่เป็นชนชั้นกลางมีความพยายามที่จะสร้างฐานะให้

มั่นคงเพราะสภาพสังคมบีบรัดผลักดันให้ต้องยกฐานะขึ้น ดังนั้นพ่อแม่จึงมักจะตั้งความคาดหวังเอาไว้ที่

ลูก ๆ ของตน ให้ลูกเป็นตัวแทนของความส าเร็จที่ตนขาดไป พ่อแม่จะใช้เด็กเป็นเคร่ืองบ่งบอกสถานะ

ของตนเอง การเข้าโรงเรียนที่ดีมีชื่อเสียง การแต่งตัวที่ดูดี การเรียนพิเศษ การสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

กลายเป็นเร่ืองที่ส าคัญที่สุดที่ตอกย้ าให้กับเด็ก เด็กจะไม่มีโอกาสเป็นคนปานกลางธรรมดา แต่

จะต้องเป็นเด็กดีเยี่ยม เด็กจะกวดวิชา เรียนพิเศษ สอบเข้าโรงเรียนอนุบาล ไปจนถึงมหาวิทาลัย เด็ก

บางพวกนอกจากจะเรียนหนังสือแล้วจะมีตารางกิจกรรมเกือบตลอดเวลา เด็กจะ ต้องเรียนเปียโน 

ดนตรี ว่ายน้ า วาดรูป เต้นบัลเล่ต์ และอ่ืน ๆ ซึ่งอาจเรียกว่าเด็กถูกวางโปรแกรมมากมายเกินความ

จ าเป็น (Over program) เราจะพบพ่อแม่ที่พยายามผลักดันให้ลูกเป็นนักดนตรี นักกีฬา หรืออ่ืน ๆ 

และเด็กหลายคนที่มีชื่อเสียง ในด้านดนตรี กีฬา หรือนักแสดงจะมีปัญหาชีวิตส่วนตัว เนื่องจากถูก

ผลกัดันให้โตเร็วและมีความรับผิดชอบเร็วเกินวัย 
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 ปัญหาที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับเด็ก จะด้วยปัญหาการหย่าร้าง ท างานหนัก พ่อแม่เดี่ยวและ

หรืออ่ืน ๆ ก็ตาม พ่อแม่เหล่านี้อาจผลักภาระความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลลูก ๆ ไปให้พี่

วัยรุ่นซึ่งโตกว่าทั้ง ๆ ที่พี่ ๆ อาจยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะดูแลน้อง ๆ ได้ เด็กวัยรุ่นบางคนอาจถูก

ผลักให้มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจเร่ืองส าคัญ เช่น ช่ วยแม่ตัดสินใจว่าจะฟ้องหย่าพ่อดี

หรือไม่ จะหาเงินมาช่วยจุนเจือครอบครัวมากน้อยแค่ไหนอย่างไร เด็กวัยรุ่นเป็นเด็กที่จะมีปัญหา

มากในกรณีที่พ่อแม่หย่าร้างเพราะเด็กจะถูกระบายและรับรู้ความเครียด ความกลัว ความเหงา ว้าเหว่

ของพ่อแม่ยุคใหม่ ในบางท้องถิ่นเด็กวัยรุ่นถูกผลักให้รับภาระของครอบครัวโดยการเป็นโสเภณี 

2. แรงกดดันจากโรงเรียน 

 ในสังคมเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยใหม่ เราต้องการคนที่มีความสามารถและมีทักษะสูงตามไป

ด้วย โรงเรียนมีภาระหน้าที่ที่จะผลิตบุคลากรป้อนให้กับสังคม โรงเรียนสมัยใหม่จึงมักจะถูกเรียกว่า

เป็น “อุตสาหกรรม” ที่ผลผลิตคือ เด็ก โรงเรียนจับเด็กเข้าสู่สายการผลิต วางโปรแกรม และออกมา

เป็นผลผลิตที่สังคมอุตสาหกรรมต้องการ 

 โรงเรียนสมัยใหม่จึงจับวิชาต่าง ๆ ยัดเยียดให้เด็กได้รับอย่างเร่งรีบ เด็กจะถูกวางโปรแกรม

สอนให้ท าข้อสอบมากกว่าที่จะให้ความรู้พัฒนาการไปตามล าดับวัยที่เหมาะสมกับเด็ก 

 เด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมจะมีการแข่งขันกันสูง เด็กจะต้องประสบผลส าเร็จทั้งใน

โรงเรียนและในการแข่งขันกันเข้ามหาวิทยาลัย หากเข้าไม่ได้นอกจากจะท าให้เกิดการสูญเสียความ

ภาคภูมิใจในตนเองแล้ว ยังจะมีปัญหาทางอารมณ์อื่น ๆ เช่น อับอายเพื่อนฝูง ครู และถูก  แรงกดดัน

จากพ่อแม่อีกด้วย 
3. แรงกดดันจากสื่อมวลชน 

 ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีโอ มีบทบาทต่อความคิดและทัศนคติของเด็ก ภาพความรุนแรง 
ความสัมพันธ์ทางเพศ มีอิทธิพลต่อสิ่งที่เด็กเชื่อถือ ยึดเอาเป็นแบบอย่าง เด็กได้เห็นภาพหวาดเสียว
ในขณะที่เด็กอาจจะยังอยู่ในวัยที่รับเร่ืองเหล่านั้นไม่ได้ หรือยังไม่สามารถแยกแยะ   ตรึกตรองได้ว่า
สิ่งที่เห็นหรือได้ยินนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
 นิตยสาร วารสาร หนังสือ เป็นสื่อที่เด็กสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ในทางกลับกัน ภาพยนตร์
หรือละครชีวิตครอบครัวที่ปรากฏทางโทรทัศน์บ่อยคร้ังก็ดูดีเกินจริง ชวนให้เด็กชื่นชม เพ้อฝัน    
พอ ๆ กับภาพยนตร์ที่ขายความรุนแรงและเร่ืองเพศ 
 นอกจากนั้น ตัวเอกต่าง ๆ ในโทรทัศน์ หนังสือ หรือวิดีโอ ส่วนใหญ่ก็มักเป็นบุคคลที่ดูมี
ความเก่งเกินจริง มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ทุกด้าน เด็กวัยรุ่นมีสภาพธรรมชาติที่ส าคัญคือ 
แสวงหาปรัชญาอุดมการณ์ชีวิต เลียนแบบและนับถือผู้ที่ตนชื่นชอบ จึงยึดถือบุคคลเหล่านั้นเป็น
แบบอย่างซึ่งเด็กอาจมีความสามารถไม่เพียงพอ หรือบุคคลเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่ผู้สร้างคิดฝันขึ้น 
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ไม่มีบุคคลเช่นนั้นในชีวิตจริง เมื่อเขาไม่สามารถถีบตัวไปถึงเป้าหมายที่นึกฝันวางไว้ จึงท าให้เกิด
ความสับสนใจจนอาจกลายเป็นเด็กวัยรุ่นที่ต้องใช้กลไกป้องกันตัวมากมาย เพ้อฝัน หรือแสดงออก
แปลก ๆ เพื่อให้ตนได้เป็น “พระเอก” “นางเอก” ตามที่ตนเรียนรู้และเลียนแบบจากสื่อมวลชน     
ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว ในบางกรณีกลายเป็นเด็กเคร่งเครียดหรือประพฤติผิดทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 วัยรุ่นท่ีไม่มีความสุขในการเรียน 

 เน่ืองจากวัยรุ่นมักเป็นระยะขั้นสุดท้ายหรือเกือบสุดท้ายของการเรียนแบบทางการ (Formal 
Education) ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพและโลกครอบครัว การเรียนรู้ในระยะนี้มักเป็นการเรียนที่หนักหนา
จริงจังและแข่งขันส าหรับเด็กส่วนมาก มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีความด้อยในด้านความสามารถในการ
เรียนรู้ (Learning Disabilities) กลุ่มอาการด้อยความสามารถในการเรียนนี้ถ้าได้รับการแก้ไข ตั้งแต่วัย
เด็กตอนปลายก็จะเรียนได้ดีมีความส าเร็จในช่วงวัยรุ่น แต่ก็มีเด็กอีกประเภทหนึ่งในระยะวัยรุ่นที่
เรียนอยู่ในโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอย่าง “ไม่มีความสุข” 
 เด็กวัยรุ่นพวกนี้มีพฤติกรรมโดยรวม ที่อาจสังเกตเห็นได้ เช่น ท าผิดซ้ าแล้วซ้ าอีก (เช่น มา
โรงเรียนสายเสมอ สกปรก ประพฤติพิกล ๆ แต่ไม่ท าร้ายคนอ่ืน หรือทรัพย์สินของใคร) ผู้ใหญ่และ
ครูประณามเด็กว่าเจ้าปัญหา ด่าว่าหรือลงโทษโดยวิธีต่างๆ เด็กมีปฏิกิริยาโต้ตอบ เป็นต้นว่า เรียน
เลว สอบตก หนีโรงเรียน ไม่ยอมท างาน ฝ่าฝืนกฎระเบียบ สูบบุหร่ี ดื่มเหล้า ประพฤติผิด  ทางเพศ 
ท าลายตนเอง หรือฆ่าตัวตาย 
 ได้มีผู้ท าการศึกษาเด็กเหล่านี้และพบว่าลักษณะร่วมกันของเด็กกลุ่มนี้คือ ไม่ใช่เด็กโง่ รู้ว่า

