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กฤษณุ   ทรงเจียระพานิช (2548) องคประกอบที่มีอิทธพิลตอปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียนออเงนิ(ออนเหมอนุสรณ) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร. สาร

นิพนธ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) กรุงเทพฯ  : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ.อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ : ผูชวยศาสตราจารยพรรณรัตน  พลอยเลื่อมแสง 

 

การวิจยัครั้งนีม้ีจุดมุงหมาย    เพื่อศึกษาองคประกอบทีม่ีอิทธพิลตอปญหาการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียนออเงนิ (ออนเหมอนุสรณ) เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  

องคประกอบที่ศึกษาแบงออกเปน  3  ดาน คือ  องคประกอบดานสวนตัว  ไดแก  เพศ  อายุ  ลักษณะมุง

อนาคต  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  องคประกอบดานครอบครัว  

ไดแก  อาชีพของผูปกครอง  ระดบัการศกึษาของผูปกครอง  ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง  สัมพันธ

ภาพระหวางนกัเรียนกับผูปกครอง  และความคาดหวังของผูปกครอง   และองคประกอบดานสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียน  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพของการเรียน  สัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับครู  และสัมพนัธ

ภาพระหวางนกัเรียนกับเพื่อน   

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนกัเรียนชวงชัน้ที่ 2 โรงเรียนออเงิน  (ออนเหมอนุสรณ)  

จํานวน  230 คน ปการศึกษา 2548 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  เปนแบบสอบถามองคประกอบที่

มีอิทธพิลตอปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธของเพียรสัน    และการวิเคราะห การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจยัปรากฎดังนี ้

1.   องคประกอบที่มีความสมัพันธทางลบกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05    ม ี 2  องคประกอบ  ไดแก  อายุ ( X3)  และสัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับครู  ( X17)    

2.   องคประกอบที่ไมมีความสัมพนัธกับปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียน  มี  

16  ปจจัย  ไดแก  เพศ : ชาย ( X1) เพศ : หญิง ( X2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ( X4 )  ระดับการศึกษา

ของผูปกครอง :  ตํ่ากวาปริญญาตรี  ( X5) ระดับการศึกษาของผูปกครอง :  ระดับปริญญาตรี ( X6) 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง :  ระดับสูงกวาปริญญาตรี ( X7)   ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง  

 ( X 8 )  อาชีพของผูปกครอง  :  อาชพีรับราชการ / รัฐวิสาหกจิ     ( X9) อาชพีของผูปกครอง  :  อาชีพ

เกษตรกรรม / ประมง ( X10) อาชีพของผูปกครอง  :   อาชีพลูกจาง / รับจาง       ( X11) ลักษณะมุง

อนาคต ( X12) แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  ( X13)   สัมพนัธภาพระหวางนักเรยีนกับผูปกครอง   

( X 14) ความคาดหวงัของผูปกครอง ( X15)   ลักษณะทางกายภาพของการเรียน ( X16) สัมพนัธภาพ

ระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ( X18) 



3.  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยเรียงลาํดับจากองคประกอบที่อิทธิพลมากที่สุดไปยังองคประกอบ

ที่อิทธพิลนอยที่สุด ไดแก อายุ( X3) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู ( X17) และสัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับเพื่อน ( X18)   โดยองคประกอบทัง้ 3 องคประกอบรวมกันพยากรณปญหาของ

นักเรียนไดรอยละ 8.10 

4.   สมการพยากรณปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  ไดแก                            

      4.1  สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ    ไดแก   

  
^
Y  = 3.750 - .167 X3 - .121 X17 - .061 X18 

                     4.2  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน   ไดแก  

  Z  = -.274 X3 - .225 X17 - .165 X18 
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 The purpose of this research was to study factors affecting on English learning 

problems of  the second level, primary grades 4-6 students of Aor-ngern school              

(Ornhemanusorn ) in Khet Saimai, Bangkok. The factors were divided into 3 dimensions.  

The first  of them  was  the personal factor composed of gender, age, furture orientation, 

scholastic achievement  and  English  learning  motivation  . The second  of them  was the 

family factor composed of gradients’ career, gradients’ educational  level, gradients’ 

economic status, interpersonal relationship  between  student  and  gradients   and  gradients’ 

expectation. The third   of them  was learning  environment composed  of  physical   learning, 

interpersonal  relationship  between  student  and  teacher   and  interpersonal relationship  

between  student  and  peer-group .     

  The 230 students were   the second level, primary grades 4-6 students of Aor-ngern 

school ( Ornhemanusorn )  in  academic  year  2005. The  instrument  was  questionnaires  of 

factors  affecting  on the problems of  learning English of the students. The data was analyzed 

by The Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression 

Analysis. 

 The results were as follows : 

1. There were significantly negative correlation among   English learning problems  

and  2  factors ; age and interpersonal relationship  between  student  and  teacher   at .05 

level. 

             2.   There was no significantly correlation among   English learning problems and  16 

factors ; gender : male, gender : female, scholastic achievement, gradients’  educational  

level  :  under  bachelor’s degree, bachelor’s degree,   higher bachelor’s degree, and 

gradients’ economic status :  over parents’ income, gradients’ career  : government official / 

government enterprise employee, agriculturer / fisherman, worker, furture orientation, English 

learning motivation, interpersonal relationship  between  student  and  gradients  , gradients’ 



expectation, physical   learning  and  interpersonal relationship  between  student  and  peer-

group .     

3. There were 3 factors significantly affecting   on  the problems of learning English  

of the  second level, primary grades 4-6 students of Aor-ngern school.  (Ornhemanusorn) in 

Khet Saimai, Bangkok were age, interpersonal  relationship  between  student  and  teacher   

and interpersonal  relationship  between  student  and   peer-group   at .01 level.     These 3 

factors could predict the problems of learning English of the second level, primary grades 4-6 

students of Aor-ngern school ( Ornhemanusorn ) in Khet Saimai, Bangkok about percentage 

of 8.10. 

4. The predicted equations of the the problems of learning English of the second  

level,  primary grades 4-6 students of Aor-ngern school (Ornhemanusorn) in Khet Saimai, 

Bangkok were as follows: 

4.1  In term of raw scores  were : 
^
Y   =    3.750 - .167 X3 - .121 X17 -.061 X18                

4.2  In term of standard scores were : 

Z   =    -.274 X3 - .225 X17  - .165 X18                       
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ประกาศคุณูปการ 

 

       สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรณุาอยางยิง่จากผูชวยศาสตราจารยพรรณรัตน  พลอย
เลื่อมแสง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  รองศาสตราจารยเวธนี  กรีทอง  และ อาจารยดร.พาสนา  จุลรัตน

กรรมการสอบปากเปลา  ผูซึ่งใหความรู  ความสามารถ ใหสติปญญา  และไดชวยเหลือใหคําปรึกษา  

แนะนาํขอเสนอแนะ  ตลอดจนชวยตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ  เพื่อความสมบูรณถกูตองของสารนิพนธ

ฉบับนี ้ จึงทําใหผูวิจัยทาํงานวิจยัครั้งนี ้ สําเร็จเสร็จสมบูรณดวยดี  ผูวจิัยมีความซาบซึ้งใจเปนอยางยิง่ใน

ความรัก  และความมีเมตตาของอาจารย  ขอแสดงความขอบพระคุณอยางสงูไว ณ ทีน่ี ้

      ผูวิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยเวธน ี  กรีทอง  อาจารยดร.พาสนา  จุลรัตนและ

อาจารยวิไลลักษณ  พงษโสภา  ทีใ่หความกรุณาแกศิษยในการเปนผูทรงคณุวุฒิในการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ตลอดจนใหคําแนะนาํ  แนวคิด  ขอเสนอแนะ  และชี้ขอบกพรอง

ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอผูวจิัยอยางมาก 

      ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  อาจารยประภา   สิริสมบัติ  ผูอํานวยการโรงเรียนออเงิน (ออน

เหมอนุสรณ)  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ที่อนุญาตใหทดลองใชเครื่องมือกับนกัเรียน  เพื่อนาํมาใช

ในการวิจัย  ขอขอบพระคุณอาจารย  เจาหนาที่  และนกัเรียนทุกทาน  ที่ใหความรวมมือตลอดจนอํานวย

ความสะดวกในการเก็บขอมลูและทําการวจิัยในครั้งนี้ดวยดี 

      ขอขอบใจนักเรียนชวงชัน้ที ่ 2 โรงเรียนออเงนิ (ออนเหมอนุสรณ)  ที่ใหความรวมมือในการ

ตอบแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางยิง่ 

      ผูวิจัยขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอง ๆ สาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษาทกุคน  ที่ใหความ

ชวยเหลือและใหกําลงัใจในการทาํวิจยัครั้งนี ้ ดวยดีเสมอมา 

      ทายที่สุดนี ้  ผูวิจยัขอกราบขอบพระคณุ  บิดา  มารดา ที่ใหการสนับสนนุ และใหทนุทรัพย  

ตลอดจนใหความรัก ความหวงใย ใหกําลังใจผูวิจัยดวยดีเสมอมาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทํางาน

วิจัย 

      ผลความดแีละประโยชนทั้งหมดทีเ่กิดขึ้นจากการวจิยัครั้งนี ้  ขอมอบแด  บิดา  มารดา  และ

บูรพาจารยในภาควิชาการแนะแนวและจติวิทยาการศึกษาทกุ ๆ ทาน  ไดอบรมส่ังสอน  และปลูกฝง

คุณธรรมความดี  ตลอดจนประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัยตั้งแตตนจนถึงปจจบัุน  ดวยความหวังดี
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 

      ปจจุบันในสังคมเรานี้เปนสังคมที่มุงเนนในเรื่องของการติดตอส่ือสาร   ในการ

ติดตอส่ือสารทุกวนันี้ จงึมีความจาํเปนในการใชภาษาตาง ๆ ไมวาจะเปนภาษาไทย  ภาษาจีน  

ภาษาญี่ปุนหรอืวาภาษาอังกฤษก็ตามตางลวนมีความจาํเปนอยางมากตอสังคมในยุคปจจุบัน  

และโดยเฉพาะอยางยิ่ง   ภาษาองักฤษซึง่เปนภาษาสากลที่ใชในการติดตอส่ือสารกันมานานไมวา

จะเปนการติดตอส่ือสารกนัทางดานการคา  เศรษฐกิจ  การเมือง  หรือการศึกษา    ภาษาอังกฤษ 

มีความสาํคัญและจําเปนตอการศึกษาเปนอยางยิ่ง  ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลทีใ่ชส่ือสารกัน

ทั่วโลก  ผูที่มคีวามสามารถในการใชภาษาอังกฤษจงึมีโอกาสตาง ๆ  ที่ดีกวา  และเขาถึงวิทยาการ

ตาง ๆ  ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว สังคมไทยในปจจุบันเห็นไดชัดเจนวาภาษาองักฤษเขามามี

บทบาทสําคญัตอการดาํรงชีวิตของคนไทยเปนอยางมาก  จากการประกอบอาชีพเกี่ยวกบัการ

ทองเที่ยว   การสงออก  การติดตอส่ือสารระหวางประเทศ  และการขนสงติดตอระหวางประเทศ  

เปนตน     

     ดังนัน้ผูที่มคีวามรูทางภาษาอังกฤษดีจะเปนผูที่ไดเปรียบในดานการประกอบอาชพี

มากกวาผูที่ไมรูภาษาอังกฤษ  โอกาสในการประกอบอาชีพของผูรูภาษาอังกฤษ  จะเปดกวางอยาง

เห็นไดชัด   ดังนั้นปจจุบันคนไทยจึงนิยมเรียนภาษาอังกฤษ   เพื่อนาํไปใชเปนเครื่องมือในการ

ประกอบอาชพีกันเปนจาํนวนมาก  โรงเรียนและสถาบนัตาง  ๆ  จงึมกีารเปดการเรยีนเปน

ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  และอุดมศึกษา  และแนวโนมของผูเรียน

ภาษาอังกฤษทั้งในระดับตาง ๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับการจัดการศึกษาของไทย  เรากําลงั

จะกาวเขาสูความเปนนานาชาติ  โดยการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางมากยิง่ขึ้นอยางเห็นได

ชัดเจน  

     ประเทศไทยไดจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษอยางมีระบบเปนเวลากวารอยป  

ต้ังแตมีพระราชบัญญัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  พทุธศักราช  2433  หลักสูตรภาษาองักฤษ  

ไดรับการพัฒนา  และปรับปรุงไปตามกระแสความตองการของสังคม  และตามพัฒนาของวิชา

เกี่ยวกับ        การเรียนรูภาษามาโดยตลอด  (กระทรวงศึกษาธิการ.2540 : 1)  กระทรวงศึกษา

ตระหนักถึงความ สําคัญและเหน็ความจําเปนของการปรับปรุงหลักสตูรและกระบวนการเรียนการ
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สอนภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้เพือ่พัฒนาความสามารถทางภาษาองักฤษของผูเรียนในการติดตอส่ือสาร  

และรับขาวสารที่เปนภาษาองักฤษไดเปนอยางด ี มพีืน้ฐานความรูภาษาอังกฤษเพยีงพอที่จะ

นําไปใชในการศึกษาตอ  หรือในการงานอาชีพของตน  จึงไดกําหนดแนวทางปรับปรุงหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ  โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาองักฤษ  คือ  

สามารถใชภาษาอยางถกูตองตามหลักภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ    (กระทรวงศึกษาธกิาร 

.2540 : 8) 

     การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดับประถมศึกษามุงพฒันาความสามารถ

ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณจริง   ใหผูเรียนมีความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  มเีจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษเปนสําคัญ  (กระทรวงศกึษาธิการ. 2540 : 

37)  นักเรียนชั้นประถมศกึษา  ไดรับการจัดใหเรียนภาษาอังกฤษหลกั  1 – 4  ซึ่งเปนระดับที่สูงขึ้น

จากภาษาอังกฤษเตรียมความพรอมและภาษาอังกฤษอานออกเขียนได  การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

จากภาษาที่ถกูตองตามหลกัภาษา  มีการฝกใชภาษาในสถานการณที่หลากหลายขึ้น  โดยมีการใช

ภาษาเพื่อการสื่อสารดวยการฟง  พูด  อาน  และเขียน   พัฒนาความสามารถในการสื่อสารตาม

สถานการณจริง  เรียนรูคําศพัทเพิ่มข้ึน   

     จากการทีผู่วิจัยมีเพื่อนที่เปนอาจารยสอนอยูทีโ่รงเรยีนออเงิน (ออนเหมอนุสรณ) สังกัด

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการสัมภาษณเพื่อนของผูทาํการวิจัย พบวานักเรียนมีปญหา ไดแก ปญหา

เกี่ยวกับการเรียน ปญหากบัเพื่อนในชัน้เรียน ปญหาครอบครัว  ผูทําการวิจยัจึงไดทําการสาํรวจ

ปญหาจากนักเรียนชวงชัน้ที ่2 ของโรงเรียนออเงนิ (ออนเหมอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร   โดย

ใชแบบสอบถามปลายเปดจาํนวน 2  ขอผลการสํารวจม ี รายละเอียดดังนี ้

     คําถามขอที่ 1 ถามวา “ขณะที่นักเรียนเรียนอยู นักเรียนคิดวาตัวของนักเรียนเองมี

ปญหาเรื่องใดมากที่สุด” จากการสํารวจเรยีงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุดพบวา ปญหาจาก

การเรียนเปนจํานวน 122 คนคิดเปนรอยละ 54.7 ปญหาทางดานครอบครัวเปนจํานวน 59 คน คิด

เปนรอยละ 26.45 ปญหากบัเพื่อนในชัน้เรียน จาํนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 19.73 และปญหาจาก

ตนเอง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.58 

     คําถามขอที่ 2 ถามวา “ปญหาในขอที่ 1 นกัเรียนคิดวาเกิดจากสาเหตุใด” จากการ

สํารวจเรียงลําดับจากมากทีสุ่ดไปหานอยที่สุดพบวา จากสาเหตเุรียนไมเขาใจทั้งหมด จาํนวน 94 

คน คิดเปนรอยละ 42.15 แบงออกเปนสวนการเรียนภาษาอังกฤษไมเขาใจ จํานวน 76 คน คิดเปน

รอยละ 34.80 ไมเขาใจการเรียนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.7 ปญหาเรยีนไม

ทันเพื่อน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.58 ปญหาเด็กนักเรียนไมชอบเรียน จาํนวน 4 คน คิดเปน

รอยละ 1.79 และปญหาจากครูสอนหนังสอืเร็ว จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.44 
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     ผลจากการสํารวจปญหาเบื้องตนพบวา นักเรียนมีปญหาดานการเรียน สาเหตุมาจากการเรียน

ไมเขาใจมากที่สุด โดยเฉพาะวิชาภาษาองักฤษ ในการเรียนภาษาอังกฤษใหประสบผลสําเร็จไดนั้น

มีองคประกอบหลายอยางดังที่  สุไร  พงษทองเจริญ  (2526 : 14 – 18)  ไดกลาวถึงองคประกอบ

ทางดานจิตวทิยาที่สําคัญตอการเรียนภาษาตางประเทศวาประกอบดวย ตัวผูเรียนซึ่งไดแก  อายุ

ของผูเรียน  เวลาเรียน  ความตองการ  แรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศ  ความพรอม 

สถานการณหรือสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กตัวครู  และองคประกอบทีจ่ะทําใหการจดักิจกรรมการ

สอน  ภาษาองักฤษประสบผลสําเร็จไดมีหลายประการ  เชน  ตัวครู  แบบเรียน  แบบฝก  อุปกรณ  

เทคนิค  การสอน  การจัดบรรยากาศของหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู  การมีสวนรวมในกิจกรรม

ของนักเรียนขณะที่กาํลังเรียน  นอกจากนัน้ยังขึน้อยูกบัสติปญญา  ความถนัด  แรงจูงใจ   และเจต

คติที่ดีตอการเรยีน  ซึ่งจะทาํใหนักเรียนเกดิความพยายามในการเรียนมากขึ้นดวย  ( สิริ แหวน

ทอง.2539 : 26)  ซึ่งสอดคลองกับชูมาน (Schumann.1978 : 164 –168)  ที่ไดกลาวถึง  

องคประกอบดานสังคม  ดานความรูสึก  ดานบุคลิกภาพ  ดานพทุธิปญญา  ดานรางกาย  ดาน

ความถนัด  ดานบุคคล  ดานเนื้อหาที่ให  และดานการสอน  นอกจากนี้  สเติรน  (Stern.1983 : 

332 –341 )  ไดแบงองคประกอบในการเรียนภาษาตางประเทศออกเปน  5  องคประกอบ  คือ  

องคประกอบดานสังคม  ดานตัวผูเรียน  ดานเงื่อนไขการเรียนรู  ดานวิธีการเรียนของผูเรียน  และ

ดานเกีย่วกับผลที่ไดรับจากการเรียน  ซึง่สอดคลองกับการวิจัยของ ปนดัดา  นาคอนรัุกษ (2531 : 

45)  ที่ไดศึกษาเรื่องความสมัพันธระหวาง  ความถนัดทางภาษา สติปญญา  และความสนใจกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  และยังมกีารศึกษาทีก่ลาวถงึองคประกอบอิทธิพลที่มีตอการ

เรียนภาษาตางประเทศไวหลายทาน ซึง่จะมีขอเหมือนและแตกตางกนัไป   ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจงึ

สนใจศึกษาองคประกอบทีม่ีอิทธพิลตอปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 

โรงเรียนออเงนิ (ออนเหมอนุสรณ) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิง่แวดลอมใน   

    โรงเรียนกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรยีนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียนออเงนิ(ออนเหม     

    อนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิง่แวดลอมในโรงเรียนที่มีอิทธพิล   

    ตอปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรยีนออเงิน (ออนเหมอนุสรณ)       

    สังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อสรางสมการพยากรณปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนกัเรียนชวงชัน้ที่ 2  โรงเรยีนออ                          

เงิน (ออนเหมอนุสรณ) สังกดักรุงเทพมหานคร 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้เปนประโยชนสําหรบัผูที่เกี่ยวของกับนักเรยีน เชน ผูบริหาร 

ครูผูสอน และผูปกครอง  ทีจ่ะนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบการวางนโยบาย เพื่อชวยในการพัฒนา  

ตลอดจนแกไขปญหาดานการเรียน วิชาภาษาองักฤษของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 เพื่อใหนกัเรียนมี

ความรูและความเขาใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไดตรงตามความตองการ  สอดคลอง และ

เหมาะสมกับการศึกษาตอไปในภายหนา 

 
ขอบเขตการศึกษาคนควา 
1.ประชากร     
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้เปนนักเรียนทีก่ําลงัศึกษา ในชวงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนออเงิน (ออน

เหมอนุสรณ)  สังกัด กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2548 จํานวน 230   คน เปน นักเรยีนชาย  120 

คน และนักเรยีนหญิง 110 คน   ซึง่ใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 
2. ตัวแปรทีศ่กึษา   
       ตัวแปรในการศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

  2.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก 

      2.1.1 องคประกอบดานสวนตัว   ไดแก 

2.1.1.1 เพศ 

2.1.1.1.1  อายุ 

2.1.1.1.2  ลักษณะมุงอนาคต 

2.1.1.1.3  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

2.1.1.1.4  แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

2.1.1.2   องคประกอบดานครอบครัว  ไดแก 

2.1.2.1  อาชพีของบิดามารดาหรือผูปกครอง 

2.1.2.2  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

2.1.2.3  ฐานะทางเศรษฐกจิของผูปกครอง 

2.1.2.4  สัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 

2.1.2.5  ความคาดหวงัของผูปกครอง  

2.1.1.3   องคประกอบดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน    ไดแก    

2.1.1.3  ลักษณะทางกายภาพของการเรยีน 



  5 

2.1.1.4  สัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับครู 

2.1.1.5  สัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

2.2   ตัวแปรตาม ไดแก  ปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  หมายถงึ  ส่ิงทีเ่ปนอุปสรรค  ขอขัดของหรือ  ความยาก

ตอการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ทีท่ําใหการเรียนวชิาภาษาองักฤษขาดประสิทธิภาพ 

สภาพการณทางดานการเรียนทีท่ําใหเกิดความไมสบายใจ  รบกวนจิตใจและทําใหไมประสบ

ผลสําเร็จในการเรียนหรือผลที่ไดรับจากการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  ไดแก  เรียนหนงัสือไมรูเร่ือง  

ไมมีสมาธิในการเรียน  ไมต้ังใจเรียนเทาที่ควร  มาเรียนไมทัน  แบงเวลาในการเรียนไมเหมาะสม  

รูสึกเบื่อหนายในการเรียน  คะแนนบางวชิาไมดีทําใหเกิดความทอแท  ไมอยากเรียน

ภาษาอังกฤษเพราะจาํศัพทไมได  เรียนไมเขาใจ  ไมกลาแสดงความคดิเห็น  ไมกลาถามครูเมื่อไม

เขาใจ  ขาดคนแนะนําเรื่องการเรียนเมื่ออยูบาน  จดไมทันที่ครูอธิบาย  ไมมีความมั่นใจเมื่อครู

ถาม  อุปกรณการเรียนไมเพยีงพอ 
 
2.   องคประกอบที่มีอิทธพิลตอปญหาการเรยีนภาษาอังกฤษ   หมายถึง ส่ิงที่มีผลตอ

ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ   แบงไดเปน   3 องคประกอบ  คือ  องคประกอบดานสวนตัว   

องคประกอบดานครอบครัว    และองคประกอบดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน    ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 
2.1. องคประกอบดานสวนตัว ไดแก   

2.1.1 เพศ     ไดแก  ชาย  และ  หญิง 

2.1.2 อาย ุ หมายถงึ  อายุของกลุมตัวอยางใชในการศกึษาครั้งนี้ 9-12 ป  ซึง่กาํลัง

ศึกษาอยูชัน้ชวงชัน้ที ่2 โรงเรียนออเงนิ (ออนเหมอนุสรณ)  

2.1.3 ลกัษณะมุงอนาคต หมายถงึ การมองสูอนาคตขางหนาของนกัเรียนเกี่ยวกบั

การประกอบอาชีพ วาสําเร็จจากการศึกษาแลวสามารถหางานไดงาย เปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานไดงายและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

2.1.3.1 ดานการคาดการณไกลและการตัดสินใจ ไดแก ความสามารถ

คาดการณไกลถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําที่เกี่ยวกบัการศกึษา และการประกอบอาชพี 

และการตัดสินใจเลือกกระทําอยางเหมาะสม 

2.1.3.2 ดานการแกปญหาและการวางแผน ไดแก การศึกษาแนวทางแกไข

ปญหาและวางแผนดําเนนิการ เพื่อเปาหมายเกีย่วกบัการศึกษาและการประกอบอาชพีในอนาคต 



  6 

2.1.3.3 ดานการรูจักเลือกการปฏิบัติการรอคอยและความเพยีรพยายามใน

ปจจุบันเพื่อประสบความสาํเร็จในชีวิต ไดแก การรูจักเลอืกกระทาํและรอคอยผลที่อาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคตที่เกีย่วกับการศึกษาและการประกอบอาชพี และมีความพยายามในปจจบัุนเพื่อประสบ

ความสาํเร็จในชีวิต  
 

2.1.4 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถทางการเรยีนแสดงเปนผล 

คาเฉลี่ยที่ไดจากระดับผลการเรียน 2 ภาคเรียน  ไดแก  ภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที ่2 ของ

นักเรยีนชวงชัน้ที ่2   

2.1.5. แรงจูงใจในการเรยีนวิชาภาษาองักฤษ  หมายถึง  ความปรารถนาของ

นักเรียนทีจ่ะทาํกิจกรรมดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  หรือความปรารถนาที่จะทาํสิ่งหนึ่งสิง่ใด

ทางการเรียนใหสําเร็จ  ไดแก  พยายามแขงขันกับมาตรฐานเดิมที่ทาํไว  หรือทําดกีวาบุคคลอื่นที่

เกี่ยวของทัง้ในและนอกหองเรียน   ความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ รูสึกสบายใจเมื่อ

ประสบความสําเร็จ  หรือไมสบายใจเมื่อไมประสบความสําเร็จ 

 
2.2 องคประกอบดานครอบครัว ไดแก  

2.2.1  ระดับการศึกษาของผูปกครอง   แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 

           2.2.1.1 ประถมศึกษา 

       2.2.1.2 มัธยมศึกษา 

2.2.1.3 อุดมศึกษา 

2.2.2 อาชีพของผูปกครอง แบงเปน 3 ระดับ  ไดแก 

         2.2.2.1 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  ไดแก   ขาราชการ  ลูกจาง  รัฐบาล   

ขาราชการบาํนาญ  พนักงาน  หรือลูกจางรัฐวิสาหกิจ 

         2.2.2.2 เกษตรกรรม  ไดแก  ผูประกอบอาชีพในการทํานา  ทําไร  ทาํ 

สวน    เลี้ยงสตัว  และการประมง 

         2.2.2.3 รับจาง/ลูกจาง  ไดแก    ลูกจางในบริษัทเอกชน  รานคา  ตลอด 

จนสถานธุรกิจเอกชนอืน่ ๆ  

           2.2.3 ฐานะทางเศรษฐกจิครอบครัว หมายถงึ  รายไดประจําของทุกคนใน

ครอบครัวรวมกันเปนเดือน    

   2.2.4 สัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับผูปกครอง  หมายถงึ  การปฎิบัติตนของ

นักเรียนตอบิดามารดา หรือผูปกครอง และการปฏิบัติของบิดา มารดา หรือผูปกครอง ตอนกัเรียน

เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน ดังนี ้ 
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 2.2.4.1 การปฏิบัติของนักเรยีนตอบิดามารดาหรือผูปกครองไดแก การ

เคารพเชื่อฟงคําสั่งสอน ปรึกษาปญหาการเรียน ปญหาสวนตัว มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

ภายในครอบครัว และชวยเหลืองานบาน 

 2.2.4.2 การปฏิบัติตนของบิดามารดาหรือผูปกครองตอนักเรียน ไดแก 

การใหความรกัความอบอุน ใหคําปรึกษาปญหาการเรียน ปญหาสวนตัว รับฟงเหตผุลยอมรับความ

คิดเห็นและความสามารถ เปดโอกาสใหนกัเรียนไดรับผิดชอบในเรื่องสวนตัว และมอิีสระตามความ

เหมาะสม 

2.2.5 ความคาดหวังของผูปกครอง หมายถงึ  การรับรูของนักเรียนตอ

ความคิด ความรูสึกของบิดา มารดา หรือผูปกครอง  ตอเปาหมายที่ต้ังไวสําหรับนักเรยีนที่เขา

ตองการใหเปน  และตองการที่จะใหนักเรยีนประสบความสําเร็จ     และบรรลุผลตามเปาหมายทีต้ั่ง

ไว 

 
2.3 องคประกอบดานสิง่แวดลอมในโรงเรียน    ไดแก  

2.3.1 ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึงการจัดแตงปรับปรุง ตกแตงอาคารเรียน

อาคารประกอบ ตลอดจนบรเิวณโรงเรียนทีเ่อื้ออํานวยตอการเรียนการสอน ชวยใหนักเรียนเกิด

ความสดชืน่ รมเย็นและอยากมาโรงเรียน รักและภูมิใจในโรงเรียน เชน การจัดใหมีสถานทีพ่ักผอน 

สนามเดก็เลน การตกแตงอาคารเรียนและบริเวณโรงเรยีนที่ควรคํานงึถึงประโยชนใชสอย และ

ความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม             

2.3.2 สัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับครู หมายถงึ  การปฏิบัติตนของครู

ตอนักเรียนและการปฏิบัติตนของนกัเรียนตอครู   ที่สอนวิชาภาษาองักฤษกับนักเรียน ทั้งใน  และ  

นอกเวลาเรียนที่แสดงออกแลวมีผลทาํใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกนั นักเรียนเกิดความสนใจ  และ

ตองการทีจ่ะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี ้

2.3.2.1 การปฏิบัติตนของนกัเรียนตอครู ไดแก การเคารพเชื่อฟง การ

ปฏิบัติตามคําสั่งสอนและคาํชี้นาํของครู  ชวยเหลอืงานของครูที่ตนสามารถทาํได  ขอคําแนะนาํ

