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46256314 : สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน 
คําสําคัญ  : พฤตกิรรมเส่ียงดานการเรียน/ การเห็นคุณคาในตนเอง/ จดุมุงหวังในอนาคต/ การสนบัสนุนทางสังคมจากบิดา

มารดา  ผูปกครอง ครู  และเพือ่น 
    พิมพิกาข   จันทนะโสตถ์ิ : ปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ. ลิขิต กาญจนาภรณ , ผศ.ดร. นวลฉวี ประเสริฐสุข และ อ. ดร. นงนุช โรจนเลิศ. 144  
หนา 
      
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดา ผูปกครอง ครูและเพื่อน และพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2) 
เปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประเภท
วิชาที่กําลังศึกษา ลักษณะการพักอาศัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และรายไดของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาการเห็นคุณคาใน
ตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน  ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ที่กําลังศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 368 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 
(Stratified random sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ (%) คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต  และการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู
และเพื่อน  อยูในระดับมาก พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน อยูในระดับนอย     
 2.  พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน จําแนกตาม เพศ ประเภทวิชาที่กําลังศึกษา ลักษณะการพักอาศัย และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จําแนกตาม  ระดับการศึกษา และรายไดของ
นักศึกษาไมแตกตางกัน   
 3.  การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานนิสัย
การเรียนที่ไมดี ไดรอยละ 22.90 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 4. จุดมุงหวังในอนาคต และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครูและเพื่อน สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการหนีเรียน ไดรอยละ 6.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 5.  จุดมุงหวังในอนาคตสามารถ ทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการคบเพื่อนที่ไมสนใจการเรียน ได
รอยละ 3.60  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 6.   จุดมุงหวังในอนาคตสามารถ ทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนโดยรวม ไดรอยละ 7.80  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว       บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร               ปการศกึษา 2550 
ลายมือชื่อนักศึกษา  
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  1.   2.  3.   
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46256314 : MAJOR : COMMUNITY PSYCHOLOGY 
KEY WORD : RISK BEHABIOR IN STUDY/ THE STUDENT IN RATCHABURI TECHNICAL 

COLLEGE/ SELF ESTEEM/FUTURE EXPECTATION/ SOCIAL SUPPORT 
FROM PARENT TEACHER AND FRIEND 

 PHIMPHIKA CHANDANASOTTHI :  PREVENTIVE FACTORS IN STUDY RISK 
BEHAVIOR AMONG  STUDENTS IN RATCHABURI TECHNICAL COLLEGE. THESIS 
ADVISORS : ASSOC.PROF.LIKHIT KARNCHANAPORN, ASST.PROF.NUANCHAVEE 
PRASERTSUK, Ph.D. , AND NONGNUCH ROTJANALERT, Ed.D. 144 pp.  
 
 The Purposes of this study were: 1) to study the level of self –esteems, future 
expectation, social support from parent, teacher, and friend and study risk behavior among 
student Ratchaburi technical College 2) to compare risk behavior in study among  student in 
Ratchaburi technical College as classified by gender,  level of education, course of study, type 
of accommdation, academic achievement and monthly allowance 3) to determine self-
esteem, future expectation and social support as predictors of preventive factors in study risk 
behavior.Samples were 368 students of Ratchaburi  technical College derived by a Stratified 
Random Sampling Technigue. The instruments use to collect data were a questionnaire 
constructed by the researcher. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, 
t-test, One-Way ANOVA and the stepwise multiple regression analysis. 
 The results found that : 
               1. Self-esteem, future expectation, social support from  parent, teacher, and friend 
were prevalented at the high level and risk behavior in study were at the low level. 
 2.  Risk behavior in study as classified by gender, course of study, type of 
accommdation, and academic achievement were different statistically significant at .05 , as 
classified by level of study,and monthly allowance were no statistical  difference. 
 3.  Self-esteem and future expectation predicted study risk behavior in bad study 
habit at the percentage of 22.90 with statistical significance at .001.  
 4.  Future expectation and social support from parent teacher and friend predicted 
study risk behavior in  the class leaving  at the percentage of 6.00 with statistical significance 
at .001. 
 5.  Future expectation predicted the samples’ study risk behavior in relationship with 
friends who lacked of interest in their studies  at the percentage of 3.60 with statistical 
significance at .001. 
 6.  Future expectation predicted thesubjects’ study risk behavior at the percentage 
of 7.80 with statistical significance at .01.                 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จลุลวงดวยดี  โดยผูวิจัยได รับความกรุณาอยางยิ่งจาก               
รองศาสตราจารย ลิขิต  กาญจนาภรณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข  อาจารย ดร. 
นงนุช  โรจนเลิศ  ซ่ึงเปนอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย สุรีรัตน บุรณวัณณะ  
ประธานกรรมการตรวจวิทยานิพนธ ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตางๆ   เปนอยางดี  รวมทั้งคณาจารยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ท่ีไดใหความรู คําแนะนํา อบรม ส่ังสอนตลอดหลักสูตร 
ผูวิจัยซาบซ้ึงในพระคุณเปนอยางยิ่งและขอกราบขอบพระคุณไว  ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว  จันทนะโสตถ์ิ อาจารยประจํา 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล  ท่ีไดสละเวลาอันมีคาให
เกียรติรับเปนผูเช่ียวชาญ  คอยแนะนํา และใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธ 
ฉบับนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ท่ีอนุญาตใหเก็บรวบรวมขอมูล
และอาจารยทุกทานท่ีกรุณาใหความสะดวกในการเก็บขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ  สาขาจิตวิทยาชุมชน(ภาคพิเศษ) รุนท่ี 3 ทุกคนโดยเฉพาะคุณอรชร
โวทวี  ท่ีใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหอยางสมํ่าเสมอ  
 ขอรําลึกถึงพระคุณ  ความรัก  ความหวงใยและกําลังใจอันมีคายิ่งจาก บิดามารดา พี่นอง
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณสุระเศรษฐ  จันทนะโสตถ์ิ และบุตรสาว ผูท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในชีวิต 
คอยสนับสนุนใหความชวยเหลือทุกดานเกี่ยวกับการศึกษาและเปนกําลังใจตลอดมา 
 ทายท่ีสุด คุณคาและประโยชนท่ีเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแด บิดา
มารดา และครูอาจารย  ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานท่ีไมไดกลาวนามไวในท่ีนี้ ท่ีใหโอกาสและ
มอบส่ิงดีๆ ในชีวิตใหแกผูวิจัย ทําใหผูวิจัยไดพบกับความสําเร็จในวันนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
ช 

สารบัญ 
 

หนา 
บทคัดยอภาษาไทย   ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  จ 
กิตติกรรมประกาศ   ฉ 
สารบัญตาราง   ญ 
บทท่ี   
  1    บทนํา     

 
1 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  1 
 วัตถุประสงคการวิจยั  5 
 ปญหาการวิจยั  6 
   สมมติฐานการวิจัย    6 
 ขอบเขตการวจิัย    7 
  นิยามศัพทเฉพาะ    8 
    ประโยชนท่ีไดรับจากการวจิัย    9 
 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ    11 
      แนวคิดท่ีเกีย่วของกับปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน  12 
      การปองกัน  12 
   พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ    13 
    นิสัยการเรียนท่ีไมด ี   15 
    พฤติกรรมเส่ียงดานการหนีเรียน   18 
    การคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน  23 
    งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมเส่ียงดาน 

การเรียน  25 
  แนวคิดและงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการเหน็คุณคาในตนเอง  (Self – esteem)   29 
   ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง    29 
   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง    31 
   ความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเอง    33 
   ลักษณะของบุคคลท่ีเห็นคุณคาในตนเองสูงและตํ่า  35 
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บทท่ี หนา 
   พัฒนาการเหน็คุณคาในตนเองของวัยรุน    37 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ี
มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนจึงเปนเร่ืองท่ีมี
ความจําเปนอยางยิ่ง  ดังพระราชดํารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ท่ีวา 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เปนการลงทุนท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ และเราใชการศึกษา
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยวิธีการตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอประสิทธิผลใน 
การพัฒนา ซ่ึงมีหลายปจจัยนั้น ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดแมเราจะมีปจจัยอ่ืนๆ อยาง
สมบูรณแตถาทรัพยากรมนุษยไมมีคุณภาพแลวการพัฒนาก็ไมอาจประสบผลสําเร็จสูงสุดได”   
พระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (กองบรรณาธิการ 2547 : 15) สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (2550 - 2554) ท่ีไดมุงเนนการพัฒนาคน  
ใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน มีภาวะสุขภาพดี อยูในครอบครัวท่ีอบอุน 
พึ่งตนเองได  
 การพัฒนาคุณภาพของคน มีผลตอความสําเร็จโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีอยูในวัย
เรียนมีความสําคัญท่ีสุด เพราะการสรางคนใหมีคุณภาพและศักยภาพในการดํารงชีวิตทามกลาง
ความเปล่ียนแปลงของสังคมนั้นจําเปนตองสรางความพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคม สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนด
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาโดยใหความสําคัญกับผู เ รียนเปนหลัก  ท้ังนี้ เพื่อรองรับ 
การเปล่ียนแปลงของโลกทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รูจักแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัด
กระบวนการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม ใหเปนคนท่ีสมบูรณ คือ เปนคนดี  คนเกง และมีความสุขอยางแทจริง (กองวิจัยการศึกษา 
2544 : 1)   
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางปฏิรูปการศึกษาไว 4  ดาน  คือ การปฏิรูป
โรงเรียนและสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนการเ รียนการสอน  การปฏิรูปการบริหารการศึกษา  (สํานักงานปลัดกระทรวง 
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กระทรวงศึกษาธิการ 2538  : 2) ซ่ึงในดานการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ไดมี
การปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนใหเอ้ือตอการพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน ใหเต็ม
ศักยภาพตามจุดประสงคของแตละระดับและประเภทวิชา ใหมีพื้นฐานความรูความสามารถและ
ทักษะพ้ืนฐานท่ีดี มีความเขมแข็งพอท่ีจะออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใฝการเรียน มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรมในการอยูรวมกันกับผูอ่ืนใน
สังคม (หนวยศึกษานิเทศก. กรมอาชีวศึกษา 2542  : 8)  
 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีจัดการศึกษาดานวิชาชีพ เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  เพื่อรองรับการขยาย
โอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  12  ป   แกประชาชน  มีสาขาท่ีเปดสอน  แบงเปน  4  ประเภทวิชา  
ไดแก   ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม   พณิชยกรรม   คหกรรม    และศิลปกรรม นักศึกษาท่ีเขามา
ศึกษามีอายุระหวาง 15-20 ป ซ่ึงอยูในชวงวัยรุน (สุชา   จันทนเอม 2529 : 3) มีการเปล่ียนแปลงทั้ง
ในดานรางกาย จิตใจ และความนึกคิด เปนวัยท่ีพยายามตัดสินใจแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง และมัก
หลีกเล่ียงการขอความชวยเหลือจากพอแม ครูอาจารย ตองการเปนอิสระ เช่ือเพื่อนและคนอ่ืน
มากกวาคนในครอบครัวงายตอการถูกชักจูงไมวาจะเปนเร่ืองการเรียน การคบเพ่ือน เปนตน เม่ือ
นักศึกษาเขามาศึกษาและพบกับส่ิงแวดลอมท่ีแปลกใหม ท่ีเปล่ียนแปลงจากระบบการเรียนระดับ
มัธยมศึกษาท่ีมีครูประจําช้ันคอยดูแลอยางใกลชิดมาสูระบบการเรียนสายอาชีพท่ีมีความเปน
อิสรภาพและตองพึ่งตนเองมากข้ึน รับผิดชอบตนเองในการเรียน การคบเพื่อนใหม นักศึกษา 
บางคนไมสามารถพักอยูกับครอบครัวไดและตองพักในหอพักหรืออยูกับบุคคลอื่น เวลาการเขา 
ช้ันเรียนมีความแตกตางจากการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาทําใหนักศึกษามีเวลาวางมากข้ึน  ส่ิงท่ี
นักศึกษาตองเผชิญดังกลาวมีผลตอพฤติกรรมดานการเรียนของนักศึกษา จากการรายงานของงาน
ทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ปการศึกษา 2548 พบวา มีนักศึกษาท่ีตองพนสภาพการเปน
นักศึกษาจํานวน 8.21% และปการศึกษา 2549 มีการพนสภาพเพิ่มข้ึน 2% เนื่องจากนักศึกษามี 
ผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑท่ีวิทยาลัยกําหนด และมีนักศึกษาจํานวน 5% ท่ีมีผลการเรียนอยูในเกณฑ
ต่ํา  แตไมถึงข้ันพนสภาพการเปนนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษากลุมนี้ตองทําผลการเรียนเฉล่ียใหถึงเกณฑท่ี
วิทยาลัยกําหนดในแตละระดับช้ันในปการศึกษาถัดไป  และจากการสัมภาษณหัวหนางานทะเบียน 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เกี่ยวกับสาเหตุการพนสภาพของนักศึกษา พบวา มีสาเหตุหลายประการ เชน 
ไมชอบสาขาที่เรียน ไมเขาช้ันเรียน ไมตั้งใจเรียน  หนีเรียน ติดเกมส  ไปเท่ียวศูนยการคา ตั้งครรภ 
ฯลฯ ส่ิงเหลานี้สงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย ดานนักศึกษาเม่ือพนสภาพจะเปนบุคคลท่ี
ขาดความรู ขาดทักษะจําเปนในการดํารงชีวิต วุฒิการศึกษาต่ํา หางานทํายาก ซ่ึงอาจจะเปนปญหา
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สังคมในอนาคต ดานสถานศึกษาไมสามารถผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพออกสูตลาดแรงงาน   
อีกท้ังยังเปนการสูญเปลาทางการศึกษา และการสูญเสียงบประมาณรายจาย จากการศึกษาของ 
นิรันดร   ศรีสะอาด และคณะ (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการเรียนสวนตัวและสังคมของ
นักศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  นักศึกษาที่ ศึกษาอยู ใน
วิทยาลัยเทคนิค  วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเกษตรกรรม  มีระดับปญหาการเรียน สวนตัว 
และสังคม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูใน
วิทยาลัยเทคนิค มีปญหาการเรียน  สวนตัว และสังคมมากกวานักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา และ 
วิทยาลัยเกษตรกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุมาลี  
สุวรรณภักดี (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาลเขตภาคใต  พบวา นักศึกษามีปญหาดานการเรียนมากท่ีสุด เชน ไมชอบ
คณะท่ีเรียน  ไมรูวิธีเรียน ไมมีสมาธิในการเรียน ฯลฯ จึงนับไดวา ปญหาดานการเรียน เปนภาวะ
เส่ียงตอนักเรียนนักศึกษาโดยตรง รวมท้ังผูปกครอง และสถานศึกษา ซ่ึงหนวยงานและบุคคลท่ี
เกี่ยวของจะมองขามมิได  
 จากขอมูลการศึกษาวิจัยเยาวชนที่อยูในภาวะเส่ียงโดยมี อาการของปญหามากมายจะ
ปรากฏใหเห็น เชน การหยุดเรียนกลางคัน  การใชสารเสพติด พฤติกรรมเหลวไหลหนีโรงเรียน เปน
ตน (Mc Whirter et al. 1993 : 84-94,  อางถึงใน  บุญญาภา   แจงสี  2544 : 89)  จากอาการหรือ
พฤติกรรมดังกลาว ถือเปนพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ท่ีจะกอใหเกิดปญหาและเปนอุปสรรคตอ
การศึกษาใหสําเร็จ ซ่ึง พาลโมและพาลโม (Palmo and Palmo 1993  : 37-57, อางถึงใน บุญญาภา   
แจงสี  2544 : 89) กลาวถึง พฤติกรรมเส่ียงในมุมมองดานการศึกษา ประกอบดวยรูปแบบของ
พฤติกรรมเยาวชน เชน การขาดเรียน ผลการเรียนอยูในระดับตํ่ามาก เกียจคราน หนีโรงเรียน  
ออกจากโรงเรียนกลางคัน เปนตน นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ์  (2539  : 88) ไดกลาวถึง
ปญหาท่ีพบเกี่ยวกับตัวผูเรียน คือ การขาดความสนใจ การขาดความกระตือรือรนในการเรียนอยางท่ี
ควรจะเปน เนื่องจากสาเหตุที่ผูเรียน ขาดความรูความเขาใจถึงประโยชนของการเรียนท่ีจะมีตอ
ตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  ทศพร   อันสงคราม (2544  : 4, อางถึงใน  สมลักษณ   
ขาวเจริญ 2548 : 1) ท่ีพบวา ปญหาของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา นักเรียนจะรูสึก
ทอแท  เบ่ือหนาย  ไมมีเปาหมายในการเรียน ขาดความกระตือรือรน และไมเห็นความสําคัญของ
การเรียน และจากการศึกษาของศิราภรณ เทพฉิม  (2541  : บทคัดยอ) พบวา ทัศนคติตอการเรียน 
นิสัยในการเรียน และวิธีการปฏิบัติตนในการเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน ซ่ึงหากผูเรียนมีนิสัยในการเรียนดี จะมีแนวโนมประสบความสําเร็จในการเรียน  
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 จากสถานการณปญหาท่ีกลาวมา การท่ีนักศึกษาจะฟนฝาอุปสรรคในการเรียนไดดีนั้น 
เกิดจากความเขาใจตนเอง คือการเห็นคุณคาในตนเอง เพราะบุคคลจะประพฤติปฏิบัติตนตาม
ทิศทางท่ีตนมอง ถามองตนเองในดานลบก็จะแสดงพฤติกรรมในทางลบ  บุคคลประเภทนี้ จะเปน
พวกเก็บความรูสึกตางๆไวกับตนเอง มีความคิด รูสึกไมชอบ  ไมพอใจตนเอง ถามองตนเองในดาน
บวกก็จะแสดงพฤติกรรมในทางบวก บุคคลกลุมนี้ จะยอมรับความสามารถของตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองวาตน มีความสําคัญ มีคุณคา สามารถใชศักยภาพของตนไดอยางเต็มท่ี (Boyd 
and- Johnson 1981, อางถึงใน นริศว  ปรารมภ 2539 : 3) การแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
ความสัมพันธทางบวกกับการเห็นคุณคาในตนเอง แสดงใหเห็นวา บุคคลท่ีเห็นคุณคาในตนเองสูง
ยอมแสดงพฤติกรรมในทางท่ีดี เหมาะสมหรือสามารถปรับตัวไดดี ในทางตรงขามบุคคลที่เห็น
คุณคาในตนเองตํ่า จะแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม หรือปรับตัวไดไมดี  (Conaway 1976, อางถึงใน 
รัตนา   ดอกแกว 2539) คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1981, อางถึงใน จงกลณี  ตุยเจริญ 2540) กลาววา 
ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพและการกระทําท่ีประสบความสําเร็จมีความสัมพันธและชวย
สงเสริมใหบุคคลเกิดการมองเห็นคุณคาในตนเองโดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีกําลังศึกษาเลาเรียน จาก
เหตุผลดังกลาว การเห็นคุณคาในตนเอง ทําใหนักศึกษาสามารถตอสูกับอุปสรรคท่ีเปนปญหาดาน
การเรียน ใหประสบผลสําเร็จ ปจจุบันนักเรียนนักศึกษาสวนมากเลือกเรียนตามเพื่อนมากกวาเกิด
จากความรู ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทําใหมีปญหาดานการเรียน เชน ไมชอบสาขาท่ี
ตนเรียน ไมรูแนวทางการเรียน ไมมีเปาหมายวาเรียนแลวจะไดรับผลอยางไร ทําใหไมเห็น
ความสําคัญของการเรียน หรือมีความรูสึกดอยคา ไมรับผิดชอบตนเอง เรียนไปเร่ือยๆ และไมสนใจ
การเรียน (ณัฎฐนิช   พงษสุวรรณ 2547 : 1)  ซ่ึงถือเปนพฤติกรรมท่ีเส่ียงตอการประสบความสําเร็จ 
ในทางตรงขามหากนักศึกษามีความมุงหวังในอนาคตวาตนเองจะตองเรียนและสําเร็จการศึกษาก็จะ
ทําใหนักศึกษามีความพยายาม ตั้งใจเรียน วางแผนการเรียนลวงหนาได จะเห็นไดวาความมุงหวังใน
อนาคตมีความสําคัญกับคนทุกๆวัย โดยเฉพาะวัยรุน ท่ีตั้งความหวังกับส่ิงใดยอมทําใหเห็นทิศทางท่ี
จะไปสูจุดหมายน้ันได  กสิณา   บุญแสง (2544 :  60) กลาววา ความมุงหวังในอนาคต ยังชวยให
ทราบถึงผูท่ีมีแนวโนมท่ีจะเขาไป เกี่ยวของกับพฤติกรรมเส่ียง เพื่อจะไดหาทางปองกันหรือแกไข   
 นอกจากนี้การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อนมี
ความสําคัญตอพฤติกรรมของนักศึกษา หากครอบครัวนักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีตอกัน รักใคร 
และเอ้ืออาทรตอกันยอมสงผลตอพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของนักศึกษารวมท้ังการท่ีนักศึกษารับรูวา
ตนไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาและสถานศึกษาในดานการเรียน จะทําใหนักศึกษา
มีกําลังใจท่ีจะตอสูกับอุปสรรคจนบรรลุจุดหมายของการเรียนได แตในทางตรงกันขามหาก
นักศึกษาไมไดรับการเอาใจใสจากครอบครัว ขาดแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบขาง เม่ือ
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ประสบปญหาดานการเรียน ยอมเกิดความสับสน  ทําใหประพฤติปฏิบัติในทางที่เส่ียงตอการสําเร็จ
การศึกษา เชน ไมเขาช้ันเรียน  หนีเรียน  เท่ียวเตร  ติดยาเสพติด เปนตน 
  จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวาพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา 
มีผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในอนาคต จึงสนใจศึกษาปจจัยปองกันพฤติกรรม
เส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงไดแก  การเห็นคุณคาในตนเอง   จุดมุงหวังในอนาคต  
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครูและเพื่อน เพื่อใหทราบวาปจจัยใดท่ีสงผลตอ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษามากท่ีสุด จะไดนําประโยชนจากผล
การศึกษาท่ีไดมาพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

  

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษา ระดับการเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทาง

สังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพ่ือน พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรีจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา ลักษณะ
การพักอาศัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และรายไดของนักศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาการเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคม 
จากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และ เพื่อน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ไดแก 
นิสัยการเรียนท่ีไมดี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

4. เพ่ือศึกษาการเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคม 
จากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ไดแก  
การหนีเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

5. เพ่ือศึกษาการเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคม 
จากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ไดแก  
การคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

6. เพ่ือศึกษาการเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคม 
จากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพ่ือน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน โดยรวม 
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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ปญหาการวิจัย 
1. การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมจากบิดา

มารดาผูปกครอง ครู และเพื่อน พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
อยูในระดับใด 

2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ท่ีมีขอมูลสวนบุคคลอันไดแก เพศ ระดับ
การศึกษา ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา ลักษณะการพักอาศัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายไดของ
นักศึกษา ตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน แตกตางกันหรือไม อยางไร 

3. การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนไดแก นิสัยการเรียน
ท่ีไมดี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หรือไม อยางไร 

4. การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา ผูปกครอง ครู และเพ่ือน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนไดแก การหนีเรียน 
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หรือไม อยางไร 

5. การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนไดแก การคบเพื่อน
ท่ีไมสนใจการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หรือไม อยางไร 

6. การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หรือไม อยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนแตกตางกัน 
2. นักศึกษาท่ีมีระดับการศึกษา ตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนแตกตางกัน 
3. นักศึกษาท่ีมีประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษาตางกันมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน

แตกตางกัน 
4. นักศึกษาท่ีมีลักษณะการพักอาศัย ตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนแตกตางกนั 
5. นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน

แตกตางกัน 
6. นักศึกษาท่ีมีรายได ตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนแตกตางกัน 
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7. การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดาผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ไดแกนิสัยการเรียน
ท่ีไมดี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

8. การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา ผูปกครองครู และเพ่ือน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ไดแกหนีเรียน ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

9. การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ไดแกคบเพ่ือนท่ีไม
สนใจการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

10. การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนโดยรวม  ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน 
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดราชบุรี เพศ
ชายและเพศหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 1 ปท่ี 2  ปท่ี 3และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 
จํานวน 4,695 คน (วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2549 : 2) 
 2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ซ่ึงกําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 368 คน ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณจาก 
การใชสูตรของยามาเน (Yamane 1976) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดยยอมใหคลาดเคล่ือนได
รอยละ 5 ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) 
 3. ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 
  1.1 ตัวแปรตน  ไดแก 
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1.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประเภทวิชาท่ีกําลัง
ศึกษา ลักษณะการพักอาศัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และรายไดของนักศึกษา 

1.1.2 การเห็นคุณคาในตนเอง 
1.1.3 จุดมุงหวังในอนาคต 
1.1.4 การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน 

1.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ซ่ึงแบงเปน 3 ดาน คือ 
1.2.1 นิสัยการเรียนท่ีไมดี 
1.2.2 การหนีเรียน 
1.2.3 การคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ปจจัยปองกัน หมายถึง องคประกอบในการปองกันพฤติกรรมของนักศึกษาท่ี
กอใหเกิดปญหาดานการเรียน ไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุน
ทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน 

2. การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การท่ีนักศึกษา ประเมินตนเองตามความคิด 
ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนคติท่ีมีตอตนเองในดานความสามารถของตนเอง การยอมรับตนเอง
การนับถือตนเอง ภาคภูมิใจในตนเอง ความสําเร็จ การไดรับการยอมรับจากสังคม การมีประโยชน
ตอสังคม 

3. จุดมุงหวังในอนาคต หมายถึง ความคิดหรือความคาดหวังหรือความเช่ือของ
นักศึกษาเก่ียวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งวาจะประสบความสําเร็จในอนาคต ทําใหมีความมานะพยายามท่ีจะ
ทําใหบรรลุเปาหมายโดยเล็งเห็นความสําคัญของผลดี ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตลอดจนสามารถวางแผน
และปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวไดเชน การเรียน การศึกษาตอ การทํางาน 

4. การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ีนักศึกษาไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลใน
ส่ิงท่ีสงผลตอการปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน จากบิดามารดา ผูปกครอง ครูและเพื่อน โดย
แบงเปนดานตางๆ ดังนี้ 

4.1 การสนับสนุนดานอารมณ หมายถึง การท่ีนักศึกษาไดรับความรัก เอาใจใส
ดูแล ความเห็นอกเห็นใจ ความรูสึกเช่ือม่ันและไววางใจ ความชวยเหลือเกื้อกูลในดานตางๆ ทําให
เกิดความสบายใจหรือมีกําลังใจในการศึกษา จากบิดามารดา ผูปกครอง ครูและเพื่อน 
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4.2 การสนับสนุนด านวัสดุ  อุปกรณ  หมาย ถึง  การที่ นั ก ศึกษาได รับ 
ความชวยเหลือจากบิดามารดา ผูปกครอง ครูและเพ่ือน เกี่ยวกับส่ิงของ เงิน และบริการตางๆ ใน
การจัดหา อุปกรณ วัสดุ และการบริหารท่ีตองการและจําเปนสําหรับการศึกษา 

4.3 การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร หมายถึง การท่ีนักศึกษาไดรับความ
ชวยเหลือจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน เกี่ยวกับคําแนะนํา ความรู ขอเท็จจริงและ
แนวทางในการปฏิบัติท่ีสามารถนําไปแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได ในดานความรู การฝกอบรม แนวทาง
ในการแกปญหาเกี่ยวกับการเรียน การติดตามหรือคําแนะนําท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 

5. พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน  หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักศึกษากระทํา หรือ
แสดงออกท่ีกอใหเกิดปญหาดานการเรียน หรือเพิ่มโอกาสการมีปญหาดานการเรียน ประกอบดวย
พฤติกรรม 3 ดาน คือ 

5.1 นิสัยการเรียนท่ีไมดี  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนในทางไมดีของนักศึกษา
ท่ีแสดงออกเปนพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความไมสนใจในการเรียน ขาดความมุงม่ันท่ีจะศึกษา 
หาความรูใหบรรลุผลสําเร็จซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวประกอบดวย การไมตั้งใจเรียน การขาดเรียน  
การเขาช้ันเรียนสาย การขาดความกระตือรือรนในการเรียน มีผลการเรียนอยูในระดับตํ่ามาก  
เกียจคราน หนีโรงเรียน คะแนนทางดานคณิตศาสตรและการอานต่ํา มีความคิดท่ีเปนปรปกษกับครู 
เหมอลอยขณะเรียน  มีความบกพรองทางดานภาษาและการพูด  พูดคุยกับเพื่อนในเร่ืองท่ี
นอกเหนือจากงานการเรียน นํางานอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกับการเรียนข้ึนมาทํา ไมทําแบบฝกหัดที่ครู
มอบหมาย ไมมีความอดทนในการทํากิจกรรม ติดผลการเรียนระดับ 0 มากกวา 1 วิชาข้ึนไป 

5.2 การหนีเรียน หมายถึง พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา
ออกจากบานเพื่อไปโรงเรียนแลวไมไปโรงเรียน หรือไปโรงเรียนแตไมเขาช้ันเรียนครบทุกรายวิชา  

5.3 การคบเพื่อนที่ไมสนใจการเรียน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการคบเพ่ือนท้ังในและนอกสถานท่ีศึกษา ท่ีมีแนวโนมไมสนใจการเรียนขาด
สมาธิและความต้ังใจในการเรียน ชักชวนกันเท่ียวเตร ไมเขาช้ันเรียน ชักชวนกอกวนทะเลาะวิวาท 
ทําผิดวินัยของหองเรียนและโรงเรียน 

 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. ไดขอคนพบเกี่ยวกับระดับการเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคต  
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพ่ือน และพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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2. ขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีสามารถนําไปเผยแพรใหกับนักศึกษา บิดามารดา             
ผูปกครอง เพื่อชวยในการปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา 

3. เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของ
นักศึกษา 

4. ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถนําไปเปนขอมูลเบ้ืองตน เพื่อเปนแนวทาง
ในการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียงดานอ่ืนๆ ของนักศึกษาตอไป 

5. ผลการวิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลแกผูบริหารไดนําไปใชในการกําหนดนโยบาย 
การพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษา 
  
  
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 11

บทท่ี 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในงานวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ือง ปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
ไวดังนี้ 

1. แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงดานการเรยีน 
1.1 ความหมายของการปองกัน 
1.2 พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 1.2.1 นิสัยการเรียนท่ีไมด ี
        1.2.2 การหนีเรียน 
         1.2.3 การคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน 
         1.2.4 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล 

2. แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
2.1 ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง 
2.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง 
2.3 ความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเอง 
2.4 ลักษณะของบุคคลท่ีเห็นคุณคาในตนเองสูงและตํ่า 
2.5 พัฒนาการเหน็คุณคาในตนเองของวัยรุน 
2.6 งานวิจยัท่ีเกี่ยวกับการเหน็คุณคาในตนเอง 

3. แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับจุดมุงหวังในอนาคต 
3.1 ความหมายของจุดมุงหวังในอนาคต 
3.2 ชนิดของจุดมุงหวังในอนาคต 
3.3 พัฒนาการของจุดมุงหวังในอนาคต 
3.4 ความแตกตางของจุดมุงหวังในอนาคตของบุคคล 
3.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวกับจุดมุงหวังในอนาคต 

4. แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสนบัสนุนทางสังคม 
4.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
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4.2 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
4.3 งานวิจยัท่ีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 

 
1.   แนวคิดท่ีเก่ียวของกับปจจัยปองกันพฤติกรรมเสี่ยงดานการเรียน 

 
1.1 การปองกัน 
 การปองกัน (Prevention) แปลวา การลงมือทํากอนเกิดอันตราย และเพื่อหลีกเล่ียงไมให
อันตรายหรือบางอยางเกิดข้ึน หรือการลงมือกระทําการใดๆ กอนท่ีเหตุการณอันไมเหมาะสมจะเกิด
ใหหมดส้ินไป ใหเกิดชาลง หรือลดส่ิงท่ีจะบังเกิดข้ึนในประชากรหรือบุคคลท่ีอยูในความเส่ียงจะ
เห็นวามีความหมายท่ีรับรูไดวาเปนไปในทางที่ดี 
 การปองกัน สําหรับคํานิยามในเชิงสังคมสงเคราะห หมายถึง การลงมือกระทําโดย 
นักสังคมสงเคราะหและบุคคลอื่นในอันท่ีจะขจัดปญหาทางสังคม จิตวิทยา หรือสภาพการณอ่ืนท่ี 
รูกันวาเปนสาเหตุหรือกอใหเกิดความเจ็บปวยทางรางกาย ความผิดปกติทางจิตใจ และท่ีกอใหเกิด
ปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจดวย นอกจากน้ี การปองกันยังรวมถึงการสรางสภาพการณในสังคม
ท่ีจะชวยยกระดับ หรือใหโอกาสกับบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหเติมเต็มความปรารถนา 
 เคปแพลน (Caplan 1964) ไดขยายความหมายของการปองกันไปในสวนของการบําบัด
จิตเชิงปองกันซ่ึงประกอบดวย การปองกันปฐมภูมิ การปองกันทุติยภูมิ และการปองกันตติยภูมิ 
 ปจจัยปองกัน หมายถึง องคประกอบในการปองกันหรือแกไขปญหาดวยการปองกัน
บุคลิกภาพของเยาวชนและวัยรุนเปรียบเหมือนลําตนของตนไมท่ีอยูในภาวะเส่ียงซ่ึงไดรับ
ส่ิงแวดลอมจากดิน รากแกวจากครอบครัว  และกิ่งกานคือพฤติกรรมท่ีไดรับจากโรงเรียน 
บุคลิกภาพเหลานี้สามารถไดรับการบํารุงเล้ียงดูใหพัฒนาไปในทางบวก มีความเขมแข็งสมบูรณ 
หรือมีพฤติกรรมท่ีตกอยูในภาวะเส่ียงได เม่ือทําการศึกษาวิจัยเยาวชนท่ีอยูในภาวะเส่ียง “อาการของ
ปญหามากมาย” จะปรากฏใหเห็น เชน การหยุดเรียนกลางคัน การใหสารเสพติด พฤติกรรม
เหลวไหลหนีโรงเรียน การตั้งครรภ และการฆาตัวตาย เปนตน (Mc Whirter et al. 1993 : 81-94)  
 สรุปไดวา ปจจัยปองกัน เปนองคประกอบในการกระทําหรือปฏิบัติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
เพ่ือหลีกเล่ียงหรือปองกันไมใหเกิดอันตรายหรือลดพฤติกรรมท่ีทําใหเกิดปญหา ซ่ึงอาจเกิดไดท้ัง
ทางตรงและทางออมท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
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1.2 พฤติกรรมเสี่ยงดานการเรียนและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 พฤติกรรม  หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกตอบสนองหรือโตตอบตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งใน
สถานการณใดสถานการณหนึ่งท่ีสามารถสังเกตเห็นได ไดยินได นับได อีกท้ังวัดไดตรงกันดวย
เคร่ืองมือท่ีเปนวัตถุวิสัย ไมวาแสดงออกหรือการตอบสนองนั้นเปนภายนอกหรือภายในก็ตาม เชน 
การเดิน การคิด การอานหนังสือ เปนตน (สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต 2541 : 9)  
 พฤติกรรมการเรียน  หมายถึง การปฏิบัติตัวของนักศึกษาเก่ียวกับการเรียนท้ังในและ
นอกหองเรียนไดอยางเหมาะสม  กับ วัน เวลา และสถานท่ี ไดแก การแบงเวลาในการเรียน การเขา
เรียน การอาน การฟง การทบทวนบทเรียน  การสงการบาน และการเตรียมตัวสอบ เปนตน  
(กิ่งกาญจน ปานทอง 2545 : 19) หรืออาจหมายถึง การกระทํากิจกรรม  การตอบสนองปฏิกิริยา 
หรือวิธีการและเทคนิคในการเรียนของนักเรียน ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติให
บรรลุจุดประสงคท่ีกําหนดในวิชาตางๆ โดยมีการแสดงออกอยางสมํ่าเสมอดวยความพึงพอใจ และ
มีความมานะพยายามท่ีจะพัฒนาการเรียนใหดีข้ึนโดยไมยอทอตออุปสรรค  
 พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน เปนพฤติกรรมท่ีตรงกันขามกับพฤติกรรมการเรียน  
จึงหมายถึง การกระทําของนักศึกษาท่ีกอใหเกิดปญหาดานการเรียนท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย หรือสําเร็จการศึกษา 
 พาลโม และพาลโม (Palmo and Palmo 1993 : 37-57 อางถึงใน บุญญาภา  แจงสี 2544 : 
89) ไดกลาวถึง  พฤติกรรมเส่ียงในมุมมองทางดานการศึกษา ประกอบดวยรูปแบบของพฤติกรรม
เยาวชน ดังนี้ 

ความเฉ่ือย เง่ืองหงอย 
การขาดเรียน 
ผลการเรียนอยูในระดับตํ่ามาก 
เกียจคราน เถลไถล หนีโรงเรียน 
คะแนนทางดานคณิตศาสตรและการอานตํ่า 
มีทัศนคติขัดขวางเปนปรปกษกับครูอาจารย 
มีความบกพรองทางดานภาษาและการพูด 
ไมมีความอดทนในการทํากิจกรรม 
ออกจากโรงเรียนกลางคัน 
เกรด F มากกวา 1 ตัวข้ึนไป 
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                       เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงสูงและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงตํ่า 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลพื้นฐาน 5 ส่ิง  ซ่ึง  แมค ไวเทอร (Mc Whirter 1993 : 81-94, อางถึงใน 
บุญญาภา  แจงสี 2544 : 91-92) ไดแสดงความแตกตางระหวางเยาวชนท่ีอยูในภาวะเสี่ยงสูงกับ
เยาวชนท่ีอยูในภาวะเส่ียงตํ่า คือ “five Cs of competency” ซ่ึงประกอบดวย 

1. ความสามารถทางการเรียน (Critical school competencies) 
2. มโนภาพแหงตนและการเห็นคุณคาในตนเอง (Concept of self and self-esteem) 
3. การติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืนๆ (Communication with others) 
4. ความสามารถในการปรับตัว (Coping ability) 
5. การควบคุมตนเอง (Control) 

