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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของป๎ญหาอารมณ์ พฤติกรรม กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6   
วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 343 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 – 6 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และมีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 ต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 และได้คะแนนจากแบบสอบพ้ืนฐานทางวิชาการ ต่ ากว่า 90 คะแนน  
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ 1) แบบส ารวจอารมณ์และพฤติกรรมของ
เด็ก (Pediatric Symptom Checklist: PSC-17) ฉบับเด็กประเมินตนเอง และฉบับผู้ปกครองเป็นผู้
ประเมินส าหรับประเมินป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมของนักเรียนและ 2) แบบสอบทักษะพ้ืนฐานทาง
วิชาการ (Kasetsart Basic Academic Skills Test: KBAST) ส าหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน และใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับทักษะพ้ืนฐานด้านการสะกดค า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึง นักเรียนที่มีป๎ญหา
อารมณ์และพฤติกรรมในด้านสมาธิ (Attention Problem) มีความสัมพันธ์ทางลบกับทักษะพ้ืนฐานด้าน
การสะกดค าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เช่นกัน 
 
ค าส าคัญ: ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ 
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จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับป๎ญหาการ
เรียน ดังนั้นในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ อาจต้องค านึงถึง ป๎จจัยในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าร่วม
ด้วย เพ่ือให้การช่วยเหลือได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมในด้าน
สมาธิ และเด็กที่มีทักษะด้านการสะกดค าที่ต่ ากว่าเด็กในชั้นเรียนเดียวกัน 

 
Abstract 

The purpose of this research was to study the relationships between emotional 
and behavior problems of Grade 4th – 6th students and academic achievement. The 
method of this study is correlational research. The participants were selected by using 
simple random sampling and a cluster random sampling method, 343 students who 
studied in the 2nd semester in the academic year 2016 and their grades in the first 
semester were lower than the 50th percentile, were included in this research. The 
research instruments were Pediatric Symptom Checklist: PSC-17, Self–assessment 
Version and the Parents' Version, and the Kasetsart Basic Academic Skills Test (KBAST) 
using Pearson's Product Moment Correlation for statistical analysis. 

The results of the study showed that students with overall emotional and 
behavioral problems had a negative relationship with basic academic skills in word 
spelling at a statistically significant level of .05. Also, those students with attention 
problems had a negative relationship with basic academic skills in word spelling at a 
statistically significant level of .05. 

In terms of emotional and behavioral problems, it was found to be related to 
learning problems. Therefore, in taking care of this group of children the factors of 
low academic achievement must be considered to provide more comprehensive 
assistance, especially for children who have attention problem and those who have 
problem with basic academic skills in word spelling.  
 
Keywords: EMOTIONAL AND BEHAVIORAL PROBLEM / LOW ACADEMIC ACHIEVEMENT/ 

ACADEMIC ACHIEVEMENT  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติ โดยด้านการศึกษาในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ.2560 – 2579) ได้เน้นการให้การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรคนอย่างรอบด้าน มี
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ในทุกระดับทุกประเภทของการศึกษา ทั้งเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา พร้อมกับพัฒนามาตรฐานระบบการประกันคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมนานาประเทศ 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) แต่จากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา คุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ
ของสังคม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีแนวโน้มลดต่ าลง จากการประเมินผลของโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA )ในปี 2003 
2006 และ 2009 ซึ่งเน้น ประเมิน การรู้เรื่อง (Literacy) ซึ่งอาจหมายถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
พ้ืนฐานการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับชีวิต โดยถือเอาวิชาที่เป็นตัวแทนการวางฐานรากของการ
ด าเนินชีวิต ได้แก่ การรู้เรื่องด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และท าการประเมินในประเทศ
กลุ่มสมาชิกท่ัวโลก ทั้งในทวีปเอเชีย อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย พบว่า เมื่อเทียบกับนานาประเทศ 
นักเรียนไทยแสดงผลการประเมินอยู่ในกลุ่มต่ า แสดงถึงนักเรียนไทยมีความรู้และทักษะอยู่ในระดับต่ าสุด 
(bottom quarter) ในทุกวิชา จากการประเมินผลในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าความรู้และทักษะของนักเรียนไทย 
ยังห่างไกลจากมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งแสดงถึงความไม่พร้อมในการได้รับการเตรียมตัวที่จะเผชิญโลกใน
อนาคตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และยังบ่งชี้ถึงศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในอนาคตอีกด้วย (ส านัก
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

