
                                                           
 
 
 
 
 

 

 

 การคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนช่วงช้ันที ่4  

โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

 นางสาวเรวดี  นามทองดี 

 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน 

ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2554 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนช่วงช้ันที ่4  

โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

 นางสาวเรวด ี นามทองดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน 

ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2554 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



RATIONAL THINKING OF THE FOURTH LEVEL STUDENTS IN SCHOOLS  

UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 9, MUANG 

NAKHONPATHOM DISTRICT, NAKHONPATHOM PROVINCE 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Rewadee  Narmthongdee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

MASTER OF ARTS 

Department of Psychology and Guidance 

Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 

2011 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงได้ดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ ดร.กานดา พู่พุฒ               

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล พยอมแยม้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี ประเสริฐสุข และ          

อาจารย ์ดร.นงนุช โรจนเลิศ ท่ีให้คาํแนะนาํปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ อีกทั้ง

ใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยัตลอดระยะเวลาการทาํวทิยานิพนธ์ รวมถึงสร้างให้ผูว้ิจยัมีความมานะพยายาม ผูว้ิจยั

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว ้ณ ท่ีน้ี และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาจิตวิทยาและการ

แนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิ ประสาทวิชาความรู้อนัเป็น

ประโยชน์ต่อการทาํวทิยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.วฒันีย ์ปานจินดา ผูท้รงคุณวุฒิท่ีได้สละเวลาอนัมีค่าในการให้

คาํแนะนาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการทาํวทิยานิพนธ์คร้ังน้ี 

ขอขอบคุณผูอ้าํนวยการโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอ

เมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม อาจารยแ์นะแนว และอาจารยผ์ูส้อนท่ีให้ความอนุเคราะห์อยา่งดียิ่งใน

การประสานงาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล และขอบคุณนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐมท่ีให้ความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามในการทาํวทิยานิพนธ์คร้ังน้ี 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 จงัหวดันครปฐม และ

จงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีไดใ้หค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั 

ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ี และบุคลากรของภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 

รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีบุคลากรบณัฑิตวทิยาลยัทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือรวมถึงอาํนวยความสะดวกในการ

ติดต่อประสานงาน ซ่ึงมีส่วนช่วยเหลือและสนบัสนุนใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จ  

ขอแสดงความซาบซ้ึงใจในนํ้ าใจและกาํลงัใจจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ สาขาจิตวิทยาชุมชนทุก

ห่วงใย ใหก้าํลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลือท่ีดีมาโดยตลอด 

ขอรําลึกถึงพระคุณในความรัก ความห่วงใย ความช่วยเหลือ และกาํลงัใจอนัมีค่ายิ่งจากคุณพ่อ 

คุณแม่ และทุกคนในครอบครัวท่ีเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการทาํวทิยานิพนธ์ 

คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากการทาํวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีผูว้ิจ ัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ 

คณาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นลักษณะการคิดท่ีสําคญัในการดํารงชีวิต เน่ืองจากบุคคลท่ีมี

ลกัษณะการคิดอยา่งมีเหตุผลจะสามารถจดัการกบัเร่ืองราวต่าง ๆ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ บุคคลท่ีมีเหตุผลเป็นบุคคลท่ีเขา้ใจเหตุการณ์ หรือส่ิงต่าง ๆ เพราะรู้จกัคิดเป็น

สามารถยบัย ั้งชัง่ใจ ไม่เอาแต่อารมณ์ รู้จกัใช้ปัญญาไตร่ตรองก่อนทาํ ก่อนพูด และก่อนคิด  ทั้งน้ี

ลกัษณะความคิดท่ีมีเหตุผลเป็นลักษณะความคิดท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และเป็น

ความคิดท่ีไม่ทาํให้ตนเองไดรั้บความเดือดร้อนและลดความขดัแยง้ในตนเองและบุคคลอ่ืน อีกทั้ง

ยงัเป็นความคิดท่ีนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย (Ellis 1963 อา้งถึงใน Maultsby 1984: 16) การท่ีบุคคล

เป็นคนมีเหตุผลทาํให้สามารถทาํในส่ิงท่ีนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และยงัเป็นการลดระดบัความ

ไม่สบายใจ หากเป้าหมายนั้นไม่สามารถบรรลุได ้อีกทั้งยงัสามารถทนต่อความคบัขอ้งใจได ้ทั้งน้ี

การคิดอยา่งมีเหตุผลนั้นตอ้งอาศยัความรอบคอบ และใชส้ติปัญญาในการไตร่ตรองพิจารณาขอ้มูล

ท่ีไดรั้บ  มีการตรวจสอบขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งจากแหล่งขอ้มูล และสามารถพิจารณากลัน่กรองความ

น่าเช่ือถือของขอ้มูลได ้โดยมีกระบวนการวางแผนทางความคิดท่ีเน้นความจริงเป็นหลกัมากกว่า

การใช้อารมณ์ อคติ และความคิดส่วนตน อีกทั้งยงัสามารถวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อประเมินถึง

ขอ้เทจ็จริงของขอ้มูลท่ีไดรั้บ เพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องกระบวนการคิด 

(ลกัขณา สริวฒัน์ 2549 : 90 - 91)  ทาํให้กระบวนการคิดไม่ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของอารมณ์ 

ความรู้สึก ความตอ้งการ หรือความอยากในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลครอบงาํความคิดของบุคคล

อยู่โดยไม่รู้ตวั และเป็นกระบวนการคิดท่ีมีความถูกตอ้ง เท่ียงตรง สมบูรณ์ สามารถทาํให้บุคคลมี

ความเข้าใจชีวิต กาํหนดท่าทีและปฏิบัติต่อส่ิงต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม      

(วนิช สุธารัตน์ 2546 : 47) ดงันั้น ในการพฒันาคนจึงจาํเป็นตอ้งส่งเสริมให้มีลกัษณะการคิดท่ีมี

เหตุผล  เน่ืองจากการคิดอยา่งมีเหตุผลเป็นเป็นกลไกสาํคญัท่ีใชใ้นการเรียนรู้ของคนในสังคม  

จากสภาวการณ์ปัจจุบนัพบวา่ส่ือโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ อินเทอร์เนต ไดส้ะทอ้นให้เห็น

ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัพฤติกรรมของเด็กวยัรุ่นไทยท่ีขาดความรอบคอบ และขาดการยบัย ั้งชัง่ใจ จาก

การสํารวจของ สํานกังานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2554 พบพฤติกรรมการสูบุหร่ี และการด่ืมสุรา
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ของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป กลุ่มเด็กและเยาวชนวยั 15-24 ปี ยงัคงมีอตัราการด่ืมสุราท่ีสูงเม่ือ

เทียบกบักลุ่มอายุอ่ืน โดยมีสัดส่วน 23.7% ในปี 2554 ซ่ึงลดลงเพียงเล็กนอ้ยจาก 24.3% ในปี 2552 

และปัญหาแม่วยัรุ่นยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และมีสถิติสูงสุดในเอเชีย โดยอตัรา

การคลอดบุตรของหญิงไทยอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี เพิ่มข้ึนจาก 13.55% ในปี 2552 เป็น 13.76% ในปี 

2553 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ขององคก์ารอนามยัโลกท่ีไม่เกิน 10% และมีสถิติสูงท่ีสุดในเอเชีย โดยในปี 

2552 ประเทศไทยมีผูห้ญิงอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี ตั้งครรภจ์าํนวน 70 คน ต่อผูห้ญิงวยั 15-19 ปี 1,000 คน 

และในปัจจุบนัการตั้งครรภข์องผูห้ญิงไทยท่ีอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี เพิ่มข้ึนเป็น 90-100 คน ต่อผูห้ญิงวยั 

15-19 ปี 1,000 คน ทั้งน้ีปัญหายาเสพติดยงัเป็นปัญหาสําคญัท่ีรุนแรงข้ึน ทั้งปริมาณและลกัษณะ

ของการจบักุม โดยในรอบปี 2554 มีคดียาเสพติดเพิ่มข้ึน 30% จากปี 2553 ในขณะท่ียาไอซ์บุกเขา้สู่

ตลาดวยัรุ่นหนา้ใหม่ และแพร่หลายในกลุ่มผูเ้สพเป็นวงกวา้งข้ึน ซ่ึงกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นนกัเสพหน้า

ใหม่ยงัคงเป็นกลุ่มวยัรุ่นอายุ 15-19 ปี (ไทยโพสต2์ 2555) และจากการสํารวจพฤติกรรมเด็กและ

เยาวชน ประจาํปี 2551  พบวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กวยัรุ่นไทยในปัจจุบนั คือ 1 ) ปัญหาแม่วยัรุ่น 

เด็กอายุต ํ่ากวา่ 19 ปี มาทาํคลอดสูงข้ึนต่อเน่ือง ปี 2551 มีถึง 77,092 คน 2 ) ปัญหาการกระทาํ

ความผิดของเด็ก และเยาวชน เด็กถูกส่งเขา้สถานพินิจฯ 42,102 คน มากกวา่ปี 2550 ราว 2,000 คน 

คดีอนัดบัตน้ๆ คือ ลกัทรัพย ์ยาเสพติด และการประทุษร้ายต่อชีวิต และร่างกาย 3) เด็กใชชี้วิตกบั

ส่ือมากข้ึน ประมาณ 6-7 ชัว่โมงต่อวนั ทั้งโทรศพัทมื์อถือ อินเตอร์เน็ตและโทรทศัน์ 4) เด็กไทยมี

แนวโน้มเครียดสูง และเสพเหลา้บุหร่ีเพิ่มมากข้ึน (ข่าวสด 2552)  จากสถานการณ์ขา้งตน้สะทอ้น