จากครูเมื่อประสพปญหา  ต้ังใจเรียนและสนใจบทเรยีนที่ครูสอน  ซักถามในสิ่งที่ไมเขาใจในดาน

การเรียน  และดานสวนตวั 

2.3.2.2  การปฏิบัติตนของครูตอนักเรียน ไดแก การคํานึงถงึความรูสึก 

และความตองการของนกัเรยีน เขาใจและเห็นอกเหน็ใจ ยอมรับฟงความคิดเหน็กนัและใหความ

เปนกนัเองกับนักเรียน  การใหความรัก  ความเอาใจใสยอมรับความคดิเห็น  ใหความเปนกนัเองตอ

นักเรียน  ใหคําปรึกษา  ชี้แนะแกนักเรียน  ทั้งดานการเรียน  และดานสวนตัวเมื่อนกัเรียนมาปรึกษา 
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2.3.3 สัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับเพื่อน หมายถึง  การปฏิบัติตนของ

นักเรียนและเพื่อนที่แสดงออกตอกันแลวมีผลทําใหนกัเรียนเกิดความสนใจ  และตองการที่จะเรียน

วิชาภาษาองักฤษของนักเรียนในกลุมเพื่อน ไดแก การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการเรียน การ

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กนัทางการเรียน ความหวงใยใกลชิดสนทิสนม  การชักชวนใหเลือกเรียน

ดวยกนั การทาํกิจกรรมตางๆรวมกันในกลุมเพื่อนเพื่อใหเกิดความสาํเรจ็ดานการเรียน 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 
 
 

1. องคประกอบดานสวนตัว ไดแก 

1.1  เพศ 

1.2  อาย ุ

1.3  ลักษณะมุงอนาคต 

1.4  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

1.5  แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
2. องคประกอบดานครอบครัว ไดแก 

2.1  อาชพีของผูปกครอง 
2.2  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
2.3  ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 
2.4  สัมพนัธภาพระหวางนักเรยีนกับผูปกครอง 
2.5  ความคาดหวงัของผูปกครอง 

 
3. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ไดแก 

3.1  ลักษณะทางกายภาพของการเรียน 

3.2  สัมพนัธภาพระหวางนักเรยีนกับครู 
3.3  สัมพนัธภาพระหวางนักเรยีนกับเพื่อน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ปญหาการเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ 
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สมมติฐานของการวิจัย 

1.องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิง่แวดลอมในโรงเรียนมีความสมัพันธ

กับปญหาทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 โรงเรยีนออเงิน (ออนเหมอนุสรณ) 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2.องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิง่แวดลอมในโรงเรียนมีอิทธิพลตอ

ปญหาทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียนออเงิน (ออนเหมอนุสรณ) สังกัด

กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของดังนี้ 
1.เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

1.2 งานวจิัยทีเ่กี่ยวของกับปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

 2. เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วของกับตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา 

2.1 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของกับองคประกอบดานสวนตัวของนักเรียน 

2.2 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของกับองคประกอบดานครอบครัวของนักเรียน 

2.3 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของกับองคประกอบดานสิ่งแวดลอม 

3. เอกสารที่เกีย่วของกับโรงเรียนออเงนิ (ออนเหมอนุสรณ) 

 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 เอกสารที่เกีย่วของกับปญหาการเรียน 

แซนเดอรสัน  (พวงสรอย วรกุล.  2522:13 ;  อางอิงจาก  Sanderson. 1954 )  

จําแนกปญหาที่ผูใหคําปรึกษาแนะแนวในโรงเรียนในรัฐแคลิฟอรเนยี  (California  School)  เปดเผย

โดยจัดอนัดับของปญหาที่นักเรียนเผชิญจากมากไปหานอยตามลําดับดงันี้  ปญหาการปรับตัวใหเขา
กับการเรียน  ปญหาเกี่ยวกับอนาคตดานการศึกษา  ปญหากับอาชีพและการทํางาน  ปญหาเกี่ยวกับ
หลักสูตร  และการสอน 

ประยุทธ วัชรดิษฐ  (2523 :29)  ไดสรุปปญหาการเรียนของนักเรียนใน

สถาบันการศึกษาโดยทั่วไปไววา  ปญหาการเรียนของนกัเรียนอาจเกดิการที่นักเรยีนไมสนใจเรยีน  
หรือเลือกเรียนวิชาที่ไมตรงกับความสามารถ  ความสนใจ  ไมชอบครู  ไมชอบโรงเรียน  ไมรูจกัแบง
เวลาเรียนเปนตน 

บัวทอง สวางโสภากุล  (2525:10)  กลาววา   

1. ปญหาของนักเรียนปญหาเกีย่วกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  เชน อยาก 

ทราบวธิีการเรยีนที่ดีข้ึนกวาเดิม การไมเขาใจบทเรียน  วธิีการแสดงออกในชัน้เรียนอยางเหมาะสม  

เปนตน 

2.  ปญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ เชน  การคบเพื่อนใหม  วธิีการ 

แสดงออกใหเพื่อนชอบ 
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  สุชา  จนัทนเอม  (2527:139-143)  ไดสรุปปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ ที่เกิด

ข้ึนกับนกัเรียน  โดยยึดถือวาการเรียนเปนงานและหนาที่ของนกัเรียนทุกคน  ปญหาที่เกี่ยวกับการ

เรียนภาษาอังกฤษ  เชน เดก็สอบตก ปญหาความเบื่อหนายตอการเรยีน 

                        จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวา  ปญหาการเรยีนภาษาอังกฤษที่เกิดกับตัว

ผูเรียน  ไดแก  เบื่อหนายการเรียน  ไมชอบเรียนวิชาภาษาองักฤษ  ไมเขาใจในสิ่งที่เรียน  ทาํให

นักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ 
   

1.2 งานวจิัยที่เกี่ยวของกบัปญหาการเรียน 
        1.2.1 งานวิจยัในตางประเทศ 
  รูบิน  (Rubin. 1975 : 41 – 51)  ไดทําการศึกษาพบวา นักเรียนมวีิธีเรียนแตกตาง

กันออกไปเนื่องมาจากเหตุดังตอไปนี ้

1. ชนิดของความรู  ความรูบางอยางตองเรียนดวยการจํา  แตบางชนิดตองเรียนดวยการ

เขาใจ 

2. ลําดับการเรียนรู 
3. อาย ุ

4. การนาํไปใช 
5. แบบอยางการเรียนเฉพาะของแตละบุคคล 

6. ความแตกตางทางวัฒนธรรมและความรูความสามารถพืน้ฐาน 

แซกแกฟ (Saggaf . 1981 : 1820A)  ไดศึกษาวิจัยถงึประสิทฺภาพของการสอน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองของภาควิชาภาษาอังกฤษ  พบวา สาเหตทุี่ทาํใหการสอน

ภาษาอังกฤษไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเพราะมีสาเหตุเนื่องมาจาก 

1. หลักสูตรซึ่งไมมีความสมัพนัธกับความตองการและความสนใจของผูเรียน 

2. การขาดครูที่มปีระสิทธิภาพ 

3. ความรูพืน้ฐานทางภาษาองักฤษยงัไมเพียงพอกอนเขาเรยีนในมหาวทิยาลัย 

4. แหลงขอมูลไมไดถูกใชอยางเต็มที ่
5. วิธีการสอนของครูยังเนนเกี่ยวกับความจาํมากกวาใหเกดิความเขาใจ 

6. นักเรียนไมมีโอกาสไดเลือกกิจกรรมในการเรียน 

7. การขาดความรวมมือระหวางครูผูสอนภาษาอังกฤษดวยกัน 

  รอเจอรส  (Rogers.1989 : 256 -268)  วิเคราะหปญหาของนักเรียนชัน้ปที ่1 ใน

วิทยาลัยครู    ผลการวิจยัพบวา  ประเภทของปญหาที่พบมากที่สุด  ไดแก  ปญหาการเรียน  

ปญหารองลงมาไดแก  ความสัมพนัธกับอาจารย 
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   1.2.1  งานวจิัยในประเทศ  

  ประนอม  สุขนาคะ (ประนอม  สุนาคะ. 2545 : 74-83) ไดเปรียบเทยีบความ

เขาใจในการอาน ความสามารถในการเขียน และความรบัผิดชอบของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 

ปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษาการสอนตามคูมือครู  มีความเขาใจในการอาน

ภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุมควบคมุแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  อําไพ   ลัคนาอนุสรณ (อําไพ  ลัคนาอนุสรณ. 2545 : 78-84) ไดปรึกษาการ

เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยผงัมโนทัศนกบัการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวาความ

เขาใจในการอานภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ.05 และกลุมทดลองมีความเขาใจในการอานเพิม่ข้ึนภายหลังไดรับการทดลอง 

   จากเอกสาร  และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับปญหาการเรียนที่กลาวมาขางตน  จะเห็น

ไดวานักเรียนสวนใหญไมวาจะอยูในระบบการศึกษาทีต่างกนั ระดับชั้นตางกนัลวนประสบปญหา

ดานการเรียนในหลาย ๆ ดาน เหมือนกนั ซึ่งจะทําใหนกัเรียนไมมีความสุขกับชีวิตการเรียน  ทั้งยงั

อาจสงผลสงผลทําใหประสบความลมเหลวทางดานการเรียนได 

 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา 
2.1  เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัองคประกอบดานสวนตัวของนกัเรียน 

2.1.1 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับเพศกับปญหาการเรียน 
  2.1.1.1 เอกสารที่เกีย่วของกับเพศกับปญหาการเรยีน 

เพอรร่ี และ นสัซี่  (Perry and bussy. 1984:275)   ไดกลาวไววา  เด็กหญิงมกั 

จะมีปฏิกริยาโตตอบทางสงัคมดี  ในขณะที่เด็กชายสวนใหญจะฉุนเฉยีวและโยเย  

นัท  (จักรินทร  พร้ิงทองฟ.ู 2546 : 13 ; อางองิจาก Nutt. 1972 : 650) ศึกษา

ปญหาของนักเรียนในรัฐโคโลราโด  กลมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้ 7 – 12 จํานวน 607 คน ครู 33 

คน  พบวา  นักเรียนประสบปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรมากที่สุด  รองลงมาคือ  การปรับตัวใหเขากับ

งานของโรงเรยีน  นอกจากนี้ยังพบวา  เพศ  ระดับชัน้  มีอิทธพิลตอลําดับความสาํคัญของปญหา

นักเรียนอีกดวย แตเพศมีอิทธิพลมากกวา 
 
2.1.1.2  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับเพศกบัปญหาการเรียน 

           2.1.1.2.1  งานวิจัยในตางประเทศ 
  ฟารแรง (นิภา  พงศวิรัตนโรเจอร . 2520 : 11 : อางอิงจาก Farrag. 1960 )  

ศึกษาเปรียบเทียบปญหาของนักเรียนอยีปิตและปญหาของนักเรียนอเมริกัน  ระดบัชั้น 10 – 12 
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แลวแปลปญหาชุดเดียวกันนีเ้ปนภาษาอาหรับสอบนักเรียนระดับเดียวกันในอยีิปต พบวา นักเรียน

ประสบปญหานอยกวานักเรยีนอียิปตและนักเรียนหญงิอียิปตมีปญหามากกวานกัเรียนชายอียิปต 

   รอเจอรส (วรรณา  ทองนุย . 2523 : 11 ; อางอิงจาก Rogers . 1960 ) ศึกษา

ปญหาของนักเรียนชัน้ปที ่ 1 ในวทิยาลยัครู  โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คนดวยวิธกีาร

สัมภาษณเปนรายบุคคลพบวา  นักเรียนชายมีปญหามากกวานักเรียนหญงิ  ประเภทของปญหา

ไดแก  ปญหาเกี่ยวกับการเรียน  ความสมัพันธกับอาจารย  การเงิน  อารมณ  และปญหาอืน่ ๆ และ

ในปเดียวกัน 

 
               2.1.1.2.2   งานวิจยัในประเทศ 
   กรรณิการ  พนิศิริกุล (2521 :57-58) สํารวจปญหาการเรียน  สังคม  และสวนตัว

ของนักเรียนโรงเรียนสารพัดชาง ในกรุงเทพมหานคร  พบวา  นักเรียนชายมีปญหาการเรียน

มากกวานักเรยีนหญิง  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  มนูญ  แปนเจริญ (2522:88-92) ไดทําการวิจยัเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบ

ปญหาสวนตัว  ปญหาทางสงัคม  และปญหาการเรียนของนกัเรียนอาชวีศึกษา  นกัเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาผูใหญระดับ 5 จังหวัดสงขลา ตามตัวแปรเพศ  พบวา  

นักเรียนหญงิประสบปญหาดานการเรียนมากกวานักเรยีนชาย  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 

.01  สําหรับปญหาสวนตัวและสังคมนักเรยีนชายประสบปญหามากกวานักเรียนหญิง 

  บัวทอง สวางโสภากุล (2524:167) พบวาชายและหญิงมีความแตกตางกนัทาง

สรีระและจิตวิทยาเชน โครงสรางทางรางกาย และการตอบสนองทางอารมณเปนตน สังคมและ

วัฒนธรรมมีสวนสาํคัญอยางมากในการกาํหนดบทบาท และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตางๆของ

ชายและหญิง 

  จิราภรณ สุธินนท (2529 : 81)  ศึกษาการพัฒนาการปรับตัว ดานสมัพันธภาพกับ

เพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 5  พบวาสงัคมใดมีคานิยมในการอบรมเลีย้งดูเด็กหญิงใหมี

กิริยามารยาทเรียบรอย มีความประพฤติดี และตองอยูในกรอบของขนมธรรมเนียมมากกวา

เด็กชาย จึงทาํใหการอบรมเลี้ยงดูเด็กชายไมเครงครัดมากนกั 

  ศิวาภรณ  เรืองศรีจันทร (2538 :69-72 ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษา  ที่มตีอกิจกรรมพบกลุมของจงัหวัดกาํแพงเพชร 5 ดาน คือ

ดานกิจกรรมแกปญหาการเรยีน  กจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กจิกรรมตอเนื่อง  กจิกรรมนําเขาสู

บทเรียน  กิจกรรมนันทนาการ ผลการศึกษาสรุปดังนี ้  นักศึกษาทีม่ีเพศ อาย ุ สถานภาพการงาน  

และระดับการศึกษาตางกนั มีความคดิเห็นตอกิจกรรมพบกลุมแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 
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  จากการวิจัยดงักลาวขางตน ชี้ใหเหน็วาเพศเปนองคประกอบหนึ่งทีม่ีอิทธพิลตอ

การมีปญหาของนักเรียน  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวจิัยจึงคาดวา  เพศนาจะเปนปจจยัหนึ่งที่

เกี่ยวของกับปญหาการเรียน 
 

2.1.2 เอกสารและงานวิจยัเกี่ยวกับอายุกับปญหาการเรียน 
2.1.2.1 เอกสารที่เกีย่วกับอายุกบัปญหาการเรียน 
รุงทิวา จกัรกร (2521 : 181) กลาววา  เมือ่เด็กเขาสูวัยรุน  เด็กจะประสบกับการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญในชวีติ  ทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา เด็กอาจจะมีปญหา

มากนอย  แลวแตความแตกตางระหวางบุคคล  และความแตกตางทางบานและสงัคม 
 
2.1.2.2  งานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัอายุกับปญหาการเรียน 
           2.1.2.2.1  งานวจิัยในตางประเทศ 
นันท  (Nutt. 1972:650-A)  ไดทําการศึกษาปญหาของเด็กวัยรุนกลุมตัวอยางเปน

นักเรียนชัน้ 7 – 12 จํานวน 607 คนพบวา  นักเรียนประสบปญหาเรียงลําดับจากมากไปนอยดงันี้ 

คือ ปญหาเกีย่วกับหลักสูตร  การปรับตัวใหเขากับคนงานของโรงเรียน  ความสัมพนัธทางจิตวทิยา

สวนบุคคล  ปญหาเกี่ยวกับกิจกรรมทางสงัคมและสนัทนาการ  นอกจากนีย้ังพบวา เพศและ

ระดับชั้นมีอิทธิพลตอลําดับความสาํคัญของปญหาของนักเรียนอีกดวย 

แมคคารธี (McCarthy. 1986:3279-A) ไดศึกษาการเรียนรูดวยการนาํตนเอง  

และเจตคติของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตร  ระหวางนักศึกษาอายนุอยกับ
นักศึกษาที่มีอายุมากโดยใช   SDLRS  และ MAS (The Math Attitude Scale)   ผลการวิจยัพบวา  

นักศึกษาอายนุอยมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับปานกลาง   และมีเจตนาตอวิชา
คณิตศาสตรเชิงลบ นักศึกษาที่มีอายุมากมีระดับการเรยีนรูดวยตนเองในระดับปานกลางและสุงกวา  
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  แตยังมีความกังวลตอการเรียนเชนเดยีวกับนักศึกษาที่มีอายุ
นอย เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสองกลุม  ปรากฎวาไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญระหวาง
กลุมอายุนอยกบักลุมอายุมาก  ในดานการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง 
  แลชแมน  และโทรเนสบูรี (วิกร ตัณฑวุฑโฒ และลักขณา  การกรณ .2529 : 13 ; 

อางอิงจาก Lachman, Lachman and Thronebury. 1997) พบวา เชาวนปญญาและ

ความสามารถในการเรียนรูของบุคคลมีลักษณะคงที่ในชวงอายุ 20 – 50 ป 
2.1.2.2.2  งานวิจัยในประเทศ 

  กรรณิการ พนิศิริกุล (2521 :52-53) สํารวจปญหาการเรียน สังคม และสวนตวั

ของนักเรียนโรงเรียนสารพัดชาง ในกรุงเทพมหานคร พบวา นกัเรียนที่มีอายุ 17 – 20 ป มีปญหา

การเรียนมากกวานักเรยีนทีม่ีอายุ 21 – 30 ป  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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กชกร  สังขชาติ (2527:171-172) ไดสรุปลักษณะการเรยีนของผูใหญจากบทความ

ของริชารด  เอ  เอชเธอริดจ Richard A. Etheridge (1963)  ดังนี ้
1. ผูใหญตองการชี้แนะที่เหมาะสมไมใชคะแนนหรือเกรด 

2. ผูใหญจะเรียนไดดีถาทราบจดุประสงคการเรียนชัดเจน 

3. ผูใหญจะเรียนไดดีดวยการใชกิจกรรมและวิธีการหลาย ๆ อยาง 

4. ผูใหญจะเรียนรูไดดีในบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมทีง่าย ๆ เปนกันเอง 

5. ผูใหญจะเรียนไดดีดวยการกระทํา 

6. ผูใหญจะเรียนจากสภาพปญหาที่เปนจริง 
7. ผูใหญจะเรียนไดดีเมื่อมีความตองการที่จะเรียน 

8. ผูใหญจะเรียนในสิ่งที่เขารูสึกวามีความจําเปน 

9. ประสบการณเดิมทีผลตอการเรียนของผูใหญ  ผูใหญจะเรียนไดดีถาสิ่งที่เรียนมี
ความสัมพันธหรือสอดคลองกับประสบการณเดิม หรือความรูทีเ่ขามอียู 

สิรินาฎ  ราชเดิม  (2534 : 90 - 91)  ไดศกึษาความคิดเห็นในการพบกลุมของ

นักเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 3 สรุปวา  นักเรียนที่มีอายุตางกนัมี

ความเหน็ตางกัน  โดยนกัเรยีนที่มีอาย ุ15  ปขึ้นไป  มปีญหาดานการเรียนมากกวานักศึกษาที่มีอายุ

นอยกวา 
จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน  ช้ีใหเห็นวาระดบัอายุที่ตางกัน  มีผลทําให

เด็กประสบปญหาแตกตางกัน  ดังนั้นในการวจิัยคร้ังนี้ผูวิจยัคาดวาระดับอายนุาจะเปนปจจัยหนึ่งที่
เกี่ยวของกับปญหาการเรียน 

 
2.1.3 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับลกัษณะมุงอนาคตกับปญหาการเรยีน 

2.1.3.1  เอกสารที่เก่ียวของกับลักษณะมุงอนาคตกับปญหาการเรียน 
  มิเชล (Mischel. 1974 :287) กลาววา ลักษณะมุงอนาคต  หมายถึง  

ความสามารถในการคาดการณไกล  และเล็งเห็นความสําคัญของผลดี  ผลเสียที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต  มคีวามตองการไดรับผลในอนาคตที่ดีกวา  หรือมากกวาผลที่จะเกิดในปจจุบัน  จง

ดําเนนิการวางแผนเพื่อปฏิบัติ  ตอจากนัน้ควบคุมตนเองใหปฏิบัติเปนชั้นไปตามแผนทีว่างไว  เพื่อ

ไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคต 

เซกูรา  (Segura. 1975 : 5823-B) กลาววา  ลักษณะมุงอนาคตเปนความสามารถ

ของแตละบุคคลในการมองอนาคต  การวางแผนและจดัการเกีย่วกับอนาคตที่เปนไปได และแลมม  
รอลฟ และกซีีลา (Lamm, Rolf, Gisela. 1976 ) กลาววา ลักษณะมุงอนาคตหมายถึง ทัศนคติ

ความรูสึกของแตละบุคคลที่มีตออนาคต 
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  มิเชล ;  และคนอื่น (Mischel ; and others 1996:147-153) กลาวไววา  ลักษณะ

มุงอนาคตมีความสมัพนัธกบัดานอืน่ ๆ ของบุคคล เชน  ดานสวนตัว  ดานครอบครัว  ดานสงัคม  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการปรับตัวและดานเชาวปญญา 

นาตยา  ปลันธนานนท (2526 : 21-23) กลาววา  ลักษณะมุงอนาคต  หมายถึง  

พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกโดยมีการคาํนึงถึงผลของการกระทํานัน้ๆ วาจะสงผลราย หรือ ผลดี
แกตนเอง  และสังคมอยางไรควรประพฤติหรือปฏิบัติอยางไร จึงไมเกิดผลรายทัง้ในปจจุบนัและ
อนาคต 
  เฮคอนเซน (สมจิตต เพิ่มพนู 2533 : 47 ; อางอิงจาก Heckhausen. 1967) กลาว 

ถึง ลักษณะมุงอนาคตไววาการตั้งเปาหมายในระยะยาวของการทํางานการคาดการณไกล  การ

วางแผน การมองผลทีจ่ะสงไปอนาคต    ลักษณะมุงอนาคตสูงนี้จะปรากฎในผูที่มีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ในทุก ๆ  ดาน 

  สุพล วงัสงิธ  (2534 :31-35) กลาววา   ลักษณะมุงอนาคตหมายถึง  ความ

ปรารถนาที่จะทําสิง่ใดสิ่งหนึง่ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  แมจะเผชิญกบัอุปสรรคตาง ๆ ก็ไมยอทอ  

มีความกระตือรือรนที่จะฝาฟนอุปสรรคโดยมุงที่จะเกิดผลสําเร็จในอนาคตยอมรับความลาํบากใน

ปจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี 

  สุรพงษ วงัสิงธ (2534 : 46)   กลาววาลักษณะมุงอนาคตหมายถึง  ความสามารถ

คาดการณไกลเห็นความสาํคญัของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการบงัคับตนเองใหอดไดหรือเลือก

ที่จะไมรับประโยชนเลก็นอยในทนัท ี  แตจะรอประโยชนที่ยิ่งใหญหรือสําคัญกวาที่ตามมาใน

ภายหลงั 

  กนกวรรณ  อุนใจ  (2535 : 27 )  กลาววา ลักษณะมุงอนาคต หมายถงึ  การมอง 

สูอนาคตของบุคคลโดยผูมีอนาคตจะเปนผูที่สามารถคาดการณไกลและตัดสินเลือกกระทําอยาง

เหมาะสมหาแนวทางแกปญหาและวางแผนดําเนินการ  เพื่อเปาหมายที่ตองการในอนาคต  รูจัก

การปฏิบัติใหเกิดการอดไดรอได และมีความเพยีรพยายามในปจจุบันเพื่อประสบความสําเร็จใน

ชีวิต 

  ลักษณะมุงอนาคตนี ้นกัจิตวทิยาพบหลักฐานวาเปนดานหนึง่ของพลังอโีก (Ego – 

strength) ของบุคคลซึ่งเปนแนวทางใหผูทีม่ีลักษณะมุงอนาคต  สามารถระงับหรือชะลอการบําบดั

ความตองการตาง ๆ ของตนได  (ดวงเดือน พนัธุมาวนิ ;  และเพ็ญแข  ประจนปจจนกึ. 2520 ) และ

เปนดานหนึ่งของบุคลิกภาพที่พัฒนามาจากการเรียนรู การศึกษาและกระบวนการเรยีนรูทางสงัคม 

ซึ่งพัฒนาอยางชา ๆ ในวัยเด็กบุคคลบางคนจะอาศัยความสามารถของตนเองและเวลาในปจจุบัน

เปนรากฐานทีจ่ะคาดการณเกี่ยวกบัตนเองในอนาคตได  การมุงอนาคตจะสัมพนัธกบัความจาํเปน
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ที่จะตองมีความคิดในการวางแผน  ความตั้งใจจะกระทําและรายละเอียดบางอยางที่จะตองทาํ  ซึ่ง

เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 

                    จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวาลักษณะมุงอนาคตของนกัเรียนนั้นมีสวน

สําคัญทําใหนกัเรียนความคดิในการวางแผน ต้ังใจที่จะทําสิง่ตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จ 

 
2.1.3.2 งานวจิัยที่เกีย่วของกับลกัษณะมุงอนาคตกบัปญหาการเรียน 
          2.1.3.2.1 งานวิจยัในตางประเทศ 
แลมม ชมิดท ;  และ ทรอมสตอรฟฟ (  Lamm, Schmit ; & Trommsdoff.  