 ลักษณะเหลานี้ ไดแยกแยะความแตกตางระหวางเยาวชนท่ีสามารถฟนฝาอุปสรรคใน
ชีวิตใหประสบความสําเร็จกับเยาวชนอีกกลุมหนึ่งซ่ึงไมสามารถฟนฝาอุปสรรคใหผานพนไปได 
เยาวชนท่ีอยูในภาวะเส่ียงตํ่าจะมีความคลองตัว มีพลังสามารถฟนฝาไปสู 5 Cs of competency แต
เยาวชนท่ีอยูในภาวะเส่ียงสูงจะขาดทักษะใดทักษะหนึ่งหรือทุกทักษะ ซ่ึงการขาดทักษะเหลานี้จะมี
ความสัมพันธกับการพึ่งพาบุคคลอ่ืนตลอดเวลา แสดงพฤติกรรมกาวราว ไมสามารถจะจัดการกับ
ชีวิตท่ีตกอยูในภาวะเส่ียง เชน การหยุดเรียนกลางคัน การใชยาเสพยติด การตั้งครรภ พฤติกรรม
เหลวไหลหนีโรงเรียน การฆาตัวตาย 
 ดังนั้นจึงสรุปไดวา พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน เปนพฤติกรรมท่ีเปนปญหาดาน 
การเรียน จึงหมายถึง   การกระทําของ เยาวชนท่ีกอใหเกิดปญหาการเรียนอันเนื่องมาจากการไม
สามารถปรับตัวเขากับกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับการเรียนท้ังทางตรงและทางออมและเม่ือมี
ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนมักจะเกิดปญหาอ่ืนๆตามมา เชน เกเร กาวราว ดื้อ เครียด คบเพื่อนไมดี  
หนีเรียน หนีเท่ียว ปญหาทางเพศ และการใชสารเสพติด   ซ่ึงเกิดจากเยาวชนเอง และเกิดจาก
สภาพแวดลอม  อันสงผลกระทบตอการเรียน และการสําเร็จการศึกษา  สามารถสังเกตและศึกษาได
จากพฤติกรรมเส่ียง  3 ดานไดแก  นิสัยการเรียนท่ีไมดี   การหนีเรียน และ การคบเพื่อนท่ีไมสนใจ
การเรียน 
  พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของวัยรุน 
                  วัยรุนเปนวัยท่ีอยูในระยะกําลังเปล่ียนแปลงจากเด็กไปสูวัยผูใหญ ซ่ึงอายุอยูระหวาง 
12-20 ป  มีการเปล่ียนแปลงท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา พัฒนาการตางๆ จะ
ดําเนินไปพรอมๆกัน พัฒนาการทางดานรางกายจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีพัฒนาการ
ทางความคิดและสติปญญาจะคอยเปนคอยไปเนื่องจากยังขาดประสบการณชีวิตและมีอารมณท่ี
ออนไหวงาย  วัยรุนในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปนกลุมวัยท่ีรวมกันท้ัง วัยรุนตอนตน  วัยรุน
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ตอนกลาง และวัยรุนตอนปลาย  ซ่ึงมีภูมิลําเนาในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกลเคียง  นักศึกษา
บางสวนตองพักอาศัยอยูกับญาติหรือหอพัก  เพื่อใหเดินทางมาเรียนสะดวก  อาจทําใหการดูแลของ
บิดามารดาหรือผูปกครองดูแลไดไมท่ัวถึง  และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาอยูใกลแหลง 
ศูนยการคา  สถานบริการ แหลงบันเทิงตางๆที่อาจเปนส่ิงลอใจนักศึกษาซ่ึงเปนวัยรุนรวมท้ังระบบ
การเรียนท่ีมีอิสระ  ส่ิงเหลานี้อาจทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนซ่ึงสงผลใหเกิด
ปญหาดานการเรียนตางๆ ตามมา 
 การศึกษาพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของวัยรุนกลุมนี้  เปนการศึกษาวิจัยท่ีมุงเนน
ศึกษาพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนท่ีสงผลตอปญหาดานการเรียนของวัยรุนมากท่ีสุดแบงเปน 3 
ดานคือ  นิสัยการเรียนท่ีไมดี   การหนีเรียน และ การคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน 
 1.2.1 นิสัยการเรียนท่ีไมดี 
  นิสัยการเรียนท่ีไมดีเปนพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดานหน่ึง   ท่ีเปนอุปสรรค
ตอการเรียนใหประสบความสําเร็จตามความคาดหมาย ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมายเกี่ยวกับ
นิสัยการเรียนท่ีไมดี ดังน้ี 
  นิสัยการเรียน 
  นิสัย คือแนวโนมของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมจนเปนนิสัยและเปนไปโดย
อัตโนมัติโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือไดรับการฝกฝนหรือประสบการณ (Eysenck, Arnold and Meili 
1972 : 40,  อางถึงใน เติมศักดิ์  คทวณิช 2540 : 24) 
  แมดดอกซ (Maddox 1936, อางถึงใน เติมศักดิ์  คทวณิช 2540 : 24) กลาววา นิสัย
ข้ึนอยูกับโอกาสท่ีบุคคลจะประสบความสําเร็จหรือบังเกิดความพอใจ กลาวคือ พฤติกรรมใดท่ีทํา
ใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ พฤติกรรมนั้นๆ ก็จะกระทําซํ้าแลวซํ้าอีก จนกระท้ังกลายเปนนิสัยติด
ตัวบุคคลนั้นไป 
  เรนน (Wrenn 1986 :1-4) กลาววา นิสัยในการเรียนเปนพฤติกรรมทางดานการ
เรียนท่ีบุคคลมีความพึงพอใจและปฏิบัติเปนประจํา โดยท่ีพฤติกรรมนั้นอาจมาจากทักษะในการ
เรียน และเทคนิคการเรียน 
  โฮลทซแมน (Holtzman 1965, อางถึงใน กิ่งกาญจน  ปานทอง 2545 : 19) กลาวถึง
นิสัยการเรียนวา หมายถึง พฤติกรรมการเรียนท่ีแสดงออกอยางสมํ่าเสมอเกี่ยวกับ 

1. การใชเวลาเรียน ไดแก การรูจักใชเวลาไดอยางเหมาะสมในการเรียนและ
การทํางาน โดยรูจักแบงเวลาวาควรทําเร่ืองใดกอนหลัง ไมผัดผอน หลีกเล่ียง รอเวลา ทําในเวลา
กระช้ันชิด ไมเสียเวลากับเร่ืองไมเปนสาระจนเกินควร และปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายทันเวลา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

16 

2. วิธีการเรียน ไดแก การรูจักใชวิธีการเรียนท่ีถูกตอง มีการวางแผนตระเตรียม
งานกอนลงมือทํา รูจักแหลงขอมูลท่ีตองการทราบ ทํางานดวยความมีระเบียบรอบคอบ   ทําใหงาน
สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
  เรนน และลานเซน (Wrenn and Lansen. 1969, อางถึงใน ลดาวัลย  พรอนันตชัย 
2548 : 19) กลาววา นิสัยในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติดวย
สมาธิในการเรียน วิธีการอาน และการจดคําบรรยาย การวางแผนการเรียน หรือการแบงเวลาเรียน 
การทบทวนบทเรียน และทัศนคติตอการเรียน 

  ผองพรรณ  เกิดพิทักษ (2538 : 1) กลาววา นิสัยในการเรียน หมายถึง พฤติกรรม
ของบุคคลท่ีแสดงออกอยางสมํ่าเสมอ เปนพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความพึงพอใจและมุงม่ันท่ีจะศึกษา
หาความรูใหบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวนี้ประกอบดวย ความต้ังใจ ความเอาใจใสใน 
การเรียน การจัดระบบการเรียน ความมุงม่ันท่ีจะแสวงหาความรูและพัฒนาการเรียนใหดีข้ึนเร่ือยๆ 
โดยไมยอทอตออุปสรรค มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทน รับผิดชอบ พึ่งตนเองและมี 
ความภูมิใจในผลการเรียนของตน 
  นิสัยการเรียนแบงเปน 2 ประเภท คือ 
  1. นิสัยการเรียนท่ีดี 

การเขาช้ันเรียนตรงเวลา 
การเรียนสม่ําเสมอ 
เขารวมกิจกรรมท่ีจัด 
ชวยเหลือครู-อาจารย 
ตั้งใจเรียน 
ฯลฯ 

  2. นิสัยการเรียนท่ีไมดี 
คุยรบกวนผูเรียนผูสอน 
แตงกายผิดระเบียบ 
พูดคุยในช้ันเรียน 
ขาดเรียน 
ไมสนใจเรียน 
ฯลฯ 

  จากท่ีกลาวขางตน สรุปไดวานิสัยการเรียน หมายถึง พฤติกรรมทางดานการเรียน
แบงออกเปน  2  ดาน  คือ พฤติกรรมทางดานการเรียนท่ีดี  ซ่ึงเปนการแสดงออกอยางสมํ่าเสมอของ
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นักเรียนนักศึกษา ท่ีแสดงถึงความต้ังใจ เอาใจใสในการเรียน อดทน รับผิดชอบตอการเรียน มี 
การพัฒนาการเรียนของตนเองตลอดเวลา และพฤติกรรมทางดานการเรียนท่ีไมดี ซ่ึงเปน 
การแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาถึงความไมสนใจในการเรียน ขาดเรียน  หนีเรียน รบกวนผูอ่ืน
ในขณะเรียน เปนตน 
  นิสัยการเรียนท่ีไมดี  จึงหมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําเกี่ยวกับการเรียน
ในทางไมดี เปนพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความไมสนใจ หรือไมพึงพอใจในการเรียน ขาดความมุงม่ันท่ี
จะศึกษาหาความรูใหบรรลุผลสําเร็จ พฤติกรรมดังกลาวประกอบดวย การเบ่ือหนายการเรียน  
ไมตั้งใจเรียน ขาดเรียน หนีเรียน เขาช้ันเรียนสาย พูดคุยกับเพื่อนระหวางเรียน ผลการเรียนอยูใน
ระดับต่ํา เหมอลอยขณะเรียน ไมทําแบบฝกหัดท่ีครูมอบหมาย ไมมีความอดทนในการทํากิจกรรม 
ผลการเรียนเปนระดับ 0 มากกวา 1 วิชาข้ึนไป 
  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนิสัยการเรียน 
  โพแพม และมัวร (Popam and Moore 1960, อางถึงใน ลดาวัลย  พรอนันตชัย 
2548 : 20) ไดศึกษานิสัยพบวา นิสัยในการเรียน ทัศนคติในการเรียน และการปรับตัวดานการเรียน
มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 287 คน ให
กลุมตัวอยางตอบแบบสํารวจนิสัยทางการเรียนและทัศนคติในการเรียน 

  มอรริส (Morris 1961 : 23) ซ่ึงศึกษาพบวา นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
จะมีคะแนนนิสัยในการเรียนและทัศนคติในการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
                     ศรีระพร  จันทโนทก (2538 : 79) ไดศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา นิสัยทางการเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสามารถพยากรณ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ช้ันปท่ี 2 ปท่ี 3 และปท่ี 4 ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนิสัยการเรียนท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นได
วา นิสัยการเรียนเปนพฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบัติเปนประจําในการท่ีจะมุงม่ัน เพ่ือแสวงหาความรูใน
การพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน และการทํางานตอไปในอนาคต 
  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนิสัยการเรียนท่ีไมดี 
  ฮิลเดรท (Hildreth : 1966, อางถึงใน นุศรา  สรรพกิจกําจร 2539) ไดศึกษาพบวา
เด็กฉลาดท่ีไมประสบผลสําเร็จในการเรียนนั้นมีสาเหตุเนื่องมาจากมีนิสัยการเรียนท่ีไมดี ขาด 
ความสนใจในการเรียน 
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  ลินเกรน (Linngren 1969 : 8, อางถึงใน ขจรสุดา  เหล็กเพชร 2522 : 11) ไดให
เหตุผลท่ีนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนนั้น ข้ึนอยูกับการมีนิสัยในการเรียนดีถึงรอยละ 33 มี
ความสนใจในการเรียนรอยละ 25 สวนนักเรียนท่ีไมประสบความสําเร็จในการเรียนนั้นเนื่องจากมี
นิสัยในการเรียนท่ีไมดี รอยละ 25 ขาดความสนใจในการเรียนรอยละ 35 

1.2.2 พฤติกรรมเสี่ยงดานการหนีเรียน 
  การหนีเรียนเปนพฤติกรรมท่ีเปนปญหาทางการเรียนซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานของ 
การนําไปสูปญหาท่ีรายแรงตามมาได  เปนผลเสียตออนาคตของนักเรียนเอง มีผลกระทบท่ีอาจ
กอใหเกิดปญหาในครอบครัวตามมา และเปนผลเสียตอการพัฒนาทรัพยากรทางดานบุคลากรของ
ประเทศชาติ   ซ่ึงนักการศึกษาไดใหความหมายของการหนีเรียนไวดังนี้   
  พยอม  อิงคตานุวัฒน (2530 : 31-32, อางถึงใน หทัยกาญจน  ผุดวัฒน 2546 : 10) 
กลาววา การหนีโรงเรียนพบมากในเด็กอายุสูงกวา 10 ป โดยมีพฤติกรรมการหนีเรียนคือ นักเรียน
จะออกจากบานไปตามเวลาท่ีเคยไปโรงเรียนตามปกติ แตไปไมถึงโรงเรียน เด็กจะใชชวงเวลาทีค่วร
อยูโรงเรียนไปเท่ียวเตรตามความพอใจ เชน โรงภาพยนตร สวนสาธารณะ สถานท่ีเลนเกมสตางๆ 
เปนตน การหนีโรงเรียนจะหนีไปตามลําพังคนเดียวหรือไปเปนกลุมเกินกวาสองคนจากโรงเรียน
เดียวกัน หรือไปพบพวกหนีเรียนจากโรงเรียนอ่ืนๆ ตามสถานที่ม่ัวสุม เด็กหนีโรงเรียนจะมี
พฤติกรรมการหนีเรียนอยู 2 แบบ คือ แบบท่ีหนึ่ง ออกจากบานและกลับบานตรงเวลา พอแมไมมี
โอกาสรูวาลูกหนีโรงเรียน แบบท่ีสอง หนีโรงเรียนแลวเลยไมกลับบานหน่ึงหรือสองคืนกอนใน
ระยะแรกๆ ซ่ึงตอไปจะไมกลับบานหลายๆ คืน 
  ปนัทดา  เพ็ชรสิงห (2530 : 19-20, อางถึงใน หทัยกาญจน  ผุดวัฒน 2546 : 11) 
กลาววา พฤติกรรมท่ีเรียกวาเปน “การหนีโรงเรียน” การท่ีเด็กมีสภาพเปนนักเรียนแตไมไปโรงเรียน
เพื่อเรียนหนังสือ โดยปราศจากเหตุผลอันชอบธรรม และไมไดรับความยินยอมจากพอแมหรือ
ผูปกครองหรือผูปกครอง 
  จารุวัตร  เพียรชัย (2546 : 4) กลาววา หนีเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่สามารถ 
สืบคนหาขอเท็จจริงไดวาไมเขาช้ันเรียนตามปกติ และมิไดรับอนุญาตจากผูปกครองหรือครูใหขาด
ช้ันเรียน ตั้งแต 2 คร้ัง/ สัปดาห หรือ 4 คร้ัง/ เดือนข้ึนไป 
  วรวิทย  มาลาสาย (2546 : 4) กลาววาการหนีโรงเรียน หมายถึง การไมเขา
หองเรียนเกิน 10 คร้ัง แตละวิชาในหนึ่งภาคเรียน โดยการตรวจสอบจากสมุดบันทึกกิจกรรมการมา
เรียนของแตละวิชา 
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  จากการศึกษาความหมายของคําวา พฤติกรรมการหนีเรียนขางตน สรุปไดวา 
พฤติกรรมการหนีเรียน หมายถึง การท่ีนักเรียนแตงเคร่ืองแบบนักเรียนออกจากบานเพื่อไปโรงเรียน
แตไมไปโรงเรียน หรือไมเขาช้ันเรียน โดยไมไดรับอนุญาตจากพอแมหรือผูปกครอง และครู 
  สาเหตุของการหนีเรียน 
  ศุภาสินี  กังวาลเนาวรัตน (2532 : 73-75, อางถึงใน หทัยกาญจน  ผุดวัฒน 2546 : 
12) กลาววา สาเหตุของการหนีโรงเรียน มีดังนี้ 

1. ครอบครัว และทัศนคติของบิดามารดาตอการศึกษาของบุตร ครอบครัว
แตกแยก ครอบครัวขาดความอบอุน ขาดความเขาใจตอเยาวชน ครอบครัวขาดระเบียบวินัย 
ครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ ครอบครัวท่ีมีการลงโทษเด็กอยางรุนแรง เม่ือเด็กกระทําผิด ครอบครัว
ยากจน ลักษณะครอบครัวดังกลาวนี้ลวนแตมีผลตอบุคลิกภาพและการปรับตัวของเยาวชนท้ังส้ิน 

2. เยาวชน เยาวชนมีความรูสึกไมชอบเรียนบางรายวิชา เนื่องจากตัวเองไมถนดั 
ไมเขาใจหรือบางคร้ังเรียนไมทันเพื่อน เกิดความรูสึกเบ่ือเรียน การมาโรงเรียนสายเกิดความรูสึกวา
ตัวเองมีปมดอย อันเนื่องมาจากฐานะทางบานยากจนหรือปมดอยทางรูปรางหนาตา ถูกเพื่อน
ลอเลียนบอยๆ เปนตน 

3. เพื่อน วัยรุนเปนวัยท่ีชอบแสวงหาความแปลกใหม ชอบคึกคะนอง ชอบ
สนุก ชอบทดลองและเปนวัยท่ีไดรับอิทธิพลจากกลุมเพื่อนมาก ในคร้ังแรกท่ีเยาวชนหนีเรียนอาจ
เนื่องมาจากการเอาแบบอยางเพื่อน ถูกเพื่อนชักจูง ถาเยาวชนไมยอมหนีโรงเรียนตามเพื่อนท่ีทาทาย
ก็จะถูกเพื่อนสบประมาทวาข้ีขลาดตาขาว เยาวชนมีความรูสึกวาการหนีโรงเรียนทําใหตนเองมี
อิสระมากข้ึนและมีความพึงพอใจ ถึงแมตัวเองจะถูกลงโทษก็ตาม ถาการหนีโรงเรียนคร้ังแรก
เยาวชนไดรับความพึงพอใจ ในครั้งตอๆ ไป เม่ือเยาวชนประสบปญหาความเบ่ือหนายในการเรียนก็
จะหาทางออกโดยการหนีโรงเรียนดังกลาว 

4. โรงเรียน เยาวชนมีปญหาในการปรับตัวตอระเบียบของโรงเรียนและตอครู 
ระเบียบ กฎเกณฑของโรงเรียนท่ีคอนขางเกา มิไดปรับปรุงแกไขใหเขากับธรรมชาติวัยรุนและ
สภาพแวดลอมท่ีเปนจริงในปจจุบัน ครูผูสอนคอนขางดุ เขมงวด ไมเขาใจวัยรุน วิธีการสอนของครู
ไมดึงดูดความสนใจของเด็กหรือสอนแลวเด็กไมรูเร่ือง เปนตน 

ปญญานันทะภิกขุ (2528 : 16-18, อางถึงใน หทัยกาญจน  ผุดวัฒน 2546 : 16) 
กลาวถึงมูลเหตุท่ีทําใหเด็กหนีโรงเรียน ไวดังนี้ 

1. ครอบครัวไมปลูกฝงใหเด็กรักการเรียนและอยากไปเรียนหนังสือ 
2. สถานท่ีเรียนไมดี บังคับเด็กอยางเขมงวดเกินไป ครูสอนไมดี เด็กไมเขาใจ 

บางโรงเรียนจะมีเด็กเกเรที่โตแลวชอบรังแกเด็กเล็ก 
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3. การเรียนของเด็กออน เรียนไมทันเพื่อน ทําใหเกิดความอับอายไมอยากไป
โรงเรียน 

4. หลักสูตรการเรียนการสอนไมเหมาะสมกับวัยของเด็ก บางทีเด็กตองใช
ความคิดมากเกินไปจนรูสึกเบ่ือหนายการเรียนได 

5. เด็กไปคบหาสมาคมกับเด็กเกเร และชักจูงกันไปเท่ียวเตรในท่ีตางๆ 
6. เด็กเกิดความรูสึกนอยเนื้อตํ่าใจในฐานะความเปนอยูของครอบครัว เชนได

เงินไปโรงเรียนไมพอใชจาย เคร่ืองแตงตัวเกาหรือขาดไมเหมือนของคนอื่น บางคนเกิดจากการที่
พอแมรักลูกไมเทากัน 

7. เนื่องจากเด็กมีรางกายพิการบางสวนหรือไมสมประกอบ มีสุขภาพออนแอ
เจ็บปวยอยูเสมอ 

8. เด็กมีนิสัยเกียจครานในการเรียน 
9. เด็กกระทําความผิดหรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของโรงเรียน จึงเกิดความ

กลัวจะถูกลงโทษทําใหตองหนีโรงเรียนเพื่อหลบเล่ียงความผิด 
10. เด็กไมชอบการเรียน เพราะมีความสนใจหรือมีทักษะในทางอ่ืน เชน  

การชาง การฝมือ การกีฬา เปนตน 
โรเบิรท (Robert 1956 : 431-436, อางถึงใน หทัยกาญจน  ผุดวัฒน 2546 : 17) ได

ศึกษาเกี่ยวกับปญหาเด็กหนีโรงเรียนแลวพบวา ปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการหนีโรงเรียนของเด็ก
นักเรียนนั้นสวนใหญเนื่องจากปจจัยสําคัญ 3 ประการคือ 

1. ปจจัยเกี่ยวกับสถานการณ (Situational Factors) พบวาเปนสาเหตุท่ีทําใหเด็ก
หนีโรงเรียนมากกวาปจจัยดานอ่ืน ไดแก เด็กไมมีเส้ือผาเคร่ืองใชหรืออุปกรณการเรียนเพียงพอ 
หลักสูตรการเรียนการสอนยากเกินไป และการท่ีเด็กไมสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนรวมช้ันเรียนได 

2. ปจจัยเกี่ยวกับจิตใจ (Menal Factors) จากการศึกษาพบวา เปนปจจัยท่ีทําให
เกิดการหนีโรงเรียนมากเปนอันดับรองลงมา เชน การที่ เด็กไดรับความกดดันทางอารมณ 
ความเครียด อยากหนีสังคมหรือแมกระท้ังความเจ็บปวย 

3. ปจจัยเกี่ยวกับบุคคล (Social Factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการหนีเรียน 
นอยท่ีสุด เชน การท่ีเด็กมีพฤติกรรมกาวราว ตอตานสังคม ชอบทะเลาะวิวาท ลักขโมยและกระทํา
ความผิดอ่ืน  

จากขอความดังกลาวขางตน  สรุปไดวาสาเหตุของการหนีเ รียน  เกิดจาก  
ครอบครัว เชน ครอบครัวไมปลูกฝงใหเด็กรักการเรียน  เยาวชน เชน ไมชอบเรียน เรียนไมทันเพื่อน  
เพื่อน เชน คบเพ่ือนเกเร โรงเรียน เชน หลักสูตรไมเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

21 

  การปองกันแกไขพฤติกรรมหนีเรียน 
  การปองกันพฤติกรรมการหนีเรียน มีหลายแนวทางดวยกันซ่ึงนักการศึกษาได
กลาวไวดังนี้ 
  ศุภาสินี  กังวาลเนาวรัตน (2532 : 75, อางถึงใน หทัยกาญจน  ผุดวัฒน 2546 : 18)  
กลาววาเยาวชนแตละคนยอมมีบุคลิกภาพ การปรับตัว และปญหาตางๆ แตกตางกัน  การศึกษา
เยาวชนและการใหความชวยเหลือเยาวชนเปนรายบุคคลเปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่งในการแกปญหาการหนี
โรงเรียน โรงเรียนควรหลีกเล่ียงการลงโทษเด็กอยางรุนแรง หรือการไลเด็กออกจากโรงเรียน เพราะ
วิธีนี้มิใชการแกไขปญหาควรมีครูท่ีเขาใจและสามารถจะใหการบําบัดทางดานจิตในแกเด็ก ควรมี
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพท่ีเหมาะสม จัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร การซอมเสริม และจัด
บทเรียนตามความพรอมของเด็ก สงเสริมความถนัดและความสามารถพิเศษเฉพาะทาง สงเสริม 
การกีฬา จัดหาเงินทุนสําหรับเด็กยากจนและขาดแคลน มีการติดตอประสานกันระหวางผูปกครอง
และครู สงเสริมสุขภาพจิตของครูใหดีข้ึน 
  ทางดานครอบครัว ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการวางแผนครอบครัวใหมีจํานวน
บุตรเพียงพอท่ีจะใหการดูแลและการใหการศึกษาไดอยางดี ควรมีสถานเล้ียงเด็กกลางวันท่ีดี
คุณภาพอยางเพียงพอสําหรับมารดาท่ีจะตองประกอบอาชีพสงเสริมใหมีการเล้ียงลูกดวยนมแม และ
ท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งคือ การปลูกฝงจริยธรรมใหแกเยาวชนท้ังในบานและในโรงเรียนโดย
ผูปกครองและครูควรเปนแบบอยางท่ีดีแกเยาวชนดวย 
  ปนัดดา  ปริยทฤฒ และคณะ (2539 : 45) กลาววา โรงเรียนเปนหนวยท่ีสําคัญท่ีสุด
ในการทําหนาท่ีใหความชวยเหลือประสานงานกับผูปกครองเพ่ือแกไขปญหานักเรียนหนีเรียน ดังนี้ 

1. การปองกันในระดับท่ี 1 ซ่ึงเปนการปองกันไมใหมีการหนีเรียนเกิดข้ึน โดย
มุงเนนใหการสงเสริมการจัดกิจกรรมเฉพาะอยางท่ีสําคัญ เชน จัดโครงการปองกันการสูบบุหร่ี/ ดื่ม
เหลา ในกลุมนักเรียนอยางตอเนื่องทุกๆ ป สรางกลยุทธท่ีจะกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
เชน การประกวดนักเรียนตัวอยาง การประกวดผลงานโครงการตางๆ เปนตน 

2. การปองกันในระดับท่ี  2 เปนการปองกันในกลุมนักเรียนท่ีพบวามี
พฤติกรรมหนีเรียนแลว โดยการสืบคนและเสาะหาปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนแตละกลุม และแตละ
คนเพื่อหาปจจัยท่ีเปนสาเหตุและเกี่ยวของโดยตรง และนํามาดําเนินการแกไขไดถูกตองตอไป 

3. การประสานงานกับผูปกครองทั้งกลุมนักเรียนท่ีไมหนีโรงเรียนและกลุมท่ี
หนีโรงเรียน ใหทราบถึงความรุนแรงของปญหาดังกลาว แลกเปล่ียนความรู ความเขาใจและความ
คิดเห็นในการเล้ียงดูบุตรหลานซ่ึงกันและกัน เพ่ือจะไดเขาใจความตองการของบุตรหลานของตน
ไดมากข้ึน 
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จากแนวทางการปองกันแกไขพฤติกรรมหนีเรียนดังกลาว   จะเห็นไดวา 
การแกปญหาการหนีเรียนใหกับนักเรียนนั้นข้ึนอยูกับบุคลิกลักษณะของนักเรียนแตละคนซ่ึงมี
ความแตกตางกัน ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของ คือ ครอบครัวและโรงเรียน โดย
หลีกเล่ียงการใชวิธีการรุนแรงในการแกไขปญหา 
  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการหนีเรียน 
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการหนีเรียนของนักการศึกษาใน
ประเทศ  สรุปไดดังนี้  
  เชวงศักดิ์  สินสูงสุด (2539 : 39) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการหนีเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการหนีเรียน คือ 
สัมพันธภาพภายในครอบครัว กลุมเพื่อน การปฏิบัติตอกฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียนและ 
ส่ิงดึงดูดใจท่ีนักเรียนกระทําเม่ือหนีเรียน 
  ลัดดา  แคลวคลอง (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการหนีเรียนของนักเรียน
ชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา สาเหตุของการหนีเรียนของ
นักเรียน คือ ระบบการเรียนการสอนของครูท่ีสอนไมรูเร่ือง ไมเขาใจ ดุ เขมงวด ไมมีเหตุผล ทําให
นักเรียนไมกลาถามครู ไมทําการบานสง ถูกครูทําโทษเปนประจํา ทําใหนักเรียนเกิดความอายตอ
เพื่อน เกิดความทอแท เบ่ือหนายการเรียน เม่ือจะนําปญหาดานการเรียนไปปรึกษาบิดา มารดา ก็
ปรากฏวาท้ังคูตองออกไปทํางานนอกบานและกลับบานคํ่า จึงไมมีเวลาท่ีจะใหคําปรึกษากับ
นักเรียนจนกลายเปนปญหาเร้ือรังของนักเรียนตลอดมา นักเรียนจึงนําปญหามาปรึกษาเพ่ือนซ่ึงมี
วุฒิภาวะประสบการณพอๆ กัน จึงไมสามารถชวยแกปญหาไดถูกตอง และเพื่อนก็มีนิสัยไมรัก 
การเรียน ชอบเท่ียวเตรหาความสนุกสนานจึงแนะนําชักชวนกันหนีเรียน 
  หทัยกาญจน  ผุดวัฒน (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมหนี
เรียนของผูรับการศึกษาท้ัง 7 ราย กรณีจากการศึกษาพบวาสาเหตุท่ีทําใหหนีเรียนสรุปดังนี้ 
  1.  เกิดจากตัวแปรดานสวนตัว ไดแก 

- ดานสุขภาพ มีโรคประจําตัวทําใหไมสามารถไปโรงเรียนได ทําให
เรียนไมทันเพื่อน ไมเขาใจบทเรียน ไมสงงานในวิชาตางๆ เกิดความอับอาย 

- ดานบุคลิกภาพ มีบุคลิกภาพขาดความเช่ือม่ันในตนเอง คลอยตาม 
คนอ่ืนงาย 

- ดานการเรียน  มีพื้นฐานการเรียนไมดี  จึงทําให เ รียนไม รู เ ร่ือง  
ไมสามารถทําการบานสงครูได จึงเกิดความอับอายเม่ือถูกครูวากลาวตักเตือนท่ีไมทําการบานสง 
และกลัวครูลงโทษ 
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  2.     เกิดจากตัวแปรดานส่ิงแวดลอม ไดแก 
- ดานครอบครัว ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากบิดามารดา เนื่องจากบิดา

มารดาตองทํางานท้ังคู เพื่อท่ีจะมีเงินเปนคาใชจายภายในครอบครัวจึงทําใหไมมีเวลาท่ีจะใกลชิดลูก
หรืออบรมส่ังสอน 

- ดานโรงเรียน หองเรียนมีจํานวนนักเรียนมากเกิดไป ทําใหครูไม
สามารถดูแลนักเรียนไดอยางท่ัวถึง บรรยากาศการเรียนไมดี 
  3.      เกิดจากตัวแปรดานสังคม ไดแก 

- ดานอิทธิพลของส่ือมวลชนใชเวลาในการดูโทรทัศนระหวางเวลา 
17:00 –    22:00 น. ซ่ึงควรเปนเวลาที่นักเรียนจะตองทบทวนบทเรียน ทําการบาน อานหนังสือ 

- ดานเพ่ือน คบเพื่อนท่ีชอบเท่ียวเตร ไมสนในการเรียน ใชเวลาท้ังหมด
อยูกับเพื่อนท้ังในเวลาเรียนและตอนเย็นเลิกเรียน 
  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ ท่ีไดกลาวมาแลวนั้น สรุปไดวา 
พฤติกรรมการหนีเรียนเกิดจากสาเหตุหลายประการ คือ ครอบครัว สภาพแวดลอม โรงเรียนหรือ
สถานศึกษา และตัวนักเรียนเอง โดยนักเรียนจะมีวิธีการหรือพฤติกรรมในการหนีเรียนในรูปแบบ
ตางๆ เชน ออกจากบานแตเชา แลวไมไปโรงเรียน หลบอยูตามบานเพื่อน ไปเท่ียวเตร หรือไป
โรงเรียนแตไมเขาเรียนบางรายวิชา นักเรียนบางรายมีคาบวางจากการเรียนบางคาบ ออกจาก
โรงเรียนไปเลนเกมส แลวกลับเขามาเรียนรายวิชาตอไปไมทันจึงไมเขาช้ันเรียน นอกจากนั้น
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการสัมผัสหรือสัมพันธจากส่ิงแวดลอมกระตุนใหหนีเรียน เชน ศูนยการคา 
กลุมเพื่อน ยาเสพยติด สวนสนุก โรงภาพยนตร เปนตัวกระตุนใหนักเรียนเลือกท่ีจะหนีเรียน
มากกวาไปเรียนตามปกติ ผูวิจัยจึงสนในศึกษาตัวแปรดังกลาวเนื่องจากสงผลตอพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนของนักศึกษา 

1.2.3 การคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียน 
  โดยธรรมชาติของวัยรุนจะมีความตองการคบหาสมาคมกับเพื่อน ท้ังเพ่ือนเพศ
เดียวกันและเพื่อนตางเพศอยางมาก และจะมีความความผูกพันกับกลุมเพื่อนอยางสนิทชิดเช้ือ มักจะ
เห็นเพื่อนมีความหมายในชีวิตของเขาเปนอยางยิ่ง มีส่ิงในใจจะเลาใหเพ่ือนฟง จะขอคําปรึกษา จะ
ปรับทุกขกับเพื่อนมากกวาพอแม ดังนั้น การคบเพื่อนจึงมีความสําคัญตอชีวิตวัยรุนเปนอยางมาก 
(สุรชัย  เจ็ดพี่นองรวมใจ 2544 : 29)  จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  มีนักการศึกษาไดกลาว
เกี่ยวกับการคบเพ่ือนของวัยรุนดังนี้ 
  โสมรัสม์ิ  จันทรประภา (2515, อางถึงใน จาสิบตํารวจณัฐดนัย  ทิมดี 2544 : 15) 
ไดกลาวถึงอิทธิพลของกลุมเพื่อนวา ในระยะวัยรุนเปนระยะท่ีเพื่อนมีอิทธิพลมากท่ีสุดในชีวิต กลุม
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เพื่อนจะกําหนดความรูสึกนึกคิดของวัยรุนใหทําตามมติและความนิยมของหมูคณะโดยไมคํานึงถึง
เหตุผลวาถูกหรือผิด 
  โสมรัสม์ิ  จันทรประภา (2523 : 37) ไดกลาวถึงการคบเพ่ือนของวัยรุนวาเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเด็กเกเรเสียคน เชน ติดยาเสพยติด เปนอันธพาล ฯลฯ เพราะมีเพื่อนท่ีเกเร 
  สุพัตรา  สุภาพ (2529 : 21-22) กลาววา เพื่อนมีความหมายตอบุคคลในวันนี้มาก 
และมักจะเห็นวาเพ่ือนเปนส่ิงจําเปนจะขาดเสียมิได ในการกระทําทุกอยางมักตองอาศัยเพื่อน มี
อะไรมักจะเลาใหเพ่ือนฟง หรือขอความเห็นและปรับทุกขรอนของตนมากกวาจะหันไปหาพอแม 
เพราะมักจะคิดวาพอแมไมเขาใจตัวเองพอหรือพูดกันไมรูเร่ือง เวลาไปเท่ียวก็อยากไปกับเพื่อน
มากกวาพอแมเพราะสนุกสนานกวาและไมตองระมัดระวัง วัยรุนโดยท่ัวไปมักจะมีความภักดีตอ
กลุม ปญหาจึงปรากฏเสมอวา ถาหากไปรวมกับกลุมเพื่อนไมดีก็อาจจะนําไปในทางท่ีเส่ือมเสีย 
แมแตเด็กบางคนจะไมอยากทําอะไรท่ีไมดี แตเม่ือเพื่อนพูดสบประมาทหรือกลัวเพื่อนโกรธจนไม
ยอมรับตนเขาไปเปนเพื่อน ก็อาจจะทําอะไรท่ีไมดีไปดวย 
  ปฬาณี  ฐิติวัฒนา (2535 : 80) กลาววา การคบเพ่ือนรวมวัยหรือเพื่อนรวมรุนนี้มี
สภาพเหมือนดาบสองคม กลาวคือ มีผลในการชวยถายทอดคุณคาหรือคานิยมและวิธีการระเบียบ
กฎเกณฑท่ีผูใหญตองการใหได ถากลุมเพื่อนสนับสนุนบรรทัดฐานเหลานั้น เชน ความซ่ือสัตย 
ความยุติธรรม ความกลาหาญ ในทางตรงกันขาม กลุมเพื่อนจะเปนแรงท่ียั่วยุผลักดันใหบุคคล
ทดลอง หรือลองดีตอขอบังคับ ระเบียบวินัยท่ีผูใหญตั้งเอาไว เชน การหลบหนีการเรียน การสูบ
บุหร่ี ติดยาเสพยติด การเท่ียวเตรในสถานเริงรมย อันทําใหเกิดปญหาเยาวชนตามมามากมาย 
  วัยรุนจึงเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ มีการเปล่ียนแปลงทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซ่ึงกอใหเกิดปญหาแกเด็กวัยรุนและผูใหญดวย ดังนั้น เด็กวัยรุน
จึงมีพฤติกรรมท่ีเดนชัดแตกตางจากวัยอ่ืนๆ เชน พยายามหาแนวทางประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองในการดําเนินชีวิต มีกลุมเพื่อนรวมวัยเดียวกันและมีความผูกพันกับกลุมเพื่อนคอนขางลึกซ้ึง 
มีความปรารถนาที่จะรูจักตนเองรวมทั้งแสวงหาผูท่ีตนยึดถือเปนแบบ ถาไดแบบท่ีดีก็ชวยใน 
การปรับตัวและวางแนวทางดําเนินชีวิตในวัยผูใหญ เด็กวัยรุนท่ีสามารถพัฒนาไดตามวัยที่ผานมา
เขาใจลักษณะการพัฒนาวัยของตน มีความกลาในการเผชิญกับปญหาตางๆ และถามีผูปกครอง
เขาใจพฤติกรรมของวัยรุนแลว เด็กเหลานี้จะเปนวัยรุนท่ีมีความสุขคนหนึ่ง 
  ดังนั้น กลาวไดวา เพื่อน จึงมีความสําคัญตอพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางยิ่ง  
ดังคําสุภาษิตท่ีวา “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”  การคบเพื่อนเปน
พัฒนาการทางสังคมท่ีสําคัญของวัยรุนอันเปนพื้นของการเปนผูใหญท่ีสมบูรณในอนาคต  เจียรนัย  
ทรงชัยกุล (2532 : 177-240) ไดรวบรวมวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุมเพื่อนท่ีมีตอนักเรียนวัยรุน ใน 
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3 ดาน คือ ดานการเรียน ดานการประกอบอาชีพ และดานการครองตนในสังคม สรุปไดวา  ในดาน
การเรียน นักเรียนท่ีคบเพื่อนท่ีมีลักษณะ  “พวกคงแกเรียน”  คือมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน เห็นคุณคา
ความสําคัญของการเรียน กลุมเพื่อนก็จะชักนําใหสนใจติดตามวิชาความรูท่ีครูอบรมส่ังสอน เอาใจ
ใสการเรียนจึงมีแนวโนมท่ีจะประสบความสําเร็จดานการเรียน   สวนนักเรียนท่ีคบเพื่อนท่ีมี
ลักษณะ  “พวกแกกิจกรรม”  คือเห็นแกความสําคัญของความสนุกสนานและความบันเทิงใจ
มากกวาความสําคัญของการเรียน กลุมเพื่อนก็ชักนําใหหลบเล่ียงการศึกษา  กลุมนี้จึงมักไมประสบ
ความสําเร็จในดานการเรียน  
                      ดังนั้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน การคบเพื่อนท่ีไม
สนใจการเรียนของนักศึกษา จะสงผลตอการเรียนและกอใหเกิดปญหาอื่นๆตามมา มากมาย ฉะนั้น 
การคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียนจึงเปนพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา 
 1.2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการเรียน 
  ผูวิจัยไดรวบรวมการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคล ไดแก เพศ ระดับ
การศึกษา ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัย และรายไดของ
นักศึกษา ดังรายระเอียดตอไปนี้ 

  1.2.4.1 เพศ 
            ลักษณะท่ีแสดงความแตกตางดานสรีระวิทยาและการกําหนดบทบาททาง
สังคมระหวางเพศหญิงกับเพศชาย ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน เพศชายจะไดรับ 
การยอมรับจากสังคมมากกวาเพศหญิงจึงทําใหท้ังสองเพศมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน มีผูศึกษา
เกี่ยวกับเพศของบุคคลกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ไวดังนี้      

   ปริศนา  ใจบุญ (2545 : บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบและวิธีการเรียนรูของ
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมาย
เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันป ท่ี  1 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตาม เพศ สาขาวิชาท่ีเรียน และระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมี
กลุมเปาหมายในการศึกษาจํานวน 216 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบวัดรูปแบบการเรียนรู  
พบวา เพศหญิงมีวิธีการเรียนรูดีกวาเพศชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
                 อภิรัตน จันทรเทพ (2546 : 98) ศึกษาพฤติกรรมปญหาของนักเรียนวัยรุน 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดขอนแกน การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมาย
เพื่อศึกษาทัศนคติและแนวทางปองกันและแกไขพฤติกรรมปญหาของนักเรียนวัยรุน พบวา เพศเปน
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปญหาของนักเรียนวัยรุน ในจังหวัดขอนแกน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศชายมีพฤติกรรมปญหาวัยรุนมากกวาเพศหญิง  
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             ปยาภัทร วิบูลยศรีสัจจะ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาปญหาการเรียน สาเหตุ 
และแนวทางแกปญหาของนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4  – 6 โรงเ รียนอัสสัมชัญธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนท่ีมีเพศตางกันประสบปญหาการเรียนแตกตางกัน 
             จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา เพศ ตางกันจะมีพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนแตกตางกัน  ดังนั้นผูวิจัยคาดวา เพศ นาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนของนักศึกษา 
  1.2.4.2 ระดับการศึกษา          
      ระดับการศึกษาจัดวาเปนตัวแปรหน่ึงท่ีอาจมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
เส่ียงดานการเรียนท้ังนี้เพราะวานักศึกษาที่เรียนในระดับปวช. ช้ันปท่ี 1 มักจะมีปญหาดาน 
การปรับตัวในการเรียนซ่ึงสงผลตอการสําเร็จการศึกษา  มีผูศึกษาเกี่ยวกับ ระดับการศึกษาไวดังนี้ 

                       อรวรรณ พรมไหม (2544:บทคัดยอ) ศึกษาการประมวลพฤติกรรมไมพึง
ประสงค ขอ งนั ก เ รี ยนอ า ชี ว ศึ กษ า  ในวิ ทย า ลั ยอาชี ว ศึ กษ า  สั ง กั ดกรมอา ชี ว ศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 300 คน พบวา นักเรียนอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปท่ี 1 มีพฤติกรรมไมพึงประสงคดานการเรียนสูงกวา
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05        