ทั้งนี้ ป๎ญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในเด็กวัยเรียน ส่งผลกระทบต่อเด็กในหลายด้านจาก
ผลงานวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จะมีป๎ญหาในด้านสุขภาพร่างกายและด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา ครู มากกว่าเด็กนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ รวมถึงมี
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในระดับที่ต่ ากว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ(สุริยเดว และ
คณะ, 2556)โดยสาเหตุของป๎ญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ านอกจากจะเกิดจากป๎จจัยจากภายนอก
ตัวเด็กเช่น สถานศึกษา การเรียนการสอน ครูผู้สอน ครอบครัว และการเลี้ยงดู เป็นต้นแล้ว ยังพบว่า
ป๎จจัยจากภายในตัวเด็กเป็นอีกป๎จจัยหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยกตัวอย่าง
เช่น โรคทางด้านร่างกาย ความสามารถทางสติป๎ญญา ป๎ญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะสมาธิสั้น ภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป๎ญหาพฤติกรรม และป๎ญหาจากทัศนคติหรือแรงจูงใจในการเรียนของเด็ก 
เป็นต้น ล้วนส่งผลให้เด็กมีความยากล าบากในการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และต้องพบกับความ
ผิดหวังหรือประสบกับความล้มเหลวทางด้านการเรียนบ่อยๆ ท าให้เด็กขาดความมั่นใจขาดความ
เชื่อมั่นในตนเองจนอาจท าให้เสี่ยงต่อการเกิดป๎ญหาอารมณ์ และพฤติกรรมอ่ืนๆตามมา เช่น ภาวะซึมเศร้า 
ภาวะวิตกกังวล พฤติกรรมต่อต้านสังคม เกเร หรือเสี่ยงกระท าผิดกฎหมาย เป็นต้น หากเด็กไม่ได้รับ
การช่วยเหลือจากโรงเรียนรวมถึงการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลที่ถูกต้องเหมาะสม ป๎ญหาอารมณ์ และ
พฤติกรรมเหล่านี้อาจยังอยู่อีกเป็นเวลานานต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ จนอาจส่งผลกระทบให้เด็กซึ่งเป็น
กลุ่มประชากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีคุณภาพ และเกิดเป็น
ป๎ญหาสังคมได้ในที่สุด (Kauffman, 1997) 

เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่นในป๎จจุบัน พบว่ามี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จากผลการส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในปี 2552 ของสถาบันรามจิตติ 
(2555)ในด้านสุขภาพจิต พบว่า เด็กที่ก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาระบุว่าตนมีอาการเครียดจนนอนไม่
หลับ หรืออาเจียน คิดเป็นร้อยละ 26.37 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดิมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 22.95 ในปี 2551 โดยยังพบว่า
เด็กที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50 จะมีความรู้สึกมีความสุขกับการเรียน การได้รับการยอมรับจากเพ่ือน 
รวมถึงมีความรู้สึกพอใจในความสามารถของตนเอง น้อยกว่าเด็กที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.50 (สถาบันราม
จิตติ, 2555) ส่วนในด้านป๎ญหาพฤติกรรม จากการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพที่เป็นป๎ญหาของนักเรียนใน
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ป๎ญหาที่พบบ่อยที่สุดในเด็กชั้นประถมศึกษา ได้แก่ ไม่รับผิดชอบงาน, ด่า 
พูดจาหยาบคาย, รบกวนการสอน ตามล าดับ (ส านักผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ซึ่ง
สอดคล้องกับ ผลการติดตามสภาวการณ์ครูรายจังหวัด พบว่า ป๎ญหาพฤติกรรมของผู้เรียนที่ครูหนักใจมาก
ที่สุดสามอันดับ ได้แก่ ความไม่มีวินัย ความก้าวร้าว และป๎ญหาพื้นฐานความรู้อ่อน (สถาบันรามจิตติ, 
2548) จะเห็นได้ว่าป๎ญหาอารมณ์ และพฤติกรรมในเด็กเป็นป๎ญหาที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
ป๎ญหาดังกล่าว ส่งผลให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มอย่างศักยภาพ จนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
โดยบางรายต้องออกจากระบบการศึกษา และเกิดเป็นป๎ญหาสังคมในที่สุด  

จากการศึกษาและงานวิจัย พบว่าป๎ญหาสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของเด็ก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรที่ท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรที่ท างานช่วยเหลือ ส่งเสริม ปูองกันป๎ญหา
สุขภาพจิตในเด็ก ในการวางแผนช่วยเหลือป๎ญหาสุขภาพจิตของเด็กได้ โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมได้มากกว่าเด็กกลุ่มอ่ืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างป๎ญหาอารมณ์พฤติกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
 
สมมติฐานงานวิจัย 

ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีความสัมพันธ์ ทางลบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่
ศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้จากวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย และการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขต
ธนบุรี ได้เป็น โรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนวัดเศวตฉัตรโรงเรียนวัดทองเพลง โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 
และโรงเรียนวัดพิชัยญาติ โดยเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ มี
คะแนนสอบภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 และได้คะแนนจากแบบ
สอบพ้ืนฐานทางวิชาการ (Kasetsart Basic Academic Skills Test : KBAST) ต่ ากว่า 90 คะแนน รวม
ทั้งสิ้น จ านวนทั้งสิ้น 343 คน 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
3.1 ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม หมายถึง คะแนนที่ได้จากผลของแบบส ารวจอารมณ์และ