1976 : 317) ไดศึกษาเกีย่วกับตัวแปรที่เกี่ยวกับเพศและชนชัน้ที่เกีย่วของกับลักษณะมุงอนาคต

ของเด็กวัยรุน กลุมตัวอยางเปนเดก็วัยรุนชนชัน้กลาง กับชนช้ันต่ําที่เปนเด็กหญงิและเด็กชายกลุม

ละ 100 คน ที่มีอายุระหวาง 14 – 15 ปโดยวัดลักษณะมุงอนาคต และการมองโลกในแงดีและราย 

ผลการศึกษาพบวา เด็กหญิงที่มาจากชนชั้นต่าํมองโลกในทางดมีากกวาเด็กหญิงที่มาจากชนชั้น

ปานกลาง  เด็กชายที่มาจากชนชั้นต่าํไดแสดงความหวงัและความกลวัในดานอาชพีมาก และจะ

เพิ่มข้ึนในอนาคตมากกวาเดก็หญิงที่มาจากชนชัน้ต่ํา 

ซังค (Schunk. 1981:93-104)  ไดศึกษาวจิัยเกี่ยวกับการเพิ่มความเพยีรพยายาม 

 และทักษะในการเรียนของนักเรียน  ซึง่มผีลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่าํโดยทฤษฎีและวธิีการศึกษาวิจยั

ของแบนดูรา  เปนแบบในการดําเนนิการวิจัย  ซังคเชือ่วาเด็กที่มีความหวังเกี่ยวกบัความสามารถ

ของตนเองสงูจะใชความสามารถของตนทํางานอยางเต็มที่ในการทาํงาน  สวนเดก็ที่ความสามารถ

ตํ่าจะพยายามเลี่ยงงานที่ตองใชความสามารถของตนหรือจะทาํงานอยางไมเต็มใจ  กลุมตัวอยาง

ในการศึกษาครั้งนี้เปนนกัเรยีนอายุ 9 – 11 ป จํานวน 56 คนกอนและหลังการทดลอง  ซงัคจะวัด

ความคาดหวงัที่เกี่ยวกับความสามารถในการหาคาํตอบจากโจทยในการทดลองซังคใหนกัเรียนดู

ตัวแบบวิธีการคิดหาคําตอบตามขั้นตอนอยางละเอียด  จากนั้นใหทาํแบบฝกหัดโดยมีผูชวยวิจยัให

คําแนะนํา  เมื่อนักเรียนสงสัยเกี่ยวกับวธิทีํา  และมีการแจงผลทําแบบฝกหัดใหนักเรียนทราบ  ผล

ปรากฎวา 

1 นักเรียนรับรูความสามารถของตนเพิ่มข้ึน  และคาดหวงัวาตนจะสามารถทํางานไดถูก 

ตองมากขึน้ 

2 นักเรียนมีความพยายามในการทาํงานมากขึ้นและทาํงานไดผลดีกวาเดิม 

 

2.1.3.2.2  งานวิจัยในประเทศ 

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก (2520 : 102-109)  ไดศึกษา 

จริยธรรมของเยาวชนไทย  กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนในโรงเรียนรัฐบาล  และนิสิตชาย หญิง  ในเขต
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กรุงเทพฯ และเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 1, 3,5 และ

มหาวิทยาลัยปที่ 2  ซ่ึงมีอายรุะหวาง 11 – 25 ปและมาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ  และ

สังคมทั้งสามระดับ  จํานวน 1400 คน และผลการศึกษาพบวา 
1 ลักษณะมุงอนาคตแปรแรวนไปตามลักษณะทางสังคม 3 ประการ คือ เพศ ชัน้เรียน 

และสถานที่เกดิ โดยผูหญงิมีลักษณะมุงอนาคตสูงกวาผูชาย ผูที่เรียนชั้นม. 1 มีลักษณะมุงอนาคต

สูงที่สุด  สวนผูที่เรียนชั้น ม. 5 มีลักษณะมุงอนาคตต่ําที่สุด  และผูตอบที่อยูในกรุงเทพมหานครมี

ลักษณะมุงอนาคตสูงกวาผูตอบที่เกิดตางจงัหวัด 

2 ลักษณะมุงอนาคตที่มีความสัมพันธทางบวกกับระดับจริยธรรม 

จากเอกสารและงานวจิัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา  ลักษณะมุงอนาคตของนักเรียน 

นั้นมีสวนสําคญัทําใหนักเรียนมีความคิดในการวางแผน  ต้ังใจที่จะทําสิ่งที่ประสบความสาํเร็จ 
 

2.1.4 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกับปญหาการ
เรียน 

2.1.4.1 เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  กูด  และคนอื่น ๆ (Good and other. 1973 : 7)  ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ 

(Achievmemt) ไววา  หมายถึง  ความสาํเร็จ  ความคลองแคลว  ความชํานาญในการใชทักษะ  

หรือการประยกุตใชความรูตาง ๆ สวนผลสมัฤทธิท์างการเรียน  สวนผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

(Academic  Achievememt)  หมายถงึ  ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวชิาตาง ๆ ที่ได

เรียนมาแลวซึง่เกิดจากการเรียนรูในวชิาตาง ๆ   ที่ไดเรียนมาแลวซึ่งไดจากผลการทดสอบของ

ครูผูสอน  หรือผูรับผิดชอบในการสอน  หรือทั้งสองอยางรวมกนั 

  ไพศาล  หวังพานิช  (2523 : 137)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  

คุณลักษณะและความสามารถของบุคคล   อันเกดิจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลง

ประสบการณของการเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม  หรือเกิดจากการสอน 

  ขนิษฐา  แกวสวัสดิวงศ  (2524 : 6)  ไดกลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการตอบแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ 

  อัจฉรา  สุขารมณ  และ  อรพินทร  ชูชม (2530 : 10) โดยทั่วไปผลสัมฤทธิ ์ 

หมายถงึ  ขนาดของความสาํเร็จที่ไดจากการทาํงานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึง่  ซึ่งอาจ

เปนผลมาจากการกระทําที่อาศัยความสามารถ  โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตวัของแตละบุคคล  

ตัวที่บงชี้ถงึผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ   เชน  

จากการสังเกต  หรือการตรวจการบาน  หรืออาจอยูในรูปของเกรดที่ไดจากโรงเรียน  ซึง่ตองอาศัย

กรรมวิธีทีซ่ับซอน  และชวงเวลาในการประเมินอนัยาวนาน  หรืออีกวิธหีนึง่อาจวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
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ดารเรียนดวยแบบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป  มักอยูในรูปของเกรดที่ไดจากโรงเรียนเนื่องจาก

ไดผลที่เชื่อถือไดมากกวา  อยางนอยกอนการประเมนิผลการเรียนของนักเรียนครูจะตองพิจารณา

องคประกอบอื่น ๆ อีกหลาย ๆ ดาน  จงึยอมดีกวาการแสดงขนาด  ความลมเหลว  หรือความสําเรจ็

ทางการเรียน    จากการทดสอบนักเรียนดวยแบบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนทัว่ ๆ ไปเพียงครัง้เดียว   

จากเอกสารดังกลาวขางตนสรุปไดวา   ปจจัยที่จะสงผลใหนักเรียนมผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ดีนัน้  มิไดมอีงคประกอบเพียงอยางเดียว  แตมีองคประกอบที่สําคัญอยูหลาย

องคประกอบ  เชนพืน้ฐานทางครอบครัว  ความสัมพันธในครอบครัว  นิสัยในการเรยีน  การ

วางแผนในอนาคต  ทัศนคตทิี่มีตอตนเอง  ฯลฯ  ก็สงผลตอการมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ดี 
2.1.4.2 งานวจิัยที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกับปญหาการเรยีน 

          2.1.4.2.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
  ฮัลดเพธ (Hudspeth. 1992 3514 – A)  ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางรูปแบบ 

การสอนของครูกับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนในวิทยาลยัชุมชนในรัฐ
มอนตานา จํานวน 3 แหง และในรัฐวอชงิตัน จํานวน 1 แหงรวมทั้งศึกษาตวัแปรอืน่ ๆ ไดแกอายุ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับมัธยมศกึษาและการเขาศึกษาในวิทยาลัยผลการวิจัยพบวาอายุ  
เกรดเฉลี่ยในการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาและการเขาศึกษาในวิทยาลยัมีผลตอความพรอมในการ
เรียนรูดวยตนเอง 

โอโนดา (พวงสรอย วรกุล . 2522 :19 ; อางอิงจาก Onodo. 1975 ) ไดศึกษาพบวา  

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   จะเปนคนที่มีความรับชอบและควบคุมตนเองไดมี
ความสัมพันธที่ดีกับครู  สวนคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเปนคนขีเ้กียจมีความสมัพันธกับคน
อ่ืนไมดี  มีความสับสนวุนวายใจ 

2.1.4.2.2  งานวิจัยในประเทศ 
 ฉวีวรรณ  หลมิวัฒนา  (2531 : 37) ไดศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวาง

องคประกอบดานภูมิหลงั  ดานสภาพแวดลอมทางบานและดานการเรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนิสิตชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั  ในปการศึกษา 2531 

จํานวน 391 คน  ผลการศึกษาพบวา  ตัวแปรที่มีอิทธพิลทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

คณะวิทยาศาสตรที่เปนอทิธพิลทางตรงเชงินิมานคือ   เวลาที่ใชในการศึกษาเพิม่สงผลสูงสุด  

รองลงมาคือ   ความตองการในการสอบคดัเลือกใหม  ความรูเดิม  นิสัยในการเรียน   และ

ความสัมพันธในครอบครัว ตามลําดับ 

 สุรางค  เนียมฉาย  (2532:34) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสนใจใน

การเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชหลักการเรียนเพื่อรอบรูตามระดับความสามารถของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน  เมือ่ไดรับการสอน
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โดยใชหลักการเรียนเพื่อรอบรู   ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  เติมศักดิ์  คทวณิช (2540:123) ไดทําการวจิัยเร่ืองตวัแปรที่เกี่ยวของกบัปญหาการ

เรียนและวิธีเผชิญปญหาทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง   สถาบัน
เทคโนโลยี ราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 1,708 คน  ผลการวิจัย

พบวา  ปญหาการเรียนของนักศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้นอยูกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  บุคลิกภาพ  นิสัยทางการเรียน  บรรยากาศทางการเรียน  และสัมพันธภาพระหวางบุคคลอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

  จากเอกสารและงานวจิัยดังกลาวชี้ใหเห็นวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ตางกันมีผล

ทําใหนกัเรียนประสบปญหาแตกตางกนั  ดังนัน้ในการวจิัยในครั้งนี้  ผูวิจัยคาดวาผลสัมฤทธิ์นาจะ

เปนตัวแปรหนึง่ที่เกี่ยวของกบัปญหาของนกัเรียน  
 

2.1.5   เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับแรงจงูใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกับปญหาการเรียน 

2.1.5.1  เอกสารที่เก่ียวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษกับปญหาการ
เรียน 

 แมคเคลแลนด (McClelland.1983:110-111) ไดใหความหมายของแรงจูงใจไว 

วาเปนความปรารถนาที่จะทาํสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงดวยดี  โดยการแขงขันกับมาตรฐานอันดี
เยี่ยม  พยายามทําใหดกีวาผูอ่ืนและพยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ 
  ลินเกรน (ประสาท  อิศณปรดีา . 2522 :22; อางอิงจากจาก Lindgren. 1967) ได

ใหความหมายของแรงจูงใจในรูปของความตองการความสําเร็จ  ผุทีม่ีความตองการประเภทนี้อาจ

เปรียบไดกับความตองการในการรูจักและเขาใจตนเอง  ของมาสโลว  ซึ่งเปนความตองการที่จะ

เขาใจตนเองทัง้ในดานความสามารถ  ความถนัด รวมถงึศักยภาพอื่นๆ และมีความปรารถนาที่จะ

พัฒนาและใชความสามารถนั้นใหเกิดประโยชนอยางเตม็ที ่

  นวลละออ  สุภาผล (2536:30) ใหความหมายของแรงจูงใจ  คือ  พลังความ

ตองการของบคุคลในสิ่งที่ดีเยี่ยม  มีความมานะบากบัน่  ฟนฝาอุปสรรคในการทาํงาน  ตองการ

ความสาํเร็จในการทํางานทีย่ากและทําไดดีกวาคนอื่นๆ รูวิธีแกปญหาจนประสบความสาํเร็จอยาง

ถาวร ผูที่มีแรงจูงใจจงึเปนผูที่ต้ังใจทํางาน  เพื่อใหไดผลงานทีม่ีคุณภาพสูง เหน็ความสาํคัญของ

งานและคุณภาพของงานมากกวาลาภยศสรรเสริญ 

เมอรเรย (สมจิตร หอไตรรงค. 2539 ; อางอิงจาก Murray. 1964) ไดให

ความหมายของแรงจูงใจไววาเปนความตองการจากการกระทําสิ่งที่ยาก  ตองการควบคุมจัดการ
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กระทําหรือจดัระเบียบวัตถุ  บุคคลหรือความคิดโดยกระทําสิ่งเหลานั้นอยางรวดเรว็  และมีความเปน
อิสระมากที่สุดเทาที่จะกระทําได  ตองการเอาชนะอุปสรรคและบรรลุมาตรฐานที่ดีเลิศ  ตองการเปน
คนเกงมีความสามารถในการแขงขันและตองการเอาชนะคนอื่น ๆ ตองการเพิ่มการยอมรับตนเอง  
โดยการบรรลุความสําเร็จในกิจกรรรมที่เปนอัจฉริยะ 

                          จากเอกสารดังกลาวขางตน   สรุปไดวา  แรงจูงใจในการเรียน  สงผลตอการเรียนใน
ปจจุบันเปนอยางมาก   เพราะแรงจูงใจสงผลใหเด็กมีความตองการที่จะเรียนเพื่อใหสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตองการ 

2.1.5.2 งานวจิัยที่เกีย่วของกับแรงจงูใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  
กับปญหาการเรียน 

วิชัย  เอยีดบวั    (2534:178-183)   ไดศึกษาลักษณะจิตสงัคมที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการของครูประถมศึกษา  สังกดักรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษาพบวา  ครูที่ตระหนกัถึงผลประโยชนและความสําคัญของความรู  การแสวงหาความรูนํา
ความรูไปใชนัน้  เปนบุคคลที่มีแรงจูงใจและมีลักษณะมุงอนาคตสูงดวย 
   เจสมี  (เพ็ญจันทร สวางตระกูล. 2539:46 ; อางองิจาก Gjesme. 1982  )  ได

ศึกษาความสมัพันธแรงจูงใจของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที ่6 จํานวน 507 คน  ผลการศึกษา

พบวาแรงจูงใจในการเรียนกับปญหาการเรียนมีความสมัพันธกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ   

  จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับแรงจงูใจที่กลาวมาขางตน  พอสรุปไดวา
แรงจูงใจเปนความปรารถนาของบุคคลที่ตองการความสําเร็จในการเรียนไมยอทอตออุปสรรคหรือ
ปญหามีความทะเยอทะยาน  เพื่อนําไปสูความสําเร็จ  บุคคลจะมีแจงจูงใจแตกตางกนั  บุคคลบางคน
มีแรงจูงใจสูง  หรือมีแรงจูงใจต่ําซึ่งมีความสัมพันธกับปญหาในการเรยีนของแตละบุคคลได
แตกตางกนั 
 

2.2 เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับองคประกอบดานครอบครัวของนักเรยีน 
2.2.1 เอกสารที่เกีย่วของกับองคประกอบดานครอบครัวของนักเรยีน 

      นุชนาฎ  วรยศศรี  (2544:23)  ใหความหมายวา  หมายถงึระดับฐานะของผู 

ปกครองของนกัเรียนอนัไดแก  รายไดของบิดา  รายไดของมารดา  ของแตละครอบครัว  เปนปจจยั

ดานปจจยัดนสังคมประการที่หนึ่งที่มีความสําคัญ  เพราะเมื่อฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน  

ยอมจะสงผลถึงคาใชจายในการเรียน  การอบรมเลี้ยงดูตางกนั  มีการแสดงความรักใหกับนักเรยีน

อยางเหน็ไดชัดและไมกลาทีจ่ะวากลาวตักเตือนในสิง่ที่ไมถูกตองไมเหมาะสม ยอมจะสงผลกระทบ

ถึงการเรียนดวย 
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2.2.2 งานวจิัยที่เกีย่วของกับองคประกอบดานครอบครัวของนักเรยีน 
กวินทร  ธรรมติ (2522 : 7-9) ศึกษาพบวา ในครอบครัวทีม่ีบรรยากาศทีพ่อแม   

ปลอยปะละเลย ชอบบนจูจี้ ไมเอาใจใส เมื่อมีปญหาเฉพาะหนาเกิดขึน้ เด็กจะตัดสินใจไมถูก และ

ไมรูวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา นอกจากนี้เด็กจะไมชอบงานที่ไมตองออกแรง ชอบวิธีรวยทางลัด 

หรือความสะดวกสบายตางๆ 

        ศิกานต  เพียรธัญญากรณ (2539 :36)  ไดศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิง

สาเกตุของตัวแปร  ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  สังกดักรมสามัญศกึษา  กรุงเทพมหานคร  พบวา  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบิดา

มารดามีผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

                        จากเอกสารและงานวิจยัดังกลาวขางตน   สรุปไดวา   องคประกอบดานครอบครัว

นั้นมีสวนสําคญัเปนอยางมากในการพฒันาของนักเรียน  ครอบครัวที่มีความสัมพนัธกนัอยาง

ใกลชิด  และผูปกครองมีเจตนาที่ดีตอบุตร  ใหความรัก  กําลงัใจ ความอบอุน  จะทําใหเด็กประสบ

ความเร็จ 

 
2.2.3  งานวิจัยทีเ่กีย่วของกับอาชีพของผูปกครอง 

ลาลูย (Lareau, 1989 : 47) ศึกษาความสัมพันธของครอบครัวตางพืน้ฐานกนักับ

การมีสวนนวมในการจัดการศึกษา  ผลการวิจยัพบวา  ในครอบครัวคนยากจนมีแนวโนมทีจ่ะ

แบงแยกชีวิตครอบครัวออกจากสถาบันการศึกษา  โดยพอแมยากจนจะวางใจครู  และมอบ

ภาระหนาทีท่ัง้หมดใหโรงเรียน  ในทางกลับกัน  ครอบครัวที่รํ่ารวยมีแนวโนมที่จะใหเวลาและ

ตระเตรียมเด็กสําหรับสังคมโรงเรียนมากขึ้น  เชน  มกีารจางครูสอนพิเศษ  ระบทุี่สอนลูกของตน  

เปนตน 

ประทีป  สยามชัย  (2536 : 58)  ศึกษาเรือ่ง  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

กลาววา  ปญหาเศรษฐกิจเปนปญหาที่สําคัญในการดาํรงชีวิต  ทําใหผูปกครองตองออกไปทาํมา

หากนิเพื่อเศรษฐกิจของครอบครวั  เปนเหตุใหผูปกครองไมคอมมีเวลาสนใจหรือเอาใจใสกับบุตร

หลานของตนไดอยางเต็มที่  ผูปกครองไมมเีวลามาอบรม  ส่ังสอนมากนัก  นกัเรียนทีเ่กิดมาฐานะ

ทางเศรษฐกิจดีผูปกครองประกอบอาชีพอยางมั่นคง  สวนใหญจะไดรับการสนับสนนุดาน

การศึกษามาก  คือไดรับการสนับสนนุ ทั้งดานอุปกรณการเรียน  เงินคาใชจายเสื้อผา  อาหารและ

ของใชที่จําเปน 

ปรีชา  บังวิรัตนเลิศ (2536 : 25)  ศึกษาเกี่ยวกบั  การใหการบานของครูและการ

ชวยเหลือของผูปกครองในการทําการบานของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยเกี่ยวกบั

การใหความชวยเหลือของผุปกครองในการทําการบานของนักเรียน  พบวา  ผูปกครองสวนใหญ
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ประกอบอาชพีเกษตรกรรมหรือรับจาง  ผูปกครองจะใหการสนับสนุนและสงเสริมนักเรียนตาม

อัตภาพ  สวนผูปกครองที่คาดหวงัใหนักเรียนศึกษาตอในระดับทีสู่งขึ้น  สวนใหญมีฐานะใน

ครอบครัวระดับดีและประกอบอาชีพที่มัน่คง  ผูปกครองจะใหการสนบัสนุนดานตาง ๆ ที่จาํเปน  มี

สวนรวมดูแลการศึกษาใหกบัเด็ก  พรอมจดัหาผูควบคุมและชวยเหลือการทาํการบานเด็กเปนตน 

  สวัสด์ิ  บรรเทงิสุข (จักรินทร  พร้ิงทองฟ.ู2546 : 20 ; อางอิงจากสวัสด์ิ  บรรเทงิสุข 

.2510)    ไดทําการสาํรวจปญหาและความตองการเกี่ยวกับการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  1 ในโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมติร  โดยใชแบบสอบถาม

จําแนกตวัแปรที่ศึกษาตามอาชีพผูปกครอง  อาย ุ ระดับการเรียน  และรายไดของผูปกครองพบวา  

เด็กมีปญหาดานการเลือกอาชีพ  อันเนื่องจากปญหาทางการเรียนมากที่สุด  กลาวคือ มีปญหา

เกี่ยวกับสติปญญาไมเหมาะสมที่จะเรียนอาชีพที่ตนชอบ  เบื่อหนายการเรียนวิชาตาง ๆ และไมมี

โอกาสปรับปรุงตนเองในดานการเรียน  และเมื่อพิจารณาสภาพการมีปญหาจากนกัเรียนที่

ผูปกครองมีอาชีพแตกตางกัน พบวา  นักเรียนทีม่ีผูปกครองอาชีพอยูในระดับสูงประสบปญหา 

นอยกวานักเรยีนที่ผูปกครองมีอาชพีระดบัตํ่า 

  วัฒนา  พุมเล็ก  (จักรินทร  พร้ิงทองฟ ู. 2546 :21 ; อางอิงจากวัฒนา  พุมเลก็     

2513)  ไดศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรดานอาชีพของบิดาทารดาวาสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพียงใด  ผลการศึกษาพบวา อาชพีของบดิามารดาจะเปนสิ่งที่สงเสริมความสามารถในการเรียน

ของนักเรียนทีม่ีความสามารถในการเรียนสูง   แตถานักเรียนทีม่ีปญหาเกี่ยวกับอาชพีของบิดา

มารดาจะเปนอุปสรรคตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งนกัเรียนที่มี

ความสามารถทางการเรียนต่ํา 

                          จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน   สรุปไดวา  อาชพีของผูปกครองที่

ตางกนั  ยอมสงผลใหนักเรยีนประสบปญหาตางกนัดวย  ดังนั้นในการวิจัยจงึมีความเหน็วา  อาชีพ

ของผูปกครองเปนปจจยัหนึง่ที่มีความเกี่ยวของกับปญหาการเรียน 

 
2.2.4 งานวจิัยที่เกีย่วของกับระดับการศึกษาของผูปกครอง 

ริชเตอรและคนอื่น ๆ (Richteret al.,1992 : 49 – 55)  ศึกษาเรื่อง  การดแูลเด็กใน

สังคมเมืองของประเทศไทย  พบวา  พอที่มีระดับการศึกษาสงูมสีวนรวมในการอบรมเลี้ยงดลููก

มากกวาพอทีม่ีการศึกษานอย  โดยพอที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยรอยละ 80 จะเลนกับลูก  

ขณะที่พอที่มกีารศึกษาระดับประถมรอยละ 58 เทานัน้ที่จะเลนกับลูก  สําหรับการดูแลลูกเมื่อต่ืน

และรองกลางดึก  พบวา  พอที่มกีารศึกษาระดับมหาวิทยาลัยรอยละ 53 ต่ืนขึ้นมาดแูลและกลอม

ลูก  ขณะทีพ่อมีการศึกษาระดับรอยละ 39 เทานัน้ที่ปฏิบัติตัวเชนนั้น  สรุปไดวา  บทบาทของพอใน

การดูแลลูกจะเนนไปในดานการเลนสนุกมากกวาการเลีย้งดูจริง ๆ  
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 ผลการศึกษาอิทธิพลของการมีสวนรวมของผูปกครองทีม่ีตอการจัดการศึกษาของ

เด็กในสหรัฐอเมริกา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2540 ค : 2 – 5)  ผลการวิจัย

พบวา  กลุมเดก็โรงเรียนประถมศึกษาขึ้นไปมีผลตอปญหาทางการเรียนของนกัเรียน 

  สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร (2526 : 54 –56)  ทําการวิจัยกับปจจัยที่มี

อิทธิพลตอคุณภาพการศึกษา  พบวา  การศึกษาของบดิามารดา  ระดับการศึกษายิ่งสูงเทาไรจะตั้ง

ความหวงัใหเด็กไดรับการศึกษาสงูเทานั้น 

   จากเอกสารและงานวจิัย  สรุปไดวาผูปกครองที่ไดรับการศึกษาตั้งแตระดับชั้น

มัธยมศึกษาขึน้ไป  มีผลกับปญหาการเรียน 

 
2.2.5 เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 

2.2.5.1 เอกสารที่เกีย่วของกับฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง  
                      นุชนาฎ  วรยศศรี  (2544 : 103 )  ใหความหมายวา  หมายถงึระดับฐานะ

ของผูปกครองของนักเรียนอนัไดแก  รายไดของบิดา  รายไดของมารดา  ของแตละครอบครัว  เปน

ปจจัยดานปจจัยดนสังคมประการทีห่นึง่ทีม่ีความสาํคัญ  เพราะเมื่อฐานะเศรษฐกจิของครอบครัว

ตางกนั  ยอมจะสงผลถงึคาใชจายในการเรียน  การอบรมเลี้ยงดูตางกนั ยอมจะสงผลกระทบถงึการ

เรียนดวย 
 

2.2.5.2 งานวจิัยที่เกีย่วของกับฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 
ศิกานต  เพียรธัญญากรณ (2539 : 65 - 68)  ไดศึกษารูปแบบ

ความสัมพันธเชิงสังเกตุของตัวแปร  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  สังกดักรมสามัญศกึษา  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบวา  ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมของบิดามารดามีผลตอปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรยีน 

             เดลฟ (จักรินทร  พร้ิงทองฟ.ู 2546 : 21 ; อางอิงจาก Delph. 1971 : 

5028)  ไดศึกษาถงึความสมัพันธระหวางคุณลักษณะทีม่ิใชสติปญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาปที ่6 จากครอบครัวที่ยากจน  ผลการวิจยัพบวา 

1. นักเรียนในกลุมตัวอยางทัง้หมดทําคะแนน CTP ไดคะแนนนอย  แสดงให 

เห็นวานักเรียนในกลุมตัวอยางซึง่เปนผูทีม่าจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีปญหาการปรับตัวสูง 

2. เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า  ทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการ 

เรียนสูงจะมีปญหาทางการปรับตัวนอยกวาเด็กที่มาจากครอบครัวทีย่ากจนทั่ว ๆ ไป 

3. ครูต้ังความคาดหวังและประมาณคาไววา  นักเรียนทีม่กีารปรับตัวดี  จะมี 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  แตนักเรียนทีย่ากจนในกลุมตัวอยางมีปญหาทางดานการปรับตัวสูงทํา

ใหการเรียนต่าํ 

 จากเอกสารและงานวจิัยดังกลาวขางตน   สรุปไดวา ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ผูปกครอง การสงเสริมการเรียนของทางบาน  มีความสมัพันธกับทักษะดานการเรียนภาษาอังกฤษ

เปนอยางมาก  ถาทางบานใหการเอาใจใสดูแล  การสงเสริมใหกับนักเรียนในดานทีม่ีความถนัด  

โดยทั่วไปแลว  การที่ผูปกครองที่มฐีานะดี มีการจัดสภาพแวดลอม  และสถานการณ  ที่สงเสริมการ

เรียนรู  จัดอุปกรณการเรียนภาษาอังกฤษ  ตลอดจนการใหความชวยเหลือ  และใหความรูเพิม่เตมิ

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  รวมทั้งใหการสนับสนุน  และสงเสริมกําลังใจแกนักเรยีน   สวนผูปกครองที่

มีฐานะระดับกลางมีโอกาสไดใกลชิดกับเด็กนักเรียนมากกวาครอบครัวที่มีฐานะยากจน จึงอาจจะ

พอทราบถึงปญหาการเรียนของเด็กนักเรียนมากกวา  และใหความชวยเหลือ  เอาใจใสและติดตาม

ผลการเรียนของนักเรียนได   
 

2.2.6 เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับสมัพันธภาพระหวางนักเรยีนกับ 
ผูปกครอง 

2.2.4.1  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับผูปกครอง 
  ซอง  และ  แฮลที ( Song and Hattie.  1984 : 1267 – 1281)  ไดกลาวถงึ  

คุณลักษณะทางจิตวทิยาในครอบครัววา  เปนสภาพแวดลอมที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอการเรียนของ

เด็กมากกวาสถานภาพทางเศรษฐกิจของบิดามารดา 

  วาสนา  พทิักษสาล ี  (ประกายทพิย  พิชยั. 2539 : 24 – 25 ; อางอิงจาก วาสนา  

พิทักษสาล.ี 2527)  ไดจําแนกสภาพแวดลอมทางบานออกเปน 3 องคประกอบดวยกันคือ 

1. องคประกอบดานความสัมพันธภายในครอบครัว ไดแก  ความสมัพันธระหวางบดิา  

มารดา  หรือผูปกครองกับแด็ก  ความสมัพันธระหวางบิดามารดา  ความสัมพันธ

ระหวางญาตผูิใหญกับเด็ก  ระหวางพีน่องกับเด็ก  และสภาพทัว่ไปของครอบครัว 

2. องคประกอบดานฐานะทางเศรษฐกิจ  และสังคมของครอบครัว  ไดแก  รายรับ  

รายจายของครอบครัว  ภาระของผูปกครอง  การเงนิของนักเรียนที่จะใชจายในเรื่อง

การศึกษา  และสวนตวั  และความจาํเปนที่ตองขอความชวยเหลือทางการเงนิจาก

ผูอ่ืน 

3. องคประกอบดานที่อยูอาศยั  ไดแก  สภาพของบาน ทีต้ั่งของบาน  ส่ิงแวดลอมใน

บริเวณบาน  ตลอดจนอาชพี  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี และความเปนอยูของคนใน

ละแวกเดียวกนั 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา  ความสัมพันธในครอบครัวนั้นมีสวนสาํคัญ 
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เปนอยางมากในการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียน  ครอบครัวทีท่ีความสัมพนัธกันอยางใกลชิด

และผูปกครองมีเจตนาที่ดีตอใหความรกั  กําลังใจ  ความอบอุน  จะทาํใหเด็กประสบความสาํเร็จ  

 
2.2.4.2  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับ 

ผูปกครอง 
มอรโร ; และวลิสัน (Morrow ; &  Wilson. 1996:501-510) ศึกษาเด็กที่เรียน 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับสติปญญาสูงสองกลุม  กลุมหนึ่งประสบความสําเร็จ
ทางการเรียน  สวนอีกกลุมไมประสบผลสําเร็จทางการเรยีน  ทั้งหมดจาํนวน 96 คนโดยใหเดก็ตอบ

แบบสอบถามรายงานความสัมพันธในครอบครัวออกเปน 16 ดาน  พบวาเดก็ที่ประสบความสําเร็จ

ทางการเรียนนั้น  พอแมดแูลเอาใจใสอยางดี  ยอมรับเด็ก  ใหเดก็ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ มี
ความไววางใจเด็กในการกระทําสิ่งตาง ๆ ยอมรับใหเดก็ไดมีสวนรวมในการตดัสนิใจ  รวมทั้งให
กําลังใจ  แตไมเรงรัดเกี่ยวกบัความสําเร็จทางการเรียนมากเกินไป  สวนเด็กทีไ่มประสบความสําเร็จ
ทางการเรียนจะมีคะแนนดานตาง ๆ คอนขางต่ํา 

เวกแกนต (วรรณา ทองนุย . 2523:12; อางอิงจาก Weigand. 1957)  มีความ

สนใจในเรื่องการปรับตัวของนักเรียนและบทบาทของพอแมในครอบครัวที่เด็กอาศัยอยู  ไดสรุป

การศึกษาไวดังนี ้  นักเรียนที่ประสบความสําเร็จและไมประสบผลสําเร็จทางการเรียน  มีความ

แตกตางกนัทางการปรับตัว และทัศนคตติอวิชาการเรียน  นักเรียนที่ประสบความสําเร็จทางการ

เรียนมีปญหาทางครอบครัวนอยกวา  นักเรียนที่ไมประสบความสาํเร็จทางการเรียน   

                       กวินทร  ธรรมนุต  (2522 : 20)  ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางนักเรียนกบั

ผูปกครอง ผลการวิจยัพบวา  เดก็ที่อยูในครอบครัวที่มีบรรยากาศที่พอแมปลอยปละละเลย  ชอบจูจี้  
ไมเอาใจใส  เวลามีปญหาเฉพาะหนาเกดิขึ้น  เด็กจะตดัสินใจไมถูกไมรูวาอะไรควรไมควรอยางไร  
ชอบงานชนิดไมตองออกแรง  ชอบวิธีรวยทางลัด  หรือความสะดวกสบายตาง ๆ 

  อรพินธ  ชูชม (2522 : 92)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพื้นฐานความรูเดิม

สภาพแวดลอมทางบาน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ทักษะทางการเรียนกับผลสัมฤทธทางการเรียนของเด
กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการศึกษา  พบวา  ส่ิงแวดลอมทางบานมีบทบาทตอความพรอมใน
การเรียนของเด็ก  เด็กพรอมในการเรยีนถาบานมีบรรยากาศที่สงเสริมใหนาเรยีน  คือมีความเขาใจ
ตอกัน  มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  ไมสรางความหวาดหวั่นวิตกกังวลใหเกดิกบัอารมณของเด็ก 
  สมทรง  สุวรรณเลิศ  (จักรินทร พร้ิงทองฟ.ู 2546 :23 ; อางองิจาก  สมทรง  

สุวรรณเลิศ . 2514 : 7 – 9)  ศึกษาเดก็ที่มีปญหาการเรียนของเดก็ที่เรียนไมดี  หรือเรียนต่าํกวา

ความสามารถในเกณฑเฉลี่ย  หรือในเด็กฉลาดมาก  แตเรียนไมดีเทาทีค่วร  ทั้งนี้เนื่องมาจากเดก็มี

