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บทคัดย่อภาษาไทย 

56256307 : จิตวทิยาชุมชน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑติ 
ค าส าคญั : พฤติกรรมความมุง่มั่นในการท างาน, การควบคุมตนเอง, แรงสนับสนุนจากครอบครัว, แรงสนับสนุนจากโรงเรียน, 
แรงสนบัสนุนจากกลุ่มเพื่อน 

นาย นที ศิริจรรยาพงษ์: พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ 
ดร. นงนุช โรจนเลิศ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน การควบคุมตนเอง 

การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน จ าแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอของค่าใช่จ่าย และลักษณะการพักอาศัย 3) ศึกษาตัวแปร 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน 
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 5 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
310 คน โดยผู้วิจัยก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส าหรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 
5 ใช้วิธีการสุ่มแบบ แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตามโรงเรียนและเพศ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และการวิเคราะห์พหุถดถอยตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมความมุ่งมั่น 
ในการท างาน การควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง และการได้รับ
แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน จ าแนกตาม เพศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย และลักษณะการพักอาศัย พบว่า มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน
ไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ตัวแปร ที่สามารถท านายพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน พบว่า การได้รับ 
แรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการควบคุม
ตนเอง สามารถร่วมท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 70.7 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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MR. NATEE SIRIJUNYAPONG : WORK DETERMINATION BEHAVIOR AMONG 
JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS OF NAKHON CHISI DISTRIC, NAKHON PATHOM 
PROVINCE UNDER THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 9 THESIS ADVISOR 
:  NONGNUCH ROTJANALERT, Ed.D. 

The purposes of this study were 1) to study level of work determination behavior, self 
control, family support, school support and friends support of junior high school students. 2) to compare 
work determination behavior of junior high school students classified by sex, grade level, sufficiency of 
expenses and living status and 3) to study variable effect to work determination behavior of junior high 
school students include self control, school support, family support and friends support. Representative 
sample is junior high school students of Nakhonchisi district, Nakhomphathom province 5 schools under 
the secondary education service area office 9 310 samples were collected, Use the formula of Yamane at 
95% confidence level, use a stratified random sampling from population ratio classified by sex. Statistics 
used in the analysis include percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and multiple 
regression analyzes based on the order of significance of the variables introduced. 

The results were: 

1. The results of the analysis of the variables used in the study, work determination behavior, 
self control, family support, school support and friends support of junior high school students were at the 
high level. 

2. Result to compare work determination behavior of junior high school students classified 
by sex, grade level, sufficiency of expenses and living status were junior high school with a difference have 
work determination behavior no different. 

3. Result to Variables that can predict work determination behavior of junior high school 
students were school support, friends support, family support and self control can predict work 
determination behavior of junior high school students at percentage of 70.07 with a statistical significance 
of .05. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สภาพสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านสังคม  
เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเยาวชนเป็นพื้นฐานส าคัญที่มีส่วนช่วยในการผลักดันประเทศไทยให้มีการ 
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (2552-2559) 
ที่ได้มีเจตนารมณ์ของแผนว่า (1) พัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มี ความเข้มแข็ง  มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมี 
ดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์ 
และเอื้ออาทรต่อกัน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข (แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11, 2552) จากแผนการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวนี้จะมุ่งเน้นที่เยาวชนเป็นหลัก เนื่องจาก 
เยาวชนเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศนั้น เยาวชนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 4  
แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 244 ได้ก าหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติการ 
ให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ไว้ในทุกรายวิชา มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม  
เพื่อสังคม(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2,2545) โดยการที่ผู้เรียนจะสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ ต้องเป็น  
นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการท างาน ประกอบกิจกรรมต่างๆ ด้วยความตั้งใจ เพียรพยายามและ  
อดทนร่วมด้วยเช่นกัน 

ในการพัฒนาเยาวชนเพื่อการพัฒนาประเทศ ปัจจัยที่ส าคัญข้อหนึ่งคือ เยาวชนนั้นต้องมี 
คุณสมบัติที่ส าคัญจ าเป็นที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ นั่นก็คือความมุ่งมั่นในการท าสิ่งต่างๆ เพื่อ  
น าไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างสมบูรณ์ โดยพฤติกรรมของความมุ่งมั่นในการท างานนั้นต้องเริ่มมี  
การปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กเพื่อจะท าให้พฤติกรรมดังกล่าวเจริญเติบโตไปพร้อมกับวัยของเขา และความ  
มุ่งมั่นในการท างานเป็น หนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
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ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบไปด้วย 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย ์
สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย และ  
8) มีจิตสาธารณะ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) และคุณลักษณะในด้านของความมุ่งมั่นในการท างาน  
เป็นสิ่งที่นักเรียนควรตระหนัก และพึงปฏิบัติอยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนน าคุณลักษณะในด้านนี้น าไป
พัฒนาประเทศต่อไป 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาแต่ละโรงเรียนมีระดับต่ ากว่า 
คะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ทั้งสิ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 
โรงเรียนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในปีการศึกษา 2559 ระดับคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่อยู่ที่ 42.27 และแต่ละ 
โรงเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 38.75 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 และในปี 2560 ระดับคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่อยู่ที่ 37.09 และแต่ละโรงเรียนโดยรวม 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.98 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เช่นกัน  
(กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9, 2559) และจากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยคาดว่า 
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานอาจจะส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ (2559: 117) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในจังหวัดตรัง พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่ต่างกัน 
มีผลต่อพฤติกรรมทางการเรียนด้านความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ .05 

ความมุ่งมั่นในการท างานเป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการ 
ท างาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะส าคัญนี้ 
หากเกิดขึ้นในผู้เรียนแล้วจะส่งผลดีและน าพาเขาให้เป็นผู้ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการเรียนและ 
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ต่อไป คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านของความมุ่งมั่นในการท างาน 
ถือเป็นส่วนส าคัญข้อหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ เนื่องจากความมุ่งมั่นในการ
ท างานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นสิ่งที่แสดงถึง พฤติกรรมของนักเรียนในด้านของความตั้งใจ 
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจ  
ในผลงาน เป็นคุณลักษณะที่นักเรียนควรจะมี ซึ่งมีตัวชี้วัดพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ได้แก่  
(1) การตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ และปรับปรุงและพัฒนาการท างาน 
ด้วยตนเอง (2) ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมี 
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พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่  ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ และชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ดังนั้นถ้านักเรียนมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานจะส่งผลให้
นักเรียนสามารถเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินชีวิตของตนได้อย่างมีความสขุ  

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวัยนี้มีลักษณะส าคัญอย่างหนึ่ง คือเป็นวัยที่ต้อง 
เผชิญหน้ากับความคาดหวังจากผู้ใหญ่ วัยนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตนเองจากการพึ่ งพาอาศัย 
พ่อ แม่ ไปเป็นพึ่งตนเองแบบผู้ใหญ่ วัยรุ่นจะพยายามค้นหาเอกลักษณ์ของตนเองสร้างทัศนคติ  
คุณค่าของชีวิต ดังนั้นนักเรียนในระยะนี้จะเริ่มห่างจากพ่อแม่ แต่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อน  
รุ่นราวคราวเดียวกันเข้ามาแทนที่ การรวมกลุ่มของวัยรุ่นเป็นไปโดยธรรมชาติ วันรุ่นเลือกเป็นสมาชิก
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยไม่มีใครตั้งกฎเกณฑ์ไว้ให้ต้องท า เช่น เป็นกลุ่มที่เข้ากันได้กับแนวนิยม  
แบบบุคลิกภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวของตนเองทั้ง ความสนใจ ค่านิยม สติปัญญา  
ความมุ่งหวังในชีวิตและอื่นๆ (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2550: 84) ดังนั้นนักเรียนในวัยนี้ จะแสดงพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจมีอิทธิพลที่มาจากลุ่มเพื่อน แต่เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนแปลง 
ในพฤติกรรมด้านสังคม บิดา มารดาและผู้ปกครองก็ยังถือว่ามีความเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเช่นกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับ พรพิมล เจียมนาครินทร์ (2538) ที่กล่าวว่า สถาบันครอบครัวมีบทบาทในการ 
ประคับประคอง สนับสนุนให้มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ปัจจัยของสถาบัน  
ครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการวัยรุ่นคือ ให้การดูแลพัฒนาการทางด้านร่างกาย ให้วัยรุ่นได้รับ 
อาหารที่เป็นประโยชน์ มีการพักผ่อนนอนหลับตามความต้องการของร่างกาย มีการออกก าลังกาย  
ที่เหมาะสม และได้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กสนใจ ด้านจิตใจ สภาพแวดล้อมในครอบครัว 
มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น บิดา มารดา และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานซึ่งก าลัง 
มีการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น ควรให้ความสนใจ เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และแบ่งเวลาให้กับเด็ก  
มากขึ้น สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิตในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน ซึ่งคาดว่ามี
ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลถึงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน ได้แก่ การควบคุมตนเอง แรงสนับสนุน
จากครอบครัว แรงสนับสนุนจากโรงเรียน และแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 

การควบคุมตนเอง เป็นการกระท าหรือการแสดงออกของนักเรียนให้ท าในพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ และละเว้นจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในด้านการเรียน การใช้ชีวิตประจ าวัน  
โดยการอดทน พากเพียรกระท า ในสิ่งที่ถูกต้อง ขณะที่ยับยั้งชั่งใจในการกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  
และหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ ตวงรัตน์ วาห์สะ  
(2554: 35) จากความหมายของการควบคุมตนเองแสดงให้เห็นว่า การควบคุมตนเองเป็นปัจจัยหนึ่ง 
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ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐวัตร ลุณหงส์ (2544: 161) กล่าวว่า  
การควบคุมตนเองเป็นปัจจัยภายใน คือ เป็นจิตลักษณะชนิดหนึ่งที่มีอิทธิพลของพฤติกรรมของ  
นักเรียนเกือบทุกด้าน นักเรียนที่มีการควบคุมตนเองสูงจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเรียน  
เกี่ยวกับครู อาจารย์ มีการก้าวร้าวน้อย และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่นๆ น้อย การควบคุมตนเอง 
เป็นจิตลักษณะที่ส าคัญต่อพฤติกรรมมนุษย์ เพราะเป็นลักษณะทางจิตใจที่ก าหนดให้บุคคลมีการ  
กระท าในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือละเว้นจากการกระท าบางชนิด และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี หรือ  
สามารถกระท าพฤติกรรมด้วยเหตุผลและความอดทน และประธาน วัฒนวาณิชย์ (2543: 46-47,  
อ้างถึงใน หทัยชนก พันพงค์, 2555: 24) ยังได้กล่าวว่า การควบคุมตนเองให้เรียนประสบความส าเร็จนั้น  
ประกอบไปด้วยการตั้งใจเรียน มีสมาธิในการเรียน ท างานที่ได้รับมอบหมายจากครูได้เสร็จทันเวลา  
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีการเตรียมตัวก่อนเรียนและก่อนสอบ รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน  
และควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ในการท างานกับเพื่อนจากข้อความข้างต้นผู้วิจัยคาดว่า การควบคุม 
ตนเองนั้น เป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี หรือสามารถกระท าพฤติกรรมด้วยเหตุผล เพื่อ ให้แสดง 
พฤติกรรมที่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการแสดงออกถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
จากข้อความทั้งหมดที่กล่าวมา พบว่า การควบคุมตนเองนั้น เป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ  
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียน เนื่องจากการที่นักเรียนสามารถที่จะควบคุมตนเอง 
ได้ เช่นการควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ตั้งใจเรียน ท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
จนส าเร็จ รับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมไปถึงการควบคุมตนเองไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น  
การหนีเรียน ไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งพฤติกรรมการควบคุมตนเองเหล่านี้ เ ป็นพฤติกรรมที่ส่งผลถึง  
ความมุ่งมั่นในการท างาน 

ในขณะเดียวกันครอบครัวเป็นสถาบันส าคัญที่ส าคัญ ซึ่งความแตกต่างกันระหว่างลักษณะ 
ของครอบครัวก็จะส่งผลให้ลูกที่อยู่ในครอบครัวนั้นแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจาก  
ประสบการณ์ที่ได้รับจากบุคคลในครอบครัวเป็นรากฐานส าคัญในชีวิตการได้รับความอบอุ่น  
การสนับสนุน การให้ก าลังใจ ให้สิทธิเสรีภาพในการกระท าสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะท าให้สามารถพัฒนา 
ความภาคภูมิใจในตนเองได้ กรทิพย์ ไตรด าเนินกิจสกุล  (2553: 24) ซึ่งสอดคล้องกับ ชื่นสุมน  
อุกฤษฎ์วิริยะ (2543: 9) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นความผูกพันทางอารมณ์ของสมาชิก 
ในครอบครัวที่มีให้กับอีกคนหนึ่ง และระดับประสบการณ์การปกครองตนเองของแต่ละคนในระบบ  
ครอบครัว หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ความผูกพันใกล้ชิดของสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกัน  
ทางกายภาพ และทางจิตใจในสภาวะที่ให้ก าลังใจหรือท้อถอยการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว 
ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะมีผลกับพฤติกรรมความมุ่งมั่น สอดคล้องกับ ประจักษ์  
กือเจริญ (2546: 20) ที่กล่าวถึงอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อการสนับสนุนทางการเรียนไว้หลายประเด็น 
ได้แก่ 1) ความกดดันผู้ปกครองไม่ควรเข้มงวดมากเกินไปเพราะจะเกิดความกดดันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ 
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ทางการเรียนของเด็ก 2) การสนับสนุนทางจิตวิทยา ผู้ปกครองควรให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
แสดงความสนใจในบทเรียนที่ศึกษาเล่าเรียน และชมเชยเมื่อนักเรียนท าได้ดี 3) ให้ความช่วยเหลือเด็ก 
เช่น ช่วยตรวจการบ้าน ช่วยอธิบายเรื่องต่างๆ ที่เด็กสงสัย 4) การกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญา  
โดยฝึกนักเรียนให้มีความขยันหมั่นเพียร ช่วยเสริมทักษะต่างๆ 5) การแบ่งเวลา ผู้ปกครองควรมี 
บทบาทในการแบ่งเวลา เช่น การแบ่งเวลาดูโทรทัศน์ เลือกรายการที่เหมาะสมกับนักเรียน และจัด 
ตารางเรียนให้เหมาะสม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยคาดว่า แรงสนับสนุน 
จากครอบครัวนั้น น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 

นอกจากนี้โรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู อาจารย์มีบทบาทส าคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อม 
ที่ดีและเหมาะสมในการมีสังคมร่วมกันของวัยรุ่น การส่งเสริมความรักในหมู่คณะ การเลือกคบเพื่อน  
ที่ดี การเคารพในกฎเกณฑ์ของสังคม รู้จักการให้อภัย การควบคุมอารมณ์ที่รุนแรงด้วยวิธีที่เหมาะสม  
รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น ท าให้วัยรุ่นมีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับตนเองอย่างถูกต้อง โรงเรียนถือเป็นสถานที่หนึ่งที่ส าคัญมีหน้าที่ปลูกฝังพฤติกรรมความมุ่งมั่น 
ในการท างานให้กับนักเรียนโดยบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมความมุ่งมั่นนั้นก็คือ  
ครู บุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ เรวดี นามทองดี  (2554: 10) กล่าวว่า การได้รับแรง 
สนับสนุนจากสังคมโรงเรียนหมายถึงการที่นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครูหรือผู้บริหารของโรงเรียน  
และการส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะการคิดอย่างมีเหตุผล โดยการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การให้ 
ค าแนะน าปรึกษาการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น การยอมรับและการให้ก าลังใจและ  
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานนั้นก็เป็นท านอง
เดียวกันกับพฤติกรรมการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ 
ในการแสดงออกถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน และ นภเนตร ธรรมบวร (2551: 199) กล่าวว่า 
การกระตุ้นให้เด็กสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนรับผิดชอบงานต่างๆ ได้  
ด้วยตนเอง เช่น การช่วยผู้ปกครองท างานบ้าน การดูแลน้อง และมีการรายงานผลเมื่อท างานเสร็จสิ้น 
ลง นอกจากนั้นยังควรมีการเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเลือกท ากิจกรรมต่างๆ ที่เด็กให้ความสนใจและ
ยอมรับในการกระท า และการตัดสินใจของเด็ก และครูควรให้ความสนใจในค าพูดที่เด็กเสนอหรือ  
แสดงความคิดเห็น รวมถึงส่งเสริมให้เด็กมีความภูมิใจและพอใจในสิ่งที่ตนเป็น และความสามารถ 
ที่ตนมี ดังนั้นผู้วิจัยคาดว่า แรงสนับสนุนจากโรงเรียนนั้น น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม  
ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 

ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ กลุ่มเพื่อนเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างหนึ่งที่มีผลต่อ 
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน เนื่องจากนักเรียนในวัยนี้ค่อนข้างที่จะให้ความส าคัญกับกลุ่ม  
เพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับ สายพิณ บุญเรือน (2549: 32) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนที่ส าคัญ
ไว้ข้อหนึ่งว่า ความต้องการพัฒนาทางด้านสังคมกลุ่มเพื่อนสามารถให้โอกาสแก่นักเรียนวัย รุ่น 
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ในการพัฒนาทักษะทางสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะการเรียนรู้และการฝึกฝนเป็นกันเองในระหว่าง  
กลุ่มเพื่อนร่วมวัยที่ไว้ใจกันจะช่วยลดความรู้สึกอับอาย ขัดเขิน และการที่ไม่กล้าแสดงออกได้มาก  
ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่นให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ เฟอร์แมนน์ (Fehrmann, 1990: 256) 
ได้ศึกษารายงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อวัยรุ่น ดังนี้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีมากกว่า 
อิทธิพลของครอบครัว วัยรุ่นจะเลือกข้างเพื่อนของตนมากกว่าพ่อแม่  มีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่า  
เพื่อนสนิทของคนเรามักจะเป็นเพื่อนในช่วงวัยรุ่น ลักษณะของเด็กวัยรุ่นมักจะชอบท าตามกลุ่มเพื่อน  
วัยรุ่นต้องการการยอมรับ ความคาดหวังจากลุ่มเพื่อนร่วมวัยเป็นสิ่งที่พวกเขายึดมั่น เด็กวัยรุ่นมักท า  
อะไรตามกลุ่ม ซึ่งการที่ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนนั้น เป็นตัวก าหนดให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมต่างๆ รวมไปถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานด้านต่างๆ ด้วย  ดังนั้นผู้วิจัยคาดว่า  
แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนนั้น น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
ของนักเรียน 

จากการศึกษาทบทวนเอกสารวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญ 
ของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยม 
ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัด ส านักงานจัดการศึกษาพื้นฐานมัธยมเขต 9 (สพม.9)  
เพื่อศึกษาระดับความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในด้านของ 
การเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องทางด้านของข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย และลักษณะการพักอาศัย และปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุน 
จากครอบครัว และแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
เพื่อน าผลจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นแนวทางที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะพัฒนา ปรับปรุ ง  
แก้ไข พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน รวมไปถึงให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน ไม่ว่าจะ  
เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มเพื่อน ร่วมกัน หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
พฤติกรรมคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของนักเรียน ในด้านของความมุ่งมั่นในการท า งาน ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน การควบคุมตนเอง การได้รับแรง 
สนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนจาก  
กลุ่มเพื่อน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอ 
ของค่าใช่จ่าย และลักษณะการพักอาศัย 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับ 
แรงสนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
3. ปัญหาการวิจัย 

1. พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน การควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุน 
จากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับใด 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัด 
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายและลักษณะการพักอาศัย ต่างกันมีพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างานแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

3. การควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน แรงสนับสนุนจากครอบครัว  
และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หรือไม่ อย่างไร 

 
4. สมมติฐานของการวิจัย 

1. การควบคุมตนเอง แรงสนับสนุนจากโรงเรียน แรงสนับสนุนจากครอบครัว และ 
การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานแตกต่างกัน 

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานแตกต่างกัน 
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4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม ที่มีความเพียงพอของค่าใช้จ่ายต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
แตกต่างกัน 

5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัด 
นครปฐม ที่มีลักษณะการพักอาศัยต่างกัน จะมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานแตกต่างกัน 
 
5. ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการ
ท างานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงก าหนดขอบเขตวิจัย ดังนี ้

1. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยม 

ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน  
5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจ านวน 744 คน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์จ านวน  
152 คน โรงเรียนพลอยจาตุรจินดาจ านวน 79 คน โรงเรียนเพิ่มวิทยาจ านวน 139 คน และ โรงเรียน 
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมจ านวน 172 คน มีจ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น 1,286 คน 
(งานสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2559)  

2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ งนี้  ได้แก่  นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น  

กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์  
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา โรงเรียนเพิ่มวิทยาและ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม  
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 คน โดยผู้วิจัยก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 
ร้อยละ 95 ส าหรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตามโรงเรียนและเพศ 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 
 3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ 
  3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพอเพียงของ

ค่าใช้จ่าย และลักษณะการพักอาศัย 
  3.1.2 การควบคุมตนเอง 
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  3.1.3 แรงสนับสนุนจากครอบครัว 
  3.1.4 แรงสนับสนุนจากโรงเรียน 
  3.1.5 แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพ่ือน 
 3.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 

 
6. นิยามศัพทเ์ฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

เพื่อให้เข้าใจความหมายของค าที่ใช้ในการวิจัยตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยามความหมายของ 
ค าต่างๆ ไว้ดังนี้  

1. พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง การกระท าที่นักเรียนแสดงออกถึง 
ความตั้งใจและความรับผิดชอบในการท าหน้าที่หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน  
ด้วยความเพียรพยายาม อดทน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และก าลังสติปัญญา ไม่ย่อท้อ เพื่อให้งานส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่  

 1.1 พฤติกรรมความมุ่งมั่นทางด้านการเรียน หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตน 
ของนักเรียนที่ ตั้งใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อครู อาจารย์และเพื่อน ในการเรียนมีความอดทน ทุ่มเท  
ไม่ย่อท้อในการเรียน พยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและชื่นชม  
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 1.2 พฤติกรรมความมุ่งมั่นทางด้านการด าเนินชีวิต หมายถึง พฤติกรรมหรือ 
การปฏิบัติตนของนักเรียนที่ ตั้งใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากบิดา มารดา ผู้ปกครอง  
ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน นอกเหนือจากการเรียน ความอดทน ทุ่มเท ไม่ย่อท้อ พยายามแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

2. การควบคุมตนเอง หมายถึง การกระท าของนักเรียนโดยนักเรียนนั้นเป็นผู้ก าหนด
พฤติกรรมของตนเองโดยมีการยับยั้งชั่งใจในการกระท า หรือแสดงออกของนักเรียนในการท า
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และละเว้นจากการกระท าที่ไม่พึงประสงค์ในด้านการเรียนและการใช้
ชีวิตประจ าวัน โดยการอดทน พากเพียรในการกระท าสิ่งที่ถูกต้องโดยแบ่งพฤติกรรมเป็น 3 ด้าน คือ  

 2.1 ด้านการกระท า หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการกระท าของตนเอง 
 2.2 ด้านการคิด หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายของเรื่องราวต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 ด้านการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการเลือกตอบสนองอย่างใด 

อย่างหนึ่ง ต่อเหตุการณ์นั้นๆ 
3. แรงสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึง การที่นักเรียนได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  

โดยนักเรียนรับรู้ว่าได้รับความรัก ความไว้วางใจ และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่  
การให้ก าลังใจ การแสดงความรักความผูกพัน การยอมรับนับถือกัน และการเห็นคุณค่าจากบุคคล  
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ในครอบครัว เช่น การที่นักเรียนได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือในด้านเงินทอง สิ่งของเครื่องใช้  
เครื่องทุ่นแรง หรือการบริการและแรงงาน ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและการเรียน  
จากครอบครัว จากบิดามารดา ญาติพี่น้องหรือผู้ปกครอง และการสนับสนุนของครอบครัวจะช่วย
กระตุ้นให้รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดแรงจูงใจ 

4. แรงสนับสนุนจากโรงเรียน หมายถึง การที่นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู หรือผู้บริหาร 
ของโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีลักษณะ หรือ พฤติกรรม โดยให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  
การให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งพา การตักเตือน การเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง  
ความคิดเห็น การยอมรับและการให้ก าลังใจ และการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5. แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน หมายถึง การที่นักเรียนได้ความช่วยเหลือจากสมาชิก 
ภายในกลุ่ม ในเรื่องของการให้ความรัก ความห่วงใจ ก าลังใจ ข้อมูลข่าวสาร การบริการด้านต่างๆ  
รวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวก และการท าเป็นแบบอย่าง หรือแนวทางการปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม  
เพื่อให้เผชิญกับความเครียดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 5.1 การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนด้านให้ข้อมูล กลุ่มเพื่อนจะท าหน้าที่เสมือนเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ ให้แก่สมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางประพฤติปฏิบัติตน เจตคติ ค่านิยม  
และผลของการกระท า 

 5.2 การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนด้านให้ เอาอย่าง กลุ่มเพื่อนจะพยายามใช้ 
ความกดดันทางสังคม เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มประพฤติปฏิบัติตามอย่างปทัสถานของกลุ่ม  

6. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งประกอบไปด้วย 
นักเรียนจ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โรงเรียน
พลอยจาตุรจินดา โรงเรียนเพิ่มวิทยา และ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม  

 
7. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงระดับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานทั้งในด้านการเรียนและการ
ด าเนินชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

2. ท าให้ทราบถึง ตัวแปรที่ส่งผลถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

3. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี ้ไปศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุงข้อบกพร่อง หรือ
ส่งเสริมข้อดี ในเรื่องของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนได้
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มโรงเรียนในอ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัย ซึ่งเสนอตามล าดับดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงาน
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
2.1 ความหมายของความมุ่งมั่นในการท างาน 
2.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการท างาน 
2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 

3. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง 
3.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง 
3.2 ความส าคัญของการควบคุมตนเอง 
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรการควบคุมตนเองกับความมุ่งมั่นในการท างานของ

นักเรียน 
4. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว 

4.1 ความหมายของแรงสนับสนุนจากครอบครัว 
4.2 บทบาทของแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่มีต่อนักเรียน 
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแรงสนับสนุนจากครอบครัวกับความมุ่งมั่นในการ

ท างานของนักเรียน 
5. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน 

5.1 ความหมายของแรงสนับสนุนจากโรงเรียน 
5.2 บทบาทของครูและผู้บริหารในการส่งเสริมในเรื่องของแรงสนับสนุนจากโรงเรียน 
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5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแรงสนับสนุนจากโรงเรียนกับความมุ่งมั่นในการ
ท างานของนักเรียน 

6. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 
6.1 ความหมายของแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 
6.2 ประเภทของแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน  
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนกับความมุ่งมั่นในการ

ท างานของนักเรียน 
7. งานวิจัยที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

 7.1 เพศ 
 7.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
 7.3 ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย 
 7.4 ลักษณะการพักอาศัย 

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                                                                 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 
1.1 บริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ านวน 5 โรงเรียนนี้  

อยู่ภายใต้การดูแลของสังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ซึ่งดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในสองจังหวัดได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม โดยทั้ง 5 โรงเรียนนี้ เปิดสอนตั้งแต่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในอ าเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีจ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่  

 1. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 3 ต าบลวัดแค อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม มีจ านวนนักเรียน 744 คน 

 2. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ที่ 3 ถนนศาลายานครชัยศรี  
ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีนักเรียนจ านวน 152 คน 

 3. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ตั้งอยู่บริเวณวัดหลวงประชาบูรณะ หมู่ที่ 1 ต าบล 
ท่าพระยา อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม มีนักเรียนจ านวน 79 คน 

 4. โรงเรียนเพิ่มวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 3 ต าบลนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม มีจ านวนนักเรียน 139 คน 
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 5. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 4 ต าบล 
บางแก้ว อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม มีจ านวนนักเรียน 172 คน 

 จ านวนนักเรียนรวมทั้ง 5 โรงเรียน เท่ากับ 1,286 คน (งานสารสนเทศ ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2559) 

1.2 แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
 1. ทุกโรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ 

กิจกรรมชุมนุม ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ จึงจะผ่าน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ นั้นก็คือ พฤติกรรมมุ่งมั่น 
ในการท างาน 

 2. ทุกโรงเรียนมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรม 
วันไหว้ครู นักเรียนจะต้องประกวดท าพานไหว้ครู ซึ่งต้อง อาศัยความตั้งใจเพียรพยายามอดทน เ  
พื่อจะให้พานนั้น ออกมา ส าเร็จเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวตรงกับ ตัวชี้วัดของพฤติกรรม  
ความมุ่งมั่นในการท างาน ในด้านของ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน  และท างานด้วย 
เพียงพยายาม อดทนเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 3. นโยบายของส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการ 
ท างานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อให้งานนั้นส าเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ (แผนปฏิบัติงานประจ าปี  
งบประมาณ 2558 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9) 

 4. ทุกโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งมีตัวบ่งชี้ข้อหนึ่ง คือ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น 
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับ 
มอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ และพากเพียร ยอบรับในค าวิพากษ์ วิจารณ์ 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลส าเร็จ  
ของผลงาน ซึ่งตรงกับ พฤติกรรมบ่งชี้ในด้านของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ซึ่งได้แก่  
เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ ปรับปรุง 
และพัฒนาการท างานด้วยตนเอง ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตาม 
เป้าหมาย และชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 5. ทุกโรงเรียนจะส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ซึ่งก่อนที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมในแต่ละรายการการแข่งขัน นักเรียนจะต้องผ่านการคัดเลือกจาก  
โรงเรียน และผ่านการฝึกฝน หรือฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันเป็นอย่างดี โดยในการฝึกฝนนั้นต้องอาศัย
ความมุ่งมั่นในการท างาน และความ อดทน เพียรพยายามเป็นอย่างมาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
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 6. แต่ละโรงเรียนมีการเชิดชูเกียรติ หรือ มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่ท าความดี  
หรือได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ 
นักเรียนที่ร่วมแสดงความยินดี มีความมุ่งมั่นหรือเพียรพยายาม ที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติ เหมือนกัน 
เพื่อนๆ ในโรงเรียน 
 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
 

2.1 ความหมายของความมุ่งมั่นในการท างาน 
ความมุ่ งมั่นในการท างาน เป็นพฤติกรรมหนึ่ ง  ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

ของนักเรียนที่ควรมี และส าคัญ เนื่องจากการที่นักเรียนมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
จะน าไปสู่ความส าเร็จในด้านการเรียนและการด าเนินชีวิตได้ ซึ่งพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
ได้มีนักวิชาการให้ความหมาย ไว้ดังนี ้

พระอ านาจ อตฺถกาโม (2555: 5) ได้ให้ความหมายของความมุ่งมั่นในการท างานไว้ 
ว่าเป็น ความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2553: 23) ได้ให้ความหมายของ 
ความมุ่งมั่นในการท างานหมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท า 
หน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัด สองข้อ 
คือ 1) ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และ 2) ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

โครงการการศึกษาศักยภาพของเด็กไทย  ของกองวิจัยการศึกษา (2552: 4-5) ได้ให้ 
ความหมายของค าว่า มุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง ความตั้งใจและกระตือรือร้นโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง  
โดยมีพฤติกรรมที่แสดงออกได้แก่ ตอบรับการท างาน พูดหรือแสดงกิริยาท่าทางว่ายอมรับหรือเต็มใจ  
พึงพอใจที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมาย อาสาท างาน พูดหรือแสดงกิริยาท่าทางว่าต้องการจะ 
ท างานหนึ่งงานใด แม้ว่าจะไม่ใช่งานที่ได้รับมอบหมายโดยตรง ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ลงมือท าทันที  
โดยไม่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า  ไร้ประโยชน์ ท างานที่ได้เริ่มต้นไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง 
และส าเร็จตามเป้า 

กรมวิชาการ  (2545: 4) ได้ ให้ความหมายของความมุ่ งมั่ นในการท างาน ไว้ ว่ า  
การมุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมาย หมายถึงความสามารถในการใช้พลังกาย พลังใจ ด้วยความพยายาม 
ในการกระท าสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค 
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างง่ายๆ 
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ฉัตรลดา เพ็งผลา (2557: 16) ได้ให้ความหมายของ ความมุ่งมั่นในการเรียน หมายถึง  
การที่นักเรียนแสดง พฤติกรรมความสนใจมีความตั้งใจ เอาใจใส่ มีมานะพยายาม ทุ่มเทแรงกาย  
แรงใจ และก าลังสติปัญญา ไม่ย่อท้อ จนกว่าจะประสบผลส าเร็จได้ 

จากความหมายของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนนั้น เนื่องจาก 
นักเรียนมีหน้าที่หลักที่ส าคัญ คือ การศึกษาเล่าเรียน และอีกหน้าที่หนึ่งคือ การปฏิบัติตน  
นอกเหนือจากการเรียน ดังนั้น โดยสรุป ผู้วิจัยให้สามารถสรุปความหมายของ พฤติกรรมความมุ่งมั่น
ในการท างาน ไว้ว่า  

การกระท าที่นักเรียนแสดงออกถึงความตั้งใจและความรับผิดชอบในการท าหน้าที่หรือ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
ก าลังสติปัญญา ไม่ย่อท้อ เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย  

 
2.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมความมุ่งมัน่ในการท างาน 

องค์ประกอบของ พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานนั้น คือพฤติกรรมในรูปแบบ 
ต่างๆ ที่น าไปสู่การเป็นพฤติกรรมความมุ่งมั่นอย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ  
ของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไว้ดังนี ้

ยงยุทธ ชมไชย (2557: 12) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของความมุ่งมั่นในการท างาน  
ไว้ว่า ต้องประกอบไปด้วย ความตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน เอาใจใส่ต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส า เร็จ ปรับปรุงและ 
พัฒนาการท างานด้วยตนเอง ตลอดจนการท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งาน  
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ศศิธร รณะบุตร (2557: 6) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของความมุ่งมั่นในการท างาน  
ไว้ว่า คุณลักษณะความมุ่งมั่นในการเรียนมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านเจตคติ 
ต่อการเรียน มีพฤติกรรมบ่งชี้ได้แก่ การคิดชิงบวก การเห็นคุณค่า การยอมรับ ความเชื่อมั่นและ 
ความรักและความศรัทธา (2) องค์ประกอบด้าน แรงจูงใจในการเรียน มีพฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่  
การตั้งเป้าหมาย ความพยายาม ความอดทน ความเชื่อมั่นในตนเอง และความภาคภูมิใจในตนเอง 
และ (3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้ได้แก่ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่  
การปรับตัว การวางแผน และการแก้ปัญหา 

จากองค์ประกอบของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานที่กล่าวมาข้างต้นสามารถ 
สรุปได้ว่า พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนนั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ใน 2 ด้าน คือ 

1. พฤติกรรมความมุ่งมั่นทางด้านการเรียน หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตน 
ของนักเรียนที่ ตั้งใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อครู อาจารย์และเพื่อน ในการเรียนมีความอดทน ทุ่มเท  
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ไม่ย่อท้อในการเรียน พยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและชื่นชม
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

2. พฤติกรรมความมุ่งมั่นทางด้านการด าเนินชีวิต หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตน
ของนักเรียนที่ ตั้งใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากบิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง  
หรือเพื่อน นอกเหนือจากการเรียน ความอดทน ทุ่มเท ไม่ย่อท้อ พยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ 
ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
2.3 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 

พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งต่อนักเรียน จึงได้มีผู้ศึกษาและ
ตั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไว้ดังนี้ 

1. ทฤษฎีความมุ่งมั่นในตนเอง (Self-determination) ของ Deci and Ryan (1985, 
อ้างถึงใน ศศิธร รณะบุตร, 2558: 16-18) เป็นทฤษฎีที่ได้ถูกน าไปใช้ และทดสอบอย่างแพร่หลาย  
และมีการวิจัยกว่า 800 เรื่อง ในวารสารวิชาการที่เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจภายใน  
แรงจูงใจภายนอก และการขาดแรงจูงใจ ทฤษฎีนี้ถูกสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาทาง 
จิตวิทยาสมัยใหม่ โดยอธิบายถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสร้าง 
แรงจูงใจให้กับตนเอง ซึ่งสันนิษฐานว่า มนุษย์มีเรื่องของการเรียนรู้ ความสามารถ การพัฒนาตนเอง   
ประสบการณ์ และการมีสุขภาวะที่ดีมาตั้งแต่เกิด โดยมีลักษณะนิสัยที่จะไปสู่การเจริญเติบโต   
การเรียนรู้สิ่งที่ท้าทายจากสภาพแวดล้อมทางสังคม และการรวมองค์ประกอบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน  
ที่มาจากประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อน าไปสู่ความสอดคล้อง ที่ตรง 
กับความรู้สึกของตนเองและพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นบุคลิกภาพของตนเอง การรับรู้ถึง  ความรู้สึก 
ในการควบคุมพฤติกรรมตั้งแต่เริ่มต้นเข้าร่วมการคงอยู่ของพฤติกรรม และการเลิกท ากิจกรรมยังรวม 
ไปถึงแรงจูงใจของบุคคลที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคม  เพื่อไปสู่การพัฒนา
พฤติกรรม และการมีสุขภาวะที่ดีในตนเอง เช่น สุขภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกายและใจ เป็นต้น 
ดังนั้น ทฤษฎีความมุ่งมั่นใน ตนเองถือเป็นแนวทางหนึ่งของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ 
สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการกระท า ของบุคคลกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นพื้นฐานในการท านาย 
การก าหนดตนเองในการปฏิบัติ พฤติกรรม เรียนรู้ประสบการณ์ และการพัฒนาตนเองให้ส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 

 ทฤษฎีความมุ่งมั่นในตนเอง จึงประกอบไปด้วยทฤษฎีย่อย 5 ทฤษฎี ที่อธิบายถึงความ
ชัดเจนในกระบวนการทางจิตวิทยาสังคม ได้แก ่ 

 1. Cognitive evaluation theory (CET) เป็นทฤษฎีที่ อธิบายแรงจู ง ใจภายใน  
ที่มีพื้นฐานมาจากความพึงพอใจที่ เกิดจากพฤติกรรมของตนเอง  เป็นการกระท าจากตนเอง 
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หรือตอบสนองความรู้สึกเพื่อตนเอง ได้แก่ ความสนุกสนาน ความพึงพอใจและความสนใจ นอกจากนี้  
ยังอธิบายถึงลักษณะเฉพาะจากการประเมินปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อ การพัฒนา
แรงจูงใจภายใน ซึ่งมีผลสัมพันธ์กับการรับรู้จากภายในตัวเอง  เช่น ก่อให้เกิด ความสนุกสนาน  
ความท้าทาย และความพึงพอใจ 

  จากทฤษฎีแรงจูงใจภายใน พบว่า แรงจูงใจสามารถเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างานได้ เนื่องจาก บุคคลจะแสดงพฤติกรรมความมุ่งมั่นก็ต่อเมื่อเป็นความต้องการ 
จากตนเองหรือความรู้สึกเพื่อตนเอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ชัดเจนที่จะแสดงออกถึงความมุ่งมั่น  
ที่เกิดจากแรงจูงใจภายในตนเอง 

 2. Organismic integration theory (OIT) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงการมุ่งความสนใจ  
ตามความคิดที่มีอยู่ภายในตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมจากปัจจัยที่พัฒนาความหลากหลาย  
ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของแรงจูงใจภายนอกลักษณะขององค์ประกอบที่อยู่ภายในตนเอง   
(Properties) การตัดสินใจ และผลลัพธ ์

  จากทฤษฎีที่ อธิบายถึ งการมุ่ งสนใจ ตามความคิดที่ มี อยู่ ภายในตนเอง  
มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน เนื่องจากเป็นการแสดงพฤติกรรม  
ที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก ที่น าไปสู่การตัดสินใจ และผลลัพธ์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพฤติกรรม  
ความมุ่งมั่นในการท างาน ที่สิ่งส าคัญคือเป้าหมายหรือความส าเร็จ 

 3. Causality orientation theory (COT) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความแตกต่าง 
ของลักษณะนิสัยในการหล่อหลอมตนเองจากสิ่งแวดล้อมในการก ากับพฤติกรรมไปยังสิ่งที่ตั้งใจ 
หรือต้องการ และจัดการกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ โดยการสนับสนุนตนเองให้มีความมุ่งมั่นด้วยตนเอง  
ซึ่งมาจากการประเมิน 3 ลักษณะของการหล่อหลอมจากเหตุผลภายในตนเอง (Causality orientations)  
ได้แก่ ด้านการหล่อหลอมความมีอิสระ  (Autonomy orientation) ซึ่งเป็นพฤติกรรม ที่บุคคล 
ได้ปฏิบัติหรือแสดงความต้องการของตนเองมาเป็นพฤติกรรมจากสิ่งที่ตนเองสนใจ  หรือ เห็นคุณค่า 
จากสิ่งที่เกิดขึ้น ด้านการหล่อหลอมจากการถูกก าหนด (Control orientation) ได้แก่ พฤติกรรม 
ที่บุคคลนั้นได้ปฏิบัติจากรางวัล สิ่งที่เป็นประโยชน์ และการได้รับการยอมรับ และ สุดท้ายด้านการ 
หล่อหลอมแบบไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือขาดการจูงใจ  (Impersonal or amotivated orientation)  
ที่แสดงลักษณะโดยความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถ  การรับรู้เหตุผล ภายในตนเอง 
จึงมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ถึงพฤติกรรมการมีอิสระในตนเอง 

  จากทฤษฎีในความแตกต่างของ  ลักษณะนิสัย ใน การหล่อหลอมตนเอง 
จากสิ่งแวดล้อมในการก ากับพฤติกรรมไปยังสิ่งที่ตั้งใจ ต้องการ และจัดการกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ  
โดยการสนับสนุนตนเองให้มีความมุ่งมั่นด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
โดยตนเองเป็นคนก าหนดพฤติกรรมเป็นหลกั 
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 4. Basic psychological needs (BPN) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงว่ามนุษย์ทุกคนมี   
ความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยา และมีความสัมพันธ์ต่อความรู้สึกในการรับรู้ไปถึงจิตวิทยา สุขภาพ  
การเพิ่มขึ้นของการมีสุขภาวะที่ดี  และส่งผลต่อความรู้สึกในความพึงพอใจต่อความต้องการ  
ขั้นพื้นฐานในความต้องการเป็นคนที่มีความสามารถรู้สึกถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม  
ทางสังคม  และปรารถนาถึงผลของความส า เร็จ ความรู้สึกของการรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่มี   
ความสามารถคือสิ่งที่จ าเป็นส าหรับบุคคลไปสู่ความท้าทาย การเรียนรู้ และการพัฒนา ความต้องการ 
ความมีอิสระในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลได้เริ่มต้นในการปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งเป็นความรู้สึก  
จากการส่งเสริมถึงความจ าเป็นส าหรับการจูงใจพฤติกรรมให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และความต้องการ  
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

  จากทฤษฎีที่อธิบายถึงว่ามนุษย์ทุกคนมี ความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยา  
เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่คนจะรู้สึกถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และความต้องการ  
ขั้นพื้นฐานก็จะเป็นตัวที่ท าให้บุคคลจ าเป็นต้องแสดงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานออกมา 

 5. Goal content theory (GCT) เป็นทฤษฎีที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่เด่นชัด  
จากเป้าหมายของแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก  รวมไปถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจ  
และสุขภาพ ซึ่งความแตกต่างนั้นเป็นเหตุผลของการแสวงหาเป้าหมายจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุผล   
ของการจูงใจจากภายในและภายนอก โดยมีสิ่งที่อยู่ตรงกลางของเหตุผลนั่นคือสมมุติฐานตาม ทฤษฎี 
ความมุ่งมั่นในตนเอง จึงมีขอบเขตของการศึกษา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจที่สนใจถึงว่า ท าไม 
หรือเหตุผลอะไรที่อยู่ภายใต้การเพิ่มขึ้นของพฤติกรรม และเนื้อหาของเป้าหมายว่าอะไรหรือ การรับรู้
วัตถุประสงค์ของเป้าหมายว่าท าไมจึงท าให้เกิดความมุ่งมั่นการมีเป้าหมายทั้งสองลักษณะ จึงเป็นสิ่งที่
มีความแตกต่างจากความพึงพอใจต่อความต้องการพื้นฐาน 

 จากทฤษฎีที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่เด่นชัด  จากเป้าหมายของแรงจูงใจ 
ภายในและแรงจูงใจภายนอก ซึ่งเน้นไปในเรื่องของเป้าหมาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ที่เน้นไปที่เป้าหมาย หรือความส าเร็จเป็นส าคัญ 

 ซึ่งจากทฤษฎีที่กล่าวมาในภาพรวม พบว่า ทุกทฤษฎีล้วนแล้วเป็นส่วนประกอบ 
ที่น าไปสู่พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจภายในตนเองที่คอยก าหนด
พฤติกรรมของตนเอง แรงจูงใจภายนอกที่มีอิทธิพล ต่อสิ่งที่มุ่งความสนใจ การก ากับพฤติกรรม 
ที่เกิดจากการกล่อหลอม หรือสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล ความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่จะ  
แสดงพฤติกรรมบางอย่าง และแรงจูงใจภายในและภายนอกที่ก าหนดพฤติกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมาย 

ทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐานของ Maslow 
สุรางค์ โค้วตระกูล (2550: 159) ได้กล่าวว่า คนทุกคนมีแรงจูงใจที่จะประกอบกิจกรรม 

อยู่เสมอ ถือว่าแรงจูงใจเป็นแรงขับที่ให้มนุษย์เจริญเติบโตและพัฒนา  หรือพฤติกรรมของมนุษย์ 
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เป็นผลของ “grorth principle” หรือ “หลักการความเจริญเติบโต” ภายในตัวของทุกคน Maslow 
ได้กล่าวถึง ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในขั้นที่ 4 คือ ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า  
(Esteem needs) ซึ่งความต้องการนี้จะประกอบด้วยความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ ต้องการ 
ที่จะให้ผู้อื่นเห็นว่าตนมีความสามารถ  มีคุณค่าและมีเกียรติ ต้องการได้รับความยกย่องนับถือ 
จากผู้อื่น ผู้ที่มีความสมปรารถนาในความต้องการนี้จะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตนเอง เป็นคนมีประโยชน์ 
และมีค่าตรงข้ามกับผู้ที่ขาดความต้องการประเภทนี้ จะรู้สึกว่าตนไม่มีความสามารถและมีปมด้อย  
มองโลกในแง่ร้าย ความต้องการในขั้นนี้เมื่อได้รับการส่งเสริม ก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกระตือรือร้น  
มีความมุ่งมั่นต้ังใจท างาน เอาใจใส่ในงานมากขึ้นเพื่อตอบสนองในความต้องการในขั้นนี้ 

ดังนั้นความต้องการพื้นฐานขั้นที่ 4 ของ Maslow จึงเป็นสิ่งที่ส่งผลให้แสดงพฤติกรรม
ความมุ่งมั่นของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ ซึ่ง
ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ จ าเป็นต้องมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน เป็นสิ่งส าคัญ 

 
2.4 ปัจจัยที่มผีลต่อความมุง่มั่นในการท างาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยในทางบวก 
และทางลบ ซึ่งปัจจัยทางบวกเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้แสดงออกถึงพฤติกรรมในความมุ่งมั่นในการท างาน 
ได้มากขึ้น และปัจจัยทางลบ คือปัจจัยที่มีผลในการยับยั้ง หรือลด การแสดงออกของพฤติกรรม  
ความมุง่มั่นในการท างาน ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
 อารี พันธ์มณี (2546: 40) กล่าวว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

หรือการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคหมายถึงบุคคลที่มีความอดทนจิตใจเข้มแข็งและมีเป้ าหมาย 
ชัดเจนแน่นอนมีความเข้าใจโลกสามารถอดทนต่อความเหนื่อยยากล าบาก ความเจ็บปวด การรอคอย 
อดทนต่อความเหนื่อยหน่าย มุ่งมั่น ฟันฝ่าอุปสรรคและแก้ปัญหาให้ได้ 

 หทัยชนก พันพงศ์ (2555: 4) การควบคุมตนเอง เป็นควบคุมการแสดงออก 
ของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้วยตนเอง สามารถยับยั้งระงับพฤติกรรมได้ด้วยการแสดงพฤติกรรม 
ด้านบวก ควบคุมพฤติกรรมตนเองโดยมุ่งหวัง ตั้งใจฟันฝ่าอุปสรรคให้การท างานประสบความส าเร็จ 

 ดังนั้น ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคนั้นจะต้องมีความอดทน  
สามารถควบคุมตนเองได้ ในด้านของความคิด สติ อารมณ์ รวมถึงการแสดงออกของพฤติกรรม  
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ฟันฝ่าอุปสรรคที่ที่พบเจอได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อย หรืออาจจะเป็น 
ปัญหาปานกลางหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ได้ ซึ่งความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค  
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการแสดงออกในด้านของความมุ่งมั่นในการท างาน 
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2. การสนับสนุนทางสังคม 
 วัฒนา พาผล (2551: 34) ให้นิยามการสนับสนุนทางสังคมว่าหมายถึงการที่บุคคล 

ได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์สิ่งของความรู้ ข้อมูลข่าวสารเงินทองแรงงาน
จากบุคคลแวดล้อม 

 สมจิตร หนุเจริญกุล (2553: 16) ได้แบ่งชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคมเป็น 3 ชนิด 
 1. การสนับสนุนโดยการให้ข้อมูลข่าวสาร (Information Support) การให้ความรู้ 

ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหา และให้ข้อมูลป้อนกลับพฤติกรรมและการปฏิบัติของบุคคล 
 2. การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotion Support) การให้ความส าคัญ การให้ความ

มั่นใจ และความรู้สึกที่จะพ่ึงพาและไว้วางใจ ท าให้รู้สึกว่าได้รับความเอาใจใส่ หรือความรัก 
 3. การสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม (Tangible Support) เป็นการให้สิ่งของ การให้รางวัล 