อะไรผิดอะไรถูก อะไรควรอะไรไม่ควร ไม่ชอบตัวเองพร้อมกับเกลียดชังผู้อ่ืน เบื่อ ไม่อยากท าอะไร  ไม่

รู้ว่าจะท าไปท าไม วัยรุ่นเหล่านี้มักทอดอาลัย มองไม่เห็นว่าตนจะเปลี่ยนให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและต่อการเรียนของตนได้อย่างไร  ข้อที่ร้ายที่สุดก็คือมักเป็นเด็กที่พ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้ง ไม่

อยากรับผิดชอบต่ออนาคตของเด็ก พ่อแม่ให้ความสนใจเมื่อเด็กมีปัญหาเท่านั้น เมื่อเด็กท าดี ไม่เคย

ให้ก าลังใจหรือพยายามรับรู้ความสามารถของเด็ก เด็กเหล่านี้มีความสนิทสนมกับผู้ใหญ่ไม่กี่คน ไม่

มีความสุขที่ได้อยู่กับพ่อแม่ระยะสั้น ๆ สิ่งที่ประทับใจเด็กก็คือ พ่อแม่หรือและผู้ใหญ่     ที่ตนรู้จัก

ไม่เคยยกย่องชื่นชมตนเลย มีแต่ค าสั่งหรือค าแนะน าบอกให้ตนท าโน่นท านี่ ผู้ใหญ่นึกไม่ถึงว่าการบอก

แนะน าเด็กคือการต าหนิติเตียน เด็กถือว่าเป็นการลงโทษ 

 แนวทางแก้ไข 

 1. ต้องให้โอกาสแก่เด็ก ให้โอกาสที่จะให้เข้ารับรู้ว่าตนเป็นคนมีค่า 

 2. ให้เขาเห็นความหมายของสิ่งที่เรียน 

 3. ให้เขามีศรัทธาในตัวเอง และมองเห็นว่าตนสามารถพัฒนาตน หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่

ชีวิตที่ดีว่า สามารถเป็นผู้เรียนที่มีความสุขได้ และสามารถสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกกับผู้อ่ืนได้ 
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 4. ผู้ใหญ่รู้จักฟังเด็กบ้าง แสดงความสนใจในตัวเขาบ้าง 

 5. ให้เด็กมีโอกาสได้พบปะกับผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเขา ไม่ประณาม แต่เห็นใจ และสนับสนุน

ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าผู้ใหญ่ก็มีจุดอ่อน มิใช่ผู้วิเศษ 

 6. ผู้ใหญ่มีเมตตาต่อเด็ก ปฏิบัติดูแลเขาเหมือนกับช่วยเพื่อนที่มีปัญหา ให้ความสนใจและ

ชื่นชมเขาเมื่อเขาท าอะไร ๆ เป็นผลส าเร็จ เป็นชิ้นเป็นอัน รู้จักปฏิเสธเมื่อเด็กท าไม่ถูกต้อง     ไม่หา

เสียงและความรักจากเด็กโดยตามใจเด็กไปในทุก ๆ เร่ือง 

 7. ฝึกหัดให้เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง ให้เด็กรู้จักลองผิดลองถูก และถือเอาความผิดเป็น

บทเรียนเพื่อแก้ไข เพื่อจะได้รู้จักรับผิดชอบตนเองในอนาคต 
 8. ควรค านึงถึงความบกพร่องทางกายของเด็กอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อาจท าให้เรียนอย่างไม่มี
ความสุข เช่น โภชนาการ การพักผ่อนที่เพียงพอ พัฒนาทางด้านการเคลื่อนไหวและด้านการรับรู้ 
 
5. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ (2544:1-4, 7-9) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองสมองพบว่า สมอง
มีศักยภาพในการคิดและการเรียนรู้ โดยการท างานของเซลล์สมองในส่วนต่างๆ ท าให้สมองมีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้จากธรรมชาติ และจากข้อมูลรอบตัวน ามาวิเคราะห์สร้าง
ความรู้ นั่นคือกระบวนการคิด ความคิดได้เกิดขึ้นในสมอง ซึ่งจะมีการคิดค้นและผลผลิตตามมา 
สมองสามารถรับรู้ เรียนรู้ทั้งส่วนย่อยและส่วนรวม สามารถคิดค้นหาความหมายค าตอบให้กับ
ค าถามต่างๆ และเรียนรู้พัฒนาความคิดใหม่ๆ ขึ้นมาได้ กระบวนการเรียนรู้ของสมองจึงเกี่ยวข้อง
กับปฏิสัมพันธ์ 5 มิติของการคิด ได้แก่ 1) เจตคติ และ ความตระหนักเชิงบวก เกี่ยวกับ การเรียนรู้  
2) การบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมา 3) การขยายและการวิวัฒนาการความรู้ 4) การใช้ความรู้อย่างมี
ความหมาย 5) การสร้างความเคยชินในการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริงจึงมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงทักษะด้านเทคนิคที่ส าคัญต่อการเรียนรู้รายวิชา เพื่อปรับความ
เข้าใจในวิธีการเรียน เพื่อน าความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และเพื่อ
ปลูกฝังทัศนคติทางวิชาชีพ ซึ่งล้วนส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มความรับผิดชอบในการเรียนรู้สู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต หลักการพื้นฐานส าคัญของการเรียนรู้คือ ความรู้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้ว 
และสิ่งที่นักเรียนต้องการจะรู้ โดยปกตินักเรียนจะใช้ความรู้ที่มีอยู่ตีความสิ่งที่นักเรียนไม่รู้ ถ้า
นักเรียนไม่สามารถเชื่อมเนื้อหาสาระใหม่  สู่สิ่งที่รู้แล้ว การเรียนรู้จะประสบความยุ่งยากมาก ดังนั้น
กิจกรรมการขยาย และการวิวัฒนาการความรู้จึงประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การ
เปรียบเทียบ การจ าแนก การน าเสนอ การสรุป การวิเคราะห์   สิ่งผิดพลาด การสนับสนุน สร้าง
ระบบรักษาประโยชน์ และการวิเคราะห์เป็นส่วนๆ โดยนักเรียนต้องได้รับ การเสริมแรงจากครูเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนสร้างความเคยชินในการคิด และกระบวนการเรียนรู้ (Marzano. 1992:6, 69, 137) 
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ลักษณะการเรียนรู้ตามธรรมชาติของนักเรียน ได้แก่ นักเรียนทุกคนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
จากการสังเกต และการกระท าของผู้อ่ืน นักเรียนจะหาความคิดรวบยอดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
และจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันที่มีความหมายส าหรับนักเรียน เพราะโดยธรรมชาติมนุษย์
พยายามที่จะค้นหาความจริง และท าความเข้าใจเกี่ยวกับโลก มนุษย์จึงพยายามที่จะคิดอย่างมีระบบ 
และมีเหตุผล เร่ิมจากการรับรู้ และการจ าประสบการณ์ต่างๆ การจัดระบบข้อมูลจากการรับรู้ และ
ความจ า โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านการรับรู้และ การ
จัดระบบข้อมูลจะเก็บไว้ในความจ า และสามารถดึงกลับมาใช้ได้อีก ประสบการณ์ใหม่จะช่วยขยาย
การคิดให้กว้างออกไป การคิดจะปรับเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่เพื่อที่จะท าความเข้าใจโดยใช้
เหตุผล เพราะเหตุผลจะช่วยให้นักเรียนคิดได้ดีขึ้น (เยาวรัตน์ ทัศเกตุ. 2542:23-24) ทักษะการคิด
วิเคราะห์จึงเป็นทักษะหนึ่งที่สามารถปฏิบัติและประยุกต์ให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน เพราะ
เป็นเร่ืองของความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกิดจากกิจกรรมทางสมองตามความเชื่อของ บลูม 
และเพียเจท์ (วิไลพร ค าเพราะ. 2539:66) โดยการใช้ภาษาสื่อความคิดซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถ
จัดระบบความคิดของตนเองได้แม่นย าขึ้น และเป็นไปอย่างมีไหวพริบเพราะประเภทของค าจะสื่อ
ถึงข้อมูลที่ได้รับมา และสื่อถึงความคิดของคนนั้นด้วย ภาษาสื่อความคิดจะส่งเสริมมาตรฐานการ
คิด โดย การพยายามเสาะแสวงหาหลักฐาน และเหตุผลสนับสนุน บางคร้ังก่อให้เกิดระดับวาทะ
กรรมเมื่อนักเรียนใช้ค าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการคาดหมาย ครูควรส่งเสริมนักเรียนใช้ภาษาสื่อ
ความคิดให้มี ความหลากหลายยิ่งขึ้น การคิดเป็นความอยากรู้อยากเห็น และเต็มไปด้วยค าถาม การ
เผชิญสิ่งแปลก ความชัดเจนและความระมัดระวังตลอดจนการรวบรวมอย่างเป็นระบบ การถ่ายโยง
ความรู้จึงเป็นพื้นฐานการศึกษาที่นักเรียนจะสามารถถ่ายโยงสิ่งที่นักเรียนได้รู้ และเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้โดยอาศัยความสามารถทางการคิด (Tishman; Perkins; & 
Jay.1995:12-21,50, 156, 161)  