พฤติกรรมเด็ก (Pediatric Symptom Checklist – 17: PSC – 17) มากกว่าหรือเท่ากับ 15 คะแนน โดยผล
จากแบบส ารวจแบ่งป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ป๎ญหาด้านสมาธิ (Attention 
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Problem) ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบเก็บกดไม่แสดงออก (Internalizing Problem) และป๎ญหา
อารมณ์และพฤติกรรมแบบแสดงออก (Externalizing Problems) 

3.2 เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์
ที่ 50 และได้คะแนนจากแบบสอบพื้นฐานทางวิชาการ (Kasetsart Basic Academic Skills Test: 
KBAST) ต่ ากว่า 90 คะแนน 

3.3 เด็กที่ไม่ผ่านแบบสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ หมายถึง นักเรียนที่ได้ผลคะแนนมาตรฐาน
จากการประเมินทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ จากแบบสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ (Kasetsart 
Basic Academic Skills Test: KBAST) ต่ ากว่า 90 คะแนน  
 
การด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบส ารวจอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก ฉบับภาษาไทย(Pediatric Symptom 

Checklist– 17: PSC – 17) แบบส ารวจอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก (Pediatric Symptom 
Checklist – 17: PSC– 17) เป็นแบบคัดกรองป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมของ Michael Jellinek แปล
โดย ชาญวิทย์ พรนภดล ใช้ส าหรับคัดกรองป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ ป๎ญหาด้านสมาธิ 
(Attention Problem) ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบเก็บกดไม่แสดงออก (Internalizing Problem) 
และป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบแสดงออก (Externalizing Problems)  แบบส ารวจประกอบไป
ด้วยข้อค าถามทั้งหมด 17 ข้อ แต่ละข้อค าถามมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ ไม่เคยบางครั้ง และบ่อยครั้ง มีค่า
ความสอดคล้องภายใน (internal consistency- Cronbach’salpha) เท่ากับ 0.85 มีจุดตัดแบบคะแนน
รวมที่ มากกว่าหรือเท่ากับ 15 คะแนน 

การแปรผลคะแนน ได้คะแนน 0 ถึง 14 คะแนน หมายถึง ไม่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม 
หากได้คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 15 หมายถึง มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม โดยแยกเป็นกลุ่มอาการ
ได้แก่ ข้อ1 ถึง 5 มีคะแนน    5  บ่งชี้ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบเก็บกดไม่แสดงออก 
(Internalizing Problem) ข้อ6 ถึง 10มีคะแนน   7 บ่งชี้ป๎ญหาด้านสมาธิ (Attention Problem) และ
ข้อ11 ถึง 17 มีคะแนน  7 บ่งชี้ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบแสดงออก (Externalizing Problem) 
 2. แบบสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ (Kasetsart Basic Academic Skills Test: KBAST) เป็นชุด
แบบสอบที่สร้างขึ้นเพื่อนประเมินทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดท าโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดแบบสอบประกอบไปด้วยแบบทดสอบย่อยวัดทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ (ดารณี 
อุทัยรัตนกิจ และคณะ, 2558) 

แบบสอบการอ่านค า (Word Reading) เป็นการวัดความสามารถของบุคคลในการจ าตัวอักษร
พยัญชนะ และ ค า ผู้สอบจะอ่านออกเสียงค าที่ก าหนดต่อหน้าผู้ให้การทดสอบ 

แบบสอบการสะกดค า (Word spelling) เป็นการวัดความสามารถของบุคคลในการเปลี่ยน
เสียงที่ได้ยินไปสู่การเขียนผู้สอบจะฟ๎งเสียง แล้วเขียนตัวอักษรตามทั้งพยัญชนะ และค า 



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ ปีท่ี 11 (มกราคม-มิถุนายน 2564)     87 
 

แบบสอบความเข้าใจประโยค (Sentence Comprehension) เป็นการวัดความสามารถการรู้
ความหมายค า เข้าใจความคิด และข้อมูลที่อยู่ในประโยคด้วยการเติมค าลงในช่องว่างเพ่ือท าให้ประโยค
มีใจความครบสมบูรณ์ 

แบบสอบการค านวณทางคณิตศาสตร์ (Math Computation) เป็นการวัดความสามารถของ
บุคคลในการค านวณด้านคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ด้วยการเติมตัวเลขจากการค านวณในระดับที่ไม่ซับซ้อน 
และแก้ป๎ญหาอย่างง่าย 