                        ปยาภัทร วิบูลยศรีสัจจะ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาปญหาการเรียน สาเหตุ 
และแนวทางแกปญหาของนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4  – 6 โรงเ รียนอัสสัมชัญธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนท่ีมีช้ันปตางกันประสบปญหาการเรียนทุกดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
      ไพมณี เรืองจรูญ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อ ศึกษาปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เอเชียอาคเนยโดยรวมทุกดานและเปนรายดาน 5 ดาน คือ ดานการเรียน ดานสังคม ดานสวนตัว 
ดานท่ีอยูอาศัย และดานกิจกรรมนักศึกษา และเปรียบเทียบปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย โดยรวมทุกดานและเปนรายดาน จําแนกตาม เพศ ช้ันป คณะ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ภูมิลําเนาของนักศึกษา รายรับของนักศึกษา และอาชีพของบิดามารดาหรือผูปกครอง กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษา จํานวน 364 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม พบวา นักศึกษาท่ีมีช้ันปตางกัน มี
ปญหาดานการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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             จากการทบทวนงานวิจัยดังกลาวขางตน พบวาระดับการศึกษาหรือช้ันป ท่ี
แตกตางกันจะมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนแตกตางกัน  ดังนั้นผูวิจัยคาดวาระดับการศึกษาหรือ
ช้ันป นาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา 
  1.2.4.3 ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา     
                ปจจัยเกี่ยวกับ ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา  ซ่ึงนักศึกษาแตละบุคคลเลือกเรียน
แตกตางกัน นักศึกษาสวนมากจะเลือกเรียนตามที่ตนเองสนใจและมีความถนัดแตมีนักศึกษา
บางสวนเลือกเรียนเพราะผูปกครองแนะนํา หรือเลือกเรียนตามเพื่อน ซ่ึงจะสงผลตอพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียน มีผูศึกษาเกี่ยวกับประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษาไวดังนี้     
   อรวรรณ พรมไหม (2544:77) ศึกษาการประมวลพฤติกรรมไมพึงประสงค
ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 300 คน พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ท่ีเรียนในประเภทวิชาตางกันคือ ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรมและศิลปกรรม มีพฤติกรรมไม
พึงประสงคดานการเรียนไมแตกตางกัน  
   ณัชชา เหง่ียมสงา (2547 : 90) ศึกษาสภาพปญหาและพฤติกรรมดาน 
ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
กลุม 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร นักเรียนจํานวน 291 คน พบวา มีสภาพปญหาดานการเรียนไม
แตกตางกัน  

   จากการทบทวนงานวิจัยดังกลาวขางตน พบวาประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษากับ
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนไมแตกตางกัน แตผูวิจัยมีความเห็นวาบุคคลแตละคนมีความแตกตาง
กันท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา เม่ือเขาศึกษาไมวาจะเลือกเรียนประเภทวิชาใดยอม
มีพฤติกรรมดานการเรียนท่ีแตกตางกัน  ดังนั้นผูวิจัยคาดวา ประเภทวิชาท่ีศึกษา นาจะเปนปจจัย
หนึ่งท่ีสงผลตอพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา 
  1.2.4.4 งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะการพักอาศัย 
                 นักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูกับบิดามารดาหรือผูปกครองนาจะไดรับการดูแล 
เอาใจใส อบรมส่ังสอนและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด ทําใหมีโอกาสนอยหรือขาดโอกาสท่ีจะไปมี
พฤติกรรมเส่ียงดานตางๆ ในขณะท่ีนักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูกับ ญาติพี่นอง เพื่อน หอพัก ขาดโอกาส
การดูแล ใหคําปรึกษาจากบิดามารดา มีอิสระในการกระทําส่ิงตางๆ จึงมีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรม
เส่ียงตอการเรียนไดงาย มีผูศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการพักอาศัยของนักศึกษาไวดังนี้ 
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   ภวิภา กลับประสิทธ์ิ (2547: 64) ศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับทักษะชีวิตของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
พบวา ท่ีพักอาศัยมีความสัมพันธทางบวกกับทักษะชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
              สุทธินี กลํ่ากลอมจิตร (2547 : 133) ศึกษาคานิยมในการปฏิบัติตนของ
นักเรียนวัยรุน พบวา คานิยมในการปฏิบัติตนของนักเรียนวัยรุนท่ีพักอาศัยอยูกับบิดามารดาหรืออยู
กับญาติและพักอาศัยอยูกับเพ่ือนหรืออยูตามลําพัง โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จากงานวิจัยดังกลาวขางตน พบวา ลักษณะการพักอาศัย ตางกันทําใหมีพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียน ดังนั้นผูวิจัยคาดวา ลักษณะการพักอาศัย นาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอพฤติกรรม
เส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา 
  1.2.4.5 งานวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนเร่ืองท่ีไดรับความสนใจเปนอยางมากใน 
วงการศึกษา โดยนักศึกษาท้ังหลายถือเปนหนาท่ีสําคัญในการคนควาหาความรู เพ่ือตอบปญหาใน
เร่ืองของความสําเร็จหรือความลมเหลวในการเรียน มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดังนี้ 
                ปยาภัทร วิบูลยศรีสัจจะ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาปญหาการเรียน สาเหตุ 
และแนวทางแกปญหาของนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4  – 6 โรงเ รียนอัสสัมชัญธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกันประสบปญหาการเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
               ไพมณี เรืองจรูญ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอเชีย-อาคเนย  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อ ศึกษาปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอเชีย-อาคเนยโดยรวมทุกดานและเปนรายดาน 5 ดาน คือ ดานการเรียน ดานสังคม ดานสวนตัว 
ดานท่ีอยูอาศัย และดานกิจกรรมนักศึกษา และเปรียบเทียบปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย โดยรวมทุกดานและเปนรายดาน จําแนกตาม เพศ ช้ันป คณะ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ภูมิลําเนาของนักศึกษา รายรับของนักศึกษา และอาชีพของบิดามารดาหรือผูปกครอง กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษา จํานวน 364 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม พบวา นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตางกัน มีปญหาดานการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
        จากงานวิจัยดังกลาวขางตน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตางกันทําใหมี
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดังนั้นผูวิจัยคาดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ี
สงผลตอพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา 
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  1.2.4.6 รายไดของนักศึกษา 
                ปจจัยท่ีเกี่ยวกับรายไดของนักศึกษา ท่ีสงผลตอพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน 
ครอบครัวท่ีมีรายไดนอยจะสงผลใหนักศึกษาไดรับคาใชจายในการเรียนนอยลงดวย  มีผูศึกษา
เกี่ยวกับรายไดของนักศึกษาไวดังนี้ 

               ไพมณี เรืองจรูญ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอเชีย-อาคเนย  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อ ศึกษาปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอเชีย-อาคเนยโดยรวมทุกดานและเปนรายดาน 5 ดาน คือ ดานการเรียน ดานสังคม ดานสวนตัว 
ดานท่ีอยูอาศัย และดานกิจกรรมนักศึกษา และเปรียบเทียบปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย โดยรวมทุกดานและเปนรายดาน จําแนกตาม เพศ ช้ันป คณะ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ภูมิลําเนาของนักศึกษา รายรับของนักศึกษา และอาชีพของบิดามารดาหรือผูปกครอง กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษา จํานวน 364 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม พบวา นักศึกษาท่ีมีรายรับของ
นักศึกษาตางกัน มีปญหาดานการเรียนไมแตกตางกัน 

                            จากผลการวิจัยดังกลาว พบวา รายไดของนักศึกษาตางกันมีพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนไมแตกตางกัน แตผูวิจัยมีความเห็นวา จากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีน้ํามันมีราคา
สูงข้ึนอยางตอเนื่องสงผลกระทบตอรายไดของผูปกครองซ่ึงมีอาชีพตางกันทําใหรายไดท่ีนักศึกษา
ไดรับจากผูปกครองเพ่ือใชจายในดานการเรียนมีความแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยคาดวา รายไดของ
นักศึกษานาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา 
 

2.    แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem) 
 
2.1  ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง 
 จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองพบวามีผูใหความหมายของ 
การเห็นคุณคาในตนเองไว ดังนี้ 
 แชชซี (Sasse 1978 : 48) ไดใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองวาเปนความรูสึก
ของบุคคลวามีความสําคัญและมีคุณคาในตนเอง มีความตองการไดรับความเช่ือถือ การยอมรับ 
นับถือจากผูอ่ืนเพื่อท่ีจะไดเกิดความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง 
 เบรนเดน (Branden 1981, อางถึงใน ชนิดา  สุวรรณศรี 2542 : 26) ไดใหความหมายของ
การเห็นคุณคาในตนเองวา เปนลักษณะของความเช่ือถือและการมีความนับถือตน อันเกิดจาก 
ความเช่ือม่ันในความมีคุณคาของตนเอง มีความมั่นใจในความสามารถของตนท่ีจะกระทําส่ิงใดให
สําเร็จไดตามความพอใจ 
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 โรเซนเบอรก (Rosenberg 1979 : 31) กลาววา การเห็นคุณคาในตนเองเปนการประเมิน
ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในตนเองในดานการยอมรับตนเอง การนับถือตนเอง การเห็นคุณคาใน
ตนเอง และความเช่ือม่ันในตนเอง โดยจะประเมินท้ังทางดานดี และทางดานไมดี 
 คลิงและคณะ (Kling and other 1999, อางถึงใน บุญญาภา  แจงศรี 2544 : 70) กลาววา 
การเห็นคุณคาในตนเอง คือส่ิงที่แสดงใหเห็นวาบุคคลรูสึกอยางไร คิดอยางไร และแสดงพฤติกรรม
อยางไร นอกจากนั้น การเห็นคุณคาในตนเองยังสัมพันธกับการท่ีบุคคลสามารถปรับตัวไดประสบ
ความสําเร็จ เชน การผานพนสถานการณในชีวิตประจําวันตางๆ ท่ีทาทายหรือทําใหเกิดความทุกข 
การเห็นคุณคาในตนเองยังมีความสัมพันธกับความคิด ซ่ึงก็คือความเช่ือในตนเอง และเปนส่ิงท่ี
ทํานายแบบแผนของความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เชน บุคคลใดท่ีมีการรับรูตนเองวามี
คุณคาสูงบุคคลนั้นก็จะมีความเชื่อถึงความสําเร็จของตนและปฏิเสธความลมเหลว โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับขอมูลสะทอนกลับทางดานลบของ
ตนเองไดดีกวาบุคคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองตํ่า 

อรชุมา  พุมสวัสดิ์ (2539 : 12) ไดใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองวาเปน 
การประเมินคุณคาของตนเองในดานความสามารถ  ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว ทําใหตนเองมี
ความรูสึกวาเปนบุคคลท่ีมีคุณคา  มีความสามารถ ประสบความสําเร็จ  เปนท่ียอมรับท้ังของตนเอง
และบุคคลรอบๆขาง 

อารยา  ดานพานิช (2542 : 8) ไดใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองวาเปน
ความรูสึกท่ีเกิดจากการประเมินคุณคาของตนเองในดานบวก  การประเมินความสามารถ  
การประเมินความสําเร็จ ความมีคุณคา มีความสําคัญ โดยแสดงออกมาในรูปของทัศนคติท่ีมีตอ
ตนเอง เปนความภาคภูมิใจและพึงพอใจในตนเอง การยอมรับนับถือในตนเอง การพ่ึงตนเอง คิดวา
ตนเองมีคุณคา และไดรับการยอมรับจากครอบครัวและสังคม 

จากความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวาการเห็นคุณคา
ในตนเอง  คือ ความรูสึก ความเชื่อและการแสดงพฤติกรรมท่ีดีตอตนเองวาตนเองมีคุณคา มี
ความสามารถในการกระทําส่ิงตางๆ ใหประสบความสําเร็จ รวมถึงการยอมรับความลมเหลว 
ของตนได และไดรับการยอมรับนับถือจากครอบครัวและสังคม 

การเห็นคุณคาในตนเอง  เปนปจจัยภายในตัวบุคคลท่ีเปนคุณสมบัติพื้นฐานท่ีสําคัญของ
บุคคลในการเผชิญปญหาในการดํารงชีวิตประจําวัน  มาสโลว (Maslow  1970  : 45-46) ไดจัดลําดับ
ความตองการของมนุษยออกเปน 5 ข้ัน การเห็นคุณคาในตนเองอยูในความตองการข้ันท่ี 4 ซ่ึง
รองลงมาจากความตองการบรรลุสัจจการแหงตน การเห็นคุณคาในตนเองเกิดข้ึนจากการไดรับ 
การยอมรับจากผูอ่ืน ประเมินออกมาในรูปของทัศนคติหรือความเชื่อวาตนจะประสบความสําเร็จ
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หรือความลมเหลว  หากประเมินแลวอยูในดานบวกบุคคลก็จะเกิดการเห็นคุณคาในตนเอง  ซ่ึงจะ
นําไปสูความเช่ือม่ันในตนเอง มีความเขมแข็ง ในทางกลับกัน  หากการประเมินอยูในดานลบบุคคล
จะรูสึกมีปมดอย ออนแอ ไมมีความม่ันใจ 

ดังนั้นการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุน จึงเปนส่ิงที่ชวยสงเสริมใหวัยรุนปรับตัวได
อยางมีความสุข  ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ เชน บิดามารดา ผูปกครอง และครู ควรเปดโอกาสใหวัยรุนได
กระทําในส่ิงท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด เพื่อใหวัยรุนประสบความสําเร็จ และเกิด 
การเห็นคุณคาในตนเอง 
 
2.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง   มีนักการศึกษาท่ีกลาวถึง
ดังตอไปนี้ 
 คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1981, อางถึงใน อรชุมา  พุมสวัสดิ์ 2539 : 13-15) กลาววา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเองมี 2 ประเภท ไดแก ปจจัยภายในตนเอง อันเปน
ลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองในดานตางๆ และปจจัยภายนอกตนเอง 
ซ่ึงเกี่ยวกับการไดรับความรูสึกมีคุณคาจากผูอ่ืน โดยปจจัยภายในตนเอง ประกอบดวย 7 ประการ
และปจจัยภายนอก  4  ประการ ดังนี้ 

1) ลักษณะทางกายภาพ เชน ความสวยงามของรูปรางหนาตา ความคลองแคลว
วองไว บุคลิกภาพหรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีปรากฏใหเห็น ซ่ึงบุคคลท่ีมีลักษณะทางกายภาพดีจะมี 
การเห็นคุณคาในตนเองมากกวาบุคคลท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีดอยกวา อยางไรก็ดี ลักษณะทาง
กายภาพใดๆ จะสงผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองหรือไมเพียงใด ยังข้ึนอยูกับคานิยมของ
สังคมนั้นๆ อีกดวย  

2) ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพและผลงาน  องคประกอบท้ัง 3 มีความสัมพันธ
ระหวางกันและมีผลตอการเห็นคุณคาในตนเอง โดยจะเปนตัวบงช้ีถึงความถ่ีของการประสบ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในส่ิงท่ีกระทํา โดยจะมีเร่ืองสติปญญาเขามาเกี่ยวพันดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูท่ีอยูในวัยเรียน ซ่ึงจะหมายถึงผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียน สติปญญาจะมามีผลตอ
สมรรถภาพและผลการเรียนของนักเรียน อันจะนําไปสูการเพิ่มความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง จาก
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม การประสบความสําเร็จจะเปนการเสริมแรงแกตนเองและทําใหเกิด 
การเห็นคุณคาในตนเอง  

3) ภาวะทางอารมณหรือความรูสึก เปนภาพสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกเห็นคุณคา 
ความเปนสุข ความวิตกกังวล หรือภาวะอ่ืนท่ีอยูในตัวบุคคลท่ังท่ีแสดงออกและไมแสดงออก  
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สวนใหญเปนผลสืบเนื่องมาจากการประเมินส่ิงท่ีจนประสบและจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน
แลวสงผลตอการประเมินตนเองในเวลาตอมา บุคคลท่ีประเมินตนเองในทางที่ดีจะมีความรูสึก 
พึงพอใจ มีความสุขแตหากบุคคลประเมินตนเองในทางที่ไมดี จะไมมีความพึงพอในชีวิตของตน 
หมดหวังในอนาคต  

4) คานิยมสวนตัว   การเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลจะผันแปรตามคานิยมและ 
การใหคุณคาตลอดท้ังความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอส่ิงตางๆ ซ่ึงเขาใหความสําคัญแตกตางกัน เชน 
คนท่ีใหความสําคัญกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หากประสบความลมเหลวก็จะเกิดความอายและ
การเห็นคุณคาในตนเองจะตํ่าลง ถาบุคคลนั้นประสบความสําเร็จในการเรียนก็จะเกิดการเห็นคุณคา
ในตนเองสูงข้ึน การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับคานิยมของตนเอง จะทําใหบุคคลนั้นมี
การเห็นคุณคาในตนเองเพ่ิมข้ึน  

5) ระดับความมุงหวังหรือความทะเยอทะยานของบุคคล  ระดับความมุงหวังของ 
แตละบุคคลจะมีความแตกตางกัน การพิจารณาตัดสินคุณคาในตนเอง เกิดจากการเปรียบเทียบ
ผลงานและความสามารถของตนเองกับเกณฑความสําเร็จท่ีตนเองไดตั้งไว ถาผลงานและ
ความสามารถเปนไปตามเกณฑท่ีตนต้ังไวหรือดีกวาจะทําใหบุคคลเกิดการเห็นคุณคาในตนเอง 
ในทางตรงกันขามถาผลงานและความสามารถไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว บุคคลจะคิดวา
ตนเองลมเหลว ซ่ึงจะสงผลตอการเห็นคุณคาในตนเองของเขาดวย  

6) ปญหาตางๆ และโรคภัยไขเจ็บ ไดแก ปญหาสุขภาพจิตท่ัวไปอาการทางกายที่มี
สาเหตุมาจากจิตใจ กลาวคือ ถาบุคคลใดมีปญหาดังกลาวสูงจะมีการเห็นคุณคาในตนเองตํ่าและจะ
แสดงออกมาในรูปความวิตกกังวล มีความทุกข สวนบุคคลท่ีมีปญหาดังกลาวนอยจะเห็นคุณคาใน
ตนเองสูง  

7) เพศ สังคมและวัฒนธรรมสวนใหญ จะใหความสําคัญกับเพศชาย การประสบ
ความสําเร็จของเพศชายมักจะถูกมองวาเกิดจากความสามารถ แตถาเปนหญิงกลับถูกมองวาเปน
เพราะความพยายามหรือความโชคดี ดังนั้นจึงพบวาสวนใหญเพศชายมีการเห็นคุณคาในตนเองสูง
กวาเพศหญิง แตอยางไรก็ตามทัศนคติตอผูหญิงและระดับการเห็นคุณคาในตนเองมีความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรมดวย  
 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย 

1) สัมพันธภาพในครอบครัว  ความสัมพันธระหวางพอแมและลูกเปนสิงท่ีมี      
อานุภาพมาก ดังนั้น ประสบการณท่ีบุคคลไดรับจากความสัมพันธภายในครอบครัวจึงเปนรากฐาน
สําคัญในชีวิต เด็กท่ีไดรับความรัก ความอบอุน การสนับสนุนใหกําลังใจ ใหสิทธิเสรีภาพใน 
การกระทําของเด็กระเบียบกฎเกณฑท่ีพอแมใชปกครองลูก และการจัดการดูแลใหเด็กมีอิสระใน
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ขอบเขตท่ีกําหนดส่ิงตางๆ เหลานี้ จะทําใหเด็กเกิดความรูสึกม่ันคงและปลอดภัยในชีวิต เช่ือม่ันใน
ตนเองและมีการเห็นคุณคาในตนเอง  

2) สถาบันการศึกษา  โรงเรียนเปนสถานท่ีพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองตอจาก
บาน โรงเรียนมีหนาท่ีชวยใหนักเรียนเกิดความรูสึกม่ันใจในทักษะความสามารถและความรูสึกมี
คุณคาในตนเองเม่ืออยูในช้ันเรียน เชน ครูเปดโอกาสใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางอิสระ ซ่ึง
ไมขัดตอกฎระเบียบท่ีโรงเรียนไดกําหนดไว การฝกนักเรียนใหแกไขปญหาตางๆ จะเปน 
การสงเสริมใหเด็กมีความม่ันใจในตนเองเปนการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง  

3) สังคมและกลุมเพื่อน การที่ บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสังคมและเพื่อนจะชวย
พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง หากบุคคลไมไดรับการยอมรับ ไมเปนท่ีประทับใจในกลุมเพื่อนจะ
ทําใหมีการเห็นคุณคาในตนเองต่ําลง กลายเปนคนเงียบขรึม ชอบเก็บตัวและไมเปนที่ไววางใจของ
เพื่อน  

4) สถานภาพทางสังคม เปนตัวช้ีถึงความมีเกียรติยศ ช่ือเสียง และการประสบ
ความสําเร็จท่ีชัดเจนอยางหนึ่ง โดยสถานภาพทางสังคมนี้จะข้ึนอยูกับอาชีพ รายได และท่ีอยูอาศัย 
เนื่องจากบุคคลท่ีอยูในสถานภาพทางสังคมสูงมักจะมีอาชีพท่ีมีเกียรติ  เปนบุคคลท่ีประสบ
ความสําเร็จในสายตาผูอ่ืน และไดเปรียบท้ังทางสังคมและวัตถุ มีผลใหบุคคลเหลานี้เช่ือวาตนเองมี
คุณคา ดังนั้นสถานภาพทางสังคมจึงมีความสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเองทางบวก  อยางไร 
ก็ตามจากการศึกษาพบวาสถานภาพทางสังคมมีความสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเองไมคอย
เดนชัดนัก เพราะบุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมในระดับตํ่ามีท้ังบุคคลท่ีมีการเห็นคุณคาใน
ตนเองสูงและตํ่า 
 สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลมีท้ังปจจัยภายในตนเอง
และปจจัยภายนอกตนเอง ซ่ึงปจจัยภายในไดแก ลักษณะเฉพาะของบุคคลในดานตางๆ สวนปจจัย
ภายนอกไดแกการไดรับความรูสึกมีคุณคาจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงท้ังสองปจจัยมีผลตอการเห็นคุณคาใน
ตนเองท่ีแสดงใหเห็นวาการเห็นคุณคาในตนเองสามารถเปล่ียนแปลงได 

 
2.3 ความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเอง 
 การเห็นคุณคาในตนเอง มีความสําคัญในการพัฒนาบุคคลในดานตางๆ เนื่องจากทําให
บุคคลมีจิตใจท่ีเขมแข็งม่ันคง  เช่ือม่ันในตนเอง  รูสึกตนเองมีความสามารถ ตลอดจนมีความช่ืนชม
พึงพอใจในตนเอง และสามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มท่ีในการดํารงชีวิตอันกอใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง และสังคม (ทิวาพร  อนันตพงศ 2546 : 50) ผูท่ียอมรับคุณคาในตนเองจะเปน 
ผูท่ีสามารถยอมรับสถานการณท่ีทําใหตนเองรูสึกผิดหวังทอแทใจได ดวยความเชื่อม่ันในตนเอง 
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ดวยความหวังและความกลาหาญ (จันทรฉาย  พิทักษศิริกุล 2532 : 3) นอกจากนี้ยังพบวาผูท่ีมี 
ความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมีพลังในการหลีกเล่ียงปญหารุนแรงในอนาคตไดเปนอยางดี (PoPe, 
Mc Hale and Craighead 1988 : 5) ดังนั้น เด็กท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองต่ําจะประสบ 
ความลมเหลวในชีวิตทุกๆ ดาน ท้ังในดานการเรียน  มนุษยสัมพันธและในดานท่ีกอใหเกิด 
ความเจริญกาวหนาในชีวิต การเรียนรูท่ีจะยอมรับตนเองเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด การเห็นคุณคาใน
ตนเองไมใชเปนส่ิงท่ีทํานายความสําเร็จเสมอไป เพราะการเห็นคุณคาในตนเองเปนแตเพียงบงบอก
ขอจํากัด และความรูสึกภาคภูมิใจในความสามารถรวมท้ังผลสําเร็จ ซ่ึงบุคคลท่ีไมไดรับการยอมรับ
จากบุคคลอ่ืนบอยๆ  อาจจะไมประสบความสําเร็จในทุกเร่ือง แตถาบุคคลยอมรับในตนเองเปน
บุคคลนั้น ก็จะยังคงมีการเห็นคุณคาในตนเองอยางม่ันคง 
 การเปล่ียนแปลงความรูสึกและกระบวนการสรางการเห็นคุณคาในตนเองมีความจําเปน
อยางยิ่งในขณะท่ีเด็กเติบโตข้ึน นักจิตวิทยาและครูควรจะรูวิธีท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาการเห็น
คุณคาในตนเองใหสูงข้ึน ความรูสึกเหลานี้เกิดข้ึนจากความสัมพันธท่ีมีคุณภาพระหวางเด็กและผูมี
บทบาทสําคัญในชีวิตของเขา (นริสา  จิตรสมนึก 2540 : 16) 
 นิวแมน (Newman 1986, อางถึงใน สมพิศ ไชยกิจ 2536 : 13) กลาววา บุคคลท่ีรูสึกวา
ตนเองมีคุณคา มีคนรัก ไดรับการยกยองหรือประสบความสําเร็จ มักจะประเมินตนเองในดานดี เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง แตหากบุคคลใดมีความรูสึกวาไมมีใครสนใจ ไมไดรับการยอมรับ ถูก
เหยียดหยาม หรือไมประสบความสําเร็จ จะทําใหบุคคลนั้นรูสึกวาตนเองไรคุณคา ซ่ึงความรูสึก
เชนนี้จะทําใหบุคคลนั้นขาดความเช่ือม่ันและไมภาคภูมิใจในตนเอง ฉะนั้น ความรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเองท่ีแตกตางกันจึงมีผลตอความรูสึกหรือพฤติกรรมท่ีแตกตางกันของแตละบุคคล 
 จะเห็นไดวาบุคคลท่ีมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองจะรับรูคาของตนตามความเปนจริง 
ตระหนักถึงศักยภาพที่แทจริงของตน มีความสามารถในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ มีจิตใจท่ี
เปดกวางและยอมรับส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังสามารถแสดงพฤติกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
สวนบุคคลท่ีไมมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองจะขาดความเช่ือม่ันในตนเอง มองตนในแงลบ มี
ความเครียดและวิตกกังวลสูงไมมีความพยายามทํางานท่ียากลําบาก มักเปนผูตามมากกวาการเสนอ
ความคิดเห็นมีแนวโนมโทษผูอ่ืน และไมสามารถยอมรับการวิจารณจากบุคคลอ่ืนได ดังนั้น  
การเห็นคุณคาในตนเองจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขและประสบ
ผลสําเร็จตามท่ีบุคคลปรารถนาดวยดี 
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2.4 ลักษณะของบุคคลท่ีเห็นคุณคาในตนเองสูงและต่ํา 
2.4.1 ลักษณะของผูท่ีเห็นคุณคาในตนเองสูง 

  บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองสูง จะเปนบุคคลท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง มี 
ความสอดคลองกลมกลืน ในความเปน “ตน” รับรูคุณคาของตนเองตามความจริง มีความเช่ือม่ันใน
ตนเองวามีความสามารถในการทํางานไดประสบความสําเร็จ กลาคิด กลาแสดงออก มีความคิด
สรางสรรค มองโลกในแงดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได มีความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและ
ผูอ่ืน รวมท้ังสรางสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลรองขางได แตขณะเดียวกันก็ยอมรับความลมเหลวของ
ตนเองได จึงมีชีวิตอยูอยางไมวิตกกังวล มีความยืดหยุนในการดํารงชีวิต ทําใหดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข (อรชุมา  พุมสวัสดิ์ 2539, อางถึงใน บุญญาภา  แจงสี 2544 : 72) 
  ลินเดนฟลด (Lindenfield 2000 : 5-8) ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีการเห็น
คุณคาในตนเองสูงไวดังนี้ 

1. สงบและรูสึกผอนคลาย  บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงเปนบุคคลท่ีมี
จิตใจสงบ  สามารถควบคุมตนเองไดแมกําลังเผชิญกับความยุงยากและความทาทายท่ีหวาดกลัวอยู 
ก็ตาม จะไมแสดงความเครียดปรากฏบนใบหนาแมจะผานการไดรับความกดดันอยางสูงก็สามารถ
กลับคืนสูความสงบไดอยางรวดเร็ว 

2. ดูแลตนเองดี  มีความเปนอยูท่ีดีในเร่ืองการดูแลตนเองและการออกกําลัง
กาย ซ่ึงรวมไปถึงการเลือกแบบการแตงกายและการไมทํารายตนเอง ดวยการละเลยสุขนิสัยท่ีดีใน
การรับประทานอาหาร การดื่ม และการนอนหลับ นอกจากนี้ยังดูแลรางกายของตนเองเปนพิเศษ 
เม่ือตกอยูภายใตความกดดัน หรือเจ็บปวย 

3. มีพลังและจุดมุงหมาย  มีชีวิตชีวา ท้ังรางกายและจิตใจ สนุกสนานกับ 
การทํางานในหนาท่ีอยางกระตือรือรน มีแรงจูงใจสูง มีความคิดสรางสรรคในการเปล่ียนแปลงท่ี
เปนไปในทางที่ดี 

4. เปดเผยและแสดงความรูสึก  สามารถส่ือสารกันอยางตรงไปตรงมา ท้ังภาษา
พูดและภาษาทาทาง ซ่ึงบงบอกถึงความรูสึกท่ีกําลังเกิดข้ึนในขณะน้ันไดทันที และสามารถควบคุม
หรือหยุดความรูสึกที่เกิดข้ึนไดเม่ือตองการ 

5. คิดในทางท่ีดีและมองโลกในทางท่ีดี มักจะไมคอยมีความวิตกกังวลและ
ความกลัวเม่ือพบความผิดพลาด ขณะท่ีกําลังเรียนรูประสบการณซ่ึงไมคุนเคยก็จะสังเกต
กระบวนการนั้นอยางเปดเผยและรูสึกปลอดภัย ปลดปลอยความเครียดแลวกลับมาแกปญหาใหม
ดวยความต่ืนเตน และมองเห็นโอกาสในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาในส่ิงท่ีเขาสนใจ 
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6. มีความเช่ือม่ันในตนเอง สามารถจะกระทําส่ิงตางๆ ไดอยางอิสระและเปน
ตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองไดโดยไมจําเปนตองมีผูอ่ืนคอยชี้แนะ 

7. มีความสามารถในการเขาสังคมและรวมมือกับผูอ่ืนได สามารถเปนสมาชิก
ท่ีดีของกลุม และสามารถประนีประนอมเพื่อความสัมพันธท่ีดีตอกัน บุคคลเหลานี้สามารถช่ืนชม
ความสําเร็จของผูอ่ืนได อีกท้ังยังสนับสนุนใหกําลังใจในการพัฒนาของบุคคลอ่ืนอีกดวย แมจะ 
กาวไปสูการเปนผูนําก็สามารถแบงปนพลังอํานาจไดอยางเหมาะสม 

8. มีพฤติกรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม สามารถยืนกรานความตองการ
ของสิทธิตนเองได 

9. มีการพัฒนาตนเอง แมบุคคลเหลานี้จะมีคุณคาในตนเองสูงแตก็ยังคงมี 
การตรวจสอบตนเองอยูเสมอ มีความสุขกับการไดรับขอบกพรองและความผิดพลาดของตนเอง  
อันจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึนได 

2.4.2 ลักษณะของผูท่ีเห็นคุณคาในตนเองต่ํา 
  ลักษณะของผูท่ีเห็นคุณคาในตนเองตํ่า  จากการศึกษาของ เคปแพลน (Kaplan 
1975,   อางถึงใน บุญญาภา  แจงสี  2544 : 72) กลาววา ความรูสึกมีคุณคาตํ่า คือ สาเหตุของการรับรู
ท่ีบุคคลมีตอพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพท่ีไมไดมาตรฐานการยอมรับจากระบบสังคมเปนการยอมรับ
จากบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงประเมินคาในทางลบ ดังนั้น บุคคลจะไมเกิดการพัฒนา “กลไกการปรับตัว
เพื่อใหเปนท่ียอมรับของสังคม” นับเปนตัวขวางกั้นบุคคลจากการยอมรับความลมเหลวหรือการถูก
ปฏิเสธทางสังคม บุคคลใดท่ีมีประวัติของการถูกประเมินทางลบจะมีการเห็นคุณคาในตนเองตํ่า ซ่ึง
การประเมินแบงออกเปน 2 สาเหตุ คือการประเมินและการรับรูตนเองในทางลบ และการรับรูถึง
บุคคลอ่ืนๆ ท่ีไดรับการประเมินจากบุคคลท่ีมีทัศนคติไมดีกวาเขาเปนผูมีคุณคาสูง โดยบุคคลจะตีคา
จากทัศนคติของบุคคล  อ่ืนๆ ในสังคมท่ีทําใหเขาถูกกีดกัน หรือทําใหเขาเกิดความเสียใจ ซ่ึง
ความรูสึกมีคุณคาตํ่า มีอิทธิพลตอบุคคลท่ีจะนําไปสูความกาวราวรุนแรงหรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ี
เบ่ียงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม ทฤษฎีของเคปแพลนไดแบงพื้นฐานของการเห็นคุณคาใน
ตนเองตํ่าเปน 2 ประเภท ของเจตคติทางลบตอตนเอง ประเภทแรก คือ เจตคติท่ีทําใหเกิดความรูสึก
รวมท่ีเหมือนกันตอแบบแผนของกลุมสมาชิกท่ีเจ็บปวด หรือมีความทุกข ประเภทท่ีสอง คือ เจตคติ
ท่ีมีอิทธิพลตอความตองการของบุคคลท่ีจะคนหาทางเลือก ซ่ึงมีแบบแผนไมมีคุณคาเพื่อท่ีจะสนอง
ความพึงพอใจใหกับแรงขับของความรูสึกท่ีมีคุณคาในตนเอง 
  ธีระ  ชัยยุทธยรรยง  2542,  อางถึงใน ทิวาพร  อนันตพงศ 2546 : 53) ไดสรุปจาก
งานวิจัยหลายเร่ืองพบวา บุคคลท่ีมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองตํ่า มีลักษณะดังนี้ 
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1. มีปญหาจิตใจมากกวาบุคคลท่ีมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูง เชน มี
ความวิตกกังวล นอนไมหลับ ไมมีความสุข และเกิดอาการผิดปกติทางรางกาย 

2. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา อาจเปนเพราะต้ังเปาหมายในชีวิตสําหรับ
ตนเองต่ํา 

3. มีอาการหมกมุนกับความคิดของตัวเอง ออนแอตอการถูกปฏิเสธและ
ตองการการยอมรับจากสังคมมาก 

4. มีภาพพจนเกี่ยวกับตนเองในทางลบ มักไดรับการปฏิเสธจากคนอ่ืนมากกวา
บุคคลท่ีมีภาพพจนเกี่ยวกับตนเองในแงดี 

5. มักมองความคิดของผูอ่ืนแลวทําลายซํ้าเติม เพื่อใหตนเองเกิดความรูสึก
สบายใจ แตการกระทํานี้กลับเปนผลเสีย เพราะเปนการซํ้าเติมตนเองมากข้ึน และยิ่งทําใหผูอ่ืน
เกลียดตนมากข้ึน 
  ลักษณะของคนท่ีเห็นคุณคาในตนเองสูงนั้น จะเปนคนท่ีมีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง
และผูอ่ืน  มีความเชื่อม่ันในตนเอง ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี  ปราศจากความวิตกกังวล 
และแกปญหาไดดี สวนลักษณะของคนท่ีเห็นคุณคาในตนเองตํ่า  จะมองตนเองในดานลบ ปรับตัว
กับสภาพแวดลอมไดนอยกวาผูเห็นคุณคาในตนเองสูง มักแกปญหาไดนอย 
 
2.5 พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุน 
 การเห็นคุณคาในตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอมและสังคมรอบๆ ตัว โดยมีจุดเร่ิมตนจากภายในครอบครัว กลาวถือ 
การเห็นคุณคาในตนเองเปนส่ิงท่ีพัฒนามาตั้งแตวัยเด็ก ส่ิงสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาการเห็น
คุณคาในตนเองของเด็ก คือ สัมพันธภาพของบิดามารดา และบุคคลสําคัญอ่ืนๆ ท่ีมีตอเด็ก ซ่ึงการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลสําคัญของเด็กจะชวยใหเด็กเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองได 
 จากการศึกษาของ เฮลเดอร (Helder 1985,  อางถึงใน จงกลนี  ตุยเจริญ 2540) ได
ช้ีใหเห็นวาบิดามารดามีอิทธิพลตอพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคล โดยเขาไดอาง
การศึกษาของ โรเซนเบอรก (Rosenberg 1965) ซ่ึงไดทําการศึกษานักเรียนช้ันเด็กเล็ก และชั้นเด็ก
โต จํานวนมากกวา 5,000 ราย และสรุปผลการศึกษาวา ภูมิหลังและเจตคติของบิดามารดาเปนปจจัย
ท่ีสําคัญตอการเห็นคุณคาในตนเอง 
 นอกจากบิดามารดา จะเปนผูมีอิทธิพลตอเด็กในระยะตนแลว ยังมีความสําคัญตอเนื่อง
ไปจนกระท่ังเขาสูวัยรุนและวัยตอๆ ไป รวมกับเพื่อนและผูใหญคนอ่ืนๆ ในสังคมท่ีมีการติดตอ
เกี่ยวของดวยก็จะมีอิทธิพลตอเด็กเพิ่มมากข้ึน และกลายเปนบุคคลสําคัญในโอกาสตอๆ ไป 
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 กระบวนการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยท่ีการเห็นคุณคา
ในตนเองจะเพิ่มข้ึนตามอายุ ซ่ึงจะมีผลกระทบอยางมาก ตั้งแตชวงวัยรุนถึงวัยผูใหญตอนตน 
กลาวคือ ในชวงวัยรุน เปนระยะท่ีมโนทัศนเกี่ยวกับตนเอง จะมีความไมแนนอนมากท่ีสุด และ 
มีการเปล่ียนแปลงมากกวาระยะใดๆ เพราะเปนระยะท่ีเด็กกําลังกาวสูวัยผูใหญ และเปนระยะท่ี
บุคลิกภาพและเอกลักษณตอตัวข้ึนเปนการถาวรในแตละบุคคล และจากการศึกษาลําดับข้ันความ
ตองการของมนุษยตามทฤษฎีของมาสโลว โดยการสํารวจจากแตละชวงอายุพบวา เด็กในชวงวัยรุน
ใหความสําคัญตอความตองการมีคุณคา สูงกวาวัยอ่ืนๆ นอกจากนั้นในชวงของวัยรุนถึงวัยผูใหญ
ตอนตน มโนทัศนเกี่ยวกับตนเองจะมีการเปล่ียนแปลงได เนื่องจากบุคคลตองมีการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองหลายอยาง ไดแก การประกอบอาชีพในอนาคต รวมท้ังความคาดหวังเกี่ยวกับ
ผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม และการยอมรับของสังคม 
การมีลักษณะเปนท่ีดึงดูดในเพศตรงขาม ตลอดจนความสําเร็จในชีวิตสมรส และความสามารถใน
การแสดงบทบาทมาก หนาท่ีท่ีตนไดรับนอกจากความรูสึกมีคุณคาในตนเองและเปล่ียนแปลงไป
ตามวัยวุฒิ ภาวะส่ิงแวดลอม แลวยังเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตดวย กลาวคือ 
ถาเหตุการณในชีวิตของบุคคลใดดําเนินไปในดานดีประสบความสําเร็จในส่ิงท่ีตนกระทํา 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองก็จะเพิ่มข้ึนในทางตรงขาม ถาบุคคลใดประสบเหตุการณท่ีทําให
ความรูสึกวาตนเองหมดความสามารถ ไรประโยชนสูญเสียอํานาจ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองจะ
ลดลงดวยเชนกัน 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
 การเห็นคุณคาในตนเองเปนการสรางภาพลักษณ ท่ีดีใหกับตนเอง   ทําให เกิด 
ความเช่ือม่ันในตนเอง  มีความมานะพยายามในการทํางานใหประสบความสําเร็จ เปนคนท่ีมี
บุคลิกลักษณะท่ีดี มองโลกในแงดี  และพัฒนาไปสูสุขภาพจิตท่ีดี   
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเห็นคุณคาในตนเองนั้น พบวาไดมีผูศึกษาเร่ือง
การเห็นคุณคาในตนเอง ดังน้ี 
 รุงอรุณ ปองกัน (2548 : 69) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความภาคภูมิใจในตน  
การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมและการไดรับการอบรมเล้ียงดูกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดขอนแกน  จํานวน 380 คน 
ผลการวิจัยพบวา ความภาคภูมิใจในตนมีความสัมพันธทางบวกกับระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และนักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกันมี 
ความภาคภูมิใจในตนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 ศิริรัตน  คงกล่ิน (2548 : 18) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบรรลุงานตามข้ัน
พัฒนาการ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการเห็นคุณคาในตนเอง ของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร 
โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชายและหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาและโรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ จํานวน 351 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา การบรรลุงานตามข้ันพัฒนาการของวัยรุนในแตละงานมี 
ความสัมพันธทางบวกกับการเห็นคุณคาในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวัยรุนมีความสัมพันธทางบวกกับการเห็นคุณคาในตนเอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จะเห็นไดวาการท่ีบุคคลสามารถ
พิจารณาตัดสินคุณคาของตนจากความรูสึก  วาตนมีคุณคา มีความสามารถ มีประโยชนและ
ความสําคัญตอสังคม จะทําใหบุคคลกลาคิดกลาทํา ส่ิงตางๆ ใหประสบผลสําเร็จเปนท่ียอมรับของ
ตนเองและผูอ่ืน บุคคลมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ก็จะทําใหบุคคลมีความรับผิดชอบและ
เช่ือม่ันในตนเอง ในการท่ีจะต้ังใจเรียนใหประสบผลสําเร็จตามท่ีมุงหวังไว ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้
ผูวิจัยจึงคาดวา การเห็นคุณคาในตนเอง นาจะเปนตัวแปรหน่ึงซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