เพื่อให้บุคคล รู้สึกที่ไว้วางใจ สามารถที่จะพึ่งพาและไว้วางใจได้ ท าให้รู้สึกได้รับความเอาใจใส่  
หรือความรัก 

 จริยาวัตร คมพยัคฆ์ (2552: 36) ได้แบ่งแหล่งของการสนับสนุนทางสังคม เป็น 2 กลุ่ม 
 1. กลุ่มสังคมปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน หรือเรียกรวมว่า 

กลุ่มที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ 
 2. กลุ่มสังคมทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสังคมอื่นๆ หรือเรียกรวมว่า กลุ่มที่

ช่วยเหลือในวิชาชีพ 
 ไพศาล แย้มวงษ์ (2555: 11) การสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนเกิดขึ้นจาก 3 กลุ่ม  

ได้แก่ 
 1. อาจารย์ ได้แก่ ครู อาจารย์ ผู้ท าหน้าที่สอน ผู้ดูแลศูนย์เยาวชน 
 2. ครอบครัว ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติพี่น้อง 
 3. เพื่อน ได้แก่ เพื่อนร่วมชั้น เพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนที่ร่วมกิจกรรม 
 โดยสรุป การสนับสนุนทางสังคม คือ การที่บุคคลได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร ด้านอารมณ์ หรือด้านของสิ่งของหรือรางวัล  
โดยเป็นการได้รับแรงสนับสนุนจาก ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน ถ้าเป็นนักเรียน อาจจะรวมไปถึง  
การได้รับแรงสนับสนุนจาก ครู อาจารย์  ซึ่งการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมเหล่านี้ ถือเป็นอีกปัจจัย 
หนึ่งที่นักเรียนจะสามารถแสดงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานได้ดียิ่งขึ้น 

3. แรงจูงใจ 
อารี พันธ์มณี (2546: 269) ได้ให้นิยามแรงจูงใจ ว่าเป็นการน าปัจจัยต่างๆ ที่เป็น 

แรงจูงใจมาผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไข  
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ที่ต้องการ ปัจจัยต่างๆ ที่น าอาจจะเป็นเครื่องล่อรางวัล การลงโทษ การท าให้เกิดการตื่นตัวรวมทั้ง 
ท าให้เกิดความคาดหวัง  

มัลลิกา ต้นสอน (2544: 194) ได้ให้นิยามแรงจูงใจว่าหมายถึงความยินดีและความ 
เต็มใจของบุคคลที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายบุคคลที่มีแรงจูงใจ 

วิวัฒน์ แสงเพ็ชร (2560: 11) แรงจูงใจในการท างานคือ สิ่งที่เป็นพลังงานกระตุ้น 
ให้แต่ละบุคคลกระท าพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ชี้ทิศทางหรือเพื่อให้บุคคลกระท าพฤติกรรมเพื่อบรรลุ  
เป้าหมายของแต่ละคนและเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนรักษาพฤติกรรมนั้นๆ ให้คงอยู่ 

แรงจูงใจ เป็นการสร้างแรงผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ก าหนด  
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขที่ต้องการด้วย ความยินดีและความเต็มใจของบุคคลที่จะทุ่มเท 
ท างาน การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ก าหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และกระท าด้วย
ความทุ่มเท และเต็มใจ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการกระท าที่แสดงออกถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่น 
ในการท างานทั้งสิ้น 

จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
และประกอบไปด้วยความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค การได้รับแรงสนับสนุน รวมไปถึง 
แรงจูงใจ 

 
2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 

พระอ านาจ อตฺกาโม (2555: 83) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 280 คนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
บางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ด้านมุ่งมั่นในการท างาน เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน อยู่ในระดับมาก ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือนักเรียนเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก 

ฉัตรลดา เพ็งผลา (2557: 78) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความมุ่งมั่นในการเรียน และเจตคติ ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 พบว่า ผลการศึกษาความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 อยู่ใน ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.56 

สุมาลี วงศ์ษา (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความ 
มุ่งมั่นการท างานของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเปรียบเทียบ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดนครพนมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน 
ในระดับปานกลาง 
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน พบว่า 
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน ส่วนมาก พบว่า นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3  
มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 

 
3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง 

 
3.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง 

การควบคุมตนเอง เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้อง และส่งผลถึงพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างาน ซึ่งได้มีนักวิชาการให้ความหมายของการควบคุมตนเอง ไว้ดังนี ้

บริกแฮม (Brigham, 1978: 267, อ้างถึงใน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542:  
12-13) กล่าวว่า การควบคุมตนเองเป็นความสามารถของบุคคลที่จะควบคุมพฤติกรรมของตน  
โดยการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของตน และ บุคคลยิ่งเรียนรู้ ที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองมากเท่าไร  
เขาจะยิ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตของตนเองมากขึ้นเท่านั้น 

แคนดิน (Kazdin, 1984: 96, อ้างถึงใน ปอแก้ว ศิริจันทร์, 2546: 33) ได้ให้ความหมาย 
ของการควบคุมตนเองไว้ว่า โดยทั่วไปแล้วการควบคุมตนเองหมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลกระท า  
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ โดยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตนเองพิจารณาตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง 

แบนดูรา (Bandura, 1977: 140) ได้ให้ความหมายของการควบคุมตนเอง ไว้ว่าหมายถึง  
ความสามารถในการก าหนดตนเองของบุคคล ด้านความคิด ความรู้สึก และการท าให้เป็นไปในทิศทาง 
ที่บุคคลต้องการ ไม่ว่าจะเผชิญปัญหาอุปสรรคใดๆ หรืออยูใ่นสภาพที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในใจ 

ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540: 326) ได้ให้ความหมายของการควบคุมตนเอง ไว้ว่า 
หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยบุคคลนั้นเป็นผู้ก าหนด
พฤติกรรมเป้าหมายเลือกวิธีและการด าเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายของตน 

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2536: 328) กล่าวว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถ 
ของบุคคลที่จะควบคุมพฤติกรรม ของตนเอง โดยเลือกพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายและกระบวนการ 
ที่น าไปสู่เป้าหมายได้ด้วยตนเอง 

กาญจนา พูนสุข (2542: 11) กล่าวว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง กระบวนการที่บุคคล 
กระท าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน  
ซึ่งจะต้องเลือกกระท าพฤติกรรม ที่ให้ผลกรรมขัดแย้งกัน คือ มีความน่าพอใจมากกว่าหรือน้อยกว่า 

ปอแก้ว ศิริจันทร์ (2546: 34) กล่าวว่าการควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถที่จะ 
กระท าพฤติกรรมด้วยเหตุผล และความอดทน เพื่อให้เกิดผลดีตามที่ต้องการหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี  
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ที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการลดอิทธิพลภายนอกลง และท าให้บุคคลมีอิสระที่จะก าหนด
พฤติกรรมของตนมากขึ้น 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 1) กล่าวว่า การควบคุมตนเองหมายถึง ความสามรถ 
ในการระงับยับยั้ง ความต้องการของตนเองในขณะนั้น สามารถบังคบตนเองไม่ปฏิบัติตามความ  
ต้องการของตน เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิ เห็นผลเสียมากกว่าผลดีหากกระท าลงไป เกรงว่า 
จะได้รับโทษ หรือตัดสินใจเลือกอีกสิ่งหนึ่งที่น่าปรารถนามากกว่าแม้ต้องรอคอย 

หทัยชนก พันพงค์ (2555: 9) กล่าวว่า การควบคุมตนเอง คือ ความสามารถของบุคคล 
หนึ่งที่ใช้กับตนเองเพื่อมิให้แสดงพฤติกรรมในเชิงลบบางชนิดบางสถานการณ์ สามารถสรุปได้ว่า 
การควบคุมตนเองหมายถึงความสามารถของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมในเชิงบวกออกมา  
อย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะข่มพฤติกรรมในเชิงลบหรือที่ไม่พึงปารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในสถานการณ์แบบใดก็ตาม 

จากความหมายของ การควบคุมตนเอง หมายถึง การกระท าของนักเรียนโดยนักเรียนนั้น 
เป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมของตนเองโดยมีการยับยั้งชั่งใจในการกระท า หรือแสดงออกของนักเรียน 
ในการท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และละเว้นจากการกระท าที่ไม่พึงประสงค์ในด้านการเรียนและ  
การด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการอดทน พากเพียรในการกระท าสิ่งที่ถูกต้องซึ่ง เป็นพฤติกรรมที่ส่งผล 
ต่อพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน โดยแบ่งพฤติกรรมเป็น 3 ด้าน คือ 

1. ด้านการกระท า หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการกระท าของตนเอง 
2. ด้านการคิด หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายของเรื่องราวต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
3. ด้านการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการเลือกตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ต่อเหตุการณ์นั้นๆ 
 
3.2 ความส าคญัของการควบคุมตนเอง 

การควบคุมตนเอง ถือว่ามีความส าคัญต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากถ้าบุคคลใดสามารถควบคุมตนเองได้เป้นอย่างดี ก็สามารถท าให้บุคคลน้ันประสบความส าเร็จ 
หรือบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งหัวใจหลักของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานนั้นคือการประสบ  
ความส าเร็จ หรือบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน  

ณัฐวัตร ลุณหงส์  (2544: 16) กล่าวว่า การควบคุมตนเองเป็นปัจจัยภายใน คือ  
เป็นจิตลักษณะชนิดหนึ่งที่มีอิทธิพลของพฤติกรรมของนักเรียนเกือบทุกด้าน นักเรียนที่มีการ 
ควบคุมตนเองสูงจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเรียน เกี่ยวกับครู อาจารย์ มีการก้าวร้าวน้อย  
และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่นๆ น้อย การควบคุมตนเองเป็นจิตลักษณะที่ส าคัญต่อพฤติกรรมมนุษย์  
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เพราะเป็นลักษณะทางจิตใจที่ก าหนดให้บุคคลมีการกระท าในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือละเว้นจาก 
การกระท าบางชนิด และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี หรือสามารถกระท าพฤติกรรมด้วยเหตุผลและความอดทน 

วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ (2549: 117) กล่าวว่า การฝึกสติและสมาธิเป็นเครื่องมือ 
ที่อ านวยให้เกิดการควบคุมตนเอง โดยการควบคุมตนเองจะเริ่มจากการที่บุคคลจะตระหนักถึง  
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา และพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมที่  
ต้องการให้เกิดขึ้น จากการฝึกสติท าให้บุคคลเกิดการตระหนักรู้ หรือการรู้ตัวถึงสถานการณ์ ความรู้สึก  
ความคิด และการกระท าที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อบุคคลเกิดการตระหนักรู้  
ในเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงไปสู่พฤติกรรมได้เร็วขึ้น หรือมีการตระหนักรู้ได้ทันในการกระท าพฤติกรรม  
นั้นๆ ทั้งนี้การฝึกสมาธิ และสติ ต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกัน คือ การฝึกสมาธิจะส่งเสริมให้เกิดสติ  
และการฝึกสติก็ส่งเสริมให้เกิดสมาธิด้วย 

หทัยชนก พันพงศ์ (2555: 29) กล่าวว่า การควบคุมตนเองมีความส าคัญต่อบุคคลหลาย 
ประการ ทั้งในฐานะที่ส่งเสริม พฤติกรรมอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การควบคุมตนเอง 
ช่วยให้บุคคลปรับพฤติกรรมตนเอง กระบวนการที่ส าคัญของการควบคุมตนเอง คือบุคคล 
เป็นผู้ด าเนินการในการปรับพฤติกรรมด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเลือกเป้าหมายตลอดจน  
วิธีการด าเนินการทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ดังนั้นแนวคิดการควบคุมตนเองจึงอาจมองได้ 
ในแง่ของความเข้นของพฤติกรรมของบุคคลนั้น คือถ้าบุคคลนั้นมีทักษะในการควบคุมตนเองได้ดี 
สิ่งเร้าภายนอกจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลนั้นน้อยมาก ในทางกลับกัน ถ้าบุคคลนั้นถ้าบุคคล  
นั้นมีการควบคุมตนเองได้ระดับต่ าสิ่งเร้าภายนอกจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเขามาก 

การควบคุมตนเองเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานเนื่องจาก  
การควบคุมตนเองเป็นการกระท าของบุคคลโดยบุคคลนั้นเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมของตนเองมีการ
ยับยั้งชั่งใจในการกระท า หรือแสดงออกของบุคคลในการท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และละเว้นจาก 
การกระท าที่ไม่พึงประสงค ์สิ่งเหล่านี้จะท าให้การกระท าสิ่งต่างบรรลุเป้าหมายหรือส าเร็จได้ ซึ่งนั้นคือ 
สิ่งส าคัญของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
 
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของ

นักเรียน 
สุรีย์พร ปานยิ้ม (2558: 98) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเรียนให้มีความมุ่งมั่นและอดทน 

เพื่อความส าเร็จ ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัด  
นครราชสีมา พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมที่มีระดับพฤติกรรมการควบคุม 
ตนเองอยู่ในระดับมาก จะมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นและอดทนในการเรียน เพื่อความส าเร็จอยู่ในระดับ 
มาก โดยมีตัวบ่งชี้พฤติกรรมได้แก่ ตั้งใจเรียนมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อ  
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ในระดับต่อไป พยายามแก้ไขงานที่ท าผิดโดยไม่ท้อแท้ มีความเอาใจใส่ต่อการเรียนรั บผิดชอบ 
และสนใจเรียน ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงตามก าหนด 

หทัยชนก พันพงศ์(2555 : 83) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน พบว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับสูง  
จะส่งผลต่อพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนอยู่ในระดับสูง 

จารุวรรณ ภัทรจารินกุล (2555: 101) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 235 พบว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมการควบคุม 
ตนเองอยู่ในระดับมากจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 
อยู่ในระดับมาก 

จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าการควบคุมตนเองนั้น เป็นการควบคุมตนเอง 
ให้กระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่าง และบุคคลที่มีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง  
ในระดับสูงนั้นมักจะสามารถที่แสดงพฤติกรรม หรือควบคุมพฤติกรรมตนเองเพื่อที่จะน าไปสู่เป้าหมาย 
หรือกระท าสิ่งใดให้ส าเร็จได้ เพราะฉะนั้นการควบคุมตนเองจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ แสดงถึง 
การมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานที่น าไปสู่การส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้ 
 

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับแรงสนับสนนุจากครอบครัว 
 
4.1 ความหมายของแรงสนบัสนนุจากครอบครัว 

ครอบครัวถือเป็นสถาบันสังคมแรกที่นักเรียนทุกคนด าเนินชีวิตอยู่ ดังนั้นแรงสนับสนุน
จากครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่สนับสนุน ให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาก ซึ่งเกิดจากการหล่อ
หลอม ปลูกฝัง ถ่ายทอด รวมไปถึงการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายของแรง
สนับสนุนจากครอบครัว ไว้ดังนี ้

วอทแมน (martmaan, 1984: 25-34, อ้างถึงใน มุกข์ดา ผดุงยาม , 2545: 74) ได้ให้ 
ความหมายของ การสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึง การสนับสนุนของครอบครัวช่วยกระตุ้น  
ให้รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดแรงจูงใจ และสามารถเผชิญปัญหาได้ดี ซึ่งช่วยแสวงหาความรู้ต่างๆ 

กมลทิพย์ อาจหาญ (2553: 30) กล่าวว่าแรงสนับสนุนจากครอบครัว คือ การที่บุคคล 
ได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ สังคม การให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ การให้  
ค าปรึกษา ค าแนะน า เงินทอง วัตถุสิ่งของ จากครอบครัว บิดา มารดาและญาติพ่ีน้อง 



 26 

 

วัฒนา พาผล (2551: 34) ได้ให้ความหมายว่า แรงสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึง  
การที่บุคคลได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ สิ่งของ ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  
เงินทอง แรงงานอันได้แก่ บิดามารดา ญาติพี่น้อง ซึ่งเป็นการเสริมให้บุคคลนั้นเกิดการเห็นคุณค่า 
ในตนเอง และ เกิดความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว 

ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา (2556: 36 - 37) ได้ให้ความหมายของการสนับสนุนจากครอบครัว  
หมายถึง การที่บุคคลได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านอารมณ์ โดยบุคคลรับรู้ว่าได้รับความ 
รัก ความไว้วางใจ และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ การให้ก าลังใจ การแสดงความรัก  
ความผูกพัน การยอมรับนับถือกัน และการเห็นคุณค่าจากบุคคลในครอบครัว สิ่งของ เช่น การที่  
บุคคลได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือในด้านเงินทอง สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรง หรือการบริการ 
และแรงงาน ข้อมูลข่าวสาร โดยบุคคลได้รับค าแนะน า การให้แนวทาง และข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถ 
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและการเรียน จากครอบครัว จากบิดามารดา  
ญาติพี่น้องหรือผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคคลนั้นเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง และเกิด  
ความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

จากความหมายของแรงสนับสนุนจากครอบครัว สามารถสรุปได้ว่า แรงสนับสนุนจาก  
ครอบครัวหมายถึง หมายถึง การที่นักเรียนได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยนักเรียนรับรู้ว่าได้รับ
ความรัก ความไว้วางใจ และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ การให้ก าลังใจ การแสดงความ
รักความผูกพัน การยอมรับนับถือกัน และการเห็นคุณค่าจากบุคคลในครอบครัว เช่น การที่นักเรียน 
ได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือในด้านเงินทอง สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรง หรือการบริการและ
แรงงาน ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและการเรียน จากครอบครัว จากบิดามารดา  
ญาติพี่น้องหรือผู้ปกครอง และการสนับสนุนของครอบครัวจะช่วยกระตุ้นให้รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง  
เกิดแรงจูงใจ 
 
4.2 บทบาทของแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของ

นักเรียน 
พรพิมล เจียมนาครินทร์  (2538: 6) กล่าวว่า สถาบันครอบครัวมีบทบาทในการ 

ประคับประคอง สนับสนุนให้มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ปัจจัยของสถาบัน
ครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการวัยรุ่นคือ ให้การดูแลพัฒนาการทางด้านร่างกาย ให้วัยรุ่นได้รับ  
อาหารที่เป็นประโยชน์ มีการพักผ่อนนอนหลับตามความต้องการของร่างกาย มีการออกก าลังกาย 
ที่เหมาะสม และได้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กสนใจ ด้านจิตใจ สภาพแวดล้อมในครอบครัว 
มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น บิดา มารดา และผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน  
ซึ่งก าลังมีการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น ควรให้ความสนใจ เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และแบ่งเวลาให้กับ 
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เด็กมากขึ้น สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิต  
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ประจักษ์ กือเจริญ (2546: 20 - 22) กล่าวถึง อิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อการสนับสนุน 
ทางการเรียนไว้หลายประเด็น ได้แก่ 1) ความกดดันผู้ปกครองไม่ควรเข้มงวดมากเกินไปเพราะจะเกิด 
ความกดดันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก 2)การสนับสนุนทางจิตวิทยา ผู้ปกครองควรให้ 
ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแสดงความสนใจในบทเรียนที่ศึกษาเล่าเรียน และชมเชยเมื่อนักเรียนท า 
ได้ดี 3)ใช้ความช่วยเหลือเด็กเช่น ช่วยตรวจการบ้าน ช่วยอธิบายเรื่องต่างๆที่เด็กสงสัย 4) การกระตุ้น 
พัฒนาการทางสติปัญญา โดยฝึกนักเรียนให้มีความขยันหมั่นเพียร ช่วยเสริมทักษะต่างๆ 5) การแบ่ง 
เวลา ผู้ปกครองควรมีบทบาทในการแบ่งเวลา เช่น การแบ่งเวลาดูโทรทัศน์ เลือกรายการที่เหมาะสม 
กับนักเรียน และจัดตารางเรียนให้เหมาะสม จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยคาดว่า ครอบครัวนั้น 
มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานทั้งในด้านการเรียนและการด า เนิน 
ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง 

พิษณุ ลิมพะสูตร (2555: 18) กล่าวถึงอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อการสนับสนุน 
ทางการเรียนของนักเรียนไว้หลายประเด็นได้แก่  

1. ความกดดัน ผู้ปกครองไม่ควรเข้มงวดมากเกินไปเพราะจะเกิดความกดดันส่งผลกับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก  

2. การสนับสนุนทางจิตวิทยา ผู้ปกครองควรให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน แสดงความ
สนใจในบทเรียนที่ศึกษาเล่าเรียน และชมเชยเมื่อเด็กท าคะแนนได้ดี 

3. ความช่วยเหลือ ผู้ปกครองควรช่วยเหลือลูก เช่น ช่วยตรวจดูการบ้าน และช่วยอธิบาย
เรื่องต่างๆ ที่นักเรียนสงสัย  

4. การกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญา ผู้ปกครองควรกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญา 
โดยฝึกนิสัยให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้ ช่วยเพิ่มทักษะ ด้านการพูด ฟัง 
อ่าน และเขียน 

5. การแบ่งเวลา ผู้ปกครองควรมีบทบาทในการแบ่งเวลา เช่น การแบ่งเวลาดูโทรทัศน์ 
เลือกรายการที่เหมาะสมกับนักเรียน และจัดตารางเรียนที่เหมาะสม 

จากที่กล่าวมาบทบาทของครอบครัวนั้น มีผลต่อพัฒนาการวัยรุ่น ให้มีการพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับความกดดันที่วัยรุ่นได้รับจากครอบครัว การสนับสนุน
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากผู้ปกครอง ตลอดจนการมีบทบาทต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตของวัยรุ่น ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมที่วัยรุ่นแสดงออก  
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4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแรงสนับสนุนจากครอบครัวกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน
ของนักเรียน 
สถาบันครอบครัวมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมเรื่องการเรียนของนักเรียน ครอบครัว  

พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีบทบาทส าคัญยิ่ง ในการปลูกฝังพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานให้กับนักเรียน  
โดยวิธีต่างๆ จะท าให้นักเรียนตั้งใจ มุ่งมั่นและสนใจ ที่จะหาความรู้ที่เป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ดังมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวไว้ดังนี้ 

อมรรัตน์ กรมรินทร์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบความมุ่งมั่นในการ 
เรียนและ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน 
มีความมุ่งมั่นในการเรียนและ สถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียน 

อาจารีย์ ช่างประดับ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จังหวัด 
สิงห์บุรี พบว่า การสนับสนุนของผู้ปกครองและสัมพันธภาพของผู้ปกครองกับนักเรียนมีผลต่อ 
พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักเรียน 

จากผลงานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า แรงสนับสนุนจากครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือ 
ทางอ้อม ในเรื่องของการเลี้ยงดู การปลูกฝังพฤติกรรมต่างๆ จากครอบครัวการดูและเอาใจใส่ให้ 
ค าแนะน า การให้ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการสนับสนุนทางด้านสิ่งของ หรือเครื่องมือทั้งทางบวกและ
ทางลบ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญและส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานทั้งสิ้น 

 
5. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับแรงสนับสนนุจากโรงเรียน 

 
5.1 ความหมายของแรงสนบัสนนุจากโรงเรียน 

แรงสนับสนุนจากโรงเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน  
โดยที่มีครู บุคลากรภายในโรงเรียน เป็นผู้ให้แรงสนับสนุน ทั้งในรูปแบบของสิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร  
การให้ก าลังใจ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ในรูปแบบต่างๆ โดยความหมายของแรง
สนับสนุนจากโรงเรียนตามที่นักวิชาการได้ศึกษาความหมาย ไว้ดังต่อไปนี้  

เรวดี นามทองดี (2554: 10) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน หมายถึง  
การที่นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู หรือผู้บริหารของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะ หรือ  
พฤติกรรมบางอย่าง โดยให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร การให้ค าแนะน าปรึกษา การเปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น การยอมรับและการให้ก าลังใจ และการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
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อธิ ธนธรรมคุณ (2556: 105) ได้ให้ความหมายของ แรงสนับสนุนจากโรงเรียน หมายถึง  
การรับรู้ของนักเรียน ในการได้รับความรัก การยกย่อง การดูแลเอาใจใส่ รวมทั้งการช่วยเหลือ 
ให้ค าปรึกษาจาก ครู หรือบุคคลในโรงเรียน ที่ท าให้นักเรียนมี ก าลังใจรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า โดยการ 
แบ่งแรงสนับสนุนจากโรงเรียนออก เป็น 4 ด้าน คือ การสนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านการ 
ประเมิน การสนับสนุนด้านข้อมูล ข่าวสาร และการสนับสนุนด้านเครื่องมือสิ่งของ 

จากความหมายของแรงสนับสนุนจากโรงเรียนที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าแรงสนับสนุน 
จากโรงเรียน หมายถึง การที่นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู หรือผู้บริหารของโรงเรียน ส่งเสริม  
สนับสนุน ให้นักเรียนมีลักษณะ หรือ พฤติกรรม โดยให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การให้ค าแนะน า  
ปรึกษา ช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งพา การตักเตือน การเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น การยอมรับ 
และการให้ก าลังใจ และการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
5.2 บทบาทของครูและผูบ้ริหารในการส่งเสริมในเรื่องของแรงสนับสนุนจากโรงเรียน 

การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน เป็นการได้รับการปฏิบัติจากครู หรือผู้บริหาร
โรงเรียนให้นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่เหมาะสม ดังนั้นบทบาทของครู และผู้บริหารจึงมีหน้าที่
ส าคัญในการสนับสนุนให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ฟิชเชอร์ (Fisher, 1992, อ้างถึงใน นภเนตร ธรรมบวร, 2549: 199) กล่าวถึงบทบาทของ 
ครูในการส่งเสริมการเรียนให้กับนักเรียน ไว้ดังนี ้

1. กระตุ้นให้เด็กสร้างความเช่ือในตนเอง ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถรับผิดชอบ 
งานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น การรับผิดชอบต่อการบ้าน หรืองานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือ  
การช่วยงานที่บ้าน เช่น การช่วยผู้ปกครองท างานบ้าน การดูแลน้อง และมีการรายงานผล เมื่อท างาน
เสร็จสิ้นลง นอกจากนั้นควรมีการเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเลือกท ากิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนให้ความ
สนใจ และยอมรับในการกระท า และการตัดสินใจของเด็ก ผู้ที่เป็นครูควรให้การสนใจในการพูด  
ที่เด็กเสนอหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กมีความพอใจและภูมิใจในสิ่งที่ตนเป็น  
และความสามารถที่ตนม ี

2. การเข้าถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล การเข้าถึงหรือท าความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ในชั้นเรียนถือว่าเป็นความส าคัญและจ าเป็นมาก ส าหรับในชั้นเรียนที่มีนักเรียนจ านวนมาก ครูอาจไม่มี 
โอกาสในการท าความรู้จักหรือพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตามครูสามารถสื่อสารกับ 
นักเรียนผา่นทางการแลกเปลีย่นบันทึกได้ 

3. การฟังด้วยความเอาใจใส่ การพูดคุยกับนักเรียน และการฟังด้วยความเอาใจใส่จะท า 
ให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับความสนใจจากครูอย่างจริงจัง ในขณะที่ตนก าลังพูด 
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4. การแสดงความจริงใจ การแสดงความจริงใจหมายถึง การมีความรู้สึกร่วมกับนักเรียน 
ในการท ากิจกรรม หรือการพูดคุยและค าแนะน าเรื่องต่างๆ แก่นักเรียน ในการแสดงความจริงใจ  
ต่อนักเรียนไม่ว่าจะเป็น การแสดงออกด้วยน้ าเสียง สีหน้า ท่าทางหรือการสบตา ครูควรมีพื้นฐาน  
อยู่บนความจริง และเหมาะสมกับสถานการณ ์

5. ครูควรมีการสื่อสารกับนักเรียนด้วยความชัดเจน 
6. ควรมีการส่งเสริมหรือจัดสภาพแวดล้อมส าหรับการคิด และการเรียนรู้ ส าหรับ 

นักเรียนในการจัดการชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้ ครูสามารถจัดมุมหนึ่งมุมใด  
ในชั้นเรียนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิด เช่น อาจมีมุมค าถามที่เกี่ยวกับความรู้รอบตัว เพื่อ 
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สามารถค้นคว้า และหาค าตอบที่ถูกต้อง ได้ในขณะเดียวกัน ครูอาจ  
เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้ตั้งค าถามเองก็ได้ 

บทบาทของผู้บริหารที่ส่งผลต่อนักเรียนซึ่งบทบาทของผู้บริหารนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้อง 
กับนักเรียนโดยตรง แต่เป็นการก ากับดูแลบุคคลากรของโรงเรียน เพื่อนที่จะส่งผล ไปสู่นักเรียน 
อีกทางหนึ่ง 

วัชรี เลี่ยนบรรจง (2556: 3) บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อนักเรียน มีบทบาทที่ส าคัญ คือ 
1. บทบาทในการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ คือ การบริหารจัดการที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งค านึงถึงความต้องการ ความแตกต่าง ความสนใจ ความเอื้ออาทร ความต้องการ 
มีส่วนร่วม ของผู้เรียนทุกคน วิสัยทัศน์นี้จะส่งผลให้ บริหารปรับพฤติกรรมการบริหารให้เป็น 
แบบอย่างแก่ครู ซึ่งจะถ่ายโอนไปถึงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

2. บทบาทในการสนับสนุนการนิเทศ และจัดการเรียนรู้ คือ การที่ ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีนต่อไป 

3. บทบาทในการก ากับติดตามประเมินผล คือการที่ ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาท 
ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดย เริ่มการสร้างความตระหนัก 
ในความส าคัญของการก ากับ ติดตามและประเมินผล การวางแผนก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
การด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผล และการสรุปผลการด าเนินการ 

จากข้อมูลการสนับสนุนจากโรงเรียน สามารถสรุปว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน  
คือการที่นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู หรือผู้บริหารของโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน  
มีลักษณะ หรือ พฤติกรรม โดยให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือ เป็นที่ 
พึ่งพา การตักเตือน การเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น การยอมรับและการให้ก าลังใจ และ 
การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนา  
ปรับปรุง แก้ไข หรือด ารงไว้ส าหรับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
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5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแรงสนับสนุนจากโรงเรียนกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการ
ท างานของนักเรียน   
โรงเรียน มีบทบาทในการกระตุ้นให้นักเรียนท าการบ้าน ท างานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน และมีความเพียร
พยายาม อดทน และชื่นชมกับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ ซึ่งมีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
บทบาทของโรงเรียนดังนี้ 

ฤติมา รักษารักษ์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แรงสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมความมุ่งมั่นด้านการเรียนของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
พบว่า แรงสนับสนุนจากโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความมุ่งมั่นด้านการเรียนของนักเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 

เบ็ญจมาศ สุขศรีเพ็ง (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนใน อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ครู  
หรืออาจารย์ เป็นปัจจัยอันดับที่หนึ่ง ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
ด้านพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น แรงสนับสนุนจากโรงเรียน เป็นการที่นักเรียนได้รับการ
ปฏิบัติจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรโดยการให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือเป็น
ที่พึ่งพา ตักเตือนการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น การยอมรับ การให้ก าลังใจ การส่งเสริมกิจกรรม  
ต่างๆ ที่เหมาะสม มีส่วนช่วยในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่น  
ในการท างานของนักเรียนทั้งสิ้น 
 

6. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับแรงสนับสนนุจากกลุ่มเพื่อน 
 
6.1 ความหมายของแรงสนบัสนนุจากกลุ่มเพื่อน 

กลุ่มเพื่อนถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะเพื่อนเป็นบุคคลที่อยู่ 
ใกล้ชิด กับตัวนักเรียนทั้งในขณะอยู่ที่โรงเรียนและนอกเหนือจากเวลาเรียน ดังนั้น แรงสนับสนุนจาก 
กลุ่มเพื่อนจึงเป็นสิ่งที่มีผลต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก แรงสนับสนุนจากลุ่มเพื่อนตามที่นักวิชาการ  
ได้ศึกษาความหมาย ไว้ดังต่อไปนี้  

จิราพร เพชรด า (2554: 16) ได้ให้ความหมายของ แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ว่าหมายถึง  
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนทางอารมณ์  
ซึ่งเกิดจากความใกล้ชิดผูกพัน และการให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจการให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูล  
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ข่าวสารและค าแนะน าต่างๆ การช่วยเหลือโดยการให้วัตถุสิ่งของ หรือบริการตลอดจนการให้ข้อมูล
ความรู้และประเมินตนอง 

ไพบูลย์ แย้มกสิกร (2555: 21) กล่าวว่า แรงสนับสนุนจากเพื่อน หมายถึง การที่เพื่อน 
ได้รับความเห็นใจ ความอาใจใส่ ความห่วงใย และการช่วยเหลือโดยตรงในเรื่อง วัสดุอุปกรณ์ เงิน 
เวลา การแบ่งเบาภาระงาน รวมทั้งได้รับค าแนะน า การท าเป็นแบบอย่าง หรือแนวทางการปฏิบัติ  
เฉพาะกลุ่ม จากเพื่อนภายในกลุ่ม 

ภานุวัฒน์ กองราช (2554: 11) ได้ให้ความหมายของแรงสนับสนุนจากเพื่อน ว่าหมายถึง  
การที่เพื่อนได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกภายในกลุ่ม การช่วยเหลือทางด้านการให้ความรัก  
ความห่วงใย ข้อมูลข่าวสาร และสิ่งอ านวยความสะดวก ในการท างาน เพื่อให้เผชิญกับความเครียด 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

จากความหมายของแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนข้างต้น สามารถสรุปความหมายของ  
แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ว่าหมายถึง การที่นักเรียนได้ความช่วยเหลือจากสมาชิกภายในกลุ่ม  
ในเรื่องของความรักความห่วงใจ ก าลังใจ ข้อมูลข่าวสาร การบริการด้านต่างๆ รวมไปถึงสิ่งอ านวย 
ความสะดวก และการท าเป็นแบบอย่าง หรือแนวทางการปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้เผชิญกับ  
ความเครียดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนด้านให้ข้อมูล กลุ่มเพื่อนจะท าหน้าที่เสมือนเป็นแหล่งข้อมูล 
ความรู้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางประพฤติปฏิบัติตน เจตคติ ค่านิยม และผลของ 
การกระท า 

2. การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนด้านให้เอาอย่าง กลุ่มเพื่อนจะพยายามใช้ความกดดัน 
ทางสังคม เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มประพฤติปฏิบัติตามอย่างปทัสถานของกลุ่ม  
 
6.2 ประเภทแรงสนับสนนุจากกลุ่มเพื่อน 

สปรินท์ฮอลล์ และ คอลลินส์ (Sprinthall and Collins, 1984: 269, อ้างถึงใน สายพิณ  
บุญเรือน, 2549: 31-32) ได้แบ่งแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพ่ือนเป็น 2 ประเภท คือ  

1. ประเภทให้ข้อมูล ( Information influence) กลุ่มเพื่อนจะท าหน้าที่ เสมือนเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางประพฤติปฏิบัติตน เจตคติ ค่านิยม และผล
ของการกระท า  

2. ประเภทให้เอาอย่าง (Normative influence) กลุ่มเพื่อนจะพยายามให้ความกดดัน
ทางสังคมเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มประพฤติปฏิบัติตามปทัสถานของกลุ่ม 

สุรีย์  กาญจนวงศ์  (2551: 94) สามารถแบ่งประเภทของแรงสนับสนุนจากเพื่อน  
ได้ดังต่อไปน้ี 



 33 

 

1. การสนับสนุนด้านอารมณ์ คือ การที่เพื่อนให้ความรู้สึกของความรัก และห่วงใย  
การท าให้ไว้วางใจรวมถึงความเป็นเจ้าของ มีคนรับฟัง และให้คุณค่า มีความเข้มแข็งและคงที่ของ
สภาวะอารมณ์  

2. การสนับสนุนทางด้านสิ่งของและบริการ คือ การที่เพื่อนให้ความช่วยเหลือที่เป็น
รูปธรรมและการให้บริการที่เพื่อนมีความต้องการโดยตรง เช่น การช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์  
การเรียน เป็นต้น 

3. การสนับสนุนทางด้านข้อมูล คือ การให้ค าแนะน า ชี้แนวทาง เพื่อสนับสนุนให้เพื่อน
รับรู้สถานการณ์ หรือปัญหาอุปสรรคที่ก าลังเผชิญอยู ่

4. การสนับสนุนทางด้านศักดิ์ศรี คือ ลักษณะที่เพื่อนสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการปฏิบัติ  
หรือการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ในลักษณะที่เห็นด้วยกับความคิดหรือความรู้สึก ท าให้ตนเองรู้สึก
มีคุณค่า มีความหมาย มีประโยชน์ต่อกลุ่มเพื่อน 

จากการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนสามารถแบ่งได้เป็น  
2 ประเภท คือ 

1. การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนด้านการให้ข้อมูล กลุ่มเพื่อนจะท าหน้าที่เสมือนเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางประพฤติปฏิบัติตน เจตคติ ค่านิยม และผล
ของการกระท า 

2. การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนด้านการเอาอย่า กลุ่มเพื่อนจะพยายามใช้ความกดดัน 
ทางสังคม เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มประพฤติปฏิบัติตามอย่างปทัสถานของกลุ่ม  
 
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการ

ท างานของนักเรียน 
ฤติมา รักษารักษ์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แรงสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อ 

พฤติกรรมความมุ่งมั่นด้านการเรียนของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
พบว่า แรงสนับสนุนจากเพื่อน มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมความมุ่งมั่นด้านการเรียนของนักเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 

จารุวรรณ ภัทรจารินกุล (2555: 103) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 235 พบว่า นักเรียนที่ได้รับแรงสนับสนุนจาก 
กลุ่มเพื่อนในระดับมากจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 
อยู่ในระดับมาก 
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จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ
ต่อพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานเนื่องจาก กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่คล้อยตาม 
กลุ่มเพื่อน และยังได้รับแรงสนับสนุนในด้านของอารมณ์ วัตถุสิ่งของ ความรู้ข่าวสารต่างๆ จากกลุ่ม
เพื่อนค่อนข้างมาก และถ้าในกลุ่มเพื่อนนั้นมีการกระท าที่ส่งเสริมในเรื่องของพฤติกรรมความมุ่งมั่น 
ในการท างานก็จะส่งผลให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆ มีพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกัน 

 
7. งานวิจัยทีเ่ก่ียวกับพฤติกรรมความมุ่งมัน่ในการท างานจ าแนกตามข้อมูลส่วนบคุคล 

 
7.1 เพศ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความแตกต่างกันของเพศ มีความส าคัญต่อ
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน ดังนี้ 

กุลธิดา กรมเวช (2558: 94) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความมุ่งมั่นทุ่มเท ในการ 
เรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า  
นักเรียนที่ ในภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรียนอยู่ในระดับสูง โดยนักเรียน  
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมมุ่งมั่นทุ่มทุ่มเทในการเรียนต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรียนมากกว่าเพศชาย 

กาญจนา ปะระมะ (2553: 101) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3 พบว่า พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีเพศแตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมด้านความมุ่งมั่นในการท างานต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

เปรมฤดี นาคบริสุทธิ์ (2557: 110) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความมุ่งมั่น 
ในการท างานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเอกชนในอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
พบว่านักเรียนที่มีเพศต่างกัน ส่งผลถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน 

จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เพศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับต่อพฤติกรรม
ความมุ่งมั่นในการท างาน แต่ในทางกลับกันเพศต่างกัน ส่งผลถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน
ไม่แตกตา่งกัน 

 
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความส าคัญ 
ต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน ดังนี้ 
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ฉลอง บุญฤทธิ์  (2556: 92) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 8 การของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี พบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ต่างกัน ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่น  
ในการท างานไม่แตกต่างกัน 

ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ (2559: 117) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในจังหวัดตรัง พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนอยู่ในระดับที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางการเรียนด้านความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
 
7.3 ความเพียงพอของค่าใชจ้่าย 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายของนักเรียน  
มีความส าคัญต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน ดังนี ้

เบญจลักษณ์ ตาลชัย (2552: 42) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อ 
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น พบว่า นักเรียนที่ได้รับเงิน
ไปโรงเรียนในแต่ละวันต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการเรียนไม่แตกต่างกัน 

เปรมฤดี นาคบริสุทธิ์ (2557: 111) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความมุ่งมั่น 
ในการท างานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเอกชนในอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน พบว่า รายรับที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครองที่ต่างกัน ส่งผลต่อความ 
มุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนแตกต่างกัน 

จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายที่ต่างกันของนักเรียน 
มีผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน แต่ในทางกลับกันในวิจัยข้างต้นพบว่า 
ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายที่ต่างกันไม่ได้ส่งต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียน 
 
7.4 ลักษณะการพักอาศัย 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบว่า ลักษณะการพักอาศัยของนักเรียน  
มีความส าคัญต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน ดังนี้ 

ชุติญา กีรติภูวรุตม์ (2551: 68) ได้ศึกษาสภาพครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่น 
ในการท างาน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพิจิตรวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบว่า นักเรียนที่อาศัย 
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อยู่กับพ่อ และแม่ มีระดับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน สูงกว่านักเรียนที่อาศัยอยู่กับพ่อ หรือ 
แม่เพียงคนเดียว 

ณัทพงศ์ แก้วงาม(2550 :100) ได้ศึกษาการพักอาศัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
พบว่า นักเรียนที่มีลักษณะการพักอาศัย ต่างกัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  
ด้านพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน 

จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นลักษณะของครอบครัวมีความส าคัญต่อพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นของนักเรียน โดยพบว่าลักษณะการพักอาศัยที่ต่างกันจะส่งผลท าให้นักเรียนมีพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 

 
 

- การควบคุมตนเอง 

- แรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว 

- แรงสนับสนุนจากโรงเรียน 

- แรงสนับสนุนจากกลุ่ม
เพื่อน 

พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 

- เพศ 

- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย 

- ลักษณะการพักอาศัย 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยศึกษาพฤติกรรม 

ความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เพื่อให้วิจัยครั้งนี้ 
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงก าหนดระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย 
ดังต่อไปนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ที่ศึกษาคือ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 5 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจ านวน 744 คน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์จ านวน 152 คน  
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดาจ านวน 79 คน โรงเรียนเพิ่มวิทยาจ านวน 139 คน และ โรงเรียน 
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมจ านวน 172 คน มีจ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น 1,286 คน  
(งานสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2559) 

กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียน 
มัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์  โรงเรียน 
พลอยจาตุรจินดา โรงเรียนเพิ่มวิทยาและ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม ได้กลุ่ม 
ตัวอย่างจ านวน 310 คน โดยผู้วิจัยก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่  (Yamane, 1973: 725  
อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540: 71) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส าหรับความคลาด 
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เคลื่อนร้อยละ 5 ใช้วิธีการสุ่มแบบ แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากร
จ าแนกตามโรงเรียนและเพศ 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียน

มัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จ านวน 5 โรงเรียน จ าแนกตาม โรงเรียนและเพศ 

ล าดับ โรงเรียน 
จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  360 384 744 75 104 179 
2 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ ์ 64 88 152 15 22 37 
3 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา  38 41 79 9 9 18 
4 โรงเรียนเพิ่มวิทยา  60 79 139 15 21 36 

5 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย นครปฐม  

79 93 172 18 22 40 

 รวม  601 685 1,286 130 175 310 
 
2. ตัวแปรที่ศกึษา 

2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
 2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก ่
  2.1.1.1 เพศ ได้แก ่
   2.1.1.1.1 เพศชาย 
   2.1.1.1.2 เพศหญิง 
  2.1.1.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ 
   2.1.1.2.1 ได้คะแนนต่ ากว่า 2.50  
   2.1.1.2.2 ได้คะแนน ต้ังแต่ 2.50 – 3.00 
   2.1.1.2.3 ได้คะแนนสูงกกว่า 3.00 ขึ้นไป 
  2.1.1.3 ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย 
   2.1.1.3.1 เพียงพอ และเหลือเก็บ 
   2.1.1.3.2 เพียงพอ ไม่เหลือเก็บ 
   2.1.1.3.3 ไม่เพียงพอ 
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  2.1.1.4 ลักษณะการพักอาศัย 
   2.1.1.4.1 อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ 
   2.1.1.4.2 อาศัยอยู่กับพ่อหรืออาศัยอยู่กับแม ่
   2.1.1.4.3 อาศัยอยู่กับญาติ/ ผู้อุปการะ 
 2.1.2 การควบคุมตนเอง 
 2.1.3 แรงสนับสนุนจากครอบครัว 
 2.1.4 แรงสนับสนุนจากโรงเรียน 
 2.1.5 แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 

 
3. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องศึกษาโดย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วนมีรายละเอียดดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ประกอบไปด้วย เพศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความเพียงพอของใช้จ่าย และลักษณะครอบครัว จ านวน 4 ข้อ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ (Check  
lists) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมตามการตามความเข้าใจของนักเรียน 
ในการแสดงออกของพฤติกรรมการควบคุมตนเองของนักเรียน มีข้อค าถาม จ านวน 20 ข้อ ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับ ดังนี ้

มากที่สุด หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตนตามพฤติกรรมนัน้ในระดับมากท่ีสุด 
มาก หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตนตามพฤติกรรมนัน้ในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตนตามพฤติกรรมนัน้ในระดับปานกลาง 
น้อย หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตนตามพฤติกรรมนัน้ในระดับน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตนตามพฤติกรรมนัน้ในระดับน้อยท่ีสุด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ข้อความที่แสดงถึงพฤติกรรม 

การควบคุมตนเอง จะได้คะแนน 1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบที่น้อยที่สุดถึงมากที่สุดตามล าดับ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ได้คะแนนมากแสดงว่ามีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่ได้คะแนนน้อย  
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เกณฑ์ในการประเมินระดับของการมีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์
ในการแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-182, อ้างถึงใน เรวดี นามทองดี,  
2554: 73) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมตามการได้ยิน ได้เห็นและตามความ
เข้าใจ เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวของนักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมดังกล่าว  จ านวน 22 ข้อ 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับ ดังน้ี 

มากที่สุด หมายถึง บุคคลในครอบครัวของนักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในระดับ
มากที่สุด 

มาก หมายถึง บุคคลในครอบครัวของนักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในระดับ
มาก 

ปานกลาง หมายถึง บุคคลในครอบครัวของนักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในระดับ
ปานกลาง 

น้อย หมายถึง บุคคลในครอบครัวของนักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในระดับ
น้อย 

น้อยที่สุด หมายถึง บุคคลในครอบครัวของนักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในระดับ
น้อยที่สุด 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ข้อความที่แสดงถึงการได้รับแรง
สนับสนุนจากครอบครัว จะได้คะแนน 1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบที่น้อยที่สุดถึงมากที่สุดตามล าดับ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ได้คะแนนมากแสดงว่ามีการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวมากกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ได้คะแนนน้อย  

เกณฑ์ในการประเมินระดับของการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ผู้วิจัยได้ก าหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-182, อ้างถึงใน เรวดี  
นามทองดี, 2554: 73) ดังนี ้
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ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มกีารได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มกีารได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มกีารได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มกีารได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มกีารได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมตามการรับรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่
นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงบุคลากรภายในโรงเรียน จ านวน 24 ข้อ 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับ ดังนี ้

มากที่สุด หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงบุคลากร
ภายในโรงเรียน ในระดับมากที่สุด 

มาก หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงบุคลากร
ภายในโรงเรียน ในระดับมาก 

ปานกลาง หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงบุคลากร
ภายในโรงเรียน ในระดับปานกลาง 

น้อย หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงบุคลากร
ภายในโรงเรียน ในระดับน้อย 

น้อยที่สุด หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงบุคลากร
ภายในโรงเรียน ในระดับน้อยที่สุด 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ข้อความที่แสดงถึงการได้รับ 
แรงสนับสนุนจากโรงเรียน จะได้คะแนน 1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบที่น้อยที่สุดถึงมากที่สุดตามล าดับ  
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้คะแนนมากแสดงว่ามีการได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนมากกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ได้คะแนนน้อย  

เกณฑ์ในการประเมินระดับของการได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน ผู้วิจัยได้ก าหนด 
เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-182, อ้างถึงใน เรวดี  
นามทองดี, 2554: 73) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มกีารได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มกีารได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มกีารได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มกีารได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มกีารได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมตามการรับรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรม 
ที่เป็นแรงสนับสนุนจากเพื่อนต่อตัวของนักเรียน จ านวน 19 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับ ดังนี ้

มากที่สุด หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากเพื่อน หรือพฤติกรรมตัวอย่างจาก
เพื่อนในระดับมากที่สุด 

มาก หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากเพื่อน หรือพฤติกรรมตัวอย่างจาก
เพื่อนในระดับมาก 

ปานกลาง หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากเพื่อน หรือพฤติกรรมตัวอย่างจาก
เพื่อนในระดับปานกลาง 

น้อย หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากเพื่อน หรือพฤติกรรมตัวอย่างจาก
เพื่อนในระดับน้อย 

น้อยที่สุด หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากเพื่อน หรือหรือพฤติกรรมตัวอย่าง
จากเพ่ือนในระดับน้อยที่สุด 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ข้อความที่แสดงถึงการมีอิทธิพล 
จากเพ่ือน จะได้คะแนน 1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบที่น้อยที่สุดถึงมากที่สุดตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่ได้คะแนนมากแสดงว่าการมีอิทธิพลจากเพื่อนมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้คะแนนน้อย  

เกณฑ์ในการประเมินระดับของการมีอิทธิพลจากเพื่อน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-182, อ้างถึงใน เรวดี นามทองดี, 2554:  
73) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง การมแีรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง การมแีรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การมแีรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การมแีรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การมแีรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมตามการรับรู้ เกี่ยวกับ  
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมดังกล่าว  จ านวน 28 ข้อ  
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับ ดังนี ้
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มากที่สุด หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตน ตรงกับข้อความในข้อนั้นอยู่ในระดับ 
มากที่สุด 

มาก หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตน ตรงกับข้อความในข้อน้ันอยู่ในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตน ตรงกับข้อความในข้อนั้นอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 
น้อย หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตน ตรงกับข้อความในข้อน้ันอยู่ในระดับน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตน ตรงกับข้อความในข้อนั้นอยู่ในระดับ 