ให้เห็นถึงการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของวยัรุ่นท่ีเกิดจากการขาดความยบัย ั้งชัง่ใจในการ

กระทาํท่ีทาํให้ตนเอง และครอบครัวไดรั้บความเดือดร้อนและเกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา  หาก

บุคคลสามารถยบัย ั้งชัง่ใจ มีเหตุผลในการคิดและการกระทาํได ้จะทาํให้สามารถดาํเนินชีวิตอยูใ่น

สังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข ดงัท่ี เจนีน ฮอท (Janine Huot 1998, อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์ 2549 : 103) 

กล่าวว่า การพฒันาคนให้มีคุณภาพ ก็คือการพฒันาให้เป็นบุคคลท่ีเฉลียวฉลาด และเป็นคนท่ีมี

เหตุผล  

 การส่งเสริมนักเรียนให้มีลกัษณะการคิดอย่างมีเหตุผลย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยัสนบัสนุนทั้ง

ภายในตนเอง และปัจจัยสนับสนุนภายนอกตนเอง ได้แก่ ครอบครัว ครู โรงเรียน รวมถึง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์ การอบรมสั่งสอน การแนะนาํ การบอกเล่าข่าวสาร คาํช้ีแจง หรือ

การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน เน่ืองจากพฤติกรรมของบุคคลยอ่มไดรั้บอิทธิพลมาจากความรู้ ความเขา้ใจ 

ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือของแต่ละบุคคล (ลกัขณา สริวฒัน์ 2549: 183) ปัจจยัสนบัสนุนภายในท่ี

ส่งเสริมให้วยัรุ่นคิดอยา่งมีเหตุผล คือ การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะสามารถ

เลือกรับ หรือเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างชาญฉลาดนั้น ตอ้งรู้จกัไตร่ตรองข้อมูลท่ีได้รับอย่าง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.thaipublica.org/


  
 
  3 

รอบคอบ สามารถพิจารณาแยกแยะส่ิงท่ีถูกตอ้ง และไม่ถูกตอ้งก่อนท่ีจะตดัสินใจเช่ือหรือกระทาํส่ิง

ใดอยา่งมีเหตุผล Gick and Holyoak (Gick and Holyoak 1983, อา้งถึงในระพินทร์ ฉายวิมล : 2535)   

กล่าววา่  กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลนั้นเกิดจากการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งใชค้วามสามารถ

ทางสมองในการคิดเพื่อดึงความรู้ในระบบความจาํอยา่งเป็นขั้นตอน และสามารถโยงความสัมพนัธ์

ของขั้นตอนความรู้ท่ีดึงมาเขา้กบัข่าวสารใหม่ และสามารถสร้างกฎและโครงสร้างความรู้ใหม่ข้ึน

ได ้และแนวคิดของบรูเนอร์ (Jerome Bruner : 1990 , 1996, อา้งถึงในนภเนตร ธรรมบวร 2544 : 

45) ช้ีให้เห็นวา่ การพฒันาดา้นการคิดและสติปัญญาของเด็กนั้น ข้ึนอยู่กบัอิทธิพลของส่ือมวลชน 

หรือความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีเด็กเหล่านั้นมีประสบการณ์โดยตรง ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ 

(2551 : 94 - 95) ระบุไวว้่า การท่ีเด็กและเยาวชนจะมีความสามารถในการคิดนั้นเด็กตอ้งมีการ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และยอมรับในเหตุผลและขอ้มูลของกลุ่มหรือ บุคคลอ่ืนท่ีมีขอ้มูล

ท่ีดีกวา่ ดงันั้น การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจึงปัจจยัสนบัสนุนภายในท่ีส่งเสริมการคิดอยา่งมีเหตุผล

ของวยัรุ่น เน่ืองจากการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารตอ้งอาศยัองคป์ระกอบดา้นความคิด และดา้นอารมณ์

ซ่ึงเป็นตวัเร้าความคิด ถา้หากบุคคลมีภาวะความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีก็จะแสดงออกขณะคิดถึงส่ิงนั้น

ออกมาในลกัษณะท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น ความรู้สึกในด้านบวกก็จะเป็นความรู้สึกท่ีแสดง

ออกมาในทางท่ีดี ในทางตรงกนัขา้มกบับุคคลท่ีแสดงความรู้สึกออกมาดา้นลบก็จะเป็นความรู้สึกท่ี

แสดงออกมาในทางไม่ดี (Katz and Stone : 1955 อา้งถึงในขนิษฐา เบา้เงิน 2534 : 21) ดงันั้น การ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารจึงเป็นลักษณะของการเลือกรับ และการวิเคราะห์ส่ือท่ีได้รับจากส่ือใน

รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ และส่ืออินเทอร์เนต โดยการพูดคุยหรือ การ

ไดรั้บคาํแนะนาํ คาํช้ีแนะจากผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในเร่ืองนั้น ๆ รวมถึงการยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น เพื่อสามารถนาํขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินขอ้เท็จจริงจากขอ้มูลท่ี

ไดรั้บ 

 การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลจากครอบครัวเป็นปัจจยัสนบัสนุนภายนอกท่ีมีความสําคญั

ในการส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลของวยัรุ่น  เน่ืองจากวยัรุ่นท่ีประสบความสําเร็จส่วนใหญ่จะ

ได้รับการเตรียมความพร้อมจากครอบครัว พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง   โดยบุคคลในครอบครัวสร้าง

แรงจูงใจและสนบัสนุนความสามารถตามความถนดัและทาํตวัอยา่งท่ีดีให้เห็น  พ่อแม่ท่ีอบรมเล้ียง

ดูลูกแบบใช้เหตุผลจะรู้จกัความพอดี มีการยืดหยุน่ ไม่เขม้งวดจนทาํให้เด็กขาดศกัยภาพในตนเอง

หรือปล่อยปละละเลยจนเสียเด็ก พ่อแม่ท่ีมีลกัษณะการอบรมดูแลแบบใช้เหตุผลจะให้คาํแนะนาํ

เม่ือมีปัญหา แต่ไม่ควบคุมหรือออกคาํสั่ง แต่เม่ือเด็กกระทาํผิดจะมีการช้ีแจงหาเหตุผล (Shapiro 

1997, อา้งถึงในอจัฉรา สุขารมณ์ 2543 : 55)  ดงันั้น เด็กท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลจะมี

ความเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี รู้จกัใช้ความคิด เป็นเด็กท่ีมีความมัน่คงทางอารมณ์ มีความหนกัแน่น
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ควบคุมอารมณ์ และสามารถปรับตวัไดดี้ในสังคม และการท่ีวยัรุ่นไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบใช้

เหตุผลจากครอบครัวจะสามารถช่วยส่งเสริมให้วยัรุ่นมีการพฒันาการทางความคิดท่ีเป็นเหตุเป็น

ผลได ้เน่ืองจากการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลเป็นวิธีการอบรมเล้ียงดูท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัใช้

ความสามารถทางการคิด และรู้จกักลา้แสดงออกทางความคิดอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีการท่ีครอบครัว

เปิดโอกาสให้นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจดว้ยตนเอง จะช่วยให้นกัเรียนเกิด

ความกลา้แสดงออกและมีความเช่ือมัน่ในการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ดงันั้น การท่ีคนใน

ครอบครัวให้คาํแนะนําปรึกษาแสดงออกถึง การสนองตอบความต้องการของนักเรียนอย่าง

เหมาะสม ตลอดจนการให้ความรักความอบอุ่นจะทาํให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกปลอดภยั มีความสุข 

มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมองโลกในแง่ดี  และยงัเป็นการสอนให้นกัเรียนรู้จกัช่วยเหลือและ

พึ่งพาตนเองได ้ในการส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัการช่วยเหลือตนเองจะสามารถช่วยให้นกัเรียนเกิด

ความเช่ือมัน่และมีความมัน่ใจในการคิด และการกระทาํของตนเอง (ฉนัทนา ภาคบงกช 2528 : 47 - 

49) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคณะ (2528 : 4 - 14) กล่าววา่ พ่อแม่ท่ี

เล้ียงดูลูกแบบใชเ้หตุผล จะอธิบายเหตุผลแก่ลูกเม่ือตอ้งการส่งเสริมหรือขดัขวางการกระทาํของลูก 

มีการใหร้างวลัและลงโทษเพื่อให้ลูกเรียนรู้ในส่ิงท่ีควรและไม่ควรทาํ การเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล จะ

ทาํใหเ้ด็กโตข้ึนและสามารถตา้นทานส่ิงย ัว่ยุใจได ้เม่ือทาํผิดจะรู้สึกละอายและยอมรับผิด มีเหตุผล

เชิงจริยธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มวยัรุ่นไทยท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีระดบัเศรษฐกิจและสังคม

ตํ่า ถา้ไดรั้บการเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลก็จะมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง สุขภาพจิตดี และมีลกัษณะมุ่ง

อนาคตดว้ย ซ่ึงตรงขา้มกบัพ่อแม่ท่ีมีการอบรมเล้ียงดูลูกแบบกวดขนั และสอดคลอ้งกบั งานวิจยั

เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเล้ียงดูและพฤติกรรมส่วนบุคคลของวยัรุ่นไทยของ

สุภาพรรณ โคตรจรัส และคณะ (2545 : 1-7)   ผลการวิจยัช้ีให้เห็นวา่  การอบรมเล้ียงดูเด็กแบบเอา

ใจใส่ และให้คาํแนะนาํเป็นรูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากมีการส่ือสารสองทางท่ี

ชดัเจน และการให้ความรักความอบอุ่นจากครอบครัวยงัเป็นการส่งเสริมความเป็นตวัของตวัเอง 