 
3.   แนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับจุดมุงหวังในอนาคต 

 
 จุดมุงหวังในอนาคต  เปนความรูสึกนึกคิด หรือการคาดการณของบุคคลเกี่ยวกับส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งท่ีบุคคลนั้นตองการจะเปนหรือตองการจะไดมาในอนาคต ซ่ึงมีผลทําใหบุคคลนั้นมี 
ความเพียรพยายาม ใหบรรลุเปาหมายในส่ิงท่ีตนตองการ   ซ่ึงจากการวิจัยคร้ังนี้จุดมุงหวังใน
อนาคตเปนปจจัยทีสงผลใหนักศึกษามีความมานะพยายามท่ีจะต้ังใจศึกษาเลาเรียนใหสําเร็จ
การศึกษา  
 
3.1   ความหมายของจุดมุงหวังในอนาคต 
 จุดมุงหวัง  มีความหมายใกลเคียงอยูหลายคํา เชน คําวา ความมุงหวัง  จุดมุงหมาย  
ความหวัง  ความคาดหวัง ความใฝฝน หรือ ลักษณะการมุงอนาคต ในบางคร้ังเราใชคําเหลานี้ ใน
ความหมายเดียวกันหรือใกลเคียง ไดมีนักการศึกษาใหความหมายไวดังนี้ 
 ลิขิต  กาญจนาภรณ และคณะ (2526 : 1) ไดใหความหมายของจุดมุงหวังในอนาคตวา 
หมายถึง การคิดหรือหวังหรือเช่ือวาส่ิงใดส่ิงหนึ่งจะเกิดข้ึนกับตนในอนาคต โดยเกิดข้ึนอยาง
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ตอเนื่องกัน โดยอาจจะไมเกี่ยวกับเกียรติยศหรือช่ือเสียงหรือการมีหนามีตา แตเปนความพอใจท่ี
เกิดข้ึน เม่ือเหตุการณท่ีคาดหวังไวนั้นๆ เกิดข้ึนจริงๆ 
 จักรวาล   ภูวพันธ (2537:38)  ไดกลาวถึงจุดมุงหวังในความหมายเดียวกับ “ลักษณะ 
การมุงอนาคต”  วาหมายถึง ลักษณะของการมองอนาคตของบุคคล  การคาดการณไกล   
การวางแผนเพื่อมุงสูเปาหมายในอนาคต และสามารถตัดสินใจเลือกอยางเหมาะสม มีความเพียร
พยายามเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีวางไว และอดไดรอได เพื่อความสําเร็จในอนาคต 
 ชิษณุกร   พรภานุวิชญ (2540 : 6) ไดกลาวถึงจุดมุงหวังในความหมายเดียวกับ  
“ความ คาดหวัง” วาหมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู หรือการคาดการณตอเหตุการณตางๆ 
ท่ียังไมเกิดข้ึนของบุคคลอื่น ท่ีคาดหวังในบุคคลท่ีเกี่ยวของกับตน โดยคาดหวังหรือตองการให
บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีตนเองตองการหรือคาดหวังเอาไว 
 นันทนา  จันทรฝน (2545 : บทคัดยอ) ไดกลาวถึงจุดมุงหวังในความหมายเดียวกับ 
“ความคาดหวังในอนาคต” วาหมายถึง ความรูสึกนึกคิด หรือความคิดเห็นในการคาดการณเกี่ยวกับ
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียนในภายภาคหนา ตอเปาหมายหรือความมุงหวังท่ีตั้ง
ไวสําหรับตนเองในส่ิงท่ีนักเรียนตองการจะเปน ตองการจะไดมา และมีความเพียรพยายามใน
ปจจุบันเพื่อประสบความสําเร็จในอนาคต 
 จากความหมายขางตน สรุปไดวา จุดมุงหวังในอนาคต หมายถึง ความรูสึก ความคิด 
หรือความหวังในส่ิงใดส่ิงหนึ่งในดานดีท่ีจะเกิดข้ึนกับตนในอนาคต ทําใหมีความมานะพยายามท่ี
จะทําใหบรรลุเปาหมายในส่ิงท่ีมุงหวังในอนาคต เชน การเรียน การทํางาน เปนตน  
 
3.2 ชนิดของจุดมุงหวังในอนาคต 
 ลิขิต  กาญจนาภรณ และคณะ (2526 : 6) กลาวถึงชนิดของจุดมุงหวังในอนาคตอาจ
เปนไดท้ังจุดมุงหวังท่ีดีและไมดี จุดมุงหวังในระยะส้ันและในระยะยาว จุดมุงหวังท่ีดีแสดงถึงความ
ตองการความสําเร็จ การไปถึงเปาหมาย แสดงถึงความตองการที่จะหลีกเล่ียงความลมเหลว จุด
มุงหวังท่ีไมดีแสดงออกถึงความตองการท่ีจะทําในส่ิงท่ีไมดี กาวราว อยากทําลาย ตัวอยางของจุด
มุงหวังท่ีดีก็เชน วัยรุนคนหนึ่งมีจุดมุงหวังคือ เขาจะพอใจถาสอบไลไดคะแนนดีกวาเพื่อนๆ ในช้ัน
เดียวกัน สวนจุดมุงหวังท่ีไมดี เชน มีความตองการหนีการเรียน ไมมีความกระตือรือรนหรือ
ทะเยอทะยานที่จะไปสูส่ิงท่ีดีงามตามมาตรฐานของสังคมและศีลธรรม โดยสวนมากวัยรุนมักจะมี
จุดมุงหวังท่ีดี เวนเสียแตวาเขามีประวัติของความลมเหลว ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอความคิดท่ีจะหลีกเล่ียง
ความลมเหลวมากกวาความตองการที่จะไดรับความสําเร็จ 
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 จุดมุงหวังระยะส้ันเปนเปาหมายท่ีบุคคลต้ังข้ึนเพื่ออนาคตอันใกล เชน ตองการสอบไล
ได ตองการชนะในการแขงขันฟุตบอลวันพรุงนี้ หรือตองการสอบแขงขันเขาศึกษาตอได จุดมุงหวัง
ในระยะยาวเปนเปาหมายท่ีบุคคลต้ังข้ึนไวสําหรับอนาคตอันอยูใกลขางหนา อาจจะเปนตอนท่ีเขามี
อายุ 25 ป 30 ป หรือ 45 ป ในจุดมุงหวังในระยะส้ันบุคคลจะมองเห็นความจริงจังไดละเอียดกวา   
จุดมุงหวังในระยะยาว เชน วัยรุนท่ีหวังจะชนะการแขงขันฟุตบอลในวันพรุงนี้จะมองเห็นเปาหมาย
ของตัวเองชัดเจนกวาการท่ีจะเปนนักกีฬาทีมชาติในอนาคต ซ่ึงจะตองใชเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
ตองฟนฝาอุปสรรคมากกวาที่เปนอยู 
 อุดมพร  ตันตนะรัตน (2531 : 9, อางถึงใน นันทนา  จันทรฝน 2545 : 8)  ไดเสนอแนะ
ขอควรพิจารณาในการตัดสินใจเกี่ยวกับความคาดหวังไว 2 ประการ ดังนี้ 
 1.    พิจารณาวาเปาหมายท่ีจะไปสูนั้นมีคุณคามากนอยเพียงไร 
 2.    พิจารณาวาส่ิงท่ีกระทํานั้นสามารถคาดหวังใหไปถึงจุดหมายไดเพียงใด 
 ความสัมพันธท้ัง  2  ประการดังกลาวนี้  จะเปนองคประกอบหรือตัวช้ีแหงความสําเร็จ
ในอนาคตซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจของแตละคนในการเลือกการกระทําหรือไมกระทําในส่ิงท่ี
คาดหวังเอาไวในการกระทําตางๆ บุคคลจะมีการต้ังจุดหมายหรือคาดหวังเพ่ือจะใหไปสู
ความสําเร็จตามท่ีบุคคลคาดหวังเอาไว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะความแตกตางของแตละบุคคลและ
สภาพแวดลอม ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญไมนอยท่ีจะทําใหความคาดหวังในอนาคตเปน
จริงข้ึนมา 
 
3.3  พัฒนาการของจุดมุงหวังในอนาคต 
 ลิขิต  กาญจนาภรณ และคณะ (2526 : 7) กลาวถึงพัฒนาการของจุดมุงหวังในอนาคตไว
วา กอนที่เด็กยางเขาสูวัยรุน เด็กไดพัฒนาระดับความหวังข้ึนมากอนแลว โดยมักจะคิดวาเขาควร
เปนอยางไรในอนาคตหรือเม่ือเปนผูใหญ วัยรุนเรียนรูท่ีจะคาดหวังในลักษณะท่ีเปนตัวของตัวเอง 
มักจะมีจินตนาการอยางเลิศลอย ซ่ึงจินตนาการเชนนี้จะอยูในลักษณะท่ีสอดคลองกับความจริงหรือ
อาจจะไมสอดคลองกับความเปนจริงก็ได การครุนคิดถึงอนาคตไดรับอิทธิพลมาจากองคประกอบ
ภายนอกตัวพอๆ กับองคประกอบภายในตัวของวัยรุนเอง ข้ึนอยูกับวาวัยรุนไดประเมิน
ความสามารถของตัววาอยูในระดับใด ในอดีตเขาไดพบความความสําเร็จและความลมเหลวมาก
นอยเพียงใด องคประกอบท่ีมีอิทธิพลเหนือความคาดหวังของวัยรุน คือ 

1. การฝกฝนในวัยตน กอนยางเขาสูวัยรุน เด็กไดรับการฝกฝนจากพอแมใหเปนผูท่ี
ไดรับความสําเร็จในตัวเองหรือไม พอแมมักจะต้ังความหวังไวและหวังวาลูกควรจะทําใหไดมาก
นอยขนาดไหน แลวก็สอนลูกใหลองทําดู การฝกเชนนี้ไดรับแรงเสริมดวยการใหรางวัลและ 
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การลงโทษจนกวาเด็กจะมีความเขาในวาเขาควรทําอะไรจึงจะเปนส่ิงท่ีถูกตอง พอแมมีสวนรวมใน
การฝกใหลูกไดรับความสําเร็จ แตอาจจะมีวิธีการฝกแตกตางกัน การฝกของแมมักจะเกี่ยวกับ
อารมณและมักใหกําลังใจแกลูกมากกวาการฝกของพอ 

2. ความทะเยอทะยานของพอแม พอแมมักจะใฝฝนหรือหวังใหลูกเปนอะไรๆ ตั้งแต
เด็กยังไมคลอด ส่ิงท่ีพอแมหวังใหลูกจะเปนอยางไรจะเปนแบบท่ีหลอหลอมความหวังของพอแม 
ท่ีมีตอเด็กตลอดชีวิต พอแมบางคนมักจะตัดสินใจไวเลยวาลูกควรจะจบการศึกษาระดับใด ควร
ประกอบอาชีพอะไร ควรเรียนไดดีขนาดไหน และควรมีสถานภาพทางสังคมระดับใด และควรมี
กิจกรรมอะไรมาชวยสงเสริมความสามารถของลูก การท่ีพอแมบางคนมีความทะเยอทะยานอยาก
ใหลูกเปนอะไรๆ นั้น เปนการตั้งความหวังจากตัวพอแมเอง และทําไปโดยไมพิจารณาถึงขีด
ความสามารถของลูกวาเขามีความสามารถพอท่ีจะทําไดหรือไม การิสัน (Garrison) ไดทําการศึกษา
และรายงานวาพอแมมักจะหวังใหลูกมีส่ิงท่ีตนเองไมเคยมีมากอน เชน เงิน รถยนต เพื่อน การศึกษา
ท่ีดี หรือกิจกรรมท่ีจะทําใหมีช่ือเสียง ความหวังของพอแมบางคนมาจากการแขงขันกับพอแมคูอ่ืนๆ 
พอแมอยากใหลูกของตนดีกวาลูกคนอ่ืน นอกจากนั้นความหวังของพอแมท่ีมีตอลูกยังอาจมาจาก
ประสบการณสวนตัว การมองเห็นคุณคาหรือการไดรับผลตอบแทนในอาชีพท่ีดีมีผลทําใหพอแม
อยากใหลูกประกอบอาชีพนั้นๆ 

3. ความคาดหวังของบุคคลภายนอก การคาดหวังของวัยรุนไดรับอิทธิพลมาจาก
บุคคลภายนอกอื่นๆ นอกเหนือจากพอแม เชน ครู เพื่อน เชน ถาเพื่อนหวังใหเขาเปนนักกีฬาท่ีนํา
ช่ือเสียงมาใหโรงเรียน เขาก็มีความหวังเกี่ยวกับการกีฬามากกวาอยางอ่ืน วัยรุนเปนวัยท่ีตองการทํา
อะไรตามที่เพื่อนๆ ยอมรับ ยิ่งเพื่อนๆ มีความหวังมากเพียงไร เขาจะย่ิงตั้งความหวังไวสูงข้ึน 
เพียงนั้น 

  ครูมีบทบาทตอการคาดหวังของวัยรุนอยูมากเชนเดียวกัน ถาครูมีความคาดหวัง
ใหนักเรียนไดรับความสําเร็จ นักเรียนก็มักจะเรียนรูได แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับวานักเรียนมีความเคารพ
นับถือและยอมรับครูมากนอยเพียงไร ครูท่ีสนิทสนมและเปนท่ีรักใครของนักเรียนก็เปนแบบอยาง
ท่ีนักเรียนจะมีจุดมุงหวังตามครูไดมาก 

4. การแขงขันกับเพ่ือน การคาดหวังบางอยางมีพื้นฐานมาจากการอยากนําหนาคน
อ่ืน หรืออยากชนะ วัยรุนจึงมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนๆ ท้ังในระดับเดียวกัน และระดับท่ีสูง
หรือตํ่ากวาตน แตโดยท่ัวไปแลว วัยรุนมักจะเปรียบเทียบกับกลุมท่ีมีความสามารถทัดเทียมกัน และ
มักเปรียบเทียบความสามารถอยางใดอยางหนึ่งเฉพาะ เชน เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียน 
ความสามารถในการแสดงออก นิสัยของการชอบเปรียบเทียบบทบาทสําคัญในการตัดสิน 
ความมุงหวังของวัยรุน 
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5. วัฒนธรรม ในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวความคิดเกี่ยวกับความเสมอภาค เปด
โอกาสใหบุคคลมีความเช่ือวาเขาสามารถสอนเด็กใหไปถึงจุดสูงสุดของความสามารถได ในขณะท่ี
วัฒนธรรมแบบอ่ืนมีความคิดตรงกันขามกับความคิดนี้ อยางไรก็ตาม อาจมีขอจํากัดบางประการท่ี
ทําใหบุคคลไปถึงจุดมุงหวังได ขอจํากัดเหลานั้นบางก็อยูในตัวบุคคลเอง เชน การมีความสามารถ
ไมพอ การมีมันสมองไมดี ขอจํากัดอยางอ่ืนอาจจะมาจากส่ิงแวดลอม เชนเด็กบางคนอยูใน
ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย และเปดโอกาสใหเขาพัฒนาความสามารถเฉพาะอยางข้ึนมาได ในขณะท่ี
เด็กบางคนตกอยูในส่ิงแวดลอมท่ีมีแตความขาดแคลน ซ่ึงจะกลายเปนส่ิงสกัดกั้นพัฒนาการของเด็ก
เปนอยางมาก 

6. ส่ือมวลชน ส่ือสารมวลชนเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการคาดหวังของวัยรุน เด็กๆ 
ไดรับความรูจากวิทยุ ภาพยนตร และโทรทัศน บางทีในตําราเรียนก็ยังทําใหเด็กมีความหวังอยาก
เปนอยางนั้นอยากเปนอยางนี้ นอกจากนั้นต้ังแตเด็กจนถึงวัยรุนก็จะมีการรับเอาแบบอยางของ
บุคคลในอุดมคติ บุคคลที่วัยรุนจะเอาอยางมากท่ีสุดคือ บุคคลท่ีอยูใกลเคียงกับอุดมคติของตน ซ่ึง
มักจะเปนพระเอกหรือนางเอก นอกจากนั้น วัยรุนยังเคยชินกับนวนิยายประเภทที่จบลงดวย
ความสุข พระเอกนางเอกไปถึงเปาหมายของตัวเองไดสําเร็จ แมวาจะตองพบกับอุปสรรคมากมาย 
สเตรง (Strang) ไดศึกษาอิทธิพลของส่ือสารมวลชนตอการตั้งจุดมุงหมายในอนาคตของวัยรุน 
พบวาส่ือสารมวลชนมีอิทธิพลตอจุดมุงหวังระยะยาวมากกวาจุดมุงหวังระยะส้ัน 

7. ประสบการณในอดีต ความหวังท่ีไมเปนจริงของวัยรุนสืบเนื่องมาจากการท่ีเขามี
ความจํากัดในประสบการณ ทําใหเขาไมสามารถประเมินความสามารถที่แทจริงของเขาไดอยาง
ถูกตอง ในการคาดหวังเกี่ยวกับอาชีพ วัยรุนท่ีเคยมีประสบการณในการทํางานมาแลวหรือมีความรู
ในอาชีพนั้นเปนอยางดี จะมองเห็นความจริงเกี่ยวกับอาชีพไดอยางถูกตองมากกวาวัยรุนท่ีไมมี
ประสบการณหรือไมมีความรู 

 นอกจากนั้นประสบการณยังเปนส่ิงตัดสินความหวังของวัยรุนวาจะไดรับ
ความสําเร็จมากนอยขนาดไหน จะคิดถึงความสําเร็จหรือหลีกเล่ียงความลมเหลวขึ้นอยูกับ
ประสบการณในอดีตหลังจากพบกับความลมเหลว วัยรุนก็จะมีความหวังท่ีจะไมใหความผิดพลาด
อีก เชน ไมใชหวังวาจะสอบไดท่ีหนึ่ง แตหวังวาเพียงสอบผานก็พอแลว 

8. ความสนใจและคานิยม ความสนใจมีอิทธิพลเหนือความคาดหวังของวัยรุนอยู 2 
ประการคือ 

8.1 ความสนใจเปนส่ิงท่ีตัดสินวาความหวังนั้นพัฒนาข้ึนมาอยางไร 
8.2 ความสนใจเปนส่ิงบอกถึงระดับความคาดหวัง 
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  ความสนใจและคานิยม มักจะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ความสนใจ 
มีความเขมกวาคานิยม และถาหากวาในสังคมนั้นมีคานิยมหรือใหความสําคัญตอส่ิงท่ีเขาให 
ความสนใจมากพอ ความหวังก็จะสูงข้ึน ในขณะเดียวกัน ความสนใจจะออนลง ถาสังคมไมยอมรับ
ในส่ิงที่เขาสนใจ 
 จะเห็นไดวาพัฒนาการของจุดมุงหวังในอนาคต  เกิดข้ึนต้ังแตวัยเด็ก โดยข้ึนอยูกับ การ
ไดรับการฝกฝนต้ังแตเด็กจากพอแม  รวมท้ังการไดรับการปลูกฝงจากพอแมท่ีคาดหวังจะใหเด็ก
เปนตามท่ีตนคาดหวังไว นอกจากพอแมแลว ครูและ เพ่ือน ยังมีบทบาทตอการคาดหวังของวัยรุน  
รวมท้ัง วัฒนธรรม ส่ือมวลชน ประสบการณในอดีต จะมีอิทธิพลตอพัฒนาการของ จุดมุงหวังใน
อนาคต     
 
3.4 ความแตกตางของจุดมุงหวังในอนาคตของบุคคล 
 ลิขิต  กาญจนาภรณ และคณะ (2526 : 11) กลาววา ในบรรดาวัยรุนดวยกัน การต้ัง 
จุดมุงหวังในอนาคตมีความแตกตางกันในแงของความเขมขน ความสอดคลองกับความเปนจริง 
ความหวังในระยะส้ัน และความหวังในระยะยาว บางคนต้ังความหวังไวสูงกวาความสามารถท่ี 
เปนจริง ในขณะที่บางคนต้ังไวอยางพอดี เพรสซ่ี (Pressey) ไดศึกษาและพบวาเด็กบางคนไมพอใจ
ในการกระทําของตนจนกวาผลงานไปถึงจุดคุณภาพสูงสุดและปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรมที่เขาทํา
ไดไมดีพอ เด็กบางคนพอใจเพียงแตพอใหผาน บางคนตองการอยางแรงกลาท่ีจะตองไดรับ
ความสําเร็จในอาชีพ แตบางคนก็พอใจเพียงแตไมอดตายก็พอแลว 
 ในวัยรุนคนเดียวกัน ความหวังยังมีความแตกตางกันออกไปตามชนิดของกิจกรรม 
เปนตนวาในงานวิชาท่ีเรียน บางคนพอใจในงานวิชาหน่ึง แตก็ไมอยากเรียนในอีกวิชาหน่ึง  
ความแตกตางของความหวังและระดับของความหวังเกิดจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอมและลักษณะ
ของบุคคลเองเชน 

1. อุดมคติทางวัฒนธรรมตางกัน มีมาตรฐานของความคาดหวังตอความสําเร็จของ
สมาชิกตางกัน มาตรฐานน้ีครอบคลุมถึงระดับความสําเร็จ และทัศนคติตอความสําเร็จ เม่ือเด็กยาง
เขาสูวัยรุนจะรับรูความคาดหวังของสังคม รูวาสังคมหวังใหเขาเปนอยางไร และสมมุติใหเขา
รับผิดชอบตอสังคมอยางไร การตั้งความหวังในชีวิตของบุคคลในแตละสังคมจึงมีความแตกตางกัน 

2. ประเภทของครอบครัว วัยรุนท่ีมาจากครอบครัวท่ีม่ันคงไมตองโยกยายบอยๆ มี
แนวโนมท่ีจะมีใจจดจอตอจุดมุงหวังในอนาคตและต้ังจุดมุงหวังในอนาคตและต้ังจุดมุงหวังไวสูง
กวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีตองโยกยายบอย เด็กจะคาดหวังไมไดวาเวลาขางหนาจะเปนอยางไร 
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เด็กไมสามารถวางแผนไวได เด็กท่ีอยูในท่ีท่ีม่ันคง ไมมีการโยกยายเด็กจะสามารถวางแผนของ
ตัวเองไดชัดเจน 
  ขนาดของครอบครัวก็มีอิทธิพลตอการวางเปาหมายของเด็ก เด็กท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กมีแนวโนมจะแสวงหาความสําเร็จมากกวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวขนาดใหญ 
พอแมท่ีอยูในครอบครัวขนาดเล็กสามารถทุมเทเวลาและสามารถผลักดันใหเด็กมีจุดมุงหวังรวมท้ัง
สามารถตระเตรียมลูทางไวใหลูกไดมาก 
  ในบานท่ีมีแมเปนใหญในครอบครัว วัยรุนมีแนวโนมท่ีจะมีระดับของความหวัง
สูง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวามีความสัมพันธทางอารมณระหวางแมกับลูก โดยเฉพาะกับลูกชาย 

3. ฐานะทางครอบครัว ในครอบครัวท่ีมีฐานะปานกลาง และครอบครัวท่ีมีฐานะดี 
พอแม มักจะใหความหวังแก ลูกหัวป  และจะใหโอกาสมากท่ีสุดหากวาลูกหัวป เปนชาย  
ในครอบครัวท่ีมีรายไดนอยจะมีลักษณะกลับกัน พอแมทุมเทใหกับลูกคนสุดทองมากกวาคนพ่ีๆ 
ในขณะท่ีพี่ๆ ไดทํางานกันแลวก็มีความสามารถสงเสริมนองคนสุดทองได แตในขณะน้ันพอแมท่ีมี
ฐานะดีพอจะใหความหวังแกลูกคนสุดทอง 

4. วินัยภายในบาน วัยรุนท่ีไดรับการอบรมแบบอัตตาธิปไตย มีการเขมงวดในวินัย
มากมักจะรายงานระดับของจุดมุงหวังไมตรงกับความเปนจริง ในทางกลับกัน วัยรุนท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีอบรมแบบประชาธิปไตยมีแนวโนมท่ีจะรายงานจุดมุงหวังในอนาคตไดตรงกับความ
เปนจริง 

5. ความสําเร็จและความลมเหลวในอดีต วัยรุนท่ีเคยมีประสบการณความสําเร็จ
บอยๆ มักจะคิดสรุปวาในอนาคตตนจะไดรับความสําเร็จอีก ในทํานองกลับกัน ถาเขาพบ 
ความลมเหลวบอยๆ ก็มักจะคิดวาในอนาคตจะไดรับความลมเหลวอีก ทัศนคติทํานองนี้มีผลตอการ
ตั้งจุดมุงหวังในอนาคตของบุคคลวาจะต้ังไวไดเหมาะสมกับความเปนจริงหรือไม รวมท้ังจุดมุงหวัง
นั้นจะสูงหรือตํ่าอยางไร 

6. เพศ โดยสวนรวมเด็กชายจะมีความตองการมากกวาเด็กหญิง เด็กชายมักจะหวัง
เกี่ยวกับกีฬา การเรียน เพื่อนตางเพศ งานอาชีพ เด็กหญิงมักจะหวังในการไดรับการยอมรับจากกลุม 
ความมีเสนหเปนท่ีนาพอใจของเพศตรงกันขาม 

  ความแตกตางของเพศในดานความหวังยังแตกตางกันอยางเดนชัดในดาน 
จุดมุงหวังระยะส้ันกับจุดมุงหวังระยะยาว เด็กหญิงมีแนวโนมจะมีจุดมุงหวังระยะส้ันมากกวา
เด็กชาย เนื่องจากเด็กหญิงพิจารณาการแตงงานเปนเปาหมายท่ีสําคัญ และในชวงวัยรุนนี้เด็กหญิงจะ
ไมรูมากนักวาเม่ือแตงงานเปนอยางไร เปนเร่ืองท่ียากท่ีจะวางแผนไวลวงหนา แมแตความหวังใน
การศึกษาก็เหมือนกัน เด็กหญิงมักจะวางแผนเดือนตอเดือน ไมเปนปตอไป 
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7. เชาวนปญญา ถากลุมเพื่อนใหคานิยมตอความสําเร็จทางวิชาการ จะทําใหสมาชิก
ตั้งความหวังไวไมตรงกับความเปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีจะพยายามเอาชนะเพ่ือนๆ  
ถาในระบบโรงเรียนท่ีไมมีการแบงระดับความสามารถทางสมอง วัยรุนท่ีมีปญญาดีมักจะคาดหวัง
ความสามารถของตัวเองไมตรงกับความเปนจริง และมักจะมีจุดมุงหวังต่ํา เด็กท่ีฉลาดจะมี 
จุดมุงหวังท่ีมีพื้นฐานมาจากความสนใจ ความสามารถมากกวาท่ีจะสนใจในคานิยมหรือความคิด
ของเพื่อนๆ มาประกอบ เด็กท่ีไมฉลาดมักจะทําตัวเองใหผูกพันอยูกับคานิยมของกลุม 

8. บุคลิกภาพ บุคลิกภาพมีอิทธิพลตอการตั้งจุดมุงหวังของวัยรุนหลายกรณีดวยกัน 
วัยรุนท่ีปองกันตนเองดวยการหาส่ิงทดแทนมักจะปฏิเสธตัวเอง และต้ังจุดมุงหวังไวไมตรงกับ
สภาพความเปนจริง ยิ่งไมพอใจตัวเองมากเทาไร ก็จะยิ่งต้ังจุดมุงหวังไวสูงและไมเปนจริงมาก
เทานั้น 
  ความม่ันใจในตนเอง วัยรุนท่ีมีความม่ันคงทางใจจะต้ังจุดมุงหวังในอนาคตไว
อยางสมจริง วัยรุนท่ีไมม่ันใจในตัวเองจะต้ังจุดมุงหวังไมสมจริง 

  วัยรุนท่ีมีความกังวลใจต่ํามีแนวโนมท่ีจะต้ังจุดมุงหวังไวสูงกวาวัยรุนท่ีมี 
ความกังวลใจสูง และชอบวิพากษวิจารณตัวเองในทางท่ีไมดี ยิ่งมีความกังวลในมากเทาไร บุคคลยิ่ง
วิพากษวิจารณตอการกระทําท่ีไมนาพอใจของคนท้ังในอดีตและปจจุบันเสมอ วัยรุนท่ีไมกังวลจะมี
ความเช่ือม่ันในความสําเร็จมากกวาความลมเหลว 
  วัยรุนท่ีมีปญหาทางอารมณมักจะมีความกลัวและมีความกังวลใจในความสําเร็จ มี
แนวโนมท่ีจะมีระดับความหวังตํ่าและไมตรงกับสภาพความจริง วัยรุนท่ีปรับตัวทางอารมณดีจะ
รักษาความสมดุลของความหวังและความเปนจริงไวได 
 นฤมล  บุลนิม (2529 : 12-13, อางถึงใน  นันทนา  จันทรฝน 2545 : 11) ไดสรุป
องคประกอบท่ีมีผลตอความคาดหวังในอนาคต  ดังนี้ 
 1.    ภูมิหลังของครอบครัว  ตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดของขบวนการจัดชวงช้ันทางสังคม 
คือ ระดับความสัมพันธระหวางภูมิหลังทางสังคม หรือครอบครัวกับการประสบความสําเร็จ 
สําหรับภูมิหลังของครอบครัวแบงเปน การศึกษาของบิดา  อาชีพของบิดา  และขนาดของครอบครัว 
ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีมีผลตอการประสบความสําเร็จทางการศึกษาของเด็ก 
 2.    ความสามารถทางการศึกษา  ตัวบงช้ีท่ีสําคัญประการหนึ่งในการบรรลุทาง
การศึกษาของบุคคลในระยะยาว คือ คะแนนเฉล่ียท่ีไดรับจากการศึกษาในโรงเรียน และระดับ
สติปญญาจะมีผลกระทบตอการบรรลุทางการศึกษาของนักเรียนมากกวาอิทธิพลทางการศึกษาของ
บิดา อาชีพของบิดาและขนาดของครอบครัว โดยความกาวหนาทางการศึกษาในโรงเรียนจะข้ึนอยู
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กับนักเรียนมีระดับสติปญญามากนอยเพียงใด จึงกลาวไดวา ความสามารถทางการศึกษาของ
นักเรียน หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะมีผลโดยตรงตอความคาดหวังในอนาคตของนักเรียนเอง 
 3.    อิทธิพลของบุคคลท่ีมีความสําคัญ  คือบุคคลท่ีมีความหมายตอตัวนักเรียน เปน
บุคคลท่ีนักเรียนจะเอามาเปนแบบอยางในการกําหนดความตองการของตนเอง ซ่ึงจะเปนตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลในการขัดเกลาทางสังคมเกี่ยวกับคานิยมในความสําเร็จ โดยจะพิจารณาถึงการกระตุนทาง
การศึกษาของครอบครัวในฐานะเปนตัวเรงอันดับแรกต้ังแตเกิดมา โดยครอบครัวจะเปนกลไก
ถายทอดคานิยมตางๆ ทางสังคมสูตัวเด็กในระยะเร่ิมแรกและเด็กจะรับคานิยมเหลานั้นมาเปนของ
ตนเอง เชน การกระตุนทางการศึกษาของครูในฐานะเปนผูขัดเกลาความคิดตางๆ แกเด็ก แผน 
การศึกษาของเพื่อนซ่ึงจะทําใหเกิดการเปรียบเทียบและอาจคลอยตามความคิดของเพื่อน 
 จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา จุดมุงหวังในอนาคตเปนองคประกอบหน่ึงท่ีกําหนด
ความเปนไปในอนาคตของบุคคล และมีความสัมพันธทางบวกกับความรับรูเปาหมายในอนาคต ซ่ึง
ข้ึนอยูกับบุคคลจะประเมินความสามารถของตนเองวาอยู ในระดับใด รวมท้ังประสบการณเดิมของ
ตนพบกับความสําเร็จหรือความลมเหลว อันจะมีผลตอความต้ังใจท่ีจะบรรลุเปาหมายของบุคคล  
 
3.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับจุดมุงหวังในอนาคต 
 กรรณิกา   นาควัชระ (2535 : บทคัดยอ) ศึกษาความคาดหวังทางการศึกษาของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนท่ีเปนบุตรผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” และโรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ ปการศึกษา 2534 
จํานวน 211 คน โดยใชแบบสอบถาม พบวา นักเรียนสวนใหญมีความคาดหวังทางการศึกษาสูงสุด
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเปนสวนใหญ แตมีความใฝฝนสูงสุด
ทางการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
คาดหวังทางการศึกษาของนักเรียน คือระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแผนการศึกษาของเพื่อน 
 ปยกาญจน  กิจอุดมทรัพย (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับลักษณะมุง
อนาคตของนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชาง กรุงเทพมหานคร จํานวน 960 
คน ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรดานทัศนคติตอการเรียน บุคลิกภาพ  อายุ รายได และ อาชีพ มี
ความสัมพันธกับลักษณะมุงอนาคตของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และตัวแปรท่ี
สามารถพยากรณลักษณะมุงอนาคตของนักศึกษา คือ บุคลิกภาพ  อายุ รายได และ อาชีพ ซ่ึง
สามารถพยากรณลักษณะมุงอนาคตของนักศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 เนตรชนก  พุมพวง (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับลักษณะมุงอนาคต
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนราชวินิตบางแกว  อําเภอบางพลี  จังหวัด
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สมุทรปราการ จากกลุมตัวอยางจํานวน 318 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา 
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะมุงอนาคต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดแก ระดับช้ันท่ีกําลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิ  บุคลิกภาพ   ทัศนคติตอการเรียน  ความคาดหวังของผูปกครอง   ส่ิงแวดลอม 
ทางการเรียน  สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับจุดมุงหวังในอนาคต  จะเห็นไดวาจุดมุงหวังใน
อนาคตเปนความคาดหวังของบุคคลเกี่ยวกับส่ิงท่ีตนคิดวาจะประสบความสําเร็จในอนาคต ทําใหมี
ความมานะพยายามท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย เชน  ดานการเรียน การศึกษาตอ  จากการศึกษา พบวา
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับจุดมุงหวังในอนาคตทางการเรียนไดแก  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ
ตอการเรียน ระดับช้ัน  อายุ รายได อาชีพ ความคาดหวังของผูปกครอง  ส่ิงแวดลอมทางการเรียน  
สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้
ผูวิจัยจึงคาดวา จุดมุงหวังในอนาคต นาจะเปนตัวแปรตัวหนึ่งท่ีสงผลตอพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  
 

4.   แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
 
 แรงสนับสนุนทางสังคม  เปนปจจัยท่ีแสดงถึงความตองการพ้ืนฐานของบุคคล แหลง
สนับสนุนทางสังคมท่ีมีความสําคัญและใกลชิดกับบุคคลมากท่ีสุด คือ ครอบครัว  ซ่ึงใหการดูแล 
เอาใจใสและใหการสนับสนุนทางดานสังคม อารมณ จิตใจและเศรษฐกิจแกสมาชิกในครอบครัว
โดยเฉพาะวัยรุน   ควรไดรับการเอาใจใสและสนับสนุนจากครอบครัวเปนอยางดีเพ่ือใหวัยรุนเกิด
ความรูสึกอบอุน เกิดความเช่ือม่ันในตนเอง นอกจากนั้นยังมีญาติพี่นอง  เพื่อน และครู ท่ีคอยให
ความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา เพื่อใหวัยรุนไดเรียนรู และสามารถปรับตัวไดเปนอยางดีท้ังในดาน
การเรียน การคบเพ่ือนและอาชีพ เปนตน จากการศึกษาคนควาแรงสนับสนุนทางสังคมไดมี
นักวิชาการหลายทานใหความสนใจศึกษา แรงสนับสนุนทางสังคม และไดใหความหมายตางๆ กัน
ดังนี้ 
 
4.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม 
 ดวงเดือน   มูลประดับ  (2541 : 42)  ไดสรุปวา  แรงสนับสนุนทางสังคมเปน 
ความชวยเหลือประคับประคองจากบุคคลอ่ืนท้ังดานจิตใจ อารมณ สังคม วัตถุส่ิงของ การเงิน 
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ขอมูลจากการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ซ่ึงมีผลตอการลดระดับความเครียดและวิกฤตการณในชีวิต
ได ทําใหบุคคลเกิดความมั่นคงทางอารมณ และสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 
 กฤติกาพร  ใยโนนตาด (2542 : 52) ไดใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม 
หมายถึง  การที่บุคคลไดรับการชวยเหลือจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคม ท้ังดาน
อารมณ ดานขอมูลขาวสาร ดานการเงิน แรงงาน หรือวัตถุส่ิงของตางๆ ซ่ึงบุคคลอ่ืนในสังคมน้ัน 
คือ สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนหรือบุคลากรทางการแพทย ทําใหผูไดรับการสนับสนุน
เกิดความรูสึกผูกพัน เช่ือวา มีคนรักและสนใจ มีคนยกยองและมองเห็นคุณคา และรูสึกวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งของสังคม สามารถเผชิญและตอบสนองตอความเครียดและความเจ็บปวยได สงผลให
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการรักษาสุขภาพอนามัยและมีสุขภาพท่ีดี 
 สุรวัฒน  คูวิเศษแสง  (2545 : 16) ไดใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม 
หมายถึง การท่ีบุคคลไดรับความรัก ความเอาใจใส ไดรับการยกยอง มีความผูกพันซ่ึงกันและกัน  
มีการใหความชวยเหลือในดานตางๆ เชน การใหขอมูลขาวสาร การใหส่ิงของ การสนับสนุน 
ทางสังคมจะสงผลตอภาวะทางจิตใจและอารมณ มีท้ังการใหและการรับจากบุคคลในสังคม ท้ังจาก
สมาชิกของครอบครัวและองคกรท่ีบุคคลนั้นเกี่ยวของ ทําใหบุคคลนั้นพนจากภาวะวิกฤต 
ความเครียดและการคุกคามทางจิตใจ ซ่ึงอาจสงผลทางดานทํารายตอรางกายและสุขภาพของผูนั้น
ได 
 แคปแลน คาสเซล และกอร (Kaplan, Cassel and Gore 1979, อางถึงใน กนกทอง  
สุวรรณบูลย 2545 : 50-51) ไดใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมได 2 แนวคิด คือ แนวคิด
แรกหมายถึง ความพอใจตอความจําเปนพื้นฐานทางสังคม อันไดแก การไดรับการยกยองนับถือ 
การยอมรับการไดรับความเห็นใจ และความชวยเหลือ โดยการติดตอสัมพันธกับคนในกลุมสังคม 
สวนแนวคิดท่ีสอง หมายถึง ความสัมพันธท่ีมีอยูหรือขาดหายไป ซ่ึงบุคคลสามารถรับรูไดจากกลุม
สังคมท่ีใหการสนับสนุนหรือจากบุคคลท่ีมีความสําคัญตอบุคคลนั้น 
 เฮาส (House 1981, อางถึงใน วรัญญา  มุนินทร 2541 : 35) กลาววา แรงสนับสนุน 
ทางสังคมเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลประกอบดวยการสนับสนุนดานอารมณ ซ่ึงเกิดจากความ
ใกลชิด ผูกพัน ความรักหวงใย ความไววางใจ การสนับสนุนดานความคิด การติดสินใจ ซ่ึงเกิดจาก
การยอมรับนับถือ เห็นถึงความมีคุณคา และการใหความชวยเหลือในดานตางๆ ไดแก คําแนะนํา 
ขอมูลวัตถุส่ิงของ หรือบริการตางๆ ตลอดจนการใหขอมูลปอนกลับ และขอมูลเพื่อการเรียนรูและ
การประเมินตนเอง 
 ไวส (Weiss 1974, อางถึงใน กฤติยาพร  ใยโนนตาด 2542 : 51) ไดใหความหมายวา 
เปนความรูสึกอ่ิมใจ หรือพึงพอใจตอความตองการซ่ึงเกิดจากสัมพันธภาพของบุคคล ในสังคมท่ี
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ประกอบดวย ความผูกพันใกลชิดสนิทสนม การเขารวมในสังคม การไดมีโอกาสเล้ียงดูอุมชู 
ผูออนแอกวาการสงเสริมรูสึกถึงคุณคาแหงตน การพึ่งพากันและกัน และการใหคําแนะนํา 
 จากความหมายของ แรงสนับสนุนทางสังคมท่ีกลาวมาสรุปไดวา แรงสนับสนุน 
ทางสังคม  เปนการท่ีบุคคลไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนและ
บุคคลในสังคม   ทําใหบุคคลนั้นรูสึกวาไดรับความรัก  การยอมรับ การดูแลเอาใจใส และ 
การยกยองนับถือและการใหความชวยเหลือในดานตางๆ เชน ดานขอมูลขาวสาร ดานวัตถุส่ิงของ 
ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลในสถานการณหนึ่งๆ ไดอยางเหมาะสม 
 
4.2 ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม 
 นักการศึกษาไดแบงประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคมไว มีความแตกตางกัน ดังนี้ 
 เชฟเฟอรและคณะ  (Schaefer et al.  1981,  อางถึงใน มธุรส  วงศคุณันดร 2547:62) 
แบงแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. การสนับสนุนดานอารมณ  หมายถึง ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ  การดูแลเอาใจใส 
ใหกําลังใจ  การแสดงความรักผูกพันตอกัน  การยอมรับนับถือและเห็นคุณคา ส่ิงเหลานี้จะสงเสริม
ใหบุคคลรูสึกวาตนเองไดรับความรักและการดูแลเอาใจใส เปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุม 