ผู้วิจัยพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยมีสาระ
ครอบคลุม ทั้งองค์ความรู้ และทักษะการคิด โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ให้สามารถเกิดในตัว
นักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพราะทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นการเรียนรู้หนึ่งที่ส่งเสริม การ
เรียนรู้สาระต่างๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ 
  วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ. (2527)  ได้ศึกษาเร่ืองนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  พบว่า  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการเรียน  ได้แก่ มีความสนใจ
ในวิชาที่เรียนผู้สอนให้ความเป็นกันเองและวิธีสอนของอาจารย์ ปัจจัยที่ท าให้นิสิตนักศึกษาสนใจ
การเรียนมากที่สุดมี 3 ปัจจัย คือ ผู้สอนเตรียมการสอนเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเองและมีความ
กระตือรือร้นในการสอน นอกจากนั้นยังพบปัญหาด้านการเรียนการสอน  คือ วิธีการสอนไม่ดี  
บรรยายไม่เป็น  และน่าเบื่อ นิสิตนักศึกษาเกียจคร้าน ง่วงนอน เบื่อขาดสมาธิ ต าราและห้องเรียนไม่
พอ 
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 อัญญา   กรคณิตนันท์. (2527).  ได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง   ตัว
แปรอันดับคะแนนสอบคัดเลือก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจ านวนปีที่ศึกษา ผลการวิจัย พบว่า
อันดับการเลือกกับคะแนนสอบเข้า และอันดับการเลือกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์
กัน กล่าวคือ ผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าสูงมีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงด้วย  และ อันดับ
การเลือกสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายความว่าผู้ที่มีอันดับการเลือกไว้เป็นอันดับแรกๆ 
ย่อมมีผลสัมฤทธิ์สูง 
 วิลาวรรณ  พันธุ์พฤกษ์  และสุนันท์  สังวรวงษ์พนา  (2524)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง
อ ง ค์ ป ร ะกอบที่ มี ต่ อ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ยนของนั ก ศึ ก ษ า คณะพย าบ าล ศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนตัวของนักศึกษาปัญหา
ของนักศึกษา  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและองค์ประกอบที่สามารถร่วมกันท านาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  ในการวิจัยเป็นวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 399 คน จากผลการวิจัย  สรุป
ได้ว่า  
  1.  ชั้นปีที่ศึกษาและอายุของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  2.  องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามชั้นปีพบว่านักศึกษาปีที่ 2 องค์ประกอบด้านอายุและ
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาได้รับทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 
3 คือ ด้านภูมิล าเนาของนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ด้านค่าใช้จ่ าย   ที่นักศึกษาที่ได้รับจาก
บุคคลอ่ืน ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่มีองค์ประกอบใดที่สัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.  นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีองค์ประกอบ
ในด้านค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาได้รับจากบุคคลอ่ืน และมีอายุความสัมพันธ์กับสัมฤทธิ์ผลการเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

4. ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษามีความสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ า 
ส่วนรายได้ของบิดามารดา ปัญหาเกี่ยวกับอาจารย์  และปัญหาครอบครัวของนักศึกษามี
ความสัมพันธ์ในทางบวกระดับต่ ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
                5.  องค์ประกอบที่สามารถร่วมกันท านายผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา      คณะ
พยาบาลศาสตร์    คือปัญหาครอบครัวนักศึกษา   รายได้ของบิดามารดา   ปัญหาเกี่ยวกับอาจารย์และ
ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา ซึ่งอธิบายความแปรปรวนของสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษาได้
ร้อยละ 6.21 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
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  รหัน  แตงจวน. (2537). ได้ศึกษาวิจัยในเร่ืองปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักศึกษามัธยมแห่งหนึ่ง ตามโครงการคุรุทายาท  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษานั้นมี  9  ตัวประกอบ  ได้แก่ 
 ตัวประกอบที่ 1  คุณลักษณะของผู้สอน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 10 ตัวแปร ได้แก่  ใช้วิธี
สอนที่ท าให้เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น  ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนของ แต่ละคน  เอาใจใส่
ผู้เรียนทุกคน ชมเชยและให้ก าลังใจเมื่อผู้เรียนท างานที่มอบหมายได้ดี ใช้วิธีสอนให้เหมาะสมกับ
เน้ือหาสามารถรับรู้อย่างฉับไวต่อความรู้สึกของผู้เรียนและมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเหมาะสม  มี
ความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนได้เป็นอย่างดี       มีการประเมินผู้เรียนตลอดเวลา
ขณะสอนเพื่อจัดการสอนให้เหมาะสม มีภูมิความรู้ในวิชาที่สอน และผู้สอนใช้สื่อการสอน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน 
  ตัวประกอบที่ 2  การบริหารหลักสูตรและการบริการ ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 6    ตัว
แปร  ได้แก่ การจัดการเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมในการเรียนวิชาใหม่ให้เกิดความ  เข้าใจ
เร็วขึ้น  ปริมาณเนื้อหาในแต่ละวิชามีความเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือ
ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการเรียนได้เป็นอย่างดี ใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับวิชา    ที่เรียน  วิชาที่
เรียนสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและตารางเรียนแต่ละวิชาที่จัดให้อย่างเหมาะสม 
  ตัวประกอบที่ 3  ประวัติภูมิหลังของผู้เรียน ประกอบตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร อันได้แก่ 
เลือกเรียนวิชาเอกได้ตรงกับความสามารถ และความสนใจของตนเอง  และทราบวิธีการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
  ตัวประกอบที่ 4  การบริหารของสถาบัน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 4 ตัวแปร อันได้แก่ มี
สถานที่นั่งพักผ่อนนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอ มีบริการน้ าด่ืมที่สะอาดอย่างเพียงพอ  มีห้องส าหรับ
ค้นคว้าล าพังหรือเป็นห้องท างานกลุ่มและจ านวนเอกสารต าราที่ใช้ประกอบการเรียน  การสอนใน
ห้องสมุดมีเพียงพอ 
  ตัวประกอบที่ 5  คุณลักษณะของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 3 ตัว
แปร  ได้แก่ มีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอที่จะศึกษาจนส าเร็จหลักสูตร  ใช้เอกสารประกอบ   การเรียน 
การสอน มากกว่า 1 เล่ม และห้องเรียนมีความสะดวกเพียงพอ 
  ตัวประกอบที่ 6  วิธีการสอน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 4 ตัวแปร ได้แก่ ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน      การเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม และยกตัวอย่างสถานการณ์จริงประกอบได้ชัดเจนมากขึ้น 
  ตัวประกอบที่ 7  ภาระหน้าที่ของผู้เรียน ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร อันได้แก่    
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอเมื่อมีโอกาส มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาให้ส าเร็จ
หลักสูตรได้และทบทวนความรู้เดิมก่อนเร่ิมสอนเนื้อหาใหม่ 
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  ตัวประกอบที่ 8  เจตคติของผู้เรียน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร อันได้แก่ ความ
คาดหวังเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้ท างานทันที มีความพอใจกับการที่ได้มีโอกาส     เข้าศึกษาใน
หลักสูตร และได้ประเมินความรู้ความสามารถของตนเองเป็นระยะ 
  ตัวประกอบที่ 9  แรงจูงใจของผู้เรียน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร ได้แก่ มีความ
สนใจเข้าศึกษาให้ได้รับปริญญาเป็นหลัก  อาจารย์มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน และได้รับการ
สนับสนุนจากครอบครัวในการศึกษา 
 