เอ้ือต่อการพฒันาพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั เด็กสามารถปรับตวัดา้นครอบครัวไดดี้กวา่ เผชิญ

ปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ และมีความสามารถในการจดัการปัญหา  

สัมพนัธภาพกบัเพื่อนเป็นปัจจยัสนับสนุนทางสังคมปัจจยัหน่ึงซ่ึงเป็นปัจจยัสนับสนุน

ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของวยัรุ่น เพราะโดยธรรมชาติวยัรุ่นเป็นวยัท่ีตอ้งการเพื่อน และมกั

ใช้เวลาในการอยูก่บัเพื่อนเป็นส่วนมาก ดงันั้น วยัรุ่นจึงพร้อมท่ีจะรับเอาความคิดและค่านิยมของ

กลุ่มเพื่อนเพื่อให้ได้การยอมรับจากกลุ่ม และเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ดงันั้น กลุ่ม

เพื่อนจะมีอิทธิพลทางความคิดของวยัรุ่นทั้งในดา้นบวก และดา้นลบ การท่ีนกัเรียนจะมีลกัษณะการ

คิดอย่างมีเหตุผลได้ย่อมข้ึนอยู่กบักลุ่มเพื่อนและการมีสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างกนั เพราะการมี
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สัมพนัธภาพท่ีดีจะนาํไปสู่การช่วยเหลือเก้ือกูลระหวา่งกนั ความมีนํ้ าใจ การเห็นอกเห็นใจ การลด

ความวิตกตกกงัวลหรือความกลวั และการยอมรับและการไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากการท่ี

วยัรุ่นมีกลุ่มเพื่อนท่ีเขา้กนัไดจ้ะทาํให้วยัรุ่นเกิดแรงจูงใจในการใฝ่หาความสําเร็จและมีพฤติกรรม

ในทางสร้างสรรค ์หากนกัเรียนมีกลุ่มเพื่อนท่ีดีจะเป็นตวัอยา่งท่ีดีและชกัชวนหรือแนะนาํไปในทาง

ท่ีเหมาะสม รวมถึงคอยรับฟัง ยอมรับเขา้ใจและมีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั สอดคลอ้งกบั

แนวความคิดของแพทยห์ญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล (โลกวนัน้ี 2547)  กล่าววา่ เด็กท่ีมีเพื่อนจะ

เป็นเด็กท่ีมีความสามารถทางสังคมท่ีดี มกัมีภาวะสุขภาพจิตท่ีดี ในทางตรงขา้มเด็กท่ีไม่ค่อยมีเพื่อน 

มีความเส่ียงกบัปัญหาดา้นจิตใจมากกวา่ ดงันั้น การท่ีเด็กมีเพื่อนท่ีดี คอยให้ความช่วยเหลือ และให้

คาํแนะนาํปรึกษาจะทาํให้เด็กวยัรุ่นสามารถพฒันากระบวนการคิดของตนเอง ทั้งน้ีการคิดท่ีดีนั้น

ไม่สามารถเกิดข้ึนได้เอง ต้องอาศัยการช่วยเหลือจากเพื่อนหรือกลุ่มมาช่วยคิด การพัฒนา

ความสามารถทางการคิดเกิดข้ึนในบริบทของสังคม และได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรม และ

ส่ิงแวดล้อมท่ีบุคคลนั้น ๆ อาศยัอยู่ ดงันั้นการคิดจึงตอ้งอาศยัการการเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มของ

ตนเอง (นภเนตร ธรรมบวร 2544 : 7) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บรูเนอร์ (Bruner 1964 : 14 อา้งถึง

ใน เยาวดี วิบูลยศ์รี : 2529) ซ่ึงกล่าววา่ การพฒันากระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล และสติปัญญานั้น

ข้ึนอยูก่บัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเด็กกบัผูอ่ื้น  

 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนเป็นปัจจยัสนบัสนุนสาํคญัท่ีส่งเสริมการคิด

อยา่งมีเหตุผล ดงัท่ี จอห์น ดบัเบิลย ูเรนเนอร์ และ ดอน จี สตาฟฟอร์ด (John W. Rennor and Don 

G. Stafford  1979 : 279 -299, อา้งถึงในจนัทรา ศรีสุข : 2531) ไดอ้ธิบายถึง การใชเ้หตุผลเป็น

จุดประสงคพ์ื้นฐานท่ีโรงเรียนควรพฒันาให้เกิดข้ึนพร้อม ๆ กนักบัความสามารถในดา้นอ่ืน ๆ ของ

เด็ก โดยครูควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้เด็กมีการคิดแบบใช้เหตุผล เพราะการท่ีเด็กได้รับ

คาํแนะนาํจากครู การทาํกิจกรรมท่ีโรงเรียน และการมีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งเพื่อนจะสามารถช่วย

ให้นักเรียนมีความสามารถในการพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับ      

ฟิชเชอร์ (Fisher 1992, อา้งถึงใน นภเนตร ธรรมบวร 2544 : 151 - 152) กล่าววา่ ครูท่ีดีเป็นผูท่ี้ช่วย

ใหเ้ด็กเกิดความมัน่ใจ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า การกระตุน้เด็ก

ให้รู้จกัใช้ความคิดจะมีความสําคญัมาก ดงันั้นครูควรมีการสอนให้เด็กรู้จกัใช้ความคิด และเปิด

โอกาสให้เด็กแสดงความเช่ือมัน่ในตนเองโดยการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือท่ีบา้น 

และควรเปิดโอกาสให้เด็กทาํกิจกรรมท่ีสนใจด้วยตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้เด็กรู้จกัภูมิใจ และ

พอใจในความสามารถของตน และการท่ีนกัเรียนไดรั้บคาํแนะนาํจากครูจะสามารถทาํให้เด็กเกิด

ความตระหนกัถึงความสําคญัของการคิด และครูควรมีการส่งเสริมและให้แนวทางในการเรียนรู้

การแกปั้ญหาใหก้บัเด็กดว้ยแนวคิดท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของกุลยา ตนัติผลาชีวะ
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(2545 : 40)  กล่าววา่ การท่ีนกัเรียนไดรั้บคาํแนะนาํจะทาํให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิด  อีก

ทั้งยงัเป็นการฝึกกระบวนการคิดใหเ้ด็กมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล  

นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 เป็นวยัท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนกลาง เป็นระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลาย

อย่าง อีกทั้งยงัเป็นวยัท่ียอมรับสภาพร่างกายท่ีเป็นหนุ่มเป็นสาวไดแ้ลว้ มีความคิดลึกซ้ึงจึงหันมา

ใฝ่หาอุดมการณ์ของตนเองเพื่อความเป็นตวัของตวัเอง และพยายามเอาชนะความผกูพนั การพึ่งบิดา

มารดา และหันมาให้ความสนใจกับกลุ่มเพื่อนมากข้ึน รวมถึงการเรียนรู้ในการเผชิญกบัปัญหา

ต่าง  ๆ    ดว้ยตนเองและพร้อมจะรับส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาในชีวิตไดโ้ดยง่าย ดงันั้น ช่วงชีวิตวยัรุ่นจึง

เป็นช่วงของการลองผิดลองถูกและมีโอกาส ตดัสินใจผิดพลาดไดง่้ายหากขาดการช้ีนาํในทางท่ีถูก

ท่ีควร หรือขาดหลกัยึดเหน่ียวทางใจท่ีมัน่คงเพียงพอ ดงัจะเห็นไดจ้ากข่าวดา้นลบเก่ียวกบัวยัรุ่น

ไทยในปัจจุบนัท่ีปรากฏตามส่ือต่าง ๆ ในเร่ืองยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ  การใชชี้วิตฟุ้งเฟ้อยึด

ติดวตัถุ  การขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรอบขา้ง รวมถึงการขาดความรอบคอบใน

การแกปั้ญหาต่าง ๆ และธรรมชาติแลว้วยัรุ่นจะมีอารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย สับสน อารมณ์อ่อนไหว

และมีการควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยดีมากนกัทาํให้ขาดความย ั้งคิด และไตร่ตรองอยา่งรอบคอบในการ

กระทาํ จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีพบวา่วยัรุ่นมีการกระทาํผิด จากสถิติคดีอาญาของสถานี

ตาํรวจภูธรภาค 7 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2551 – กนัยายน 2552 โดยแบ่งออกเป็นปลน้ทรัพย ์ชิงทรัพย์

คิดเป็นร้อยละ 73.81 คดีประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพยสิ์นคิดเป็นร้อยละ 57.70 (สถานีตาํรวจภูธร

ภาค 7 จงัหวดันครปฐม 2553) และสถิติการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครปฐมในปี 2550 พบว่า เด็กและเยาวชนมีการกระทาํผิดใน

ลกัษณะคดีอาญา 1,182 คดี และคดีครอบครัว 97 คดี ซ่ึงเป็นการกระทาํผิดท่ีมีอตัราสูง (สถานพินิจ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน จงัหวดันครปฐม 2550) เน่ืองจากการกระทาํพฤติกรรมดงักล่าวเกิดจากการ

ขาดความย ั้งคิด และขาดการยบัย ั้งชัง่ใจในการกระทาํ ดงันั้นผูว้ิจยัสนใจศึกษาการคิดอยา่งมีเหตุผล

ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอ

เมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม รวมถึงการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อลกัษณะการคิดอยา่งมีเหตุผล

เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผน และส่งเสริมกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลของวยัรุ่น และเป็นการ

พฒันาคุณภาพชีวติในวยัรุ่นต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัการคิดอย่างมีเหตุผล การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดู

แบบใชเ้หตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากของนกัเรียนช่วง
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ชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการคิดอย่างมีเหตุผล ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 

โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดั

นครปฐม จาํแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัการศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษาของ

มารดา อาชีพของผูป้กครอง การพกัอาศยักบัครอบครัว และกิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด 

3.  เพื่อศึกษา การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล สัมพนัธภาพ

กบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เป็นปัจจยัท่ีสามารถทาํนายการคิด

อยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

เขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

 

ปัญหาการวจัิย 

1. การคิดอย่างมีเหตุผล  การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล 

สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 

โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดั

นครปฐม อยูใ่นระดบัใด 

2. การคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียน ท่ีมี เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัการศึกษา

ของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา อาชีพของผูป้กครอง การพกัอาศยักบัครอบครัว และกิจกรรม

ท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุดต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

3. การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน 

และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เป็นปัจจยัท่ีสามารถทาํนายการคิดอย่างมี

เหตุผลของนกัเรียนไดห้รือไม่ อยา่งไร 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 

9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีเพศต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลแตกต่างกนั 

2. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 

9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผล

แตกต่างกนั 
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3. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 

9 อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม ท่ีมีระดับการศึกษาของบิดาต่างกนั มีการคิดอย่างมี

เหตุผลแตกต่างกนั 

4. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 

9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีระดบัการศึกษาของมารดาต่างกนั มีการคิดอย่างมี

เหตุผลแตกต่างกนั 

5. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 

9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอาชีพผูป้กครองต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลแตกต่าง

กนั 

6. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 

9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีการพกัอาศยักบัครอบครัวต่างกนั มีการคิดอย่างมี

เหตุผลแตกต่างกนั 

7. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 

9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีกิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุดต่างกนั มีการคิด

อยา่งมีเหตุผลแตกต่างกนั 

8. การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน 

และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  เป็นปัจจยัท่ีสามารถทาํนายการคิดอย่างมี

เหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 

อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมความสามารถคิดอย่างมีเหตุผลของ

นกัเรียน จึงกาํหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดั

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 

2554 จาํนวน 7 โรงเรียน มีจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 5,666 คน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 จงัหวดันครปฐม สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2554) 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
  9 

2.  ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช่วงชั้ นท่ี 4 โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ปี 2554 

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane) ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอม

ใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 374 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

 3.   ขอบเขตดา้นตวัแปร 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 

3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ

การศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา อาชีพของผูป้กครอง การพกัอาศยักบัครอบครัว และ

กิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด 

3.1.2 การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 

3.1.3 การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล 

3.1.4 สัมพนัธภาพกบัเพื่อน 

3.1.5 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  

 3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การคิดอยา่งมีเหตุผล 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 หมายถึง นกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2554 ในอาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดั

นครปฐม 

2. การคิดอย่างมีเหตุผล หมายถึง ลักษณะการคิดของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์

พิจารณาไตร่ตรอง มีการประเมินตามขอ้เท็จจริงอยา่งรอบคอบ ปราศจากอคติ มีการวางแผน และมี

ความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นกัเรียนมีการกระทาํท่ีเหมาะสมโดยเป็นความคิดท่ี

ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ทาํให้ตนเองไดรั้บความเดือดร้อนหรือเป็นอนัตราย ป้องกนั

และขจดัความขดัแยง้ในตนเองและผูอ่ื้น และนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย แบ่งเป็นการคิดอย่างมี

เหตุผลดา้นการเรียน และดา้นการดาํเนินชีวติประจาํวนั  
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1.1 การคิดอยา่งมีเหตุผลดา้นการเรียน หมายถึง ลกัษณะการคิดเก่ียวกบัการวาง

แผนการเรียน การทาํงานในชั้นเรียน  การปฏิบติัตนในโรงเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมของ

โรงเรียน 

1.2 การคิดอยา่งมีเหตุผลดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั หมายถึง ลกัษณะการคิด

ท่ีเก่ียวกบัการใชชี้วติประจาํวนัของนกัเรียน การปฏิบติัตนในครอบครัว การปฏิบติัตนกบัเพื่อน และ

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม 

3. การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การปฏิบัติของนักเรียนท่ีแสดงออกถึง

ความสามารถในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเลือกรับส่ือ และการวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงจากส่ือ 

โดยการดู การอ่าน การสนทนา การสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วิทย ุ

และอินเทอร์เนต  

4. การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล หมายถึง วิธีการอบรมเล้ียงดูท่ีนักเรียนได้รับการ

ปฏิบติัจากบิดามารดา หรือผูดู้แลนกัเรียนในการอบรมดูแลนกัเรียนอย่างมีเหตุผลในลกัษณะการ

ส่งเสริมการกระทาํท่ีเหมาะสม และขดัขวางการกระทาํท่ีไม่เหมาะสม โดยการให้ขอ้มูล การให้

คาํแนะนาํปรึกษา  การสนองตอบความตอ้งการ การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น และการแสดง

ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

5. สัมพนัธภาพกบัเพื่อน หมายถึง วธีิการท่ีนกัเรียนและเพื่อนมีการปฏิบติัต่อกนัในทาง

ท่ีดีซ่ึงแสดงออกโดยการให้ความช่วยเหลือ การให้คาํแนะนาํปรึกษา การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

การช่ืนชม และการใหก้าํลงัใจต่อกนั  

6. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน หมายถึง การท่ีนักเรียนได้รับการ

ปฏิบติัจากครู หรือผูบ้ริหารของโรงเรียนในการส่งเสริมให้นกัเรียนมีลกัษณะการคิดอยา่งมีเหตุผล

โดยการให้ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร การให้คาํแนะนาํปรึกษา การเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความ

คิดเห็น การยอมรับและใหก้าํลงัใจ และการส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

7. ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีท่ี

แสดงถึงลกัษณะเฉพาะตวัของนกัเรียนประกอบดว้ย  

7.1 เพศ  แบ่งเป็น 

7.1.1 เพศชาย 

7.1.2 เพศหญิง 

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนท่ีเป็นระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม

ของทุกวชิาตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

7.2.1 คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.50 
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7.2.2 คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50-3.00 

7.2.3 คะแนนเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป 

7.3 ระดับการศึกษาของบิดา หมายถึง การศึกษาขั้นสูงสุดของบิดา จาํแนก

ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

7.3.1 ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 

7.3.2 ระดบัมธัยมศึกษา หรือเทียบเท่า 

7.3.3 ระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

7.3.4 ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

7.4 ระดบัการศึกษาของมารดา หมายถึง การศึกษาขั้นสูงสุดของมารดา จาํแนก

ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

7.4.1 ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 

7.4.2 ระดบัมธัยมศึกษา หรือเทียบเท่า 

7.4.3 ระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

7.4.4 ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

7.5 อาชีพของผูป้กครอง หมายถึง อาชีพหลักของพ่อแม่ หรือ ผูป้กครองของ

นกัเรียนท่ีมีรายไดม้าใชจ่้ายในครอบครัว จาํแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

7.5.1 ธุรกิจส่วนตวั 

7.5.2 คา้ขาย 

7.5.3 รับจา้ง 

7.5.4 รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 

7.5.5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

7.6 การพกัอาศยักบัครอบครัว หมายถึง สถานภาพการพกัอาศยักบัพ่อแม่ หรือ

ผูป้กครองของนกัเรียน จาํแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

7.6.1 อาศยัอยูก่บัพอ่และแม่ 

7.6.2 อาศยัอยูก่บัพอ่หรือแม่ 

7.6.3 อาศยัอยูก่บับุคคลอ่ืน 

7.7 กิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด หมายถึง กิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนและ

นกัเรียนเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้นมากท่ีสุด จาํแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่    

7.7.1 กิจกรรมทางวชิาการ 

7.7.2 กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 
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7.7.3 กิจกรรมดา้นดนตรี 

7.7.4 กิจกรรมดา้นกีฬา 

7.7.5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ   

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการคิดอยา่งมีเหตุผล

ของนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ ต่อไป  

2. เป็นแนวทางในการจดัทาํโครงการส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลของวยัรุ่นให้กับ

โรงเรียน หรือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวยัรุ่น 

3. เพื่อเป็นแนวทางสําหรับการศึกษาวิจยัในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอย่างมี

เหตุผล 
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  บทที ่2 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัการคิดอย่างมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โดยผูว้ิจยัไดน้าํ

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสนบัสนุนและประกอบการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

1. การคิดอยา่งมีเหตุผล 

1.1 ความหมายของการคิดอยา่งมีเหตุผล 

1.2 ทกัษะในการคิดอยา่งมีเหตุผล 

1.3 ลกัษณะการคิดอยา่งมีเหตุผล 

1.4 การคิดอยา่งมีเหตุผลของวยัรุ่น 

1.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีเหตุผล 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 

2.1 ความหมายของการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 

2.2 รูปแบบการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 

2.3 อิทธิพลและผลของส่ือมวลชนท่ีมีต่อความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม 

2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารกบัการคิดอยา่งมีเหตุผล 

3. การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล 

3.1 ความหมายของการอบรมเล้ียงดู 

3.2 รูปแบบการอบรมเล้ียงดู 

3.3 ความหมายของการอบรมเล้ียงดู 

3.4 ความสาํคญัของการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล 

3.5 บทบาทครอบครัวกบัการอบรมเล้ียงดูวยัรุ่น 

3.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลกบัการคิดอยา่งมีเหตุผล 

4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสัมพนัธภาพกบัเพื่อน 

4.1 ความหมายของสัมพนัธภาพ 

4.2 ความสาํคญัของสัมพนัธภาพ 

4.3 แนวคิดเก่ียวกบัสัมพนัธภาพ 
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4.4 สัมพนัธภาพระหวา่งเพื่อน และกลุ่มเพื่อน 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัมพนัธภาพกบัเพื่อนกบัการคิดอยา่งมีเหตุผล 

6. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

6.1 ความหมายของแรงสนบัสนุนทางสังคม 

6.2 หลกัการของแรงสนบัสนุนทางสังคม 

6.3 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

6.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนกับการคิดอย่างมี

เหตุผล 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีเหตุผล จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียน 

ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัการศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา อาชีพ

ผูป้กครอง การพกัอาศยักบัครอบครัว และกิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด 
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แนวคิดเกีย่วกบัการคิดอย่างมีเหตุผล 

 

1.      ความหมายของการคิดอย่างมีเหตุผล 

 ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการคิดอยา่งมีเหตุผลไว ้ดงัน้ี 

 กูด (Good. 1973: 345 อา้งถึงใน จนัทรา ศรีสุข 2531: 25) ให้ความหมายของการคิดอยา่งมี

เหตุผล หมายถึง การกระทําหรือกระบวนการทางสมองในการท่ีจะลงความเห็นเก่ียวกับ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้เทจ็จริงกบัเหตุการณ์ และสามารถสรุปผลจากเหตุหรือขอ้สมมติฐานได ้

 กรมวชิาการ 2525: 36 – 37 (อา้งถึงในสุวรรณา ไชยะธน : 2537) ไดใ้ห้ความหมายของการ

คิดอย่างมีเหตุผลไวว้่า การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นการคิดท่ีตอ้งอาศยัหลักการหรือมีข้อเท็จจริงท่ี

ถูกตอ้งมาสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ การคิดประเภทน้ีจะมีโอกาสผิดพลาดนอ้ย และถือวา่เป็นทกัษะ

อย่างหน่ึง ซ่ึงเราอาจพฒันาให้มีคุณภาพสูงยิ่งข้ึนได้ ผูท่ี้มีทกัษะความคิดอย่างมีเหตุผลสูงย่อมมี

ความคิดท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงความคิดท่ีมีคุณภาพสูงนั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ และยงัช่วย

สร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่มนุษยไ์ด ้

 ณรงค ์วรรณจกัร์ (อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์ : 2549) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดอย่างมี

เหตุผล คือ การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

เก่ียวกบัขอ้มูลหรือสถานการณ์ท่ีเป็นปรากฏ โดยใช้ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ การสํารวจ

หลกัฐานอยา่งรอบคอบเพื่อนาํไปสู่ขอ้สรุปท่ีสมเหตุสมผล  

 จาํนง วิบูลยศ์รี (2536: 29) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดอยา่งมีเหตุผล หมายถึง การคิดท่ี

จะตอ้งอาศยัหลกัการหรือขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งมาสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ การคิดประเภทน้ีมีโอกาส

ผดิพลาดนอ้ยและถือวา่เป็นทกัษะอยา่งหน่ึงท่ีสามารถพฒันาใหมี้คุณภาพสูงยิง่ข้ึนได ้ผูท่ี้มีทกัษะใน

การคิดเชิงเหตุผลสูง ยอ่มมีความคิดท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงความคิดท่ีมีคุณภาพสูงนั้นยอ่มช่วยแกปั้ญหา

นานาประการใหแ้ก่ตนเอง และสามารถสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บัตนเองได ้

 สุนิสา ละวรรณวงษ ์(2543) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดอยา่งมีเหตุผล วา่เป็นกระบวนการ

ในการใช้สติปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบ มีเหตุผล มีการประเมิน

สถานการณ์ เช่ือมโยงเหตุการณ์ สรุปตีความโดยอาศยัความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตน ใน

การสาํรวจหลกัฐานอยา่งละเอียด เพื่อนาํไปสู่ขอ้สรุปท่ีสมเหตุสมผล 

 วินยั ดาํสุวรรณ (2548 : 34) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดอยา่งมีเหตุผล วา่เป็นการคิดอยา่ง

มีวิจารณญาณ หมาย ถึง การตั้งคาํถาม ซ่ึงรวมไปถึงการรับขอ้มูล ข่าวสาร การสอบถามและใชส่ิ้ง

เหล่านั้นเพื่อสร้างความคิดใหม่เพื่อนาํไปแกปั้ญหาหรือใชใ้นการตดัสินใจ ใชส้ร้างเหตุผล และใช้

ในการวางแผน 
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 สุวทิย ์มูลคาํ และคณะ (2549: 46) ใหค้วามหมายวา่ การคิดท่ีมีเหตุผลเป็นการคิดท่ีผา่นการ

พิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ มีหลกัเกณฑ์และหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้เพื่อนาํไปสู่การสรุป และ

การตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 

 กานเย ่(Gagne 1970 อา้งถึงใน สัณห์หทยั วทิยารังษีพงษ ์2550: บทคดัยอ่) กล่าววา่ การคิด

อย่างมีเหตุผล คือ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นการคิดท่ีใช้เหตุผลแก้ปัญหาโดยพิจารณาถึง

สภาพการณ์หรือขอ้มูลต่าง ๆ วา่มีขอ้เทจ็จริงหรือไม่ 

จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้่า การคิดอยา่งมีเหตุผล หมายถึง ลกัษณะการใช้ความคิด

ในการวิเคราะห์ พิจารณาขอ้มูล เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจ และการแกปั้ญหาในเร่ืองต่าง ๆ  โดยยึด

หลกัการพิจารณาขอ้เท็จจริงดว้ยความรอบคอบ ใชส้ติปัญญามากกวา่ใชอ้ารมณ์และการคาดเดาใน

การคิด มีการวางแผน เพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  

 

2.  ทกัษะการคิดอย่างมีเหตุผล 

การคิดอยา่งมีเหตุผลตอ้งใชท้กัษะท่ีสําคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรู้จกัคิดวิเคราะห์ในการ

หาเหตุผลท่ีถูกตอ้ง และความสามารถในการสืบคน้หาความจริง ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยให้บุคคล

ทราบถึงส่ิงท่ีเป็นขอ้เท็จจริง เพื่อท่ีจะสามารถนาํไปใช้ในการตดัสินใจหรือการแก้ปัญหาในการ

ดาํเนินชีวิตอย่างมีหลักการ มีความเป็นเหตุเป็นผล และสามารถนําไปประเมินข้อมูลข่าวสาร

ทั้งหลายในชีวติประจาํวนัได ้นอกจากน้ีในการคิดอยา่งมีเหตุผลยงัมีทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวัสนบัสนุน

ได้แก่ ความจํา ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความสามารถในการตัดสินใจ 

ความสามารถท่ีจะจบัประเด็นสําคญั ความสามารถท่ีจะใช้เทคนิคในการพูดจูงใจ หรือการปฏิบติั

ตามเม่ือเกิดความเห็นขดัแยง้กนัข้ึน และความสามารถท่ีจะหาความจริง ซ่ึงก็คือความสามารถใน

การใช้ เหตุผลตามหลักตรรกวิทยา ความสามารถในการเข้าใจเ ร่ืองราวความเป็นไปได ้

ความสามารถท่ีจะช้ีให้เห็นถึงอคติท่ีเกิดข้ึน และความสามารถในการสร้างหรือคิดส่ิงใหม่ ๆ ไดมี้ผู ้

กล่าวถึงทกัษะสาํคญัท่ีใชใ้นการคิดอยา่งมีเหตุผลไว ้ดงัน้ี 

 ลิปแมน จาคอป และโคลแมน (Lipman Jacob and Coleman 1993, อา้งถึงใน สม

เจตน์ ไวยาการณ์ 2530 : 16 - 19) ไดก้าํหนดทกัษะการคิดอยา่งมีเหตุผล ไวด้งัน้ี  

1. ทกัษะการสร้างความคิดรวบยอด ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะในการคน้หา การจดั

กลุ่ม การจดัประเภท การจดัเรียงลาํดบั การจดัอนัดบั การใชเ้กณฑ ์การยกตวัอยา่ง การขยายความ 

2. ทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ ประกอบดว้ยการจาํแนก ความเหมือน ความ

ต่าง โดยการใช้ลกัษณะทางตรรกะวิทยา และขอ้มูลประกอบทกัษะการพิจารณา และสร้างระบบ

ความสัมพนัธ์ 
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3. ทักษะในการใช้เหตุผลจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ความคงเส้นคงวา ความ

เท่ียงตรง ความสมบูรณ์ของปรากฏการณ์ และความจริงตามนิยาม 

4. ทกัษะในการสรุปอา้งอิงอย่างเป็นแบบแผน ทั้งท่ีเป็นการสรุปจากขอ้มูลทนัที 

สรุปจากความสัมพนัธ์ การสันนิษฐานจากลกัษณะของกลุ่ม และการสรุปจากเง่ือนไข ตลอดจนการ

สรุปอยา่งไม่เป็นแบบแผน  

5. ทกัษะในการสร้างเหตุผลหลาย ๆ ทาง โดยการพิจารณาหลายมิติ หรือพิจารณา

ยอ้นกลบั 

6. ทกัษะในการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดเห็นกรอบทฤษฎี 

7. ทกัษะในการสร้างหลกัการเชิงเหตุผล ไดแ้ก่ทกัษะในการสร้างคาํถาม การให้

เหตุผล การสร้างขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ และการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงของเพื่อหาขอ้ยติุ 

8. ทกัษะในการสร้างทฤษฎี 

เจนีน ฮอท (Janine Huot 1998, อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์ 2549: 98 - 99) กล่าวถึงทกัษะ

สําคญัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการคิดอย่างมีเหตุผล ไดแ้ก่ ทกัษะต่าง ๆ 4 ประการ ดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

1. ทกัษะความสามารถท่ีจะประเมินและตดัสินขอ้มูล ขอ้อา้งหรือขอ้ถกกนัได ้

สําหรับการประเมินและตดัสินขอ้มูล ข้ออา้ง หรือขอ้ถกเถียงจาํเป็นจะต้องใช้การวิเคราะห์ ข้อ

สันนิษฐาน และสามารถสรุปหาเหตุผลว่า ข้อมูลหรือข้อถกเถียงนั้ นมีหลักฐานท่ีถูกต้องเพียง

พอท่ีจะสามารถเช่ือถือหรือรับฟังไดห้รือไม่  

2. ทกัษะการรวบรวม วิเคราะห์ และจดัระเบียบขอ้มูล ในการรวบรวมวิเคราะห์

และจดัระเบียบขอ้มูลจาํเป็นตอ้งไดข้อ้มูลมาจากหลาย ๆ ทางดว้ยกนั  

3. ทักษะความสามารถท่ีจะประเมินตรวจสอบความคิดตนเอง ระหว่างท่ี

แกปั้ญหาและตดัสินปัญหาอยา่งมีขั้นตอน 

4. ทกัษะความสามารถสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่หรือ

ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ไดต้ามท่ีตอ้งการ  

 สรุปทกัษะการคิดอย่างมีเหตุผลเป็นทกัษะในการรวบรวม การคิดวิเคราะห์ การ

จาํแนกขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล และการใช้เหตุผลเพื่อนาํไปสู่การประเมินขอ้เท็จจริง เพื่อท่ีจะ

สามารถนาํไปใช้ในการแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจในการดาํเนินชีวิตอย่างมีหลกัการและเหตุผล 

รวมถึงการดาํเนินชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3.  ลกัษณะการคิดอย่างมีเหตุผล 

ความคิดมีอิทธิพลอยา่งยิ่งต่อชีวิตและสังคมท่ีบุคคลเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

หรือเป็นอยู่นั้นล้วนเป็นผลมาจากความคิด ดังนั้นถ้าบุคคลมีความคิดท่ีดี มีเหตุผลจะทาํให้

พฤติกรรม หรือการแสดงออกของบุคคลเป็นไปในแนวทางท่ีดี และเหมาะสม (วนิช สุธารัตน์   

2546 : 47) ในทางตรงกนัขา้มถา้บุคคลมีความคิดท่ีไม่มีเหตุผลจะทาํให้บุคคลนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะทาํ

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ดงันั้นไดมี้ผูแ้บ่งลกัษณะการคิดท่ีมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล ดงัน้ี 

Maultsby (1984: 16) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการคิดอยา่งมีเหตุผลไวด้งัน้ี 

1. ความคิดท่ีมีเหตุผลตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้เทจ็จริง 

2. ความคิดท่ีมีเหตุผลตอ้งเป็นความคิดท่ีปกป้องคุม้ครองชีวติตนเอง 

3. ความคิดท่ีมีเหตุผลเป็นความคิดท่ีช่วยใหบุ้คคลบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

4. ความคิดท่ีมีเหตุผลเป็นความคิดท่ีช่วยป้องกนัและขจดัความขดัแยง้ในตนเอง

และผูอ่ื้น 

วสีเลอร์ และวสีเลอร์ (Wessler and Wessler 1980: 29, 40 -46 อา้งถึงใน ทศัไนย วงศ์

สุวรรณ 2542:24 - 25) ไดแ้บ่งลกัษณะการคิดอยา่งไม่มีเหตุผลดงัต่อไปน้ีคือ 

1. เป็นความคิดท่ีทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึกเลวร้าย เป็นความคิดท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึงว่าทาํให้เกิดความยุง่ยาก น่ากลวั หรือเสียหายร้ายแรง ซ่ึงความคิดดงักล่าวเป็นผลให้บุคลเกิด

ความรู้สึกเลวร้าย และเกิดอารมณ์ท่ีไม่เป็นสุข  เช่น อบัอาย รู้สึกวติกกงัวล และซึมเศร้า 

2. เป็นความคิดท่ีเรียกร้องจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากเกินควร เป็นความคิดท่ีบุคคล

เรียกร้องจากส่ิงใดส่ิงหน่ึง คิดวา่บุคคลตอ้งไดรั้บหรือควรจะไดรั้บในส่ิงท่ีตนตอ้งการ เช่น ฉนัตอ้ง

ไดรั้บความสําเร็จ หรือไดรั้บการยอมรับ และถา้หากส่ิงนั้นไม่เป็นไปตามท่ีบุคคลตอ้งการให้เป็น

แลว้ จะเป็นผลใหบุ้คคลรู้สึกเลวร้าย เช่น ความคิดท่ีเรียกร้องวา่ “ฉนัตอ้งทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

ไดรั้บการยอมรับจากทุกคน” หากบุคคลทาํงานผิดพลาดและไม่ไดรั้บการยอมรับ จะทาํให้บุคคล

เกิดความรู้สึกอบัอายและรู้สึกไม่มีคุณค่า 

3. เป็นความคิดในการประเมินตนเอง และผูอ่ื้น โดยการประเมินนั้นมุ่งประเมินท่ี

ลกัษณะของบุคคล แทนท่ีจะประเมินการกระทาํและผลงานของบุคคลนั้น ซ่ึงเป็นความคิดท่ีไม่มี

เหตุผล เน่ืองจากการประเมินตนเองและผูอ่ื้นวา่ดีหรือเลวจะเป็นผลให้บุคคลเกิดความอบัอาย รู้สึก

ผิด วิตกกงัวล และซึมเศร้า การประเมินท่ีลกัษณะตวับุคคลเช่นน้ีจะทาํให้บุคคลไม่ทราบวา่ตนถูก

ประเมินจากการแสดงพฤติกรรมใด ดงันั้นการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวพิจารณาเหตุผลอารมณ์ 

และพฤติกรรมจึงเนน้การประเมินท่ีการกระทาํ และผลงานของบุคคล 
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ลกัขณา สริวฒัน์ (2549: 183 - 185) กล่าวว่า ลกัษณะการคิดอย่างมีเหตุผลเป็น

ลกัษณะของการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี  

1. โยนิโสมนสิการ เป็นองค์ประกอบภายในมีความเก่ียวขอ้งกบัการฝึกใช้ความคิด

ให้รู้จกัคิดอยา่งถูกวิธี คิดอยา่งมีระเบียบ คิดอยา่งวิเคราะห์ ไม่มองเห็นส่ิงต่าง ๆ อยา่งต้ืน ๆ ผิวเผิน 

ซ่ึงเป็นขั้นตอนสาํคญัของการสร้างปัญญา ทาํใหส้ามารถช่วยตนเองได ้ 

2. โยนิโสมนสิการ ไม่ใช่ตวัปัญญาแต่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญญา โดยมีเป้าหมาย

สูงสุดคือ การดบัทุกข ์

 สุวทิย ์มูลคาํ (2547: 14) ไดแ้บ่งลกัษณะการคิดอยา่งมีเหตุผลไว ้ดงัน้ี 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวเิคราะห์ ผูคิ้ดตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐาน

ในเร่ืองนั้น ๆ เพราะจะช่วยกาํหนดขอบเขตในการวิเคราะห์ จาํแนก การแจกแจงองค์ประกอบ 

จดัลาํดบัความสาํคญั หรือหาสาเหตุและเร่ืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. เป็นคนช่างสังเกต และช่างสงสัย บุคคลท่ีช่างสังเกตย่อมสามารถมองเห็นหรือ

คน้หาความผิดปกติของส่ิงของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถมองเห็นมุมมองท่ีแตกต่างไปจากคน

อ่ืน ๆ และสามารถพิจารณาในเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้

3. มีความสามารถในการตีความ การตีความเกิดจากการรับรู้ข้อมูลเข้ามาทาง

ประสาทสัมผสั สมองจะทาํการตีความขอ้มูล โดยวิเคราะห์เทียบเคียงกบัความทรงจาํหรือความรู้

เดิมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้น เกณฑ์ท่ีใชม้าตรฐานในการตดัสินจะแตกต่างกนัไปตามความรู้ ค่านิยม และ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั การตีความขอ้มูลหรือเหตุการณ์ท่ีพบเห็นก็จะแตกต่าง

กนัไปดว้ย 

 ณรงค ์วรรณจกัร์ (อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์ : 2549) กล่าวถึง ลกัษณะการคิดอยา่งมี

เหตุผล คือ การท่ีบุคคลไดรั้บขอ้มูลท่ีมีความสับสน หรือประสบกบัสภาวะท่ีเป็นปัญหาจะสามารถ

ใชก้ระบวนการคิดท่ีรอบคอบ สมเหตุสมผล มีการพิจารณาขอ้มูลรอบดา้นอยา่งรอบคอบ กวา้งไกล 

ลึกซ้ึง มีการตรวจสอบความถูกตอ้งจากแหล่งท่ีให้ขอ้มูล มีการไตร่ตรองท่ีสามารถเกิดไดจ้ากการ

ตดัสินทั้งด้านคุณและด้านโทษ คุณค่าท่ีแทจ้ริงหรือคุณค่าเทียมของส่ิงนั้น มีการทบทวนเพื่อหา

ขอ้สรุปก่อนนาํไปสู่การตดัสินใจ  

 เอลลิส และไวทลี์ย ์ (Ellis and Whiteley อา้งถึงใน วลัลภา โคสิตานนท ์2542: 22) 