แมไมลงรอยกนั  ทาํใหเดก็รูสึกวาการเรียนไมมีประโยชนและขาดกําลังใจในการเรียน  นักเรียนที่
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ประสบผลสําเร็จทางการเรียนไดรับการสั่งสอนปรับตัวตนจากทางบานและมีศักยภาพที่ดีตอ

การบาน 

จากเอกสารและงานวจิัยดังกลาวขางตน   สรุปไดวา  ผูเรียนทีม่าจากสัมพันธภาพ 

ที่ดีในครอบครัวจะมีประสบความสาํเร็จเพราะพื้นฐานที่ดี  มีมนุษยสัมพนัธที่ดี  มีความมัน่ใจใน

การทาํสิ่งตางๆ ราเริง  เปนมิตร 

 
2.2.7 เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับความคาดหวงัของผูปกครอง 

2.2.7.1 เอกสารที่เกีย่วของกับความคาดหวงัของผูปกครอง 
แบนดูรา (Bandura. 1977 : 84 - 85) เสนอลักษณะความคาดหวังเกีย่วกับ 

ความสามารถบุคคลเปน 3 มิติ  ดังนี ้

มิติที่ 1   เกี่ยวกับปริมาณของความหวัง (Magnitude) กลาวคือ  ความคาดหวงั 

เกี่ยวกับความสามารถของตนในการกระทาํพฤติกรรมหนึ่งแตกตางไปในแตละบุคคล หรือแตกตาง

กันไปในบุคคลเดียวกนั  เมือ่ตองถูกเสนองานทีม่ีระดับความยากงายแตกตางกนั 

  มิติที่ 2   เกี่ยวกับการแผขยาย  (Generality)    ความคาดหวังที่เกี่ยวกบั

ความสามารถของตนอาจแผขยายจากสถานการณหนึง่ไปยังสถานการณอ่ืนในปริมาณที่แตกตาง

กันได  ประสบการณบางอยางไมทําใหความคาดหวังเกีย่วกับความสามารถของตนแผขยายไปสู

สถานการณอ่ืน 

  มิติที่ 3  เกีย่วกับความเขมหรือความมัน่ใจ (Strength) ถาความคาดหวังเกีย่วกับ

ความสามารถของตนมีความเขมนอย  หมายถงึบุคคลไมมั่นใจในความสามารถของตน    เมื่อ

เหตุการณไมเปนไปตามที่คาดหวงั  จะทําใหความคาดหวงัเกี่ยวกับความสามารถของตนลดลง  

แตถาความมัน่ใจมาก  บุคคลจะมีความบากบัน่มานะพยายาม  แมวาจะประสบเหตุการณที่ไม

สอดคลองกับความคาดหวงับางก็ตาม 

 นิภา  นิธยายน (2530 : 134) กลาววา  บิดามารดาทีม่ีความทะเยอทะยานใฝสูง

สําหรับชวีิตในอนาคตของลกู  ซึ่งการกระทําของบดิามารดามีผลใหเด็กบางคนเกิดความมัน่ใจ  

หรือเกิดอารมณเครงเครียดได และความรูสึกในจิตใจมักเกิดจากบิดามารดา 2 ประเภท  คือ 

1. บิดามารดาที่เปนผูประสบความสาํเร็จรุงโรจนในชวีิต  และการงานมาแลว  จงึ

ผลักดันยัว่ยุลูกใหกาวไปสูความสาํเร็จในระดับเดียวกับตน 

2. บิดามารดาทีป่ระสบความลมเหลว  หรือไมมีโอกาสศึกษาเลาเรียน  และแสดง

ความสามารถในวัยที่ผานมา  จงึผลักดันลูกโดยหวงัจะใหลูกประสบความสาํเร็จอยางสงูในชวีติ  

เพื่อเปนการชดเชยความรูสึกขาดแคลนสิง่นี้ในชีวิตของตนเอง 
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สุรพล  วิรุฬหฺรักษ (2541 : 22 – 23)  กลาววา  เยาวชนมีความกระตือรือรนมากใน

การสอบเอนทรานซ  ซึ่งเดก็ก็จะเครียด  และความเครียดสวนหนึง่มาจากพฤติกรรมของบิดามารดา

ที่ตองบงัคับบีบค้ัน  ใหเด็กเลือกเรียนตามที่ผูปกครองตองการ  มีความคาดหวงัสงูกบัเด็ก  คาดหวงั

เกินความเปนจริง  เด็กมีความกดดันสงู  เพราะกลวับิดามารดาผิดหวัง  ทําใหสงผลถึงปญหาในตวั

เด็กเอง 

อัจฉรา  สุขารมณ (2542 : 1) กลาววา  บิดามารดาเลีย้งดูลูกมกัมุงหวงัใหลูกเปน

เด็กฉลาดและเกงมากอนเปนอันดับหนึง่  บิดามารดามุงเนนไปทีก่ารพัฒนาดานสติปญญาใหแก

ลูกพยายามเสริมสรางทกุวถิทีางเพื่อใหลูกฉลาดและเกง 

จากเอกสารดังกลาวขางตน   สรุปไดวาความคาดหวังของผูปกครองสงผลตอการ 

เรียนของนักเรยีนเพราะถาผูปกครองมีการตั้งความคาดหวงัไวกับนักเรียนแลวมกัจะให

ความสนันสนนุ  และปลกูฝงใหนักเรยีนทาํใหไดตามสิ่งที่ผูปกครองตองการ  หรือคาดหวงัไว  

เพราะฉะนัน้อาจจะสงผลใหนักเรียนมีความตั้งใจเพื่อใหประสบความสําเร็จตามที่ผูปกครอง

คาดหวงั  หรือสงผลใหเด็กเกิดความกดดันและมีปญหาทางดานการเรยีน 

 
2.2.7.2  งานวิจัยทีเ่กีย่วของกับความคาดหวงัของผูปกครอง 

  ชอทิพย  ราศรีเกรียงไกร (2523 : 58)  ไดศึกษาความคาดหวังของบิดาที่มีตอ

การศึกษาและอาชีพของบุตร  พบวาความคาดหวงัทางดานการศึกษา  บิดาของนกัเรียนสวนใหญ

จะมีความคาดหวังใหบุตรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงไปกวานี้ข้ึนไป  และในดานความ

คาดหวงัทางดานอาชีพ   ผลการวิจยัพบวาบิดาของนกัเรียนสวนใหญมแีนวโนมที่จะมีความ

คาดหวงัใหบุตรมีวิชาชพีที่เกี่ยวของสงูที่สุด 

  มัลลิกา  นิตยากร  และคณะ (2533 : 79)  ศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ

เรียนและการเลือกวิถีชวีิตของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ  ผลการวิจยัพบวา  องคประกอบที่

มีอิทธพิลตอการเรียนและการเลือกวิถชีีวติของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ   พบวา  

องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเรียนของนักเรียน  คือ  ความคาดหวงัของผูปกครองในเรื่องระดับ

การศึกษาสูงสดุ  และการประกอบอาชพีของบุตร 

  เพ็ญศรี  จนิดาศักดิ์  (2535 : 79)  ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลือกอาชีพ  ของ

นักเรียนสังกัดกรมสามญัศึกษา  จังหวัดราชบุรี  ผลการวิจัยพบวา  การเลือกอาชพีของนกัเรียนมี

ความสัมพันธกับเพศ  ความสนใจในอาชีพ  คานิยม  และความคาดหวังของผูปกครอง 

  แอดเดอรสัน (Anderson 1995 : 15 – 23)  ศึกษาผลกระทบของบรรยากาศทาง

สังคมในหองเรียนตอการเรยีนรายบุคคล  ผลการวิจยัพบวา  ความคาดหวงัของบิดามารดามี
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อิทธิพลตอการปลูกฝงและการอบรมเลี้ยงดู  โดยจะทาํใหเกิดความพยายามที่จะประสบผลสําเร็จ

ตามที่บิดามารดาคาดหวงั 

  ทิพวรรณ  สุวรรณประเสริฐ  (2541: 116 – 117)  ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกบั

พฤติกรรมการเรียนของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน  ผลการวิจยัพบวา  ความคาดหวงัของ

ผูปกครองมีความสมัพนัธทางบวกกับพฤติกรรมทางการเรียนของนกัเรียน 

จากเอกสารและงานวจิัยดังกลาวขางตน   สรุปไดวาความคาดหวงัของผูปกครอง 

มีอิทธพิลตอการเรียนของนกัเรียนเปนอยางมากทางดานความพยายามที่จะใหประสบความ

คาดหวงัของผูปกครอง 
 

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานสิ่งแวดลอม 
2.3.1 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับลกัษณะทางกายภาพของการเรยีน 
        2.3.1.1 เอกสารที่เกีย่วของกับลักษณะทางกายภาพของการเรียน 

นพพงษ  บุญจิตตราดุลย (2527:48-67) ไดกลาวถงึแนวทางการสราง 

บรรยากาศการเรียนรูสําหรับผูเรียนรูสําหรับผูเรียนและผุสอนในแงของปฏิสัมพันธของผูเรียนกับสิ่ง
ตาง ๆมี 4 ประการคือ 

1. ปฏิกิริยาตอบสนองระหวางผูเรียนกับผูสอน  ผูสอนไมควรสรางบรรยากาศแหงความ 

กลัวใหเกิดขึ้น  และควรฟงความคิดเหน็จากนักเรียนบาง  ปฏิกิริยาตอบสนองระหวางผูเรียนกบั

ผูสอนมิใชเกิดในชั้นเรียนเสมอไป การพบปะซักถามนอกชั้นเรียนจะสรางบรรยากาศแหงความเปน

มิตรไดงายขึ้น 

2. ปฏิกิริยาตอบสนองระหวางผูเรียนกับผูเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให  

ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเองเปนการสรางบรรยากาศที่เปนกนัเองระหวางผูเรียน  ซึง่จะทํา

ใหเกิดความรกัและความสามัคคีในหมูผูเรียน 

3. ปฏิกิริยาระหวางผูเรียนและวัสดุกับอุปกรณ  วัสดุอุปกรณจะทําใหเกดิการเรียนรูงาย 

ข้ึนสะดวกขึน้  และลดเวลาการเรียนการสอน  การนาํนวัตกรรมมาใชในการสอนจะทําใหผูเรียนมี

อิสระและชวยใหเกิดการเรียนรูดีข้ึน 

4. ปฏิกิริยาตอบสนองระหวางผูเรียนกับส่ิงแวดลอม  ผูบริหารจะตองจัดสิ่งแวดลอมทีดี่ 

ในโรงเรียน  ต้ังแตอาคารสถานที่ ความปลอดโปรงจากกลิ่นควนั  และเสียงตลอดจนบุคลากรตาง ๆ 
 
2.3.1.2  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับลกัษณะทางกายภาพของการเรยีน 

  โอเบอรทัฟเฟอร (วิลาส บุญทองขาว. 2547:17; อางอิงมาจาก 

Oberteuffer.1954:296-297)ศึกษาสุขภาพจิตที่เกี่ยวของกับการศึกษาในโรงเรียน ผลการศึกษา
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พบวาอิทธพิลของชั้นเรียนก็เปนสิ่งแวดลอมอยางหนึ่ง ที่มีผลตอสุขภาพจิตของเด็กและการจัด

บรรยากาศของหองเรียนดีจจะมีสวนชวยใหนกัเรียนมีความอุตสาหะการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม

ใดดี 

จากเอกสารและงานวจิัยทีก่ลาวมาขางตน  สรุปไดวาบรรยากาศการเรยีนการสอน 

ที่  ดีประกอบดวย  วิธีการสอนของครูที่เปดโอกาสใหนกัเรียนไดมีโอกาสซักถาม  การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนทีน่าสนใจความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและผูสอน มีอุปกรณการเรียนการสอน

ที่ทนัสมัย  ตลอดจนการจดัสิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียน  จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกดิความพงึพอใจ

ในการเรียน  ต้ังใจและเอาใจใสในการเรียน  มีความกระตือรือรน  และมีความรับผิดชอบดานการ

เรียน 
 
2.3.2 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนกัเรียน กับครู 
        2.3.2.1 เอกสาร ที่เกี่ยวของกับสมัพันธภาพระหวางนักเรยีน กับคร ู

ประหยัด  ทองมาก (2526:8)  กลาวถงึความสาํคัญของสัมพนัธภาพระหวางนัก 

เรียนวาครูมีความสาํคัญที่สุด  เมื่อเด็กอยูในโรงเรยีนครูจะเปนผูที่อยูใกลชิดเด็กมาที่สุดรองไปจาก

พอแม  และไดศึกษาความเจริญเติบโตของเด็กอยางใกลชิดเกี่ยวกับธรรมชาติ  จิตใจ  และความ

ตองการของเด็ก  ครูจงึมีอิทธิพลตอบุคลกิภาพ  จิตใจและความประพฤติของเด็ก  มีผูกลาววาครู

เปนพอแมคนที่สองของเดก็  กลาวคือ  ครูมิใชเพียงแตใหความรูในหองเรียนเพียงอยางเดียว  แต

เปนผูอบรมกลอมเกลานิสัยใจคอและความประพฤติของเด็ก  ดังนั้นการทีเ่ด็กจะมีความสุขและ

เรียนหนงัสือไดดีนั้น  จึงอยูที่ครูจะปฏิบัติตอเด็ก  ชวยเหลือเด็กในดานการเรียน  การแสดงความรัก

ความอบอุน  การชวยใหเดก็ปรับตัวไดดี  และการเสริมสรางความสมบูรณทางจิตใจใหแกเด็ก 

  ประทีป  แสงเปยมสุข  (2533:2)  ไดกลาวถึงความสําคญัของสัมพนัธภาพระหวาง

ครูกับนักเรียนวา   ความสําเร็จในดานการสอน  สวนหนึง่ขึ้นอยูกับสัมพันธภาพที่ดีของครูกับ

นักเรียน  ภายใตบรรยากาศ  ปราศจากการขมขู  เด็กนักเรียนตองเรยีนอยูในโรงเรยีนเด็กจงึมีชวีติ

ผูกพันอยุกับครูการแสดงออก  นิสัยใจคอ  และทุกสิง่ทุกอยางที่ครูปฏิบัติตอนักเรียน  ยอมมี

อิทธิพลตอผลการเรียนและสภาพจิตใจของเด็ก 

  นารี  โนภิระ (2536:9)  กลาาวาสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนถือวาสําคัญ

ที่สุดนอกจากดานการเรียนการสอน  และใหการอบรมแกนกัเรียนแลว  ครูยังตองมีสัมพันธภาพทีด่ี
กับนักเรยีนสงเสริมใหกําลังใจ  ใหคําแนะนํา  มีความเมตตากรุณา  มีเหตุผล มีบุคลิกภาพที่ดี  ให
ความรักความอบอุน  เพื่อชวยใหเด็กปรับตวัไดดี  และเสริมสรางความสมบูรณทางจิตใจใหแกเดก็ 

จากเอกสารดังกลาว  สรุปไดวา  สัมพันธภาพที่ดีระหวางนักเรียนกบัครูสงผลให
นักเรียนมีความรับผิดชอบดานการเรียน  ทั้งนี้เพราะครูใหความรักความเขาใจนักเรียนอยางจริงใจ  
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พรอมทั้งยอมรับและใหความเปนกันเองกบันักเรียนทุกคน  ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรยีน  
และตั้งใจศึกษาเลาเรียน 
 

2.3.2.2   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพนัธภาพระหวางนกัเรียน กับครู 

สุมาลี  วงศปลูกแกว (2526 : 54) ศึกษาความสัมพนัธของครูกับนักเรียนในชัน้

เรียนกับความรูสึกรับผิดชอบ  และความเชื่อมั่นในตนเองของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใน

กรุงเทพมหานคร จํานวน 634 คนผลการวิจัยพบวา  นักเรยีนที่มีปฏิสัมพันธกับครูแบบ

ประชาธิปไตยและแบบอัตตาธิปไตยมีความรับผิดชอบสูงกวานกัเรียนที่มีปฏิสัมพันธกับครูแบบ
ปลอยปละละเลย 

  
2.3.3  งานวจิัยที่เกีย่วของกับสมัพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

กรอนลันด (สุรชัย โกศิละกลุ . 2526:32: อางอิงจาก Groulung . 1995)  ศึกษา

ปญหาในการปรับตัวของวัยรุนพบวา  วัยรุนที่ประสบปญหาในการปรับตัวใหเขากับเพื่อนและ
สภาพแวดลอม  มีปญหาความสัมพันธระหวางบุคคล  ความขัดแยงในกลุม เปนเหตุใหการเรยีนไมมี
ประสิทธิภาพ  เกิดความตึงเครียดทางอารมณและไมมีความสุข 

วัฒนา  พุมเลก็ (2535:97)  ไดศึกษาถึงอิทธิพลขององคประกอบที่มีผลตอการเรียน

ของนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  และนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากลุมตัวอยาง
เปนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  และ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พบวา  นักเรยีนที่

มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนต่ําจะประสบปญหาการคบเพื่อนมากกวานักเรยีนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูง 
  จากงานวิจยัดังกลาว สรุปไดวาสัมพนัธภาพที่ดีระหวางนักเรียนกบัเพื่อนทําให

นักเรียนมีความรับผิดชอบดานการเรียน  ทั้งนี้เพราะนกัเรียนและเพือ่นมีการชวยเหลือพึง่พาซึ่งกัน

และกันในดานการเรียน  มีความหวงใยใกลชิดสนทิสนมซึง่กนัและกัน  มีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  และทํากจิกรรมตาง ๆ รวมกนัในกลุมเพื่อนดวยความสามัคคี  เพื่อใหเกิดความสาํเร็จดาน

การเรียน 
 

3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับโรงเรียนออเงิน (ออนเหม อนุสรณ) 
       3.1  ประวัติโรงเรยีนออเงิน (ออนเหม อนุสรณ) 

โรงเรียนออเงนิ (ออนเหม อนุสรณ)     เปนโรงเรียนในเกณฑการศึกษาภาคบังคับขนาด 

กลาง   สังกัดสํานักงานเขตสายไหม   กรุงเทพมหานคร   ต้ังอยูเลขที่  60 หมู 1  ถนนสุขาภิบาล   5  

แขวงออเงนิ   เขตสายไหม      กรุงเทพมหานคร เปนชุมชนเขตตอเมือง  อยูใกลกับวดัอยูดีบํารุง
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ธรรม  และชุมชนเคหะออเงนิ  ซึ่งเปนที่พกัอาศัยของครอบครัวนักเรียนสวนใหญมีรายไดนอย     

ผูปกครองจึงคาดหวงัวาโรงเรียนจะเปนทีพ่ึ่ง     ที่จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก ๆ  ใหดีข้ึน

กวาเดมิโรงเรยีนออเงิน (ออนเหม อนุสรณ)    ต้ังขึ้นเมื่อวันที่  4  กุมภาพนัธ   2475   ปจจุบันมี

นักเรียนระดับ ป1 –ป6 จํานวนทั้งสิน้ 568 คน    

โดยรองอํามาตยเอก   ขุนอนุบาล  สิมารัก นายอาํเภอบางเขน  เปนผูจัดตั้งขึ้นและดํารงอยู

ดวยเงนิรัฐบาลชวยการประถมศึกษา   สถานที่ต้ังโรงเรียนระยะแรกตัวโรงเรียนยังไมมี    ไดอาศัย

ศาลาการเปรียญวัดออเงนิเปนที่เรียน    เจาอธิการพวงวัดออเงินไดชวยเหลือในการจัดตั้ง   ตอมา 

นายทวี    อุชชนิ  นายอําเภอบางเขน  ไดของบประมาณรัฐบาลจัดสรางเปนอาคารเรยีนขึ้น   การ

กอสรางครั้งนีใ้ชเงนิงบประมาณการประถมศึกษา    เปนจํานวนเงิน   4,500   บาท    สรางเมื่อ   

พ.ศ.  2482   เมื่อต้ังโรงเรียนใหมๆ  ไดแบงชั้นเรียนเปน   6   ชัน้   มีครู   6   คน  ภารโรง   1   คน    

การจัดดังนี้คือ  ชัน้ ป.1 ก, ป.1 ข, ป.2,  ป.3,  ป.4  และมีชั้นมูลดวย รวม 6 ชั้น มีครูสอนครบชั้น 

 ปการศึกษา  2514  ไดรับอนุญาตใหเปดสอนถึงชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย   จึงไดเปดสอนชั้น

ประถมศึกษาปที่  5  ข้ึนเปนครั้งแรก  มนีักเรียนมาเขาเรียน  20  คน  ชาย  16  คน  หญงิ  4  คน  

จนถงึปการศึกษา  2516  จงึเปดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปที่  7 

 เมื่อวันที ่ 3  พฤษภาคม  2517  ไดมพีิธีเปดปายชื่อโรงเรยีนที่อาคารหลังใหม เปลี่ยนจาก

ชื่อโรงเรียนวัดออเงิน เปน โรงเรียนออเงนิ (ออน - เหม อนุสรณ)  โดย   นายสทุิน    สังขมงคล  

หัวหนาเขตบางเขนเปนประธาน  การเปลีย่นชื่อโรงเรียนครั้งนี้   เพื่อเปนเกียรติแกบุพการีของ

เจาของที่ดินทีม่ีศรัทธายกทีดิ่นใหสราง   ปจจุบันมนีักเรียนระดับ ประถมศึกษาปที ่ 1   ถึง

ประถมศึกษาปที่ 6  จํานวนทั้งสิน้  568  คน 

 ปจจุบัน ผูบริหารคือ นางประภา   ศิริสมบัติ  มาดาํรงตําแหนง อาจารยใหญ เมื่อวันที ่ 21 

ตุลาคม  2547 มีผูชวยผูบริหาร 1  คน  คือ นายวีระชาติ  บุญเสริมสุข  มาดาํรงตําแหนงผูชวย

อาจารยใหญ  เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2547    

 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนออเงนิ (ออนเหม อนุสรณ) ในปการศึกษา  2547  โรงเรียน

ได ดําเนนิงานตามธรรมนูญโรงเรียน   ซึ่งกาํหนดไวใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ.2542  โดยเนนกระบวนการพัฒนางานบริหาร   และการจัดการใหไดมาตรฐาน

การศึกษา  ทัง้ 3 ดาน คือ  ดานผูเรียน  ดานผูสอน  และดานผูบริหาร 

 

         3.2  เปาหมายของโรงเรียนออเงิน (ออนเหม อนุสรณ) 
ในปการศึกษา  2547  โรงเรียนไดต้ังเปาหมายไว  คือ 

 นักเรียน  ของโรงเรียนรอยละ  75  มคีวามรูพืน้ฐานที่จาํเปน   และใหกําหนดไวตาม

หลักสูตรขั้นพืน้ฐาน  คือ  เปนนกัเรียนทีดี่  เกง  มีความสุข  มีคุณภาพขึ้นพื้นฐาน  สามารถอยู
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รวมกันในสังคมได  คือ  มีวินยั  ขยัน  ประหยัด รักความสะอาด ปฏิบัติตามกฎ คติพจนของ

โรงเรียน  และสังคม  รูจักใช    และรักษาสิง่แวดลอมอยางประหยัด 

 คร ู   รอยละ  80  เปนครูมืออาชีพ  มกีารศึกษาหาความรู  เรียนรู  การทํางานรวมกัน  ซึง่

เปนการพัฒนาตนเอง  พัฒนาจัดการเรียนการสอน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพือ่พัฒนานกัเรยีน

ใหเรียนรู ตามศักยภาพอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 

 โรงเรียนไดขอความรวมมือ  และสรางความสัมพันธที่ดี กับขุมชน  ผูปกครอง  เพื่อรวมกัน

พัฒนาโรงเรียน  และนกัเรียนประกอบดวย  แผนงานหลัก  7  แผนงาน  คือ 
1. แผนพัฒนาการบริหารจัดการ 

1.1 ดําเนนิการตามแผนพัฒนาโรงเรียนป      2546 – 2548     โดยระดมความคิดเห็น

ของผูปกครองชุมชนกรรมการโรงเรียน  เพื่อรวมกนัดําเนินการตามวสัิยทัศนของ

โรงเรียน      เปาหมายของการพัฒนาใหชัดเจน 

1.2 โครงการจัดระบบขอมูลสารสนเทศโดยใชคอมพิวเตอรเพื่อสะดวกในการสืบคน
และใชงานทีท่นัสมัย 

1.3 โครงการปรับปรุงโครงสรางโรงเรียน  เพื่อจัดแบง  และแสดงใหบุคลากรทราบโดย

ทั่วถงึ  และเขาใจชั้นตอนการปฏิบัติงานใหตรงกนั 
2. แผนพัฒนาบคุลากร 

2.1 โครงการจัดทาํผลงานวิชาการ 
2.2 โครงการพฒันาสมรรถภาพทางกาย  และสุขภาพจิต 

2.3 โครงการพฒันาสงเสริมความรู  ความสามารถใหกับบุคลากร 
2.4 โครงการอบรมครู  เพื่อพัฒนางานแบบบรูณาการ 

 

3. แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (งานวิชาการ) 
3.1   โครงการประเมินผลเกณฑมาตรฐานโรงเรียน 

3.2   โครงการจัดการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

3.3   โครงการพฒันาการเรียนรูดานภูมิปญญาทองถิน่ 

3.4   โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  ตามสาระการเรียนรู  8 กลุม 

3.5   จัดนทิรรศการทางวิชาการ  เพื่อแสดงความกาวหนาดานการจัดการเรียนการ       

        สอน 

3.6   โครงการอบรมการสอนโดยใชโครงงาน 

3.7   โครงการนเิทศการจัดการเรยีนการสอน 

3.8   โครงการสงเสริมจริยธรรม 

3.9   โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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3.10   จัดหองศูนย  พัฒนาการเรยีน  เพื่อสงเสริมศักยภาพของนักเรียน  ในทกุ    

         ระดับชัน้ 

3.11   จัดทาํธนาคารขอสอบ 

3.12   จัดทาํสารสนเทศประจําหองเรียน 

3.13   โครงการจัดแผนบูรณาการ 
3.14   โครงการจัดทําสื่อ   ICT 

3.15   โครงการพฒันาครูใช  ICT    

3.16   โครงการทบทวน ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

 
4. แผนพัฒนาอาคารสถานที ่

4.1   จัดโครงสรางหองจัดการเรียนการสอนอาคารใหม 

4.2   ปรับปรุงสวนศึกษานิเวศน  และสิ่งแวดลอมรอบโรงเรียน 

4.3   ปรับปรุงทอน้ําทิ้งรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน 

4.4   ปรับพืน้ที่ทางเดิน  และลานอเนกประสงค 

4.5   ปรับปรุงสถานที ่/ บานพกัของบุคลกรในโรงเรียน 

4.6   จัดทาํสวนเกษตรขางอาคาร  5   ชัน้   และสวนหยอม 

4.7   พฒันาหองสมุด 

4.8   พฒันาหองคอมพิวเตอร 
 

5. แผนการใชงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  และสวสัดิการ 
5.1   จัดบริการสวสัดิการตาง ๆ แกครูและนักเรียน 

5.2   จัดบริการหองสมุดใหเพียงพอ  แกความตองการของนกัเรียน 

5.3   โครงการหองสมุดใหเพยีงพอแกความตองการของนักเรยีน 

5.4   รวมมือกับศูนยสาธารณสขุตรวจรางกายนักเรยีนเปนประจํา 

5.5   จัดใหนักเรยีนไดประกันอบัุติเหตุตามความสมัครใจ 

5.6   จัดบริการแนะแนวแกนักเรยีน 

5.7   จัดบริการดานโสตทัศนศึกษา 

5.8   จัดใหมีการกัษาพยาบาลเบื้องตน    เมื่อเกิดการเจ็บปวยอุบัติเหต ุ  และนําสง   

         แพทย   (หองพยาบาล) 

5.9   จัดบริการอาหารกลางวัน  ที่สะอาดที่ถูกหลักโภชนาการ  แกนกัเรียนทุก 

         ระดับชัน้ 

5.10    จัดหองจริยธรรม 
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6. แผนพัฒนาความสัมพันธชุมชน 

6.1   โครงการประชุม  ผูปกครอง  ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

6.2   โครงการประชาสัมพนัธจากโรงเรียนสูบาน  โดยจัดทาํสารสัมพนัธ 

6.3   โครงการปรบัปรุงศาลารักการอาน  เพื่อบริการผูปกครอง  และชุมชน 

6.4   โครงการงานรวมใจเพื่อการศึกษา 

 
7. แผนพัฒนาการประเมนิภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศกึษา 

7.1   โครงการประเมินตนเองเปนประจําทุกป 

7.2   จัดทาํรายงานเพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  และเผยแพรแกผูเกี่ยวของ 

7.3   นําผลการประเมินมาพัฒนางาน 

 
 

 

 

 

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร 

ประชากรที่ใชการศึกษาคนควาในครั้งนี้  เปนนกัเรียนทีก่ําลังศกึษาอยูในชวงชัน้ที ่2   

โรงเรียนออเงนิ (ออนเหมอนุสรณ) กรุงเทพมหานคร จํานวน 230 คน  เปนนักเรียนชายจํานวน  120  

คน   และนกัเรียนหญงิ 110 คน     ซึง่ใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

      

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามองคประกอบทีม่ีอิทธพิลตอปญหาการเรียน

วิชาภาษาองักฤษของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียนออเงิน (ออนเหมอนสุรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งแบงออกเปน 9 ตอนดังนี ้

ตอนที่ 1   แบบสอบถามขอมูลสวนตวั 

ตอนที่ 2   แบบสอบถามลกัษณะมุงอนาคต 

ตอนที่ 3   แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ตอนที่ 4   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัผูปกครอง 

ตอนที่ 5   แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครอง 

ตอนที่ 6   แบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพ 

ตอนที่ 7   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัครู 

ตอนที่ 8   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัเพื่อน 

ตอนที่ 9   แบบสอบถามปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

 
ตอนที่ 1   แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
      แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ  อายุ  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ระดับการศึกษา

ของผูปกครอง อาชพีของผูปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัว 

 
ตัวอยางแบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามขอมูลทัว่ไป  เมื่อนกัเรียนอานขอความแลวโปรดทํา

เครื่องหมาย    ลงในชอง  หนาขอความที่เปนจริงและเติมคําในชองวางซึง่ตรงกับความเปนจริงใน

ปจจุบันของทานใหครบถวน 
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1. เพศ 

 ชาย 

      หญิง 
 

2. อายุ ……….. ป 

 

3. คาเฉลี่ยที่ไดจากระดับผลการเรียน 2 ภาคเรียน  (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที ่2   

    วิชาภาษาองักฤษของนกัเรียน................................................. 