 พระมหาประยูร ธีรว โส (2548)ได้ศึกษาเร่ือง “การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยจิตสังคม
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 200 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย จากนิสิตคณะพุทธศาสตร์ จ านวน 40 คน คณะ ครุศาสตร์ จ านวน 40 คน คณะ
มนุษยศาสตร์ จ านวน 55 คน และคณะสังคมศาสตร์ จ านวน 65 คน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ แบบสอบถามความเชื่ออ านาจในตน แบบสอบถามลักษณะมุ่งอนาคต แบบสอบถาม
สุขภาพจิต แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย แบบสอบถาม ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต
และอาจารย์ แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับเพื่อน แบบสอบถามปัจจัยทางจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ และแบบสอบถามผลสัมฤทธิ์การเรียน ของนิสิต (เก่ง ดี มีความสุข) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัว
แปรตาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson – Product Moment Correlation 
Coefficient) และทดสอบนัยส าคัญด้วยค่าที (t-test) และการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการด้านดี ด้าน
เก่ง และความสุข ของนิสิตจากปัจจัยทางจิตสังคม ใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าน้ าหนักความส าคัญ  
(Beta-Weight) ของตัวแปร โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยการน าตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี 
Enter และ Block wise ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติของค่าน้ าหนักความส าคัญโดยการทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยจิตลักษณะ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน ลักษณะมุ่งอนาคต
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับอาจารย์ และสัมพันธภาพระหว่างนิสิต
กับเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของนิสิต ด้านดี ด้านเก่ง และด้าน
มีความสุข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ.01 ยกเว้นระดับสุขภาพจิต ไม่มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม และแยกรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 2. ปัจจัยทางจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การปรับตัวในการท างาน มีอิทธิพลมาก
ที่สุดในการพยากรณ์ผลการเรียนรวม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเก่ง และด้านมีความสุข  และ
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ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นตัวพยากรณ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุด  ในการพยากรณ์ผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านดี 
 3. ปัจจัยทางจิตลักษณะ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางชีวสังคมและภูมิหลัง ปัจจัยจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม ด้านเก่ง ด้านดี  และด้านมี
ความสุข 
 อรเพ็ญ เพชรรักษ์ (2542: บทคัดย่อ) ได้สรุปผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นไว้ว่า วัยรุ่นมีระดับคุณภาพชีวิตสูงเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักพึ่งตนเอง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต คือ ปัจจัยทางครอบครัวได้แก่
วิธีการอบรมเลี้ยงดูเป็นแบบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ด้วยกันกับบิดามารดา การ
สื่อสารในครอบครัว สมาชิกมีการพูดคุยปรึกษากัน ฐานะเศรษฐกิจครอบครัวมีรายได้ 20,000-
40,000 บาทต่อเดือน และปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัย เป็นหมู่บ้านจัดสรร ส่วน
ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต คือ ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน 
อิทธิพลของโรงเรียน และสื่อมวลชน 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเร่ือง   “ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษารหัส 52 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552”  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 52 จ านวนทั้งหมด 651 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2552 จ านวน 233 คน 
  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวม 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ  แบบส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2552 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา และหลักสูตร 
ข้อค าถามเป็นแบบตรวจค าตอบ (Check List) จ านวน 3 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
รหัส 52 มีองค์ประกอบทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้สอน ด้านการบริหารหลักสูตรและ
การบริการ ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน ด้านการบริหารของสถาบัน ด้านคุณลักษณะผู้เรียนและ
สิ่งแวดล้อม ด้านวิธีการสอน ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน และด้านเจตคติของผู้เรียน ข้อค าถามเป็น
แบบประเมินค่า 5 ระดับ 

 
 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เป็น
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับคือ 

   คะแนน  5  หมายถึง  มีผลมากที่สุด 
  คะแนน  4  หมายถึง  มีผลมาก  
   คะแนน  3  หมายถึง  มีผลปานกลาง 
   คะแนน  2  หมายถึง  มีผลน้อย 
   คะแนน  1  หมายถึง  มีผลน้อยที่สุด    
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 การแปลผลคะแนน 
 ผู้วิจัยแบ่งช่วงระดับคะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดยการ
หาความกว้างอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 
 อันตรภาคชั้น     =        พิสัย                 =       คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
                                                   จ านวนชั้น                                  จ านวนชั้น 
                                                                                =       5 – 1         =       1.33 
                                                                                           3 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลความหมายของระดับความต้องการ
ของนักศึกษาตามล าดับคะแนน ดังนี ้
 

คะแนนเฉลี่ย        3.67 – 5.00         หมายความว่า     มีผลมาก   
คะแนนเฉลี่ย        2.34 – 3.66         หมายความว่า     มีผลปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย        1.00 – 2.33         หมายความว่า     มีผลน้อย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม มี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ  เพื่อค้นหาประเด็นหลักของปัจจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และสร้างแบบสอบถามจากประเด็นที่ได้จ านวน 1 ชุด 

2. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม หากไม่สอดคล้องผู้วิจัยจะท าการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมเพื่อให้แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับการวิจัยมากที่สุด 

3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามตามความจริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากงานวิจัย และประมวลผลการวิจัย 
5. สรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารายงานวิจัย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพื่อบรรยายลักษณะ โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ได้แก่  การแจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) 
เพื่อศึกษาเร่ืองของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 โดย

การวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test และ F-test ตามคุณสมบัติของข้อมูล โดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญในการทดสอบเท่ากับ 0.05 
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ 
 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยเร่ือง  “ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษารหัส 52 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552”  ผู้วิจัยได้น าข้อมูล
ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้จ านวน  233  ชุด  ที่ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือแล้วมาท าการ
วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ไว้  3 
ส่วน  ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 ส่วนที่  3   ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  
 ส าหรับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ในบทนี้มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 X   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ได้จากตัวอย่าง 
 S.D.  หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง 
    หมายถึง  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มประชากร 
 t  หมายถึง  ค่าสถิติ  t  ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 t-Prob. , F-Prob. หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากค่าสถิติที่ใช้ในการ 
     ทดสอบสมมติฐาน 
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ส่วนที่  1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่  4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ลักษณะผู้ตอแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 78 33.5 
หญิง 166 66.5 

2. สาขาวิชา 

สาขาวิชาการตลาด 63 27.0 

 สาขาวิชาการจัดการ 53 22.7 

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 47 20.2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 70 30.0 

3. หลักสูตร 

4 ปี กลุ่มปกติ 32 13.7 

4 ปี กลุ่มค่ า 27 11.6 

4 ปี กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ 31 13.3 

2 ปี (ต่อเนื่อง) กลุ่มปกติ 60 25.8 

2 ปี (ต่อเนื่อง)  กลุ่มค่ า 57 24.5 

2 ปี (ต่อเน่ือง)  กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ 26 11.2 

รวม 233 100 

 
  จากตารางที่  4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนี้ เป็นนักศึกษา
รหัส 52 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์จ านวน 233 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 66.5 และ 33.5 ตามล าดับ เป็นนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาเป็นนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการและ
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 27.0 ร้อยละ  22.7 และร้อยละ 
20.2 ตามล าดับ  และเป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่องกลุ่มปกติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
25.8 รองลงมาเป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่องกลุ่มค่ า คิดเป็นร้อยละ 24.5 และเป็น
นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 4 ปี กลุ่มปกติ นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ นักศึกษา
หลักสูตร 4 ปี กลุ่มค่ า และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี ต่อเน่ืองกลุ่มเสาร์-อาทิตย์ ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 
คิดเป็นร้อยละ 13.7 ร้อยละ 13.3 ร้อยละ 11.6 และ ร้อยละ 11.2 ตามล าดับ 
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ส่วนที่  2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 

การวิเคราะห์ถึงระดับคิดเห็นของปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภายใต้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้แก่             

   
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างให้

เป็นระดับที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง  ตามล าดับคะแนน โดยแบ่งได้ดังนี้   
 
คะแนนเฉลี่ย        3.67 – 5.00         หมายความว่า     มีผลมาก   
คะแนนเฉลี่ย        2.34 – 3.66         หมายความว่า     มีผลปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย        1.00 – 2.33         หมายความว่า     มีผลน้อย 
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ตารางที่  4.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านคุณลักษณะของผู้สอน 
  

ด้านคุณลักษณะของผู้สอน 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความหมาย 

ที่ได ้
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 

(2) 
ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1. วิธีการสอนท าให้เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น - 3.0 21.9 46.8 28.3 4.00 0.791 มาก 
2. ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้ เรียน   

แต่ละคน 
2.1 6.9 28.3 40.8 21.9 3.73 0.950 มาก 

3. มีการประเมินบทเรียนตลอดเวลา - 1.7 14.6 45.5 38.2 4.20 0.747 มาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม      3.98 0.641 มาก 

 
จากตารางที่  4.2  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้านคุณลักษณะของผู้สอน อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
ของระดับความเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าผู้สอนมีการประเมินบทเรียนตลอดเวลาในระดับ “มาก”
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าผู้สอนมีวิธีการสอนท าให้เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้นในระดับ 
“มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าผู้สอนตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนใน
ระดับ “มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.73 
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ตารางที่  4.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ 
  

ด้านการบริหารหลักสูตร 
และการบริการ 

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความหมาย 

ท่ีได้ 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1.การจัดเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์ที่
ส่งเสริมในการเรียนแต่ละรายวิชา 