ส าหรับค่าความเที่ยงของแบบสอบโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (>0.80) โดยแบบ
สอบมีการจัดชุดแบบทดสอบเข้าเป็นฉบับตามระดับช่วงชั้นของนักเรียน แต่ละฉบับมีแบบสอบย่อยครบ
ทั้ง 4 ทักษะ ความยากของข้อสอบแต่ละทักษะจะเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับตามโครงสร้างความสามารถของช่วงชั้น 
(Grade to Grade Growth) ดังนี้ การแปลผลให้น าคะแนนดิบที่ได้จากการนับข้อสอบที่ผู้สอบท าได้
ถูกต้องในแต่ละทักษะมาเทียบกับตารางคะแนนเกณฑ์ปกติของแบบสอบตามระดับชั้น และตามช่วงชั้น และ
แปลความหมายคะแนนตามคะแนนมาตรฐานในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก แบบทดสอบฉบับที่ 2 Form 
B ส าหรับผู้สอบช่วงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ) มาใช้ในการวิจัย 

ในงานวิจัยครั้งนี้ นักเรียนที่ไม่ผ่านแบบสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ คือ นักเรียนที่ประเมิน
ด้วยแบบสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ (KBAST) และได้คะแนนตามคะแนนมาตรฐานจาก
แบบทดสอบต่ ากว่า 90 คะแนน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
statistics) เพ่ือใช้บรรยายลักษณะส่วนบุคคล ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม และผลจากแบบสอบ
ทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างป๎ญหา
อารมณ์ และพฤติกรรม กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ขั้นก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) งานวิจัยครั้งชิ้นนี้ได้รับการอนุมัติการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ได้รับอนุมัติ 2016/312.1608 
2) ติดต่อผู้อ านวยการของโรงเรียนที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างเพ่ือขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลใน

โรงเรียน 
3)  เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการของโรงเรียนที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะประสานงานกับผู้

ประสานงานภายในโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนเพ่ือขอข้อมูลผลคะแนนสอบของนักเรียนชั้นปีที่ 4 – 6 ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

4) เมื่อได้ผลคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละโรงเรียนแล้ว น าผลคะแนนสอบของนักเรี ยนมา
เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก และคัดเลือกนักเรียนที่ได้คะแนนในล าดับที่ต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 ลง
มาโดยแยกเป็นระดับชั้น และโรงเรียน เพ่ือให้ได้จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 มาเข้าร่วมงานวิจัย 
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 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1)  ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานภายในโรงเรียนเพ่ือพบกับเด็ก และอธิบาย

วัตถุประสงค์และข้ันตอนการเข้าร่วมงานวิจัยแก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยตรง 
2)  ผู้วิจัยแจกเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการวิจัย (participant information 

sheet) ให้กับนักเรียนเพ่ือน าไปให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของงานวิจัย พร้อมแนบ
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของเด็ก และแบบส ารวจอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก ฉบับผู้ปกครอง (Pediatric 
Symptom Checklist – 17:PSC – 17 Parent version) ไปด้วย ทั้งนี้ ผู้ปกครองและเด็กมีสิทธิตัดสินใจเข้า
ร่วมงานวิจัยหรือไม่ก็ได้ และผู้วิจัยจะถือว่าการตอบข้อมูลและน ามาคืนเป็นการตอบรับเข้าร่วมโครงการโดย
ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่จ าเป็นต้องลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย 

3) หากผู้ปกครองยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยจะให้ผู้ปกครองตอบแบบส ารวจอารมณ์และ
พฤติกรรมของเด็ก ฉบับผู้ปกครอง (Pediatric Symptom Checklist – 17: PSC– 17 Parent version) ที่
แนบไปด้วย ขณะที่เด็กนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย และผู้ปกครองอนุญาตให้เข้าร่วมการวิจัย 
ผู้วิจัยจะประสานงานกับทางโรงเรียน เพ่ือเก็บข้อมูลกับเด็กนักเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลด้านปัญหาอารมณ์ และพฤติกรรม  ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกับนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่ม
ละไม่เกิน 20 คน โดยใช้แบบส ารวจอารมณ์ และพฤติกรรม ฉบับเด็ก (Pediatric Symptom Checklist  – 
17: YPSC - 17) 

ข้อมูลด้านทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ผู้วิจัยใช้แบบสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ (Kasetsart Basic 
Academic Skills Test : KBAST) โดยในแบบสอบย่อยวัดทักษะการสะกดค า (Word spelling) ความเข้าใจประโยค 
(Sentence Comprehension)และการค านวณทางคณิตศาสตร์ (Math Computation) จะท าการทดสอบกับเด็ก
เป็นกลุ่มส่วนแบบสอบย่อยวัดทักษะการอ่านค า (Word Reading) จะท าการทดสอบกับเด็กเป็นรายบุคคล 

ทั้งนี้ในระหว่างการเก็บข้อมูล หากผู้เข้าร่วมวิจัย รู้สึกไม่สบายใจ หรือไม่สะดวกใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
ต่อไป ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถถอนตัวออกจากโครงการได้ตลอดเวลา และข้อมูลทั้งหมดของผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะ
ถูกปิดเป็นความลับ โดยจะเผยแพร่เพียงแค่ผลของงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเท่านั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลรายบุคคล 