 

4. ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

 ระดับปริญญาตรี 

 ระดับสูงกวาปริญญาตรี 

 

5. รายไดของครอบครัวตอเดือนประมาณ ……………..บาท 

 

6. อาชีพของผูปกครอง 

    รับราชการ / รัฐวิสาหกจิ 
    เกษตรกรรม / ประมง 
 รับจาง / ลูกจาง 

 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามลกัษณะมุงอนาคต 
โดยมีขั้นตอนการสราง  ดังนี ้

1.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย  และนิยามศัพทเฉพาะที่เกีย่วของกับลักษณะมุงอนาคต  

เพื่อนาํมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

1.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามลกัษณะมุงอนาคตของสมจิตต  เพิม่พนู (2532)และกนกวรรณ   

อุนใจ(2535)  

 1.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามลักษณะมุงอนาคตตามแนวคิดที่ไดจากขอ 2.1 และ 2.2  

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale type) 

ไดแก   จริงที่สุด  จริง  จริงบาง  จริงนอย  และจริงนอยทีสุ่ด 
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ตัวอยาง   แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคต 
คําชี้แจง   แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะมุงอนาคต     เมื่อนักเรียนอานขอความ

แลวโปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับขอเทจ็จริงของนกัเรยีนมากที่สุดดังนี ้

จริงที่สุด   หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนบาง ไมตรงบาง  

จริงนอย  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
   

 

ขอ 

 
ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง 

บาง 

จริง

นอย 

จริง 

นอย 

ที่สุด 

0 ขาพเจาแสวงหาคนควาหาความรูอยูเสมอเพื่อ 

ความกาวหนาในการทาํงาน 

     

00 ขาพเจาตั้งใจศึกษาเลาเรียน เพื่อนาํความรูไป 

เปนพืน้ฐานในการประกอบอาชีพ 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 
ขอความทีม่ีความหมายทางบวก          ขอความที่มีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)    (คะแนน) 

จริงที่สุด                    5          1  

จริง                         4          2 

จริงบาง                     3           3 

จริงนอย                   2          4 

จริงนอยที่สุด                1          5 

 

เกณฑการแปลความหมาย    
                 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร   เกตุสิงห( 2538 : 9)  ในการ

วิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี้     

 คะแนนเฉลีย่ 3.67-5.00 หมายถงึ มีลักษณะมุงอนาคตมาก 

คะแนนเฉลีย่ 2.34-3.66 หมายถงึ มีลักษณะมุงอนาคตปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 1.00-2.33 หมายถงึ มีลักษณะมุงอนาคตนอย 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามวดัแรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ 
โดยมีขั้นตอนการสราง  ดังนี้ 

3.1  ผูวิจัยศกึษาเอกสารงานวิจยั  และนิยามศัพทเฉพาะเพือ่วัดแรงจูงใจในการเรียนวชิา 

ภาษาอังกฤษนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

3.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถาม ของวิชัย  เอยีดบัว  (2534)  

3.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวคิดที่ได   
จากขอ 3.1 และ 3.2 ลักษณะของ  แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบัของ 

ลิเคอรท (Likert Scale type)  ไดแก   จริงที่สุด  จริง  จริงบาง  จริงนอย  และจรงินอยที่สุด 

 
ตัวอยาง  แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกีย่วกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อนกัเรยีน

อานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับขอเทจ็จริงของนกัเรยีนมากที่สุด 

ดังนี ้

จริงที่สุด      หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง             หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง       หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนกัเรียนบาง  ไมตรงบาง 

จริงนอย        หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด     หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

 

ขอ 

 
ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง 

บาง 

จริง

นอย 

จริง 

นอย 

ที่สุด 

0 นักเรียนจะไดรับการยกยองมากขึ้นถา

นักเรียนรูภาษาอังกฤษ 

     

00 ในการสอบเขาศึกษาตอ การรูภาษาอังกฤษ

จะมีประโยชนเปนอยางมาก 
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เกณฑการใหคะแนน 
ขอความทีม่ีความหมายทางบวก          ขอความที่มีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)    (คะแนน) 

จริงที่สุด                    5          1  

จริง                         4          2 

จริงบาง                     3           3 

จริงนอย                   2          4 

จริงนอยที่สุด                1          5 
 

เกณฑการแปลความหมาย    
                ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร   เกตุสิงห( 2538 : 9)  ในการ

วิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี้     

คะแนนเฉลีย่ 3.67-5.00    หมายถงึ    มแีรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาก 

คะแนนเฉลีย่ 2.34-3.66    หมายถงึ    มแีรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษปานกลาง   

คะแนนเฉลีย่ 1.00-2.33    หมายถงึ    มแีรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย

              
ตอนที่ 4  แบบสอบถามสมัพันธภาพระหวางนักเรยีนกับผูปกครอง 
โดยมีขั้นตอนการสราง  ดังนี ้

4.1  ผูวิจัยศกึษาเอกสารงานวิจยั  และนิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของสมัพนัธภาพระหวาง 

นักเรียนกับผูปกครอง  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

4.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถาม ของแบนดูรา (1977)   

4.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัผูปกครองตามแนวคิดที่ได 
จากขอ 4.1 และ 4.2   ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ 

ลิเคอรท (Likert Scale type)  ไดแก   จริงที่สุด  จริง  จริงบาง  จริงนอย  และจรงินอยที่สุด 
 
ตัวอยาง  แบบสอบถามสมัพันธภาพระหวางนักเรยีนกับผูปกครอง 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกีย่วกับสัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับผูปกครอง     

เมื่อนักเรยีนอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับขอเทจ็จริงของนกัเรยีนมาก

ที่สุด ดังนี ้

จริงที่สุด     หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง            หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 
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จริงบาง      หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนบาง  ไมตรงบาง 

จริงนอย      หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด      หมายถึง   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 

 

ขอ 

 
ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง 

บาง 

จริง

นอย 

จริง 

นอย 

ที่สุด 

0 ผูปกครองมีการซักถามถงึผลการเรียนของ

นักเรียน 

     

00 ผูปกครองซื้อหนงัสือประกอบเสริมการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษใหกบันักเรียน 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 
ขอความทีม่ีความหมายทางบวก          ขอความที่มีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)    (คะแนน) 

จริงที่สุด                    5          1  

จริง                         4          2 

จริงบาง                     3           3 

จริงนอย                   2          4 

จริงนอยที่สุด                1          5  

 

เกณฑการแปลความหมาย  
              ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร   เกตุสิงห( 2538 : 9)  ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี้     

คะแนนเฉลีย่     3.67-5.00   หมายถึง    สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองดี 

คะแนนเฉลีย่     2.34-3.66    หมายถงึ   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองดีพอใช                

คะแนนเฉลีย่     1.00-2.33   หมายถึง    สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองไมดี 

 
ตอนที่ 5  แบบสอบถามความความหวงัของผูปกครอง 
โดยมีขั้นตอนการสราง  ดังนี ้

5.1  ผูวิจัยศกึษาเอกสารงานวิจยั  และนิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับความคาดหวงัของ 

ผูปกครอง เพือ่นํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
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5.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถาม ของประเทนิ   มหาขนัธ(2521) และชอทิพย  ราศรีเกรียงไกร  

(2523) 

5.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความความหวังของผูปกครองตามแนวคิดที่ไดจากขอ 5.1 และ  

5.2 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท  

(Likert Scale type)  ไดแก   จริงที่สุด  จริง  จริงบาง  จริงนอย  และจริงนอยที่สุด 
 

ตัวอยาง  แบบสอบถามความความหวงัของผูปกครอง 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกีย่วกับความคาดหวังของผูปกครอง     เมื่อนักเรยีนอาน
ขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  ดังนี ้

จริงที่สุด      หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง             หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง       หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนบาง  ไมตรงบาง 

จริงนอย      หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด      หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด  
 

 

ขอ 

 
ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง 

บาง 

จริง

นอย 

จริง 

นอย 

ที่สุด 
0 ผูปกครองตองการใหขาพเจามีความรูดาน

ภาษาอังกฤษมาก ๆ 

     

00 ผูปกครองตองการใหไปศึกษาตอ

ตางประเทศ 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 
ขอความทีม่ีความหมายทางบวก          ขอความที่มีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)    (คะแนน) 

จริงที่สุด                    5          1  

จริง                         4          2 

จริงบาง                     3           3 

จริงนอย                   2          4 

จริงนอยที่สุด                1          5 
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เกณฑการแปลความหมาย  
              ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร   เกตุสิงห( 2538 : 9)  ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี้     

คะแนนเฉลีย่     3.67-5.00   หมายถึง    มคีวามคาดหวงัของผูปกครองมาก 

คะแนนเฉลีย่     2.34-3.66    หมายถงึ   มคีวามคาดหวงัของผูปกครองปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่     1.00-2.33   หมายถึง    มคีวามคาดหวงัของผูปกครองนอย 

 
ตอนที่ 6  แบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพของการเรียน 
โดยมีขั้นตอนการสราง  ดังนี ้

6.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย  และนิยามศัพทเฉพาะที่เกีย่วของกับลักษณะทางกายภาพ 

ของการเรียน   เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

6.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถาม ของนพพงษ  บุญจิตตราดุลย  (2527)  และผกาทิพย  เกษรา 

กุล(2524) 

6.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพตามแนวคิดที่ไดจากขอ 6.1 และ 6.2  

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale type) 

ไดแก   จริงที่สุด  จริง  จริงบาง  จริงนอย  และจริงนอยทีสุ่ด 
 
ตัวอยาง  แบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพของการเรียน 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกีย่วกับลักษณะทางกายภาพของการเรียน     เมื่อ

นักเรียนอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากทีสุ่ด  

ดังนี ้

จริงที่สุด       หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

  จริง              หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

 จริงบาง        หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนจริงบาง ไมตรงบาง 

 จริงนอย        หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด  
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ขอ 

 
ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง 

บาง 

จริง

นอย 

จริง 

นอย 

ที่สุด 

0 โรงเรียนตัง้อยูในแหลงที่มนีกัทองเทีย่ว

ผานมาเที่ยวเปนประจํา 

     

00 หองเรียนหรือหองสมุดของนักเรียนมีการ

จัดการเตรียมหนงัสือเกีย่วกบั

ภาษาอังกฤษใหสามารถอานไดอยาง

พอเพียง 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 
ขอความทีม่ีความหมายทางบวก          ขอความที่มีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)    (คะแนน) 

จริงที่สุด                    5          1  

จริง                         4          2 

จริงบาง                     3           3 

จริงนอย                   2          4 

จริงนอยที่สุด                1          5 

 

เกณฑการแปลความหมาย   
         ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร   เกตุสิงห( 2538 : 9)  ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี้     

 คะแนนเฉลีย่ 3.67-5.00     หมายถงึ     ลักษณะทางกายภาพของการเรียนด ี

 คะแนนเฉลีย่ 1.34-3.66     หมายถงึ     ลักษณะทางกายภาพของการเรียนดีพอใช 

คะแนนเฉลีย่     1.00-2.33     หมายถงึ      ลักษณะทางกายภาพของการเรียนไมดี 

 
ตอนที่ 7  แบบสอบถามสมัพันธภาพระหวางนักเรยีนกับคร ู
โดยมีขั้นตอนการสราง  ดังนี ้

7.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย  และนิยามศัพทเฉพาะที่เกีย่วของกับสัมพันธภาพระหวาง 

นักเรียนกับครูเพื่อนาํมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

7.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถาม ของประหยัด     ทองมาก (2526) และ ประทีป  แสงเปยมสุข  

(2533) 
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7.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัครูตามแนวคิดที่ไดจากขอ 7.1  

และ 7.2 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลเิคอรท  

(Likert Scale type)  ไดแก   จริงทีสุ่ด  จริง  จริงบาง  จริงนอย  และจริงนอยที่สุด 

 
ตัวอยาง  แบบสอบถามสมัพันธภาพระหวางนักเรยีนกับคร ู
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกีย่วกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัครู     เมื่อ
นักเรียนอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  

ดังนี ้

จริงที่สุด             หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง                   หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

 จริงบาง         หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนจริงบาง ไมตรงบาง 

 จริงนอย          หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด   หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยมากที่สุด 

 

 

ขอ 

 
ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง 

บาง 

จริง

นอย 

จริง 

นอย 

ที่สุด 

0 เมื่อนักเรยีนทีม่าไมทนัเขาชัน้เรียนครูมี

การอธิบายเพิม่เติมให 

     

00 ครูผูสอนมีการทบทวนบทเรยีนกนักอน

การสอนเสมอ 

     

 
เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทีม่ีความหมายทางบวก          ขอความที่มีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)    (คะแนน) 

จริงที่สุด                    5          1  

จริง                         4          2 

จริงบาง                     3           3 

จริงนอย                   2          4 

จริงนอยที่สุด                1          5 
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เกณฑการแปลความหมาย   
         ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร   เกตุสิงห( 2538 : 9)  ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี้     

 คะแนนเฉลีย่ 3.67-5.00     หมายถงึ     มสัีมพันธภาพดรีะหวางนักเรียนกับครู 

 คะแนนเฉลีย่ 1.34-3.66     หมายถงึ     มสัีมพันธภาพดพีอใชระหวางนักเรียนกับครู

 คะแนนเฉลีย่     1.00-2.33     หมายถงึ     มีสัมพันธภาพไมดีระหวางนักเรียนกับครู               

               
ตอนที่ 8  แบบสอบถามสมัพันธภาพระหวางนักเรยีนกับเพื่อน 
โดยมีขั้นตอนการสราง  ดังนี ้

8.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย  และนิยามศัพทเฉพาะที่เกีย่วของกับสัมพันธภาพระหวาง 

นักเรียนกับเพือ่นเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

8.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถาม ของ สมพร พรหมจรรย (2540)  และ  สิรชยั  โกศิละกุล  

(2526)   

8.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัเพื่อนตามแนวคิดจากขอ 8.1 

และ 8.2 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลเิคอรท  

(Likert Scale type)  ไดแก   จริงทีสุ่ด  จริง  จริงบาง  จริงนอย  และจริงนอยที่สุด 

 
ตัวอยาง  แบบสอบถามสมัพันธภาพระหวางนักเรยีนกับเพื่อน 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกีย่วกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัเพื่อน     เมือ่

นักเรียนอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด  

ดังนี ้

จริงที่สุด             หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง                   หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

 จริงบาง         หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนจริงบาง ไมตรงบาง   

 จริงนอย          หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด   หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยมากที่สุด 
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ขอ 

 
ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง 

บาง 

จริง

นอย 

จริง 

นอย 

ที่สุด 

0 เมื่อมีกิจกรรมกลุม  เพื่อนจะชวนใหเขา

กลุมกอนที่จะชวนเพื่อนคนอื่น 

     

00 เมื่อนักเรยีนไมไดมาโรงเรียนเพื่อนจะชวย

อธิบายบทเรียนในวันที่ขาดเรียนใหฟง 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 
ขอความทีม่ีความหมายทางบวก          ขอความที่มีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)    (คะแนน) 

จริงที่สุด                    5          1  

จริง                         4          2 

จริงบาง                     3           3 

จริงนอย                   2          4 

จริงนอยที่สุด                1          5 
 

เกณฑการแปลความหมาย   
          ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร   เกตุสิงห( 2538 : 9)  ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี ้    

 คะแนนเฉลีย่ 3.67-5.00     หมายถงึ     มสัีมพันธภาพดรีะหวางนักเรียนกับเพื่อน  

 คะแนนเฉลีย่ 1.34-3.66     หมายถงึ     มสัีมพันธภาพดพีอใชระหวางนักเรียนกับเพือ่น

 คะแนนเฉลีย่     1.00-2.33      หมายถึง      มีสัมพนัธภาพไมดีระหวางนักเรียนกับเพือ่น 
 
ตอนที่ 9  แบบสอบถามปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
โดยมีขั้นตอนการสราง  ดังนี ้

9.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย  และนิยามศัพทเฉพาะที่เกีย่วของกับการเรียนวิชาภาษา 

อังกฤษเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

9.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถาม ของ ไพบูลย  อินทรวชิา (2510) และพิมพมาศ  ตัณฑเจริญ 

รัตน(2532)   
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9.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวคิดที่ไดจากขอ 9.1 และ 9.2 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale type) 

ไดแก   จริงที่สุด  จริง  จริงบาง  จริงนอย  และจริงนอยทีสุ่ด 
 

ตัวอยาง  แบบสอบถามปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกีย่วกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ     เมื่อนักเรยีนอาน

ขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด ดังนี ้

จริงที่สุด             หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง                   หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

 จริงบาง         หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรยีนจริงบางไมจริงบาง 

 จริงนอย          หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด   หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

 

ขอ 

 
ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง 

บาง 

จริง

นอย 

จริง 

นอย 

ที่สุด 

0 ขาพเจาไมมีสมาธิในการเรียน      

00 ขาพเจามาเรียนไมทนัเสมอ      

 
เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทีม่ีความหมายทางบวก          ขอความที่มีความหมายทางลบ 

        (คะแนน)    (คะแนน) 

จริงที่สุด                    1          5  

จริง                         2          4 

จริงบาง                     3           3 

จริงนอย                   4          2 

จริงนอยที่สุด                5          1 
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เกณฑการแปลความหมาย   
         ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร   เกตุสิงห( 2538 : 9)  ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี้     

 คะแนนเฉลีย่ 3.67-5.00     หมายถงึ     นกัเรียนมปีญหาการเรียนภาษาอังกฤษนอย 

คะแนนเฉลีย่      2.34-3.66     หมายถึง     นักเรียนมีปญหาการเรียนภาษาองักฤษปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่     1.00-2.33      หมายถึง      นักเรียนมีปญหาการเรียนภาษาอังกฤษมาก 

 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

1.หาความเทีย่งตรงเชงิประจักษ (Face validity) ของแบบสอบถาม  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่

สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิจาํนวน 3 คน ไดแก รองศาสตราจารยเวธน ี  กรีทอง     อาจารยวิไล

ลักษณ  พงษโสภา  และ อาจารยดร.พาสนา  จุลรัตน  ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลองกับนยิาม

ศัพท เฉพาะและภาษาที่ใช  แลวนํามาปรบัปรุงแกไขกอนนาํไปทดลองใช 

2.นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวทดลองใช ( Try out)  กับนักเรยีนของ

โรงเรียนที่มิไดเปนกลุมตัวอยาง  และมีลักษณะใกลเคียงจํานวน 30 คน จากนั้นนําแบบสอบถามมา

ตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดเพื่อหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Item Discrimination)  ของ

แบบสอบถาม โดยใชเทคนิค 25% ของกลุมสูง – กลุมตํ่า  แลวทดสอบดวย  t – test  และเลือกเฉพาะ

ขอที่มีคา t ที่มนีัยสําคัญทางสถิติ .05 มาเปนแบบสอบถามในการวิจยั ไดผลดังนี ้

   2.1  แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคต มีจาํนวน 15 ขอ มีคาอํานาจจาํแนกเปนราย

ขอระหวาง3.000 – 5.856 

   2.2  แบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวชิาภาษาองักฤษ มีจาํนวน 15 ขอ มีคา

อํานาจจําแนกเปนรายขอจาํแนกระหวาง3.473 – 6.355 

   2.3  แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีจํานวน 20 ขอ มีคา

อํานาจจําแนกเปนรายขอระหวาง2.646 – 8.367 

         2.4  แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครองมีจํานวน 12 ขอ มีคาอํานาจจําแนก

เปนรายขอระหวาง2.333 – 8.775 

         2.5  แบบสอบถามลักษณะทางกายภาพมีจํานวน 14 ขอ มีคาอํานาจจําแนกเปนราย

ขอระหวาง 3.240 – 6.561 

         2.6  แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับครูมีจาํนวน 19 ขอ มีคาอํานาจ

จําแนกเปนรายขอระหวาง 3.79 – 9.391 

          2.7  แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีจํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจ

จําแนกเปนรายขอระหวาง 3.529 – 6.242 
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          2.8  แบบสอบถามปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีจาํนวน 20 ขอ มีคาอํานาจ

จําแนกเปนรายขอระหวาง 3.000 – 6.355 

 3.หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่คัดเลือกมาแลวในขอ 2 โดยหาคาสัมประสทิธิ์

แอลฟา (∝ Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 

1.1 แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคต มีจํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .9532 

1.2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีจาํนวน 15 ขอ มีคา 

ความเชื่อมั่นเทากับ .9572 

1.3 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับผูปกครองมีจํานวน 20 ขอ มีคา 

ความเชื่อมั่นเทากับ .9682 

1.4 แบบสอบถามความคาดหวงัของผูปกครองมีจํานวน 12 ขอ มีคาความ 

เชื่อมั่นเทากับ .9588 

                 3.5   แบบสอบถามลักษณะทางกายภาพมีจาํนวน 14 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากบั .9605 

3.6   แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับครูมีจํานวน 19 ขอ มีคา 

ความเชื่อมั่นเทากับ .9728 

3.7  แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีจาํนวน 15 ขอ มีคา 

ความเชื่อมั่นเทากับ .9637 

3.8 แบบสอบถามปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีจาํนวน 20 ขอ มีคา 

ความเชื่อมั่นเทากับ .9715 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1. ผูวิจัยทาํหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลยัไปยังผูอํานวยการโรงเรียน

ออเงิน (ออนเหมอนุสรณ) เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมอื

ในการสงแบบสอบถามไปยงักลุมตัวอยาง 

 2. ผูวิจัยนาํแบบสอบถามทีส่รางขึ้นไปเกบ็ขอมูลดวยตนเองโดยทาํการแจกแบบสอบถาม

จํานวน 230  ฉบับในหองเรยีนของนักเรียน  ชี้แจงวัตถปุระสงคและการตอบแบบสอบถาม รวมทัง้รับ

คืนแบบสอบถามไดครบทุกฉบับ  โดยเกบ็ขอมูลระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม  2548 ถึง วันที่ 24 

กรกฎาคม 2548 

 3. ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ กลาวคอื ตอบครบทุกขอ  ปรากฎวาสมบูรณ

ทุกฉบับ   จึงนาํมาใหคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนด และนาํขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยวิเคราะหคา  รอยละ คาเฉลีย่  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

2. วิเคราะหความสมัพนัธระหวางองคประกอบดานสวนตัว  ดานครอบครัว  ดานโรง 

เรียน  และดานสิ่งแวดลอมกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรยีนออเงิน (ออนเหม

อนุสรณ) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

3. วิเคราะหองคประกอบดานสวนตัว  ดานครอบครัว  ดานโรงเรียนและดานสิง่แวดลอมที่มี

อิทธิพลตอปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนโรงเรียนออเงิน (ออนเหมอนุสรณ) เขตสาย

ไหม กรุงเทพมหานคร 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1.1 หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม โดยใชเทคนิค 25 % กลุมสูง – กลุมตํ่า  

แลวทดสอบดวย t - test 

1.2 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - 

Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach)   

2.สถิติที่ใชในการวิจยั 

2.1 หาคาสถติิพื้นฐาน ไดแก  คาเฉลี่ย   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

2.2.1 วิเคราะหความสัมพนัธระหวางองคประกอบดานสวนตัว  ดานครอบครัว  

 และดานสิง่แวดลอมในโรงเรียนกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียน

ออเงิน (ออนเหมอนุสรณ) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  โดยหาคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธของเพยีร

สัน (The Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient) 

2.2.2 วิเคราะหองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว   และดานสิง่แวดลอมในโรง 

เรียนทีม่ีอิทธพิลตอปญหาการเรียนวชิาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียน  ออเงนิ (ออน

เหมอนุสรณ) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  โดยการ วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 (  Stepwise  Multiple   Regression  Analysis) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาคนควา 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้  เพื่อจะ

ใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัไดกําหนดสัญลกัษณที่ใชแทน

ความหมาย ดังนี ้
  

 X แทน คาเฉลี่ย 

 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 N แทน จํานวนประชากร 

 F แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F – Distribution 

 df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) 

 SS แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนนแตละตัว (Sum of Squares) 

 MS แทน คาเฉลี่ยกาํลังสองของแตละตัว (Mean Squares) 

 R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

 R2 แทน กําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

 SE แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ 

 SEb แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ 

 b  แทน คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ  ซึง่การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 β  แทน คาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ  ซึ่งการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
^
Y  แทน คาสมการพยากรณที่แทนคาในรูปคะแนนดิบ ในทีน่ี้คือคาสมการพยากรณ  

ปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรยีนชวงชัน้ที ่2 ในรูปคะแนนดิบ 

Z แทน คาสมการพยากรณที่แทนคาในรูปคะแนนมาตรฐาน ในที่นี้คือคาสมการ

พยากรณปญหาการเรียนวชิาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 ในรูป

คะแนนมาตรฐาน 

 a  แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 X1 แทน เพศชาย 

 X2 แทน เพศหญงิ 

 X3 แทน อาย ุ
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 X4 แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 X5 แทน ระดับการศึกษาของผูปกครอง  :  ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

 X6 แทน ระดับการศึกษาของผูปกครอง  :  ระดับปริญญาตรี 

 X7 แทน ระดับการศึกษาของผูปกครอง  :  ระดับสูงกวาปริญญาตรี 

 X8 แทน รายไดของครอบครัว 

 X9 แทน อาชีพของผูปกครอง  :  รับราชการ / รัฐวิสาหกจิ 

 X10 แทน อาชีพของผูปกครอง  :  เกษตรกรรม / ประมง 

 X11 แทน อาชีพของผูปกครอง  :  รับจาง / ลูกจาง 

 X12 แทน ลักษณะมุงอนาคต 

 X13 แทน แรงจูงใจในการเรียน 

 X14 แทน สัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับผูปกครอง 

 X15 แทน ความคาดหวงัของผูปกครอง 

 X16 แทน ลักษณะทางกายภาพของการเรียน 

 X17 แทน สัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับครู 

 X18 แทน สัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับเพื่อน 

 Y แทน ปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหความสัมพนัธระหวางปจจัยดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิง่แวดลอมใน 

โรงเรียน  กับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรยีน  โดยการหาคาสัมประสทิธิ์สหสมัพนัธของ

เพียรสัน (  The  Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient) 

3. วิเคราะหองคประกอบดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิง่แวดลอมในโรงเรียน  ที่ม ี

อิทธิพลตอปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียนออเงิน (ออนเหม

อนุสรณ) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  โดยใชวิธีการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise  

Multiple  Regression  Analysis) 
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยเสนอผลการศึกษาคนควาตามลําดับ  ดังนี ้

 ตอนที่  1  แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ตามตัวแปร เพศ  ระดับ

การศึกษาของผูปกครอง   และอาชีพของผูปกครอง 

 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และระดับขององคประกอบ  

โดยจําแนกตามอายุ  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายไดของครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคต แรงจูงใจใน

การเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัผูปกครอง  คามคาดหวังของนักเรียนกบัผูปกครอง  ลักษณะ

ทางกายภาพ  สัมพนัธภาพระหวางครูกับนกัเรียน  สัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับเพือ่น  และปญหา

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   

ตอนที่  3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว 

และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรยีน กับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักรียน  โดยหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธแบบเพียรสัน ( The   Pearson  Product  Moment Correlation  Coefficient ) 

ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหองคประกอบดานสวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิง่แวดลอมใน

โรงเรียนที่มีอิทธิพลตอปญหาการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ  โดยใชวธิกีารวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ   

( Stepwise  Multiple  Regession  Analysis) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1  แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ที่เปนกลุมเพศ  ระดบั

การศึกษา และอาชีพของผูปกครอง ดังแสดงในตาราง  1 

 

ตาราง  1  แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ตามตัวแปร   เพศ  ระดับการศึกษา

ของผูปกครอง และอาชพีของผูปกครอง 

องคประกอบ ระดับองคประกอบ จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ ชาย 120 52.2 

 หญิง 110 47.8 

 รวม 230      100.0 

ระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี 188 81.7 

ของผูปกครอง ปริญญาตรี    27 11.7 

 สูงกวาปริญญาตรี   15   6.5 

 รวม 230      100.0 

อาชีพของผูปกครอง ราชการ / รัฐวสิาหกจิ   31 13.5 

 เกษตรกรรม / ประมง    9   3.9 

 ลูกจาง / รับจาง 190 82.6 

 รวม 230     100.0 

 

จากตาราง 1 พบวานกัเรียนชวงชัน้ที่ 2  จํานวน 230 คน เมื่อจําแนกตามเพศ  เปนเพศชาย    

( X1) มากที่สุด  จํานวน 120 คน คิดเปนคาเฉลี่ย 52.2   รองลงมาเปนเพศหญิง ( X2) จํานวน 110 คน  

คิดเปนคาเฉลีย่ 47.8  เมื่อจาํแนกตามระดบัการศึกษาของผูปกครอง  เปนระดับตํ่ากวาปริญญาตร ี    

( X5)  จํานวน 188 คน  คิดเปนคาเฉลี่ย 81.7   รองลงมาเปนระดับปริญญาตรี ( X6)  จํานวน  27 คน  

คิดเปนรอยละ  11.7  ระดับสูงกวาปริญญาตรี ( X7) จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.5  เมื่อจําแนก

ตามอาชพีของผูปกครอง  เปนอาชพีลูกจาง / รับจาง  ( X11)  มากที่สุด จํานวน 190 คน  คิดเปนรอย

ละ 82.6  รองลงมาเปนอาชพีรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ ( X9)  จํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 13.5  และ 