0.4 1.3 23.2 37.8 37.3 4.10 0.829 มาก 

2.อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือให้
ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ 

0.9 3.0 11.2 29.6 55.4 4.36 0.860 มาก 

3.วิชาที่เปิดสอนมีความสอดคล่อง
กับความสนใจผู้เรียน 

- 0.9 16.7 43.3 39.1 4.21 0.743 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม      4.18 0.631 มาก 

 
จากตารางที่  4.3  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ใน
ระดับ “มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าวิชาที่เปิดสอนมีความสอดคล่องกับความสนใจผู้เรียน ใน
ระดับ “มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าการจัดเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมในการเรียนแต่ละ
รายวิชา ในระดับ “มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 
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ตารางที่  4.4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน 
  

ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความหมาย 

ท่ีได้ 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1 .  เ ลื อ ก เ รี ย น วิ ช า เ อ ก ต ร ง กั บ
ความสามารถของตนเอง 

0.4 1.3 12.0 14.6 71.7 4.56 0.786 มาก 

2 .  เ ลื อ ก เ รี ย น วิ ช า เ อ ก ต ร ง กั บ       
ความสนใจของตนเอง 

- 0.9 16.7 43.3 39.1 4.21 0.743 มาก 

3. เข้าใจกระบวนการรายละเอียด    
ในหลักสูตร 

0.4 3.0 13.3 28.8 54.5 4.34 0.852 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม      4.42 0.670 มาก 

 
จากตารางที่ 4.4  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าเลือกเรียนวิชาเอกตรงกับความสามารถของตนเอง ใน
ระดับ “มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าเข้าใจกระบวนการรายละเอียดในหลักสูตร ในระดับ 
“มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าเลือกเรียนวิชาเอกตรงกับความสนใจของตนเอง ในระดับ 
“มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 
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ตารางที่  4.5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการบริหารของสถาบัน 
 

      ด้านการบริหารของสถาบัน 

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความหมาย 

ท่ีได้ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1. มีสถานที่พักผ่อนนอกห้องเรียน
อย่างเพียงพอ 

5.2 9.0 39.9 33.0 12.9 3.39 0.995 ปานกลาง 

2 . มี ห้ อ ง คอมพิ ว เ ตอ ร์ส า ห รั บ
นั ก ศึ กษ า ค้ น ค ว้ า ง า นอ ย่ า ง
เพียงพอ 

1.3 7.7 39.5 35.2 16.3 3.58 0.898 ปานกลาง 

3. ห้องสมุดอ านวยความสะดวก
อย่างเพียงพอ 

0.4 0.9 12.0 13.3 43.3 4.28 0.741 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม      3.58 0.747 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านการบริหารของสถาบัน อยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าห้องสมุดอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอในระดับ 
“มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.28 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่ามีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาค้นคว้างานอย่าง
เพียงพอในระดับ “มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่ามีสถานที่พักผ่อนนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอในระดับ 
“มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.39 
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ตารางที่  4.6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านลักษณะของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม 

ด้านลักษณะของผู้เรียน 
และสิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความหมาย 

ท่ีได้ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1. ใช้เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนมากกว่า 1 เล่ม 

1.3 4.3 24.9 43.3 26.2 3.89 0.888 มาก 

2. มีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอที่จะ      
ศึกษาจนส าเร็จหลักสูตร 

0.9 2.1 16.3 40.3 40.3 4.17 0.839 มาก 

3. ห้องเรียนมีความสะดวกเพียงพอ 0.4 0.9 12.0 43.3 43.3 4.28 0.741 มาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม      4.11 0.669 มาก 

 

จากตารางที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านลักษณะของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าห้องเรียนมีความสะดวกเพียงพอในระดับ “มาก”โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.28 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่ามีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอที่จะศึกษาจนส าเร็จหลักสูตร ใน
ระดับ “มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนมากกว่า 1 เล่มใน
ระดับ “มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89 
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ตารางที่  4.7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านวิธีการสอน 
 

ด้านวิธีการสอน 

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความหมาย 

ท่ีได้ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1.  มีการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

0.4 1.3 23.2 37.8 37.3 4.10 0.829 มาก 

2 .  ก า ร เ รี ยนก า รสอนใช้ เ ว ล า
เหมาะสม 

1.7 3.4 24.9 38.6 31.3 3.94 0.924 มาก 

3.  การเรียนการสอนมีการถ่ายทอด
ให้เห็นถึงสถานการณ์จริง 

- 3.9 24.9 40.8 30.5 3.98 0.843 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม      4.01 0.679 มาก 
 

จากตารางที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านวิธีการสอนอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของระดับ
ความเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่ามีการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับ “มาก”โดย
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าการเรียนการสอนใช้เวลาเหมาะสม ในระดับ “มาก”โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าการเรียนการสอนใช้เวลาเหมาะสมในระดับ “มาก”โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94 
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ตารางที่  4.8 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน 
 

      ด้านภาระหน้าท่ีของผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความหมาย 

ท่ีได้ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1. ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง
สม่ าเสมอ 

0.4 3.9 36.1 33.0 26.6 3.82 0.888 มาก 

2. มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะ
ศึกษาให้ส าเร็จ 

- 3.9 24.9 40.8 30.5 3.98 0.843 มาก 

3.  มีการทบทวนความรู้เดิมก่อนเร่ิม
เรียนเนื้อหาใหม่ 

1.3 6.0 42.5 33.9 16.3 3.58 0.878 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม      3.76 0.695 มาก 
 

จากตารางที่ 4.8 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.76 โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
ของระดับความเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่ามีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาให้ส าเร็จในระดับ 
“มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอในระดับ “มาก”
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.82 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่ามีการทบทวนความรู้เดิมก่อนเร่ิมเรียนเนื้อหาใหม่ในระดับ 
“มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 
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ตารางที่  4.9 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเจตคติของผู้เรียน 
 

ด้านเจตคติของผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความหมาย 

ท่ีได้ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1 .  ความคาดหวังในการส า เ ร็จ
การศึกษา 

0.4 1.3 23.2 37.8 37.3 4.10 0.829 มาก 

2. มีการประเมินความรู้ของตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

0.9 3.9 28.3 37.8 29.2 3.91 0.895 มาก 

3. มีความคาดหวังต่ออาชีพเมื่ อ
ส าเร็จการศึกษา 

0.4 1.3 23.2 37.8 37.3 4.10 0.829 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม      3.95 0.703 มาก 
 

จากตารางที่ 4.9 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านเจตคติของผู้เรียน อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของ
ระดับความเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าความคาดหวังในการส าเร็จการศึกษาในระดับ “มาก”
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่ามีการประเมินความรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอใน
ระดับ “มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่ามีความคาดหวังต่ออาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับ 
“มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91 
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ตารางที่  4.10 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านแรงจูงใจของผู้เรียน 
 

      ด้านแรงจูงใจของผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความหมาย 

ท่ีได้ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1. อาจารย์เป็นกันเองกับนักศึกษา 1.7 3.4 24.9 38.6 31.3 3.94 0.924 มาก 
2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลใน

การเรียน 
1.3 6.0 42.5 33.9 16.3 3.98 0.898 มาก 

3 . ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
ครอบครัวในเร่ืองการศึกษา 

- 3.9 24.9 40.8 30.5 3.54 0.843 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม      3.83 0.670 มาก 
      
      จากตารางที่ 4.10 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านแรงจูงใจของผู้เรียน อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลในการเรียนในระดับ 
“มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าอาจารย์เป็นกันเองกับนักศึกษา ในระดับ “มาก”โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในเร่ืองการศึกษา
ในระดับ “มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 
 



 59 

ตารางที่  4.11 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านต่างๆ 

 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านต่างๆ 

 
X  S.D. 