น้อยที่สุด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ข้อความที่แสดงถึงการมีพฤติกรรม

ความมุ่งมั่นในการท างาน จะได้คะแนน 1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบที่น้อยที่สุดถึงมากที่สุดตามล าดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้คะแนนมากแสดงว่าการมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานมากกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ได้คะแนนน้อย  

เกณฑ์ในการประเมินระดับของการมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ผู้วิจัยได้ก าหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-182, อ้างถึงใน เรวดี  
นามทองดี, 2554: 73) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง การมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานอยู่ในระดับ 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง การมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานอยู่ในระดับ 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานอยู่ในระดับ 
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานอยู่ในระดับ 
น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานอยู่ในระดับ 
น้อยที่สุด  

 
4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน การควบคุมตนเอง แรงสนับสนุนจากครอบครัว แรงสนับสนุน
จากโรงเรียน และแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน เพื่อก าหนดนิยามศัพท ์
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2. การสร้างเครื่องมือที่ เป็นแบบสอบถามที่มี เนื้อหาครอบคลุมตามนิยามศัพท์   
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content Validity)  
โดยผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจากข้อ 2 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีสอดคล้อง IOC (Index of Item  
Objective Congruence) แล้วน าตารางวิเคราะห์ค่า IOC ของผู้ เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง โดยใช้สูตรค านวณ จากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง  
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป เพื่อน าไปทดลองใช้ต่อไป ในที่นี้ข้อค าถามแต่ละข้อมีค่า IOC ไม่ต่ ากว่า 0.674.  
น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  (Try out) กับนักเรียนระดับ 
มัธยมต้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกั ดส านักงานการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน 

5. วิเคราะห์ข้อค าถามเป็นรายข้อ (Item analysis) ดังนี ้
 5.1 แบบสอบถาม การควบคุมตนเอง แรงสนับสนุนจากโรงเรียน แรงสนับสนุนจาก 

ครอบครัว และแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน วิเคราะห์หาค่า ประสิทธิภาพในการจ าแนกแบบสอบถาม  
โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแต่ละชุด (Item-Total  
correlation) และเลือกข้อที่มีความสัมพันธ์ตั้งแต่ .02 ขึ้นไปไว้ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยให้ค่าความ 
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  
ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดังน้ี 

  แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ านวน 20 ข้อ วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นได้ .867 

  แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ านวน 22 ข้อ วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นได้ .942 

  แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ านวน 24 ข้อ วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นได้ .932 

  แบบสอบถามแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอนครชัยศรี จังกวัดนครปฐม จ านวน 19 ข้อวิเคราะห์ค่าความ  
เชื่อมั่นได้ .934 

  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในอ าเภอนครชัยศรี จังกวัดนครปฐม จ านวน 28 ข้อ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นได้  
.945 
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6. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข น าแบบสอบถามไปใช้ก ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจริง
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี  
1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ท าหนังสือ 

ขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการพัฒนาในระดับที่ยอมรับได้ไปด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 310 คน เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามคืน พบว่า ได้แบบสอบถามกลับคือ 310 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่ามีความสมบูรณ์ทั้งหมด  
305 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.39 

3. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
โดยการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอ 
ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับ และลักษณะการพักอาศัย โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่และร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว 
การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานจ าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Independent) 

4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานจ าแนก 
ตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพอเพียงของค่าใช้จ่ายที่ได้รับ และลักษณะ 
การพักอาศัย โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และหากพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffé 

5. การวิเคราะห์พฤติกรรมการควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว  
การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน และแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน  ที่สามารถท านายพฤติกรรม
ความมุ่งมั่นในการท างานถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ (Stepwise  
Multiple Regression Analysis)
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
การตอบแบบของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 305 คน จ าแนกเป็น  
5 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนน พฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน การควบคุม 

ตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง และการได้รับแรง
สนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการ
ท างาน จ าแนกตาม เพศ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการ
ท างาน จ าแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย และลักษณะการพักอาศัย 

ตอนที่ 5 วิเคราะห์ตัวแปร การควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน  
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
มุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

สัญลักษณ์ที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัย มีดังน้ี 
Y แทน พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
X1 แทน การควบคุมตนเอง 
X2 แทน การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน 
X3 แทน การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว 
X4 แทน การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 

 แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – distribution 
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F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F – distribution 
df แทน ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลังสองของค่าความเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนก าลังสอง (Mean Square) 
R แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) 
R2 แทน ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) 
Adj R2 แทน ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted Square) 
R2 Change แทน  ประสิทธิภาพในการท านายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเข้า

สมการถดถอย 
b แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients) 
Beta แทน ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ค ว า ม ถ ด ถ อ ย ม า ต ร ฐ า น  (Standardized 

Regression Coefficients) 
S.E. แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการท านาย (Standard Error 

of the Estimate) 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 305 คน โดยใช้การแจกแจง
ความถี่และร้อยละดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย และลักษณะการพักอาศัย 
ข้อมูลส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
130 
175 

 
42.6 
57.4 

รวม 305 100.0 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
     ได้คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 2.50  
      ได้คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.50 – 3.00 
      ได้คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า 3.00 ขึ้นไป 

 
22 
96 
187 

 
7.2 
31.5 
61.3 

รวม 305 100.0 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย และลักษณะการพักอาศัย (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความพีเยงพอของค่าใช้จ่าย 
     เพียงพอ และเหลือเก็บ 
     เพียงพอ ไม่เหลือเก็บ 
     ไม่เพียงพอ 

 
211 
89 
5 

 
69.2 
29.2 
1.6 

รวม 305 100.0 
ลักษณะการพกัอาศัย 
     อาศัยอยู่กับพ่อและแม ่
     อาศัยอยู่กบัพ่อหรืออาศัยอยู่กับแม ่
     อาศัยอยู่กบัญาต/ิ ผู้อุปการะ 

 
181 
77 
47 

 
59.3 
25.2 
15.5 

รวม 305 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ  
57.4มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 ขึ้นไป จ านวน 187 คน  
คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีความเพียงพอของค่าใช้จ่าย คือ เพียงพอ และเหลือเก็บ จ านวน 211 คน  
คิดเป็นร้อนละ 69.2 และมีลักษณะการพักอาศัย โดยอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ จ านวน 181 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 59.3 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนน พฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน การควบคุมตนเอง การ

ได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับ
แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น กลุ่มโรงเรียน
มัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน การควบคุมตนเอง การได้รับ 

แรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่ม
เพื่อน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน การควบคุม
ตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และ
การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าเฉลี่ย  

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) 
ระดับ 

พฤติกรรมมุ่งมัน่ในการท างาน 
     ด้านการเรียน 
     ด้านการด าเนินชีวิต 

4.1273 
4.1238 
4.1320 

.5861 

.6629 

.5980 

มาก 
มาก 
มาก 

การควบคุมตนเอง 4.2813 .6062 มาก 
การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน 4.0607 .6066 มาก 
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว 4.2609 .5409 มาก 
การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 3.9987 .6512 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.1273) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานด้าน
การเรียนและพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานด้านการด าเนินชีวิต อยู่ในระดับมาก (  = 4.1238 และ 
4.1320 ตามล าดับ) การควบคุมตนเองอยู่ในระดับมาก (  = 4.2813) การได้รับแรงสนับสนุนจาก
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก (  = 4.0607) การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.2609) และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดับมาก (  = 3.9987) 

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน จ าแนก

ตาม เพศ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน จ าแนก

ตาม เพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 

จ าแนกตาม เพศ 
เพศ n  S.D. t 

 ชาย 
 หญิง 

130 
175 

4.1357 
4.1210 

.64371 

.54125 
.216 
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จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีเพศต่างกัน  
มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน  
 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน จ าแนก

ตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอของค่าใช่จ่าย และลักษณะการพักอาศัย
โดยใช้การวิเคราะห์ทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’ 

 
ตารางที่ 5 แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการ

ท างาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยจ าแนกตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน n  S.D. ระดับ 
ได้คะแนนต่ ากว่า 2.50  
ได้คะแนน ต้ังแต่ 2.50 – 3.00 
ได้คะแนนสูงกว่า 3.00 ขึ้นไป 

22 
96 
187 

4.0438 
4.0305 
4.1868 

.7988 

.6035 

.5424 

มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างานจ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มอยู่ในระดับมาก  
โดยกลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือกลุ่มของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 3.00 ขึ้นไป  
(  = 4.1868)  

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน จ าแนก

ตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
302 

1.714 
102.728 

.857 

.340 
2.520 

รวม 304 104.443   
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จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 7 แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการ

ท างาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยจ าแนกตาม 
ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย 
ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย n 

 

S.D. ระดับ 
เพียงพอ และเหลือเก็บ 
เพียงพอ ไม่เหลือเก็บ 
ไม่เพียงพอ  

211 
89 
5 

4.1684 
4.0365 
4.0071 

.5503 

.6525 

.7450 

มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ 

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างานจ าแนกตามความเพียงพอของค่าใช้จ่ายนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มอยู่ในระดับมาก  
โดยกลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือกลุ่มของนักเรียนที่มีความเพียงพอของค่าใช้จ่ายเพียงพอ  
และเหลือเก็บ (  = 4.1684) 
 
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน จ าแนก

ตาม ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
302 

1.162 
103.280 

.581 

.342 
1.699 

รวม 304 104.443   
 

จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่มีความเพียงพอ 
ของค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 9 แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการ
ท างาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยจ าแนกตาม 
ลักษณะการพักอาศัย 
ลักษณะการพกัอาศัย n 

 

S.D. ระดับ 
อาศัยอยู่กับพ่อและแม่    
อาศัยอยู่กับพ่อหรืออาศัยอยู่กับแม ่
อาศัยอยู่กับญาติ/ ผู้อุปการะ 

181 
77 
47 

4.1064 
4.1670 
4.1429 

.5968 

.5729 

.5741 

มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ 

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างานจ าแนกตามลักษณะการพักอาศัยนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มอยู่ในระดับมาก  
โดยกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของลักษณะการพักอาศัยสูงที่สุดคือ นักเรียนที่มีลักษณะการพักอาศัยอยู่กับพ่อ 
หรืออาศัยอยู่กับแม่ (  = 4.1670) 
 
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน จ าแนก

ตาม ลักษณะการพักอาศัย 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
302 

.212 
104.231 

.106 

.345 
.307 

รวม 304 104.443   
 

จากตารางที่ 10 พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่มีลักษณะ 
การพักอาศัยที่ต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน 
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ตอนที่ 5 วิเคราะห์ตัวแปร การควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรง
สนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น กลุ่มโรงเรียน
มัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
5.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเอง การได้รับ 

แรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนจาก 
กลุ่มเพื่อน และพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น กลุ่มโรงเรียน 
มัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเ ขต 9  
ดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างการควบคุมตนเอง (X1) การได้รับแรง

สนับสนุนจากโรงเรียน (X2) การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (X3) การได้รับแรง
สนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4) และพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Y) 

ตัวแปร 

การ
ควบคุม
ตนเอง
(X1) 

การได้รับแรง
สนับสนุนจาก

โรงเรียน  
(X2) 

การได้รับแรง
สนับสนุนจาก

ครอบครัว 
(X3) 

การได้รับแรง
สนับสนุนจาก

กลุ่มเพื่อน 
(X4) 

พฤติกรรม
มุ่งมั่นในการ

ท างาน  
(Y) 

การควบคุม
ตนเอง (X1) 

1     

การได้รับแรง
สนับสนุนจาก
โรงเรียน (X2) 

.665** 1    

การได้รับแรง
สนับสนุนจาก
ครอบครัว (X3) 

.544** .655** 
 

1   
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ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างการควบคุมตนเอง (X1) การได้รับแรง
สนับสนุนจากโรงเรียน (X2) การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (X3) การได้รับแรง
สนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4) และพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Y) (ต่อ) 

ตัวแปร 

การ
ควบคุม
ตนเอง
(X1) 

การได้รับแรง
สนับสนุนจาก

โรงเรียน  
(X2) 

การได้รับแรง
สนับสนุนจาก

ครอบครัว 
(X3) 

การได้รับแรง
สนับสนุนจาก

กลุ่มเพื่อน 
(X4) 

พฤติกรรม
มุ่งมั่นในการ

ท างาน  
(Y) 

การได้รับแรง
สนับสนุนจาก
กลุ่มเพื่อน (X4) 

.524** .675** .623** 1  

พฤติกรรม
มุ่งมั่นในการ
ท างาน (Y) 

.661** .734** .705** .730** 1 

** มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
พบว่า การควบคุมตนเอง (X1) การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน (X2) การได้รับแรงสนับสนุนจาก 
ครอบครัว (X3) การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม 
มุ่งมั่นในการท างาน  (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.661, .734, .705 และ .730  
ตามล าดับ) โดยการได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกับพฤติกรรม 
มุ่งมั่นในการท างาน (Y) มากที่สุด (r=.734) รองลงมาคือ การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4)  
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (X3) และการควบคุมตนเอง (X1) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง พบว่า การควบคุมตนเอง  
(X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน (X2) การได้รับแรงสนับสนุนจาก 
ครอบครัว (X3) และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(r= .655, .544 และ .524 ตามล าดับ) การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน (X2) มีความสัมพันธ์ 
ทางบวกกับ การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (X3) และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .655 และ .675 ตามล าดับ) และการได้รับแรงสนับสนุนจาก 
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ครอบครัว (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4) อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ .01 (r=.623) โดย การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ  
มากที่สุด (r=.675) การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4) และการควบคุมตนเอง (X1)  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4) น้อยที่สุด (r=.524) 

5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้แก่ การควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน  
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ใช้การวิเคราะห์  
ถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณการควบคุมตนเอง (X1) การได้รับแรงสนับสนุนจาก

โรงเรียน (X2) การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (X3) การได้รับแรงสนับสนุนจาก
กลุ่มเพื่อน (X4) 

ล าดับของตัวแปรที่ได้รับ
คัดเลือก 

R R2 Adjusted 
R2 

R2 
Change 

b Beta t 

การได้รับแรงสนับสนุนจาก
โรงเรียน (X2) 

.734 .539 .538 .539 .211 .218 5.096*** 

การได้รับแรงสนับสนุนจาก
กลุ่มเพื่อน (X4) 

.800 .640 .638 .101 .204 .211 4.135*** 

การได้รับแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว (X3) 

.826 .682 .679 .042 .272 .251 5.673*** 

การควบคุมตนเอง (X1) .841 .707 .703 .025 .211 .317 7.048*** 
Constant = .098                                                         S.E. = .319                                         
F = 25.969*** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่น 
ในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัด 
นครปฐมสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนจาก 
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โรงเรียน (X2) การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4) การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (X3)  
และการควบคุมตนเอง (X1) โดยการได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน (X2) เป็นตัวแปรที่ได้รับการ 
คัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 1สามารถท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 53.9 

การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
สมการเป็นอันดับที่ 2 สามารถท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 โดยการได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน (X2) และการ
ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 64.0  

การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (X3) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 
เป็นอันดับที่ 3สามารถท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 โดยการได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน (X2) การได้รับแรงสนับสนุน 
จากกลุ่มเพื่อน (X4) และการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (X3) สามารถร่วมท านายพฤติกรรม
ความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 68.2 

การควบคุมตนเอง (X1) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 4 
สามารถท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.5 โดยการได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน (X2) การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (X4)  
และการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (X3) และการควบคุมตนเอง (X1) สามารถร่วมท านาย 
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 70.7 

สมการที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับขั้นตอนของการข้าสมการ 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน 
ดิบและรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี ้

ในรูปคะแนนดิบ Y = .098 + (.211)(X2) + (.204)(X4) + (.272)(X3) + (.211)(X1) 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = (.218)(X2) + (.211)(X4) + (.251)(X3) + (.317)(X1) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน การควบคุมตนเอง การได้รับ 
แรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนจาก  
กลุ่มเพื่อน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามข้อมูล 
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอของค่าใช่จ่าย และลักษณะการพักอาศัย  
3) เพื่อศึกษาตัวแปรท านายที่ส่งผลพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับตอนต้น  
กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 9 ได้แก่ การควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรง 
สนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียน
มัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์  โรงเรียน 
พลอยจาตุรจินดา โรงเรียนเพิ่มวิทยาและ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม  
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 คน เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูล และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 
แบบสอบถาม ผู้วิจัยพบว่า แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ 305 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.39 โดยผู้วิจัย 
ก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส าหรับความคลาดเคลื่อน 
ร้อยละ 5 ใช้วิธีการสุ่มแบบ แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรจ าแนก 
ตามโรงเรียนและเพศ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องศึกษา 
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว แบบสอบถามเกี่ยวกับการ 
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ควบคุมตนเอง แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุน
จากโรงเรียน แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนและแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความมุ่งมั่นในการท างาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอของ  
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ และลักษณะการพักอาศัย โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่และร้อยละ การวิเคราะห์
ระดับพฤติกรรมการควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว การได้รับแรงสนับสนุนจาก 
โรงเรียน และแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานจ าแนกตามข้อมูล 
ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Independent) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน ความพอเพียงของค่าใช้จ่ายที่ได้รับ และลักษณะการพักอาศัย โดยใช้การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และการวิเคราะห์พฤติกรรมการควบคุมตนเอง  
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน และแรงสนับสนุนจาก  
กลุ่มเพื่อน ที่สามารถท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญ
ของตัวแปรที่น าเข้าสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก 
เป็นเพศหญิง จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมี 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 ขึ้นไป จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีความเพียงพอของค่าใช้จ่าย  
คือ เพียงพอ และเหลือเก็บ จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อนละ 69.2 และมีลักษณะการพักอาศัย  
โดยอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน การควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับ
แรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน อยู่ในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
จ าแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย และลักษณะการพักอาศัย  
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า 

 3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
จ าแนกตาม เพศ พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี  



 59 

 

จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน 

 3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
จ าแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยม 
ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า  
นักเรียนทีมี่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต่างกัน มพีฤติกรรมความมุ่งม่ันในการท างานไม่แตกต่างกัน 

 3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
จ าแนกตาม ความเพียงพอของค่าใช่จ่ายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยม 
ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า 
นักเรียนทีมี่ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน 

 3.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
จ าแนกตาม ลักษณะการพักอาศัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยม 
ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า  
นักเรียนทีมี่ลกัษณะการพักอาศัยทีต่่างกัน มีพฤติกรรมความมุง่ม่ันในการท างานไม่แตกต่างกัน 

4. ผลการวิเคราะห์ตัวแปร การควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน  
การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ที่สามารถท านาย 
พฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า การได้รับ 
แรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว  
และการควบคุมตนเอง สามารถร่วมท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 70.7 และสมการที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับ
ขั้นตอนของการเข้าสมการมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
2. อภิปรายการวิจัย 

จากการสรุปการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ค่าระดับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน การควบคุมตนเอง การได้รับ 
แรงสนับสนุนจากโรงเรียน การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่ม 
เพื่อน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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 1.1 พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม
โรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (  = 4.13) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรม
ความมุ่งมั่นในการเรียน และพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน พบว่า อยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน 
ทั้งนี้เนื่องจาก นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจและความรับผิดชอบในการ 
ท าหน้าที่หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน ทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ และก าลังสติปัญญา ไม่ย่อท้อ เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า พฤติกรรมของ 
นักเรียนวัยนี้ มีลักษณะส าคัญ คือเป็นวัยที่ต้องเผชิญหน้ากับความคาดหวังจากผู้ใหญ่ และเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงตนเองจากการพึ่งพาอาศัยพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองไปเป็นพึ่งตนเองแบบผู้ใหญ่ วัยรุ่นจะ 
พยายามค้นหาเอกลักษณ์ของตนเองสร้างทัศนคติคุณค่าของชีวิต ดังนั้นระยะนี้วัยรุ่นจะเริ่มห่างจาก
พ่อแม่ แต่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเข้ามาแทนที่ การรวมกลุ่มของวัยรุ่น 
เป็นไปโดยธรรมชาติ วัยรุ่นเลือกเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยไม่มีใครตั้งกฎเกณฑ์ไว้ให้ต้องท า  
เช่น เป็นกลุ่มที่เข้ากันได้กับแนวนิยม แบบบุคลิกภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวของ
ตนเอง ทั้งความสนใจ ค่านิยม สติปัญญา ความมุ่งหวังในชีวิตและอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้วัยรุ่นนั้นมีความ  
มุ่งมั่นในการกระท าสิ่งต่างๆ มากขึ้น (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2550: 84) ดังนั้นนักเรียนในวัยนี้ จะแสดง
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานในลักษณะต่างๆ เช่นการตั้งใจเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้ผลการเรียน  
ออกมาดี ตรงกับสิ่งที่ครอบครัว หรือผู้ปกครองคาดหวังไว้ หรืออาจเป็นการกระท าตามกลุ่มเพื่อนเช่น 
เห็นเพ่ือนท ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนก็พยายามที่จะกระท าตามเพื่อน เพื่อที่จะได้รับการยอมรับจาก
กลุ่มเพื่อน ซึ่งเหตุผลเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ท าให้นักเรียนในวัยนี้แสดงพฤติกรรมความมุ่งมั่นออกมา  
และจากจุดเน้นด้านผู้เรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่ว่า นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษามีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างานและสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม  
บนพื้นฐานวัฒนาธรรมที่ดีงามของไทย (แผนปฏิบัติงานงบประมาณประจ าปี 2558) ซึ่งเป็นจุดเน้น 
ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ก าหนดขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาต่างๆ ที่อยู่ในสังกัด 
จ าเป็นต้องปฏิบัติเพื่อสอดรับกับจุดเน้นดังกล่าวจึงท าให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนจ าเป็นที่  
จะต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษา โดยครูซึ่งมีความใกล้ชิดกับนักเรียนมีความส าคัญ
อย่างมากที่จะส่งเสริมพฤติกรรมดังกล่าว เช่น การที่ครูสร้างแรงจูงใจว่าจะให้คะแนนเพิ่มถ้านักเรียน 
ตั้งใจท างานให้เสร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการที่ชื่นชนนักเรียนเมื่อนักเรียนท าความดีเช่น ชื่นชม
นักเรียนหน้าเสาธงเมื่อนักเรียนแข่งขันกิจกรรมภายในโรงเรียนได้รางวัลชนะเลิศ หรือแสดงความยินดี 
กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การแสดงความชื่นชมเหล่านี้จะส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับค า
ชื่นชมนั้นมีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการกระท าสิ่งน้ันๆ ต่อไปและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่เห็น 
เพื่อนได้รับค าชื่นชม มีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะกระท าตามแบบเพื่อน ซึ่งจะเห็นได้จากการ 
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ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมความมุ่งมั่นในด้านการเรียนข้อที่ว่า “นักเรียนตั้งใจ 
ท างานที่ได้รับมอบหมายจากครู” อยู่ในระดับมาก (  = 4.37) “นักเรียนภูมิใจเมื่อนักเรียนสามารถ 
ท าแบบฝึกหัดที่ยากได้ด้วยตนเอง” อยู่ในระดับมาก (  = 4.34) และ “เมื่อนักเรียนท างานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จนักเรียนจะมีความภาคภูมิใจในผลงานตัวเองเสมอ” อยู่ในระดับมาก (  = 4.20) และ 
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมความมุ่งมั่นในด้านการด าเนินชีวิตข้อที่ว่า 
“นักเรียนทุ่มเท ทุกครั้งในการท างาน ที่ได้รับมอบหมายจากพ่อ แม่ และผู้ปกครอง” อยู่ในระดับมาก  
(  = 4.33) “นักเรียนรู้สึกยินดีและภูมิใจเมื่อนักเรียนสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายจากพ่อแม่  
ผู้ปกครองได้ส าเร็จ” อยู่ในระดับมาก (  = 4.20) “เมื่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มอบหมายงานให้นักเรียน 
เช่น ท าความสะอาดบ้าน นักเรียนจะตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย” อยู่ในระดับมาก (  = 4.14)  
และ “เมื่อนักเรียนเจออุปสรรคในการท างานที่ ได้รับมอบหมายจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียนจะ
พยามแก้ไขปัญหานั้น เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย” อยู่ในระดับมาก (  = 4.14) ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ที่แสดงถึงความเพียรพยายาม อดทน ฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเหมาะสม  
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระอ านาจ อตฺกาโม (2555: 83) ได้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 280 คน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
บางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ด้านมุ่งมั่นในการท างาน เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน อยู่ในระดับมาก ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือนักเรียนเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก 