อาชีพเกษตรกรรม / ประมง ( X10) จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.9   
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  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย   สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   และระดับขององคประกอบ  

โดยจําแนกตามอายุ  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายไดของครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคต แรงจูงใจใน

การเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัผูปกครอง  คามคาดหวังของนักเรียนกบัผูปกครอง  ลักษณะ

ทางกายภาพ  สัมพนัธภาพระหวางครูกับนกัเรียน  สัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับเพือ่น  และปญหา

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   ดังแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง  2  แสดงผลการวเิคราะหคาเฉลีย่   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และระดับขององคประกอบ  

โดยจําแนกตามอายุ  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน รายไดของครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคต แรงจูงใจ

ในการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  คามคาดหวงัของนักเรียนกบัผูปกครอง  

ลักษณะทางกายภาพ  สัมพนัธภาพระหวางครูกับนักเรียน  สัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับเพื่อน  

และปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   

 

องคประกอบ X S.D. การแปลผล 

อาย ุ 10.62  .970 วัยเด็กตอน

ปลาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   2.51 1.017 ปานกลาง 

รายไดของครอบครัว 13835.21 16913.913 ปานกลาง 

ลักษณะมุงอนาคต 3.68 .418 มาก 

แรงจูงใจในการเรียน 3.64 .402 ปานกลาง 

สัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับ 

ผูปกครอง 

3.92 .513 ดี 

ความคาดหวงัของผูปกครอง 3.56 .361 ปานกลาง 

ลักษณะทางกายภาพ 3.43 .494 ดีพอใช 

สัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับครู 3.55 .588 ดีพอใช 

สัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับเพื่อน 3.65 .669 ดีพอใช 

ปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2.94 .359 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนชวงชัน้ที ่2 จาํนวน 230 คนคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และระดับขององคประกอบ จําแนกตามลกัษณะมุงอนาคต ( X12) อยูในเกณฑมาก   สัมพนัธภาพ

ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง ( X 14)  อยูในระดับดี  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ( X4 ) รายไดผูปกครอง    

( X 8 ) แรงจูงใจในการเรียน  ( X13)  คามคาดหวังของผูปกครอง ( X15)   ลักษณะทางกายภาพ ( X16)   
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สัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับครู  ( X17)   สัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับเพื่อน     ( X18)  อยูใน

ระดับปานกลาง    อายุอยูในชวงวยัเด็กตอนปลาย  และปญหาการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษ ( Y ) อยูใน

ระดับปานกลาง 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และสิง่แวดลอมในโรงเรียน กับปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของ

นักเรียน  โดยหาคาสมัประสิทธิ์สหสัมพนัธแบบเพียรสัน (  The   Pearson  Product  Moment Correlation  Coefficient )      ดังแสดงในตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบ 
ตัวแปร x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 y 

X1 1.000 -1.000* .008 -.029 -.115 .052 .112 .112 .119* -.076 -.141* -.209* -.116 -.067 -.073 -.053 -.164* -.060 .058 

X2  1.000 -.008 .029 .115 -.052 -.112 -.112 -.199* .076 .141* .209* .116 .067 .073 .053 .164* .060 -.058 

X3   1.000 -.207* .120 -.082 -.080 -136* -.137* .147* .048 -.044 -.056 -.147* .040 -.108 -.069 -.083 -.165* 

X4    1.000 .001 -.031 .039 .037 .149* -.103 -.082 .159* .173* .203* .103 .104 .104* .091 -.017 

X5     1.000 -.772* -.559* -.278* -.143* .095 .080 .006 .060 .042 .056 .099 -.053 -.023 .091 

X6      1.000 -.096 .131 .093 -.074 -.046 -.070 -.065 -.049 -.036 -.101 .047 -.035 -.106 

X7       1.000 .263* .102 -.053 -.065 .081 -.010 -.003 -.040 -.023 .021 .083 -.005 

X8        1.000 .201* -.051 -.155* .043 .023 .111 -.126 -.012 .069 .003 -.054 

X9         1.000 -.080 -.860* .101 .089 .109 -.054 -.028 .018 .112 .000 

x10          1.000 -.440* -.173* -.020 -.106 -.018 -.093 -.089 -.037 .039 

x11           1.000 -.002 -.070 -.044 .058 .073 .029 -.082 -.020 

x12            1.000 .472* .386* .306* .187* .444* .404* -.021 

x13             1.000 .324* .232* .251* .415* .395* -.101 

x14              1.000 .202* .308* .394* .560* .070 

x15               1.000 .085 .344* .186* .017 

x16                1.000 .343* .371* .092 

x17                 1.000 .581* -.131* 

x18                  1.000 -.080 

Y                   1.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตาราง 3   แสดงความสมัพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว 

และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรยีน กับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน   ดังนี ้

 องคประกอบที่มีความสัมพนัธทางลบกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรยีน    

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05    ม ี 2  องคประกอบ  ไดแก  อายุ ( X3)  และสัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับครู  ( X17)    

 องคประกอบที่ไมมีความสมัพันธกับปญหาการเรียนวชิาภาษาอังกฤษของนักเรียน  มี  

16  องคประกอบ ไดแก  เพศชาย ( X1) เพศหญิง ( X2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( X4 )  ระดับ

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  ( X5) ระดับปริญญาตรี ( X6) ระดับสูงกวาปริญญาตร ี( X7)   

รายไดผูปกครอง   ( X 8 )   อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกจิ ( X9) อาชีพเกษตรกรรม / ประมง ( 

X10)  อาชีพลูกจาง / รับจาง  ( X11) ลักษณะมุงอนาคต ( X12) แรงจูงใจในการเรียน  ( X13)   

สัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับผูปกครอง ( X 14) คามคาดหวงัของผูปกครอง ( X15)   ลักษณะ

ทางกายภาพ ( X16) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัเพื่อน  ( X18) 

 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหเพื่อคนหาตัวพยากรณที่สามารถพยากรณองคประกอบดาน

สวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิง่แวดลอมในโรงเรียน  ที่มีอิทธิพลตอปญหาการเรียนวชิา

ภาษาอังกฤษ  โดยใชวธิีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน ( Stepwise  Multiple  

Regression  Analysis) 

ดังแสดงในตาราง 4 และตาราง 5 

 

ตาราง 4 แสดงผลการวเิคราะหความแปรปรวนขององคประกอบที่มอิีทธิพลตอปญหาการเรียน

วิชาภาษาองักฤษของนักเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน df      SS     MS F 

Regression 
Residual 

    3 

226 

2.401 

27.174 

        .545 

        .120 

2.657** 

Total 229 29.575  

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

 จากตาราง 4 แสดงวาองคประกอบที่มีอิทธพิลตอปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนเชิงเสนตรง  มี 3 องคประกอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดังแสดง

รายละเอียดในตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณขององคประกอบที่มอิีทธิพลตอปญหาการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนกัเรียน 

 

องคประกอบ b SEb β  R R2 F 

X3 

X3x17 

x3 x17 x18 

-.167 

-.121 

-.061 

.048 

.042 

.024 

-.274 

-.225 

-.165 

.165 

.218 

.285 

.027 

.048 

.081 

6.378** 

4.876** 

2.234** 
 

 
 

 

R 

R2 

SE 

a 

=

=

=

= 

.285 

.081 

.346 

3.750 

 

 

 

 

    ** มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 

 จากตาราง 5 แสดงวามีองคประกอบ 3 องคประกอบที่มอิีทธิพลตอปญหาการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  โดยเรียงลาํดับจาก

องคประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปยังองคประกอบที่มอิีทธิพลนอยทีสุ่ด  ไดแก  อายุ( X3) 

สัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับครู ( X17) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ( X18)    

โดยมีองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบรวมกนัพยากรณปญหาของนักเรยีนไดรอยละ 8.10 

 จากผลในตาราง 5 สามารถเขียนสมการพยากรณปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนได ดังนี้ 
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  ไดแก  

  
^
Y  = 3.750 - .167 X3 - .121 X17 - .061 X18 

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 

  Z  = -.274 X3 - .225 X17 - .165 X18 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
บทยอ 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

1.   เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน

ส่ิงแวดลอม ในโรงเรียนกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรยีนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียนออเงนิ

(ออนเหมอนุสรณ) สังกัดกรงุเทพมหานคร 

2.   เพื่อศึกษาองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรยีนที่มี

อิทธิพล ตอปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียนออเงนิ (ออนเหม

อนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

3.   เพื่อสรางสมการพยากรณปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนกัเรียนชวงชัน้ที่  2  

โรงเรียนออเงนิ (ออนเหมอนุสรณ) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
1. องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิง่แวดลอมในโรงเรียนมี

ความสัมพันธกับ ปญหาทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงชั้นที ่2 โรงเรียนออเงนิ 

(ออนเหมอนุสรณ) สังกัดกรงุเทพมหานคร 

2. องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิง่แวดลอมในโรงเรียนมีอิทธิพลตอ 

ปญหาทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียนออเงิน (ออนเหมอนุสรณ) 

สังกดักรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

ประชากร     
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้เปนนักเรียนโรงเรียนออเงิน (ออนเหมอนุสรณ) ที่กาํลงั

ศึกษาภาคเรียนที ่2 ในชวงชัน้ที ่2 ของโรงเรียนออเงนิ (ออนเหมอนุสรณ)  สังกัด กรุงเทพมหานคร 

ปการศึกษา 2547 จํานวน 230   คน เปน นักเรียนหญงิ 110 คน  และนักเรียนชาย  120 คน    ซึ่ง

ใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามองคประกอบทีม่ีอิทธพิลตอปญหาการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงชัน้ที ่2 โรงเรยีนออเงิน (ออนเหมอนุสรณ) สังกัด

กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบงออกเปน 9 ตอนดังนี ้   

 แบบสอบถามปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรยีนชวงชัน้ที ่2 โรงเรียนออเงนิ 

(ออนเหมอนุสรณ) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูสวนตัว  ไดแก  เพศ  อาย ุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ระดับการศึกษาของผูปกครอง  และอาชพีของผูปกครอง 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคต มีจํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนก

เปนรายขอระหวาง  3.000 – 5.856 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวน 15 ขอ 

มีคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอระหวาง  3.473 – 6.355 

  ตอนที่ 4 แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีจํานวน 20 

ขอ มีคาอํานาจจําแนกเปนรายขอระหวาง  2.646 – 8.367 

  ตอนที่ 5 แบบสอบถามความคาดหวงัของผูปกครองมีจาํนวน 12 ขอ มีคา

อํานาจจําแนกเปนรายขอระหวาง  2.333 – 8.775 

  ตอนที่ 6 แบบสอบถามลักษณะทางกายภาพมีจาํนวน 14 ขอ มีคาอํานาจ

จําแนกเปนรายขอระหวาง  3.240 – 6.561 

  ตอนที่ 7 แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับครูมีจํานวน 19 ขอ มี

คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอระหวาง  3.79 – 9.391 

  ตอนที่ 8 แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีจาํนวน 15 ขอ 

มีคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอระหวาง  3.529 – 6.242 

  ตอนที่ 9 แบบสอบถามปญหาการเรียนวชิาภาษาอังกฤษมีจาํนวน 20 ขอ มีคา

อํานาจจําแนกเปนรายขอระหวาง  3.000 – 6.355 
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การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1. ผูวิจัยทาํหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลยัไปยังผูอํานวยการ

โรงเรียนออเงนิ (ออนเหมอนุสรณ) เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงวัตถปุระสงคและขอ

ความรวมมือในการสงแบบสอบถามไปยงักลุมตัวอยาง 

 2. ผูวิจัยนาํแบบสอบถามทีส่รางขึ้นไปเกบ็ขอมูลดวยตนเองโดยทาํการแจกแบบสอบถาม

จํานวน 230  ฉบับในหองเรยีนของนักเรียน  ชี้แจงวัตถปุระสงคและการตอบแบบสอบถาม รวมทัง้

รับคืนแบบสอบถามไดครบทุกฉบับ  โดยเกบ็ขอมูลระหวางวนัที ่1 กรกฎาคม  2548 ถึง วนัที ่24 

กรกฎาคม 2548 

 3. ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ กลาวคอื ตอบครบทุกขอ  ปรากฏวา

สมบูรณทุกฉบับ   จึงนํามาใหคะแนนตามเกณฑที่กาํหนด และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ

ตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจยัดําเนนิการวิเคราะหขอมูล  โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  

SPSS/FW  ดังนี้   

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยวิเคราะห คา รอยละ คาเฉลีย่  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   

2. วิเคราะหความสมัพนัธระหวางองคประกอบดานสวนตัว  ดานครอบครัว  ดานโรงเรียน  

และดานสิ่งแวดลอมตอปญหาการเรียนวชิาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนออเงิน (ออนเหม

อนุสรณ) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

3. วิเคราะหองคประกอบสวนตัว  ดานครอบครัว  ดานโรงเรียนและดานสิง่แวดลอมที่มี

อิทธิพลตอปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนโรงเรียนออเงิน (ออนเหมอนุสรณ) เขต

สายไหม กรุงเทพมหานคร 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1.1   หาคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม โดยใชเทคนิค 25 % กลุมสูง – 

กลุมตํ่า แลวทดสอบดวย t - test 

1.2   หาคาความเชื่อมัน่ (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(∝ - Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach)  

2.สถิติที่ใชในการวิจยั 

2.1 หาคาสถิติพืน้ฐาน ไดแก  คาเฉลี่ย X และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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2.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

2.2.1 วิเคราะห ความสัมพนัธระหวางองคประกอบดานสวนตวั ดานครอบ 

ครัว ดานโรงเรยีนและสิง่แวดลอมตอปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  ชวงชัน้ที่ 2 

โรงเรียนออเงนิ (ออนเหมอนุสรณ) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ของเพียรสัน (The Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

2.2.2 วิเคราะหองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว ดานโรงเรียนและดาน 

ส่ิงแวดลอมทีม่ีอิทธพิลตอปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียน  ชวงชั้นที ่2 โรงเรียนออ

เงิน (ออนเหมอนุสรณ) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  โดยการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ        

(Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
1.   องคประกอบที่มีความสมัพันธทางลบกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  2  องคประกอบ  ไดแก  อายุ ( X3)  และ 

สัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับครู  ( X17)    

 2.   องคประกอบที่ไมมีความสัมพนัธกับปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียน  

มี  16  องคประกอบ  ไดแก  เพศชาย ( X1) เพศหญงิ ( X2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( X4 )  ระดับ

การศึกษาของผูปกครอง  :  ตํ่ากวาปริญญาตรี  ( X5) ระดับการศึกษาของผูปกครอง  : ระดับ

ปริญญาตรี ( X6) ระดับการศึกษาของผูปกครอง  : ระดับสูงกวาปริญญาตรี ( X7)   รายไดของ

ผูปกครอง ( X 8 )  อาชีพของผูปกครอง  : รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ     ( X9) อาชีพของผูปกครอง  

:  เกษตรกรรม / ประมง ( X10)  อาชีพของผูปกครอง  :  ลูกจาง / รับจาง  ( X11) ลักษณะมุง

อนาคต ( X12) แรงจูงใจในการเรียน  ( X13)   สัมพนัธภาพระหวางนักเรยีนกับผูปกครอง (X 14) 

ความคาดหวงัของผูปกครอง ( X15)   ลักษณะทางกายภาพ ( X16)  และสัมพนัธภาพระหวาง

นักเรียนกับเพือ่น  ( X18) 

3.  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   โดยเรียงลําดับจากองคประกอบที่มอิีทธิพลมากทีสุ่ดไปยัง

องคประกอบที่มีอิทธิพลนอยที่สุด มี  3 องคประกอบ  ไดแก  อาย(ุ X3) สัมพนัธภาพระหวาง

นักเรียนกับครู ( X17) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัเพื่อน ( X18)    โดยองคประกอบทั้ง 3 

องคประกอบรวมกนัพยากรณปญหาของนักเรียนไดรอยละ 8.10 
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4.   สมการพยากรณปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนเปน ดังนี ้

      4.1  สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ  ไดแก  

          
^
Y  = 3.750 - .167 X3 - .121 X17 - .061 X18 

       4.2  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 

           Z  = -.274 X3 - .225 X17 - .165 X18 

 
อภิปรายผลการศึกษาคนควา 

1.  องคประกอบที่มีความสมัพันธทางลบกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  ม ี  2  องคประกอบ  ไดแกอายุ ( X3)  และสัมพนัธภาพ

ระหวางนักเรียนกับครู  ( X17)   อภิปรายไดดังนี ้

  1.1  อาย ุ  มคีวามสัมพันธทางลบกับปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05   แสดงวา  นกัเรียน ที่มีอายุในชวงวยัเด็กตอนปลาย  มปีญหาดานการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย     ทั้งนี้เพราะ  สวนใหญเด็กในวยันี้มกัเปนวยัทีม่ีความอยากรูอยาก

เห็นมีความกระตือรือรน  คนควาหาความรูในการเรียน   เร่ิมมีความคิดวางเปาหมายในชีวิต การ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนยงัไมมีความซบัซอน เนื้อหาการเรียน รายละเอยีดตาง ๆ ในการ

เรียนของนักเรยีนวยันีย้ังอยูในขั้นพืน้ฐาน    เกิดความสนุกในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ       และ 

เห็นความสาํคญัของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น โดยแสดง

ความสนใจ เอาใจใสในการเรียน    จึงสงผลใหเด็กมีปญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย 

 ผลการวิจยันี้สอดคลองกับ รุงทวิา  จักรกร  (2521 : 181)  กลาววา เมื่อเด็กเขาสูวัยรุน  

เด็กจะประสบกับการเปลีย่นแปลงครั้งใหญในชีวิต  ทัง้ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และ

สติปญญา  เดก็จึงมีปญหาทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษได 

  1.2  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  มคีวามสัมพันธทางลบกับปญหาการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  อยางมีนยัสําคัญที ่ .05  แสดงวา  นักเรยีนที่มสัีมพันธภาพดกีับครู  มี

ปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย  ทัง้นี้เพราะ  การที่ครูกับนกัเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกนั  

โดยครูใหความเปนกนัเอง  ใหกําลงัใจนกัเรียน  ใหความชวยเหลือ  มเีวลาใหคําปรึกษา     ทัง้ดาน

การเรียนและดานสวนตัวแกนักเรยีน  จงึสงผลทาํใหนกัเรียนเกดิความอบอุนทางใจ  ไมยอทอตอ

การเรียน  สามารถขอคําอธบิายเพิ่มเติมเมื่อไมเขาใจในบทเรียน  เหน็ความสาํคัญของการเรียนทาํ

ใหนักเรียนมีปญหาทางดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย ดังที ่ ประทีป  แสงเปยมสุข  (2533:2)  

ไดกลาวถงึความสําคัญของสัมพันธภาพระหวางครูกับนกัเรียนวา   ความสําเร็จในดานการสอน  

สวนหนึง่ขึ้นอยูกับสัมพันธภาพที่ดีของครูกับนักเรยีน  ภายใตบรรยากาศที่ดี  ปราศจากการขมขู  

เด็กนักเรียนตองเรียนอยูในโรงเรียนเด็กจึงมีชีวิตผูกพันอยุกับครู  ดังนัน้การแสดงออก  นิสัยใจคอ
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และทุกสิง่ทุกอยางที่ครูปฏิบัติตอนักเรียน  ยอมมีอิทธิพลตอผลการเรียนและสภาพจิตใจของเด็ก

และสอดคลองกับผลการวิจยัของ  ไทดแมน  (จักรินทร  พร้ิงทองฟ.ู 2546 : 25  ;  อางอิงจาก 

Tiedmam . 1942 : 657 – 664)  ไดศึกษาสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู  ผลการวิจยัพบวา  

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาจะไมชอบครูเผด็จการ  ที่มนีิสัยขมขู  ปราศจากความเหน็อกเห็นใจ   

และไมชอบครูที่สอนแบบใชอํานาจ 

2. องคประกอบที่ไมมีความสัมพันธกับปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียน   

มี  16  องคประกอบ  ไดแก  เพศชาย ( X1) เพศหญงิ ( X2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( X4 )  ระดับ

การศึกษาของผูปกครอง : ตํ่ากวาปริญญาตรี  ( X5) ระดับการศึกษาของผูปกครอง  : ระดับ

ปริญญาตรี ( X6)  ระดับการศึกษาของผูปกครอง : ระดับสูงกวาปริญญาตรี ( X7)  รายไดของ

ผูปกครอง( X 8 )  อาชีพของผูปกครอง : รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  ( X9)  อาชีพของผูปกครอง  :  

เกษตรกรรม / ประมง ( X10)  อาชพีของผูปกครอง  :  ลูกจาง / รับจาง  ( X11) ลักษณะมุงอนาคต     

( X12) แรงจูงใจในการเรียน  ( X13)   สัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง ( X 14) ความ

คาดหวงัของผูปกครอง ( X15)   ลักษณะทางกายภาพ ( X16)  และสัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับ

เพื่อน  ( X18)    อภิปรายไดดังนี ้

  2.1  เพศชาย  ไมมีความสัมพันธกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  

แสดงวานักเรยีนชายบางคนมีปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาก     ทั้งนี้เพราะ  โดยธรรมชาติ

ของเพศชายแลว  จะไมสนใจในเรื่องของการทองจาํ   แตชอบที่จะเคลือ่นไหวรางกาย  และไมอยูนิง่

มากกวา  วิชาภาษาอังกฤษเองก็เปนวิชาทีต่องอาศัยการทองศัพท  ทบทวนบทเรียนอยางสม่ําเสมอ  

นักเรียนชายบางคนจึงไมมีความสุขกับการเรียน  ขาดสมาธิในการเรยีนและเรียนวิชาภาษาองักฤษ

ดวยความยากลําบาก  ทาํใหประสบกับปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษมาก 

              การที่นกัเรียนชายบางคนมีปญหาการเรียนวชิาภาษาอังกฤษนอย  ทัง้นี้เพราะ 

นักเรียนชายบางคนก็สนใจและชอบในวชิาทองจาํ  เพราะตองการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน  ทาํใหรูสึก

สนุกสนาน  กระตือรือรนเมื่อไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เห็นความสาํคญัของการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ และความจาํเปนเพื่อในการศึกษาตอ   จงึมีปญหาการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษนอย 

  2.2  เพศหญิง  ไมมีความสมัพันธกับปญหาการเรียนวชิาภาษาอังกฤษของ

นักเรียน  แสดงวา  นักเรียนหญิงบางคนมปีญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาก   ทัง้นี้เพราะ                

นักเรียนหญงิบางคน  ไมชอบวิชาที่ตองทองจํา  ไมใสใจในความละเอยีดออนของภาษา  ชอบ

ทํากจิกรรมอื่น ๆ เชน  ชอบการเลนกฬีา ชอบวิชาภาคปฏิบัติมากกวา ทาํใหการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษเปนไปดวยความยากลําบาก  ขาดความกระตือรือรนในการเรียน เพราะการเรียน

วิชาภาษาองักฤษเองเปนวิชาที่ตองอาศัยการทองศัพท  ทบทวนบทเรียนอยางสม่ําเสมอ  จงึทาํ

ใหประสบปญหาการเรียนวชิาภาษาอังกฤษมาก 
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               การที่นกัเรียนหญงิบางคนมีปญหาการเรียนวชิาภาษาอังกฤษนอย  ทัง้นี้เพราะ  

เพศหญงิสวนใหญเปนเพศที่มีความละเอยีดออน  ชอบวิชาทองจาํ  และชอบการสื่อสาร  วชิา

ภาษาอังกฤษก็เปนวิชาที่ตองทองจํา  และเกี่ยวของกับการสื่อสาร     การที่ตองการติดตอส่ือสาร

กับผูอ่ืน  ทําใหรูสึกสนกุสนาน  กระตือรือรน เมื่อไดเรียนวชิาภาษาอังกฤษ จงึเลง็เหน็ความสําคัญ

ของการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ และความจําเปนเพื่อในการศึกษาตอ  นักเรียนหญิงจึงมีความสนใจ

ในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  จงึมีปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษนอย  ซึ่งสอดคลองกับ 

จําเนยีร  ชวงโชติ (2529 : 181)  ที่ไดศึกษาเกีย่วกบัความสามารถในการใชถอยคํา  พบวา  เพศ

หญิงแสดงออกทางถอยคําไดอยางสม่าํเสมอ  และคลองแคลวมากกวาเพศชาย  และแมแตใน

ระหวางเรียนชัน้ประถมจนถงึระดับมัธยมตอนปลาย  เพศหญิงกไ็ดรับคะแนนในดานถอยคํา  และ

ทํางานไดดีกวาเพศชายในวชิาภาษาอังกฤษ 

2.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ไมมีความสมัพันธกับปญหาการเรียนวชิา

ภาษาอังกฤษของนักเรียน  แสดงวา      นกัเรียนบางคนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสูง  มี

ปญหาทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาก   ทัง้นี้เพราะนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมากจึงไม

สนใจในการเรยีน  ไมเห็นความจําเปนของการขยันหมัน่เพียรในการศึกษาหาความรู  ไมต้ังใจเรียน

และทองศัพทเปนประจาํอยูเสมอจึงทําใหผลการเรียนลดต่ําลง 

             นักเรยีนบางคนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัสูง  มีปญหาทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษนอย      ทัง้นี้เพราะนักเรียนที่สนใจในการเรียนโดยปกติจะตั้งใจเรียนและทองคําศพัท

เปนประจาํอยูเสมอจะสงผลใหมีการเรียนที่ดีและไมมีปญหาในการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษ 

 นักเรียนบางคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตํ่า  มีปญหาทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษมาก   ทั้งนี้เพราะนักเรียนมทีัศนคติที่ไมดี   จึงไมสนใจในการเรียน   ไมทบทวนความรู

และศึกษาหาความรูเพิม่เตมิและเมื่อเนื้อหาของวิชามีความซับซอนมากขึ้นตามลําดับชั้นการศึกษา  

จึงทาํใหผลการเรียนลดต่ําลง 

 นักเรียนบางคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตํ่า  มีปญหาทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษนอย   ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีทัศนคตทิี่ดี   อาจเกิดจากความสมัพนัธที่ดีกับครูประจํา

วิชาภาษาองักฤษ  ครูใหกําลังใจ   ใหความสนใจ  จงึสนใจในการเรยีนและมีความตั้งใจ  สงผลให

ไมมีปญหาในการเรียน 

2.4  ระดับการศึกษาของผูปกครอง : ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  ไมมีความสมัพนัธ

กับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  แสดงวา  นักเรยีนบางคนที่ผูปกครองมีระดบั

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  มีปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษ มาก ทั้งนี้เพราะผูปกครองไมมี

ความรู  และไมไดเห็นความสาํคญัและประโยชนของการเรียนและการใชวิชาภาษาองักฤษใน
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อนาคตจึงไมไดใหการสนบัสนุนในทางดานการเรียนเทาที่ควร   และไมสามารถชวยเหลือนักเรียน

ในการทําการบานหรือคนควาเพิ่มเติมได   จงึสงใหใหนกัเรียนมปีญหาการเรียนวิชามาก 

นักเรียนบางคนที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  มีปญหาการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย  ทัง้นี้เพราะผูปกครองมองเห็นถึงความสาํคัญของการเรียนของนักเรยีน  

ตระหนักถึงประโยชนและสิ่งที่จะไดรับจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  จึงมกีารปลูกฝงอบรมสั่ง

สอนและสนับสนุนใหนกัเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เชน การเรียนพิเศษ เปนตน  นกัเรียนจงึมี

ปญหาในการเรียนนอย 

  2.5  ระดับการศึกษาของผูปกครอง :  ระดับปริญญาตรี  ไมมีความสมัพันธกับ

ปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรยีน แสดงวา  นักเรียนบางคนที่ผูปกครองมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษมาก   ทั้งนี้เพราะผูปกครองอาจไมมีเวลาที่จะ

ดูแลการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนเทาที่ควร เพราะอาจใชเวลาสวนใหญทํามาหากนิ  และ

อาจคิดวาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไมมคีวามจาํเปนสาํหรับนักเรียนในระดับนี้  ซึง่สามารถเรยีน

ในวิชาอื่น ๆ ได  จึงทาํใหนักเรียนไดรับการสนับสนนุและเอาใจใสในเรือ่งการเรียนนอยจาก

ผูปกครอง  จึงมีปญหาการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษมาก    

นักเรียนบางคนที่ผูปกครองมีการศึกษาระดับปริญญาตรี   มีปญหาการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษนอย   ทัง้นีเ้พราะผูปกครองบางคนที่มกีารศึกษาระดับปริญญาตรีมีการสนับสนุนการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ใหความสาํคัญทางดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรยีน  ผูปกครอง

เห็นประโยชนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางมากในการดําเนินชีวิต  และอยากให

นักเรียนไดรับการศึกษาสูงกวาผูปกครอง  ดังนัน้ผูปกครองจึงสนับสนนุและใหกาํลังใจในการเรียน

วิชาภาษาองักฤษ  จึงทําใหนักเรียนมีความตั้งใจและกระตือรือรนในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

ซึ่งสอดคลองกับผลการวจิัยของ  สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2526 : 54 

–56)  ทําการวิจัยกับปจจยัที่มีอิทธพิลตอคุณภาพการศึกษา  พบวา  การศึกษาของบิดามารดา  

ระดับการศึกษายิง่สูงเทาไรจะตั้งความหวงัใหเด็กไดรับการศึกษาสูงเทานั้น 

จะเหน็ไดวา  นักเรียนที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรีไมมีความสมัพนัธ

กับปญหาในการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียน   

  2.6  ระดับการศึกษาของผูปกครอง : ระดับสูงกวาปริญญาตรี  ไมมคีวามสัมพันธ

กับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน   แสดงวา นกัเรียนบางคนที่ผูปกครองมีวุฒิ

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรบีางคนมีการสนับสนนุการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย  ทั้งนี้เพราะ

ผูปกครองที่มรีะดับการศึกษาสูงมักจะเลง็เหน็ถงึความสําคัญในอนาคตของนักเรียน  และไดเรียน