2. การสนับสนุนดานส่ิงของหรือบริการ  หมายถึง เปนการชวยเหลือโดยตรงดวย
การใหส่ิงของ เงินทองและบริการตางๆ เชน ใหยืมเงิน ใหของขวัญ ชวยดูแลยามที่เขาตองการ 

3. การสนับสนุนดานความรู ขอมูลขาวสาร  หมายถึง การใหขอมูล  คําแนะนําท่ี 
ชวยใหบุคคลสามารถแกปญหาและเปนการใหขอมูลยอนกลับถึงส่ิงท่ีบุคคลไดกระทําแลว 
 ธอยทส (Thoits 1982, อางถึงใน กนกทอง  สุวรรณบูลย 2545 : 69) ไดแบงชนิดของ 
แรงสนับสนุนทางสังคมตามลักษณะความจําเปนพื้นฐานทางสังคม (Basic social needs) ไวเปน 2 
ดาน คือ 

1. การชวยเหลือดานอารมณและสังคม  ไดแก การไดรับความรักความใกลชิดสนิท
สนม ความผูกพันไดรับการดูแลเอาใจใส การไดรับการยอมรับและเห็นคุณคามีความรูสึกแหง 
การเปนเจาของ สังคมสวนรวม ตลอดจนมีความรูสึกปลอดภัย 

2. การชวยเหลือดานส่ิงของและแรงงาน  ไดแก การไดรับคําแนะนําดานขาวสาร
ขอมูลอันเปนประโยชนตลอดจนความชวยเหลือดานส่ิงของแรงงาน และเงินทอง 
 ไวส (Weiss 1974 : 130, อางถึงใน อารีรัตน  อุลิศ 2539 : 32-33) กลาวถึง การสนับสนุน
ทางสังคมในรูปของสัมพันธภาพสังคม  6 ประเภทคือ 
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1. การเปนสวนหนึ่งของสังคม  เปนสัมพันธภาพที่เกิดจากบุคคลมีสวนรวมใน
กิจกรรมของสังคม ทําใหมีการแขงขัน แลกเปล่ียนความคิด ขอมูล และส่ิงของรวมท้ังมีความหวงใย
เขาใจซ่ึงกันและกันถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้ จะทําใหบุคคลรูสึกวาถูกแยกตัวออกจากสังคม และ
เบ่ือหนายชีวิต  

2. การไดรับคําแนะนํา เปนความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลอยูในภาวะเครียดจะ 
ทําใหบุคคลนั้นมีความตองการแรงสนับสนุนทางดานอารมณ ขอมูลขาวสาร และตองการคําแนะนํา
จากบุคคลท่ีมีความสําคัญกับตนเอง ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกทอแท ส้ินหวัง  

3. การไดมีโอกาสเล้ียงดูผูอ่ืน  เปนการท่ีบุคคลมีความรับผิดชอบในการเล้ียงดูหรือ
ชวยเหลือบุคคลอ่ืน และพ่ึงพาผูอ่ืนไดแลวทําใหตนเองเกิดความรูสึกวาเปนท่ีตองการของบุคคลอ่ืน
และผูอ่ืนพึ่งพาได  ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลเกิดความคับของใจ ชีวิตนี้ไมสมบูรณ
และไรคา 

4. การไดรับกําลังใจวาเปนผูมีคุณคา  การท่ีบุคคลไดรับการเคารพยกยอง และช่ืนชม
ท่ีสามารถแสดงบทบาททางสังคม อันเปนท่ียอมรับของสมาชิกในครอบครัวและสังคม ถาขาด 
การสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกขาดความเช่ือม่ันหรือความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดลง  

5. การไดรับความผูกพันใกลชิดสนิทสนม เปนสัมพันธภาพแหงความใกลชิดท่ี 
ทําใหบุคคลรูสึกวาตนเปนท่ีรักและไดรับการดูแลเอาใจใสทําใหบุคคลรูสึกม่ันคงปลอดภัยและ
อบอุน ซ่ึงจะไดรับจากบุคคลใกลชิด เชน คูสมรส สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ถาขาดการสนับสนุน
ชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกเดียวดาย 

6. ความเช่ือมั่นในความเปนมิตรท่ีดี  การสนับสนุนชนิดนี้จะไดมาจากครอบครัว
หรือเพื่อน ซ่ึงมีความคาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือ หวงใยซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่อง ถาขาด
การสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวาขาดความม่ันคงและถูก 

จาคอบสัน (Jacobson 1986 : 47 – 57, อางถึงใน กิ่งแกว  สุวรรณคีรี 2548) ไดแบงแรง
สนับสนุนทางสังคม เปน 3 ประเภท  
 1.     การสนับสนุนทางดานอารมณ  หมายถึง พฤติกรรมท่ีทําใหรูสึกสบายใจ และเช่ือ
วาเขาไดรับความรัก ความเอาใจใส  ความยกยองนับถือ จนเกิดความม่ันใจ 
 2.    การสนับสนุนทางดานความคิด  หมายถึง การใหความรู ขอมูลขาวสาร คําแนะนํา
ท่ีจะชวยใหบุคคลเขาใจส่ิงตางๆ และสามารถปรับตัวไดกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 3.    การสนับสนุนทางดานส่ิงของ  หมายถึง การใหวัตถุ  ส่ิงของและบริการตางๆ ท่ี
ชวยแกปญหาบางอยางได 
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 จากการศึกษาประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคมสรุปไดวาแรงสนับสนุนทางสังคม  
เปนส่ิงท่ีบุคคลไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือเกื้อกูลในดานตางๆ ไดแก ดานขาวสาร  
วัสดุส่ิงของ หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจ เชน ความรัก ความเอาใจใส จากบุคคลท่ีอยูใกลชิด 
เชน บิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน   ทําใหบุคคลเกิดความเชื่อม่ัน มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
 ในการศึกษาน้ี ผูวิจัยใชแนวทางการแบงประเภทแรงสนับสนุนทางสังคมของเชฟเฟอร  
(Schaefer 1981)  เพราะเม่ือพิจารณาทุกดานแลวเห็นวาเนื้อหาสาระมีความครอบคลุมตอความ
ตองการและความจําเปนพื้นฐานของนักศึกษา 
 แรงสนับสนุนของนักศึกษา หมายถึง ส่ิงท่ีนักศึกษาไดรับจากบิดามารดา/ ผูปกครอง     
ครู และเพื่อน  ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional support) เปนการแสดงถึงอารมณทางบวก
ของผูท่ีใกลชิด ซ่ึงไดแก บิดามารดา/ ผูปกครอง ครู และเพื่อน ท่ีมีตอนักศึกษา ซ่ึงแสดงออกใน
ลักษณะของความผูกพัน การยอมรับ การดูแลเอาใจใส ทําใหนักศึกษารูสึกวาตนเองเปนท่ีรัก เปนท่ี
ใสใจ และเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุม จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีนักศึกษาควรไดรับความรัก ความเขาใจ
จากผูใกลชิด แตถาผูใกลชิดไมเขาใจ ไมใหความสนใจ เฉยเมย  อาจทําใหเกิดปญหาทางสุขภาพจิต
ได 

2. การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร (Tangible Support) เปนการไดรับ 
ความชวยเหลือเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ เงินทอง แรงงาน ซ่ึงเปนการชวยเหลือโดยตรงตอความจําเปน
ของบุคคลนั้น ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดานตางๆ เชน การเจริญเติบโต การเจ็บปวย 
นอกจากนี้การทํากิจกรรมตางๆ มีความจําเปนและตองการไดรับความชวยเหลือทางดานวัตถุ เชน 
การใหของขวัญ การใหเงินคาใชจายเปนตน 

3. การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร (Information Support) เปนการไดรับ 
ความชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร เชน การใหขอเท็จจริง คําแนะนํา ช้ีแจง การบอกแนวทางหรือ
ทางเลือกท่ีสามารถนําไปแกปญหาท่ีเผชิญอยูได จะชวยละภาวะเครียด หรือปญหาที่เผชิญอยูได 
นักศึกษาท่ีเผชิญอยูกับความเครียด ภาวะวิกฤต ถาไมไดรับการชวยเหลือจะรูสึกสับสน วิตกกังวล 
อาจทําใหมีปญหาทางดานการเรียนและแกปญหาในทางท่ีผิดได 
 
4.3 การวิจัยท่ีเก่ียวกับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม 
 ไดมีนักการศึกษาทําการวิจัยท่ีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม ดังนี้ 
 พัชรินทร สมหมาย (2549 : 113) ศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอปญหาการเรียนใน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 โรงเรียนราชวินิตบางแกว 
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อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  พบวา การสนับสนุนทางการเรียนของบิดามารดาหรือ
ผูปกครอง มีอิทธิพลทางลบตอปญหาการเรียนในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ของนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 พระมหาสุชาติ ใหมออน (2550 : 109) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเรียนของ
พระนิสิต คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 342 รูป พบวา การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครองสงผลทางลบตอ
พฤติกรรมของ พระนิสิต คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากการศึกษางานวิจัยขางตน  สรุปไดวาปจจัยดานการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  การท่ีนักศึกษาจะประสบ
ความสําเร็จในดานการเรียนไดนั้น จําเปนตองไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลท่ี
ใกลชิด เร่ิมต้ังแต บิดามารดา ผูปกครอง ท่ีตองใหความรัก ความอบอุนดูแลและใหคําปรึกษา
แนะนําในส่ิงท่ีเหมาะสมแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง ตลอดจนวัตถุ
ส่ิงของและคาใชจายในการศึกษาที่จะชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการเรียน รวมทั้งครูและ
เพื่อนท่ีมีสวนสนับสนุนดานอารมณ     วัสดุอุปกรณ และขอมูลขาวสาร ท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษา ดังนั้นปจจัยดานการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมนาจะสงผลตอพฤติกรรมดานการเรียน
ของนักศึกษาใหประสบความสําเร็จ 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังท่ีกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา เปนปญหาที่มีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากจะสงผลตอ
การสําเร็จการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีอยูในชวงวัยรุนและเปนกําลังของชาติในอนาคต โดย
นักศึกษาท่ีมี เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา  ลักษณะการพักอาศัย  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และรายไดของนักศึกษาตางกัน จะมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนแตกตางกัน 
นอกจากนั้นยังพบวา การเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคต  และการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม จากบิดามารดา ผูปกครอง ครูและเพื่อนเปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยรวมและรายดานดังนี้   นิสัยการเรียนท่ีไมดี  การหนีเรียน
และการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียน  ดังแสดงในกรอบแนวคิดการวิจัย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
- เพศ 
- ระดับการศึกษา 
- ประเภทวิชาที่กําลังศึกษา 
- ลักษณะการพักอาศัย 
- ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
- รายไดของนักศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงดานการเรียน 

- นิสัยในการเรียนที่ไมดี 
- การหนีเรียน 
- การคบเพ่ือนที่ไมสนใจการเรียน 

-     การเห็นคุณคาในตนเอง 
-     จุดมุงหวังในอนาคต 
-     แรงสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา 
       ผูปกครอง  ครู และ เพ่ือน 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปจจัยปองกัน
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในการดําเนินการวิจัยไดใช
ระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
4. การสรางและการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ศึกษา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เพศชาย
และเพศหญิงท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 
จํานวน 4,695 คน (ขอมูลงานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  พฤศจิกายน  2549) 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
เพศชายและเพศหญิงท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 
จํานวน 368 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) โดยกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางจากการคํานวณ โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, อางถึงใน พวงรัตน  
ทวีรัตน 2543 : 284 – 285) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 ยอมใหคลาดเคล่ือนรอยละ 5 โดยมีสูตร
คํานวณดังนี้ 
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  n = 2)e(N1

N

+
 

 
  n = ขนาดตัวอยาง 
  N = จํานวนประชากร 
  e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได (ในท่ีนี้กําหนดให e = 5%) 

  

แทนคาสูตร n = [ ]2)05.0(46951

4695

+
 

    = 368.59 
 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จึงไดกลุมตัวอยาง จํานวน 368 คน 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 
ตามสัดสวนของประชากรจําแนกตาม  ประเภทวิชา ระดับการศึกษา และ เพศ และใชการจับฉลาก
รายช่ือตามระดับการศึกษาและช้ันป ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
 

กลุมประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
ประเภทวิชา ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ชางอุตสาหกรรม ปวช. ป 1 

ปวช. ป 2 
ปวช. ป 3 
ปวส. ป 1 
ปวส. ป 2 

733 
411 
462 
423 
322 

50 
27 
24 
32 
33 

783 
438 
486 
455 
355 

58 
32 
36 
33 
25 

4 
2 
2 
3 
3 

62 
34 
38 
36 
28 

พาณิชยกรรม ปวช. ป 1 
ปวช. ป 2 
ปวช. ป 3 
ปวส. ป 1 
ปวส. ป 2 

45 
22 
29 
22 
10 

419 
208 
375 
316 
235 

464 
230 
404 
338 
245 

4 
2 
2 
2 
1 

33 
16 
30 
25 
18 

37 
18 
32 
27 
19 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

กลุมประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
ประเภทวิชา ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
คหกรรม ปวช. ป 1 

ปวช. ป 2 
ปวช. ป 3 

7 
5 
5 

50 
102 
94 

57 
107 
99 

1 
0 
0 

3 
8 
7 

4 
8 
7 

คหกรรม ปวส. ป 1 
ปวส. ป 2 

5 
3 

33 
15 

38 
18 

1 
1 

2 
1 

3 
2 

ศิลปกรรม ปวช. ป 1 
ปวช. ป 2 
ปวช. ป 3 
ปวส. ป 1 
ปวส. ป 2 

31 
13 
16 
4 
7 

32 
31 
30 
5 
9 

63 
44 
46 
9 

16 

2 
1 
1 
0 
1 

3 
2 
2 
0 
1 

5 
3 
3 
0 
2 

รวมท้ังส้ิน  2,575 2,120 4,695 203 165 368 
 
ท่ีมา   :   วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี, “สถิตินักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียน,” ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2549.  
 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน ประกอบดวย 
2.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก 

2.1.1.1 เพศ แบงเปน 
                 เพศหญิง 

     เพศชาย 
2.1.1.2 ระดับการศึกษา แบงเปน 

                                                                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                                                                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

2.1.1.3 ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา แบงเปน 
                            ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 
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     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
                ประเภทวิชาคหกรรม 
     ประเภทวิชาศิลปกรรม 

2.1.1.4 ลักษณะการพักอาศัย แบงเปน 
                         อยูกับบิดาและหรือมารดา 
            อยูกับญาติ 
                            อยูหอพักหรือคนรูจัก 

2.1.1.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เกรดเฉล่ียสะสม 
                             คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา   2.50 
            คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต    2.50-3.00 
                         คะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา  3.00 

2.1.1.6 รายไดของนักศึกษา 
                             เพียงพอ 
                                ไมเพียงพอ 

2.1.2 การเห็นคุณคาในตนเอง 
2.1.3 จุดมุงหวังในอนาคต 
2.1.4 แรงสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครูและเพื่อน 

 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน 
  นิสัยการเรียนท่ีไมดี 
  การหนีเรียน 
  การคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 
1 ฉบับ ใหกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูล โดยแบงเปน 5 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา ไดแก เพศ ระดับ 
การศึกษา ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา ลักษณะการพักอาศัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และรายไดของ
นักศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบกําหนดตัวเลือก จํานวน 9 ขอ  
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 สวนท่ี 2 แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย นิยามศัพท 
และจากการทบทวนวรรณกรรมมีขอคําถาม จํานวน 30 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา มี 5 ระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามาก 
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาปานกลาง 
นอย  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษานอย 
นอยท่ีสุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษานอยท่ีสุด 

 เกณฑการใหคะแนน ขอความท่ีแสดงถึงการเห็นคุณคาในตนเอง หากตอบเห็นดวยมาก
ท่ีสุดจนถึงเห็นดวยนอยท่ีสุด จะใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ สวนขอความท่ีตรงกันขาม
(ขอท่ี 10 และ 15) จะใหคะแนนกลับกัน ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดคะแนนมากจะมีการเห็นคุณคาใน
ตนเองมากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีไดคะแนนนอย 
 เกณฑในการประเมินระดับของการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ
แปลความหมายตามเกณฑของเบส (Best 1981 : 179 – 184) ดังนี้ 
 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักศึกษามีการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง นักศึกษามีการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับนอย 
 คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง นักศึกษามีการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง นักศึกษามีการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับมาก 
 คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง นักศึกษามีการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับมากท่ีสุด 
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับจุดมุงหวังในอนาคตของนักศึกษา เปนแบบสอบถาม
ท่ีผูวิจัยสรางตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงมีขอคําถาม จํานวน 27 ขอ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 มากท่ีสุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากท่ีสุด 
 มาก  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามาก 
 ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาปานกลาง 
 นอย  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษานอย 
 นอยท่ีสุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษานอยท่ีสุด 
 เกณฑการใหคะแนน ขอความท่ีแสดงถึงการมีจุดมุงหวังในอนาคตของนักศึกษา หาก
ตอบมากท่ีสุดจนถึงนอยท่ีสุดจะใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ สวนขอความท่ีตรงกันขาม
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(ขอท่ี 10) จะใหคะแนนกลับกันผูตอบแบบสอบถามท่ีไดคะแนนมากจะมีจุดมุงหวังในอนาคต
มากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีไดคะแนนนอย 
 เกณฑในการประเมินระดับของจุดมุงหวังในอนาคตของนักศึกษา ผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑในการแปลความหมายตามเกณฑของเบส (Best 1981 : 179 – 184) ดังนี้ 
 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักศึกษามีจุดมุงหวังในอนาคตอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง นักศึกษามีจุดมุงหวังในอนาคตอยูในระดับนอย 
 คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง นักศึกษามีจุดมุงหวังในอนาคตอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง นักศึกษามีจุดมุงหวังในอนาคตอยูในระดับมาก 
 คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง นักศึกษามีจุดมุงหวังในอนาคตอยูในระดับมากท่ีสุด 
 สวนท่ี 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษา เปน
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางตามนิยามศัพท และพัฒนาตามแนวคิดของเชฟเฟอร (Schaefer 1981) ซ่ึง
มีขอคําถาม จํานวน 30 ขอ โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. การสนับสนุนดานอารมณ จํานวน   9 ขอ 
2. การสนับสนุนดานวัตถุส่ิงของ จํานวน   8 ขอ 
3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร จํานวน  13 ขอ 

 ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 มากท่ีสุด หมายถึง นักศึกษาไดรับการสนับสนุนทางสังคมตรงกับขอความนั้นมาก
ท่ีสุด 
 มาก    หมายถึง นักศึกษาไดรับการสนับสนุนทางสังคมตรงกับขอความนั้นมาก 
 ปานกลาง หมายถึง นักศึกษาไดรับการสนับสนุนทางสังคมตรงกับขอความนั้น 
ปานกลาง 
 นอย    หมายถึง นักศึกษาไดรับการสนับสนุนทางสังคมตรงกับขอความนั้นนอย 
 นอยท่ีสุด  หมายถึง นักศึกษาไดรับการสนับสนุนทางสังคมตรงกับขอความนั้น 
นอยท่ีสุด 
 เกณฑการใหคะแนน ขอความท่ีแสดงถึงการไดรับการสนับสนุนทางสังคม หากตอบ
มากท่ีสุดจนถึงนอยท่ีสุด จะใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดคะแนน
มากจะไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีไดคะแนนนอย  
 เกณฑในการประเมินระดับของการสนับสนุนทางสังคม ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑใน 
การแปลความหมายตามเกณฑของเบส (Best 1981 : 179 – 184) ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

61 

 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  นักศึกษาไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดบั
นอยท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง นักศึกษาไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดบั
นอย 
 คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายถึง นักศึกษาไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดบั   
ปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง นักศึกษาไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดบั
มาก 
 คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง นักศึกษาไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดบั
มากท่ีสุด 
 สวนท่ี 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนเปนแบบสอบถามท่ี 
ผูวิจัยสรางข้ึนตามนิยามศัพท และการทบทวนวรรณกรรมซึ่ง มีขอคําถามจํานวน  58   ขอ โดยแบง
ออกเปน 3 สวนดังนี้ 
 นิสัยในการเรียนท่ีไมดี จํานวน  31  ขอ 
 การหนีเรียน   จํานวน  17  ขอ 
 การคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน จํานวน  10  ขอ 
 ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 มากท่ีสุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 มาก  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก 
 ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง 
 นอย  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงนอย 
 นอยท่ีสุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงนอยท่ีสุด 
 เกณฑการใหคะแนน ขอความท่ีแสดงถึงนิสัยในการเรียนท่ีไมดี การหนีเรียน การคบ
เพื่อนท่ีไมสนใจการเรียน หากตอบมากท่ีสุดจนถึงนอยท่ีสุด จะใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ1 
ตามลําดับ สวนขอความที่ตรงกันขาม(ขอท่ี 1, 4 , 5, 8, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 31, 40)ใหคะแนน
กลับกัน ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดคะแนนมากจะมีนิสัยในการเรียนท่ีไมดี การหนีเรียน การคบเพือ่น
ท่ีไมสนใจการเรียนมากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีไดคะแนนนอย 
 เกณฑในการประเมินระดับของนิสัยในการเรียนท่ีไมดี การหนีเรียน การคบเพ่ือนท่ีไม
สนใจการเรียน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายตามเกณฑของเบส (Best 1981 : 179 – 
184) ดังนี้ 
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คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนอยูในระดับ   
นอยท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนอยูในระดับ
นอย 

คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนอยูในระดับ   
ปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนอยูในระดับ
มาก 

คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนอยูในระดับ
มากท่ีสุด 

 
4. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ
ดังนี้ 

1. ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการเห็นคุณคา
ในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครูและ เพื่อน 
และพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน เพื่อเปนแนวทางสรางแบบสอบถามใหมีความสอดคลองและ
ครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย 

2. สรางเคร่ืองมือ ซ่ึงพัฒนาเปนแบบสอบถามท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย โดยผานการตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดย
นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และ ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
รวมท้ังส้ินจํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข 

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน และไดรับการปรับปรุงแกไข  ตามคําแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และ ผูทรงคุณวุฒิ   ไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาระดับ ปวช. 
1-3 และระดับ ปวส. 1-2 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 30 คน 

4. นําแบบสอบถามท่ีนําไปทดลองใช   ไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช
สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach Coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
แตละดาน ท่ีใชในการวิจัยดังนี้ 

4.1 แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง  มีคาความเช่ือม่ัน =  .9196 
4.2  แบบสอบถามจุดมุงหวังในอนาคต  มีคาความเช่ือม่ัน = .9259 
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4.3  แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง 
ครู และ เพื่อน มีคาความเช่ือม่ัน =  .9023 

4.4  แบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนโดยรวม มีคาความเช่ือม่ัน =  
.9574  จําแนกเปน 

4.4.1 ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี  มีคาความเช่ือม่ัน = 8927 
4.4.2 ดานการหนีเรียน   มีคาความเชื่อม่ัน = .8786   
4.4.3 ดานการคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน   มีคาความเชื่อม่ัน = .8896   

5. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงและแกไขและมีคุณภาพแลว ไปใชเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยางท่ีศึกษาจริง  
 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือ
ขอความรวมมือจากผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก
นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ี
ยอมรับได ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 368 คน ระหวางวันท่ี 1-15 
กุมภาพันธ  2550 โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและขอความรวมมือจาก
ครูผูสอนบางสาขาวิชาท่ีผูวิจัยไมสามารถเก็บขอมูลไดดวยตนเองโดยอธิบายข้ันตอนการให
นักศึกษาทําแบบสอบถามใหครูผูสอนเหลานั้นเขาใจกอนนําไปใชกับนักศึกษา  พรอมนัดเวลาสง
แบบสอบถามกลับคืนใหผูวิจัย  

3. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม พบวาแบบสอบถามท่ีเก็บ
รวบรวมมาได เปนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณจํานวน 368 ฉบับ  คิดเปน รอยละ 100  แลวนาํมา
วิเคราะหตามวิธีทางสถิติตอไป 
 
6. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (SPSS  for WINDOWS Version 11.0) โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหดังนี้ 
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1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  ไดแก   เพศ  ระดับการศึกษา  ประเภทวิชาท่ีกําลัง
ศึกษา  ลักษณะการพักอาศัย  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายไดของนักศึกษา โดยใชการแจกแจง
ความถ่ีและคารอยละ (%) 

2. การวิเคราะหระดับ การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุน
ทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครูและ เพื่อน และพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน โดยใช
คาเฉล่ีย ( )x  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. การวิ เคราะห เป รียบเ ทียบพฤติกรรมเ ส่ียงด านการ เ รียนของนัก ศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ท่ีมี  เพศ ระดับการศึกษา รายไดของนักศึกษาตางกัน โดยใชการทดสอบคา
ที (t-test) สวนประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา ลักษณะการพักอาศัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตางกันใช
การ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffé test for 
all possible comparison)  

4. วิเคราะหตัวแปร การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต และการสนับสนุน
ทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน 
ของนักศึกษาวิทยาลับเทคนิคราชบุรี โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)   เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เร่ือง  ปจจัยปองกัน
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ซ่ึงผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจาก 
การตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จํานวน 368 คน   
คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด  มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใช
ตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน  4  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1    การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  
 ตอนท่ี 2  การวิ เคราะหระดับการเห็นคุณคาในตนเอง   จุดมุ งหวังในอนาคต   
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครู และเพื่อน และพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา ลักษณะการพักอาศัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และรายไดของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีท่ีแตกตางกัน 
 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหตัวแปร   การเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคต   
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนรายดานและโดยรวมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   
  
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

 n แทน    จํานวนกลุมตัวอยาง 
X  แทน    คาเฉล่ีย  (Mean) 
S.D. แทน    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
F แทน    คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน F-distribution 
 t แทน    คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t-distribution 
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df  แทน    องศาอิสระ   (degree of  freedom) 
SS  แทน    ผลรวมของคากําลังสองของคาเบ่ียงเบน  (Sum of  squares) 
MS แทน  คาเฉล่ียความเบ่ียงเบนกําลังสอง  (Mean  square) 
Multiple R (R)  แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 
R  square แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย 
Adj  R2   แทน คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R square) 
R2  Change  แทน คา R2ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเพ่ิมตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย 
SE est     แทน   ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error  of 

the Estimate) 
b แทน  คาสัมประสิทธ์ิถดถอย   (Regression  Coefficients) 
Beta แทน คาสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตัวทํานายในรูปคะแนน 

มาตรฐาน   (Standard  Regression  Coefficients) 
   constant    แทน  คาคงท่ี 
   X1 แทน การเห็นคุณคาในตนเอง 
   X2 แทน จุดมุงหวังในอนาคต 
   X3  แทน การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และ

เพื่อน 
   Y1 แทน พฤติกรรมนิสัยการเรียนท่ีไมดี 
   Y2  แทน พฤติกรรมการหนีเรียน 
   Y3 แทน พฤติกรรมการคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน 
   Y total  แทน พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา 
 

ตอนท่ี  1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
    จากขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  จํานวน  368  คน  จําแนกตาม  เพศ  ระดับ

การศึกษา  ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา  ลักษณะการพักอาศัย  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   และรายได
ของนักศึกษา   โดยการแจกแจงความถ่ี  และคารอยละ  ดังรายละเอียดในตารางท่ี  2 
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ตารางท่ี  2   แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
 เพศ      

 ชาย 202 54.89 
 หญิง 166 45.11 

รวม 368 100.0 
 ระดับการศึกษา    

ปวช. 1 107 29.08 
ปวช. 2 63 17.12 
ปวช. 3 81 22.01 
ปวส. 1 66 17.93 
ปวส. 2 51 13.86 

รวม 368 100.0 
 ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา    

ชางอุตสาหกรรม 198 53.81 
คหกรรม 24 6.52 
พาณิชยกรรม 133 36.14 
ศิลปกรรม 13 3.53 

รวม 368 100.0 
ลักษณะการพักอาศัย   

อยูกับบิดาและ/หรือมารดา 319 86.68 
อยูกับญาติ 27 7.34 
อยูหอพักหรือคนรูจัก 22 5.98 

รวม 368 100.0 
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ตารางท่ี  2   (ตอ) 
  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

 คะแนนเฉล่ียตํ่าสะสมตํ่ากวา 1.50 4 1.09 
 คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต  1.50-2.00 15 4.08 
 คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต  2.01-2.49 55 14.94 
 คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต   2.50 – 3.00 120 32.61 
 คะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา 3.00 174 47.28 

รวม 368 100.0 
 รายไดของนักศึกษา   

 เพียงพอกับคาใชจายในการเรียน 296 80.43 
 ไมเพียงพอกับคาใชจายในการเรียน 72 19.57 

รวม 368 100.0 
 
 จากตารางท่ี  1  พบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน  202  คน  คิดเปน
รอยละ  54.89   เปนนักศึกษา ระดับ  ปวช.1  จํานวน 107  คน  คิดเปนรอยละ 29.08   กําลังศึกษาอยู
ในประเภทวิชา ชางอุตสาหกรรม  จํานวน  198  คน  คิดเปนรอยละ  53.81   พักอาศัยอยูกับบิดา
และ/หรือ มารดา  จํานวน  319  คน  คิดเปนรอยละ  86.68  มีคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา 3.00 
จํานวน  174  คน  คิดเปนรอยละ  47.28  และมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายในการเรียน จํานวน  296 
คน คิดเปนรอยละ 80.43   
 
ตอนท่ี  2   การวิเคราะหระดับการเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทาง
สังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครู และเพื่อน และพฤติกรรมเสี่ยงดานการเรียนของกลุมตัวอยาง 
 การวิเคราะหระดับการเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทาง
สังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครู และเพื่อน และพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของกลุมตัวอยาง 
โดยใชคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับ ดังรายละเอียดในตารางท่ี  3-4 
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ตารางท่ี  3   แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับของการเห็นคุณคาใน
ตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครู 
และเพื่อน และพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของกลุมตัวอยาง  

 

ตัวแปร X  S.D. คาระดับ 
การเห็นคุณคาในตนเอง  3.602 .371 มาก 
จุดมุงหวังในอนาคต  4.203 .411 มาก 
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง  ครู และเพื่อน  3.735 .497 มาก 
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน 2.123 .518 นอย 

 -  นิสัยการเรียนท่ีไมด ี 2.401 .426 นอย 
 -  การหนีเรียน  1.960 .589 นอย 
 -  การคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน  2.010 .747 นอย 

 
 จากตารางท่ี  3  การวิเคราะหคาระดับของตัวแปรท่ีศึกษา พบวา  กลุมตัวอยางมี 
จุดมุงหวังในอนาคต  การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง  ครู และเพื่อน และ 
การเห็นคุณคาในตนเอง อยูในระดับมาก (  X  = 4.203,  3.735 และ   3.602 ตามลําดับ) และมี
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนโดยรวมอยูในระดับนอย (X = 2.123) เม่ือพิจารณาพฤติกรรมเส่ียงดาน
การเรียนในแตละดาน พบวา มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี การคบเพื่อน
ท่ีไมสนใจการเรียน   การหนีเรียน อยูในระดับนอย (X = 2.401, 2.010และ1.960 ตามลําดับ) 
 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรีท่ีมี   เพศ  ระดับการศึกษา ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา ลักษณะการพักอาศัย ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และรายไดของนักศึกษาแตกตางกัน 
 3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษาท่ี
มีเพศ  ระดับการศึกษา  และรายไดของนักศึกษา ตางกัน  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1, ขอท่ี 2 และ 
ขอท่ี  6 โดยการทดสอบคาที (t – test )  ดังรายละเอียดตารางท่ี  4-6 
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ตารางท่ี  4 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษาท่ีมีเพศ
ตางกัน  

  
เพศ n X  S.D. t 
ชาย 202 2.256 .527 
หญิง 166 1.962 .459 

5.656*** 

* p < .01 
 
  จากตารางท่ี  4  พบวา  นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน  มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 โดยนักศึกษาเพศชายมีพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนสูงกวานักศึกษาเพศหญิง (X  = 2.256 และ1.962 ตามลําดับ ) 
 
ตารางท่ี 5  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษาท่ีมีระดับ   

การศึกษาตางกัน 
 

ระดับการศึกษา n X  S.D. t 
ปวช. 251 2.158 .543 
ปวส. 117 2.050 .453 

1.861 

 
   จากตารางท่ี  5   พบวา นักศึกษาท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. มีพฤติกรรมเส่ียงดาน
การเรียนไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษาท่ีมีรายได  

ตางกัน 
 

รายได n X  S.D. t 
เพียงพอกับคาใชจายในการเรียน 296 2.113 .492 
ไมเพียงพอกับคาใชจายในการเรียน 72 2.168 .617 

-.705 
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  จากตารางท่ี  6  พบวานักศึกษาท่ีมีรายไดเพียงพอและไมเพียงพอกับคาใชจายใน
การเรียน  มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนไมแตกตางกัน 
    3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา ท่ีมี
ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา ลักษณะการพักอาศัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน โดยการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว  (One – way ANOVA) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7-15 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวน คาเฉล่ีย(X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  และคาระดับของพฤติกรรม

เส่ียงดานการเรียนของกลุมตัวอยางจําแนกตาม   ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา  
   

ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา n X  S.D. คาระดับ 
 ชางอุตสาหกรรม 198 2.253 .529 นอย 
 คหกรรม 24 1.915 .405 นอย 
 พาณิชยกรรม 133 1.973 .473 นอย 
 ศิลปกรรม 13 2.069 .479 นอย 

 
  จากตารางท่ี  7  พบวา  กลุมตัวอยางท่ีกําลังศึกษาประเภทวิชา ชางอุตสาหกรรม 
คหกรรม  พาณิชยกรรม และ ศิลปกรรม  มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนอยูในระดับนอย  โดย
นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม มีคาเฉล่ียของพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนสูงสุด  (X  = 2.253)  รองลงมาคือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในประเภทวิชา ศิลปกรรม (X  
= 2.069),  พาณิชยกรรม (X  = 1.973) และคหกรรม (X  = 1.915)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 8 การทดสอบความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา

จําแนกตามประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 3 
    

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 3 7.441 2.480 
ภายในกลุม 364 91.084 .250 

9.912** 

รวม 367 98.525   
** p < .01 
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  จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงดาน
การเรียนของ นักศึกษา พบวา นักศึกษาท่ีมีประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดาน
การเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู
โดยวิธีของ Scheffe׳  ดังตารางท่ี  9 
 
ตารางท่ี  9  เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา ท่ีมี

ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา แตกตางกัน 
 

ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา ชางอุตสาหกรรม  
(X =  2.253) 

คหกรรม 
(X =  1.915) 

พาณิชยกรรม 
(X =  1.973) 

ศิลปกรรม 
(X =  2.069) 

ชางอุตสาหกรรม 
(X =  2.253) 

_    

คหกรรม 
(X =  1.915) 

- .338* _   

พาณิชยกรรม 
(X =  1.973) 

- .281* .057 _  

ศิลปกรรม 
(X =  2.069) 

- .185 .153 .096 _ 

* p < .05   
 
  จากตารางท่ี 9 ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของ
นักศึกษา ท่ีมีประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา แตกตางกัน พบวา  ชางอุตสาหกรรม กับ คหกรรม และ   
พาณิชยกรรม  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยนักศึกษา ชาง
อุตสาหกรรม  มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนสูงกวาคหกรรม และพาณิชยกรรม  (X = 2.253, 
1.915, 1.973 ตามลําดับ )   นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
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ตารางท่ี  10 แสดงจํานวน คาเฉล่ีย (X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D)  และคาระดับของพฤติกรรม  
เส่ียงดานการเรียนของกลุมตัวอยางจําแนก ตามลักษณะการพักอาศัย 

 
ลักษณะการพกัอาศัย n X  S.D. คาระดับ 

อยูกับบิดาและ/หรือมารดา 319 2.113 .513 นอย 
อยูกับญาติ 27 2.354 .625 นอย 
อยูหอพักหรือคนรูจัก 22 1.997 .371 นอย 

 
  จากตารางท่ี  10  พบวา นักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูกับบิดาและ/หรือมารดา  พักอาศัย
อยูกับญาติ และพักอาศัยอยูหอพักหรือคนรูจัก มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนอยูในระดับนอย โดย
นักศึกษาท่ีอยูกับญาติ   มีคาเฉล่ียของพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนสูงสุด (X  = 2.354) รองลงมาคือ   
อยูกับบิดาและ/หรือมารดา (X  = 2.113)  และอยูหอพักหรือคนรูจัก (X  = 1.997)   ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 11 การทดสอบความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา 

จําแนกตามลักษณะการพักอาศัย  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอท่ี  4 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 1.822 .911 
ภายในกลุม 365 96.703 .265 

3.439 * 

รวม 367 98.525   
*  p < .05 
   
  จากตารางท่ี 11 ผลการทดสอบความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาที่มีลักษณะการพักอาศัยตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดาน
การเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู
โดยวิธีของ LSD ดังตารางท่ี  12 
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ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา ท่ีมี
ลักษณะการพักอาศัยแตกตางกัน  

 

ลักษณะการพักอาศัย อยูกับบิดาและ/หรือมารดา 
(X =2.113) 

อยูกับญาติ 
(X =2.354) 

อยูหอพักหรือคนรูจัก 
(X =1.997) 

อยูกับบิดาและ/หรือมารดา 
(X =2.113) 

_   

อยูกับญาติ 
(X =2.354) 

.241 * _  

อยูหอพักหรือคนรูจัก 
(X =1.997) 

-.115 -.357* _ 

*  p < .05 
  
   จากตารางท่ี  12  ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
ของนักศึกษา  ท่ีมีลักษณะการพักอาศัยแตกตางกัน พบวา นักศึกษาที่พักอาศัยอยูกับบิดาและ/หรือ
มารดา กับ  อยูกับญาติ และ นักศึกษาที่พักอาศัยอยูกับญาติ กับ อยูหอพักหรือคนรูจัก มีพฤติกรรม
เส่ียงดานการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูกับ
ญาติมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนสูงกวานักศึกษาท่ี พักอาศัยอยูกับบิดาและ/หรือมารดา  และสูง
กวานักศึกษาท่ีอยูหอพักหรือคนรูจัก   (X  = 2.354 , 2.113 และ1.997 ตามลําดับ ) นอกนั้นไมพบ
ความแตกตาง 
 
ตารางท่ี 13 แสดงจํานวน คาเฉล่ีย(X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)  และคาระดับของพฤติกรรม

เส่ียงดานการเรียนของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n X  S.D. คาระดับ 
คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2.50 73 2.349 .494 นอย 
คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 2.50- 3.00 119 2.186 .502 นอย 
คะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา 3.00 176 1.987 .500 นอย 
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  จากตารางท่ี 13  ผูวิจัยไดดําเนินการปรับกลุมตัวอยางซ่ึงจําแนกตามผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากเดิม(ตารางท่ี 2) ซ่ึงแบงเปน 5 กลุม ปรับกลุมเปน 3 กลุม เนื่องจากจํานวนกลุม
ตัวอยางท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.50-2.49 มีจํานวนนอยมากและเมื่อ
ปรับกลุมตัวอยางแลว  พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 
2.50 คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 2.50- 3.00 และคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา 3.00  มีพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนอยูในระดับนอย โดยนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 
2.50 มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนสูงสุด (X  = 2.349)   รองลงมาคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 2.50-3.00 (X  = 2.186) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม
สูงกวา 3.00 (X  = 1.987) ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 14 การทดสอบความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา 

จําแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอท่ี  5 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 7.447 3.723 
ภายในกลุม 365 91.078 .250 

14.921* 

 รวม 367 98.525   
* p < .05 
 
  จากตารางท่ี 14 ผลการทดสอบความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดาน
การเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู
โดยวิธีของ  Scheffe׳  ดังตารางท่ี  15 
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ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกัน 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เฉล่ียสะสมตํ่ากวา 

2.50 
(X =2.349) 

เฉล่ียสะสมต้ังแต 
2.50-3.00 

(X =2.186) 

เฉล่ียสะสมสูงกวา 
3.00 

(X =1.987) 
เฉล่ียสะสมตํ่ากวา2.50   
(X =2.349) 

_   

เฉล่ียสะสมต้ังแต 2.50-3.00  
(X =2.186) 

-.163 _  

เฉล่ียสะสมสูงกวา3.00 
(X =1.987) 

-.362* -.199* _ 

* p < .05 
 
  จากตารางท่ี 15 ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
ของนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน พบวา นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 2.50 กับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา 3.00 และนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 2.50 – 3.00 กับ คะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา 3.00 มีพฤติกรรม
เส่ียงดานการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  โดยนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา 3.00 มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนตํ่ากวานักศึกษาท่ีมี 
คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2.50 และตํ่ากวานักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ตั้งแต 2.50 – 3.00 
และ (X = 2.349 , 2.186 และ1.987 ตามลําดับ) 
  