 1.2 การควบคุมตนเอง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยม 
ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.28) เนื่องจาก การกระท าของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยนักเรียนนั้น 
เป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมของตนเองมีการยับยั้งชั่งใจในการกระท า หรือแสดงออกของบุคคลในการ  
ท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และละเว้นจากการกระท าที่ไม่พึงประสงค์ โดยการอดทน พากเพียรในการ
กระท าสิ่งที่ถูกต้องซึ่ง อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นผลมากจาก นักเรียนต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง  
รวมถึงการได้รับการปลูกฝังผู้ปกครองหรือโรงเรียนให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ และนักเรียนในวัยนี้  
เป็นวัยรุ่นที่ต้องการยอมรับจาก บุคคลอื่น หลีกเลี่ยงจากการพึ่งพาอาศัยพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองไปเป็น 
พึ่งตนเองแบบผู้ใหญ่ จึงท าให้นักเรียนในวัยนี้จึงต้องพยายามควบคุมตนอง หรือก าหนดพฤติกรรม 
ของตนเองให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะท าการบ้านหรืองานที่ได้รับ  
มอบหมายให้เสร็จก่อนที่จะท ากิจกรรมอื่นๆ และนักเรียนทุ่มเท ท างานที่ได้รับมอบหมายจากครู  
เต็มความสามารถ ซึ่งจะเห็นได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในข้อที่ว่า “ถึงแม้ว่า 
นักเรียนจะไม่ถนัดในวิชาที่เรียน นักเรียนก็จะท างานในวิชาน้ันจนเสร็จ ตามก าหนดเวลาเสมอ” อยู่ใน 
ระดับมาก (  = 4.39) “เมื่อนักเรียนป่วย หรือไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ นักเรียนก็จะพยายามมาโรงเรียน”  
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อยู่ในระดับมาก (  = 4.14) เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนสามารถควบคุมตนเองสูง ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่
สมบูรณ์พร้อมกับการเรียนเต็มที่ก็ตามแต่ก็พยายามที่จะมาเรียน และ “ถึงแม้ว่าถังขยะจะอยู่ไกล  
นักเรียนก็จะเดินน าขยะไปทิ้งในที่ ที่จัดไว้ให้” อยู่ในระดับมาก ( = 4.12 ) ซึ่งเป็นพฤติกรรม 
ที่แสดงถึง นักเรียนมีความยับยั้งชั่งใจไม่เอาสบายเข้าว่า เคารพกฎติกาของสังคม และมีความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุรีย์พร ปานยิ้ม (2558 : 98)  
ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนให้มีความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อความส าเร็จ ของนักเรียน ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักเรียนระดับชั้น  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมที่มีระดับพฤติกรรมการควบคุมตนเองอยู่ในระดับมาก จะมีพฤติกรรม  
ความมุ่งมั่นและอดทนในการเรียน เพื่อความส าเร็จอยู่ในระดับมาก โดยมีตัวบ่งชี้พฤติกรรมได้แก่  
ตั้งใจเรียนมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับต่อไป พยายามแก้ไขงานที่ท าผิด 
โดยไม่ท้อแท้ มีความเอาใจใส่ต่อการเรียนรับผิดชอบและสนใจเรียน ท างานที่ได้รับมอบหมายและ  
ส่งงานตรงตามก าหนด และสอดคล้องกับ จารุวรรณ ภัทรจารินกุล (2555: 101) ได้ศึกษาปัจจัย 
เชิงสาเหตุที่มีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนชั้น  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 235 คน พบว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองอยู่ในระดับมากจะมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

 1.3 การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น  
กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า อยู่ในระดับมาก (  = 4.06) เนื่องจาก นักเรียนใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไม่ว่าจะ 
เป็นในเรื่องของการเรียน หรือการท ากิจกรรมภายในโรงเรียน ได้พบกับครู อาจารย์ บุคลากรต่างที่อยู่ 
ในโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้ได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนค่อนข้างมาก เห็นได้จาก  นักเรียนได้รับ 
การปฏิบัติจากครู หรือผู้บริหารของโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีลักษณะ หรือ พฤติกรรม 
ในการท างานหรือการเรียน โดยให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือ เป็นที่ 
พึ่งพา การตักเตือน การเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น การยอมรับและการให้ก าลังใจ  
รวมไปถึงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็น  
แรงสนับสนุนจากโรงเรียนที่ส่งผลต่อนักเรียนทั้งสิ้น และพบได้จากพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาในอ าเภอนครชัยศรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความ 
สอดคล้องกันในเรื่องของมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ ซึ่งความมุ่งมั่นในการท างานนั้นเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในข้อที่ว่า “เมื่อนักเรียน 
มีปัญหาในการเรียน ครูมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว” อยู่ในระดับมาก (  = 4.28) แสดงถึงครู 
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ให้การสนับสนุนแก่นักเรียนทางตรงโดนการได้รับการปฏิบัติที่ดีจากครู “โรงเรียนมีการจัดประกวด  
หรือแข่งขันกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากด้านของการเรียน” อยู่ในระดับมาก (  = 4.22) เป็นการ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพของตนเองตามที่ตนองถนัดนอกเหนือจากสิ่งที่เรียน  และ  
“เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรม นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั้นๆ เช่น กิจกรรมวันกีฬาสี หรือกีฬา  
กลุ่ม” อยู่ในระดับมาก (  = 4.39) ซึ่งเป็นการส่งเสริมจากโรงเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมต่อกิจกรรม 
ต่างๆของโรงเรียน สอดคล้อง ฤติมา รักษารักษ์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคม 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นด้านการเรียนของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนในอ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง พบว่า แรงสนับสนุนจากโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมความมุ่งมั่นด้านการเรียน 
ของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 และยังสอดคล้องกับ เบ็ญจมาศ สุขศรีเพ็ง (2556: บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านพฤติกรรม  
ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนใน อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ครู หรืออาจารย์ เป็นปัจจัยอันดับที่หนึ่ง ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 

 1.4 การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 9 พบว่าอยู่ในระดับมาก (  = 4.26) เนื่องจาก ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของ 
การส่งเสริมการด าเนินชีวิตของนักเรียน และนักเรียนต้องพบเจอบุคคลในครอบครับ เช่น พ่อ แม่  
ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครองอยู่เป็นประจ าจึงท าให้นักเรียนนั้นได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว 
อยู่เป็นประจ า พบได้จาก การที่นักเรียนได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากครอบครัว ในด้านการ 
ท างาน โดยนักเรียนรับรู้ว่าได้รับความรัก ความไว้วางใจ และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่  
การให้ก าลังใจ การแสดงความรักความผูกพัน การยอมรับนับถือกัน และการเห็นคุณค่าจากบุคคล 
ในครอบครัวในระดับมาก เช่น การที่นักเรียนได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือในด้านเงินทอง สิ่งของ 
เครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เครื่องทุ่นแรง หรือการบริการและแรงงาน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ 
จากครอบครัวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการที่ครอบครัวได้สนับสนุนนักเรียนในเรื่องต่างๆ และนักเรียน 
สามารถรับรู้ได้  ซึ่งจะเห็นได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในข้อที่ว่า “เมื่อนักเรียน 
จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเรียน นักเรียนก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว” อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.15) และ “เมื่อนักเรียนต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน บุคคลในครอบครัวก็จะ 
เต็มใจสนับสนุนเท่าที่ควร” อยู่ในระดับมาก (  = 4.11) และนักเรียนยังได้รับการสนับสนุนในเรื่อง 
ของ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและการเรียน จากครอบครัว จากบิดามารดา ญาติพี่น้อง 
หรือผู้ปกครอง และการสนับสนุนของครอบครัวจะช่วยกระตุ้นให้รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดแรงจูงใจ 
ซึ่งจะเห็นได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในข้อที่ว่า “พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือ 
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ผู้ปกครอง จะชื่นชมกับความส าเร็จในด้านการเรียนของนักเรียน” อยู่ในระดับมาก (  = 4.10)  
ซึ่งสอดคล้องกับ อมรรัตน์ กรมรินทร์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความมุ่งมั่นในการ 
เรียนและ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน 
มีความมุ่งมั่นในการเรียนและ สถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียน 
ดังนั้นผู้ปกครอง ควรดูแลเอาใจใส่และให้ค าแนะน าที่ถูกต้องในการแสดงออกของพฤติกรรม 
ในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและใช้ชีวิตในทางที่ถูกและเหมาะสมได้  
และยังสอดคล้องกับ อาจารีย์ ช่างประดับ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี พบว่า การสนับสนุนของผู้ปกครองและสัมพันธภาพของผู้ปกครองกับนักเรียนมีผลต่อ 
พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักเรียน 

 1.5 การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 พบว่าอยู่ในระดับมาก (  = 4.00) เนื่องจาก นักเรียนในช่วงวัยนี้ให้ความส าคัญ 
กับกลุ่มเพื่อนอย่างมาก มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับกลุ่มเพื่อนดังนั้นการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่ม 
เพื่อนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนได้รับอยู่เป็นประจ า พบได้จาก การที่นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ  
ส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ จากเพื่อน และพฤติกรรมที่เพื่อนแสดงออกเพื่อนกระตุ้นหรือท าให้รู้สึก 
คล้อยตาม และพฤติกรรมที่เพื่อนแสดงออกนั้น มีความคาดหวังจากกลุ่มเพื่อนร่วมวัย ท าตามสิ่งที่กลุ่ม 
พวกเขายึดมั่น ท าอะไรๆ ตามกลุ่มเพื่อนและใช้เวลาในการอยู่กับเพื่อนมาก ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องของการเรียน และการท างาน ใช้เวลาในการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อน ซึ่งแบ่งแรงสนับสนุน 
จากกลุ่มเพื่อนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนแบบช่วยเหลือโดยกลุ่มเพื่อนท าหน้าที่
เสมือนเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางประพฤติปฏิบัติตน เจตคติ  
ค่านิยม และผลของการกระท า ซึ่งจะเห็นได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในข้อที่ว่า  
“เพื่อนของนักเรียน ให้ยืมสมุดจดงานในรายวิชาที่นักเรียน เรียนตามไม่ทัน” อยู่ในระดับมาก  
(  = 4.07) และ การได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนแบบให้เอาอย่าง ซึ่งกลุ่มเพื่อนพยายามใช้ความ 
กดดันทางสังคม เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มประพฤติปฏิบัติตามอย่างปทัสถานของกลุ่ม  พบได้จาก 
ข้อค าถามที่ว่า “เพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีของการมุ่งมั่น ตั้งใจในการท างานของนักเรียน” อยู่ในระดับมาก 
(  = 4.13) และ “เพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการตั้งใจเรียน ของนักเรียน”อยู่ในระดับมาก  
(  = 4.11) ซึ่งสอดคล้องกับ ฤติมา รักษารักษ์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคม 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นด้านการเรียนของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนในอ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง พบว่า แรงสนับสนุนจากเพื่อน มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมความมุ่งมั่นด้านการเรียน 
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ของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 และยังสอดคล้องกับ จารุวรรณ ภัทรจารินกุล (2555: 103)  
ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่น ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 235 พบว่า นักเรียนที่ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนในระดับมากจะมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย และลักษณะการพักอาศัย สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 2.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยม 
ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีเพศ 
ต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการ 
ท างานแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนชายและหญิงในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น มีช่วงอายุ 
ระหว่าง 12-15 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น มีลักษณะของพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกลุ่มเพื่อน 
ซึ่งพฤติกรรมความมุ่งมั่นที่แสดงออกมานั้นจะสอดคล้องกันกับกลุ่มเพื่อนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของ 
ความแตกต่างกันในเรื่องของเพศ เพราะเพื่อนจะมีอิทธิพลในเรื่องความคิด ความเชื่อ ตลอดจน 
ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าในเรื่องต่างๆ และใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อม 
เดียวกันสังคมการเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกัน จึงส่งผลให้ พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน  
แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเท อดทนในการท างาน และการที่นักเรียนพยายามปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายในการเรียนรวมไปถึงการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากครูหรือผู้ปกครอง ไม่แตกต่าง 
กัน ทั้งนี้สอดคล้องกับ เปรมฤดี นาคบริสุทธิ์  (2557: 78) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ 
ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเอกชนในอ าเภออุ้มผาง  
จังหวัดตาก พบว่านักเรียนที่มีเพศต่างกัน ส่งผลถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน 

 2.2 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยม 
ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับ 
สมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐมสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานแตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผลสัมฤทธิ์ 
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ทางการเรียนนั้นเป็นการวัดในเรื่องขององค์ความรู้ ซึ่งไม่ได้วัดในเรื่องของการแสดงออกถึงพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างาน และผลสัมฤทธิ์นั้นเป็นความส าเร็จของผู้เรียนทางด้านความรู้ ทักษะและ 
ได้มาจากพฤติกรรมการใฝ่เรียนของนักเรียนเป็นหลัก ส่วนพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานนั้นเป็น 
เพียงพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น เพราะว่านักเรียนที่มี  
ความมุ่งมั่นในการท างานเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่ส่งผลให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีได้  
จ าเป็นต้องมีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วย เช่น ระดับของสติปัญญา ความรู้ ความจ าและความเข้าใจในเนื้อหา 
เรื่องที่เรียนตลอดจนความชื่นชอบและความสนใจในวิชานั้นๆ เป็นต้น ดังนั้นระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนที่สูง ไม่ได้แสดงถึงนักเรียนที่มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลงานวิจัยของ ฉลอง บุญฤทธิ์  (2556: 92) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 8 การของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ต่างกัน ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่น 
ในการท างานไม่แตกต่างกัน 

 2.3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยม 
ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีความ 
เพียงพอของค่าใช้จ่าย ต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับ 
สมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐมสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความเพียงพอของค่าใช่จ่าย  
ต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า จ านวนเงินที่นักเรียน 
ได้รับ จากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองหรือผู้อุปาระ เพื่อใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิต ทั้งด้าน  
ส่วนตัว และสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเพียงพอต่อการใช้จ่ายและเหลือเก็บ รายได้ 
เพียงพอต่อค่าใช่จ่ายไม่เหลือเก็บ หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ไม่ส่งผลกับระดับพฤติกรรม  
ความมุ่งมั่นในการท างาน เนื่องจาก การที่ค่าใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละคนนั้น จะเพียงพอหรือ  
ไม่เพียงพอนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งพฤติกรรมการใช้จ่ายของ 
นักเรียนแต่ละคนนั้น ไม่ได้แสดงถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่นแต่อย่างใด ดังนั้น ความเพียงพอของ  
ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานและ สอดคล้องกับ  
ผลงานวิจัยของ เบญจลักษณ์ ตาลชัย (2552: 42) ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผล 
ต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น พบว่า นักเรียนที่ได้รับ 
เงินไปโรงเรียนในแต่ละวันต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการเรียนไม่แตกต่างกัน 

 2.4 ลักษณะการพักอาศัย ผลการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 ที่มีลักษณะการพักอาศัย ต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานไม่แตกต่างกัน จึงไม่  
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ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีลักษณะ 
การพักอาศัย ต่างกัน มีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานแตกต่างกัน ทั้งนี้อธิบายได้ว่า นักเรียน 
ในวัยนี้เป็นวัยรุ่นซึ่งจะมีพฤติกรรมพึงพิงตนเอง หรือเพื่อน มากกว่าพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง วัยรุ่น  
อาจจะเข้าหาเพื่อนมากขึ้น สนใจครอบครัวน้อยลง ดังนั้นปัญหาของลักษณะการพักอาศัย การอาศัย 
อยู่กับพ่อหรืออาศัยอยู่กับแม่ และอาศัยอยู่กับญาติ หรือผู้อุปการะ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ความมุ่งมั่นของนักเรียนแตกต่างกันออกไป และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัทพงศ์ แก้วงาม  
(2550: 100) ที่ได้ศึกษาการพักอาศัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
8 ประการ โรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า นักเรียนที่มีลักษณะ 
การพักอาศัย ต่างกัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ด้านพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการ 
ท างานไม่แตกต่างกัน  

3. ผลการวิเคราะห์ตัวแปร ได้แก่ การควบคุมตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน  
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ที่สามารถท านาย 
พฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมในอ าเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ  
พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนมีอ านาจในการท านายมากที่สุด  รองลงมาคือการได้รับ 
แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว และการควบคุมตนเอง สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ  
70.7 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการทดสอบสมติฐานได้ดังนี้ 

 3.1 การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 
เป็นอันดับที่ 1สามารถท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้ร้อยละ 53.9 อธิบายได้ว่า เมื่อนักเรียนได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนก็จะมีการแสดง 
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานได้มาก เมื่อพิจารณา พบว่าการได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 (r=.734)  
ผลจากการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัด 
การเรียนการสอนของครู ผู้บริหาร รวมไปถึงบุคลากรภายในโรงเรียน อีกทั้งกิจกรรมต่างๆ  ภายใน 
โรงเรียนที่ส่งเสริมพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน โดย มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น  กิจกรรม 
ชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน หรือหน้าที่ที่นักเรียน 
ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากการเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการให้นักเรียนแสดง  
พฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานเพิ่มมากขึ้น เช่น เมื่อครูตรวจชิ้นงานผลงาน หรือใบงานที่ให้นักเรียน 
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ท าเสมอนักเรียนก็จะตั้งใจมุ่งมั่นในการท างานเพื่อจะได้มีงานส่งครูให้ทันก าหนด และเมื่อ โรงเรียน 
มีการจัดประกวด หรือแข่งขันกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากด้านของการเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน  
ได้อีกทางหนึ่ง และเมื่อนักเรียนมีปัญหาในการเรียน ครูมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าวก็เป็น 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนพฤติกรรมความมุ่งมั่นการท างานของนักเรียนได้อีกทาง 
หนึ่ง เป็นเพราะว่า นักเรียนใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโรงเรียน ในเรื่องของการเรียน การท ากิจกรรม รวมไป
ถึงการสนับสนุนด้านแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ หรือห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายใน
โรงเรียน สอดคล้องทางการเรียน สูงขึ้น และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฤติมา รักษารักษ์ (2558:  
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นด้านการเรียนของนักเรียน  
ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า แรงสนับสนุนจากโรงเรียน มีความสัมพันธ์
กับ พฤติกรรมความมุ่งมั่นด้านการเรียนของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 และสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ เบ็ญจมาศ สุขศรีเพ็ง (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนใน อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ครู  
หรืออาจารย์ เป็นปัจจัยอันดับที่หนึ่ง ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
ด้านพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 

 3.2 การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 
เป็นอันดับที่ 2 สามารถท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น ได้ร้อยละ 64 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 อธิบายได้ว่า เมื่อนักเรียนได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่ม 
เพื่อนก็จะมีการแสดงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานได้มาก เมื่อพิจารณา พบว่าการได้รับ 
แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01(r=.800) ผลจากการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า การได้รับแรงสนับสนุน 
จากกลุ่มเพื่อน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  
เนื่องจากกลุ่มเพื่อน มีอิทธิพลต่อนักเรียน เป็นที่พึ่งทางใจ เป็นแบบอย่าง เป็นคนคอยให้ค าแนะน า  
ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง รวมถึงเป็นผู้ที่ชักชวนให้นักเรียนท ากิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น  
เพื่อนนักเรียนจะคอยให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนเจอบทเรียนที่ยากซึ่งเพื่อนถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมาก 
ถ้ามีการได้รับก าลังใจที่ดีจากเพื่อนก็จะท าให้ผู้ที่ได้รับก าลังใจมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้น  
และเพื่อนยังเป็นแบบอย่างในการแสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นอีกด้วย เช่น เมื่อนักเรียนเห็นกลุ่มเพื่อนตั้งใจ 
เรียนนักเรียนก็จะปฏิบัติตาม นอกจากนี้ กลุ่มเพื่อนยังคอยช่วยสนับสนุนให้นักเรียนแสดงพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่น เช่น การให้ยืมอุปกรณ์ การเรียนรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน  
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีมากกว่าอิทธิพลของครอบครัว วันรุ่นจะเลือกข้างเพื่อนของตนมากกว่าพ่อแม่  
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สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ฤติมา รักษารักษ์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคม 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นด้านการเรียนของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนในอ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง พบว่า แรงสนับสนุนจากเพื่อน มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมความมุ่งมั่นด้านการเรียน 
ของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจารุวรรณ ภัทรจารินกุล (2555: 
103) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่น ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 235 พบว่า นักเรียนที่ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนในระดับมากจะมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

 3.3 การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 
เป็นอันดับที่ 3สามารถท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น ได้ร้อยละ 68.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 อธิบายได้ว่า เมื่อนักเรียนได้รับแรงสนับสนุนจาก 
กลุ่มครอบครัว จะมีการแสดงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานได้มาก เมื่อพิจารณา พบว่า 
การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการ  
ท างานอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 (r=.826) ผลจากการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า การได้รับ 
แรงสนับสนุนจากกลุ่มครอบครัวจะส่งผลให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในด้านการท างาน 
ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักเรียนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัว ซึ่งทางครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการ  
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ก าลังใจ ดูแลเอาใจใส่ รวมถึงอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น  
เมือ่พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง จะแนะน าให้นักเรียนท าการบ้านให้เสร็จก่อนที่จะไปกิจกรรมอื่นๆ เป็นการ
สร้างเงื่อนไข เพื่อให้นักเรียนท าให้บรรลุเป้าหมายหรือความต้องการของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วย  
ฝึกพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ที่จะต้องให้นักเรียนต้องรับผิดชอบงานของตนเองเสร็จ 
เรียบร้อยก่อนที่จะท ากิจกรรมอื่นได้ การที่พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครองจะท างานด้วยความ 
มุ่งมั่นเสมอ ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนก็ถือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
ให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการด าเนินชีวิตส่วนหนึ่งของนัก เรียนนั้นอาศัยอยู่ที่บ้าน  
สภาพแวดล้อมที่มีแต่คนที่มุ่งมั่นในการท างาน ก็จะส่งผลให้นักเรียนซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นได้ และ 
น าพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างานเหล่านั้นมาปรับใช้กับตนองในการด าเนินชีวิตได้ และการที่พ่อ แม่  
ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะชื่นชมกับความส าเร็จในด้านการเรียนของนักเรียนนั้นเป็นการเสริมแรง
ทางบวกให้กับนักเรียนได้มีก าลังใจในการที่จะท าสิ่งต่างให้ส าเร็จต่อไปเรื่อย และการท าสิ่งต่างๆ  
ให้ส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายนั้นก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการท างานเป็นหลัก ลักษณะของแรงสนับ  
จากครอบครัวเหล่านี้ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนทั้งสิ้น  
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อมรรัตน์ กรมรินทร์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ 
ความมุ่งมั่นในการเรียนและ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  



 70 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการอบรม 
เลี้ยงดูแตกต่างกันมีความมุ่งมั่นในการเรียนและสถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่นในการ  
เรียนของนักเรียน ดังนั้นผู้ปกครอง ควรดูแลเอาใจใส่และให้ค าแนะน าที่ถูกต้องในการแสดงออก 
ของพฤติกรรมในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและใช้ชีวิตในทางที่ถูก 
และเหมาะสมได้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อาจารีย์ ช่างประดับ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษา 
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียนของนักเรียนช่ว งชั้นที่ 3 โรงเรียน 
อินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  พบว่า การสนับสนุนของผู้ปกครองและสัมพันธภาพ 
ของผู้ปกครองกับนักเรียนมีผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจเรียนของนักเรียน 

 3.4 การควบคุมตนเอง เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 4  
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ได้ร้อยละ 70.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 อธิบายได้ว่า เมื่อนักเรียนมีการควบคุมตนเอง ก็จะมีการแสดง 
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานได้มาก เมื่อพิจารณา พบว่าการควบคุมตนเอง มีความสัมพั นธ ์
ทางบวกกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 (r=.841) ผลจาก 
การศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า การควบคุมตนเองนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทางให้ต่อการแสดง  
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน เนื่องจาก นักเรียนในวัยนี้เป็นวัยที่มีความสามารถในการควบคุม 
พฤติกรรมของตนเองอยู่ตลอดเวลา และสามารถก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าจะ 
มีปัจจัยภายนอกมาผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดี แต่หากนักเรียนสามารถควบคุมจิตใจของตนเอง  
ได้แล้วนั้น ปัจจัยภายนอกย่อมไม่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมต่อนักเรียน เช่น ไม่ถนัดในวิชาที่เรียน  
นักเรียนก็จะท างานในวิชานั้นจนเสร็จ ตามก าหนดเวลาเสมอ เป็นการควบคุมตนเองที่แสดงถึง  
พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานได้อย่างชัดเจนและบางกรณีเป็นการควบคุมตนเองเล็กๆ น้อยๆ  
ก็สามารถแสดงถึงพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานได้ เช่น ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ถนัดในวิชา 
ที่เรียน นักเรียนก็จะท างานในวิชานั้นจนส าเร็จ ตามก าหนดเวลา หรือ นักเรียนจะไม่โดดเรียน  
หนีเรียน ถึงแม้ว่าเพื่อนจะชวนก็ตาม เสมอสอดคล้องผลงานวิจัยของ หทัยชนก พันพงศ์  (2555: 83)  
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชลบุรี  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน พบว่า นักเรียน 
ที่มีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับสูง จะส่งผลต่อพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนอยู่ในระดับสูง  
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุวรรณ ภัทรจารินกุล (2555: 101) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ 
ที่มีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 235 พบว่า นักเรียน 
ที่มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองอยู่ในระดับมากจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการ
ท างานของนักเรียนอยู่ในระดับมาก   
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3. ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. จากการวิจัยพบว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน เป็นตัวแปรที่ได้รับการ 
คัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 1 สามารถท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ดังนั้น  
การที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน เช่น ครู แนะน า หรือกระตุ้นให้ทบทวน 
บทเรียนเพิ่มเติมในเวลาเรียนหรือเวลาว่าง เมื่อนักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียน นักเรียน 
ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากครู หรือห้องสมุดภายในโรงเรียน หรือเมื่อนักเรียนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ในการเรียน ครูก็จะสนับสนุนให้นักเรียนอย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะท าให้นักเรียนมีพฤติกรรม 
ความมุ่งมั่นในการท างานได้มากยิ่งขึ้น และมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆ  
ได้มากขึ้น ซึ่งการเพิ่มแรงสนับสนุนจากโรงเรียนนั้นท าได้หลายด้าน เช่น ครูในโรงเรียนต้องเข้าใจ  
ธรรมชาติของนักเรียนเข้าใจความต้องการและความสนใจของนักเรียน  ครูสามารถให้ความรู้ช่วย 
แนะน านักเรียนได้อย่างถูกต้อง และครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านของพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท างาน 
โรงเรียนต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักปรับปรุงและพัฒนาความสามารถตามความถนัดของตนเอง  
และจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่มีความหมายเพื่อช่วยให้เด็กมีความเจริญงอกงามทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและการรู้คิด และโรงเรียน ครู และนักเรียนควรสร้างกิจกรรมต่างๆ  
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ต่างๆ จากกันและกัน โดยเฉพาะครูจะต้องสนับสนุน 
ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ฝึกซ้อม ดนตรี กีฬา กิจกรรมที่นักเรียนสนใจ หรือ 
ตามความถนัดของนักเรียน ในเวลาว่างหลังเลิกเรียน ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมความมุ่งมั่น 
ในการท างาน 