4) เมื่อผู้ปกครองส่งแบบสอบถามกลับยังโรงเรียนแล้ว ผู้วิจัยจะประสานงานกับโรงเรียนอีกครั้ง เพ่ือเข้า
ไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากผู้ปกครอง 

ขั้นหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1)  น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และ

คัดแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
2) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจมาลงรหัสตามที่ก าหนดไว้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพ่ือใช้บรรยายลักษณะส่วนบุคคล ป๎ญหาอารมณ์

และพฤติกรรม และผลจากแบบสอบพื้นฐานทางวิชาการ ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ความถี่ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เพ่ือวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างป๎ญหาอารมณ์ และพฤติกรรม กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนแยกตามปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 343 คน เป็นเพศชาย จ านวน 254 
คน (ร้อยละ74.1) เพศหญิงจ านวน 89 คน (ร้อยละ 25.9) ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยมากที่สุด คือ บิดา
มารดา จ านวน 251 คน (ร้อยละ 73.2) เป็นบุตรคนที่ 1 มากที่สุด จ านวน 172 คน (ร้อยละ 50.1) และมี
จ านวนพ่ีน้อง 1 คน มากที่สุดจ านวน 117 คน (ร้อยละ 34.1) 

เมื่อแบ่งนักเรียนตามป๎ญหาอารมณ์ และพฤติกรรม ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มไม่มีป๎ญหาอารมณ์ 
และพฤติกรรม และกลุ่มมีป๎ญหาอารมณ์ และพฤติกรรม โดยกลุ่มไม่มีป๎ญหาอารมณ์ และพฤติกรรม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 343 คนแบ่งเป็นเพศชายจ านวน 201 คน(ร้อยละ 58.6) เพศหญิงจ านวน 
73 (ร้อยละ 21.3) ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยมากที่สุด คือ บิดามารดาจ านวน 205 คน (ร้อยละ 59.8) 
เป็นบุตรคนที่ 1มากที่สุดจ านวน 145 คน (ร้อยละ 42.3)และมีจ านวนพ่ีน้อง 1 คนมากที่สุดจ านวน94 
คน (ร้อยละ 27.4)ส่วนกลุ่มที่มีป๎ญหาอารมณ์ และพฤติกรรมเป็นเพศชายจ านวน 53 คน (ร้อยละ 15.5) 
เพศหญิงจ านวน 16 คน (ร้อยละ 4.7) ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยมากที่สุด คือ บิดามารดาจ านวน 46 คน 
(ร้อยละ 13.4) เป็นบุตรคนที่ 2 มากที่สุดจ านวน 29 คน (ร้อยละ 8.5) และมีจ านวนพ่ีน้อง 1 คนมาก
ที่สุดจ านวน 23 คน (ร้อยละ 6.7) 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาอารมณ์ และพฤติกรรมโดยเด็กเป็นผู้ประเมินตนเองและ
ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละผลการประเมิน คัดกรอง ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม โดยเด็กเป็น 
ผู้ประเมิน (n = 343) 

 
ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม 

ผลการประเมิน 

มีปัญหา 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่มีปัญหา 
จ านวน (ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน (ร้อยละ) 

ภาพรวม 194(56.6) 149(43.4) 343(100) 

ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมด้านสมาธิ 
(Attention Problem) 

171(49.9) 172(50.1) 343(100) 

ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบเก็บกดไม่
แสดงออก (Internalizing Problem) 

17(5.0) 326(95.0) 343(100) 

ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบแสดงออก 
(Externalizing Problems) 

135(39.4) 208(60.6) 343(100) 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม โดยเด็กเป็นผู้ประเมินตนเอง 
พบว่า เด็กป๎ญหาอารมณ์ และพฤติกรรมในภาพรวมจ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 เมื่อพิจารณา
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ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมในแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบเก็บกดไม่
แสดงออก จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบแสดงออก จ านวน 
135 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 และป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมด้านสมาธิจ านวน 17คนคิดเป็นร้อยละ 5 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละผลการประเมิน คัดกรอง ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม โดย
ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน (n = 343) 

 
ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม 

ผลการประเมิน 

มีปัญหา 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่มีปัญหา 
จ านวน (ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน (ร้อยละ) 

ภาพรวม 112(32.7) 231(67.3) 343(100) 

ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมด้านสมาธิ 
(Attention Problem) 

82(23.9) 261(76.1) 343(100) 

ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบเก็บกดไม่
แสดงออก (Internalizing Problem) 

50(14.6) 293(85.4) 343(100) 

ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบ
แสดงออก (Externalizing Problems) 

77(22.4) 266(77.6) 343(100) 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม โดยผู้ปกครองเป็นผู้
ประเมิน พบว่า เด็กมีป๎ญหาอารมณ์ และพฤติกรรมในภาพรวมจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 
เมื่อพิจารณาป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมในแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม
แบบเก็บกดไม่แสดงออก จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมด้านสมาธิ 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และมีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบแสดงออก จ านวน 77 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.4 
 