กาํหนดความมีเหตุผล และไม่มีเหตุผลของบุคคลไวด้งัน้ี 

1. ลกัษณะความคิดท่ีมีเหตุผล 
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1.1 บุคคลปรารถนาท่ีจะได้รับความรัก และการยอมรับจากผูอ่ื้น แต่มิได้

หมายความวา่จะตอ้งทุ่มเทความสนใจและความปรารถนาท่ีจะไดรั้บแต่เพียงอยา่งเดียว แต่จะกระทาํ

ในส่ิงท่ีเป็นการใหค้วามรักและเป็นประโยชน์และสร้างสรรค ์

1.2 บุคคลจะกระทาํการใด ๆ อย่างเต็มท่ี  เน่ืองมาจากความตอ้งการท่ีจะทาํ

มากกวา่ทาํใหดี้กวา่คนอ่ืน การทาํงานก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดได ้

1.3 ทุกคนอาจพบกบัความลม้เหลวหรือความผิดพลาดได ้จึงไม่มีเหตุผลใดท่ี

จะกล่าวโทษตนเองหรือผูอ่ื้น แตะจะยอมรับความลม้เหลวนั้นและพยายามไม่ใหเ้กิดข้ึนอีก 

1.4 บุคคลจะไม่ทาํให้สภาพการณ์ท่ีไม่พึงพอใจเป็นเร่ืองใหญ่ข้ึน ถา้เป็นไป

ไดค้วรปรับปรุงสภาพการณ์ให้ดีข้ึน แต่ถา้ไม่สามารถกระทาํไดก้็ควรยอมรับมนัและไม่ถือว่าเป็น

ส่ิงเลวร้ายแต่อยา่งใด 

1.5 ถ้าบุคคลยอมรับว่าส่ิงท่ีไม่พึงพอใจและสภาพทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน มี

สาเหตุมาจากการรับรู้ประมานค่าของตนเอง ส่ิงเหล่านั้นก็จะสามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ้

1.6 บุคคลเห็นความจริงวา่ อนัตรายท่ีมีอยูใ่นส่ิงเลวร้ายเหมือยอยา่งท่ีเขากลวั

ควรรู้วา่ความวติกกงัวลเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความกลวัมากกวา่เหตุการณ์ท่ีน่ากลวัจริง ๆ 

1.7 การเผชิญความยากลําบากและความรับผิดชอบ จะเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองในระยะยาวมากกวา่หลีกเล่ียงมนั 

1.8 บุคคลมีความพยายามท่ีจะเป็นตวัของตวัเอง และมีความรับผิดชอบ แต่

ควรจะพึ่งพาผูอ่ื้นหรือยอมรับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเม่ือมีความจาํเป็น 

1.9 บุคคลยอมรับว่าประสบการณ์ในอดีตมีความสําคัญ แต่ก็ตระหนักว่า

ประสบการณ์ในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงได ้โดยการวเิคราะห์อิทธิพลจากอดีต การพิจารณาความเช่ือท่ี

เป็นโทษเพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงตนเอง 

1.10 เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นทุกขห์รือถูกรบกวน ควรพยายามหาทางช่วยเหลือถา้ทาํ

ได ้ถา้ทาํไม่ไดก้็ควรยอมรับและทาํเท่าท่ีทาํไดใ้หดี้ท่ีสุด 

1.11 บุคคลควรคน้หาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีมีโอกาสเป็นไปได้หลาย ๆ 

ทาง และเลือกทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด และยอมรับวา่ไม่มีคาํตอบ หรือหนทางแกไ้ขท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดใน

แต่ละปัญหา 

2. ลกัษณะความคิดท่ีไม่มีเหตุผล 

2.1 การท่ีบุคคลคิดว่าฉันต้องเป็นผูมี้ความสามารถมีความเหมาะสม และ

ประสบผลสําเร็จ ฉันตอ้งได้รับการยอมรับจากทุกคน และถ้าฉันทาํส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้ มนัเป็นส่ิง

เลวร้ายมากสําหรับฉัน ฉันไม่สามารถทนต่อความล้มเหลวท่ีเกิดข้ึน ถา้ฉันไม่สามารถทาํงานได้
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อยา่งมีประสิทธิภาพและไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืนแลว้ นัน่หมายความวา่ฉนัเป็นคนท่ีใชก้าร

ไม่ได ้

บุคคลท่ียึดมัน่ในความคิดท่ีไม่มีเหตุผลเช่นน้ี มีแนวโน้มท่ีจะรู้สึกว่าตนเองไม่มี

คุณค่า กงัวลใจ และเกิดอารมณ์ซึมเศร้า กลวั มีความทุกข์ท่ีฝังแน่นในจิตใจ ควบคุมจิตใจตนเอง

ไม่ได ้และอาจทาํใหบุ้คคลมีอาการโรคประสาท 

2.2 การท่ีบุคคลคิดว่า เม่ือฉันตอ้งการให้บุคคลทาํส่ิงใดให้แก่ฉัน บุคคลนั้น

ตอ้งปฏิบติัต่อฉนัอยา่งดี อยา่งยุติธรรมและถูกตอ้ง มนัเป็นส่ิงเลวร้ายมากถา้เขาไม่สามารถทาํในส่ิง

ท่ีฉนัตอ้งการได ้ฉนัไม่สามารถทนไดถ้า้เขาแสดงความรังเกียจฉนั หากเขาไม่สามารถทาํให้ฉนัพึง

พอใจได ้เขาควรถูกตาํหนิและกลายเป็นคนไม่มีคุณค่า 

บุคคลท่ียึดมัน่ในความคิดท่ีไม่มีเหตุผลเช่นน้ี มีแนวโน้มเป็นคนท่ีโกรธง่าย ชอบ

ตาํหนิ หรือประณามผูอ่ื้น ด้ือร้ัน มีความรุนแรง ทิฐิสูง อาฆาตพยาบาท คิดแก้แค้น และอาจ

กลายเป็นฆาตกรได ้

2.3 การท่ีบุคคลคิดวา่ ฉนัตอ้งไดรั้บทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีฉนัตอ้งการ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

จะตอ้งดี เป็นไปในทางบวก และเป็นไปในทิศทางท่ีฉนัตอ้งการใหเ้ป็น โดยปราศจากอุปสรรค และ

ความยากลาํบากใด ๆ ฉนัไม่สามารถทนต่อสภาพคบัขอ้งใจ หรือไม่เป็นไปตามท่ีคิดได ้

บุคคลท่ีมีความคิดไม่มีเหตุผลในลกัษณะดงักล่าวน้ี จะมีความรู้สึกโกรธง่าย ซึมเศร้า 

มีความอดทนตํ่ามาก มีพฤติกรรมหลีกหนี ปล่อยเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ขาดวินัย และ

ผดัวนัประกนัพรุ่ง 

 จากท่ีกล่าวมา จะพบว่า บุคคลท่ีมีลักษณะการคิดอย่างมีเหตุผลจะเป็นบุคคลท่ีมี

ลกัษณะชอบสังเกต มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และพิจารณาขอ้มูลดว้ยเหตุและผล มีความ

รอบคอบในการคิด การวางแผน เพื่อนําไปสู่ความสามารถในการตดัสินใจส่ิงต่าง ๆ โดยอาศยั

ขอ้เทจ็จริงเป็นหลกั  

 

4.  การคิดอย่างมีเหตุผลของวยัรุ่น 

 การพฒันาทางสติปัญญาวยัน้ีสติปัญญาของวยัรุ่นจะมีการพฒันาสูงข้ึน  และสามารถคิดแบบ

รูปธรรมได ้กล่าวคือ วยัรุ่นจะสามารถเรียนรู้  และเขา้ใจเหตุการณ์ต่าง ๆ  ไดลึ้กซ้ึงข้ึนแบบ abstract 

thinking)  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  และสังเคราะห์  ส่ิงต่างๆได้มากข้ึนตามลาํดบัจน

เม่ือพน้วยัรุ่นแลว้  จะมีความสามารถทางสติปัญญาไดเ้หมือนผูใ้หญ่  แต่ในช่วงระหวา่งวยัรุ่นน้ี  ยงั

อาจขาดความย ั้งคิด  มีความหุนหนัพลนัแล่น  ขาดการไตร่ตรองให้รอบคอบ (ศรีเรือน แกว้กงัวาล 
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2549) ทั้งน้ีไดมี้ผูศึ้กษาทฤษฎีการมีเหตุผลของวยัรุ่นผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมีความ

เก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีเหตุผลไวด้งัน้ี 

4.1 ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญา  

 ไดมี้ผูศึ้กษาทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา ดงัน้ี 

เจอโรม เอส. บรูเนอร์ (Jerome S. Bruner อา้งถึงใน เยาวดี วิบูลยศ์รี : 2529) นกัจิตวิทยา

ชาวอเมริกนั กล่าววา่ การพฒันากระบวนการคิดเชิงเหตุผลของเด็กและสติปัญญาของเด็กนั้นข้ึนอยู่

กบัองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกผสมกนั ในส่วนท่ีเก่ียวกบักระบวนการอนัเน่ืองมาจาก

องคป์ระกอบภายใน ทั้งน้ี กระบวนการคิดเชิงเหตุผลของวยัรุ่นยงัข้ึนอยูก่บัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเด็ก

กบัผูอ่ื้น และอยู่กบัความตอ้งการท่ีเด็กจะพฒันาหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยทัว่ไปของตนเอง

ดว้ย สาํหรับในส่วนของกระบวนการท่ีข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบภายนอก คือ อิทธิพลของส่ือมวลชน 

หรือความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีวยัรุ่นมีประสบการณ์โดยตรง นอกจากน้ีกระบวนการคิด

และสติปัญญายงัข้ึนอยู่กับเทคนิคหลายอย่างซ่ึงต้องอาศยัทกัษะโดยใช้ภาษาท่ีเป็นถ้อยคาํและ