2. จากการวิจัยพบว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน เป็นตัวแปรที่ได้รับการ 
คัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 2 สามารถท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ ดังนั้นควรที่จะเสริมแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ได้แก่ การจัดกิจกรรม 
ให้ท างานเป็นกลุ่ม การให้ความรู้เรื่องของการคบเพื่อน เช่น ให้เลือกคบเพื่อนที่มีความห่วงใย  
การกระตุ้นเตือน การสนับสนุนกันในการกระท าเรื่องที่ดี และคอยตักเตือนหรือยับยั้งในการกระท า 
สิ่งที่ไม่ดี หรือไม่เหมาะสม รวมไปถึงการสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ก็ได ้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้ค าแนะน า ตักเตือนให้ค าปรึกษา และการให้ข่าวสาร  
และการสนับสนุนด้านเครื่องมือ เช่น แรงงาน เงิน เวลา 

3. จากการวิจัยพบว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว เป็นตัวแปรที่ได้รับการ 
คัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 3 สามารถท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ ดังนั้นครอบครัวควรที่จะเสริมแรงสนับสนุนจากกลุ่มครอบครัว  
โดยผู้ปกครองไม่ควรเข้มงวดมากเกินไปเพราะจะเกิดความกดดันส่งผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ของนักเรียน การสนับสนุนทางจิตวิทยา ผู้ปกครองควรให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน แสดงความ  
สนใจในบทเรียนที่ศึกษาเล่าเรียน และชมเชยเมื่อนักเรียนท าคะแนนได้ดี ผู้ปกครองควรช่วยเหลือ 
นักเรียน เช่น ช่วยตรวจดูการบ้าน และช่วยอธิบายเรื่องต่างๆ ที่นักเรียนสงสัย ผู้ปกครองควรกระตุ้น
พัฒนาการทางสติปัญญา โดยฝึกนิสัยให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้ ช่วยเพิ่ม 
ทักษะ ด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ผู้ปกครองควรมีบทบาทในการแบ่งเวลา เช่น การแบ่งเวลา  
ดูโทรทัศน์ เลือกรายการที่เหมาะสมกับนักเรียน และจัดตารางเรียนที่เหมาะสมหรือ อาจจัดกิจกรรม 
เสริมสร้างความรู้ในการดูแลลูกที่อยู่ในวัยรุ่นให้กับผู้ปกครอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรม  
ความมุ่งมั่นได้อีกทางหน่ึง 

4. จากการวิจัยพบว่า การควบคุมตนเอง เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 
เป็นอันดับที่ 4 สามารถท านายพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้นได้ ดังนั้นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนควรจะให้นักเรียนได้ฝึกการควบคุมตนเองอยู่เสมอ  
ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การยับยั้งร่างกาย อารมณ์ รวมไปถึงจิตใจ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติใช้การยับยั้ง  
การกระท าดังกล่าวเป็นการจ ากัดขอบเขตการเคลื่อนไหวของตนเอง ก็ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  
ควบคุมโดยการยังยั้งร่างกาย โดย การเปลี่ยนสิ่งเร้า วิธีการนี้ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้าเพื่อไม่ให้  
กระตุ้นหรือเหนี่ยวน าให้เกิดพฤติกรรม การควบคุมตนเองลักษณะนี้เป็นการพยายามหลีกหนีจาก  
สิ่งเร้าบางอย่างโดยเฉพาะสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดการกระท าแล้วจะน าไปสู้ผลกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การใช้  
สิ่งเร้าที่ไม่พึงปรารถนา การใช้สิ่งเร้าที่ไม่พึงปรารถนาเพื่อควบคุมตนเอง เช่น ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อให้
เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น จะได้ตื่นตรงเวลา ไปเรียนได้ทัน การวางเงื่อนไขและการเสริมแรง เป็นวิธีการ 
ควบคุมพฤติกรรมตนเองของบุคคลวิธีหนึ่ง ในการควบคุมตนเอง นักเรียนอาจควบคุมพฤติกรรม
บางอย่างของตนโดยการท าพฤติกรรมอื่นๆ แทน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
เช่น เปลี่ยนจากการที่ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน เป็นการทบทวนบทเรียนกับเพ่ือนแทน 

3.2 ข้อเสนอแนะของการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน ในพื้นที่ที่

แตกต่างออกไป เช่นอาจจะศึกษาในอ าเภอใกล้เคียง หรือจังหวัดอื่นๆ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม ่
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานกับประชากรกลุ่มอื่น เช่น 

ข้าราชการ พนักงานบริษัท อาชีพอื่นๆ หรือนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ เป็นต้น  
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แบบสอบถามงานวิจัย 
 

เรื่อง พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
ค าอธิบาย 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมความ
มุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

2. ข้อมูลที่นักเรียนตอบแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ และจะน ามาประมวลผล 
ในภาพรวม นักเรียนไม่ต้องเขียนชื่อ นามสกุล ลงในแบบสอบถาม จึงขอร่วมมือให้นักเรียนตอบ  
แบบสอบถามตามความเป็นจริงและตอบให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อท าให้เก็บข้อมูลได้สมบูรณ์และ
สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้จริง 

3. แบบสอบถามมีจ านวน 14 หน้า 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 4 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง จ านวน 20 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว 22 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน 24 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากเพื่อน 19 ข้อ 
 ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 28 ข้อ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเสียสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถามนี้ด้วยความต้ังใจครบถ้วนทุกข้อ 
 

นายนที  ศิริจรรยาพงษ ์
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาจติวิทยาชุมชน 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะศกึษาศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล 

ค าอธิบาย ให้นักเรียนเติมเครื่องหมาย ✓ ลงใน   ที่ตรงกบัข้อมูลของตนเอง 
 
เพศ 

  ชาย  หญิง 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  

  ได้คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 2.50  

  ได้คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.50 – 3.00 

  ได้คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า 3.00 ขึ้นไป 
 
ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายที่ได้รับ 

  เพียงพอ และเหลือเก็บ 

  เพียงพอ ไม่เหลือเก็บ 

  ไม่เพียงพอ 
 
ลักษณะการพกัอาศัย 

  อาศัยอยู่กับพ่อและแม ่

  อาศัยอยู่กับพ่อหรืออาศัยอยู่กับแม ่

  อาศัยอยู่กับญาต/ิ ผู้อุปการะ 
  



 85 

 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคมุตนเอง 
ค าอธิบาย แบบสอบถามนี้สอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ให้นักเรียนประเมินการปฏิบัติหรือการ
แสดงออกในการควบคุมตนเองของนักเรียน โดยท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ก าหนด มีเกณฑ์
การเลือกตอบ ดังนี้ 
มากที่สุด หมายถึง นักเรยีนมีการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมนั้นในระดับมากที่สุด 
มาก หมายถึง นักเรยีนมีการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมนั้นในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง นักเรยีนมีการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมนั้นในระดับปานกลาง 
น้อย หมายถึง นักเรยีนมีการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมนั้นในระดับน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง นักเรยีนมีการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมนั้นในระดับน้อยที่สุด 

การควบคุมตนเอง 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ถนัดในวิชาที่เรียน นักเรียน
ก็จะท างานในวิชานั้นจนเสร็จ ตามก าหนดเวลาเสมอ 

     

2. นักเรียนจะไม่กระท าในสิง่ท่ีไมดี่ เช่น โดดเรียน 
ถึงแม้ว่าเพื่อนจะชวน 

     

3. นักเรียนจะไม่มาโรงเรียนสาย ถึงแม้ว่านักเรียนจะ
นอนดึก 

     

4. นักเรียนจะไม่ใช้โทรศพัท์ในเวลาเรียน หรอืแอบ
ใช้โทรศัพท์ ขณะที่ครูก าลังสอนอยู่ 

     

5.  เมื่อนักเรียนป่วย หรือไม่สบายเล็กๆ นอ้ยๆ 
นักเรียนก็จะพยายามมาโรงเรียน 

     

6. เมื่อเพ่ือนของนักเรียนชวนไปเสพของมึนเมา 
นักเรียนจะปฏิเสธทันท ี

     

7. นักเรียนจะต้องท าใบงานหรอืการบ้านให้เสร็จ
ก่อนก าหนดเวลาเสมอ แม้ว่างานนั้นจะยาก หรือใช้
เวลานาน 

     

8. นักเรียนจะต้องอ่านบทเรียนก่อนท่ีจะเรียนท่ี 
โรงเรียนเสมอ แม้ว่าบทเรียนน้ันจะยาก หรือง่าย 
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การควบคุมตนเอง 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

9. นักเรียนจะไม่ลอกการบ้านเพ่ือน ถึงแมว่้า
การบ้านนั้นจะยากหรือท าไม่ทัน 

     

10. นักเรียนจะไม่เล่นโทรศพัท์ถ้านักเรียนยังท างาน
บ้านไม่เสร็จตามก าหนดเวลา 

     

11. ถึงแม้ว่าถังขยะจะอยู่ไกล นักเรียนก็จะเดินน า
ขยะไปทิ้งในที่ ที่จัดไว้ให้ 

     

12. นักเรียนแต่งตัวถูกระเบียบเสมอ ท้ังในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียน 

     

13. เมื่อเพ่ือนยั่วยุ หรือล้อเรียนนักเรียน นกัเรียนจะ
ระงับความโกรธ 

     

14. เมื่อนักเรียนรู้สึกง่วงนอนขณะเรียน นักเรียนก็
จะฝืนตั้งใจเรียนหรือขออนุญาตไปล้างหน้าแล้ว
กลับมาเข้าเรียนตามเดิม 

     

15. นักเรียนจะไตร่ตรองการใช้เงินเสมอ ถึงแม้ว่า
เป็นสิ่งของที่อยากได้ แต่ถ้ายังไม่จ าเป็นนักเรียนก็จะ
เก็บเงินสะสมไว้ก่อน 

     

16. นักเรียนจะเข้าเรียนตรงตามเวลา ถึงแม้ว่า
นักเรียนจะติดธุระส่วนตัว ก็จะรีบเข้าเรียนให้
ทันเวลา 

     

**17. เมื่อนักเรียนรู้สึกหิวในขณะเรียน นักเรียนจะ
แอบน าเอาขนมเข้ามากินในห้องเรียน 

     

**18. นักเรียนจะไปเท่ียวกับเพ่ือนทันที เม่ือเพ่ือน
ชวน ถึงแม้ว่านักเรียนจะท างานบ้านไม่เสร็จ 

     

19. นักเรียนจะรับฟังพ่อ แม ่ผูป้กครองและคุณครู
เสมอ เมื่อถูกวา่กล่าวตักเตือน 

     

20. นักเรียนหักห้ามใจท่ีจะซ้ือโทรศัพท์เคร่ืองใหม่ 
ถ้าเครื่องเก่ายังสามารถใช้ได้อยู่ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว 
ค าอธิบาย แบบสอบถามนี้สอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนนุจากครอบครัว ให้นักเรียนประเมินตามการ
ตามความเข้าใจของนักเรียน โดยท าเครื่องหมาย ✓ลงในชอ่งว่างที่ก าหนด มีเกณฑ์การเลือกตอบ 
ดังนี้ 
มากที่สุด หมายถึง บุคคลในครอบครัวของนักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในระดับมากที่สุด 
มาก หมายถึง บุคคลในครอบครัวของนักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง บุคคลในครอบครัวของนักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
น้อย หมายถึง บุคคลในครอบครัวของนักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในระดับน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง บุคคลในครอบครัวของนักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในระดบัน้อยที่สุด 

แรงสนับสนุนจากครอบครัว 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครองให้ค าแนะน าใน
ด้านการเรียนอยู่เสมอ 

     

2. เมื่อนักเรียนสอบได้คะแนนน้อย พ่อ แม่ ญาติพ่ี
น้อง หรือผู้ปกครอง มีส่วนช่วยในการแก้ปญัหา
ดังกล่าว 

     

3. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอยกวดขันให้
นักเรียนทบทวนบทเรียนเพ่ิมเติมหลังจากเลิกเรียน 

     

4. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะชื่นชมกับ
ความส าเร็จในด้านการเรียนของนักเรียน 

     

5. เมื่อนักเรียนจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการ
เรียน นักเรียนก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคนใน
ครอบครัว 

     

6. เมื่อนักเรียนต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน 
บุคคลในครอบครัวก็จะเต็มใจสนับสนุนเท่าทีค่วร 

     

7. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครองสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องการเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ 

     

8. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะแนะน าให้
นักเรียนท าการบ้านให้เสร็จก่อนท่ีจะไปกิจกรรมอ่ืนๆ 
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แรงสนับสนุนจากครอบครัว 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

9. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอยให้
ก าลังใจในการเรียนเมื่อนักเรียนพบบทเรียนที่
ค่อนข้างยาก 

     

10. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอย
สนับสนุนในเรือ่งบทเรียนที่นักเรียนสนใจเปน็พิเศษ 
เช่น ให้ไปเรียนพิเศษเพ่ิมเติมในเรื่องนั้นๆ  

     

11. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครองแสดงออกถึง
ความใส่ใจในเรื่องของการเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ 
เช่น สอบถามคะแนนที่สอบว่าได้มากน้อยเพียงใด 

     

12. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอยตักเตือน
เมื่อนักเรียนสนใจในการเรียนน้อยลง 

     

13. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอยให้ข้อมูล
ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 

     

14. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะ
มอบหมายงาน หรือหน้าที่ที่ตอ้งรับผิดชอบในบ้านให้
นักเรียน 

     

15. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะสนับสนุน
เสมอเมื่อนักเรยีนอาสาช่วยงานที่นักเรียนสามารถท า
ได้และปลอดภัย 

     

16. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะอนุญาต
ให้ท ากิจกรรมอ่ืนๆได้ เมื่อนกัเรียนท าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเสร็จแล้ว 

     

17. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอยชี้แนะ
วิธีการ หรือช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการท างาน 

     

18. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครองจะท างานด้วย
ความมุ่งมั่นเสมอ ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน 
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แรงสนับสนุนจากครอบครัว 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

19. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะชื่นชมถ้า
นักเรียนท างานหรือส่ิงท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ 

     

20. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง แนะน าให้
นักเรียนท างานทันที ไมผั่ดวันประกันพรุ่ง 

     

21. เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายงาน และนักเรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง พ่อ แม่หรือผู้ปกครอง
แนะน าให้นักเรียนท าด้วยตนเอง 

     

22. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอบให้
ค าปรึกษาเสมอ เมื่อนักเรียนพบปัญหาในการท างาน 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน 
ค าอธิบาย แบบสอบถามนี้สอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน ให้นักเรียนประเมินตามการ
ตามความเข้าใจของนักเรียน โดยท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ก าหนด มีเกณฑ์การเลือกตอบ 
ดังนี้ 
มากที่สุด หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงบุคลากร ภายใน

โรงเรียน ในระดับมากที่สุด 
มาก หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงบุคลากรภายใน

โรงเรียน ในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงบุคลากรภายใน

โรงเรียน ในระดับปานกลาง 
น้อย หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงบุคลากรภายใน

โรงเรียน ในระดับน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงบุคลากรภายใน

โรงเรียน ในระดับน้อยที่สุด 

แรงสนับสนุนจากโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ครู คอยให้ค าแนะน าในด้านการเรียนอยู่เสมอ      
2. เมื่อนักเรียนมีปัญหาในการเรียน ครูมีส่วนช่วยใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว 

     

3. ครู แนะน า หรือกระตุ้นให้ทบทวนบทเรียน
เพิ่มเติมในเวลาเรียนหรือเวลาว่าง 

     

4. เมื่อนักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียน 
นักเรียนก็จะได้รับความช่วยเหลอืจากครู หรือ
ห้องสมุดภายในโรงเรียน 

     

5. เมื่อนักเรียนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน ครูก็
จะสนับสนุนให้นักเรียน อย่างเหมาะสม 

     

6. ครู คอยตักเตือนนักเรียนเสมอ เมื่อนักเรยีน
ท างานไม่เรียบร้อย หรือ ไม่สง่งานตามเวลาที่ก าหนด 
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แรงสนับสนุนจากโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7. คร ูจะแนะน าให้นักเรียนบริหารจัดการ เวลาใน
การเรียนให้เหมาะสม 

     

8. คร ูจะตรวจชิ้นงานผลงาน หรือใบงานที่ให้
นักเรียนท าเสมอ 

     

9. ครูแทรกค าสอนเรื่องของความมุ่งมั่นในการเรียน
ให้กับนักเรียน 

     

10. ครูชมเชยนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้ส าเร็จ 

     

11. คร ูจะให้ก าลังใจในการเรยีนเมื่อนักเรียนพบ
บทเรียนที่ค่อนข้างยาก 

     

12.ครู สนับสนุนในเรื่องบทเรียนที่นักเรียนสนใจเป็น
พิเศษ 

     

13. คร ูจะใหก้ าลังใจและช่วยแก้ปัญหา เมื่อผลการ
เรียนในบางรายวิชาของนักเรียนลดลง 

     

14. คร ูคอยตกัเตือนเมื่อนักเรียนไม่ตั้งใจในการเรียน      
15. คร ูคอยให้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียน 

     

16. คร ูจะมอบหมายงาน หรือหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบนอกเหนือจากการเรียนให้นักเรยีน 

     

17. ครูช่วยจัดหาอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ตามกิจกรรมที่
นักเรียนสนใจนอกเหนือจากเร่ืองของการเรียน 

     

18. คร ูให้ก าลงัใจเสมอ เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
หรือต้องท างานที่ยาก 

     

19. โรงเรียนมกีารจัดประกวด หรือแข่งขันกิจกรรม
ต่างๆ นอกเหนือจากด้านของการเรียน  

     

20. โรงเรียนกวดขันเรื่องการเข้าเรียนของนักเรียน      
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แรงสนับสนุนจากโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

21. โรงเรียนมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
ดีเด่นในด้านต่างๆ 

     

22. โรงเรียนมกีิจกรรม ให้นกัเรียนฝึกซ้อมหลังเลิก
เรียน ด้าน ดนตรี กีฬา หรือศลิปะต่างๆ 

     

23. เมื่อโรงเรยีนมีกิจกรรม นักเรียนมส่ีวนร่วมในการ
จัดกิจกรรมนั้นๆ เช่น กิจกรรมวันกีฬาสี หรือกีฬา
กลุ่ม 

     

24. นักเรียนมีหน้าท่ีรบัผิดชอบภายในโรงเรียน
นอกเหนือจากการเรียน เช่น เวรท าความสะอาด 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 
ค าอธิบาย แบบสอบถามนี้สอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนนุจากเพ่ือน ให้นักเรียนประเมินตามการตาม
ความเข้าใจของนักเรียน โดยท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ก าหนด มีเกณฑ์การเลอืกตอบ ดังนี้ 
มากที่สุด หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากเพ่ือน หรือพฤติกรรมตัวอย่างจากเพ่ือน ในระดับ

มากที่สุด 
มาก หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากเพ่ือน หรือพฤติกรรมตัวอย่างจากเพ่ือน ในระดับ

มาก 
ปานกลาง หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากเพ่ือน หรือพฤติกรรมตัวอย่างจากเพ่ือนในระดับ

ปานกลาง 
น้อย หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากเพ่ือน หรือพฤติกรรมตัวอย่างจากเพ่ือนในระดับ

น้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง นักเรียนได้รับการปฏิบัติจากเพ่ือน หรือพฤติกรรมตัวอย่างจากเพ่ือนในระดับ

น้อยที่สุด 

แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. เพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการต้ังใจเรียน 
ของนักเรียน 

     

2. เพื่อนจะยอมรับ และช่ืนชม ถ้านักเรียนได้ผลการ
เรียนที่ด ี

     

3. เพื่อนของนักเรียนชักชวนนักเรียนไป ทบทวน
หนังสือเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเสมอ 

     

4. เพื่อนของนักเรียนช่วยนักเรียนทบทวนในรายวิชา
ที่นักเรียนได้คะแนนน้อย 

     

5.เพื่อนชวนนักเรียนไปท างานที่ครูมอบหมาย ใน
เวลาว่าง 

     

6. เพื่อนจะชมเชยเมื่อนักเรียนท าคะแนนสอบได้ดี       
7. เพื่อนของนักเรียน ให้ยืมสมุดจดงานในรายวิชาที่
นักเรียน เรียนตามไม่ทนั 
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แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

8. เพื่อนคอยให้ก าลังใจนักเรยีน ในรายวิชาที่ยาก
หรือวิชาที่นักเรียนท าคะแนนได้น้อย 

     

9. เพื่อนคอยเตือนให้นักเรียนส่งการบ้านตาม
ก าหนดเวลาเสมอ 

     

10. เพื่อนจะช่วยทบทวนวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดให้
นักเรียน 

     

11. เพื่อนคอยช่วยเหลืองานที่นักเรียนได้รับ
มอบหมายจากผู้ปกครอง  

     

12. เมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของ
การท างาน เพื่อนของนักเรียนยินดี ที่จะไปช่วยเหลือ
เสมอ 

     

13. เพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีของการมุ่งมั่น ตั้งใจใน
การท างานของนักเรียน 

     

14. เพื่อนของนักเรียนคอยตักเตือน เมื่อนักเรียน
ละเลยงานที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ 

     

15. เพื่อนของนักเรียนจะรอจนกว่านักเรียนจะท า
หน้าที่ที่รับผิดชอบภายในบ้านเสร็จก่อนถึงจะชักชวน
นักเรียนไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ 

     

16. เพื่อนจะให้นักเรียนยืมอุปกรณ์การเรียน เมื่อ
นักเรียนลมือุปกรณ์การเรียนมา  

     

17. เพื่อนของนักเรียนเป็นแรงผลักดันให้นกัเรียน
ตั้งใจเรียนมากขึ้น 

     

18. นักเรียนแต่งการถูกระเบียบตามกลุ่มเพ่ือน      
19. เมื่อครูสั่งให้เพื่อนท างาน นักเรียนก็ยินดีและเต็ม
ใจที่จะเข้าไปช่วยเพ่ือนท างาน 

     

 
  



 95 

 

ส่วนที่ 6  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
ค าอธิบาย แบบสอบถามนี้สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ให้นักเรียนประเมิน
ตามการตามความเข้าใจของนักเรียน โดยท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ก าหนด มีเกณฑ์การ
เลือกตอบ ดังนี้ 
มากที่สุด หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตน ตรงกับข้อความในข้อน้ันอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
มาก หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตน ตรงกับข้อความในข้อน้ันอยู่ในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตน ตรงกับข้อความในข้อน้ันอยู่ในระดับปานกลาง 
น้อย หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตน ตรงกับข้อความในข้อนั้นอยู่ในระดับน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตน ตรงกับข้อความในข้อน้ันอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดมาก 

พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านการเรียน 
1. นักเรียนต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมายจากครู 

     

2. นักเรียนจะท างานจนส าเร็จด้วยความเพียร
พยายาม และอดทน 

     

3. นักเรียนต้ังใจอ่านหนังสือก่อนสอบ ด้วยความ
ทุ่มเท 

     

4. ถึงแม้ว่าในบางรายวิชานักเรียนจะสอบได้คะแนน
น้อย นักเรียนก็จะพยายามต้ังใจเรียนในรายวิชาน้ัน
ต่อไป 

     

5. นักเรียนรับผิดชอบหน้าท่ีของนักเรียนท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เช่น การส่ง
การบ้าน หรือใบงาน เป็นต้น 

     

6. เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียน นักเรียนจะถาม
ครูผู้สอน หรือหาค าตอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เสมอ 

     