ตอนที่ 3 ทักษะพื้นฐานทางวิชาการชองนักเรียนเม่ือประเมินด้วยแบบสอบทักษะพื้นฐานทางวิชาการ 
(KBAST) 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านและไม่ผ่านแบบสอบทักษะพ้ืนฐานทาง
วิชาการ (n=343) 

ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ 

ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ 

ผ่าน 
จ านวน(ร้อยละ) 

ไม่ผ่าน 
จ านวน(ร้อยละ) 

ด้านการค านวณทางคณิตศาสตร์ 87(25.4) 256(74.6) 

ด้านการสะกดค า 138(40.2) 205(59.8) 

ด้านความเข้าใจประโยค 222(64.7) 121(35.3) 
ด้านการอ่านค า 247(72.0) 96(28.0) 
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จากตารางที่ 3 พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ ทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการด้านการอ่านค า จ านวน 
247 คน (ร้อยละ 72) ด้านความเข้าใจประโยค จ านวน 222 คน (ร้อยละ 64.7) ด้านการสะกดค า จ านวน 
138 คน (ร้อยละ 40.2) และด้านการค านวณทางคณิตศาสตร์ จ านวน 87 คน(ร้อยละ 25.4) ไม่ผ่านเกณฑ์
ทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ ด้านการค านวณทางคณิตศาสตร์ จ านวน 256 คน (ร้อยละ 74.6) ด้านการ
สะกดค า จ านวน 205 คน (ร้อยละ59.8) ด้านความเข้าใจประโยค จ านวน 121 คน (ร้อยละ 35.3) และ
ด้านการอ่าน จ านวน 96 คน (ร้อยละ 28) 
 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมโดยเด็กเป็นผู้ประเมิน
กับทักษะพื้นฐานทางวิชาการ 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมโดยเด็กเป็นผู้ประเมิน
ตนเอง กับทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการของ (n=343) 

* = p< 0.05 
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมในด้านภาพรวม มีความสัมพันธ์ทาง

ลบกับทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการด้านการสะกดค าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.159) และ
นักเรียนที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมด้านสมาธิมีความสัมพันธ์ทางลบกับทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการด้าน
การสะกดค า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = -.178) 

 
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมโดยผู้ปกครองเป็นผู้
ประเมินกับทักษะพื้นฐานทางวิชาการ 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมโดยผู้ปกครองเป็นผู้
ประเมินกับทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการของนักเรียน (n=343) 
 
 
 

ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม 
ทักษะพื้นฐานทางวิชาการของนักเรียน 

ด้านการอ่าน
ค า 

ด้านการสะกดค า ด้านความเข้าใจ
ประโยค 

ด้านการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ 

ภาพรวม .089 -.159* -.046 -.056 
ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม             
ด้านสมาธิ (Attention Problem) 

.008 -.178* -.059 -.054 

ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบ
เก็บกดไม่แสดงออก 
(Internalizing Problem) 

.157 -.088 -.017 .011 

ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมแบบ
แสดงออก (Externalizing 
Problems) 

.026 -.166 -.032 -.077 
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* = p< 0.05 
จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมโดยผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินในด้าน

ภาพรวมด้านสมาธิด้านอารมณ์และพฤติกรรมแบบเก็บกดไม่แสดงออก และด้านอารมณ์และพฤติกรรมแบบเแส
ดงออก มีความสัมพันธ์กับทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการด้านการอ่านค าด้านการสะกดค า ด้านการเข้าใจประโยค 
และด้านคณิตศาสตร์ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ช้อมูล พบว่า นักเรียนที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมในภาพรวม และ
ป๎ญหาอารมณ์พฤติกรรมด้านสมาธิมีความสัมพันธ์กับทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการด้านการสะกดค า โดย
สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  4 – 6 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการประเมินว่ามีป๎ญหาป๎ญหาอารมณ์และ
พฤติกรรมในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางลบกับทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการด้านการสะกดค า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทักษะทางด้านวิชาการด้านการสะกดค าต้องใช้ความสามารถ
มากกว่าทักษะทางวิชาการด้านการอ่าน หรือเป็นทักษะที่ยากกว่าทักษะด้านการอ่าน รวมถึงภาวะอารมณ์ 
โดยเฉพาะด้านสมาธิมีความส าคัญอย่างยิ่งกับทักษะนี้ อีกทั้ง นักเรียนที่มีป๎ญหาอารมณ์ และพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์กับทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Weterlung et dl. (2011) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กอายุ 10 – 11 ปี ระหว่างกลุ่มที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม และกลุ่ม
ปกติ พบว่า เด็กที่อยู่ในกลุ่มที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเด็กที่อยู่ใน
กลุ่มปกติ นอกจากนี้เมื่อติดตามผลในระยะยาว โดยเก็บข้อมูลอีกครั้งเมื่อเด็กมีอายุ 16 ปี พบว่า เด็กที่อยู่
ในกลุ่มที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอายุ 16ปี ต่ ากว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มปกติ
เช่นกัน และสอดคล้องกับ นภาพร ปรีชาสามารถ (2545) นงพงา ลิ้มสุวรรณ (2556) และวินัดดา ปิยะ
ศิลป์ (2558) ที่ว่า เด็กที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมมักส่งผลให้เกิดป๎ญหาการเรียนตามมาได้ เนื่องจาก
เด็กไม่ประสบความส าเร็จด้านการเรียนในห้องเรียน โดยอาจเกิดจากป๎ญหาทางด้านร่างกาย ความสามารถ
ทางสติป๎ญญา หรือป๎ญหาสุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า ภาวะสมาธิสั้น เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มที่
ในห้องเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียนคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถ ส่งผลให้เกิดป๎ญหาอารมณ์และ

ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม 
ทักษะพื้นฐานทางวิชาการของนักเรียน 

ด้านการอ่าน
ค า 

ด้านการสะกดค า ด้านความเข้าใจ
ประโยค 

ด้านการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ 

ภาพรวม -.106 -.078 .007 -.101 
ป๎ญหาด้านสมาธิ (Attention 
Problem) 

-.060 -.068 -.095 -.082 

ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม
แบบเก็บกดไม่แสดงออก 
(Internalizing Problem) 

-.079 -.043 .080 -.117 

ป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม
แบบแสดงออก (Externalizing 
Problems) 

.116 -.078 .042 -.070 
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พฤติกรรมอ่ืนๆตามมาได้ เช่น ดื้อ ต่อต้านไม่เข้าเรียน รบกวนชั้นเรียนมีภาวะซึมเศร้า ขาดความมั่นใจ มี
ป๎ญหาในการปรับตัวกับสังคมที่โรงเรียน เป็นต้น จากการศึกษาของ Orgiles et al. (2014) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ในเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 8 – 12 
ปีที่มีภาวะซึมเศร้า จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ ากว่าเด็กที่ไม่มีอาการของภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้ จะเห็นได้
ว่าจากการศึกษาวิจัย พบว่า เด็กที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม ทั้งพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตได้ 
(Externalizing) เช่น ดื้อ ต่อต้านท้าทาย  ซนไม่นิ่ง พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ล่วงละเมิดผู้ อ่ืน และ
พฤติกรรมแบบเก็บกดไม่แสดงออก (Internalizing) เช่น แยกตัว ซึมเศร้า อาจส่งผลต่อ ผลการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือพฤติกรรมของเด็กเม่ืออยู่ที่โรงเรียน ฉะนั้น ในการดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ควรต้องพิจารณาถึงสาเหตุของ ป๎ญหารอบด้าน โดยเฉพาะป๎ญหาอารมณ์และ
พฤติกรรมร่วมด้วย เพ่ือให้การช่วยเหลือเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเป็นไปอย่างตรงจุดและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการประเมินว่ามีป๎ญหาป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมในด้าน
สมาธิ (Attention Problem) มีความสัมพันธ์ทางลบกับทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการด้านการสะกดค า อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kwon et al. (2012) พบว่า เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมี
ป๎ญหาพฤติกรรม จะมีคะแนนในด้านทักษะการอ่านเขียนที่น้อยกว่า เด็กท่ีอยู่ในกลุ่มปกติ รวมถึงจาก
การศึกษา Joffe & Black (2012) พบว่า เด็กที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม เป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและมีป๎ญหาด้านการใช้ภาษามากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
Kauffman(1997) ที่ให้เหตุผลว่าเมื่อเด็กอยู่ในสภาวะอารมณ์ขุ่นมัว เช่น ไม่มีความสุข ซึมเศร้า เบื่อหน่าย 
ท้อแท้กับการเรียน หรือในบางรายมีป๎ญหาเรื่องการปรับตัวกับเพ่ือนและครูโดยอาจแสดงออกมาใน
รูปแบบของพฤติกรรมก้าวร้าว เช่น แกล้งเพ่ือน ขว้างปาสิ่งของรวมถึงมีแนวโน้มที่จะแสดงออกทาง
บุคลิกภาพแบบเครียดวิตกกังวลได้ง่าย แยกตัวไม่มีความมั่นใจ คิดว่าตนไม่สามารถท าตามเปูาหมายที่ตั้ง
ไว้ได้ หรือพ่ึงพิงครูอย่างมากเมื่ออยู่ที่โรงเรียน ป๎ญหาเหล่านี้จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน ท า
ให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีป๎ญหาด้านการอ่านเขียน และอาจส่งผลให้เกิดป๎ญหาผล
การเรียนต่ าตามมาได้ในที่สุด  