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหตัวแปร  การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทาง
สังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเสี่ยงดานการเรียน 
รายดานและโดยรวมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  
 
 การวิเคราะหการเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต การสนับสนุนทางสังคมจาก
บิดามารดามารดา  ผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนรายดาน
และโดยรวมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
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ความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)   ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี  16 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการเห็นคุณคาในตนเอง (X1) จุด 

มุงหวังในอนาคต (X2)  การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครูและ
เพื่อน (X3)  และพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี (Y1) ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y 1 
X1 1.000    
X2 .593** 1.000   
X3 .534** .585** 1.000  
Y 1 -.437** -.416** -.303** 1.000 

 ** p <  .01 
 

  จากตารางท่ี  16 พบวาเม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับตัวแปร
ตาม  พบวา การเห็นคุณคาในตนเอง (X1) จุดมุงหวังในอนาคต (X2) การสนับสนุนทางสังคมจาก
บิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพ่ือน (X3)  มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี (Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( r = -. 437 , -.416 และ -.303 
ตามลําดับ)  โดยท่ีการเห็นคุณคาในตนเอง (X1 ) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี (Y1)  มากท่ีสุด (r= -.437)  
  ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันพบวา การเห็นคุณคาในตนเอง (X1) มี
ความสัมพันธทางบวกกับ จุดมุงหวังในอนาคต(X2) และการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา 
ผูปกครอง ครู และเพื่อน (X3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 (r = .593และ.534 ตามลําดับ)   
และจุดมุงหวังในอนาคตมีความสัมพันธทางบวกกับการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา 
ผูปกครอง ครู และเพื่อน (X3)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .585) 
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ตารางท่ี 17 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการทํานายพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี (Y1) ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

   
ลําดับท่ีของตัวแปรท่ี

ไดรับคัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj R2 R2change b Beta t 

การเห็นคุณคา 
ในตัวเอง (X1) 

.437 .191 .188 .191 -.336 -.293 -5.129*** 

จุดมุงหวังในอนาคต(X2) .478 .229 .225 .038 -.251 -.243 -4.256*** 

Constant  =   4.669  S.E. est  = .375   F overall  =  54.161*** 

*** P < .001 
 
  จากตารางท่ี  17 พบวา การเห็นคุณคาในตนเอง (X1) และจุดมุงหวังในอนาคต 
(X2)  เปนตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดานนิสัยการเรยีนท่ีไม
ดี (Y1) ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยการเห็นคุณคาในตนเอง (X1) เปนตัวแปรท่ีไดรับ
การคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 1 สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานนิสัยการ
เรียนท่ีไมดี (Y1) ของนักศึกษาไดรอยละ  19.10   
  สวนจุดมุงหวังในอนาคต (X2) เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมการ
ลําดับท่ี 2 สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี (Y1) ของนักศึกษา
เพิ่มข้ึนรอยละ 3.80 ท้ังนี้การเห็นคุณคาในตนเอง (X1) และจุดมุงหวังในอนาคต (X2) สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี (Y1) ของนักศึกษาไดรอยละ  
22.90   และสมการท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ี
นําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีความคลาดเคล่ือนในการทํานายเทากับ  . 375   
  สรุปไดวาเม่ือนักศึกษามีการเห็นคุณคาในตนเอง (X1) และจุดมุงหวังในอนาคต 
(X2) สูง สงผลใหพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี (Y1) ลดลง สามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
  ในรูปคะแนนดิบ  
  Y1   =   4.669 -  .336(X1) -  .251(X2)    
  ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
  Z  =  - .293 (X1) -  .243(X2) 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรการเห็นคุณคาในตนเอง 
(X1) จุดมุงหวังในอนาคต (X2) การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู 
และเพื่อน (X3)  และพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดานการหนีเรียนของนักศึกษา (Y2) 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 Y 2 

X1 1.000    
X2 .593** 1.000   
X3 .534** .585** 1.000  
Y 2 -.129** -.196** .006 1.000 

*p < .05 ,** p < .01  
 
  จากตารางท่ี  18  พบวา เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม  พบวา การเห็นคุณคาในตนเอง (X1)  จุดมุงหวังในอนาคต (X2) มีความสัมพันธทางลบกับ
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการหนีเรียนของนักศึกษา (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.01 ( r = -.129 และ r = -.196ตามลําดับ)โดยท่ีจุดมุงหวังในอนาคต (X2)   มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการหนีเรียนของนักศึกษา (Y2)  มากท่ีสุด ( r = -.196)    
  ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกัน พบวา การเห็นคุณคาในตนเอง (X1) มี
ความสัมพันธทางบวกกับจุดมุงหวังในอนาคต (X2) และการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา 
ผูปกครอง ครู และเพื่อน (X3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 (r = .593 และ.534 ตามลําดับ) 
และจุดมุงหวังในอนาคตมีความสัมพันธทางบวกกับ การสนับสนุนทางสังคม จากบิดา มารดา 
ผูปกครอง ครูและเพื่อน (X3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .585)  
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ตารางท่ี 19 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการทํานายพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนดานการหนีเรียน(Y2) ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   

 
ลําดับท่ีของตัวแปรท่ีไดรับ

คัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj R2 R2change b Beta t 

จุดมุงหวังในอนาคต (X2) -.196 .038 .036 .038 -.434 -.303 -4.839*** 
การสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดา ผูปกครอง 
ครู และ เพื่อน (X3) 

.246 .060 .055 .022 .217 .183 2.921* 

Constant  =   .2.973 S.E. est  = .573   F overall  =  11.712*** 
* p < .05 , *** P < .001   
 
  จากตารางท่ี  19 พบวา จุดมุงหวังในอนาคต (X2) และการสนับสนุนทางสังคมจาก
บิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน (X3) เปนตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนดานการหนีเรียนของนักศึกษา (Y2) โดยจุดมุงหวังในอนาคต (X2) เปนตัวแปรท่ีไดรับ
การคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี  1 สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดานการหนีเรียน
ของนักศึกษา (Y2)ไดรอยละ  3.80   
  สวนการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน(X3) เปนตัว
แปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี  2  สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดาน
การหนีเรียนของนักศึกษา (Y2) เพิ่มข้ึนรอยละ 2.20 ท้ังนี้จุดมุงหวังในอนาคต (X2)และการ
สนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และ เพื่อน(X3) สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
เส่ียงดานการเรียนดานการหนีเรียนของนักศึกษา (Y2) ไดรอยละ  6.00 และสมการท่ีไดจากการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 โดยมีความคลาดเคล่ือนในการทํานายเทากับ  . 573   
  สรุปไดวาเม่ือนักศึกษามีจุดมุงหวังในอนาคต (X2) สูง สงผลใหพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนดานการหนีเรียน (Y2) ลดลงแตการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู 
และ เพื่อน (X3)  สงผลใหพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดานการหนีเรียน (Y2) เพิ่มข้ึน สามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
  ในรูปคะแนนดิบ   
  Y2  =  2.973  -  .434 (X2)  +  .217 (X3)    
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  ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ดังนี้ 
  Z  =  -.303 (X2)  + .183 (X3)   
   
ตารางท่ี  20 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรการเห็นคุณคาในตนเอง 

(X1) จุดมุงหวังในอนาคต(X2) การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครู 
และเพื่อน (X3)  และ พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียน
(Y3)  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y 3 
X1 1.000    
X2 .593** 1.000   
X3 .534** .585** 1.000  
Y 3 -.114* -.190** -.086 1.000 

   *p < .05 ,** P < .01  
 
  จากตารางท่ี 20  พบวาเม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับตัวแปร
ตาม พบวา  การเห็นคุณคาในตนเอง(X1) จุดมุงหวังในอนาคต (X2) และการสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพ่ือน (X3) มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเส่ียงดานการ
เรียนดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียน (Y3)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ( r = -.114 
และ r = -.190 ตามลําดับ)   โดยท่ีจุดมุงหวังในอนาคต (X2) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงดาน
การเรียนดานการคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน (Y3) มากท่ีสุด (r =  -.190)   
  ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันพบวาการเห็นคุณคาในตนเอง (X1) มี
ความสัมพันธทางบวกกับจุดมุงหวังในอนาคต (X2) และ การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา 
ผูปกครอง ครู และเพื่อน (X3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ( r= .593 และ .534 ตามลําดับ)  
และจุดมุงหวังในอนาคตมีความสัมพันธทางบวกกับการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
ผูปกครอง ครู และเพื่อน (X3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r= .585) 
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ตารางท่ี 21 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการทํานายพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนดานการคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน(Y3) ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

 
ลําดับท่ีของตัวแปรท่ี

ไดรับคัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj R2 R2change b Beta t 

จุดมุงหวังในอนาคต (X2) .190 .036 .033 .036 -.345 -.190 -3.701*** 
Constant  =   3.458 S.E. est  = .734   F overall  =  13.697*** 

*** p < .001  
 
  จากตารางท่ี 21 พบวา จุดมุงหวังในอนาคต (X2) เปนตัวแปรเพียงตัวเดียวท่ีมี
ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดานการคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน (Y3) 
ของนักศึกษาไดรอยละ 3.60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีความคลาดเคล่ือนใน 
การทํานายเทากับ .734  
  สรุปไดวาเม่ือนักศึกษามีจุดมุงหวังในอนาคตสูง สงผลใหพฤติกรรมเส่ียงดานการ
เรียนดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียน(Y3)ลดลง สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
  ในรูปคะแนนดิบ   
  Y3  = 3.458   -  .345 (X2)    
  ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z  = - .190 (X2)   
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ตารางท่ี 22 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ระหวางการเห็นคุณคาในตนเอง (X1)  
จุดมุงหวังในอนาคต (X2) การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และ
เพื่อน (X3) และพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนโดยรวม (Ytotal) ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 (Ytotal) 

X1 1.000    
X2 .593** 1.000   
X3 .534** .585** 1.000  

Ytotal -.223** -.280** -.122** 1.000 
   *p < .05 , ** p < .01 
 
  จากตารางท่ี 22  พบวา เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตาม  พบวาการเห็นคุณคาในตนเอง (X1) จุดมุงหวังในอนาคต (X2) การสนับสนุนทางสังคมจาก
บิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน (X3) มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
โดยรวม (Y total) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ( r = -.223 , -.280  และ -.122 ตามลําดับ ) 
โดยท่ีจุดมุงหวังในอนาคต(X2) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนโดยรวม (Y total) มาก
ท่ีสุด  

  ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกัน พบวา  การเห็นคุณคาในตนเอง (X1) มี
ความสัมพันธทางบวกกับจุดมุงหวังในอนาคต (X2) และการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา 
ผูปกครอง ครู และเพื่อน (X3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ( r = .593และ.534 ตามลําดับ)  
และจุดมุงหวังในอนาคตมีความสัมพันธทางบวกกับการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
ผูปกครอง ครู และเพื่อนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.01 (r = .585) 
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ตารางท่ี 23 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการทํานายพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนโดยรวม(Ytotal) ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

  
ลําดับท่ีของตัวแปรท่ี

ไดรับคัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj R2 R2change b Beta t 

จุดมุงหวังในอนาคต (X2) .280 .078 .076 .078 -.352 -.280 -5.569* 
Constant  =   3.603  S.E. est  = .498   F overall  =  31.017*** 

*  p < .05 , *** p < .001 
 
  จากตารางท่ี 23 พบวา จุดมุงหวังในอนาคต (X2) เปนตัวแปรเพียงตัวเดียวท่ีมี
ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนโดยรวม (Ytotal) ของนักศึกษาไดรอยละ 
7.80  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความคลาดเคล่ือนในการทํานายเทากับ .498  
  สรุปไดวาเม่ือนักศึกษามีจุดมุงหวังในอนาคตสูง (X2) สงผลใหพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนโดยรวม (Ytotal) ลดลง ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังน้ี 
  ในรูปคะแนนดิบ  
  Y total  =  3.603  -.352 ( X2)  
  ในรูปคะแนนมาตรฐาน   
  Z   =  -.280 (X2)  
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง   “ปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1)  ระดับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน  การเห็น
คุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคต  และการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครู
และเพื่อน  2)  เปรียบเทียบพฤติกรรมดานการเรียนของนักศึกษา   จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา 
ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา  ลักษณะการพักอาศัย  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และรายไดของนักศึกษา    
3)   การเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคต  และการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  
ผูปกครอง ครูและเพื่อน  เปนตัวแปรท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมดานการเรียนของนักศึกษา   
โดยรวมและรายดาน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีท่ีกําลังศึกษาอยูใน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 1-3 และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)
ช้ันปท่ี 1-2  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน  368  คน โดยการสุมแบบแบงช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน แบงเปน 5 
สวน คือ สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา  สวนท่ี 2 แบบสอบถามการเห็น
คุณคาในตนเอง  สวนท่ี 3 แบบสอบถามจุดมุงหวังในอนาคต สวนท่ี 4 แบบสอบถามการสนับสนุน
ทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครูและเพื่อน สวนท่ี 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางโดยใช 
ความถ่ี  และรอยละ(%) วิเคราะหระดับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใชคาเฉล่ีย ( X)  และ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบคาที (t-test)  และ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว(One-Way  ANOVA) วิเคราะหตัวแปรอิสระท่ีสามารถทํานาย
ตัวแปรตามโดย ใชการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise 
Multiple Regression Analysis)  
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1.   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  พบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศชายคิดเปน 
รอยละ  54.89 เปนนักศึกษาระดับ ปวช. 1 คิดเปนรอยละ 29.08 กําลังศึกษาอยูในประเภทวิชา  
ชางอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 53.81 พักอาศัยอยูกับบิดาและ/หรือมารดา คิดเปนรอยละ 86.68 มี
คะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา 3.00 คิดเปนรอยละ 47.28 และมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายในการเรียน 
คิดเปนรอยละ 80.43 
 2.   การวิเคราะหระดับตัวแปรการเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคต  และ 
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครูและเพื่อนและพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
โดยรวมและรายดานของกลุมตัวอยาง มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะหระดับ การเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคต  และ 
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครูและเพื่อนและพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน 
พบวาจุดมุงหวังในอนาคต  การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครูและเพ่ือนและ
การเห็นคุณคาในตนเอง  อยูในระดับมาก (X = 4.203, 3.735 และ3.602 ตามลําดับ) และพฤติกรรม
เส่ียงดานการเรียนโดยรวมอยูในระดับ นอย (X = 2.123)และเม่ือพิจารณาพฤติกรรมเส่ียงดานการ
เรียนเปนรายดาน พบวา  นิสัยการเรียนท่ีไมดี การคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน การหนีเรียน  อยูใน
ระดับนอย (X  = 2.401 , 2.010 และ  1.960 ตามลําดับ) 
 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกวิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษา  ลักษณะการพักอาศัย  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และรายไดของนักศึกษา    พบวา 
  3.1 นักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักศึกษาเพศชายมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนสูงกวา
นักศึกษาเพศหญิง (X = 2.256 และ 1.962 ตามลําดับ) 

  3.2 นักศึกษาท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนไม
แตกตางกัน 

  3.3 นักศึกษาท่ีมีประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาชางอุตสาหกรรม มีพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนสูงกวาคหกรรมและพาณิชยกรรม (X =2.253 , 1.915 และ1.973 ตามลําดับ)  
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  3.4  นักศึกษาท่ีมีลักษณะการพักอาศัยตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูกับญาติ มีพฤติกรรม
เส่ียงดานการเรียนสูงกวาอยูกับบิดาและ/หรือมารดาและอยูหอพักหรือคนรูจัก (X =2.354 , 2.113  
และ 1.997 ตามลําดับ) 
  3.5 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกันมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
แตก ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมี
คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2.50 มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนสูงกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 2.50-3.00และ คะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา 3.00 (X = 
2.349, 2.186 และ 1.987 ตามลําดับ)       
  3.6 นักศึกษาท่ีมีรายไดเพียงพอและไมเพียงพอกับคาใชจายในการเรียนมี
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนไมแตกตางกัน 
 4.   การวิเคราะหตัวแปร การเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคต  และ 
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  ผูปกครอง ครูและเพื่อนเปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนรายดานและโดยรวมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  
  4.1 การเห็นคุณคาในตนเองและจุดมุงหวังในอนาคต สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดานนิสัยการเรียนท่ีไมดีไดรอยละ 22.90 และสมการท่ีไดจาก 
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .001  
  4.2   จุดมุงหวังในอนาคต   และการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา  
ผูปกครอง ครูและเพื่อน  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดานการหนีเรียนได
รอยละ  6.00 และสมการท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ท่ีนําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  

  4.3  จุดมุงหวังในอนาคต  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียนไดรอยละ 3.60 และสมการท่ีไดจากการวิเคราะห 
การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.001  

  4.4  จุดมุงหวังในอนาคต  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนโดยรวมไดรอยละ 7.80 และสมการท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่ีได  สามารถนํามาอภิปรายไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะหตัวแปร  การเห็นคุณคาในตนเอง จุดมุงหวังในอนาคต และ 
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครูและเพื่อนและระดับพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนรายดานและโดยรวม สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1.1 ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษา พบวา อยูในระดับมาก (X 
=3.602) ท้ังนี้อธิบายไดวา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา 3.00  
คิดเปนรอยละ 47.28 เมื่อพิจารณาจากขอคําถาม พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอตนเองเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับมาก จากการศึกษาของ คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1981,  
อางถึงใน อรชุมา  พุมสวัสดิ์ 2539, 14) สรุปวา ผูท่ีอยูในวัยเรียนการประสบความสําเร็จในเร่ือง 
การเรียน จะนําไปสูการเพิ่ม ความรูสึกการเห็นคุณคาในตนเอง และรายไดของนักศึกษาสวนใหญ  
มีรายไดเพียงพอกับคาใชจายในการเรียน คิดเปนรอยละ 80.43   ซ่ึงเยาวลักษณ  มหาสิทธิสวัสดิ์   
(2534:43)  สรุปวาบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี จะเกิดความม่ันใจ เนื่องจากไมตอง
พึ่งพาบุคคลอ่ืน จึงประเมินตนเองไปในทางที่มีคุณคา สวนบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ไมดี หากตองพึ่งพาผูอ่ืนก็จะประเมินตนเองในทางลบ  เม่ือพิจารณาจากขอคําถาม “ขาพเจารูสึกวา
ตนเองสามารถสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนไดตามหลักสูตรกําหนด”  มีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก (X    = 4.30)  “ขาพเจามีผลการเรียนดี”  มีคาเฉล่ียในระดับมาก (X = 3.93) “ขาพเจามี
ความต้ังใจและความพยายามในการศึกษา” มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (X  =4.13) และ “ผลการเรียน
ของขาพเจาดีข้ึนกวาภาคเรียนท่ีผานมา” มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (X =4.16) จะเห็นวานักศึกษามี
ความมุงหวังหรือความทะเยอทะยาน การพิจารณาตัดสินคุณคาในตนเองเกิดจากการเปรียบเทียบ
ผลงานและความสามารถของตนเองกับเกณฑความสําเร็จท่ีตนต้ังไว  ถาผลงานและความสามารถ
เปนไปตามเกณฑท่ีตนต้ังไวหรือดีกวา จะทําใหบุคคลเกิดการเห็นคุณคาในตนเอง ในทางตรงกัน
ขามถาผลงานและความสามารถไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว บุคคลจะคิดวาตนเองลมเหลว ซ่ึง
สงผลตอการเห็นคุณคาในตนเองของเขาดวย  คูเปอรสมิธ  (Coopersmith 1981, อางถึงใน นริสสา  
จิตรสมนึก  2540 , 13) เม่ือพิจารณาขอคําถาม “ขาพเจาไดรับความไววางใจจากบิดามารดาเร่ือง 
การเรียน มีคาเฉล่ียในระดับ มาก (X = 4.23) และ “บิดามารดาใหความไววางใจขาพเจา” มีคาเฉล่ีย
ในระดับ มาก (X  = 4.00)จะเห็นไดวาความสัมพันธภายในครอบครัว ระหวางพอแมและลูกเปน
รากฐานสําคัญในชีวิต  เด็กท่ีไดรับความรัก ความอบอุน การสนับสนุนใหกําลังใจ และการจัด 
การดูแลใหเด็กมีอิสระในขอบเขต จะทําใหเด็กเกิดความรูสึกม่ันคง เช่ือมั่นในตนเองและมีการเห็น
คุณคาในตนเอง Hamachek  (Hamachek 1987, 144;  Coopersmith  1981 อางถึงใน อรชุมา   
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พุมสวัสดิ์ 2539 , 15)    จากการพิจารณาขอคําถาม  “ผลงานของขาพเจาเปนท่ียอมรับของเพ่ือน” มี
คาเฉล่ียในระดับ มาก (X = 3.56) “เพื่อนๆยอมรับฟงความคิดเห็นของขาพเจา” มีคาเฉล่ียในระดับ 
มาก (X =3.73) “เพื่อนๆตองการใหขาพเจารวมทํางานกลุมดวย” มีคาเฉล่ียในระดับ มาก (X = 
3.73)  เนื่องจากนักเรียนอยูในวัยเรียนการมีปฏิสัมพันธกับสังคมและ กลุมเพื่อนจะชวยพัฒนา 
การเห็นคุณคาในตนเอง หากบุคคลไมไดรับการยอมรับ ไมเปนท่ีประทับใจในกลุมเพื่อนจะทําใหมี
การเห็นคุณคาในตนเองต่ําลง ดังนั้นการเปนสมาชิกของกลุมและการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนจึงสงผล
ตอการเห็นคุณคาในตนเอง  Gurney (Gurney 1987 ; Rosenberg 1965, อางถึงใน อรชุมา  พุมสวัสดิ์ 
2539 : 15)    และ สอดคลองกับการศึกษาของ นุชลดา  โรจนประภาพรรณ (2541:35) ท่ีวาสัมพันธ
ของเด็กทามกลางเพ่ือนวัยเดียวกันมีผลตอการเห็นคุณคาในตนเอง   จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึง
สงผลใหนักศึกษามีการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับมาก 
  1.2  ระดับจุดมุงหวังในอนาคตของนักศึกษา  พบวา อยูในระดับมาก (X = 
4.203)  ท้ังนี้อธิบายไดวา เปนผลมาจากการท่ีนักศึกษาสวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดาและหรือมารดา  
รอยละ 86.68  ทําใหไดรับการฝกฝนในวัยเด็กจากพอแมใหเปนผูท่ีไดรับความสําเร็จในตัวเอง พอ
แมมักต้ังความหวังไว และหวังวาลูกควรจะทําใหได  พอแมมีสวนรวมในการฝกใหลูกไดรับ
ความสําเร็จ แตอาจะมีวิธีฝกแตกตางกัน นอกจากนั้นความทะเยอทะยานของพอแมท่ีหวังใหลูกเปน
อยางไร จะเปนแบบที่หลอหลอมความหวังของพอแมท่ีมีตอเด็กตลอดชีวิต การคาดหวังของวัยรุนท่ี
ไดรับอิทธิพลจากบุคคลภายนอกอ่ืนๆ นอกเหนือจากพอแม เชน ครู เพื่อน จากการศึกษาของ  
พราวมาศ  นนทยาธร  (2520 , อางถึงใน นันทนา  จันทรฝน  2545 : 48) สรุปวา บิดามารดาหรือ
ผูปกครองมีอิทธิพลตอความคาดหวังทางการศึกษาของนักเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับขอคําถามรายขอ 
ดานครอบครัว  “ครอบครัวมุงหวังใหขาพเจาเรียนจบเพื่อจะไดมีงานทํา”   มีคาเฉล่ียในระดับมาก 
(X = 4.46)  นอกจากนั้น นักศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวา  
3.00 คิดเปนรอยละ 47.28  จากการศึกษาของ นฤมล  บุลนิม  (2529:12-13)  สรุปวา ความสามารถ
ทางการศึกษาของนักเรียน หรือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะมีผลโดยตรงตอความคาดหวังในอนาคต
ของนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  เฮอรล็อกค  (Hurlock. 1974:187-191 อางถึงใน 
นันทนา  จันทรฝน  2545 : 10) กลาววา  บุคคลท่ีประสบความสําเร็จเสมอๆ มีแนวโนมในการต้ัง
ความคาดหวังวาจะไดรับความสําเร็จอีกในอนาคตในทางตรงกันขามบุคคลท่ีผิดหวังซํ้าๆ กันมักคิด
วาจะลมเหลวอีก ความคิดเชนนี้จึงมีผลตอความคาดหวังในอนาคตวาจะต้ังไดเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริงหรือไม    ดวยเหตุนี้ จึงทําใหนักศึกษามีจุดมุงหวังในอนาคตอยูในระดับมาก 
  1.3 ระดับการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครูและเพ่ือนของ
นักศึกษา  พบวาอยูในระดับมาก (X =3.735)   ท้ังนี้อธิบายไดวา นักศึกษาพักอาศัยอยูกับบิดาและ
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หรือมารดา รอยละ 86.68 ทําใหไดรับการดูแลเอาใจใส ความรัก ความหวงใย ความไววางใจ
คําแนะนําจากครอบครัวเปนผลใหนักศึกษารูสึกวาตนเองเปนท่ีรัก เปนท่ีใสใจและเปนสมาชิกคน
หนึ่งของครอบครัว ซ่ึงแหลงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นองถือวามี
ความสําคัญมากท่ีสุดเพราะเปนบทบาทตั้งแตวัยเด็กและเปนแหลงถายทอดคานิยม ความเช่ือ  
แบบแผนพฤติกรรมและประสบการณตางๆ ในชีวิต ครอบครัวเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมท่ีมี
ความสําคัญและใกลชิดกับบุคคลมากท่ีสุด (ดวงเดือน  มูลประดับ 2541 : 47) และรายไดของ
นักศึกษาเพียงพอกับคาใชจายในการเรียนคิดเปนรอยละ  80.4 ทําใหนักศึกษาไดรับการดูแลในเร่ือง
วัตถุส่ิงของท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันและอุปกรณตางๆ ในการศึกษาเลาเรียน  จากการศึกษาของ   
สุมณฑา กบิลพัตร (2540 : 48, อางถึงใน มธุรส วงศคุณันดร 2547 : 116)   สรุปวา ผูท่ีมีรายไดของ
ครอบครัวเพียงพอจะเปนผูท่ีสามารถตอบสนองตอความจําเปนพื้นฐานของชีวิตตลอดจนมีโอกาส
ใชแหลงบริการทางสังคมไดดีกวา ทําใหนักเรียนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเพียงพอเปน
สวนมากมีโอกาสไดรับการดูแลเอาใจใส การสนับสนุนดานการศึกษา วัตถุส่ิงของตางๆ ท่ีตน
ตองการ  และเม่ือพิจารณาแรงสนับสนุนทางสังคมเปนรายขอ  พบวา นักศึกษาไดรับแรงสนับสนุน
ทางสังคม ดานอารมณจากบิดามารดามากท่ีสุด จากขอคําถาม “บิดามารดา ผูปกครอง ใหการ
สนับสนุนขาพเจาทุกเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอการเรียน” นักศึกษาสวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดา
มารดา ทําใหเกิดความผูกพันกับครอบครัว ซ่ึงมีอิทธิพลตอนักศึกษาตั้งแตวัยเด็ก จนถึงวัยนี้เพราะ
นักศึกษามีความตองการทางดานอารมณและสังคม การศึกษาของ เฮาส (House 1981, อางถึงใน 
วรัญญา  มุนินทร 2541 : 35) ศึกษาพบวา การไดรับแรงสนับสนุนดานอารมณจากบุคคลรอบขาง  
ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวาหวงใย ใหความไววางใจ  การไดรับการสนับสนุนดานการคิด  
การตัดสินใจ ซ่ึงเกิดจากการยอมรับนับถือ เห็นคุณคาในตนเองและนักศึกษาไดรับแรงสนับสนุน
ทางสังคมดานวัตถุ จากบิดามารดา ผูปกครองมากที่สุด เม่ือพิจารณาขอคําถาม “ขาพเจาไดรับ
คาใชจายดานการเรียนจากผูปกครอง” และ “ขาพเจาไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณการเรียนจาก
บิดามารดาผูปกครอง” มีคาเฉล่ียในระดับมาก (X = 4.30 และX = 4.29 ตามลําดับ) เนื่องจาก
ชีวิตประจําวันของนักศึกษาสวนใหญอยูกับครอบครัว มีความสัมพันธกับครอบครัว ท่ีพรอมจะให
ความชวยเหลือเกี่ยวกับคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับกิจกรรมหรืออุปกรณท่ีตองใชในการเรียน โดย
นักศึกษามีรายไดเพียงพอกับคาใชจายในการเรียน จึงสามารถท่ีจะหาวัตถุส่ิงของท่ีจําเปนและส่ิง
อํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาไดและนักศึกษาไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล
ขาวสาร จากบิดามารดา ผูปกครองมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาขอคําถาม “บิดามารดา ผูปกครองสอนให
ขาพเจาตั้งใจเรียน” และ “บิดามารดา ผูปกครอง ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกคบเพ่ือน” มีคาเฉล่ีย
ในระดับมาก (X  = 4.26 และX = 4.12 ตามลําดับ) เปนเพราะ นักศึกษาอยูในชวงวัยรุนซ่ึงเปน 
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หัวเล้ียวหัวตอของชีวิตท่ีกําลังศึกษาเลาเรียน บิดามารดา ผูปกครองจึงมีความหวงใย โดยการให
คําแนะนําส่ังสอนมากกวาครูและเพื่อน ดวยเหตุผลดังกลาวมาแลวจึงสงผลใหนักศึกษาไดรับ 
แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก 
  1.4 ระดับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนโดยรวมของนักศึกษา พบวาอยูในระดับ
นอย (X =2.123)   และเม่ือพิจารณาพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนเปนรายดาน พบวา ดานนิสัย 
การเรียนท่ีไมดี ดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียน  และดานหนีเรียน  อยูในระดับนอย  
(X = 2.401, 2.010 และ 1.960 ตามลําดับ) ท้ังนี้อธิบายไดวา นักศึกษาสวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดา
และ/หรือมารดา คิดเปนรอยละ 86.68 การท่ีมีบิดาและ/หรือมารดาอยูดวยทําใหนักศึกษามีโอกาส
ไดรับความรัก ไดรับการดูแลเอาใจใส มีท่ีปรึกษาคอยแนะนําส่ังสอนในทางที่เหมาะสม ซ่ึง
ครอบครัวเปนสถาบันท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กเปนสถาบันแรกท่ีใหการอบรมดานจิตใจแก
เด็กตลอดเวลา เสริมสรางอุปนิสัยสวนตัวของเด็ก อารมณของเด็กมีจุดเร่ิมตนมาจากท่ีบาน สุชา 
จันทนเอม (2545 : 105, อางถึงใน มธุรส วงศคุณันดร 2547 : 117)  สงผลใหมีพัฒนาการทางดาน
รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาท่ีดี ทําใหนักศึกษามีแรงจูงใจตอการปรารถนาในดานการเรียน
เปนอยางมาก เม่ือเขามาศึกษาเลาเรียนก็สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆไดดี สอดคลองกับ
การศึกษาของ สุทธินี  กลํ่ากลอมจิตร(2547 : 133)  สรุปวา นักเรียนท่ีมีการพักอาศัยอยูกับบิดา
มารดาหรืออยูกับญาติมีคานิยมในการปฏิบัติตนโดยรวมเหมาะสมมากกวานักเรียนท่ีมีการพักอาศัย
อยูกับเพื่อนหรืออยูตามลําพัง ซ่ึงการไมไดรับการดูแลจากบิดามารดาอาจกอใหเกิดปญหาตางๆ
ตามมามากมาย เชน หนีเรียน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนตน  และการเรียนสายอาชีพ
นักศึกษาจะพบเพ่ือนที่มีท้ังเพศหญิงและเพศชาย ท้ังท่ีเรียนอยูในสาขาเดียวกันและตางสาขาซ่ึง
นักศึกษาอยูในชวงวัยรุนโดยธรรมชาติท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความตองการคบหาสมาคมกับ
เพ่ือนท้ังเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศ ดังนั้นการคบเพ่ือนจึงมีความสําคัญตอชีวิตวัยรุนเปน
อยางมาก (สุรชัย เจ็ดพี่นองรวมใจ 2544 : 29) เพราะนอกจากครอบครัวแลววัยรุนจะมีความใกลชิด
กับเพื่อนมากท่ีสุด จากการศึกษาของ กิตติกร มีทรัพย (2527 : 237 - 238, อางถึงใน บําเพ็ญ วชังเงิน 
2541 : 18) สรุปวา อิทธิพลของกลุมเพื่อนท่ีมีตอนักเรียนวัยรุน มีท้ังดีและไมดี กลุมเพื่อนมีอิทธิพล
ตอการเรียนของนักเรียนวัยรุน หลายดาน เชน ถาคบเพื่อนท่ีเปนกลุมสนใจการเรียนก็จะชักนํากัน
ใหสนใจการเรียน ขยัน อดทน และขวนขวายแสวงหาความรู เพ่ิมเติมทําใหประสบความสําเร็จใน
การเรียน นอกจากนั้นนักศึกษาสวนใหญมีคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา 3.00 คิดเปนรอยละ 47.28 ซ่ึง
ผลการเรียนเปนเคร่ืองชี้ความสามารถของนักเรียนในการศึกษาเลาเรียนและการสนใจเรียน ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ ลดาวัลย พรอนัน- ตชัย (2548 : 21) สรุปวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความสําคัญตอนิสัยทางการเรียน หากนิสัยทางการเรียนดีก็สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีนิสัยและทัศนคติในการเรียนท่ีดีกวา นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า   ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงทําใหพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
โดยรวมและรายดาน ไดแก ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี ดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียน และ 
ดานหนีเรียน อยูในระดับนอย 
 2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก  เพศ ระดับการศึกษา ประเภท
วิชาท่ีกําลังศึกษา ลักษณะการพักอาศัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และรายไดของนักศึกษา สามารถ
อภิปรายตามสมมติฐานการวิจัยไดดังน้ี 
  2.1 จากสมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีวานักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนแตกตางกัน ผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษาท่ีมีเพศตางกันมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงสอดคลองกับสมมติฐานโดยนักศึกษาเพศชายมี
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนสูงกวานักศึกษาเพศหญิง (X = 2.256 และ1.962 ตามลําดับ) ท้ังนี้
อธิบายไดวาเนื่องจากนักศึกษาสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 54.89 และสวนใหญเปนนักศึกษา
ระดับ ปวช.1 รอยละ 29.08 ซ่ึงเปนนักเรียนใหมยอมมีปญหาในการปรับตัวกับสภาพแวดลอมใหม 
จากระบบการเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีครูประจําช้ันคอยดูแลใกลชิด มาสูระบบการเรียนสายอาชีพ 
ท่ีคอนขางเปนอิสระและตองพึ่งตนเอง รับผิดชอบตนเองในการเรียน การคบเพ่ือนใหม ระบบ 
การเรียนมีเวลาวางมากข้ึน อีกท้ังสถานศึกษาอยูใกลศูนยการคาและแหลงบันเทิงมากมาย ซ่ึงส่ิงท่ี
นักศึกษาตองเผชิญดังกลาวมีผลตอพฤติกรรมดานการเรียนของนักศึกษาหากไมสามารถปรับตัว 
เชน เพื่อนชวนไปเท่ียว เลนเกมส ดื่มสุรา หนีเรียนฯลฯ จึงเปนเหตุใหมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน 
และจากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมามักพบวานักศึกษาเพศชายจะมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนสูง
กวานักศึกษาเพศหญิง เนื่องจากชวงวัยรุนเพศชายมีส่ิงแวดลอมท่ีจูงใจในทางไมดีมากมาย เชน  
การสูบบุหร่ี ยาเสพติดและการเลนการพนัน การคบเพ่ือนเกเร ฯลฯ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
ชุมมาศ  กัลยา (2530 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอเจตคติ เกี่ยวกับการประพฤติตนไม
เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพและวัยของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนชายมีการประพฤติ
ตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัยสูงกวานักเรียนหญิง และสอดคลองกับการศึกษาของ อภิรัฐ  
จันทรเทพ (2546 : 98) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปญหาของนักเรียนวัยรุนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแกน พบวา เพศชายมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ปญหาวัยรุน เชน หนีเรียน, การมาโรงเรียนสาย 
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  2.2 จากสมมติฐานขอท่ี 2   ท่ีวานักศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรม
เส่ียงดานการเรียนแตกตางกัน    ผลการวิเคราะหพบวานักศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มี
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน อธิบายไดวา นักศึกษาท่ี
กําลังศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. อยูในชวงวัยรุน ซ่ึงมีอายุอยูระหวาง 15-19 ป เปนวัยแหง 
หัวเล้ียวหัวตอของชีวิต ผลลัพธของพฤติกรรมในวัยนี้จะมีผลตอบุคคลในระยะยาวท้ังดานการเรียน 
การทํางาน เจตคติท่ีมีตอส่ิงตางๆในสังคม ความสับสนในบทบาท จึงอาจทําใหวัยรุนไมรูวา 
การปฏิบัติตัวอยางไรจึงจะเหมาะสม เปนวัยแหงการเปล่ียนแปลง ท้ังรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา จากการศึกษาของ มธุรส  วงศคุณันดร (2547 : 2) สรุปวา โดยธรรมชาติวัยรุนตองการ
เปนอิสระ ตองการเปนตัวของตัวเอง มักจะใชอารมณเหนือเหตุผล ใจรอนวูวาม เช่ือเพื่อนและคน
อ่ืนมากกวาคนในครอบครัว งายตอการถูกชักจูง ไมวาจะเปนเร่ืองการเรียน หรือการคบเพ่ือน 
นอกจากนั้นนักศึกษาทั้งระดับปวช.และปวส. มีสภาพแวดลอมในการเรียนคลายคลึงกัน ไมวาจะ
เปนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดใหกับนักศึกษา เพื่อน ครู และระบบการเรียน ดังนั้นนักศึกษา ระดับ 
ปวช. และ ปวส. ซ่ึงเปนวัยรุนจึงมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนไมแตกตางกัน 
  2.3  จากสมมติฐานขอท่ี 3 ท่ีวานักศึกษาท่ีมีประเภทวิชาท่ีกําลังศึกษาตางกัน มี
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนแตกตางกัน ผลการวิเคราะหพบวากลุมท่ีมีความแตกตางกันคือ  
ชางอุตสาหกรรม คหกรรมและพาณิชยกรรม ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จงึ
สอดคลองกับสมมติฐาน ท้ังนี้ นักศึกษาชางอุตสาหกรรม มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน สูงกวา 
คหกรรมและพาณิชยกรรม (X = 2.253, 1.915 และ 1.973 ตามลําดับ) สามารถอธิบายไดวา  
การเรียนสายอาชีพแตละประเภทวิชาสามารถรับผูสมัครเขาศึกษาตอไดจํานวนจํากัด ผูสมัคร 
สวนใหญท่ีเปนเพศชายมีคานิยมในการสมัครเขาศึกษาในประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมเปนอันดับ 
1 ซ่ึงสาขาท่ีมีจํานวนผูสมัครสูงเชน สาขาชางยนต สาขาชางไฟฟากําลัง สาขาอิเล็กทริอนิกส ทําให
มีการสอบแขงขันกันสูงและผูท่ีมีความสามารถสอบเขาเรียนไดสวนใหญมีผลการเรียนดี มีความ
ตั้งใจเรียนซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ลดาวัลย พรอนันตชัย (2548 : 21) ท่ีกลาววา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีความสําคัญตอนิสัยการเรียน นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีนิสัยและ
ทัศนคติในการเรียนดีกวา นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า สวนผูท่ีมีผลการเรียนต่ําจะสอบ
คัดเลือกไดในสาขาวิชาท่ีมีผูเลือกเรียนนอย ทําใหนักศึกษาไดเรียนในสาขาท่ีตนไมชอบหรือไม
ถนัดสงผลใหไมสนใจเรียน  จึงทําใหนักศึกษาท่ีเ รียนบางสาขาวิชาท่ีอยู ในประเภทวิชา 
ชางอุตสาหกรรมมีพฤติกรรมเส่ียง ดานการเรียนสูงกวาประเภทวิชาอ่ืน สวนนักศึกษาที่มีประเภท
วิชาพาณิชยกรรมมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนรองลงมา เนื่องจากการเรียนประเภทวิชานี้เปนท่ี
นิยมและความตองการของผูสมัครเชนเดียวกับประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมตางกันท่ีประเภทวิชานี้ 
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สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวนมากผูสมัครตองมีความรูความสามารถเฉพาะในแตละสาขา เชน 
สาขาการบัญชี ผูเรียนควรมีความสามารถดานการคํานวณเปนหลัก สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจควรมี
ความสามารถดานคอมพิวเตอรเปนหลัก เปนตน ดังนั้นเม่ือนักศึกษาผานการคัดเลือกเขามาเรียน 
สวนหนึ่งสามารถปรับตัวไดกับการเรียนแตนักศึกษาบางสวนปรับตัวไมได เกิดความเครียดหรือ
สับสนประกอบกับนักศึกษาสวนใหญอยูในระดับ ปวช.1 ซ่ึงเปนชวงวัยรุน ท่ีผานการเขมงวด
กวดขันเร่ืองกฎระเบียบมาจากโรงเรียนเดิม มาพบการเรียนท่ีคอนขางเปนอิสระและพบเพื่อนใหม
หากเปนนักศึกษาที่ขาดความเช่ือม่ันในตนเอง ไมสามารถแยกความถูกตองเหมาะสมในการปฏิบัติ
ตนดานการเรียนได จะตามเพื่อนไปกระทําส่ิงท่ีไมเหมาะสมได รวมทั้งการคบเพ่ือนตางเพศดวยจึง
เกิดปญหาตามมาเชน หนีเรียน มีความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศกอนวัยอันควร ตั้งครรภ เปนตน จึง
เปนสาเหตุใหประเภทวิชานี้มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนรองลงมา  สวนประเภทวิชาคหกรรมมี
จํานวนผูเลือกเรียนนอยบางสวนไมชอบเรียนในสาขานี้แตสอบสาขาท่ีตนตองการไมไดจึงตองเรียน 
แมจะมีปญหาบางแตเนื่องจากมีผูเรียนจํานวนนอยทําใหครูท่ีรับผิดชอบสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง
จึงมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนนอยกวาประเภทวิชาท่ีกลาวมา  
  2.4 จากสมมติฐานขอท่ี 4 ท่ีวานักศึกษาท่ีมีลักษณะการพักอาศัยตางกันมี
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสอดคลองกับ
สมมติฐาน โดยนักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูกับญาติมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนสูงสุด รองลงมาคือพัก
อาศัยอยูกับบิดามารดา และพักอาศัยอยูหอพักหรือคนรูจัก  (X = 2.354, 2.113, 1.972 ตามลําดับ) 
อธิบายไดวา การที่นักศึกษาพักอาศัยอยูกับญาติ หากไดรับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดจากญาติ ก็
เปรียบเสมือนดาบสองคม กับนักศึกษา ซ่ึงอยูในชวงวัยรุน ท่ีมีความเปล่ียนแปลงท้ังดานรางกาย 
อารมณ ฯลฯ และตองการความอิสระ ชอบอยูตามลําพัง  เม่ือนักศึกษาไดรับการดูแลเอาใจใสอยาง
ใกลชิดจากญาติอาจทําใหนักศึกษารูสึกเกรงใจ สับสน วิตกกังวล อึดอัด จนเกิดความเครียด ตองหา
ทางออกดวยการคบเพื่อน หากคบเพ่ือนไมดีก็เกิดปญหาตามมา แตถาหากนักศึกษาไดรับการดูแล
เอาใจใสจากญาติไมเหมาะสม เม่ือนักศึกษาเกิดปญหาไมสามารถขอคําปรึกษาได ยอมสงผลกระทบ
ตอนักศึกษาดานการเรียนเชนกัน จึงทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงสูงเม่ือพักอาศัยอยูกับญาติ สวน
นักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูกับบิดาและหรือมารดา แมจะไดรับความรักความอบอุนจากบิดาและหรือ
มารดา แตในสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหบิดามารดาตองไปประกอบอาชีพนอกบาน มีผลตอ
การการดูแลเอาใจใสนักศึกษาลดนอยลง  นักศึกษาจึงหันไปสนใจเพ่ือน และใหความสําคัญของ
เพื่อนมากกวาบิดามารดา หากคบเพื่อนไมดีสงผลตอพฤติกรรมท่ีมีปญหาดานการเรียนตามมา
เชนกัน สวนกรณีนักศึกษาพักอาศัยอยูหอพักหรือคนรูจัก มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนนอยท่ีสุด 
อาจเนื่องมาจากธรรมชาติของนักศึกษาซ่ึงอยูในชวงวัยรุนซ่ึงสุชา จันทนเอม (2548 : 39) กลาววา
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เด็กมีความตองการเปนอิสระภาพและการเปนตัวของตัวเอง ชอบอยูตามลําพัง มีหองอยูเปนสัดสวน 
มีของใชสวนตัวและตองการพบกับส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางไปจากบาน มีหลายส่ิงหลายอยางท่ี 
นาคนหาเรียนรู  ทําใหวัยรุนเกิดความตื่นเตนและมีความสุขท่ีไดอยูกับเพื่อนในวัยเดียวกัน จึงทําให
นักศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนดังกลาวนอยลง 
  2.5 จากสมมติฐานขอท่ี 5 ท่ีวานักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกันมี
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 จึงสอดคลองกับ
สมมติฐาน อธิบายไดวา ผลการเรียนเปนเคร่ืองช้ีความสามารถของนักศึกษาในการศึกษาเลาเรียน 
จากการศึกษาของ ทศพร อันสงคราม (2544 : 4, อางถึงใน สมลักษณ ขาวเจริญ 2548 : 1) ท่ีพบวา 
ปญหาของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่านักเรียนจะรูสึกทอแท เบ่ือหนาย ไมมีเปาหมายใน
การเรียน ขาดความกระตือรือรน และไมเห็นความสําคัญของการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของ ปนัดดา เพ็ชรสิงห (2530, อางถึงใน อภิรัฐ จันทรเทพ 2546 : 101) พบวา ปญหาการหนี
โรงเรียนของนักเรียนวัยรุน เกิดจากปญหาสวนตัวท่ีเกี่ยวของกับการมีผลการเรียนไมดี ทําใหเบ่ือ
การเรียน มักชอบเท่ียวเตร ตามยานศูนยการคา ชอบสูบบุหร่ี ดื่มสุรา และเลนการพนัน สวน
นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ยอมเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความม่ันใจในความ
สารถของตน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ปราณี เพ็ชรศิริ (2549 : 50) สรุปวา นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีนิสัยทางการเรียนท่ีดีกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
  2.6 จากสมมติฐานขอท่ี 6 ท่ีวา นักศึกษาที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมเส่ียงดาน
การเรียนแตกตางกัน  ผลวิเคราะหพบวานักศึกษาท่ีมีรายไดตางกัน  มีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน
ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน  อธิบายไดวานักศึกษาท่ีเลือกเรียนสายอาชีพสวน
ใหญมุงหวังเม่ือสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ปวส. จะทํางานประกอบอาชีพชวยเหลือ
ครอบครัวมากวาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญไดรับรายไดจากบิดามารดาหรือ
ผูปกครองมาไมมากนักจึงไมสามารถท่ีจะใชจายไดอยางฟุมเฟอยและนักศึกษามีความเขาใจสภาพ
เศรษฐกิจของตนเองและครอบครัววาตองชวยพอแมหรือผูปกครองประหยัด จึงอาจสงผลให
นักศึกษาท่ีมีรายไดตางกันมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ
รัชนีกร เศรษโฐ (2532 :100, อางถึงใน สุทธิณี  กลํ่ากลอมจิตร 2547 : 132) สรุปวา วัยรุนตองทํา
ความเขาใจและปฏิบัติใหไดวาหนาท่ีอันแทจริงของวัยรุนคือ รํ่าเรียนหนังสือ ชวยพอแมประหยัด รู
วาส่ิงใดควรทําไมควรทํา ส่ิงใดควรบริโภค ส่ิงใดไมควรบริโภค ไมทําตัวฟุงเฟอฟุมเฟอย เหอเหิม 
และท่ีสําคัญท่ีสุดคือไมสรางความเดือดรอนใหกับฐานะทางเศรษฐกิจและสุขภาพจิตของครอบครัว  
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 3.   ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระ การเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคตและ
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน ท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียน ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  สามารถอภิปรายผล
ตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี7 ดังนี้ 
  ผลการวิเคราะหพบวา  การเห็นคุณคาในตนเอง และ จุดมุงหวังในอนาคต 
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดีของนักศึกษา ได 
รอยละ 22.90  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้ สอดคลองกับสมมติฐาน
โดยสามารถอภิปรายไดดังนี้ 