วิชาภาษาองักฤษทาํใหผูปกครองมีความคาดหวงัวาอยากใหนกัเรียนมคีวามรูความสามารถ

เหมือนกบัตน  หรือไดดีกวาผูปกครองเอง  ดังนัน้ผูปกครองจึงใหการเอาใจใสดูแลนักเรียนเปนอยาง
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ดี  จึงทาํใหนักเรียนรูสึกวาตวัเองไดรับการสนับสนนุและผูปกครองใหความสนใจในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ  เหตนุี้เองทําใหนกัเรียนมีการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่ดี    

นักเรียนบางคนที่ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาสงูกวาปริญญาตรี  มปีญหาในการ

เรียนภาษาอังกฤษมาก  ทั้งนี้เพราะ  ผูปกครองไมคอยมีเวลา  มงีานมาก  ตองคิดตลอดเวลา  มี

เวลาเอาใจใสนักเรียนนอย   ใหการดูแลเอาใจใสตอการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนไม

เพียงพอ  จงึมปีญหาในดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาก   

จะเหน็ไดวา  นักเรียนที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรไีมมีความสมัพันธกับ

ปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรยีน 

  2.7   รายไดของผูปกครอง ไมมีความสัมพนัธกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนแสดงวา นักเรยีนบางคนที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดของผูปกครองสูงมปีญหาการเรียน

วิชาภาษาองักฤษมาก   ทัง้นี้เพราะ  บางครอบครัวทีม่ีรายไดของผูปกครอง สูงซึง่แลกมากับการ

ทํางานทีย่ากลําบากและทุมเทเพื่อใหไดมาซึ่งรายไดสูง  ทาํใหผูปกครองไมมีเวลาใหกับนกัเรียน  

เมื่อนักเรยีนไมมีผูปกครองคอยใหกําลงัใจ  คอยใหคําแนะนาํตาง ๆ แลว  จึงไมคอยกระตือรือรนใน

การเรียน 

 นักเรียนบางคนที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดของผูปกครองสูงมีปญหาการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษนอย  ทัง้นี้เพราะนกัเรียนที่ครอบครัวมีรายไดสูงยอมมีความพรอมในเรือ่งของอุปกรณ

การเรียน  ทําใหนักเรียนมีอุปกรณการเรียนทีท่ันสมัย  เชน  คอมพิวเตอร  เทป  วดีีโอ  ชวยสอน

ภาษาอังกฤษ  เปนตน  และพอแมไมมคีวามเครียดเรือ่งการใชจายในครอบครัวไมเพียงพอ  ก็มี

เวลาพอที่จะมาสนับสนุนเรื่องการเรียนของนักเรียน  พูดคุยใหคําปรึกษาตาง ๆ ได  การเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนจงึประสบปญหานอย 

นักเรียนบางคนที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดของผูปกครองต่ํามีปญหาการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษมาก  ทัง้นี้เพราะ  การที่รายไดของผูปกครอง ตํ่า  แตมีคาใชจายที่สูง  ผูปกครองตอง

ด้ินรนหางานทํา  นักเรียนบางคนตองชวยผูปกครองทาํงานทําใหไมมีเวลาวางทบทวนบทเรียน  ซึ่ง

สอดคลองกับที่  อนันต  อนันตรังส ี (2539 : 68) ไดกลาวถงึสาเหตุสําคญัในการศึกษาปญหา

นักเรียนไววา  สภาพเศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลงไป  ครอบครัวของนักเรียนสวนมากตองตอสูกับภาวะ

เศรษฐกิจเปลีย่นแปลง  เชน  คาครองชีพที่สูงขึน้  การหารายไดไมพอรายจาย  บิดามารดาของเด็ก

ตองออกไปทํางานนอกบาน  อาจทาํใหเดก็มีปญหา  และสอดคลองกับ  ผลงานวิจยัของทพิาวรรณ  

จันทรพิบูลย  (2510 : 54 – 56)  ซึ่งศึกษาปญหาที่เปนอุปสรรคในชั้นเรียนของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนรัฐบาล  จังหวัดจันทบรีุ  จํานวน 120 คน  ผลการศึกษาพบวา  

ปญหาที่เปนอปุสรรคตอการเรียนนัน้  ไดแกสภาพแวดลอมทางบาน  ความสัมพนัธระหวางบุคคล
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ภายในบาน  และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  นอกจากนีย้ังพบวา  ฐานะของครอบครัวที่

ตางกนัทาํใหลักษณะปญหาที่เด็กประสบแตกตางกนัดวย 

นักเรียนบางคนที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดของผูปกครอง ตํ่า  มีปญหาการเรียน

นอย  ทัง้นี้เพราะนักเรียนเห็นความยากลําบากของผูปกครองแลวเกิดความมมุานะ  อยากจะมี

อนาคตทีก่าวหนา  จึงตัง้ใจเรียน  แบงเวลาศึกษาหาความรู  ทองศัพท  ทบทวนบทเรยีนเมื่อมี

โอกาส  จงึประสบปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย 

  2.8  อาชพีของผูปกครอง  :  รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ไมมีความสัมพนัธกับ

ปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรยีน  แสดงวา  นักเรียนบางคนที่มีผูปกครองประกอบ

อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  มีปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาก  ทัง้นี้เพราะผูปกครองที่

ประกอบอาชพีรับราชการหรือรัฐวิสาหกจิบางคนไมพอใจกับรายไดที่ไดรับ  ทัง้นี้เพราะรับราชการ

หรือรัฐวิสาหกจิเปนอาชีพที่ไดรายไดตอเดือนนอย  จงึตองหางานพิเศษทํา  ทาํใหไมคอยมีเวลา

ใหกับนกัเรียน  ไมคอยไดพดูคุยหรือถามเรื่องการเรียนมากนกั  นกัเรียนขาดที่ปรึกษา  จึงไมสนใจ

เรียน  ปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจึงมาก 

นักเรียนบางคนที่ผูปกครองประกอบอาชพีรับราชการหรือรัฐวิสาหกจิ  มีปญหา

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย  ทัง้นี้เพราะ  ผูปกครองที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกจิ

จะมีรายไดที่แนนอน  ทํางานเปนเวลา  จงึมีเวลาใหนักเรียน  สามารถอบรมสั่งสอนในเรื่องสวนตัว

และเรื่องเรียนไดอยางเหมาะสม  เหน็ความสาํคัญและความจาํเปนในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  

ก็จะยิง่ชวยสนบัสนุนในเรื่องการทาํแบบฝกหัด  การทองศัพท  ทําใหนักเรียนมนีิสัยทางการเรียนที่ดี  

กระตือรือรนในการเรียน  จงึมีปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย 

  2.9  อาชพีของผูปกครอง  :  เกษตรกรรมหรือประมง  ไมมีความสัมพนัธกับปญหา

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  แสดงวา นักเรยีนบางคนที่มีผูปกครองประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมหรือประมงที่มปีญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาก  ทัง้นี้เพราะ  อาชีพเกษตรกรรม

หรือประมง  เปนอาชพีที่รายไดไมแนนอน  ซึ่งอยูกับสภาพดินฟาอากาศ  ฤดูกาล  สภาพเศรษฐกจิ  

สงผลใหผูปกครองตองดิ้นรนทาํงานเพื่อหารายไดมาจนุเจือครอบครัว  จงึไมมีเวลาเอาใจใสดูแล

นกัเรียนเทาทีค่วร  ประสบการณจากการทํางานของครอบครัวทําใหไมเหน็ความจําเปน  หรือ

กระตือรือรนในการเรียนวชิาภาษาองักฤษ นักเรียนบางคนหลังเลกิเรียนตองรีบไปชวยผูปกครองทํา

ไร  ทาํนา ทาํใหไมมีเวลาอานหนงัสือ  ทาํการบาน  หรือทบทวนบทเรียน  ผลการเรียนลดลงและ

เกิดปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามมา 

นักเรียนบางคนที่มีผูปกครองประกอบอาชพีเกษตรกรรมหรือประมงทีม่ีปญหาการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย  ทัง้นี้เพราะผูปกครองที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือประมงเห็น

ความสาํคัญของการเรียนวิชาภาษาองักฤษมากเพื่อที่เดก็นักเรยีนจะไดนําไปเปนประโยชตอ
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การศึกษาตอในอนาคตเรียนในระดับสูง ๆ ไมตองมาลาํบากเปนชาวเกษตรกรหรือชาวประมง  จงึ

สงเสริมใหนักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อประโยชนในอนาคต  นกัเรียนจงึมีความพยายามและ

ต้ังใจเรียนทําใหมีปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย 

  2.10  อาชพีของผูปกครอง  :  รับจางหรือลูกจาง  ไมมีความสมัพนัธกบัปญหาการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน   แสดงวา  นักเรียนบางคนที่มีผูปกครองประกอบอาชีพรับจาง

มีปญหาการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษมาก  ทัง้นี้เพราะ  ผูปกครองที่มีอาชพีรับจางมีรายไดทีไ่ม

แนนอน  และไมเพียงพอกบัการใชจายในแตละวนั  เมื่อถึงเวลากลบับานก็ตองการพักผอน  ไมมี

เวลามาสนใจเรื่องการเรียนของนักเรียน  นักเรียนบางคนตองชวยเหลอืบิดามารดาหารายไดเล็ก ๆ 

นอย ๆ มาจนุเจือครอบครัว  จึงไมมีเวลาอานหนงัสือทบทวนบทเรียน  ทําใหผลการเรียนลดลง  จึง

มีปญหาการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษมาก 

นักเรียนบางคนที่มีผูปกครองประกอบอาชพีรับจางสามารถหาเงินเลี้ยงชีพไดอยาง

เพียงพอ  สามารถจัดสรรคาใชจายไดอยางเหมาะสม  บางคนรูสึกถงึความยากลําบากจงึอยากให

บุตรของตนเรียนสูง ๆ เพื่อที่จะไดประกอบอาชีพที่มีรายไดสูงในอนาคต  จงึสงเสริมเร่ืองการเรยีน

ของนักเรียน  โดยเฉพาะวชิาภาษาอังกฤษที่จาํเปนในการทาํงาน  ทําใหนกัเรียนมีกําลงัใจในการ

เรียน  จึงมีปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษนอย 

  2.11   ลักษณะมุงอนาคตไมมีความสมัพันธกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน  แสดงวา นกัเรียนบางคนที่มีลักษณะมุงอนาคตมากมีปญหาทางดานการเรียนวชิา

ภาษาอังกฤษนอย  ทัง้นีเ้พราะ  นักเรียนเล็งเหน็ความสําคัญ  ในการคาดการณ  และวางแผนใน

อนาคตของตนเอง  รวมทัง้หวังจะประสบความสาํเร็จในอนาคต  จึงมีการวางแผนเปาหมายของ

ตนเอง  และเห็นความสาํคญัของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งในสงัคมปจจุบันการติดตอส่ือสาร  

และสื่อตาง ๆ ใชภาษาองักฤษเปนภาษากลาง  ดังนัน้เด็กนักเรยีนที่เล็งเหน็ความสาํคัญและมุง

พัฒนาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจงึตองมกีารวางแผนการเรียนวิชาภาษาองักฤษเพือ่ใหผลการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษออกมาด ี

นักเรียนบางคนที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก   มีปญหาทางดานการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษมาก  ทั้งนี้เพราะ  เด็กนักเรียนบางคนที่มีลักษณะมุงอนาคตนั้นไดมีการคาดการณไว

แลวหรือมีการวางแผนเกีย่วกับตนเองในอนาคตวาชอบอะไรซึ่งการทีเ่ด็กมีลักษณะมุงอนาคตไมได

หมายความวาจะตองประสบความสาํเร็จในชีวิตในดานภาษาอังกฤษอยางเดยีวแตอาจเปนไปใน

แนวทางดานอืน่ ๆ เดก็จึงหันไปสนใจในดานที่เด็กมีลักษณะมุงอนาคตนั้น ๆ  จึงสงผลใหเกิดปญหา

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากแตทาํไดดีทางดานอืน่ ๆ  แทน  ดังที่ เซกูรา (Segura .1975 : 5823 

– B)  กลาววา  ลักษณะมุงอนาคตเปนความสามารถของแตละบุคคล  ในการวางอนาคต  การ

วางแผน  และการจัดการเกีย่วกับอนาคตที่เปนไปไดและ สุพล วงัสินธิ์ ( 2534 : 31 –35)  กลาววา  
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ลักษณะมุงอนาคตเปนความปรารถนาที่จะทําสิง่ใดสิ่งหนึง่ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  แมจะเผชิญ

อุปสรรคตาง ๆ ก็ไมยอทอ  มีความกระตือรือรน  ที่ฝาฟนอุปสรรคโดยมุงทีจ่ะทาํใหประสบ

ความสาํเร็จในอนาคต   

  2.12  แรงจงูใจในการเรียนไมมีความสัมพนัธกับปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน  แสดงวา  นักเรียนบางคนที่มีแรงจูงใจในการเรียนมาก   มีปญหา การเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษมาก  ทัง้นี้เพราะ  จากการที่ครูใหการเอาใจใสและดูแลนักเรียนมากเกินไปใหการยก

ยองเด็กจนเกดิความมัน่ใจในตนเองสูงจงึไมสนใจเอาใจใสในการเรียนเพราะคิดวา  ตนเองมีความรู

ความสามารถที่ดีอยูแลวไมจําเปนตองตั้งใจหรือสนใจในการเรียนเทาที่ควรจึงสงผลใหเด็กมีปญหา

ในการเรียนมาก 

     นักเรยีนบางคนที่มีแรงจงูใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาก  มีปญหาดาน

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย  ทั้งนีเ้พราะ  นกัเรียนที่มีแรงจูงใจมากจะเปนคนที่มีอุปนสัิย

ขยันหมั่นเพียร  เอาใจใสและมีความตั้งใจสูงในการเรียน  ซึง่คุณสมบัติเหลานี้จะสงใหผลสัมฤทธิ์

ทางการของนกัเรียนสงูขึ้นดวย   จึงสงผลใหนักเรียนมีปญหาในการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษนอย  ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจยัของพัชรีย  สิมพรักษ (2542 : 69)  ที่ศึกษาความสัมพันธของแบบการคิด  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 

–10  จากเจตคติตอวิชาวทิยาศาสตร  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และมโนภาพเกี่ยวกบัตนเองทางดาน

วิทยาศาสตร  พบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิเ์ปนตัวพยากรณผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน    

  2.13  สัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับผูปกครอง  ไมมีความสัมพันธกับปญหาการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  แสดงวา  นักเรียนบางคนที่มีสัมพันธภาพกบัผูปกครองดี  มี

ปญหาทางดานการเรียนวชิาภาษาองักฤษนอย  ทั้งนี้เพราะ  การทีน่กัเรียนปฏิบัติตนตอผูปกครอง  

ดวยการเคารพเชื่อฟงคําสัง่สอน  คําแนะนําทั้งดานสวนตัวและการเรียนทาํใหนักเรียนไมเกิดความ

เกรงกลวั  พรอมที่จะเรียนรูต้ังใจ  และไมทอถอย และความสมัพนัธดีนั้นเกิดจากการไดรับความรัก  

ความหวงใย  ความเขาใจซึ่งกันและกนั  เมือ่ประสบกับปญหาก็จะปรึกษากนั  ดังนั้นถาผูปกครอง

ไดใหความรักความอบอุนอยางเพียงพอ  เด็กจะประพฤติในทางที่ดี  สอดคลองกับผลการวิจยัของ 

ซอง  และ  แฮลที ( Song and Hattie.  1984 : 1267 – 1281)  ไดกลาวถงึ  คุณลักษณะทาง

จิตวิทยาในครอบครัววา เปนสภาพแวดลอมที่สําคัญทีม่ีอิทธพิลตอการเรียนของเดก็ ความสัมพนัธ

ระหวางพอแมที่เขมงวดกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่าสงผลใหชวงวยัเด็กมกัจะหลบหลีกผูปกครองที่

เขมงวด   และยังสอดคลองกับงานวจิัยของ  จรรยา  สุวรรณทัต  (2523 : 57)  ยังกลาววา  

ประสบการณที่เด็กไดรับจากทางบานเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาการ  หากเด็กมาจากบาน 

ที่มีความสัมพนัธที่ดีภายในครอบครัวจะมีความรูสึกดี  และสามารถปรับตัวไดดี  ทาํใหไมพบกับ

ปญหา  หรือเกิดปญหาในการเรียนนอย 
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 นักเรียนบางคนที่มีสัมพนัธภาพกับผูปกครองดี  มีปญหาทางดานการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษมาก   ทัง้นี้เพราะการปฏิบัติของผูปกครองอาจจะใหความรักกับนกัเรียนมากเกนิไป  

ตามใจในทุกเรื่อง     ปลอยลูกเปนอิสระในทกุเรื่อง   แมกระทั่งเรื่องทีลู่กไมสนใจหรือไมมีความ

เขาใจผูปกครองก็เห็นเปนเรือ่งไมสําคัญ   ทําใหเด็กนกัเรยีนมีความรูสึกวาผูปกครองไมไดให

ความสาํคญัในเรื่องของการเรียน  ทัง้ที่สาเหตุที่แทจริงเปนเพราะผูปกครองใหความรักในแบบที่ผิด  

เด็กจึงคิดวาสิง่ทีท่ําหรือการไมสนใจในการเรียนนัน้ไมเปนปญหา    จึงเกิดความไมสนใจในการ

เรียนภาษาอังกฤษจนทาํใหเปนปญหาในการเรียน   

  2.14   ความคาดหวงัของผูปกครองไมมีความสัมพันธกับปญหาการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียน  แสดงวา  นักเรียนบางคนทีผู่ปกครองมีความคาดหวงัมาก   มปีญหา 

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย  ทัง้นี้เพราะ  การที่นกัเรียนบางคนรับรูความคิด  ความรูสึกของ

ผูปกครองที่มตีอตัวนักเรียนวามีความคาดหวังมากเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนที่ดี  และมีผลการ

เรียนดี  ทาํใหนักเรียนมีจุดมุงหมายในอนาคต  มีการวางแผนไวลวงหนา  จึงมีปญหา การเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษนอย  ซึง่สอดคลองกับรอเจอรส  (Rogers. 1995 : 184 – 256) ที่กลาววาผูปกครอง

เปนบุคคลสําคัญที่มีอิทธพิลตอการถายทอดความเชื่อ  คานยิมเกี่ยวกับการศึกษาเลาเรียนไปยงั

บุตร  โดยเฉพาะความคาดหวงั  ของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียน  ผูปกครองที่มีความคาดหวงั

เกี่ยวกับการเรียนสูง  มักจะมีความเชื่อคานิยมที่ใหความสําคัญกับการศึกษา  และดูเซค (Dusek . 

1980 : 110) ที่กลาววาผูปกครองที่คาดหวงัในตัวนักเรียนเหมาะสมกับระดับความสามารถ  จะ

กระตุนใหนักเรียนใชความพยายามในการเรียนมากขึ้น  เกิดความมั่นใจวาจะประสบความสาํเร็จ

ในการเรียน 

นักเรียนบางคนที่ผูปกครองมีความคาดหวังมาก   มีปญหาทางดานการเรียนวชิา

ภาษาอังกฤษมาก    ทั้งนี้เพราะความคาดหวงัของผูปกครองทําใหนกัเรียนบางคนเกิดความกดดัน  

เกิดความเครยีดทําใหไมอยากเรียน  ไมใสใจในการเรียน  ไมสนใจสิ่งทีจ่ะเกิดในอนาคต  สอดคลอง

กับ  นราธร  ศรประสิทธิ์  (2529 : 25)  ที่กลาววา   บิดา  มารดา  ผูปกครองที่มีความคาดหวงัตอตัว

นักเรียนอาจจะนํามาซึง่ความเครียดทางจติใจใหเกิดขึ้นกับตัวนกัเรียนเองได  และถาความตองการ

หรือความคาดหวังนัน้เกิดขดัแยงระหวางตนเองกบัของบิดา มารดา  จะทําใหนักเรยีนมีความ

ยุงยากเกิดขึ้น  อาจทาํใหมทีศันคติทางลบตอการเรียนได   

  2.15  ลักษณะทางกายภาพของการเรียนไมมีความสัมพันธกับปญหาการเรียน

วิชาภาษาองักฤษของนักเรียน   แสดงวา  นักเรียนบางคนที่ไดรับลักษณะทางกายภาพของการ

เรียนดี  มีปญหา การเรียนวชิาภาษาอังกฤษนอย  ทั้งนีเ้พราะที่มีการจัดสภาพหองเรียน  ใหเปนที่

ดึงดูดความสนใจ  บรรยากาศที่สงบ  มีส่ิงอํานวยความสะดวก  ความสะอาดดานโตะ  ที่นัง่  วัสดุ
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อุปกรณ  การถายเทอากาศ  แสงสวางใหพียงพอ   ทําใหนกัเรียนเกิดความรูสึกสนุก  สบายใจ

พรอมที่จะเรียน  ต้ังใจเรียน   ทําใหนักเรียนปญหาดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย 

นักเรียนบางคนที่ไดรับลักษณะทางกายภาพดี  มีปญหาการเรียนวิชาภาษา 

อังกฤษมาก  ทั้งนี้เพราะแมวาจะมีการจัดสภาพหองเรียน  ใหเปนที่ดึงดูดความสนใจ  บรรยากาศที่

สงบ  มีส่ิงอาํนวยความสะดวก  ความสะอาดดานโตะ  ทีน่ัง่  วสัดุอุปกรณ  การถายเทอากาศ  แสง

สวางใหพียงพอ    แตนกัเรียนไมชอบเรียนวิชาภาษาองักฤษเดิมอยูแลว   ก็ไมรูสึกสนุกและไมสนใจ

เรียน   ทําใหนกัเรียนปญหาดานการเรียนวิชาภาษาองักฤษมาก 

                         2.16  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัเพื่อน  ไมมีความสมัพนัธกับปญหาการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  แสดงวา  นกัเรียนบางคนที่มีสัมพันธภาพดกีบัเพื่อน มีปญหา

ในการเรียนวิชาภาษาองักฤษนอย   ทั้งนี้เพราะ  นักเรยีนมีเพื่อน  ที่คอยชวยเหลือซึง่กันและกันดาน

การเรียน    หวงใยกัน  การทํากจิกรรมรวมกันทําใหนกัเรียนมีความมัน่ใจ  ต้ังใจในการทาํกิจกรรม

และการเรียน  ดังที่  จนิตนา  ยูนพิันธ (2527 : 61)  กลาววา  กลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอการเรียน  การ

สอน  อยางเห็นไดชัด  ทัง้นี้เพราะสถาบันการศึกษาจะมีการรวมตวัหรือจับกลุมกันของนักศึกษา  

ซึ่งลักษณะของกลุมเหลานี้จะมีผลตอการเรียน การศึกษาหาความรู  ถากลุมเพื่อนมบีรรยากาศเปน

กันเอง  เขาอกเขาใจกนั  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  การมีเพื่อน ไดรับความรับความอบอุนจากเพือ่น  

เด็กวัยนี้ตองการไดรับความรักความอบอุนจากเพื่อน  การจัดใหนกัเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกบั

เปนหมู  ไดชวยเหลือพึ่งพาอาศัยทาํกจิกรรมตาง ๆ รวมกนั  รับประทานอาหารรวมกนั  เลนดวยกนั  

เที่ยวดวยกัน  เหลานี้จะชวยใหชีวิตในโรงเรียนอบอุน  เพื่อนฝงูไดมีโอกาสสรางความเปนมิตร  

ต้ังแตเพื่อนสนิทจนกระทั่งถึงเพื่อนรวมหมูคณะ  เมื่อเปนเชนนีน้ักเรียนมกัจะมีแนวโนมที่จะมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีดวย ดังนัน้จะเหน็ไดวาสมัพันธภาพระหวางนักเรยีนกับเพื่อนสงผลตอ

การปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย  

 นักเรียนบางคนที่มีสัมพนัธภาพดีกับเพื่อน  มปีญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

มาก  ทัง้นี้เพราะ  นักเรียนมเีพื่อนคอยใหความชวยเหลือ  รูสึกวาตัวเองเกิดความสบายใจ  อบอุน 

มีคนชวยเหลอื  มีใครหวงใยไววางใจ กัน   มีคนใหพึ่งพาจึงไมคิดจะทีจ่ะศึกษาดวยตัวเอง  จนทําให

ละเลยในเรื่องการเรียน  โดยหวงัพึง่คนอื่นใหความชวยเหลือตลอดเวลา   จนกลายเปนคนไม

เชื่อมั่นในตนเองในการเรียน  ทาํใหเดก็ไมมีความพยายามในการศึกษาคนควาดวยตนเอง  ทาํใหมี

ปญหาในเรื่องของการเรียนวชิาภาษาอังกฤษมาก 

              3. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงลําดับจากองคประกอบที่มอิีทธิพลมากทีสุ่ดไปยัง

องคประกอบที่อิทธพิลนอยที่สุด ม ี 3 องคประกอบ  ไดแก  อาย(ุ X3) สัมพนัธภาพระหวางนักเรียน

กับครู ( X17) และสัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับเพื่อน ( X18)  อภิปรายไดดังนี ้
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                      3.1  อายุมีอิทธิพลทางลบตอปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  อยางมีนยัสําคญั

ทางสถิติที่ระดบั .01  เปนอนัดับหนึ่ง  แสดงวา  นักเรียนที่มีอายุอยูในชวงวยัเด็กตอนปลาย  ทําให

มีปญหาการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษนอย   ทั้งนี้เพราะ   สวนใหญเด็กในวยันี้มกัเปนวยัทีม่ีความ

อยากรูอยากเห็นมีความกระตือรือรน  คนควาหาความรูในการเรียน  เร่ิมมีความคิดวางเปาหมาย

ในชีวิต  เหน็ความสาํคัญของการเรียนวชิาภาษาอังกฤษทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรยีนมากขึ้น และ 

เนื้อหาการเรียน รายละเอยีดตาง ๆ ในการเรียนยังอยูในขั้นพืน้ฐาน  เนื้อหาสาระในการเรียนยงัไมมี

ความซับซอนมากนัก   ทาํใหเรียนเขาใจงาย   จึงสงผลใหเด็กมีปญหาในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ

นอย 

                     3.2 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัครูมีอิทธิพลทางลบตอปญหาการเรียนวชิา

ภาษาอังกฤษ  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เปนอันดับสอง   แสดงวา  นกัเรียนที่มีสัม

พันธภาพดี กบัครู   ทําใหมปีญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย  รองลงมาจากองคประกอบดาน

อายุ   ทัง้นี้เพราะ  การที่ครูกับนักเรยีนมสัีมพันธภาพทีดี่ตอกัน  ครูใหความเปนกนัเอง  ใหกาํลงัใจ

นักเรียน  ใหความชวยเหลือ  มีเวลาใหคําปรึกษา     ทัง้ดานการเรียนและดานสวนตัวแกนักเรียน  

จะสงผลทําใหนักเรียนเกิดความอบอุนทางใจ  ไมยอทอตอการเรียน  สามารถขอคําอธิบายเพิ่มเตมิ

เมื่อไมเขาใจในบทเรยีน   ทําใหนกัเรียนเห็นความสาํคญัของการเรียนจึงมีปญหาทางดานการเรียน

วิชาภาษาองักฤษนอย  ดังที ่  สุพิชชา  ธีระกุล  (2524 : 182 – 187) กลาววาควรคํานงึถงึลักษณะ

ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  ความคิดกับความรูสึกทาททีี่มีตอกนั  ตลอดจนทัศนคติ  

คานิยม  ความเชื่อ  ควรไดรับความสนใจ  และใหความสําคัญไมนอยไปกวาการเนนวิชาการและ

สติปญญา  เนื่องจากสภาพแวดลอมที่มีบรรยากาศไมตึงเครียดเปนการเสริมความอบอุนมั่นใจ  

และชื่อถือกันระหวางครูและนักเรียน  ยอมเอ้ืออํานวยการเรียนรู  บรรยากาศในการเรียนการสอน  

เปนสภาพแวดลอมทางจิตวิทยาที่มีผลตอสภาพจิตใจ  อารมณ  ความรูสึกที่ทาํใหนักเรียนสนใจ

เรียน  และแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อพฒันาการเรียนภาษาอังกฤษ  เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและ

สุขภาพจิตของของนกัเรียนไดมาก  ดังนัน้บรรยากาศในชั้นเรยีนที่เกดิจากการปฏิสัมพันธอันไดแก  

ปฏิสัมพันธอันดีตอกันระหวางครูกับนักเรยีน  และนกัเรยีนดวยกนัเอง  มีผลตอการสรางบรรยากาศ

ในชั้นเรียน 

                        3.3 สัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกับเพือ่นมีอิทธิพลทางลบตอปญหาการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  เปนอันดับสาม  ซึ่งเปนอนัดับสุดทาย   แสดง

วา  นกัเรียนทีม่ีสัมพนัธภาพดี กับเพื่อน   ทําใหมีปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอย  รองลงมา

จากองคประกอบดานสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  ทัง้นี้เพราะ  นักเรียนมีเพื่อน  ที่คอย

ชวยเหลือซึ่งกนัและกนัดานการเรียน   หวงใยกนั  มกีารทาํกิจกรรมรวมกนัทาํใหนักเรียนมีความ

มั่นใจ  ต้ังใจในการทํากิจกรรมและการเรียน  การทีก่ลุมเพื่อนมีอิทธพิลตอการเรียน  โดย การเรียน
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นั้นมกีารรวมตัวหรือจับกลุมกันของนักเรียน  ซึ่งลกัษณะของกลุมเหลานี้จะมีผลตอการเรียน ตอ

การศึกษาหาความรู  เมื่อกลุมเพื่อนมีบรรยากาศเปนกันเอง  เขาอกเขาใจกัน  ชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน  ทาํใหนักเรียนไดรับความรับความอบอุนจากเพื่อน  ซึง่เปนความตองการของเด็กวยันี ้   จงึทาํ

ใหนักเรียนรูสึกสนุกที่จะเรยีนและทาํกิจกรรมตาง ๆ รวมกับเพื่อนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ    