นอกจากนี้ จากผลงานวิจัยยังสอดคล้องกับมนัท สูงประสิทธิ์ (2555) ที่ว่า ป๎ญหาด้านสมาธิ 
หรือเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น เป็นป๎ญหาที่พบได้บ่อยในเด็กที่มีป๎ญหาการเรียน โดยพบว่า ภาวะสมาธิสั้นมี
สาเหตุมาจากการท างานที่ผิดปกติของระบบประสาท ท าให้การควบคุมความตั้งใจ ท างานน้อยกว่าปกติ 
ส่งผลให้ คุมความสนใจมั่นไม่ได้ ไม่อยู่นิ่ง ท างานหรือจดจ่ออะไรนานๆไม่ได้ โดยลักษณะดังกล่าวอาจท า
ให้จดจ่อกับการเรียนได้ไม่เต็มที่ และส่งผลกระทบต่อการเรียนได้ในที่สุด รวมถึง Smith & Tyler (2016) 
ที่กล่าวว่า ลักษณะของเด็กท่ีมีป๎ญหาการเรียนอาจแสดงออกมาในรูปแบบของป๎ญหาอารมณ์พฤติกรรม 
ทั้งป๎ญหาพฤติกรรมภายนอก (Externalizing) ได้แก่ พฤติกรรมที่ปรากฏในรูปแบบพฤติกรรมที่สะท้อน
ให้เห็นถึงการกระท าเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ซน ไม่อยู่นิ่ง พฤติกรรมก้าวร้าว การล่วงละเมิดสิทธิผู้อ่ืน 
การท าร้ายร่างกาย หรือการต่อต้านท้าทาย ทั้งนี้ เด็กในกลุ่มที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมดังกล่าวมัก
เป็นเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเมื่อวัดด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน หรือบกพร่องในทักษะพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น การอ่านการเขียน หรือการคิดค านวณ นอกจากนี้ยัง พบว่า มีพัฒนาการ
ทางด้านสังคมที่ล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน ขาดทักษะการวางแผนและการแก้ไขป๎ญหา สามารถน า
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ประสบการณ์ที่มีมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆได้ไม่ดี และมักไม่เข้าใจว่าเหตุใดพฤติกรรมของเขาจึงส่งผล
กระทบในทางลบต่อบุคคลอ่ืนๆ ท าให้เด็กในกลุ่มนี้มักไม่ชอบโรงเรียน มีความยากล าบากในการสร้าง
สัมพันธ์ภาพกับครูและเพ่ือน วิตกกังวลได้ง่าย ซึ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ าได้ในที่สุด นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยของ Washbrok & proper (2015) ที่ศึกษาป๎ญหา
พฤติกรรมของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า เด็กที่ป๎ญหาพฤติกรรมไม่มีสมาธิ,ซนไม่นิ่งหุนหันพลัน
แล่น และพฤติกรรมดื้อต่อต้าน มีความสัมพันธ์กับทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ โดยเด็กที่มีป๎ญหา
พฤติกรรมดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะมีทักษะพ้ืนฐานทางวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ าเมื่อเด็ก
อยู่ในชั้นเรียนที่สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Naomi et al., 2011, (pp.433 – 437) ที่ได้ศึกษา
ป๎ญหาพฤติกรรมในเด็กอายุ 6 ปีถึง 11 ปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเมื่อเด็กอายุ 17 ปี พบว่า
เด็กอายุ 6 ปีถึง 11 ปี ที่ถูกระบุว่ามีป๎ญหาพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเด็ก
มีอายุ 17 ปี กล่าวคือ เด็กอายุ 6 ปีถึง 11 ปี ที่มีป๎ญหาพฤติกรรมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทักษะ
ด้านการอ่านการเขียน และคณิตศาสตร์ที่ต่ าเมื่ออายุ 17 ปี  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
บุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนทั้ง ครู แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา ควรมีการเฝูาระวัง 

หรือ ประเมินป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรม ในกลุ่มเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าร่วมด้วย เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่มีป๎ญหาอารมณ์และพฤติกรรมในด้านสมาธิ หรือ
พฤติกรรมที่สังเกตได้ (externalizing problem) และเด็กที่มีทักษะด้านการสะกดค าที่ต่ ากว่าเด็กใน
ชั้นเรียนเดียวกัน 

ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
งานศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 จาก

คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่ได้จากทุกวิชาและทุกกลุ่มสาระ น ามาเรียงล าดับ และคัดเลือกนักเรียนที่ต่ ากว่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ในแต่ละชั้นเรียนมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้มา อาจไม่ใช่
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 อย่างแท้จริง                         

ในการศึกษาวิจัยต่อไป ต้องพิจารณาการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าโดยอาจ
เลือกคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้จากกลุ่มสาระวิชาหลัก และอาจก าหนดการคัดเลือกนักเรียนที่ต่ ากว่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 เพ่ือให้ไดน้ักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าอย่างแท้จริงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
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