ความหมาย 
ท่ีได้ 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้สอน 3.98 0.641 มาก 

2. ด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ 4.18 0.631 มาก 

3. ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน 4.42 0.670 มาก 
4. ด้านการบริหารของสถาบัน 3.58 0.747 ปานกลาง  

5. ด้านลักษณะของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม 4.11 0.669 มาก 
6. ด้านวิธีการสอน 4.01 0.679 มาก 
7. ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน 3.76 0.695 มาก 
8. ด้านเจตคติของผู้เรียน 3.95 0.703 มาก 
9. ด้านแรงจูงใจของผู้เรียน 3.83 0.670 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.98 0.525 มาก 
 
จากตารางที่ 4.11 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นต่อปัจจัย (ด้านคุณลักษณะของผู้สอน ด้าน

การบริหารหลักสูตรและการบริการ ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน ด้านการบริหารของสถาบัน 
ด้านลักษณะของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม ด้านวิธีการสอน ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน ด้านเจตคติ
ของผู้เรียน ด้านแรงจูงใจของผู้เรียน) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับ “มาก” มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน  มีผลในระดับ “มาก”โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ มีผลในระดับ 
“มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าด้านลักษณะของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม มีผลในระดับ 
“มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าด้านวิธีการสอน มีผลในระดับ “มาก”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.01 
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กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าด้านคุณลักษณะของผู้สอน มีผลในระดับ “มาก”โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าด้านเจตคติของผู้เรียน มีผลในระดับ “มาก”โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าด้านแรงจูงใจของผู้เรียนมีผลในระดับ “มาก”โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นว่าด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน มีผลในระดับ “มาก”โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.76 

กลุ่มตัวอย่ างมีระดับความเห็นว่าด้านการบริหารของสถาบัน  มีผลในระดับ                 
“ปานกลาง”โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 
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ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
           จากสมมติฐานในการวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  2 ข้อ คือ 

1. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก 
         2. ลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานดังกล่าว  ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการทดสอบไว้ที่
ระดับนัยส าคัญ  0.05  และท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ผลการทดสอบจ าแนกแต่ละ
สมมติฐานดังต่อไปนี้ 
 
สมมติฐานท่ี 1.  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก 
  H0:        3.66 
  H1:     >   3.66 
 
ตารางที่  4.12 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 จ านวน (คน) X  S.D. t t-Prob. 
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

233 4.65 0.3693 53.20 0.000 

 
 จากตารางที่   4.12 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก 
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สมมติฐานท่ี  2. ลักษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แตกต่างกัน 

  
H0: กลุ่มตัวอย่างลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน   
H1:  กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกัน 
  

ตารางที่  4.13  ผลการทดสอบระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน (คน) X  S.D. t t-Prob. 
ชาย 78 4.95 0.250 4.179 *0.042 
หญิง 166 4.90 0.266 

รวม 233 4.44 0.258 

 
 จากตารางที่  4.13 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  พบว่า  
นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน  จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกด้าน
(ด้านคุณลักษณะของผู้สอน ด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน 
ด้านการบริหารของสถาบัน ด้านลักษณะของผู้ เรียนและสิ่งแวดล้อม ด้านวิธีการสอน ด้าน
ภาระหน้าที่ของผู้เรียน ด้านเจตคติของผู้เรียน ด้านแรงจูงใจของผู้เรียน) แตกต่างกัน   
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ตารางที่  4.14 ผลการทดสอบระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จ าแนกตามสาขาวิชา 

 

สาขาวิชา จ านวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
1. สาขาวิชาการตลาด 63 4.67 0.363 0.171 0.916 
2. สาขาวิชาการจัดการ 53 4.65 0.373 
3. ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ก า ร

โรงแรมและการท่องเที่ยว 

47 4.65 0.376 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 70 4.64 0.368 
รวม 233 4.65 0.369 

  

 จากตารางที่  4.14 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน โดยไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเลือกเรียนสาขาวิชา
ใดก็ตามจะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดบัมาก 
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ตารางที่  4.15   ผลการทดสอบระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จ าแนกตามหลักสูตร 

 

หลักสูตร จ านวน 
(คน) 

X  S.D. F F-Prob. 

4 ปี กลุ่มปกติ 32 4.68 0.335 0.548 0.640 
4 ปี กลุ่มค่ า 27 4.39 0.357 
4 ปี กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ 31 4.21 0.406 
2 ปี (ต่อเนื่อง) กลุ่มปกติ 60 4.64 0.359 
2 ปี (ต่อเนื่อง)  กลุ่มค่ า 57 4.61 0.394 
2 ปี (ต่อเน่ือง)  กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ 26 4.63 0.431 

รวม 233 4.65 0.369 
  

 จากตางรางที่  4.15 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรที่ต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน  โดยนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรที่ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก 
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บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง   “ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552” เป็นการวิจัยแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 ปี
การศึกษา 2552 และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุมมองของนักศึกษาที่
มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุก
สาขาวิชา ทุกหลักสูตร รหัสนักศึกษา 52 จ านวน 233 ตัวอย่าง   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจ านวน  1  ชุด  ประกอบด้วย  
2  ส่วน  ดังน้ี   
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา หลักสูตร 
ข้อค าถามเป็นแบบตรวจค าตอบ (Check List) จ านวน 3 ข้อ 

     ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษารหัส 52 มีองค์ประกอบทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้สอน ด้านการบริหาร
หลักสูตรและการบริการ ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน ด้านการบริหารของสถาบัน ด้าน
คุณลักษณะผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม  ด้านวิธีการสอน ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน ด้านเจตคติของ
ผู้เรียน  และด้านแรงจูงใจของผู้เรียน ข้อค าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 27 ข้อ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ได้ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามที่ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา  และ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือ  พร้อมน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อน าไป
สอบถามกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  SPSS  for  Window  ใช้ค่าสถิติในการ
วิเคราะห์  ได้แก่  การแจกแจงความถี่  (Frequency  Distribution)  การหาค่าร้อยละ  (Percentage)  
การหาค่าเฉลี่ย  (Mean)  และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และทดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งใช้ค่า  t-test  และ  F-test   
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักศึกษารหัส 52 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์จ านวน 233 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากที่สุด เป็นนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจมากที่สุด และเป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ต่อเน่ืองกลุ่มปกติมากที่สุด 
 5.1.2  ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
แยกพิจารณาในแต่ละด้าน  ปรากฏผลดังนี้ 
  1.  นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณลักษณะผู้สอน อยู่ในระดับที่มีผลในระดับมาก 
  2. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ อยู่ในระดับที่มีผลในระดับมาก 
  3. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน อยู่ในระดับที่มีผลในระดับมาก  
  4. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการบริหารของสถาบัน อยู่ในระดับที่มีผลในระดับปานกลาง 
  5. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณลักษณะผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับที่มีผลในระดับมาก 
  6. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิธีการสอน อยู่ในระดับที่มีผลในระดับมาก 
  7. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน อยู่ในระดับที่มีผลในระดับมาก  
  8. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติของผู้เรียน อยู่ในระดับที่มีผลในระดับมาก 
  9. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านแรงจูงใจของผู้เรียน อยู่ในระดับที่มีผลในระดับมาก 
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การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ  
 
สมมติฐานท่ี  1  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก 
  
 ผลการทดสอบพบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับมาก 
 
สมมติฐานท่ี  2  ลักษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน แตกต่างกัน 
 
 1.  เพศ 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกัน 
 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน  จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ทุกด้าน(ด้านคุณลักษณะของผู้สอน ด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ ด้านประวัติภูมิหลัง
ของผู้เรียน ด้านการบริหารของสถาบัน ด้านลักษณะของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม ด้านวิธีการสอน 
ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน ด้านเจตคติของผู้เรียน ด้านแรงจูงใจของผู้เรียน) แตกต่างกัน  โดยไม่ว่า
นักศึกษาจะเพศใดก็ตามจะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกด้านระดับมี
ผลมาก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05   
  
 2. สาขาวิชา 
     นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน  จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน โดยไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเลือกเรียนสาขาวิชาใดก็ตามจะมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดบัมาก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05   
 