7. เมื่อนักเรียนท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ 
นักเรียนมคีวามภาคภูมิใจในผลงานตัวเองเสมอ 
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พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

8. นักเรียนไมย่่อท้อต่อ ปัญหาหรือ อุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการเรียน เช่น บทเรียนที่ยาก ภาระงานที่
มีจ านวนมาก 

     

9. นักเรียนภูมิใจเมือ่นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัด
ที่ยากได้ด้วยตนเอง 

     

10. เมื่อนักเรียนเจอบทเรียนที่ยาก นักเรียนจะต้ังใจ
ในการเรียนมากขึ้น 

     

11. ในบางรายวิชาที่นักเรียนไม่ชอบเรียน นักเรียนก็
ยังต้ังใจเรียนอย่างเต็มความสามารถ 

     

12. นักเรียนท าข้อสอบด้วยความต้ังใจ ในทุก
รายวิชา 

     

13. นักเรียนส่งใบงาน หรือการบ้านท่ีครส่ัูงตรงเวลา      
14. นักเรียนเอาใจใส่กับทุกวิชาท่ีนักเรียนเรียน      
15. นักเรียนหม่ันทบทวนบทเรียนท่ีเพ่ิงเรียนผา่นมา
เสมอ 

     

16. นักเรียนพยายามปฏิบัติให้บรรลเุป้าหมายในการ
เรียนเสมอ เช่น นักเรียนต้ังเป้าหมายจะสอบให้ได้
คะแนนในระดบัที่คาดหวังไว้ 

     

ด้านการด าเนนิชีวิต 
17. เมื่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มอบหมายงานให้
นักเรียน เช่น ท าความสะอาดบ้าน นักเรียนจะต้ังใจ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย 

     

18. ถึงแม้งานที่นักเรียนได้รับมอบหมายจาก พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองน้ันเป็นงานที่ต้องใช้เวลานาน นักเรียนก็จะ
อดทน และพากเพียรในการท างานนั้นๆ 
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พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

19. เมื่อนักเรียนเจออุปสรรคในการท างานที่ ได้รับ
มอบหมายจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียนจะพยาม
แก้ไขปัญหานัน้ เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

     

20. นักเรียนรู้สึกยินดี และภูมิใจ เม่ือนักเรียน
สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายจากพ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ได้ส าเร็จ 

     

21. นักเรียนเตือนตนเองเสมอให้ท างานท่ีพ่อ แม ่
หรือผู้ปกครองมอบหมาย ให้เสร็จ ก่อนที่จะท า
กิจกรรมอื่นๆ  

     

22. นักเรียนทุ่มเท ทุกครั้งในการท างาน ที่ได้รับ
มอบหมายจากพ่อ แม่ และผูป้กครอง 

     

23. ถึงแม้งานที่นักเรียนได้รับมอบหมายจากพ่อ แม่ 
ผู้ปกครองเป็นงานที่ยากล าบาก นักเรียนก็จะไม่บ่าย
เบี่ยง หรือเลี่ยงที่จะไม่ท า 

     

24. เมื่อนักเรียนมีหน้าที่หรืองานที่ต้องรับผิดชอบ
ภายในบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน นักเรียนจะ
กระท าหน้าที่นั้นสุดความสามารถ 

     

25. นักเรียนท างานท่ีได้รับมอบหมายจาก พ่อแม ่
หรือผู้ปกครองด้วยความเต็มใจ 

     

26. ถึงแม้งานที่นักเรียนได้รับมอบหมายจะเป็นงาน
ง่ายๆ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน นักเรียนก็จะตั้งใจท า
เพื่อให้งานที่ท าออกมาดีที่สุด 

     

27. เมื่อเพ่ือนมีงานให้ช่วย หรือมาขอความ
ช่วยเหลือที่ไม่เกินความสามารถของนักเรียน 
นักเรียนก็จะช่วยเพ่ือนท าจนงานส าเร็จ 
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พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

28. เมื่อญาติ พี่น้อง ของนักเรียนต้องการให้นักเรียน
ช่วยเหลือ เช่น ช่วยท างานบ้าน นักเรียนก็จะช่วย
ด้วยความเต็มใจ 

     

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และค่าระดบัรายข้อของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
 

เรื่อง พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคมุตนเอง 

การควบคุมตนเอง  S.D. ค่าระดับ 

1. ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ถนัดในวิชาที่เรียน นักเรียนก็จะ
ท างานในวิชานั้นจนเสร็จ ตามก าหนดเวลาเสมอ 

3.95 .813 มาก 

2. นักเรียนจะไม่กระท าในสิง่ท่ีไมดี่ เช่น โดดเรียน ถงึแม้ว่า
เพื่อนจะชวน 

4.00 1.352 มาก 

3. นักเรียนจะไม่มาโรงเรียนสาย ถึงแม้ว่านักเรียนจะนอนดึก 4.21 1.043 มาก 
4. นักเรียนจะไม่ใช้โทรศพัท์ในเวลาเรียน หรอืแอบใช้โทรศัพท์ 
ขณะที่ครูก าลังสอนอยู ่

3.86 1.144 มาก 

5.  เมื่อนักเรียนป่วย หรือไม่สบายเล็กๆ นอ้ยๆ นักเรียนก็จะ
พยายามมาโรงเรียน 

4.14 .945 มาก 

6. เมื่อเพ่ือนของนักเรียนชวนไปเสพของมึนเมา นักเรียนจะ
ปฏิเสธทันที 

4.19 1.294 มาก 

7. นักเรียนจะต้องท าใบงานหรอืการบ้านให้เสร็จก่อน
ก าหนดเวลาเสมอ แม้ว่างานนั้นจะยาก หรือใช้เวลานาน 

3.66 .947 มาก 

8. นักเรียนจะต้องอ่านบทเรียนก่อนท่ีจะเรียนท่ี โรงเรียนเสมอ 
แม้ว่าบทเรียนนั้นจะยาก หรือง่าย 

3.32 1.080 ปานกลาง 

9. นักเรียนจะไม่ลอกการบ้านเพ่ือน ถึงแมว่้าการบ้านน้ันจะ
ยากหรือท าไม่ทัน 

3.39 1.059 ปานกลาง 

10. นักเรียนจะไม่เล่นโทรศพัท์ถ้านักเรียนยังท างานบ้านไม่
เสร็จตามก าหนดเวลา 

3.47 .997 ปานกลาง 

11. ถึงแม้ว่าถังขยะจะอยู่ไกล นักเรียนก็จะเดินน าขยะไปทิ้งใน
ที่ ที่จัดไว้ให ้

4.12 .866 มาก 

12. นักเรียนแต่งตัวถูกระเบียบเสมอ ท้ังในโรงเรียน และนอก
โรงเรียน 

4.07 .882 มาก 
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การควบคุมตนเอง  S.D. ค่าระดับ 

13. เมื่อเพ่ือนยั่วยุ หรือล้อเรียนนักเรียน นกัเรียนจะระงับความ
โกรธ 

3.54 1.003 มาก 

14. เมื่อนักเรียนรู้สึกง่วงนอนขณะเรียน นักเรียนก็จะฝืนต้ังใจเรียน
หรือขออนุญาตไปล้างหน้าแล้วกลับมาเข้าเรียนตามเดิม 

3.70 1.035 มาก 

15. นักเรียนจะไตร่ตรองการใช้เงินเสมอ ถึงแม้ว่าเป็นส่ิงของท่ี
อยากได้ แต่ถ้ายังไม่จ าเป็นนักเรียนก็จะเก็บเงินสะสมไว้ก่อน 

3.86 .874 มาก 

16. นักเรียนจะเข้าเรียนตรงตามเวลา ถึงแม้ว่านักเรียนจะติดธุระ
ส่วนตัว ก็จะรีบเข้าเรียนให้ทันเวลา 

3.93 .913 มาก 

17. นักเรียนจะไม่แอบน าขนมเข้ามาในห้องเรียนแม้เพ่ือนจะ
ชักชวน 

4.26 .761 มาก 

18. นักเรียนจะไม่ไปเท่ียวกับเพ่ือนถ้า นักเรยีนยังท างานบ้านไม่
เสร็จ 

4.18 .789 มาก 

19. นักเรียนจะรับฟังพ่อ แม ่ผูป้กครองและคุณครูเสมอ เม่ือถูกว่า
กล่าวตักเตือน 

4.05 .925 มาก 

20. นักเรียนหักห้ามใจท่ีจะซ้ือโทรศัพท์เคร่ืองใหม่ ถ้าเคร่ืองเก่ายัง
สามารถใช้ได้อยู่ 

3.94 1.068 มาก 

รวม 3.95 .917 มาก 

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว 

แรงสนับสนุนจากครอบครัว  S.D. ค่าระดับ 

1. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครองให้ค าแนะน าในด้านการเรียน
อยู่เสมอ 

4.29 .841 มาก 

2. เมื่อนักเรียนสอบได้คะแนนน้อย พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง หรือ
ผู้ปกครอง มีสว่นช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

3.91 .940 มาก 

3. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอยกวดขันให้นักเรียน
ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมหลังจากเลิกเรียน 

3.80 .988 มาก 

4. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะชื่นชมกับความส าเร็จใน
ด้านการเรียนของนักเรียน 

4.10 .888 มาก 
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แรงสนับสนุนจากครอบครัว  S.D. ค่าระดับ 

5. เมื่อนักเรียนจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเรียน นักเรียนก็จะ
ได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว 

4.15 .927 มาก 

6. เมื่อนักเรียนต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน บุคคลใน
ครอบครัวก็จะเต็มใจสนับสนนุเท่าที่ควร 

4.12 .854 มาก 

7. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการ
เรียนของนักเรียนอยู่เสมอ 

3.94 .975 มาก 

8. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะแนะน าให้นักเรียนท า
การบ้านให้เสร็จก่อนที่จะไปกิจกรรมอ่ืนๆ 

4.03 .923 มาก 

9. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอยให้ก าลังใจในการเรียน
เมื่อนักเรียนพบบทเรียนที่ค่อนข้างยาก 

3.98 1.008 มาก 

10. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอยสนับสนุนในเรื่อง
บทเรียนที่นักเรียนสนใจเป็นพิเศษ เช่น ให้ไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมใน
เรื่องนั้นๆ  

3.92 1.100 มาก 

11. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครองแสดงออกถึงความใส่ใจใน
เรื่องของการเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ เช่น สอบถามคะแนนที่
สอบว่าได้มากน้อยเพียงใด 

4.06 .901 มาก 

12. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอยตักเตือนเมื่อนักเรียน
สนใจในการเรียนน้อยลง 

4.14 .921 มาก 

13. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอยให้ข้อมูลข่าวสาร ที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 

3.95 .916 มาก 

14. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะมอบหมายงาน หรือ
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในบ้านให้นักเรียน 

4.19 .845 มาก 

15. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะสนับสนุนเสมอเมื่อ
นักเรียนอาสาช่วยงานท่ีนักเรียนสามารถท าได้และปลอดภัย 

4.11 .845 มาก 

16. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะอนุญาตให้ท ากจิกรรม
อื่นๆได้ เมื่อนกัเรียนท าหน้าที่ที่รับผิดชอบเสร็จแล้ว 

4.18 .832 มาก 

17. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอยชี้แนะวิธีการ หรือ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 

4.05 .869 มาก 
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แรงสนับสนุนจากครอบครัว  S.D. ค่าระดับ 

18. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครองจะท างานด้วยความมุ่งมั่น
เสมอ ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน 

4.13 .895 มาก 

19. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง จะชื่นชมถ้านักเรียนท างาน
หรือสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ 

4.07 .926 มาก 

20. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง แนะน าให้นักเรียนท างาน
ทันที ไมผ่ัดวันประกันพรุ่ง 

3.00 .972 
ปาน
กลาง 

21. เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายงาน และนักเรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง พ่อ แม่หรือผู้ปกครองแนะน าให้นักเรียนท าด้วยตนเอง 

4.09 .869 มาก 

22. พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง คอยให้ค าปรึกษาเสมอ 
เมื่อนักเรียนพบปัญหาในการท างาน 

4.12 .935 มาก 

รวม 4.03 .927 มาก 
 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากโรงเรียน 

แรงสนับสนุนจากโรงเรียน  S.D. ค่าระดับ 

1. ครู คอยให้ค าแนะน าในด้านการเรียนอยู่เสมอ 4.48 .739 มาก 
2. เมื่อนักเรียนมีปัญหาในการเรียน ครูมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว 

4.28 .760 มาก 

3. ครู แนะน า หรือกระตุ้นให้ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมในเวลาเรียน
หรือเวลาว่าง 

4.26 .849 มาก 

4. เมื่อนักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียน นักเรียนก็จะ
ได้รับความช่วยเหลือจากครู หรือห้องสมุดภายในโรงเรียน 

4.14 .878 มาก 

5. เมื่อนักเรียนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน ครูก็จะสนับสนุนให้
นักเรียน อย่างเหมาะสม 

4.13 .818 มาก 

6. ครู คอยตักเตือนนักเรียนเสมอ เมื่อนักเรยีนท างานไม่เรียบร้อย 
หรือ ไม่ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 

4.41 .760 มาก 

7. คร ูจะแนะน าให้นักเรียนบริหารจัดการ เวลาในการเรียนให้
เหมาะสม 

4.25 .856 มาก 

8. คร ูจะตรวจชิ้นงานผลงาน หรือใบงานที่ให้นักเรียนท าเสมอ 4.56 .710 มากที่สุด 
9. ครูแทรกค าสอนเรื่องของความมุ่งมั่นในการเรียนให้กับนักเรียน 4.38 .748 มาก 



 104 

 

แรงสนับสนุนจากโรงเรียน  S.D. ค่าระดับ 

10. ครูชมเชยนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 4.24 .818 มาก 
11. คร ูจะให้ก าลังใจในการเรยีนเมื่อนักเรียนพบบทเรียนที่
ค่อนข้างยาก 

4.20 .799 มาก 

12.ครู สนับสนุนในเรื่องบทเรียนที่นักเรียนสนใจเป็นพิเศษ 4.20 .855 มาก 
13. คร ูจะใหก้ าลังใจและช่วยแก้ปัญหา เมื่อผลการเรียนในบาง
รายวิชาของนักเรียนลดลง 

4.22 .847 มาก 

14. คร ูคอยตกัเตือนเมื่อนักเรียนไม่ตั้งใจในการเรียน 4.32 .815 มาก 
15. คร ูคอยให้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 4.33 .772 มาก 
16. คร ูจะมอบหมายงาน หรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการเรียนให้นักเรียน 

4.10 .909 มาก 

17. ครูช่วยจัดหาอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ตามกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
นอกเหนือจากเรื่องของการเรียน 

4.15 .854 มาก 

18. คร ูให้ก าลงัใจเสมอ เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหรือตอ้ง
ท างานที่ยาก 

4.12 .841 มาก 

19. โรงเรียนมกีารจัดประกวด หรือแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 
นอกเหนือจากด้านของการเรียน  

4.22 .855 มาก 

20. โรงเรียนกวดขันเรื่องการเข้าเรียนของนักเรียน 4.16 .861 มาก 
21. โรงเรียนมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมดีเดน่ในด้าน
ต่างๆ 

4.32 .841 มาก 

22. โรงเรียนมกีิจกรรม ให้นกัเรียนฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน ด้าน 
ดนตรี กีฬา หรือศิลปะต่างๆ 

4.21 .881 มาก 

23. เมื่อโรงเรยีนมีกิจกรรม นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
นั้นๆ เช่น กิจกรรมวันกีฬาสี หรือกีฬากลุ่ม 

4.39 .832 มาก 

24. นักเรียนมีหน้าท่ีรบัผิดชอบภายในโรงเรียนนอกเหนือจากการ
เรียน เช่น เวรท าความสะอาด 

4.20 .893 มาก 

รวม 4.38 .749 มาก 
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แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน  S.D. ค่าระดับ 

1. เพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการต้ังใจเรียน ของนักเรียน 4.11 .951 มาก 
2. เพื่อนจะยอมรับ และช่ืนชม ถ้านักเรียนได้ผลการเรียนที่ด ี 4.11 .869 มาก 
3. เพื่อนของนักเรียนชักชวนนักเรียนไป ทบทวนหนังสือเพื่อหา
ความรู้เพ่ิมเติมเสมอ 

3.85 .992 มาก 

4. เพื่อนของนักเรียนช่วยนักเรียนทบทวนในรายวิชาที่นักเรียนได้
คะแนนน้อย 

3.88 .984 มาก 

5.เพื่อนชวนนักเรียนไปท างานที่ครูมอบหมาย ในเวลาว่าง 3.97 .908 มาก 
6. เพื่อนจะชมเชยเมื่อนักเรียนท าคะแนนสอบได้ดี  3.89 1.002 มาก 
7. เพื่อนของนักเรียน ให้ยืมสมุดจดงานในรายวิชาที่นักเรียน เรียน
ตามไม่ทัน 

4.07 .867 มาก 

8. เพื่อนคอยให้ก าลังใจนักเรยีน ในรายวิชาที่ยากหรือวิชาที่
นักเรียนท าคะแนนได้น้อย 

3.97 .905 มาก 

9. เพื่อนคอยเตือนให้นักเรียนส่งการบ้านตามก าหนดเวลาเสมอ 4.05 .889 มาก 
10. เพื่อนจะช่วยทบทวนวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดให้นักเรียน 3.92 .965 มาก 
11. เพื่อนคอยช่วยเหลืองานที่นักเรียนได้รับมอบหมายจาก
ผู้ปกครอง  

3.88 1.065 มาก 

12. เมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการท างาน 
เพื่อนของนักเรียนยินดี ที่จะไปช่วยเหลือเสมอ 

3.92 .979 มาก 

13. เพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีของการมุ่งมั่น ตั้งใจในการท างานของ
นักเรียน 

4.13 .938 มาก 

14. เพื่อนของนักเรียนคอยตักเตือน เมื่อนักเรียนละเลยงานที่
นักเรียนต้องรับผิดชอบ 

4.01 .866 มาก 

15. เพื่อนของนักเรียนจะรอจนกว่านักเรียนจะท าหน้าที่ที่
รับผิดชอบภายในบ้านเสร็จกอ่นถึงจะชักชวนนักเรียนไปท า
กิจกรรมอื่นๆ 

3.99 .935 มาก 

16. เพื่อนจะให้นักเรียนยืมอุปกรณ์การเรียน เมื่อนักเรียนลืม
อุปกรณ์การเรียนมา  

4.10 .857 มาก 
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17. เพื่อนของนักเรียนเป็นแรงผลักดันให้นกัเรียนต้ังใจเรียนมาก
ขึ้น 

3.98 .901 มาก 

18. นักเรียนแต่งการถูกระเบียบตามกลุ่มเพ่ือน 3.98 .883 มาก 
19. เมื่อครูสั่งให้เพื่อนท างาน นักเรียนก็ยินดีและเต็มใจทีจ่ะเข้าไป
ช่วยเพื่อนท างาน 

4.14 .892 มาก 

รวม 4.11 .937 มาก 
 
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน 

พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน  S.D. ค่าระดับ 

ด้านการเรียน 
1. นักเรียนต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมายจากครู 

4.37 .829 มาก 

2. นักเรียนจะท างานจนส าเร็จด้วยความเพียรพยายาม และอดทน 4.18 .911 มาก 
3. นักเรียนต้ังใจอ่านหนังสือก่อนสอบ ด้วยความทุ่มเท 4.04 .933 มาก 
4. ถึงแม้ว่าในบางรายวิชานักเรียนจะสอบได้คะแนนน้อย นักเรียนก็
จะพยายามตั้งใจเรียนในรายวิชานั้นต่อไป 

4.11 .837 มาก 

5. นักเรียนรับผิดชอบหน้าท่ีของนักเรียนท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถ เช่น การส่งการบ้าน หรือใบงาน เป็นต้น 

4.15 .820 มาก 

6. เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียน นักเรียนจะถามครูผู้สอน หรือ
หาค าตอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เสมอ 

4.10 .878 มาก 

7. เมื่อนักเรียนท างานทีไ่ด้รับมอบหมายเสร็จ นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานตัวเองเสมอ 

4.20 .807 มาก 

8. นักเรียนไมย่่อท้อต่อ ปัญหาหรือ อุปสรรคทีเ่กิดข้ึนจากการเรียน 
เช่น บทเรียนทีย่าก ภาระงานที่มีจ านวนมาก 

4.09 .897 มาก 

9. นักเรียนภูมิใจเมือ่นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัดทีย่ากได้ด้วย
ตนเอง 

4.34 .766 มาก 

10. เมื่อนักเรียนเจอบทเรียนที่ยาก นักเรียนจะต้ังใจในการเรียน
มากขึ้น 

4.07 .818 มาก 

11. ในบางรายวิชาที่นักเรียนไม่ชอบเรียน นักเรียนก็ยังตั้งใจเรียน
อย่างเต็มความสามารถ 

4.06 .853 มาก 
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12. นักเรียนท าข้อสอบด้วยความต้ังใจ ในทุกรายวิชา 4.12 .859 มาก 
13. นักเรียนส่งใบงาน หรือการบ้านท่ีครส่ัูงตรงเวลา 4.02 .941 มาก 
14. นักเรียนเอาใจใส่กับทุกวิชาท่ีนักเรียนเรียน 4.07 .889 มาก 
15. นักเรียนหม่ันทบทวนบทเรียนท่ีเพ่ิงเรียนผา่นมาเสมอ 3.98 .939 มาก 
16. นักเรียนพยายามปฏิบัติให้บรรลเุป้าหมายในการเรียนเสมอ 
เช่น นักเรียนตั้งเป้าหมายจะสอบให้ได้คะแนนในระดับที่คาดหวังไว้ 

4.08 .829 มาก 

รวม 4.19 .891 มาก 
ด้านการด าเนนิชีวิต 
17. เมื่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มอบหมายงานให้นักเรียน เช่น ท าความ
สะอาดบ้าน นักเรียนจะต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย 

4.14 .834 มาก 

18. ถึงแม้งานที่นักเรียนได้รับมอบหมายจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครองน้ัน
เป็นงานที่ต้องใช้เวลานาน นักเรียนก็จะอดทน และพากเพียรในการ
ท างานนั้นๆ 

4.09 .811 มาก 

19. เมื่อนักเรียนเจออุปสรรคในการท างานที่ ได้รับมอบหมายจาก 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียนจะพยามแก้ไขปัญหานั้น เพ่ือให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.14 .816 มาก 

20. นักเรียนรู้สึกยินดี และภูมิใจ เม่ือนักเรียนสามารถท างานท่ี
ได้รับมอบหมายจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้ส าเร็จ 

4.20 .812 มาก 

21. นักเรียนเตือนตนเองเสมอให้ท างานท่ีพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง
มอบหมาย ให้เสร็จ ก่อนที่จะท ากิจกรรมอื่นๆ  

4.10 .863 มาก 

22. นักเรียนทุ่มเท ทุกคร้ังในการท างาน ทีไ่ด้รับมอบหมายจากพ่อ 
แม่ และผู้ปกครอง 

4.33 .810 มาก 

23. ถึงแม้งานที่นักเรียนได้รับมอบหมายจากพ่อ แม่ ผู้ปกครองเป็น
งานที่ยากล าบาก นักเรียนก็จะไม่บ่ายเบ่ียง หรือเล่ียงท่ีจะไม่ท า 

4.10 .874 มาก 

24. เมื่อนักเรียนมีหน้าที่หรืองานที่ต้องรับผิดชอบภายในบ้าน เช่น 
กวาดบ้าน ถูบ้าน นักเรียนจะกระท าหน้าที่นั้นสุดความสามารถ 

4.13 .900 มาก 

25.  นักเรียนท างานท่ีได้รับมอบหมายจาก พ่อแม่ หรือผูป้กครอง
ด้วยความเต็มใจ 

4.05 .868 มาก 
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26. ถึงแม้งานที่นักเรียนได้รับมอบหมายจะเป็นงานง่ายๆ เช่น 
กวาดบ้าน ถูบ้าน นักเรียนก็จะตั้งใจท าเพื่อให้งานที่ท าออกมาดี
ที่สุด 

4.13 .897 มาก 

27. เมื่อเพ่ือนมีงานให้ช่วย หรือมาขอความช่วยเหลือที่ไม่เกิน
ความสามารถของนักเรียน นักเรียนก็จะช่วยเพ่ือนท าจนงานส าเร็จ 

4.06 .862 มาก 

28. เมื่อญาติ พี่น้อง ของนักเรียนต้องการให้นักเรียนช่วยเหลือ เช่น 
ช่วยท างานบ้าน นักเรียนก็จะช่วยด้วยความเต็มใจ 

4.12 .922 มาก 

รวม 4.14 .857 มาก 
รวมทั้งฉบับ 4.11 .873 มาก 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายนท ี ศิริจรรยาพงษ ์
วัน เดือน ปี เกิด 29 เมษายน 2533 
สถานทีเ่กิด จังหวัดนครปฐม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2550     ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

    จากโรงเรียนเสริมสทิธิ์วิทยา  
    (ปัจจุบันโรงเรียนสุคนธีรวิทย์) จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2555     ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต  
    ภาควิชาครุศึกษา สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา  
    คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร ์ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
พ.ศ. 2556     ศึกษาต่อระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 10/2 หมู ่2 ต าบลบางกระทึก  อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73110   
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