  การเห็นคุณคาในตนเอง เปนตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับท่ี 1 
สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน  ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดีของนักศึกษา ไดรอยละ 
19.10 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ  พบวา การเห็นคุณคาในตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียน ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .001 แสดงวานักศึกษาที่มี
การเห็นคุณคาในตนเองสูง จะมีพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานนิสัยการเรียนไมดีต่ํา  ท้ังน้ีอธิบาย
ไดวา  นักศึกษามีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถในการทํากิจกรรมหรือการแกปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการเรียน ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี เพราะนักศึกษาประเมิน
ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนของตนเองในดานดีเกี่ยวกับความสามารถ การยอมรับ การนับถือ ความ
ภาคภูมิใจ ความสําเร็จ  ตลอดจนการยอมรับจากสังคม ดังนั้นการเห็นคุณคาในตนเองเปนปจจัย
หนึ่งท่ีเกี่ยวของและมีอิทธิพลตอปญหาพฤติกรรมเส่ียงดวย  จากการพิจารณาเปนรายขอพบวา 
สวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก การเรียนของนักศึกษา หากนักศึกษาเห็นคุณคาในตนเองแลวก็
จะสามารถปองกันพฤติกรรมท่ีเปนปญหาดานการเรียนได 
  จุดมุงหวังในอนาคต  เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับท่ี 2 
สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดีไดเพิ่มข้ึนรอยละ 3.80 ท้ังนี้
การเห็นคุณคาในตนเองและจุดมุงหวังในอนาคตสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียน ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี  ไดรอยละ 22.90 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ พบวา จุดมุงหวังใน
อนาคตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดีอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ .001   แสดงวา เม่ือนักศึกษามีจุดมุงหวังในอนาคตสูง ก็มีแนวโนมท่ีจะมี
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดีต่ํา ท้ังนี้อธิบายไดวาปจจุบันการเรียน 
การสอนสายอาชีพไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการเปนอยางมากเพราะเมื่อนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาสามารถทํางานไดตรงกับความตองการของสถานประกอบการ ดังนั้นผูท่ีเลือกเรียนสาย
อาชีพจึงมีความคาดหวังวาเม่ือเรียนแลวจะสําเร็จการศึกษาและมีงานทํา ดังนั้นผูท่ีมีจุดมุงหวัง
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ดังกลาวเม่ือเขาเรียนจึงมีความต้ังใจเรียน มาเรียนสม่ําเสมอ เขาเรียนตรงเวลามีการวางแผนการเรียน
ท่ีดีแกไขขอบกพรองดานการเรียนของตนเอง ชวยเหลือครูอาจารย เพื่อจะไดสําเร็จการศึกษาดังท่ี
ตนต้ังใจไว ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากแบบสอบถามดานการศึกษาท่ีวา “ขาพเจาเช่ือวาผลการเรียน
จะเปนอยางไรขึ้นกับตัวเอง” มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.66) “ขาพเจาเช่ือวาการศึกษาจะ
ทําใหมีงานทําท่ีม่ันคง” มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.53)  และ“ขาพเจาต้ังใจเรียนเพื่อจะ
ไดมีอนาคตท่ีดี” มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.30) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  
ทิพวรรณ   สุวรรณประเสริฐ (2541) สรุปวา นักเรียนท่ีมีการคาดการณไกล เห็นความสําคัญของ
ผลดีผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถวางแผนปฏิบัติตนทางการเรียนได นักเรียนจะเห็นถึง
ความสําคัญทางการเรียน เห็นประโยชนของการต้ังใจเรียน เปนผูท่ีมีความสามารถนําไปใชใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพท่ีมีความม่ันคง  
  การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน ไมสามารถ
ทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี ของนักศึกษาได  ถึงแมการสนับสนุน
ทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน  จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงดานการ
เรียน ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดี ท้ังนี้เนื่องจากนักศึกษาท่ีเลือกเรียนสายอาชีพเพราะรับรู
ความสามารถทางการเรียนของตนมีผลการเรียนต่ําโดยเฉพาะในรายวิชาพื้นฐาน หากเรียนตอสาย
สามัญก็เกรงวาจะสอบแขงขันไมได  จากการศึกษาของมอรริส (Morris 1961 : 23) พบวานักเรียนท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีคะแนนนิสัยในการเรียนและทัศนคติในการเรียนสูงกวานักเรียนท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิต่ํา  ถึงแมวาเม่ือศึกษาในระดับ ปวช. นักศึกษาสวนใหญจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา 3.00 รอยละ 47.3 จากการศึกษาของ ฮิลเดรท (Hildreth:1966, อางถึงใน 
นุศรา  สรรพกิจกําจร 2539) พบวา เด็กฉลาดท่ีไมประสบผลสําเร็จทางการเรียนนั้นมีสาเหตุ
เนื่องมาจากมีนิสัยการเรียนท่ีไมดี ขาดความสนใจในการเรียน แมนักศึกษาจะไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมดานอารมณ  ดานวัตถุ และดานขอมูลขาวสาร จากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก(X = 3.78 , X = 3.65 และX = 3.74 ตามลําดับ) ดังนั้นการสนับสนุนทาง
สังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน จึงไมสามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน 
ดานนิสัยการเรียนท่ีไมดีของนักศึกษาได 
 4.   ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระ การเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคตและ
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพ่ือน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียน ดานการหนีเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  สามารถอภิปรายผลตาม
สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 8  ดังนี้ 
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  ผลการวิเคราะหพบวา  จุดมุงหวังในอนาคตและการสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา ผูปกครอง ครู และเพ่ือน เปนตัวแปรท่ีเขาสมการทํานาย โดยสามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการหนีเรียนของนักศึกษา ไดรอยละ 6.00  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้ สอดคลองกับสมมติฐานโดยสามารถอภิปรายไดดังนี้ 

  จุดมุงหวังในอนาคต เปนตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับท่ี 1 
สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการหนีเรียน ไดรอยละ 3.80 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธ  พบวา จุดมุงหวังในอนาคต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดาน 
การหนีเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อธิบายไดวาเม่ือนักศึกษามีจุดมุงหวังใน
อนาคตสูง จะทําใหพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการหนีเรียนตํ่า เนื่องจากนักศึกษาอยูในชวง
วัยรุน เปนวัยแหงการเปล่ียนแปลงท้ังดานรางกายและจิตใจ เชน การเปล่ียนแปลงดานขนาด 
น้ําหนัก ของรางกาย การเปล่ียนแปลงความสนใจ ความไมม่ันใจเกี่ยวกับตนเอง ในชวงนี้ วัยรุนชาย
และวัยรุนหญิงจะเร่ิมวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง ในดานการศึกษาและอาชีพ (เนตรชนก  
พุมพวง  2546:22) และเม่ือพิจารณาจุดมุงหวังในอนาคตดานการศึกษา “แมการเรียนบางคร้ังจะ 
นาเบ่ือแตขาพเจาก็ไมยอมแพ” มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (X = 3.96) และ “ขาพเจาพยายามต้ังใจ
เรียนเพ่ือจะไดประสบความสําเร็จตามท่ีมุงหวังไว” มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก(X = 4.30) และเม่ือ
พิจารณาจุดมุงหวังในอนาคตดานอาชีพ “ขาพเจามุงหวังจะประกอบอาชีพตามท่ีไดเรียนมา” มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (X = 4.06) และ “ขาพเจาต้ังใจเรียนเพ่ือใหพอแมภูมิใจ” มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากท่ีสุด(X = 4.50) จากการท่ีนักศึกษามีจุดมุงหวังในส่ิงเหลานี้สูง ซ่ึงเปนผลมาจาก 
ความมุงหวังของตนเอง และผูปกครอง จะทําใหนักศึกษา มีความต้ังใจเรียน หม่ันฝกทบทวน
บทเรียน ทําการบานท่ีครูมอบหมาย สนใจตอการสอนของครู พฤติกรรมดังกลาวจะทําใหนักศึกษา
มีการหนีเรียนตํ่า 

  การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน เปนตัวแปรท่ี
ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับท่ี 2 สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดาน 
การหนีเรียนไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.20 โดยจุดมุงหวังในอนาคต และการสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา ผูปกครอง ครู และเพ่ือน สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการหนี
เรียนไดรอยละ 6.00 เม่ือพิจารณาความสัมพันธพบวา  การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา 
ผูปกครอง ครู และเพ่ือน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการหนีเรียน แต
เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางจุดมุงหวังในอนาคตกับการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา 
ผูปกครอง ครู และเพื่อน พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 (r = .585) 
ท้ังนี้อธิบายไดวานักศึกษาไดรับ การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพ่ือน 
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อยูในระดับมากการท่ีบุคคลเช่ือวาตนมีบุคคลรอบขางคอยใหกําลังใจ ชวยเหลือในดานขอมูล
ขาวสารหรือวัตถุส่ิงของ  เม่ือมีปญหาดานการเรียน มักไมเลือกวิธีการหนีเรียนมาใชแกปญหา 
เพราะการหนีเรียนไมไดทําใหปญหาดานการเรียนลดลง การท่ีนักศึกษาไดรับความรัก ความเอาใจ
ใส จากบิดามารดา ผูปกครอง ครูและเพื่อน ทําใหมีกําลังใจตอสูอุปสรรคท่ีเกิดจากการเรียนรวมทั้ง
ไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนดานการเงิน วัสดุ อุปกรณการเรียนรวมท้ังคําแนะนําตางๆ
เกี่ยวกับการเรียน ทําใหนักศึกษามีความพรอม และเกิดความม่ันใจท่ีจะแกปญหาหรืออุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการเรียนใหสําเร็จ 
  การเห็นคุณคาในตนเอง  เปนตัวแปรท่ีไมไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการ อาจ
อธิบายไดวาจากการพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน พบวา การเห็นคุณคาใน
ตนเอง เปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับจุดมุงหวังในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (r = 
.593) ซ่ึงเม่ือจุดมุงหวังในอนาคตเปนตัวทํานายท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการแลว จึงมีผลทําให
สัมประสิทธ์ิถดถอยของการเห็นคุณคาในตนเองตํ่าลง  จึงไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียน ดานการหนีเรียนได 
 5. ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระ การเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคตและ
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพ่ือน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียน ดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  สามารถ
อภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 9 ดังนี้ 
  ผลการวิเคราะหพบวา  จุดมุงหวังในอนาคต เปนตัวแปรท่ีเขาสมการทํานาย โดย
สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียนของนักศึกษา ได
รอยละ 3.60  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้ สอดคลองกับสมมติฐาน
โดยสามารถอภิปรายไดดังนี้ 
  จุดมุงหวังในอนาคต เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการเพียงตัวเดียวท่ี
สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียน เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ  พบวา จุดมุงหวังในอนาคต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดาน 
การคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 แสดงวา นักศึกษาท่ีมีจุด
มุงหวังในอนาคตสูงจะมีพฤติกรรมส่ียงดานการเรียน ดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียนตํ่า ท้ังนี้
อธิบายไดวาหากนักศึกษามีความหวังหรือเช่ือวาจะประสบความสําเร็จในอนาคตจะทําใหเกิด 
ความมานะพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายโดยเห็นความสําคัญของผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
ตลอดจนสามารถวางแผนและปฏิบัติตามแผนท่ีไดวางไว ซ่ึงจุดมุงหวังในอนาคตดานการศึกษาของ
นักศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก(X = 4.28)  จากการศึกษาของ  กรรณิกา  นาควัชระ 
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(2535:บทคัดยอ อางถึงใน นันทนา  จันทรฝน 2545:49) พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคาดหวัง
ทางการศึกษาสูงสุดในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเปนสวนใหญ 
แตมีความใฝฝนสูงสุดทางการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญา 
  การเห็นคุณคาในตนเอง ไมสามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดาน 
การคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียนได ถึงแมการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
เส่ียงดานการเรียน ดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียน ท้ังนี้เนื่องจากการเห็นคุณคาในตนเองของ
บุคคลจะมีสูงหรือตํ่าเร่ิมจากบิดามารดาเพราะใหการอบรมเล้ียงดูอยางใกลชิดหากบิดาใหความรัก
ความอบอุน บุคคลยอมเกิดความม่ันใจ กลาแสดงออก ซ่ึงสงผลถึงการเห็นคุณคาในตนเองสูงตาม
ไปดวยและ สงเสริมใหตนเองเกิดความเพียรพยายามในการสรางความสําเร็จตามเปาหมาย เม่ือ
ศึกษาในระดับสูงข้ึนความใกลชิดกับครอบครัวเร่ิมหางไกลนักศึกษาตองปรับตัวกับส่ิงแวดลอม
ใหมท้ังสถานศึกษา เพื่อน ครู หากนักศึกษาปรับตัวได ก็จะมีความสุขในการศึกษาเลาเรียนและประ
สลความสําเร็จ หากปรับตัวไมไดก็จะเกิดความเครียด วิตกกังวล ขาดความม่ันใจ การเห็นคุณคาใน
ตนเองก็จะลดตํ่าลง ทําใหเกิดพฤติกรรมเส่ียงตอการเรียน ดังนั้น การเห็นคุณคาในตนเองจึงไม
สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน 

  การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน ไมสามารถ
ทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียนได ท้ังนี้เนื่องจาก   
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน กับ พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน 
ดานการคบเพื่อนท่ีไมสนใจการเรียนไมมีความสัมพันธกัน ถึงแม บิดามารดา ผูปกครอง ครู และ
เพื่อนจะใหการสนับสนุนดานความรัก ความเขาใจ การเงิน วัสดุอุปกรณ ขอมูลและคําแนะนํา
ตักเตือน ดานการเรียนกับนักศึกษา เพราะนักศึกษาอยูในชวงวัยรุน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
หลายดาน ซ่ึงวัยนี้จะใหความสําคัญกับกลุมเพื่อนมากกวาครอบครัว ดังนั้นหากนักศึกษาคบเพื่อนท่ี
สนใจการเรียน ก็จะสงผลใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียน แตหากนักศึกษาคบเพ่ือนท่ี
ไมสนในการเรียน ชักชวนกันเท่ียวเตร ขาดเรียน ก็จะเกิดปญหาดานการเรียน จะเห็นไดวา 
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน ไมสามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียน ดานการคบเพ่ือนท่ีไมสนใจการเรียน 
 6.    ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระ การเห็นคุณคาในตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคตและ
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพ่ือน เปนปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียน  โดยรวมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐาน 
การวิจัย ขอท่ี 10 ดังนี้ 
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  ผลการวิเคราะหพบวา  จุดมุงหวังในอนาคต เปนตัวแปรท่ีเขาสมการทํานาย โดย
สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน โดยรวมของนักศึกษา ไดรอยละ 7.80  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้ สอดคลองกับสมมติฐานโดยสามารถอภิปรายไดดังนี้ 

  จุดมุงหวังในอนาคต  เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการเพียงตัวเดียวท่ี
สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงดานการเรียน  โดยรวมของนักศึกษา  เม่ือพิจารณาความสัมพันธ  
พบวา จุดมุงหวังในอนาคต  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน โดยรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 (r =  -.280)  แสดงวาเม่ือนักศึกษามีจุดมุงหวังในอนาคตสูง จะทําให
พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนโดยรวมของนักศึกษาลดลง ท้ังนี้อธิบายไดวา จุดมุงหวังในอนาคต มี
บทบาทตอพฤติกรรมของบุคคลมาตั้งแตวัยเด็ก ซ่ึงเปนผลมาจากการไดรับการฝกฝนในวัยเด็กจาก
บิดามารดา เพราะ บิดามารดาจะมีสวนรวมในการปลูกฝงความคาดหวังของเด็กตอตัวเขา ทําใหเด็ก
รูจักตนเอง รูวาตนเองมีความสามารถเพียงใด และควรต้ังความคาดหวังไวในระดับใด จึงจะทําให
ตนสามารถวางเปาหมายทางการเรียนไดประสบความสําเร็จตามศักยภาพของตน ผูท่ีมีความเชื่อ
หรือหวังในส่ิงท่ีตนปรารถนาจะมีความมุงม่ัน พยายามมากกวาบุคคลที่ขาดความเช่ือม่ันหรือขาด
ความหวังในชีวิต ถึงแมตนเองจะพบอุปสรรคตางๆก็สามารถไปสูจุดหมายของตนเองได 

  การเห็นคุณคาในตนเอง  ไมสามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของ
นักศึกษาโดยรวม ถึงแมจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน โดยรวมก็ตามอธิบายได
วา จากการพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันพบวาการเห็นคุณคาในตนเองมี
ความสัมพันธกับจุดมุงหวังในอนาคตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r =.593) เม่ือจุดมุงหวัง
ในอนาคตเปนตัวทํานายที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการแลวมีผลทําใหสัมประสิทธ์ิถดถอยของ 
การการเห็นคุณคาในตนเอง  ต่ําลง จึงไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนโดยรวม
ได 

  การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อน ไมสามารถ
ทํานายพฤติกรรมเสี่ยงดานการเรียนของนักศึกษาโดยรวม ถึงแมจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
เส่ียงดานการเรียน โดยรวมก็ตามอธิบายไดวา จากการพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
ดวยกัน พบวา  การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อนมีความสัมพันธกับ
จุดมุงหวังในอนาคตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .585) เม่ือจุดมุงหวังในอนาคตเปน 
ตัวทํานายท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการแลวมีผลทําใหสัมประสิทธ์ิถดถอยของการสนับสนุน 
ทางสังคมจากบิดามารดา ผูปกครอง ครู และเพื่อนต่ําลง จึงไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมเส่ียง
ดานการเรียนโดยรวมได 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  2  สวน คือ ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวจิยั 
และขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.   ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย 
        ผลจากการวิจัยคร้ังนี้ สามารถใชเปนแนวทางใหผูบริหาร ครูผูสอน ครูท่ีปรึกษา 
และผูปกครองไดทราบขอมูล เพื่อพิจารณา สามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการวางแผนและ
พัฒนาหรือหาวิธีการในการสงเสริมใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม โดยนําปจจัย
ปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน 3 ปจจัยโดยเรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด ดังนี้ จุด
มุงหวังในอนาคต การเห็นคุณคาในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมจาก บิดามารดา ผูปกครอง 
ครูและเพ่ือน ดังนั้นควรประชาสัมพันธหรือจัดประชุมใหครูผูสอนรับทราบ เพื่อจัดทําโครงการ
สงเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกช้ันปมีพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีเขาใหม
ควรจัดทํากอนเปดภาคเรียนแรก เพื่อเปนขอมูลใหนักศึกษาสามารถปรับตัวกับบุคคลและส่ิง
สภาพแวดลอมทางการเรียนไดเปนอยางดี และประสบความสําเร็จในอนาคต   
  1.1 จุดมุงหวังในอนาคต  สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของ
นักศึกษาโดยรวมและรายดาน ไดแก นิสัยการเรียนท่ีไมดี  การหนีเรียน และ การคบเพื่อนท่ีไม
สนใจการเรียน ไดดีท่ีสุด ช้ีใหเห็นวา นักศึกษาเห็นวาการเรียนทําใหตนไดรับความรู ความสามารถ 
อันจะสงผลใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในอนาคต ทําใหมีความมานะพยายามท่ีจะทําใหบรรลุ
เปาหมายโดยเห็นความสําคัญของผลดีผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตลอดจนสามารถวางแผนและปฏิบัติตาม
แผนท่ีไดวางไว เชน การศึกษา ครอบครัว อาชีพ สังคมและความสุข ดังนั้นวิทยาลัยควรศึกษา
แนวทางเพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีจุดมุงหวังในอนาคตดานการเรียนท่ีดี มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนท่ีเกี่ยวของกับจุดมุงหวังในอนาคตของนักศึกษา สงเสริมใหนักศึกษามีนิสัยรักการเรียน
และเห็นความสําคัญของการเรียน เชน เชิญรุนพี่ท่ีประสบความสําเร็จมาพูดใหนักศึกษารุนนองฟง 
เพื่อทําใหนักศึกษาเห็นตัวแบบท่ีดีจากรุนพ่ี และเกิดพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมประสบ
ความสําเร็จในอนาคต 
  1.2 การเห็นคุณคาในตนเอง สามารถทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน ดาน
นิสัยการเรียนท่ีไมดี ของนักศึกษาไดดีรองลงมาเปนลําดับสอง แสดงใหเห็นวานักศึกษามีการเห็น
คุณคาในตนเอง ทําใหมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดี   ดังนั้น บิดามารดาและผูปกครอง ผูบริหาร 
ครูผูสอน ครูท่ีปรึกษา ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา ควรสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาใน
ตนเองทางการเรียนต้ังแตช้ันปท่ี 1 โดยการใหความรัก ความอบอุน รับฟงความคิดเห็น ให
คําปรึกษา ใหอิสระในการแสดงความสามารถ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง 
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นับถือตนเอง รูวาตนเองมีคุณคา มีความพยายามตอการเรียนใหประสบความสําเร็จโดยไมยอทอตอ
อุปสรรค และความลมเหลว รูจุดเดนจุดดอยของตนเอง สามารถคิดแกปญหาและอุปสรรคตางๆใน
การทํางานท่ีไดรับมอบหมายดวยตนเอง และใชเวลาสวนมากในการเรียน   
 2.    ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานอ่ืนๆของนักศึกษา เชน 
การติดสารเสพติด การติดเกมส เปนตน  เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มมากข้ึนสามารถนํามาพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
  2.2 ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของ
นักศึกษา เชน สัมพันธภาพภายในครอบครัว ระเบียบวินัย แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เปนตน 
  2.3 ควรใชเทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดาน 
การเรียนท่ีเหมาะสม ไดแก จุดมุงหวังในอนาคต เชน การฝกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
การใชกิจกรรมกลุม เปนตน  
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ประยุกต) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539. 

นริสา  จิตรสมนึก. “ผลของการปรึกษาเชิงจติวิทยาแบบกลุมท่ีมีตอการเห็นคุณคาในตนเองของ
เยาวชนกระทําผิดกฎหมายในสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน.” วิทยานิพนธ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540. 

นฤมล  บุลนิม. “ความฝกใฝในความสําเร็จในเชิงความคาดหวังทางการศึกษา : ศึกษากรณีนกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร.” วทิยานพินธสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาบัณฑติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529. 

นุชรา  ถิตยประเสริฐ. “ปจจยัท่ีสัมพันธกับความมีวนิัยในตนเอง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดักาฬสิน.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาการวัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2546. 
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เนตรชนก  พุมพวง. “ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกบัลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนราชวนิิตบางแกว อําเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ.” วิทยานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวชิาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2546. 

บําเพ็ญ วชังเงิน. “อิทธิพลของครอบครัวท่ีมีผลตอพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของนักเรียน : กรณีศึกษา 
โรงเรียนกันทรวิชัย อําเภอกนัทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.” วิทยานพินธปริญญา 
ศิลปศาสตร มหาบัณฑติ สาขาวิชาไทยคดศึีกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2541.  

บุญญาภา  แจงสี. “การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ีมีผลตอความผูกพันใกลชิด การ
เห็นคุณคาในตนเองและการยอมรับตนเองของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงและไม
เส่ียงของสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตพระนครใต.” วิทยานพินธปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2544. 

ปนัทดา เพ็ชรสิงห. “อบายมุขท่ีมีความสัมพันธกับการหนีโรงเรียนของนักเรียนวยัรุนใน
กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ คณะสังคมศาสตร  
สาขาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2530. 

ปราณี  ปฐมชัยวัฒน. “การศกึษาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการส่ือสารความคิดเห็นที่มีตอ
กิจกรรมเสริมบทเรียนและกจินิสัยในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4.” 
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกภาษาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2534. 

ปราณี  เพ็ชรศิริ. “การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยับางประการกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา ระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.” 
สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2549. 

ปริศนา  ใจบุญ. “รูปแบบและวิธีการเรียนรูของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชา 
การแนะแนวและใหคําปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545. 

ปรีชา  ธรรมา (2545, เมษายน). “วินัยแหงตน” สารานุกรมศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
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ปรียาภัทร  วิบูลยศรีสัจจะ. “การศึกษาปญหาการเรียน สาเหตุ และแนวทางแกปญหาของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 4 – 6 โรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2546. 

ปฬาณี ฐิติวัฒนา. การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากดั, 2535.  

ปยกาญจน  กจิอุดมทรัพย. “ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับลักษณะมุงอนาคตของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางกรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539. 

ปยกาญจน  กจิอุดมทรัพย. “ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับลักษณะมุงอนาคตของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางกรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539. 

พรพจน  เพ็ชรทวีพรเดช. “ปจจัยดานพฤติกรรมการเรียนท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.” วิทยานพินธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวทิยา
พัฒนาการ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.  

พระชูชาติ  คงสีดา. “ความสัมพันธระหวางการอบรมเล้ียงดู สัมพันธภาพภายในครอบครัว ความ
ใกลชิดทางศาสนากับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาผูใหญ วิธีเรียนทางไกล 
ในจังหวดัราชบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา
ผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. 

พระมหาวิรัตน  ประยูรเต็ม. “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกดักรมอาชีวศึกษาในการพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียนท่ีหนีเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธสังคมสงเคราะห
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545. 

พระมหาสอนประจันทร  เสียงเยน็. “การปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของ 
พระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 

พระมหาสุชาติ ใหมออน. “ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร.” 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.  
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ไพมณี เรืองจรูญ. “ปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย.” วทิยานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการอุดมศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2546.  

ภวภิา กลับประสิทธ์ิ. “ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกบัทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคนคิดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.  

มธุรส  วงศคุณันดร. “พฤติกรรมการเผชิญปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชวงช้ันท่ี 3 ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 อําเภอเมือง จังหวดัราชบุรี.” 
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวทิยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 

มธุรส ยอดแสง. “ความรับผิดชอบตอตนเองของนักเรียนท่ีอาศัยอยูหอพักกับนกัเรียนท่ีอาศัยอยูกบั
ผูปกครอง.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542. 

เมธินี  กอนแกว. “ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียน
วัยรุนหญิงในจังหวดัภเูก็ต.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาจิตวิทยาชุมชน บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 

ยุวลักษณ  ขันอาสา. “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบและไมสูบบุหร่ีของนักเรียนหญิงใน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนยีบัตรวิชาชีพ เขตกรุงเทพมหานคร.” 
วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอก 
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล, 2541. 

เยาวนาถ  สุนทร. “การศึกษาความสัมพันธระหวางเอกลักษณแหงตนกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ของวัยรุน.” วทิยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ)  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546. 

รัตนาภรณ  พลซา. “ผลของการใชโปรแกรมพัฒนาพฤตกิรรมความขยนัหม่ันเพียร ความรับผิดชอบ
และความมีระเบียบวนิัยในการเรียนโดยใชตัวแบบบุคคลจริงใหกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนภกูระดึงวิทยาคม อําเภอภกูระดึง จังหวัดเลย.” วิทยานพินธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2544. 
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รุงอรุณ ปองกนั. “ความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมและการไดรับการอบรมเล้ียงดูกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จังหวัดขอนแกน.” วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543.  

ลักษณเสดจ็  ทองคํา. “จิตลักษณะและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับพฤตกิรรมวินัยในตนเองของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อําเภอชุมแพ จังหวดัขอนแกน.” วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546. 

ลัดดาวัลย  พรอนันตชัย. “ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติตอการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชวงช้ันปท่ี 2 ท่ีมีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน โรงเรียนวัดสรอยทอง เขตบางซ่ือ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ปจจัยปองกันพฤติกรรมเสี่ยงดานการเรียนของนกัศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบรีุ 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 
คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม 

1.  แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการทําวิทยานิพนธเร่ือง  
“ปจจัยปองกันพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี” โดยมีคณาจารย
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอาจารยท่ีปรึกษา 

2.    ผูวิจัยขอความรวมมือจากนักศึกษา ขอใหนักศึกษาตอบคําถามทุกขอตามความเปน
จริงเพราะขอมูลแตละขอมีความสําคัญในการวิจัยคร้ังนี้เปนอยางยิ่ง ขอมูลท่ีไดจาก 

3.   ตอบแบบสอบถามตามคําอธิบายในแตละตอน  ซ่ึงแบบสอบถามแบบสอบถามน้ี
จะถือเปนความลับและใชประโยชนเพื่อการวิจัยประกอบวิทยานิพนธเทานั้น ผูตอบไมตองเขียนช่ือ 
ท่ีอยู ลงในแบบสอบถามชุดนี้มี 5 สวน ประกอบดวย  

 สวนท่ี  1   แบบสอบถามขอมูลสวนตัว                                  จํานวน  9 ขอ 
 สวนท่ี  2   แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง                       จํานวน 30 ขอ 
 สวนท่ี  3   แบบสอบถามจุดมุงหวังในอนาคตของนักศึกษา       จํานวน 27  ขอ 
 สวนท่ี  4   แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษา  จํานวน  30 ขอ 
 สวนท่ี  5   แบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน           จํานวน  58 ขอ 
หากนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถาม  นักศึกษาสามารถสอบถามจากผูวิจัย 
 
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบในการวิจัยคร้ังนี้  

และขอเปนกําลังใจใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียน 
 

นางพิมพิกาข จันทนะโสตถ์ิ 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม 
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สวนท่ี  1   แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
คําอธิบาย    โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง    �    ท่ีตรงกับความเปนจริงเกีย่วกบัตัวนักศึกษา 
 

1. ผูตอบเปนนักศึกษาเพศ           
 �  1  ชาย  �  2  หญิง  

2. นักศึกษากําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ช้ันใด                    
� 1  ช้ันปท่ี  1 
� 2  ช้ันปท่ี  2 
� 3  ช้ันปท่ี  3 

3. นักศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ช้ันใด 
� 1  ช้ันปท่ี  1 
� 2  ช้ันปท่ี  2 

4. นักศึกษากําลังศึกษาอยูในประเภทวิชาใด 
� 1  ชางอุตสาหกรรม 
� 2  คหกรรม 
� 3  พาณิชยกรรม 
� 4 ศิลปกรรม 

5. ปจจุบันนกัศึกษาพักอาศัยอยางไร      
� 1  อยูกับบิดามารดา 
� 2  อยูกับญาติ 
� 3  อยูหอพกัหรือคนรูจัก 
� 4  อ่ืนๆ ระบุ......................... 

6. ผลการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนท่ีผานมาอยูในระดับใด 
� 1  คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา  1.50 
� 2  คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต    1.50 –2.00 
� 3  คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต    2.01– 2.49 
� 4  คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต    2.50– 3.00 
� 5  คะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา  3.00 
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7. นักศึกษามีรายไดเพยีงพอกับคาใชจายในการเรียนหรือไม    
� 1  เพียงพอกับคาใชจายในการเรียน 
� 2  ไมเพียงพอกับคาใชจายในการเรียน 

8. เพื่อนสนิทของนักศึกษาในปจจุบันเปนอยางไร 
� 1   เปนเพื่อนเพศเดียวกนั 
� 2   เปนเพื่อนตางเพศ 

9. เพื่อนสนิทของนักศึกษาในขอ8เปนเพื่อนกันเม่ือไร 
              �    1   เปนเพื่อนเกาต้ังแตสมัยเรียนมัธยม 
              �    2   เปนเพื่อนเกาต้ังแตสมัยเรียน  ปวช. 
              �    3   เปนเพื่อนใหม ปวช., ปวส. 
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สวนท่ี  2    แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง 
คําอธิบาย  ขอคําถามตอไปนี้   ถามเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาในดานตางๆ   
โปรดตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาเพียงคําตอบ
เดียว  โดยคําตอบมี  5  ตัวเลือกดังนี้ 
 
มากท่ีสุด     หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษาในระดับมากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษาในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษาในระดับปานกลาง 
นอย  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษาในระดับนอย 
นอยท่ีสุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษาในระดับนอยท่ีสุด 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอ 

นักศึกษามีความคิดเห็นตอตนเอง 
ในดานตอไปนี้อยางไร มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 
1 

ดานความสามารถของตนเอง 
ขาพเจารูสึกวาตนเองสามารถสําเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนไดตามหลักสูตร
กําหนด 

     

2 ขาพเจาทํางานท่ีครูมอบหมายไดสําเร็จดวย
ตนเอง 

     

3 ขาพเจามีผลการเรียนด ี      
4 ขาพเจาสามารถทําใหครูและเพื่อนๆ ยอมรับ

ดานการเปนผูนํา 
     

5 ขาพเจาสามารถปรับตนเองเขากับกลุมเพื่อน
ไดเร็ว 

     

 
6 

ดานการยอมรับตนเอง 
เม่ือเปรียบเทียบกับเพื่อน ขาพเจารูสึกวา
ตัวเองไมดอยกวาเพื่อน 

     

7 ขาพเจามีความเช่ือม่ันในการตัดสินใจของ
ตนเอง 

     

8 ขาพเจารูตัวเองเกงดานใด      
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ 

นักศึกษามีความคิดเห็นตอตนเอง 
ในดานตอไปนี้อยางไร มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

9 ขาพเจารูวาตนเองหนาตาไมดี      
10 ขาพเจาไมกลาซักถามครูเม่ือไมเขาใจบทเรียน      
 

11 
ดานการนบัถือตนเอง 
ขาพเจาคิดวาตนเองมีความสําคัญตอ 
คนรอบขาง 

     

12 ขาพเจารูวาตนเองไมยอมแพอะไรงายๆ      
13 ขาพเจารูสึกพอใจในความสามารถที่มีอยู      
14 ขาพเจามีความต้ังใจและความพยายาม 

ในการศึกษา 
     

15 ขาพเจารูสึกวาตนเองดอยกวาเพื่อน      
 

16 
ดานความภาคภูมิใจในตนเอง 
ขาพเจาเปนคนท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

     

17 ขาพเจายอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดจากการ
กระทําของตนเองได 

     

18 ขาพเจาพูดแสดงความคิดเหน็ในช้ันเรียนไดด ี      
19 ขาพเจาไดรับความไววางใจจากบิดามารดา

เร่ืองการเรียน 
     

20 ขาพเจาไดรับคําชมเชยจากบิดามารดา และครู      
 

21 
ดานความสําเร็จ 

ผลการเรียนของขาพเจาดีข้ึนกวาภาคเรียน 

ท่ีผานมา 

     

22 ผลงานของขาพเจาเปนท่ียอมรับของเพ่ือน      
23 บิดามารดาใหความไววางใจขาพเจา      
 

24 
การไดรับการยอมรับจากสังคม 
ขาพเจาสามารถเปนท่ีพึ่งและใหคําปรึกษา
แกเพื่อนได 

     

25 ขาพเจาทําคะแนนในวิชาตางๆไดด ี      
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ 

นักศึกษามีความคิดเห็นตอตนเอง 
ในดานตอไปนี้อยางไร มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

26 เพื่อนๆ ยอมรับฟงความคิดเห็นของขาพเจา      
27 เพื่อนๆ มักชวยเหลือเร่ืองการเรียนของ

ขาพเจา 
     

28 ขาพเจาเปนท่ีรักใครช่ืนชมของครูและเพื่อน      
29 ขาพเจามีสวนชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของ

วิทยาลัย 
     

30 เพื่อนๆ ตองการใหขาพเจารวมทํางานกลุม
ดวย 
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สวนท่ี  3    แบบสอบถามจุดมุงหวังในอนาคต 
คําอธิบาย   ขอคําถามตอไปนี้   ถามเกี่ยวกับจุดมุงหวังในอนาคตของนักศึกษา  โปรดตอบคําถาม
โดยทําเคร่ืองหมาย     ลงในชองท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของนักศึกษาเพียงคําตอบเดียว โดย
คําตอบมี 5  ตัวเลือก  ดังนี ้
 
มากท่ีสุด     หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษาในระดับมากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษาในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษาในระดับปานกลาง 
นอย  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษาในระดับนอย 
นอยท่ีสุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษาในระดับนอยท่ีสุด 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอ 

นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ 
จุดมุงหวังในอนาคตอยางไร มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 
1 

ดานการศึกษา 
ขาพเจาพยายามต้ังใจเรียน  เพื่อจะไดประสบ
ความสําเร็จตามท่ีมุงหวังไว 

     

2 ขาพเจาคิดเสมอวาอนาคตของขาพเจา 
ข้ึนอยูกับความสําเร็จทางการเรียน 

     

3 ขาพเจาเช่ือวาผลการเรียนจะเปนอยางไร
ข้ึนกับตัวเอง 

     

4 ขาพเจาเช่ือวาการศึกษาจะทาํใหมีงานทําท่ี
ม่ันคง 

     

5 แมการเรียนบางคร้ังจะนาเบ่ือแตขาพเจาก ็

ไมยอมแพ 
     

6 ขาพเจาต้ังใจเรียน เพื่อจะไดมีอนาคตท่ีด ี      
7 ขาพเจามุงหวังจะเรียนตอในสาขาวิชาท่ี

เหมาะสมกับความสามารถของขาพเจา 
     

 
8 

ดานครอบครัว 
ขาพเจามุงหวังท่ีจะมีครอบครัวท่ีมีความ
อบอุน 
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ 

นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ 
จุดมุงหวังในอนาคตอยางไร มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

9 ขาพเจาต้ังใจเรียนเพื่อใหพอแมภูมิใจ      
10 พอแมไมคาดหวังในตัวขาพเจา      
11 ครอบครัวมุงหวังใหขาพเจาเรียนจบ เพื่อจะ

ไดมีงานทํา 
     

12 การเรียนจะทําใหขาพเจาชวยแบงเบาภาระ
ของพอแมในอนาคตได 

     

 
13 

ดานอาชีพ 
ขาพเจาเลือกเรียนสาขาวิชาท่ีชอบเพื่อจะได
ประกอบอาชีพตามท่ีขาพเจาสนใจ 

     

14 ขาพเจามุงหวังจะประกอบอาชีพตามท่ี 
ครอบครัวตองการ 

     

15 ขาพเจามุงหวังท่ีจะประกอบอาชีพตามท่ีได
เรียนมา 

     

16 ขาพเจามุงหวังท่ีจะประกอบอาชีพที่มีเกียรติ      
17 ขาพเจามุงหวังท่ีจะมีอาชีพท่ีทําใหมีรายไดสูง      
 

18 
ดานสังคม 

ขาพเจาเช่ือวาการต้ังใจเรียนจะทําใหเปนท่ี
ยอมรับของเพ่ือนและครู 

     

19 ขาพเจาสามารถชวยสังคมไดโดย 
การตั้งใจเรียน 

     

20 ขาพเจาหวังวาความพยายามในการเรียนจะ
เปนแบบอยางท่ีดีใหแกผูอ่ืนได 

     

21 ขาพเจาเช่ือวาการเรียนจะทําใหขาพเจา
ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดด ี

     

22 ขาพเจาคิดวาการเรียนจะทําใหขาพเจามี
เพื่อนมากข้ึน 
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ 

นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ 
จุดมุงหวังในอนาคตอยางไร มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 
23 

ดานความสุข 
ความสุขของขาพเจามาจากการมีงานทํา 
ในอนาคต 

     

24 ขาพเจามุงหวังจะไดรับปริญญาในอนาคต      
25 ขาพเจาเช่ือวาความสําเร็จในการศึกษา 

เลาเรียนจะทําใหขาพเจามีความสุข 
     

26 ขาพเจามีความสุขท่ีสอบผานทุกรายวิชาและ
ไดคะแนนด ี

     

27 ขาพเจาหวังวาเม่ือสําเร็จการศึกษาจะทํางาน
เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดา ผูปกครอง
ท่ีใหขาพเจาไดศึกษา 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 127 

สวนท่ี  4       แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษา 
คําอธิบาย   ขอคําถามตอไปนี้  ถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ  จากบิดามารดา  
ผูปกครอง  ครู  และเพื่อนของนักศึกษา โปรดตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย      ลงในชองท่ีตรง
กับความเปนจริงของนักศึกษาเพียงคําตอบเดียว   โดยคําตอบมี   5    ตัวเลือกดังนี ้
 
มากท่ีสุด     หมายถึง    นักศึกษาไดรับการสนับสนุนดานนัน้ในระดับมากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง  นักศึกษาไดรับการสนับสนุนดานนัน้ในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง  นักศึกษาไดรับการสนับสนุนดานนัน้ในระดับปานกลาง 
นอย  หมายถึง  นักศึกษาไดรับการสนับสนุนดานนัน้ในระดับนอย 
นอยท่ีสุด หมายถึง  นักศึกษาไดรับการสนับสนุนดานนัน้ในระดับนอยท่ีสุด 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอ 

นักศึกษาไดรับการสนับสนนุจากบิดามารดา 
ผูปกครอง ครู และเพื่อน 
ในดานตอไปนี้อยางไร 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 
1 

ดานอารมณ 
ขาพเจาไดรับการดูแลเอาใจใสจากบิดา
มารดา  ผูปกครองเปนพิเศษเม่ือใกลสอบ 

     

2 บิดามารดา  ผูปกครองสนใจซักถามเก่ียวกับ
การเรียนของขาพเจา 

     

3 เม่ือขาพเจามีปญหาดานการเรียน ขาพเจาจะ
ปรึกษาบิดามารดา  ผูปกครอง 

     

4 บิดามารดา  ผูปกครอง ใหการสนับสนุน
ขาพเจาทุกเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอการเรียน 

     

5 ขาพเจาไดรับคําชมจากครู เม่ือทําคะแนน
สอบไดดีกวาเดิม 

     

6 บิดามารดา  ผูปกครองอนุญาตใหขาพเจาทํา
กิจกรรมของวทิยาลัย 

     

7 เม่ือขาพเจาทํางานชา เพื่อนๆ จะรอคอยจน
ขาพเจาทํางานเสร็จ 
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ 

นักศึกษาไดรับการสนับสนนุจากบิดามารดา 
ผูปกครอง ครู และเพื่อน 
ในดานตอไปนี้อยางไร 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

8 เพื่อนใหคําแนะนําในการทําการบานแก
ขาพเจา 

     

9 บิดามารดา ผูปกครอง คอยใหกําลังใจ
เกี่ยวกับการเรียน 

     

 
10 

ดานวัตถุ 
ขาพเจาไดรับคาใชจายดานการเรียนจากบิดา 
มารดา ผูปกครอง 

     

11 ขาพเจาไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณ 
การเรียนจากบิดามารดา ผูปกครอง 

     

12 เม่ือขาพเจาสอบไดคะแนนดี  บิดามารดา   
ผูปกครองจะใหรางวัลแกขาพเจา 

     

13 เม่ือไมมีอุปกรณการเรียนใช ขาพเจาสามารถ
ยืมจากวิทยาลัยได 

     

14 ขาพเจาสามารถใชส่ิงอํานวยความสะดวกที่
วิทยาลัยจัดให เชน คอมพิวเตอร 

     

15 เม่ือลืมอุปกรณวิทยาลัย เพือ่นขาพเจาจะ
ใหยืม 

     

16 หากขาพเจาตองการเงินเพิ่มเติมเพื่อการเรียน 
บิดามารดา ผูปกครองยินดใีหการสนับสนนุ 

     

17 ครูมีเอกสารสงเสริมการเรียนเพิ่มเติมใหกบั
นักศึกษา 

     

 
18 

ดานขอมูลขาวสาร 
บิดามารดา  ผูปกครอง  คอยจัดหาเอกสาร 
ตําราท่ีเกี่ยวกบัการเรียนใหขาพเจา 

     

19 บิดามารดา  ผูปกครอง สอนใหขาพเจา 
ตั้งใจเรียน      
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ 

นักศึกษาไดรับการสนับสนนุจากบิดามารดา 
ผูปกครอง ครู และเพื่อน 
ในดานตอไปนี้อยางไร 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

20 ครู มักจะยกตัวอยางบุคคลท่ีประสบ
ความสําเร็จดานการเรียนใหขาพเจาฟง 

     

21 บิดามารดา ผูปกครอง ใหคําแนะนําเกีย่วกับ
การเลือกคบเพื่อน      

22 ครูท่ีปรึกษาใหคําแนะนําขาพเจาเกีย่วกับ 
การเรียน      

23 ขาพเจาสามารถขอคําแนะนําจากบิดามารดา 
ผูปกครอง เม่ือมีปญหาดานการเรียน      

24 ครูแนะนําขาพเจาเกีย่วกับแนวทางการเรียน
ใหสําเร็จ      

25 ขาพเจาไดรับบริการขาวสารขอมูลท่ีเปน
ประโยชนดานการเรียนจากวิทยาลัย      

26 ครูพูดยกตัวอยางในการเรียนท่ีทําให
นักศึกษาคลอยตามและตั้งในเรียน      

27 เม่ือขาพเจาไมเขาใจงานท่ีครูมอบหมาย 
ขาพเจาสามารถขอคําอธิบายเพิ่มเติมจาก
เพื่อนได 

     

28 เพื่อนบอกแหลงการเรียนรูใหขาพเจาไป
คนควาหาความรูเพิ่มเติม      

29 เม่ือขาพเจาเรียนไมทันเพื่อน เพื่อจะชวย
อธิบายบทเรียนนั้นๆ ใหกับขาพเจา 

     

30 เพื่อนจะทบทวนทบเรียนท่ีขาพเจาไมเขาใจ
ใหกอนสอบ 
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สวนท่ี  5    แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน  
คําอธิบาย   ขอคําถามตอไปนี้ถาม    เกี่ยวกบัพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียนของนักศึกษาในดานตางๆ 
โปรดตอบคําถาม โดยทําเคร่ืองหมาย     ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงของนกัศึกษาเพียง
คําตอบเดียว   ขอคําถามมี   5   ตัวเลือก คือ 
 
มากท่ีสุด     หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับการปฏิบัติของนักศึกษาในระดับมากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการปฏิบัติของนักศึกษาในระดับมาก  
ปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการปฏิบัติของนักศึกษาในระดับปานกลาง 
นอย  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการปฏิบัติของนักศึกษาในระดับนอย 
นอยท่ีสุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการปฏิบัติของนักศึกษาในระดับนอยท่ีสุด 
 

ระดับการปฏิบัต ิ
ขอ นักศึกษาปฏิบตัิตนอยางไร 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
 

1 
นิสัยการเรียน 
ขาพเจากําหนดเปาหมายในการเรียนและ
สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายนั้น 

     

2 ขาพเจาไมมีเวลาเตรียมตัวสอบ      
3 ขาพเจาไมสามารถวางแผนการอานหนังสือ

ใหสอดคลองกับตารางเรียนได 
     

4 ขาพเจาไมทอแทตอการเรียน  แมจะเผชิญ
อุปสรรคมากเพียงใด 

     

5 ขาพเจาเขาช้ันเรียนตรงตามเวลาทุกวิชา      
6 ขาพเจาคิดเร่ืองอ่ืนขณะท่ีฟงครูสอน      
7 ขาพเจาไดผลการเรียนระดบั  0       
8 ขาพเจามาเรียนหนังสือทุกวนั      
9 เม่ือถึงเวลาเรียนขาพเจารูสึกเบ่ือหนาย 

ในการเรียน 
     

10 ขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะทํากจิกรรมอ่ืน      
11 เม่ือครูมอบหมายงานใหทําในหองเรียน  

ขาพเจาจะลอกเพ่ือน 
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ระดับการปฏิบัต ิ
ขอ นักศึกษาปฏิบตัิตนอยางไร 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
12 ขาพเจาสงงานไมตรงตามกําหนดเวลา      
13 ขาพเจามีขอบกพรองดานภาษาและการพูด      
14 ขาพเจามีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานตํ่า      
15 ขาพเจาทําการบานดวยการลอกเพ่ือน      
16 ขณะคอยครูผูสอน ขาพเจาจะทบทวน

บทเรียน 
     

17 ขาพเจาต้ังใจเรียน  ขณะท่ีครูสอน      
18 ขณะฟงครูสอนขาพเจาจะจดบันทึกขอความ

สําคัญไปดวย 
     

19 ขาพเจาสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
ทันตามเวลา 

     

20 เม่ือครูมอบหมายงานใหทํา  ขาพเจาจะทํา
เม่ือถึงกําหนดสง 

     

21 ขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะพูดคุยกับเพื่อน      
22 ขาพเจาใจลอยขณะครูสอน      
23 ขาพเจาขาดเรียนจนไมมีสิทธ์ิสอบ      
24 ขาพเจามีผลการเรียนอยูในระดับตํ่า      
25 ขาพเจาจะทําการบาน   รายงาน  ดวยตนเอง

จนสุดความสามารถ 
     

26 เม่ือขาพเจาสอบไดคะแนนนอย 
ขาพเจาก็ไมขยันเพิ่มมากข้ึน 

     

27 ขาพเจาจะทบทวนบทเรียนเฉพาะในชวง
เตรียมตัวสอบ 

     

28 ขาพเจาจะทําขอสอบดวยตนเองจนสุด
ความสามารถ 

     

29 ขาพเจาชอบอยูนอกหองเรียนมากกวาอยูใน
ช้ันเรียน 

     

30 ขาพเจาไมชอบทําการบาน      
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ระดับการปฏิบัต ิ
ขอ นักศึกษาปฏิบตัิตนอยางไร 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
31 ขาพเจาอานหนังสือมาลวงหนากอนครูสอน      
 

32 
หนีเรียน 
ขาพเจาแตงชุดนักศึกษาออกจากบาน  แตไม
เขาช้ันเรียน 

     

33 ขาพเจาชอบทํากิจกรรมอยางอ่ืนมากกวาเรียน      
34 เพื่อนมักชวนขาพเจาหนีเรียน      
35 ขาพเจากับเพื่อนชอบไปหางสรรพสินคา 

ขณะมีช่ัวโมงเรียน 
     

36 เม่ือมีปญหาไมสบายใจขาพเจาจะไมเขาเรียน      
37 ขาพเจาไมเขาช้ันเรียนเพราะไมทําการบาน

ตามท่ีครูมอบหมาย 
     

38 ขาพเจาลืมอุปกรณการเรียน      
39 ขาพเจาแตงกายไมถูกระเบยีบจึงไมเขา 

ช้ันเรียน 
     

40 เม่ือมีเวลาวางขาพเจาจะทบทวนบทเรียน      
41 เพื่อนตางเพศทําใหขาพเจาไมมีสมาธิ 

ในการเรียน 
     

42 ขณะเรียนหนงัสือ ขาพเจาชอบเสริมความ
สวยความหลอ ของตนเอง 

     

43 ขาพเจาชอบเลนเกมสจนทําใหการเรียนตกตํ่า      
44 ขาพเจาไมชอบสาขาท่ีเรียน      
45 ขาพเจาไมชอบวิธีการสอนของครูท่ีเขมงวด

เกินไป 
     

46 ขาพเจาชอบคําพูดท่ีวา “ สอบไดเปนเร่ือง
ตลก สอบตกเปนเร่ืองธรรมดา” 

     

47 ขาพเจาขาดเรียนบอย      
48 ขาพเจาเขาเรียนสาย      
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ระดับการปฏิบัต ิ
ขอ นักศึกษาปฏิบตัิตนอยางไร 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
 

49 
การคบเพื่อน 
เพื่อนขาพเจาสวนใหญไมชอบเรียน 

     

50 กลุมเพื่อนไมเขาเรียนขาพเจาจึงไมเขาเรียน      
51 ขาพเจาชอบนัง่หลังหองกับเพื่อนๆ เพื่อ

ไมใหเปนจุดสนใจของครู 
     

52 เพื่อนๆมักชักชวนขาพเจาทําส่ิงท่ีผิด
กฎระเบียบของวิทยาลัย 

     

53 แมขาพเจาจะรูวาเพื่อนชักชวนทําส่ิงไมดีแต
ไมขัดใจเพ่ือน  เพราะกลัวเพือ่นโกรธ 

     

54 เวลาครูสอน  เพื่อนมักชวนขาพเจาคุยเร่ือง
ตางๆ 

     

55 กลุมเพื่อนขาพเจามักเขาหองเรียนหลังครูเขา
หองสอน 

     

56 ในช่ัวโมงวางขาพเจาจะรวมกลุมกับเพื่อน
ออกนอกบริเวณวิทยาลัย 

     

57 เพื่อนสนิทของขาพเจาไมไดเรียนหนังสือ      
58 เม่ือขาพเจามีเร่ืองทะเลาะววิาทท้ังในและ

นอกสถานศึกษา  เพื่อนนอกสถานศึกษาจะ
เขามาเกี่ยวของดวย 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 24 แสดงผลการวเิคราะหคาเฉล่ียและคาระดับรายขอของการเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

 
การเห็นคุณคาในตนเอง X  S.D. คาระดับ 

ดานความสามารถของตนเอง 3.69 .5163 มาก 
1. ขาพเจารูสึกวาตนเองสามารถสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาท่ี
เลือกเรียนไดตามหลักสูตรกําหนด 

4.30 .7022 มาก 

2. ขาพเจาทํางานท่ีครูมอบหมายไดสําเร็จดวยตนเอง 3.86 .7760 มาก 
3. ขาพเจามีผลการเรียนด ี 3.93 .6914 มาก 
4. ขาพเจาสามารถทําใหครูและเพื่อนๆ ยอมรับดานการเปนผูนํา 3.53 .6814 มาก 
5.ขาพเจาสามารถปรับตนเองเขากับกลุมเพื่อนไดเร็ว 4.00 .7427 มาก 
ดานการยอมรับตนเอง 3.44 .3928 มาก 
6. เม่ือเปรียบเทียบกับเพื่อน ขาพเจารูสึกวาตัวเองไมดอยกวาเพื่อน 3.60 .7239 มาก 
7. ขาพเจามีความเช่ือม่ันในการตัดสินใจของตนเอง 3.93 .7849 มาก 
8. ขาพเจารูวาตัวเองเกงทางดานใด 3.66 .7581 มาก 
9. ขาพเจารูวาตนเองหนาตาไมดี 3.13 .7760 ปานกลาง 
10. ขาพเจาไมกลาซักถามครูเม่ือไมเขาใจบทเรียน 3.00 1.20 ปานกลาง 
ดานการนับถือตนเอง 3.75 .4848 มาก 
11. ขาพเจาคิดวาตนเองมีความสําคัญตอคนรอบขาง 3.40 .5632 ปานกลาง 
12. ขาพเจารูวาตนเองไมยอมแพอะไรงายๆ 3.96 .7648 มาก 
13. ขาพเจารูสึกพอใจในความสามารถที่มีอยู 3.86 .7760 มาก 
14. ขาพเจามีความต้ังใจและความพยายามในการศึกษา 4.13 .7303 มาก 
15. ขาพเจารูสึกวาตนเองดอยกวาเพื่อน 3.50 1.30 มาก 
ดานความภาคภูมิใจในตนเอง 3.65 .4845 มาก 
16. ขาพเจาเปนคนท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.60 .9684 มาก 
17. ขาพเจายอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดจากการกระทําของตนเองได 4.06 .9444 มาก 
18. ขาพเจาพูดแสดงความคิดเหน็ในช้ันเรียนไดด ี 3.43 .7738 ปานกลาง 
19. ขาพเจาไดรับความไววางใจจากบิดามารดาเร่ืองการเรียน 4.23 .6789 มาก 
20. ขาพเจาไดรับคําชมเชยจากบิดามารดา และครู 3.36 .6686 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 24 (ตอ) 
 

การเห็นคุณคาในตนเอง X  S.D. คาระดับ 
ดานความสําเร็จ 3.69 .6039 มาก 
21. ผลการเรียนของขาพเจาดีข้ึนกวาภาคเรียนท่ีผานมา 4.16 .6989 มาก 
22. ผลงานของขาพเจาเปนท่ียอมรับของเพ่ือน 3.56 .6789 มาก 
23. บิดามารดาใหความไววางใจขาพเจา 4.00 .7427 มาก 
การไดรับการยอมรับจากสังคม 3.45 .4534 ปานกลาง 
24. ขาพเจาสามารถเปนท่ีพึ่งและใหคําปรึกษาแกเพื่อนได 3.96 .6686 มาก 
25. ขาพเจาทําคะแนนในวิชาตางๆ ไดด ี 3.53 .7303 มาก 
26. เพื่อนๆ ยอมรับฟงความคิดเห็นของขาพเจา 3.73 .6396 มาก 
27. เพื่อนๆ มักชวยเหลือเร่ืองการเรียนของขาพเจา 3.36 1.06 ปานกลาง 
28. ขาพเจาเปนท่ีรักใครช่ืนชมของครูและเพื่อน 3.33 .7111 ปานกลาง 
29. ขาพเจามีสวนชวยเหลือกิจกรรมตางๆของวิทยาลัย 3.56 1.04 มาก 
30. เพื่อนๆ ตองการใหขาพเจารวมทํางานกลุมดวย 3.73 .6914 มาก 

 
 
ตารางท่ี 25 แสดงผลการวเิคราะหคาเฉล่ียและคาระดับรายขอของจุดมุงหวังในอนาคตของผูตอบ

แบบสอบถาม 
     

จุดมุงหวังในอนาคต X  S.D. คาระดับ 
ดานการศึกษา 4.28 .4850 มาก 
1. ขาพเจาพยายามต้ังใจเรียน  เพื่อจะไดประสบความสําเร็จตามท่ี
มุงหวังไว 

4.30 .6512 มาก 

2. ขาพเจาคิดเสมอวาอนาคตของขาพเจาข้ึนอยูกับความสําเร็จ
ทางการเรียน 

4.46 .6814 มาก 

3. ขาพเจาเช่ือวาผลการเรียนจะเปนอยางไรข้ึนกับตัวเอง 4.66 .4794 มากท่ีสุด 
4. ขาพเจาเช่ือวาการศึกษาจะทาํใหมีงานทําท่ีม่ันคง 4.53 .6288 มากท่ีสุด 
5. แมการเรียนบางคร้ังจะนาเบ่ือแตขาพเจากไ็มยอมแพ 3.96 .8087 มาก 
6. ขาพเจาต้ังใจเรียน เพื่อจะไดมีอนาคตท่ีด ี 4.30 .7022 มาก 
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 
     

จุดมุงหวังในอนาคต X  S.D. คาระดับ 
7. ขาพเจามุงหวังจะเรียนตอในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของขาพเจา 

4.33 .6608 มาก 

ดานครอบครัว 4.33 .5000 มาก 
8. ขาพเจามุงหวังท่ีจะมีครอบครัวท่ีมีความอบอุน 4.76 .5040 มากท่ีสุด 
9. ขาพเจาต้ังใจเรียนเพื่อใหพอแมภูมิใจ 4.50 .6297 มากท่ีสุด 
10. พอแมไมคาดหวังในตัวขาพเจา 3.36 1.35 ปานกลาง 
11. ครอบครัวมุงหวังใหขาพเจาเรียนจบ เพื่อจะไดมีงานทํา 4.46 .5713 มาก 
12. การเรียนจะทําใหขาพเจาชวยแบงเบาภาระของพอแมใน
อนาคตได 

4.53 .6288 มากท่ีสุด 

ดานอาชีพ 4.01 .5559 มาก 
13. ขาพเจาเลือกเรียนสาขาวิชาท่ีชอบเพื่อจะไดประกอบอาชีพ
ตามท่ีขาพเจาสนใจ 

4.23 .6260 มาก 

14. ขาพเจามุงหวังจะประกอบอาชีพตามท่ีครอบครัวตองการ 2.80 .9247 ปานกลาง 
15. ขาพเจามุงหวังท่ีจะประกอบอาชีพตามท่ีไดเรียนมา 4.06 .8276 มาก 
16. ขาพเจามุงหวังท่ีจะประกอบอาชีพที่มีเกียรติ 4.03 .8502 มาก 
17. ขาพเจามุงหวังท่ีจะมีอาชีพท่ีทําใหมีรายไดสูง 4.30 .7022 มาก 
ดานสังคม 3.96 .5746 มาก 
18. ขาพเจาเช่ือวาการต้ังใจเรียนจะทําใหเปนท่ียอมรับของเพือ่น
และครู 

3.93 .6914 มาก 

19. ขาพเจาสามารถชวยสังคมไดโดยการตั้งใจเรียน 3.86 .6814 มาก 
20. ขาพเจาหวังวาความพยายามในการเรียนจะเปนแบบอยางท่ีดี
ใหแกผูอ่ืนได 

3.80 .8469 มาก 

21. ขาพเจาเช่ือวาการเรียนจะทําใหขาพเจาปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดด ี 3.73 .9444 มาก 
22. ขาพเจาคิดวาการเรียนจะทําใหขาพเจามีเพือ่นมากข้ึน 3.76 1.10 มาก 
ดานความสุข 4.38 .5085 มาก 
23. ความสุขของขาพเจามาจากการมีงานทํา 
ในอนาคต 

4.23 .6789 มาก 
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 
     

จุดมุงหวังในอนาคต X  S.D. คาระดับ 
24. ขาพเจามุงหวังจะไดรับปริญญาในอนาคต 4.40 .8944 มาก 
25. ขาพเจาเช่ือวาความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียนจะทําใหขาพเจา
มีความสุข 

4.43 .5683 มาก 

26. ขาพเจามีความสุขท่ีสอบผานทุกรายวิชาและไดคะแนนด ี 4.43 .6260 มาก 
27. ขาพเจาหวังวาเม่ือสําเร็จการศึกษาจะทํางานเพื่อตอบแทน
พระคุณบิดามารดา ผูปกครองท่ีใหขาพเจาไดศึกษา 

4.76 .4301 มากท่ีสุด 

 
 
ตารางท่ี 26 แสดงผลการวเิคราะหคาเฉล่ียและคาระดับรายขอของการสนับสนุนทางสังคมของ

ผูตอบแบบสอบถาม 
 

การสนับสนุนทางสังคม X  S.D. คาระดับ 
ดานอารมณ 3.78 .6458      มาก 
1. ขาพเจาไดรับการดูแลเอาใจใสจากบิดามารดา  ผูปกครองเปน
พิเศษเม่ือใกลสอบ 

3.62 .830 มาก 

2. บิดามารดา  ผูปกครองสนใจซักถามเก่ียวกับการเรียนของ
ขาพเจา 

3.96 .880 มาก 

3. เม่ือขาพเจามีปญหาดานการเรียน ขาพเจาจะปรึกษาบิดามารดา  
ผูปกครอง 

3.52 1.007 มาก 

4. บิดามารดา  ผูปกครอง ใหการสนับสนุนขาพเจาทุกเร่ืองที่เปน
ประโยชนตอการเรียน 

4.23 .839 มาก 

5. ขาพเจาไดรับคําชม เม่ือทําคะแนนสอบไดดีกวาเดิม 3.35 .789 ปานกลาง 
6. บิดามารดา  ผูปกครอง อนุญาตใหขาพเจาทํากิจกรรมของ
วิทยาลัย 

4.19 2.629 มาก 

7. เม่ือขาพเจาทํางานชา เพื่อนๆ จะรอคอยจนขาพเจาทํางานเสร็จ 3.57 .934 มาก 
8. เพื่อนใหคําแนะนําในการทําการบานแกขาพเจา 3.66 .852 มาก 
9. บิดามารดา  ผูปกครอง  คอยใหกําลังใจเกีย่วกับการเรียน 3.97 .848 มาก 
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ตารางท่ี 26 (ตอ) 
 

การสนับสนุนทางสังคม X  S.D. คาระดับ 
ดานวัตถุ 3.65 .5609 มาก 
10. ขาพเจาไดรับคาใชจายดานการเรียนจากบิดามารดา  ผูปกครอง 4.30 .869 มาก 
11. ขาพเจาไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณการเรียนจากบิดา
มารดา  ผูปกครอง 

4.29 .856 มาก 

12. เม่ือขาพเจาสอบไดคะแนนดี  บิดามารดา  ผูปกครองจะให
รางวัลแกขาพเจา 

2.95 1.088 ปานกลาง 

13. เม่ือไมมีอุปกรณการเรียนใช ขาพเจาสามารถยืมจากวิทยาลัยได 2.71 1.039 ปานกลาง 
14. ขาพเจาสามารถใชส่ิงอํานวยความสะดวกที่วิทยาลัยจัดให เชน  
คอมพิวเตอร   

3.37 1.047 ปานกลาง 

15. เม่ือลืมอุปกรณมาวิทยาลัย  เพื่อนขาพเจาจะใหยืม 3.68 .885 มาก 
16. หากขาพเจาตองการเงินเพิ่มเติมเพื่อการเรียน  บิดามารดา 
ผูปกครอง ยินดีใหการสนับสนุน 

4.11 .878 มาก 

17. ครูมีเอกสารสงเสริมการเรียนเพิ่มเติมใหกบันักศึกษา 3.86 .831 มาก 
ดานขอมูลขาวสาร 3.74 .5294 มาก 
18. บิดามารดา  ผูปกครอง  คอยจัดหาเอกสาร ตําราท่ีเกี่ยวกบั 
การเรียนใหขาพเจา 

2.98 1.001 ปานกลาง 

19. บิดามารดา  ผูปกครอง สอนใหขาพเจาตั้งใจเรียน 4.26 .833 มาก 
20. ครู มักยกตัวอยางบุคคลท่ีประสบความสําเร็จดานการเรียนให
ขาพเจาฟง 

4.04 .777 มาก 

21. บิดามารดา ผูปกครอง ใหคําแนะนําเกีย่วกับการเลือกคบเพ่ือน 4.12 .849 มาก 
22. ครูท่ีปรึกษาใหคําแนะนําขาพเจาเกีย่วกับการเรียน 4.01 .785 มาก 
23. ขาพเจาสามารถขอคําแนะนําจากบิดามารดา ผูปกครอง เม่ือมี
ปญหาดานการเรียน 

3.76 .963 มาก 

24. ครูแนะนําขาพเจาเกีย่วกับแนวทางการเรียนใหสําเร็จ 4.00 .756 มาก 
25. ขาพเจาไดรับบริการขาวสารขอมูลท่ีเปนประโยชนดาน 
การเรียนจากวทิยาลัย 

3.65 .842 มาก 
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ตารางท่ี 26 (ตอ) 
 

การสนับสนุนทางสังคม X  S.D. คาระดับ 
26. ครูพูดยกตัวอยางในการเรียนท่ีทําใหนกัศึกษาคลอยตามและ
ตั้งใจเรียน 

3.80 .769 มาก 

27. ขาพเจาไมเขาใจงานท่ีครูมอบหมาย ขาพเจาสามารถขอ
คําอธิบายเพิ่มเติมจากเพื่อนได 

3.76 .809 มาก 

28. เพื่อนบอกแหลงการเรียนรูใหขาพเจาไปคนควาหาความรู
เพิ่มเติม 

3.57 .805 มาก 

29. เม่ือขาพเจาเรียนไมทันเพื่อน เพื่อนจะชวยอธิบายบทเรียนนั้นๆ 
ใหกับขาพเจา 

3.46 .897 ปานกลาง 

30. เพื่อนจะทบทวนบทเรียนท่ีขาพเจาไมเขาใจใหกอนสอบ 3.31 .978 ปานกลาง 
 
ตารางท่ี 27 แสดงผลการวเิคราะหคาเฉล่ียและคาระดับรายขอเกี่ยวกบัพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน

ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน X  S.D. คาระดับ 
นิสัยการเรียน    
1. ขาพเจากําหนดเปาหมายในการเรียนและสามารถปฏิบัติงานได
สําเร็จตามเปาหมายน้ัน 

3.83 .690 มาก 

2. ขาพเจาไมมีเวลาเตรียมตัวสอบ 2.80 .848 ปานกลาง 
3. ขาพเจาไมสามารถวางแผนการอานหนังสือใหสอดคลองกับ
ตารางเรียนได 

2.95 .869 ปานกลาง 

4. ขาพเจาไมทอแทตอการเรียน  แมจะเผชิญอุปสรรคมากเพียงใด 3.89 .780 มาก 
5. ขาพเจาเขาช้ันเรียนตรงตามเวลาทุกวิชา 3.83 .846 มาก 
6. ขาพเจาคิดเร่ืองอ่ืนขณะท่ีฟงครูสอน 2.73 .929 ปานกลาง 
7. ขาพเจาไดผลการเรียนระดบั  0 1.46 .885 นอยท่ีสุด 
8. ขาพเจามาเรียนหนังสือทุกวนั 4.38 .782 มาก 
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ตารางท่ี 27 (ตอ) 
 

พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน X  S.D. คาระดับ 
9. เม่ือถึงเวลาเรียนขาพเจารูสึกเบ่ือหนายในการเรียน 2.49 .895 นอย 
10. ขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะทํากจิกรรมอ่ืน 2.28 .935 นอย 
11. เม่ือครูมอบหมายงานใหทําในหองเรียน  ขาพเจาจะลอกเพ่ือน 2.55 .924 ปานกลาง 
12. ขาพเจาสงงานไมตรงตามกําหนดเวลา 2.43 .910 นอย 
13. ขาพเจามีขอบกพรองดานภาษาและการพูด 2.71 .972 ปานกลาง 
14. ขาพเจามีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานตํ่า 2.22 .866 นอย 
15. ขาพเจาทําการบานดวยการลอกเพ่ือน 2.23 .887 นอย 
16. ขณะคอยครูผูสอน ขาพเจาจะทบทวนบทเรียน 2.74 .861 ปานกลาง 
17. ขาพเจาต้ังใจเรียน  ขณะท่ีครูสอน 3.68 .755 มาก 
18. ขณะฟงครูสอนขาพเจาจะจดบันทึกขอความสําคัญไปดวย 3.29 .878 ปานกลาง 
19. ขาพเจาสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายทันตามเวลา 3.57 .728 มาก 
20. เม่ือครูมอบหมายงานใหทํา  ขาพเจาจะทําเม่ือถึงกําหนดสง 3.08 .942 ปานกลาง 
21. ขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะพูดคุยกับเพื่อน 2.55 .856 ปานกลาง 
22. ขาพเจาใจลอยขณะครูสอน 2.30 .916 นอย 
23. ขาพเจาขาดเรียนจนไมมีสิทธ์ิสอบ 1.35 .760 นอยท่ีสุด 
24. ขาพเจามีผลการเรียนอยูในระดับตํ่า 1.71 .949 นอย 
25. ขาพเจาจะทําการบาน   รายงาน  ดวยตนเองจนสุดความสามารถ 3.79 .862 มาก 
26. เม่ือขาพเจาสอบไดคะแนนนอย ขาพเจาก็ไมขยันเพิ่มมากข้ึน 2.33 .990 นอย 
27. ขาพเจาจะทบทวนบทเรียนเฉพาะในชวงเตรียมตัวสอบ 3.17 .961 ปานกลาง 
28. ขาพเจาจะทําขอสอบดวยตนเองจนสุดความสามารถ 4.22 .726 มาก 
29. ขาพเจาชอบอยูนอกหองเรียนมากกวาอยูในช้ันเรียน 2.84 1.037 ปานกลาง 
30. ขาพเจาไมชอบทําการบาน 3.39 .965 ปานกลาง 
31. ขาพเจาอานหนังสือมาลวงหนากอนครูสอน 2.65 .864 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 27 (ตอ) 
 

พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน X  S.D. คาระดับ 
หนีเรียน    
32. ขาพเจาแตงชุดนักศึกษาออกจากบาน  แตไมเขาช้ันเรียน 1.38 .813 นอยท่ีสุด 
33. ขาพเจาชอบทํากิจกรรมอยางอ่ืนมากกวาเรียน 2.49 1.039 นอย 
34. เพื่อนมักชวนขาพเจาหนีเรียน 1.83 .991 นอย 
35. ขาพเจากับเพื่อนชอบไปหางสรรพสินคาขณะมีช่ัวโมงเรียน 1.54 .897 นอย 
36. เม่ือมีปญหาไมสบายใจขาพเจาจะไมเขาเรียน 1.78 1.012 นอย 
37. ขาพเจาไมเขาช้ันเรียนเพราะไมทําการบานตามท่ีครูมอบหมาย 1.67 .891 นอย 
38. ขาพเจาลืมอุปกรณการเรียน 2.02 .896 นอย 
39. ขาพเจาแตงกายไมถูกระเบยีบจึงไมเขาช้ันเรียน 1.53 .838 นอย 
40. เม่ือมีเวลาวางขาพเจาจะทบทวนบทเรียน 2.77 .935 ปานกลาง 
41. เพื่อนตางเพศทําใหขาพเจาไมมีสมาธิในการเรียน 2.08 1.092 ปานกลาง 
42. ขณะเรียนหนงัสือ ขาพเจาชอบเสริมความสวยความหลอ ของ
ตนเอง 

1.93 1.079 นอย 

43. ขาพเจาชอบเลนเกมสจนทําใหการเรียนตกตํ่า 1.62 .935 นอย 
44. ขาพเจาไมชอบสาขาท่ีเรียน 1.71 1.021 นอย 
45. ขาพเจาไมชอบวิธีการสอนของครูท่ีเขมงวดเกินไป 3.24 1.100 ปานกลาง 
46. ขาพเจาชอบคําพูดท่ีวา “สอบไดเปนเร่ืองตลก สอบตกเปนเร่ือง
ธรรมดา” 

2.37 1.062 นอย 

47. ขาพเจาขาดเรียนบอย 1.53 .851 นอย 
48. ขาพเจาเขาเรียนสาย 1.85 .928 นอย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 143 

ตารางท่ี 27 (ตอ) 
 

พฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน X  S.D. คาระดับ 
การคบเพื่อน    
49. เพื่อนขาพเจาสวนใหญไมชอบเรียน 2.17 1.061 นอย 
50. กลุมเพื่อนไมเขาเรียนขาพเจาจึงไมเขาเรียน 1.89 1.026 นอย 
51. ขาพเจาชอบนัง่หลังหองกับเพื่อนๆเพื่อไมใหเปนจุดสนใจของ
ครู 

2.14 1.126 นอย 

52. เพื่อนๆ มักชักชวนขาพเจาทําส่ิงท่ีผิดกฎระเบียบของวิทยาลัย 1.78 .945 นอย 
53. แมขาพเจาจะรูวาเพื่อนชักชวนทําส่ิงไมดีแตไมขัดใจเพ่ือน  
เพราะกลัวเพื่อนโกรธ 

1.86 1.025 นอย 

54. เวลาครูสอน  เพื่อนมักชวนขาพเจาคุยเร่ืองตางๆ 2.39 1.017 นอย 
55. กลุมเพื่อนขาพเจามักเขาหองเรียนหลังครูเขาหองสอน 2.18 1.085 นอย 
56. ในช่ัวโมงวางขาพเจาจะรวมกลุมกับเพื่อนออกนอกบริเวณ
วิทยาลัย 

2.28 1.114 นอย 

57. เพื่อนสนิทของขาพเจาไมไดเรียนหนังสือ 1.64 1.038 นอย 

58. เม่ือขาพเจามีเร่ืองทะเลาะววิาทท้ังในและนอกสถานศึกษา  
เพื่อนนอกสถานศึกษาจะเขามาเกี่ยวของดวย 

1.77 1.090 นอย 
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