 3. หลักสูตร 
    นักศึกษาที่ เ รียนหลักสูตรที่ต่างกัน  จะมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน  โดยนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05   
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยในส่วนของความคิดเห็นในเร่ืองของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักศึกษามีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98  ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณลักษณะผู้สอน
คือวิธีการสอนท าให้เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนมีการ
ประเมินบทเรียนตลอดเวลา  ด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ  การจัดเนื้อหาที่มี
ความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมในการเรียนแต่ละรายวิชา  อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ วิชาที่เปิดสอนมีความสอดคล้องกับความสนใจผู้เรียน ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน 
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกตรงกับความสามารถของตนเอง เลือกเรียนวิชาเอกตรงกับความสนใจ
ของตนเอง เข้าใจกระบวนการรายละเอียดในหลักสูตร ด้านการบริหารของสถาบัน ผลการวิจัย
พบว่ามีสถานที่พักผ่อนนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอ มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาค้นคว้างาน
อย่างเพียงพอ ห้องสมุดอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอนักศึกษา ด้านคุณลักษณะผู้เรียนและ
สิ่งแวดล้อม มีใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนมากกว่า 1 เล่ม มีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอที่จะ
ศึกษาจนส าเร็จหลักสูตรและห้องเรียนมีความสะดวกเพียงพอ ด้านวิธีการสอน มีการเรียนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนการสอนใช้เวลาเหมาะสม และการเรียนการสอนมีการถ่ายทอดให้เห็นถึง
สถานการณ์จริงด้านภาระหน้าท่ีของผู้เรียน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ มีความรู้
พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาให้ส าเร็จมีการทบทวนความรู้เดิมก่อนเร่ิมเรียนเนื้อหาใหม่  ด้านเจตคติ
ของผู้เรียน มีความคาดหวังในการส าเร็จการศึกษา มีการประเมินความรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
มีความคาดหวังต่ออาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา  และด้านแรงจูงใจของผู้เรียน อาจารย์เป็นกันเองกับ
นักศึกษา มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลในการเรียนและ ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในเร่ือง
การศึกษา 
 สอดคล้องกับแนวความคิดของนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์, (2552) ได้เสนอการ
พัฒนาการเรียนการสอนจะต้องปรับ 3 ส่วนได้แก่ 1. หลักการเรียนการสอน นอกจากท าให้รู้ใน
รายวิชาที่เรียนและวิชาการแล้วก็ต้องสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้สามารถหาความหมายได้ สอน
ให้คิดแบบสร้างสรรค์ได้ ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหาได้และขั้นสูงสุด คือคิดแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติเมื่อ
ต้องเผชิญกับปัญหาหนักๆ รวมถึงมีคุณลักษณะ 3 ดี(D) 1.) ประชาธิปไตย (Democracy) 2.) 
คุณธรรมจริยธรรม (Decency) และ 3.) ปลอดยาเสพติด (Drug free) 2.ครู ต้องมีการอบรมพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 3. สื่อการเรียนการสอน ต้องมีการปรับปรุง ดัดแปลง สร้างใหม่
ให้เป็นเคร่ืองประกอบการสอน นอกจากนโยบายระดับกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีส านักเขต
พื้นที่การศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้นชุมชน 
บริษัทห้างร้าน วัด องค์กรเอกชนสามารถช่วยส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ กิจกรรม การเงิน ที่จะท า
ให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
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 เมื่อพิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่รับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีผู้ที่เกี่ยวข้อง
รอบตัวของผู้เรียนที่สามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ คือ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ 
ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายการเรียนรู้  
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการใช้นโยบาย ก าหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน
กับคนในสถานศึกษา เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ คิดท ากิจกรรมพัฒนาครู เพื่อหาแนวทาง
ให้นักเรียนเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพด้วยโครงการ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสติปัญญา ความสามารถของผู้เรียนได้ดี 
 ผู้ปกครอง เป็นผู้ใกล้ชิดผู้เรียนซึ่งอาจจะช่วยได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ วิธีการเวลา
ที่ผู้ปกครองจะให้แก่บุตรหลาน แต่ในโรงเรียนอาจสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ พัฒนาทักษะต่างๆ ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นคือผู้รู้ในเร่ืองหลากหลาย ก็สามารถช่วยให้ความรู้
แก่ผู้เรียนได้เช่น ทางด้านดนตรี กีฬา การงานอาชีพ การเกษตร ส่วนพระก็จะช่วยกระตุ้นด้านของ
จริยธรรม คุณธรรม การฝึกสมาธิ เพื่อท าให้ผู้เรียนมีจิตใจแน่วแน่ในการอ่านหนังสือ การฟังและ
การเรียนรู้ได้ดีขึ้น 

และบทความของจากบทความของ ชลเทพ ปั้นบุญชู ว่า การเตรียมตัวที่จะเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษานักเรียนควรเตรียมในเร่ือง ดังนี้  การเลือกดูสาขาที่ตนเองสนใจ วิชาที่เรียน 
ความชอบ โดยนักเรียนส่วนใหญ่ชอบเลือกคณะเรียนที่แตกต่างกันและเลือกหลายคณะมากเกินไป
เน่ืองจากเลือกเผื่อให้สอบติดซึ่งจะเป็นข้อเสีย นักเรียนควรเลือกเพียง 2 – 3 คณะที่ตนเองชอบจริง ๆ 
ที่จะท าให้นักเรียนได้เรียนในคณะที่ชอบ นักเรียนควรหาตัวเองให้พบว่าตนเองต้องการเรียนใน
สาขาใด และนอกจากนี้นักเรียนควรดูว่าสาขาที่ต้องการเรียนนั้นเรียนอะไรบ้าง เนื่องจากแต่ละ
สาขาจะเน้นในความรู้ที่แตกต่างกัน เช่น วิศวะเคร่ืองกลเน้นทางค านวณ ทั้งกลศาสตร์และต้องมี
พื้นฐานฟิสิกส์และคณิต ส่วนรัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ต้องชอบดูข่าวการเมือง ชอบด่าแบบมีเหตุมี
ผล อ้างหลักการเยอะ ๆ ควรมีตรรกะเหตุผล ควรเก่งภาษาไทยและต้องแตกในการอ่านภาษา ส่วนที่
จะเลือกบริหาร เศรษฐศาสตร์ ควรเป็นคนชอบค้าขาย มีไอเดียในการขาย  ชอบคิดที่จะท าโน่นท านี่
ควรบวกลบเลขเก่งๆ เพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์เป็นมูลค่า  
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  สมมติฐานข้อท่ี  1  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว  พบว่า  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.65 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยนักศึกษาเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการเลือกดูสาขาที่ตนเองสนใจ วิชาที่เรียน ความชอบ โดยนักศึกษาเลือกเรียนสายวิชาที่
ตนเองสนใจและตรงกับความสามารถของตนเองมากที่สุด 
  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรเพ็ญ เพชรรักษ์ (2542: บทคัดย่อ) ได้สรุปผล
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นไว้ว่า วัยรุ่นมีระดับคุณภาพชีวิตสูงเป็น
ส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักพึ่ งตนเอง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต คือ ปัจจัยทางครอบครัวได้แก่วิธีการอบรมเลี้ยงดูเป็นแบบ
ประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ด้วยกันกับบิดามารดา การสื่อสารในครอบครัว 
สมาชิกมีการพูดคุยปรึกษากัน ฐานะเศรษฐกิจครอบครัวมีรายได้ 20,000-40,000 บาทต่อเดือน และ
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัย เป็นหมู่บ้านจัดสรร ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิต คือ ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน อิทธิพลของโรงเรียน และ
สื่อมวลชนและสอดคล้องกับงานวิจัยของวัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ. (2527)  ได้ศึกษา
เร่ืองนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  พบว่า  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
เรียน  ได้แก่ มีความสนใจในวิชาที่เรียนผู้สอนให้ความเป็นกันเองและวิธีสอนของอาจารย์ ปัจจัยที่
ท าให้นิสิตนักศึกษาสนใจการเรียนมากที่สุดมี 3 ปัจจัย คือ ผู้สอนเตรียมการสอนเป็นอย่างดี มีความ
เป็นกันเองและมีความกระตือรือร้นในการสอน นอกจากนั้นยังพบปัญหาด้านการเรียนการสอน  คือ 
วิธีการสอนไม่ดี  บรรยายไม่เป็น  และน่าเบื่อ นิสิตนักศึกษาเกียจคร้าน ง่วงนอน เบื่อขาดสมาธิ 
ต าราและห้องเรียนไม่พอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รหัน  แตงจวน. (2537). ได้ศึกษาวิจัยใน
เร่ืองปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามัธยมแห่งหนึ่ง ตาม
โครงการคุรุทายาท  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานั้นมี  9  ตัวประกอบ ได้แก่ ตัว
ประกอบที่ 1  คุณลักษณะของผู้สอน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 10 ตัวแปร ได้แก่  ใช้วิธีสอนที่ท าให้
เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น  ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนของ แต่ละคน  เอาใจใส่ผู้เรียนทุกคน 
ชมเชยและให้ก าลังใจเมื่อผู้เรียนท างานที่มอบหมายได้ดี ใช้วิธีสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาสามารถ
รับรู้อย่างฉับไวต่อความรู้สึกของผู้เรียนและมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเหมาะสม  มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  มีการประเมินผู้เรียนตลอดเวลาขณะสอนเพื่อ
จัดการสอนให้เหมาะสม มีภูมิความรู้ในวิชาที่สอน และผู้สอนใช้สื่อการสอนเหมาะสมกับวิชาที่
เรียน  ตัวประกอบที่ 2  การบริหารหลักสูตรและการบริการ ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 6    ตัวแปร  
ได้แก่ การจัดการเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมในการเรียนวิชาใหม่ให้เกิดความ  เข้าใจเร็วขึ้น  
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ปริมาณเนื้อหาในแต่ละวิชามีความเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือให้ผู้เรียน
เข้าใจวิธีการเรียนได้เป็นอย่างดี ใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับวิชา    ที่เรียน  วิชาที่เรียน
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและตารางเรียนแต่ละวิชาที่จัดให้อย่างเหมาะสม ตัวประกอบที่ 
3  ประวัติภูมิหลังของผู้เรียน ประกอบตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร อันได้แก่ เลือกเรียนวิชาเอกได้ตรงกับ
ความสามารถ และความสนใจของตนเอง  และทราบวิธีการเรียนการสอนในหลักสูตร  ตัวประกอบ
ที่ 4  การบริหารของสถาบัน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 4 ตัวแปร อันได้แก่ มีสถานที่นั่งพักผ่อนนอก
ห้องเรียนอย่างเพียงพอ มีบริการน้ าดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ  มีห้องส าหรับค้นคว้าล าพังหรือเป็น
ห้องท างานกลุ่มและจ านวนเอกสารต าราที่ใช้ประกอบการเรียน  การสอนในห้องสมุดมีเพียงพอ ตัว
ประกอบที่ 5  คุณลักษณะของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร  ได้แก่ มี
สุขภาพสมบูรณ์เพียงพอที่จะศึกษาจนส าเร็จหลักสูตร  ใช้เอกสารประกอบ   การเรียน การสอน 
มากกว่า 1 เล่ม และห้องเรียนมีความสะดวกเพียงพอ ตัวประกอบที่ 6  วิธีการสอน ประกอบด้วยตัว
แปรย่อย 4 ตัวแปร ได้แก่ ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะ
ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน      การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และยกตัวอย่างสถานการณ์จริง
ประกอบได้ชัดเจนมากขึ้น ตัวประกอบที่ 7  ภาระหน้าที่ของผู้เรียน ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร 
อันได้แก่    ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอเมื่อมีโอกาส มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษา
ให้ส าเร็จหลักสูตรได้และทบทวนความรู้เดิมก่อนเร่ิมสอนเนื้อหาใหม่  ตัวประกอบที่ 8  เจตคติของ
ผู้เรียน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร อันได้แก่ ความคาดหวังเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้
ท างานทันที มีความพอใจกับการที่ได้มีโอกาส     เข้าศึกษาในหลักสูตร และได้ประเมินความรู้
ความสามารถของตนเองเป็นระยะ ตัวประกอบที่ 9  แรงจูงใจของผู้เรียน ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 3 
ตัวแปร ได้แก่ มีความสนใจเข้าศึกษาให้ได้รับปริญญาเป็นหลัก  อาจารย์มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน 
และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการศึกษา  
  