ดังนัน้จะเห็นไดวาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนสงผลใหนักเรยีนมีปญหาการเรียน

วิชาภาษาองักฤษนอย  

 

ขอเสนอแนะ 
1.   ขอเสนอแนะในการนาํผลการวจิัยไปใช 
     1. 1  อาย ุมีอิทธิพลทางลบตอปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุด  ดังนั้น

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้นนักเรียนทีอ่ายุมากขึ้น เรียนสูงขึน้ มบีทเรียนยากขึ้น  ควรตองหมั่น

ทบทวนบทเรยีนตองฝกทาํแบบฝกหัด  เพื่อเสริมสรางพัฒนาการความรูดานภาษาอังกฤษใหเกิด

ความชาํนาญ  และความเขาใจในวชิาภาษาอังกฤษ 

2.  สัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับครู  มีอิทธพิลทางลบตอปญหาการเรียนวชิา

ภาษาอังกฤษรองลงมา    ดังนัน้ครูผูสอนควรสรางบรรยากาศและสิง่แวดลอมตาง ๆ ใหผูเรียนเกิด

ความอบอุน  เปนผูทีเ่ขาใจความรูสึกของผูเรียนของแตละคน  ตักเตือนโดยใชเหตุผล  เปดโอกาส

ใหผูเรียนกลาซักถาม  กลาแสดงออกเพื่อเพิ่มพนูความเชื่อมั่น  อันจะสงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอ

วิชาภาษาองักฤษ  ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  และปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ

ลดลง 

3.  สัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกับเพื่อน  มีอิทธพิลทางลบตอปญหาการเรียนวชิา

ภาษาอังกฤษรองลงมาจากสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับครู    ดังนัน้   กิจกรรมที่ควรสงเสริมก็

คือ  การทาํงานกลุม  การจดัอบรม  ทัศนศึกษารวมกัน  เพื่อใหนกัเรียนจะไดมีโอกาสพูดคุย  แสดง

ความคิดเหน็ตอกันในเรื่องตาง ๆ ตอกันได 
 
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

    2.1 ควรศกึษาองคประกอบอื่นที่มีอิทธิพลตอปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน  เชน  การปรับตัว  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์  ความสนใจและความถนัดของนักเรยีน      

เปนตน 

2.2  ควรศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอปญหาการเรียนวิชาอื่น ๆ ของนักเรียน   

เชน วิชาคณิตศาสตร  วิชาวทิยาศาสตร  เปนตน 

      2.3. ควรมีการศึกษาวจิัยกับนกัเรียนในระดับชวงชัน้อ่ืน ๆ เชน  ระดับชวงชัน้ที่ 3 
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และ  4  เปนตน     

                     2.4  ควรมีการทดลองเพื่อพฒันาสมัพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับครู  และสัมพันธ

ภาพระหวางนกัเรียนกับเพื่อน โดยใชเทคนคิทางจิตวิทยา  เชน กลุมสัมพันธ    เปนตน 
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ภาคผนวก  ข 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เร่ือง  ปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงชัน้ที่ 2  โรงเรียนออเงิน (ออนเหม

อนุสรณ)  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจงแบบสอบถาม 

ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลสวนตวั 

ตอนที่  2  แบบสอบถามลกัษณะมุงอนาคต 

ตอนที่  3  แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ตอนที่  4  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัผูปกครอง 

ตอนที่  5  แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครอง 

ตอนที่  6  แบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพ 

ตอนที่  7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัครู 

ตอนที่  8 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกบัเพื่อน 

ตอนที่  9  แบบสอบถามการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาถึงปญหาของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชวงชัน้ที่  2  โรงเรียนออเงิน  (ออนเหมอนสุรณ)  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  นกัเรียนสามารถแสดง

ความรูสึกหรือความคิดเหน็ไดอยางอิสระ  คําตอบของนักเรียนไมมีผิดหรือถูก   และไมมผีลตอตัว

นักเรียน  แตอยางใด  ในการตอบแบบสอบถามนักเรียนไมตองลงชื่อ  คําตอบทั้งหมดจะเกบ็เปน

ความลับ  ไมมีการเปดเผยใหผูอ่ืนทราบ 

 

 

 

 

   ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้

     กฤษณุ       ทรงเจียระพานชิ 

    นิสิตปริญญาโท  วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา 

     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เร่ือง  ปญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนชวงชั้นที่ 2  โรงเรียนออเงิน (ออนเหมอนุสรณ)   

        เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจงแบบสอบถาม 

ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลสวนตวั 

ตอนที่  2  แบบสอบถามลกัษณะมุงอนาคต 

ตอนที่  3  แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ตอนที่  4  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัผูปกครอง 

ตอนที่  5  แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครอง 

ตอนที่  6  แบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพ 

ตอนที่  7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัครู 

ตอนที่  8 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกบัเพื่อน 

ตอนที่  9  แบบสอบถามการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ใหนักเรียนตอบคําถามใหตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด  และโปรด

ตอบใหครบทกุขอ 
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ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ  อาย ุ  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ระดับการศึกษาของ

ผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัว 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามขอมูลทัว่ไป  เมื่อนักเรยีนอานขอความแลวโปรดทํา 

เครื่องหมาย   ลงใน  (   )  หนาขอความที่เปนจริง /  เติมคําในชองวางซึ่งตรงกับความเปนจริงใน

ปจจุบันของทานใหครบถวน 

1. เพศ 

(    ) ชาย 

(    ) หญิง 

2. อายุ ……………………….. ป 

3.  คาเฉลี่ยที่ไดจากระดับผลการเรียน 2 ภาคเรียน  (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที ่2   

     วิชาภาษาอังกฤษของนกัเรียน      ................................................. 

4. ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
(    ) ตํ่ากวาปริญญาตรี (    ) ปริญญาตรี   

(    ) สูงกวาปริญญาตรี 

5. รายไดของครอบครัว ………………………….. บาท / เดือน 

6. อาชีพของผูปกครอง 
(    ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(    ) เกษตรกรรม/ประมง 

(    ) รับจาง/ลูกจาง 

(    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ …………….. 
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ตอนที่  2  แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคต 
คําชี้แจง   แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะมุงอนาคต     เมื่อนกัเรียนอานขอความ

แลวโปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับขอเทจ็จริงของนกัเรยีนมากที่สุด 

จริงที่สุด  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมจริงบาง  

 จริงนอย  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 

 

ขอ 

 

ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย 

ที่สุด 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

ขาพเจาศึกษาหาความรูอยูเสมอเพื่อ

ความกาวหนา 

ขาพเจาไมคิดถึงอนาคตเพราะเปนสิ่งที่ยงั

มาไมถงึ 

ขาพเจายอมทนลําบากในการเรียนเพื่อให

สําเร็จตามเปาหมาย 

ขาพเจาพยายามหาโอกาสเรียนตอใน

ระดับสูง  เพื่อความกาวหนาในอนาคต 

ขาพเจาไมไดวางแผนการเรียนในอนาคต 

 

ขาพเจารอใหเรียนจบกอนจงึจะคิด

เกี่ยวกับการศึกษาตอ 

ขาพเจาตั้งใจเรียนเพื่อการประสบ

ความสาํเร็จในการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 เมื่อขาพเจากลัวสอบตกวิชาใดขาพเจารีบ

หาความรูเพิ่มเติมในวิชานัน้ใหมากที่สุด 

     

9 ขาพเจาอานหนังสือเพื่อใหสอบผาน

เทานั้น 
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ขอ 

 

ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย 

ที่สุด 

10 แมวาขาพเจาจะไมชอบวิชาใดก็ตาม  

ขาพเจาจะพยายามตั้งใจเรียนเพื่อใหสอบ

ไดคะแนนดี 

     

11 ขาพเจาอดทนตอการเรียนไมวา

ยากลาํบากเพยีงใดเพื่อความสําเร็จใน

อนาคต 

     

12 ขาพเจาขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเลา

เรียนแมวาผลการเรียนในปจจุบันยงัไมดี 

     

13 ขาพเจาใชความพยายามในการเรียนให

มากที่สุดเพื่อไดคะแนนที่ดี 

     

14 ขาพเจาคาดวาตนเองอาจไมประสบ

ความสาํเร็จในการเรียน 
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ตอนที่  3  แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรยีนภาษาอังกฤษ 
คําชี้แจง   แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ     เมื่อนกัเรียน

อานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับขอเทจ็จริงของนกัเรยีนมากที่สุด 

จริงที่สุด  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมจริงบาง  

 จริงนอย  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 

 

ขอ 

 

ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง 

บาง 

จริง 

นอย 

จริง 

นอย 

ที่สุด 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

ขาพเจาเปรียบเทียบผลการเรียนกับผูอ่ืน

เสมอเพื่อจะไดพัฒนาตนเองใหเรียนไดดี

ข้ึน 

ขาพเจาตั้งความหวังในการเรียนไว  และ

พยายามทาํใหสําเร็จตามทีมุ่งหวัง 

ขาพเจาพอใจงานที่ไดใชความสามารถ

ของตนเองอยางเต็มที ่

ขาพเจาพยายามยกมือตอบแขงกับเพื่อน

ทุกครั้งที่อาจารยถาม 

เมื่อขาพเจาทาํงานที่ครูมอบหมายใหไม

ถูกตองขาพเจาคนหาวธิีการใหม  ที่จะทาํ

ใหถูกตองใหได 

ขาพเจาคิดวาความพยายามนําไปสู

ความสาํเร็จ 

ขาพเจาพยายามขยันเรียนมากขึ้นเพราะ

อยากประสบความสาํเร็จในการเรียน 

ขาพเจาชอบทาํสิ่งตาง ๆ ที่เปนความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      95 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

ขอ 

 

ริเร่ิมของตนเอง 

 

 

ขอความ 

 

 

จริง 

ที่สุด 

 

 

จริง 

 

 

จริง 

บาง 

 

 

จริง 

นอย 

 

 

 

จริง 

นอย 

ที่สุด 

9 ขาพเจาพยายามอานหนงัสอืจนสามารถ

สอบผานแตละวิชาได 

     

10 ขาพเจาตั้งใจทําคะแนนสอบใหไดคะแนน

สูงที่สุด 

     

11 ขาพเจามีความพยายามเพิม่มากขึน้เมื่อรู

วาดอยกวาเพือ่น 

     

12 เมื่อขาพเจาทาํการบานแลวประสบปญหา

ขาพเจาหมดความพยายามที่จะทํา

การบานนัน้ตอไปใหเสร็จ 

     

13 

 

 

ถาขาพเจาไดคะแนนไมดีตามที่ต้ังใจ  

ขาพเจาขอพยายามทาํตอไปอยางเตม็

ความสามารถ 

     

14 ขาพเจาพยายามแกไขปญหาดวยตนเอง      

15 ขาพเจาพยายามเรียนใหดีข้ึนกวาเดิม      
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ตอนที่  4  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับผูปกครอง 
คําชี้แจง   แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง     เมื่อ

นักเรียนอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริงที่สุด  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมจริงบาง  

 จริงนอย  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 

 

ขอ 

 

ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย 

ที่สุด 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

การปฏิบัติตนของนักเรียนที่มีตอผูปกครอง 
เมื่อมีปญหาดานการเรียน  ขาพเจาขอ

คําปรึกษาผูปกครองเสมอ 

ขาพเจาตั้งใจเรียนเพื่อใหผูปกครองภูมิใจใน

เร่ืองเรียน 

ขาพเจากลับบานตรงเวลาเสมอ 

ถาขาพเจามีปญหาดานการเรียน   ขาพเจาเก็บ

ไวไมบอกใหผูปกครองรับรู 

ขาพเจามักขอคําปรึกษาในเรื่องการเรียน 

จากผูปกครองเสมอ 

ขาพเจามกัหาโอกาสพูดคุยกับผูปกครอง 

เพื่อปรึกษาเรื่องตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ขาพเจาขออนญุาตผูปกครองกอน 

ถาตองกลบับานผิดเวลา 

     

8 ขาพเจาไมพอใจเมื่อผูปกครองบอกใหอาน

หนงัสือ 
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ขอ 

 

ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย 

ที่สุด 

9 ขาพเจามักเลาเรื่องตาง ๆ ทีป่ระสบมาให 

ผูปกครองฟง 

     

10 ขาพเจาไมทาํใหผูปกครองเสียใจในความ

ประพฤติของนักเรียน 

     

 

11 

การปฏิบัติตนของผูปกครองตอนักเรยีน 
ผูปกครองสอบถามเรื่องการเรียนของขาพเจา

อยูเสมอ 

     

12 ผูปกครองคอยตักเตือนใหขาพเจาทาํการบาน      

13 ผูปกครองไมสนใจเวลากลับบานของขาพเจา      

14 ผูปกครองไมสนใจการไปเรียนหนังสือของ

ขาพเจา 

     

15 ผูปกครองของขาพเจาคอยพดูคุยเกี่ยวกับการ

เรียน 

     

16 ผูปกครองของขาพเจาแนะนาํวิธีอานหนงัสอืให      

17 ผูปกครองไมสนใจการมีอุปกรณการเรียนของ

ขาพเจา 

     

18 ผูปกครองของขาพเจาหวังใหขาพเจาสอบได

คะแนนด ี

     

19 ผูปกครองคอยใหกาํลังใจแกขาพเจา 

เมื่อใกลสอบ 

     

20 ผูปกครองของขาพเจาคอยดูแลเร่ืองการอาน

หนงัสือ 

     

 
 
 



                                                                                                                                                                      98 

                                                                                                                                                                              

 

ตอนที่  5  แบบสอบถามความคาดหวงัของผูปกครอง 
คําชี้แจง   แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวงัของผูปกครอง     เมื่อนกัเรียนอาน

ขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริงที่สุด  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมจริงบาง  

 จริงนอย  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 

 

ขอ 

 

ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย 

ที่สุด 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

ผูปกครองอยากใหขาพเจาอานหนงัสือ

เรียนมากกวาออกไปเลนกับเพื่อน 

ผูปกครองตองการใหขาพเจาทาํการบาน

ใหเสร็จตามกาํหนด 

ผูปกครองตั้งความหวงักับขาพเจาวา

สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง 

ผูปกครองคาดหวังใหขาพเจาเปนเด็กที่

เรียนหนงัสือดี 

ผูปกครองตองการใหขาพเจามีความ

รับผิดชอบในการเรียน 

ผูปกครองตองการใหขาพเจาสอบไดเกรด

เฉลี่ยสูง ๆ 

ผูปกครองตองการใหขาพเจาสอบเขาเรียน

ตอในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 

ผูปกครองตองการใหขาพเจาเรียนตอใหสูง

ที่สุด 

ผูปกครองตองการใหขาพเจาแบงเวลาใน

การเรียนใหถกู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      99 

                                                                                                                                                                              

 

 

ขอ 

 

 

ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย 

ที่สุด 

10 ผูปกครองตองการใหขาพเจาอานหนังสือ  

และทบทวนบทเรียนทุกวัน 

     

11 ผูปกครองตองการใหขาพเจาเรียน

ภาษาอังกฤษใหดีข้ึน 

     

12 ผูปกครองตองการใหขาพเจาเลือกเรียนใน

ส่ิงที่เหมาะสมกับความสามารถของ

ขาพเจา 
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ตอนที่  6  แบบสอบถามลักษณะทางกายภาพของการเรยีน 
คําชี้แจง   แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ     เมื่อนักเรียนอานขอความ

แลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอเทจ็จริงของนกัเรยีนมากที่สุด 

จริงที่สุด  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมจริงบาง  

 จริงนอย  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

 

ขอ 

 

ขอความ 

จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย 

ที่สุด 

 

1 

สถานที ่
หองเรียนมีอากาศถายเทดี 

     

2 หองเรียนมีความเปนระเบียบเรียบรอย      

3 ภายในหองเรยีนมีเสยีงดงัเขามารบกวน

จากภายนอก 

     

4 หองเรียนมีขนาดคับแคบ      

5 หองน้ํามจีํานวนเพียงพอกบัจํานวน 

นักเรียน 

     

6 โรงเรียนมีทีพ่กัผอนเพียงพอสําหรับ 

นักเรียน 

     

7 หองเรียนมกีลิน่เหม็นมาจากหองน้ํา      

8 หองเรียนมกีลิน่ควันจากทอไอเสีย      

 

9 

อุปกรณ 
โรงเรียนมีอุปกรณการเรียนการสอน

เพียงพอกับจํานวนนกัเรียน 
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ขอ 

 
ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง 

บาง 

จริง

นอย 

จริง 

นอย 

ที่สุด 

10 โรงเรียนมีอุปกรณการเรียนการสอนที่

ทันสมยัและอยูในสภาพที่ดี 

     

11 ขาพเจาไมไดรับความสะดวกในเรื่อง

อุปกรณที่จะใชในการเรียนการสอนตางๆ 

     

12 ในการฝกภาคปฏิบัติอุปกรณมีไมเพียงพอ

ตอจํานวนนักเรียน 

     

13 โรงเรียนขาดคอมพิวเตอรและเทคโนโลยทีี่

เพียงพอแกนกัเรียน 

     

14 โรงเรียนจัดอุปกรณการเรียนการสอนที่จูง

ใจใหเกิดการเรียนรู 
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ตอนที่  7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับคร ู
คําชี้แจง   แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู     เมื่อนักเรียน

อานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับขอเทจ็จริงของนกัเรยีนมากที่สุด 

จริงที่สุด  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนบางไมจริงบาง  

 จริงนอย  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 
 จริงนอยที่สุด หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

ขอ ขอความ จริง 

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย 

ที่สุด 

 
1 

การปฏิบัติตนของนักเรียนตอครู 
ขาพเจาไมสามารถซักถามเรื่องการเรียน

วิชาภาษาองักฤษกับครูได 

     

2 ขาพเจาทาํรายงานสงตามทีค่รูส่ังทุกครั้ง      

3 ขาพเจาปรึกษาปญหาสวนตัวกับครูได      

4 ขาพเจาแสดงความเคารพครูทั้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียน 

     

5 ขาพเจาเต็มใจชวยงานของครูเสมอ      

6 ขาพเจาพูดโตตอบภาษาอังกฤษ 

กับครู 

     

7 ขาพเจาทอใจในการเรียนเพราะครูสนใจ

แตนักเรียนที่เรียนเกง 

     

8 ขาพเจาไดรับความอบอุนจากครูผูสอน      

9 ขาพเจาแสดงความเคารพตอครูเสมอ      
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ขอ 

 
ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง 

บาง 

จริง 

นอย 

จริง 

นอย

ที่สุด 

 

10 

การปฏิบัติตนของครูตอนักเรียน 
ครูใหความเปนเองกับขาพเจา 

     

11 ครูรับฟงความคิดเห็นของขาพเจา      

12 ครูใหความเอาใจใสขาพเจาในการเรียน

ภาษาอังกฤษ    

     

13 ครูใหคําปรึกษาแนะนําเมื่อขาพเจาไม

เขาใจบทเรียนภาษาอังกฤษ 

     

14 ครูเปนแบบอยางที่ดีใหกับขาพเจาเสมอ      

15 ครูรับฟงเหตุผลของขาพเจาเสมอเมื่อ

ขาพเจามีปญหา 

     

16 ครูสอนโดยไมสนใจวาขาพเจาเขาใจใน

บทเรียนหรือไม 

     

17 ครูแสดงความรักตอนักเรียนเทาเทียมกนั      

18 ครูใหคําปรึกษาแกขาพเจาเมื่อขาพเจาขอ

คําปรึกษาเกี่ยวกับบทเรียนตางๆ 

     

19 

 

ครูไมเปดโอกาสใหขาพเจาแสดงความ

คิดเห็นในระหวางการเรียนการสอน 
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ตอนที่  8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับเพื่อน 
คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับเพื่อน     เมื่อ

นักเรียนอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริงที่สุด  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

จริง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมจริงบาง  

 จริงนอย  หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถงึ     ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 

 

ขอ 

 

ขอความ 

จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย 

ที่สุด 

1 ขาพเจาชอบชวยเหลือเพื่อนในหองเรียน      

2 ขาพเจาสามารถปรึกษาปญหาการเรียน

กับเพื่อนได 

     

3 เมื่อขาพเจาไมเขาใจบทเรยีนเพื่อนชวย

อธิบายให 

     

4 ขาพเจาสามารถเขากับเพื่อนไดดี      

5 ขาพเจากับเพือ่นทาํกิจกรรมในชั้นเรียน

ดวยความสามัคคี 

     

6 ขาพเจากับเพือ่นทาํกิจกรรมในชั้นเรียน

ดวยความสามัคคี 

     

7 ขาพเจามีเพื่อนสนทิที่สามารถปรึกษา

เกี่ยวกับการเรียน 

     

8 เพื่อนใหขาพเจายืมหนงัสือเรียน      
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ขอ 

 

ขอความ 

จริง 

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง 

นอย 

ที่สุด 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

เมื่อขาพเจาทาํการบานไมไดเพื่อนคอยให

กําลังใจ 

เพื่อนของขาพเจาเหน็แกตัว  ไม

เอื้อเฟอเผื่อแผกัน 

ถาเพื่อนมีปญหา  ขาพเจารีบใหความ

ชวยเหลือ 

เมื่อทํางานรวมกับเพื่อน  ขาพเจาชวย

ทํางานดวยความตั้งใจ 

ในการทํางานกลุมขาพเจาทาํงานรวมกับ

เพื่อนไดเปนอยางด ี

ขาพเจาไมพอใจเมื่อเพื่อนแสดงความ

คิดเห็นแตกตางจากขาพเจา 

เมื่อเพื่อนกระทําความดี  ขาพเจาชมเชย

เพื่อนดวยความจริงใจ 
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ตอนที่  9  แบบสอบถามปญหาการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 
คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ     เมื่อนักเรียนอาน

ขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

  5 หมายถงึ      มีปญหามากที่สุด 

  4 หมายถงึ      มีปญหามาก 

  3 หมายถงึ  มีปญหาปานกลาง  

   2 หมายถงึ      มีปญหานอย 

   1 หมายถงึ      มีปญหานอยที่สุด 
 

 

ขอ 

 

ขอความ 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

7 

 

8 

 

9 

 

ทักษะดานการฟง 
ขาพเจาแยกเสียงคําศพัททีไ่มมีใชในภาษาไทยได  

เชน  เสียง  th  ch หรือ  sh  เปนตน 

ขาพเจาสามารถออกเสียงสงูต่ํา (intonation) เพื่อ

ส่ือความหมายได 

ขาพเจาไมสามารถปฏิบัติตามคําสัง่ที่เปน

ภาษาอังกฤษได 

ขาพเจาจับใจความสาํคัญของประโยค หัวขอ 

รายละเอียดจากสื่อตาง ๆ เชน เทป วีดีโอไมได 

ขาพเจาสามารถแยกเสียงของคําที่แตกตางกนัได 
ทักษะดานการพูด 
ขาพเจาสามารถใชภาษาองักฤษแนะนาํตวัเอง

และผูอ่ืนได 

ขาพเจาออกเสียงสูงเสียงต่าํในประโยคบอกเลา  

ประโยคปฏิเสธ  และประโยคคําถามไมได 

ขาพเจาสามารถแสดงออก หรือ โตตอบกบั

อาจารยเปนภาษาองักฤษได 

เวลาตองพูดรายงานภาษาอังกฤษหนาชัน้เรียน  

ขาพเจารูสึกไมมั่นใจ 
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ขอ 

 

10 

 
 

11 

 

12 

13 

14 
 

15 

 

ขอความ 

 

ขาพเจาหัดพดูภาษาอังกฤษเสมอ เมื่อมีโอกาส 
 
ทักษะดานการอาน 
ขาพเจาเขาใจในความหมายของคําที่อานไดเปน

อยางด ี

ขาพเจาสามารถตีความหมายจากเรื่องทีอ่านได 

ขาพเจาจับใจความสาํคัญของเรื่องที่อานไมได 

ขาพเจาสามารถอานออกเสยีงภาษาอังกฤษได

อยางถูกตอง 

ขาพเจาไมมีทกัษะพืน้ฐานในดานการอาน

ภาษาอังกฤษ 

 

5 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

16 

 

17 

18 

 

19 

 

20 

ทักษะดานการเขยีน 
ขาพเจาสามารถเขียนประโยคไดถูกตองตามหลกั

ไวยกรณ 

ขาพเจาฝกเขยีนภาษาอังกฤษเสมอเมื่อมโีอกาส 

เมื่อครูบอกศัพทภาษาองักฤษขาพเจาสามารถ

เขียนไดถูกตองตามความหมายที่ตองการ 

ขาพเจาไมสามารถสรางประโยคภาษาอังกฤษ

โดยใชคําศัพทใหม ๆ ที่เรียนในชั้นเรียนได 

ขาพเจาไมสามารถเขียนขอความภาษาองักฤษ

ตามคําบอกได 
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ภาคผนวก ค 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
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ตาราง 6  แสดงคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ ( t ) ของ แบบสอบถามลกัษณะมุงอนาคต มีจํานวน 15 

ขอ มีคาอํานาจจําแนกตัง้แต  3.000 – 5.856 

 

ขอที่ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( t ) 
1 3.265 

2 3.742 

3 5.194 

4 3.424 

5 4.255 

6 3.384 

7 5.194 

8 3.144 

9 5.338 

10 5.194 

11 5.856 

12 4.583 

13 4.255 

14 6.481 

15 3.000 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ .9532 
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ตาราง 7 แสดงคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ ( t )  ของแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ มีจํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตัง้แต 3.473 – 6.355 

 

ขอที่ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( t ) 

1 4.249 

2 4.249 

3 3.789 

4 3.972 

5 4.965 

6 5.194 

7 4.356 

8 3.82 

9 4.733 

10 5.194 

11 4.356 

12 4.583 

13 6.333 

14 6.355 

15 3.473 

 
คาความเชื่อมัน่เทากับ .9572 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                      111 

                                                                                                                                                                              

 

ตาราง 8  แสดงคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ ( t )  ของแบบสอบถามสมัพันธภาพระหวางนักเรียนกับ

ผูปกครองมีจาํนวน 20 ขอ มีคาอํานาจจาํแนกตั้งแต 2.646 – 8.367 

 

ขอที่ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( t ) 
1 4.432 

2 8.367 

3 4.202 

4 2.853 

5 3.529 

6 6.148 

7 5.463 

8 4.194 

9 6.614 

10 4.202 

11 5.463 

12 5.167 

13 5.656 

14 5.376 

15 2.646 

16 3.870 

17 6.148 

18 4.202 

19 2.853 

20 3.862 

 
คาความเชื่อมัน่เทากับ .9682 
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ตาราง 9  แสดงคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ ( t ) ของ แบบสอบถามความคาดหวงัของผูปกครองมี

จํานวน 12 ขอ มีคาอํานาจจาํแนกตัง้แต 2.333 –8.775 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( t ) 
1 8.775 

2 5.463 

3 3.606 

4 7.514 

5 5.657 

6 6.148 

7 5.376 

8 4.822 

9 5.376 

10 2.333 

11 3.529 

12 6.545 

 
คาความเชื่อมัน่เทากับ .9588 
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ตาราง 10  แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( t ) ของ แบบสอบถามลักษณะทางกายภาพมีจํานวน 

14 ขอ มีคาอํานาจจาํแนกตั้งแต 3.240 – 6.561 

 

ขอที่ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( t ) 
1 3.789 

2 4.194 

3 3.24 

4 4.356 

5 5.463 

6 3.972 

7 6.251 

8 4.848 

9 5.463 

10 6.561 

11 4.255 

12 6.242 

13 3.924 

14 4.255 

 
คาความเชื่อมัน่เทากับ .9605 
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ตาราง 11  แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( t ) ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับครู

มีจํานวน 19 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตัง้แต 3.79 – 9.391 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( t ) 
1 5.856 

2 4.202 

3 3.972 

4 4.822 

5 9.391 

6 5.194 

7 4465 

8 5.656 

9 4.356 

10 6.148 

11 5.376 

12 5.338 

13 7.603 

14 3.969 

15 3.862 

16 6.545 

17 4.243 

18 3.795 

19 4.965 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ .9728 
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ตาราง 12  แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( t )   ของแบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับ

เพื่อนมจีํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 3.529 – 6.242 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( t ) 
1 6.148 

2 3.962 

3 4.465 

4 4.432 

5 4.989 

6 4.356 

7 3.87 

8 5.656 

9 6.242 

10 3.969 

11 3.87 

12 5.194 

13 3.789 

14 5.584 

15 3.529 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ .9637 
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ตาราง 13  แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( t )  ของแบบสอบถามปญหาการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษมีจํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตัง้แต 3.000 –6.355 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( t ) 
1 5.194 

2 5.463 

3 6.110 

4 4.320 

5 6.148 

6 5.463 

7 3.529 

8 4.583 

9 6.355 

10 5.508 

11 3.000 

12 3.994 

13 4.848 

14 5.518 

15 3.87 

16 4.32 

17 3.162 

18 5.135 

19 3.144 

20 5.667 

 
คาความเชื่อมัน่เทากับ .9715 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายกฤษณุ   ทรงเจียระพานิช 

วันเดือนปเกดิ   9 มกราคม 2524 

สถานที่เกิด    กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน 796/1  ริมคลองชักพระ   คลองชักพระ  ตลิ่งชัน  

กรุงเทพมหานคร 10700 

  โทร 0-2411-0320  

ปจจุบนัดํารงตําแหนง พนักงานสงเอกสาร , REPRESENTATIVE ,          

ACCOUNT SUPERVISOR 

สถานที่ทํางานปจจุบนั บริษัท ทีวซีีการชาง จํากดั  239/24 หมู10 ซ.เพชรเกษม51  

บางแค  กรุงเทพมหานคร 10160 

  โทร 0-2413-1571 

 BANGKOK HEALTH SERVICE  230/7 Soi Sainamthip 2 , 

Sukhumvit 22 , Bangkok 10110 

 โทร 0-2663 -8350 , 0-2260 -8106 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2545 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)   

   สาขาบริหารธุรกิจ เอกการเงินและการธนาคาร 

   มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา 

 พ.ศ. 2549 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยา

การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 


	ปก
	บทคัดย่อ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้วิจัย