 
 สมมติฐานท่ี  2 ลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกัน ผลงานวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน  จะมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกด้าน(ด้านคุณลักษณะของผู้สอน ด้านการบริหาร
หลักสูตรและการบริการ ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน ด้านการบริหารของสถาบัน ด้านลักษณะ
ของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม ด้านวิธีการสอน ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน ด้านเจตคติของผู้เรียน ด้าน
แรงจูงใจของผู้เรียน) แตกต่างกัน  โดยไม่ว่าผู้บริโภคจะเพศใดก็ตามจะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกด้านระดับมีผลมาก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05  ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Powell อ้างถึงในสุรางค์ เนียมฉาย ที่พบว่า เด็กที่มีเจตคติต่อการเรียน และสนใจ
ในการเรียนจะเกิดการต้ังใจเรียนและสามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีได้  
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และสอดคล้องกับ พรพิมล  เจียมนาครินทร์ (2539 : 11) ธรรมชาติของวัยรุ่นที่แสดงออกมาคือ เป็นวัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกลักษณะ นอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกับผู้ใหญ่มากขึ้นแล้ว 
เด็กยังมีความคิดอยากใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ใหญ่โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ต้องการแสดงความคิดเห็นของตนเองบ้าง ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับว่าตนไม่ใช่เด็กอีก
ต่อไป  
 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน  จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ไม่แตกต่างกัน โดยไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเลือกเรียนสาขาวิชาใดก็ตามจะมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดบัมาก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05  ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของส าเริง จันทร์สว่าง อ้างถึงใน อเนก สุดจ านง ซึ่งได้อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า 
นักเรียนที่สนใจในการเรียนสูง จะมีแรงจูงใจในการหมกมุ่นต่อการเรียน กิจกรรมการเรียน และวิชา
ที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงด้วย  
 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรที่ต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน  โดยนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05  ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของส าเริง จันทร์สว่าง อ้างถึงใน อเนก สุดจ านง ซึ่งได้อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า นักเรียนที่
สนใจในการเรียนสูง จะมีแรงจูงใจในการหมกมุ่นต่อการเรียน กิจกรรมการเรียน และวิชาที่ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงด้วย  
 
5.3 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อให้ผู้บริหารสถาบัน ครู อาจารย์ และ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้น าผลการวิจัยชิ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ การเรียนการสอน การปรับปรุงตนเอง 
แนวทางในการรักษานักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและบรรจุลงในกระบวนการเรียนการสอนบางรายวิชาเพื่อท าให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และสามารถประสบความส าเร็จในการศึกษา ดังนี้ 

1. ด้านวิทยาลัยจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อการ
รับทราบข้อมูลทางการเรียนของนักศึกษาและแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า เพื่อให้ผู้ปกครองจะได้รับทราบถึงระดับการเรียนของนักศึกษาและสามารถน าไปปฏิบัติ
เป็นแนวทางการช่วยเหลือได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษามีผลการเรียนที่สูงมี
ความสุขระหว่างการเรียน สามารถเรียนจบการศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 
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2. ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องดูแลนักศึกษาในดูแลจากการศึกษาพบว่า
นักศึกษามีความคิดเห็นและเล็งเห็นว่าเป็นส่วนที่ส าคัญมาก ดังนั้นควรรักษาคุณภาพและฝึกอบรม
เทคนิคการดูแลนักศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อเป็นลู่ทางการท างานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. ผู้บริหารควรและอาจารย์ผู้สอนควรร่วมมือกันสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน
ให้ดูมีความน่าสนใจนอกเหนือจากบทเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน มีความสนใจในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จะได้มองเห็นอนาคตอาชีพและลู่ทางในการประกอบ
อาชีพ ในทุกสายวิชา 
 
5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 5.4.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกคณะสาขาวิชาเพื่อเป็น
แนวทางการดูแลนักศึกษาและเป็นแนวทางการแนะแนวการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนก่อนการเลือก
เรียนในสาขาวิชาต่างๆ 
 5.4.2  ควรศึกษาในเร่ืองการดูแลรักษานักศึกษาเพื่อลดการออกกลางคันของนักศึกษา 
 5.4.3 ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เช่นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกระบวนการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชาเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอน 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52  
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552  

 
ตอนท่ี1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย               ลงใน               ตามความเป็นจริงมากที่สุด 
 
1.  เพศ          
  1.  ชาย      2. หญิง 
 
   

2. สาขาวิชาที่เรียน 
  1.  สาขาวิชาการตลาด      
  2.  สาขาวิชาการจัดการ 
  3.  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
  4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
3. หลักสูตร 
    1.  4 ปี กลุ่มปกติ 
  2.  4 ปี กลุ่มค่ า 
  3.  4 ปี กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ 
  4.  2 ปี (ต่อเนื่อง) กลุ่มปกติ 

         5.  2 ปี (ต่อเนื่อง)  กลุ่มค่ า 
  6.  2 ปี (ต่อเนื่อง)  กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ 
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ตอนท่ี2  ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ค าชี้แจง  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย          ลงในช่อง            ที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

ปัจจัยท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

(5) 
มากที่สุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
น้อย 

(1) 
น้อยที่สุด 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้สอน      
วิธีการสอนท าให้เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น      
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน      
มีการประเมินบทเรียนตลอดเวลา      

2. ด้านการบริหารหลักสูตรและการบริการ      
การจัดเน้ือหาที่มีความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมในการเรียนแต่ละรายวิชา      
อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้      
วิชาที่เปิดสอนมีความสอดคล้องกับความสนใจผู้เรียน      

3.  ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน      
เลือกเรียนวิชาเอกตรงกับความสามารถของตนเอง      
เลือกเรียนวิชาเอกตรงกับความสนใจของตนเอง      
เข้าใจกระบวนการรายละเอียดในหลักสูตร      

4. ด้านการบริหารของสถาบัน      
มีสถานที่พักผ่อนนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอ      
มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาค้นคว้างานอย่างเพียงพอ      
ห้องสมุดอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ      

5. ด้านลักษณะของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม      
ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนมากกว่า 1 เล่ม      
มีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอที่จะศึกษาจนส าเร็จหลักสูตร      
ห้องเรียนมีความสะดวกเพียงพอ      

6. ด้านวิธีการสอน      
มีการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
การเรียนการสอนใช้เวลาเหมาะสม      
การเรียนการสอนมีการถ่ายทอดให้เห็นถึงสถานการณ์จริง      
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ปัจจัยท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

(5) 
มากที่สุด 

(4) 
มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
น้อย 

(1) 
น้อยที่สุด 

7. ด้านภาระหน้าท่ีของผู้เรียน       
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ      
มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาให้ส าเร็จ      
มีการทบทวนความรู้เดิมก่อนเร่ิมเรียนเน้ือหาใหม่      

8. ด้านเจตคติของผู้เรียน      
ความคาดหวังในการส าเร็จการศึกษา      
มีการประเมินความรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ      
มีความคาดหวังต่ออาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา      

9. ด้านแรงจูงใจของผู้เรียน      
อาจารย์เป็นกันเองกับนักศึกษา      
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลในการเรียน      
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในเร่ืองการศึกษา      
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