วฒันธรรมเป็นส่ือกลาง จึงสรุปวา่ พฒันาดา้นการคิดของวยัรุ่นข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบ 2 อยา่ง ซ่ึง

องคป์ระกอบทั้ง 2 อยา่งต่างก็ส่งเสริมและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัคือ องคป์ระกอบท่ีเป็นตวัแทน 

(Representation) และ องคป์ระกอบท่ีเป็นการบูรณาการ (Integration) 

1. องค์ประกอบท่ีเป็นตัวแทน (Representation) หมายถึง ระบบข่าวสารท่ี

วยัรุ่นไดรั้บ เพื่อนาํไปพฒันากระบวนการคิดของตน ทั้งน้ียงัข้ึนอยู่กบักระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 3 

ประการไดแ้ก่ 

1.1 ขั้นท่ีเป็นตวัแทนในเชิงการกระทาํ (Enactive Representation) หมายถึง 

กระบวนการท่ีคนเรากาํหนดความหมายให้กบัเหตุการณ์หรือวตัถุส่ิงของต่าง ๆ โดยอาศยัการ

กระทาํเป็นหลกั เช่น เรากาํหนดความหมายใหเ้ด็กท่ีช่างคิด ช่างซกัถาม และช่างสังเกตวา่เด็กคนนั้น

เป็นคนฉลาด 

1.2 ขั้นท่ีเป็นตวัแทนในในเชิงรูปภาพท่ีปรากฏให้เห็น (Iconic Representation) 

หมายถึง กระบวนการท่ีคนเราคิดหรือแกปั้ญหาในการตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยใชภ้าพท่ีเห็น

เป็นหลกั เช่น การท่ีเด็กเห็นนํ้าในแกว้ท่ีต่างขนาดกนั ทั้ง ๆ ท่ีนํ้ ามีปริมาณเท่ากนั แต่เด็กมกัคิดวา่นํ้ า

ในแก้วท่ีมีขนาดใหญ่มีปริมาณน้อยกว่า เพราะปริมาณของนํ้ าท่ีเด็กเห็นในแก้วใบใหญ่กว่า จะมี

ระดบัตํ่ากวา่ปริมาณของนํ้าในแกว้อีกใบหน่ึงซ่ึงเล็กกวา่  

1.3 ขั้นท่ีเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Representation) หมายถึง

กระบวนการท่ีคนเราถ่ายทอดประสบการณ์ของตนให้คนอ่ืนทราบโดยใช้ภาษาท่ีเป็นถ้อยคาํเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
  23 

หลกั เช่น การท่ีเราจะสามารถสร้างเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีประสบดว้ยตนเองให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

โดยใชท้่าทาง หรือลีลาประกอบการพดูหรือภาษาเขียนท่ีแลว้แต่กรณี 

2. องค์ประกอบท่ีเป็นการบูรณาการ (Integration) หมายถึง กระบวนการใน

การคิดหาเหตุผลท่ีซับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้ ง น้ีการคิดดังกล่าวต้องอาศัย

องค์ประกอบต่าง ๆ รวมกนัหลายดา้น ทั้งจากประสบการณ์เดิม ประสบการณ์ใหม่ รวมทั้งขอ้มูล

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง องค์ประกอบท่ีเป็นบูรณาการข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลาย ๆ อย่างนั้นอนัเน่ืองมาจาก

ส่ิงแวดล้อมของแต่ละคน นอกจาน้ีภาษานั้ นสามารถมีอิทธิพลสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะพฒันา

กระบวนการคิดเชิงเหตุผลของวยัรุ่น 

  ฌอง เพียเจท ์(Jean Piget, อา้งถึงใน Woolfolk 2001: 28 – 29 อา้งถึงใน วนิช สุธารัตน์ 

2546: 29 - 32) นกัจิตวิทยาชาวสวิสได้ทาํการศึกษาพฒันาการของมนุษย ์โดยมีสาระสําคญั

ดงัต่อไปน้ี  

1. พฒันาการทางสติปัญญาเป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม 

องคป์ระกอบสําคญัท่ีมีผลต่อการพฒันาทางสติปัญญามีอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ วุฒิภาวะ (muturation) 

ประสบการณ์ (experience) และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (social transmission) 

1.1 วุฒิภาวะ (muturation) เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันา

สติปัญญาของมนุษย ์ วุฒิภาวะ หมายถึง การเจริญเติบโตทางดา้นสรีระ โดยเฉพาะระบบประสาท 

และการทาํงานของต่อมไร้ท่อ วุฒิภาวะทาํหน้าท่ีเสมือนกบัการเปิดตวัให้ชีวิตหลุดพน้จากเกราะ

หรือเปลือกท่ีห่อหุ้มมาแต่เดิม ทาํให้มนุษยเ์กิดการเรียนรู้ เกิดความคิด และสามารถปรับตวัเขา้กบั

ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลืน 

1.2 ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์ เพียเจท์ให้ความสําคญัแก่

ความรู้สองดา้น ซ่ึงมีความหมายมากสําหรับบุคคลในการพฒันาสติปัญญา ความรู้อย่างแรกเป็น

ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลไดก้ระทาํกบัวตัถุ ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัเด็ก และในธรรมชาติหรือ

ส่ิงแวดลอ้มมีวตัถุมากมายท่ีเด็กตอ้งเขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ ทั้งส่วนท่ีมีอยูใ่กลต้วัและไกล

ตวัเพื่อเรียนรู้และทาํความเขา้ใจคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของแต่ละส่ิง ประสบการณ์ในลกัษณะน้ี

เรียกว่าประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ (physical 

experience)  

1.3 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (social transmission) เป็น

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ทาํให้บุคคลเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รวมทั้งส่ิงท่ี

เป็นมรดกทางวฒันธรรมทั้งหลายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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2. วธีิการจดัระบบการคิดเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม การจดัระบบการคิด 

(Organization) เป็นการท่ีบุคคลปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสติปัญญา (scheme) ในสมอง

อยูต่ลอดเวลาท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม ทาํให้การปรับตวั (adaptation) ของบุคคลสามารถ

เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้การจดัระบบความคิดของบุคคลจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งอาศยัวิธีการ 2 วิธีคือ การ

ดูดซึมหรือการดูดซบั (assimilation) และการปรับเปล่ียน (accommodation) ดงัน้ี 

2.1 การดูดซึมหรือการดูดซับ (assimilation) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลพยายามทาํความ

เขา้ใจกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ ดว้ยวิธีการนาํไปปรับเขา้กบัส่ิงท่ีบุคคลรู้อยูแ่ลว้ เช่น เด็กรู้จกัแมว แต่ไม่

รู้จกักระต่าย เม่ือเห็นลูกกระต่ายคร้ังแรก เด็กจึงเรียกวา่ลูกแมว เป็นการพยายามปรับประสบการณ์

ใหม่ใหเ้ขา้กบัโครงสร้างของสติปัญญาท่ีมีอยูแ่ต่เดิม 

2.2 การปรับเปล่ียน (accommodation) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลจะต้องปรับเปล่ียน

โครงสร้างของสติปัญญา ซ่ึงมีมาแต่เดิมเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ หากวา่ขอ้มูล

ไม่สามารถทาํใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโครงสร้างของสติปัญญาท่ีมีอยูม่าแต่เดิม การปรับเปล่ียนทาํ

ใหโ้ครงสร้างของสติปัญญาใหม่พฒันา ทาํใหบุ้คคลมีการปรับเปล่ียนความคิด แทนท่ีจะปรับเปล่ียน

ขอ้มูลข่าวสารเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการคิดของตน 

2.3 ภาวะสมดุล (Equilibrium) ตามความคิดของเพียเจท์ การท่ีบุคคลพยายาม

จดัระบบความคิดดว้ยการดูดซบั และการปรับเปล่ียนตามวิธีดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถา้บุคคลสามารถ

ทาํไดส้ําเร็จ ภาวะสมดุลก็จะเกิดข้ึนสามารถอธิบายไดด้งัน้ีคือ ถา้บุคคลมีโครงสร้างของสติปัญญา

สาํหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดอยูแ่ต่เดิมแลว้ เม่ือพบกบัสถานการณ์ใหม่โดยท่ีโครงสร้างของ

สติปัญญาดงักล่าวยงัสามารถทาํงานได ้บุคคลสามารถปรับตวัได ้สภาวะสมดุลก็จะเกิดข้ึน แต่ถา้

โครงสร้างของสติปัญญาท่ีมีอยู่ทาํงานไม่ได้ก็จะเกิดภาวะอสมดุลข้ึน (disequilibrium) ซ่ึงเป็น

สภาวะความขดัแยง้ทางความคิดและปัญญา (cognitive conflict) บุคคลจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ

หรือเป็นทุกข ์ก็จะเป็นพลงัผลกัดนัใหบุ้คคลแสวงหาวธีิการผา่นการดูดซบั และการปรับเปล่ียนใหม่ 

เม่ือเป็นดงัน้ีการจดัระบบความคิดของบุคคลจึงเกิดการเปล่ียนแปลงและกา้วหนา้พฒันาข้ึนอีก 

2.4 ขั้นของพฒันาการทางสติปัญญา เพียเจท์ได้จดักระบวนการพฒันาการทาง

สติปัญญา (cognitive process) ออกเป็น 4 ขั้นโดยสรุปดงัน้ี 

1. ขั้นการใช้ประสาทสัมผสั (sensory-motor stage) เป็นขั้นพฒันาการ

ตั้งแต่แรกเกิดจนอาย ุ2 ปี ทารกเร่ิมพฒันาการทางการรับรู้โดยใชป้ระสาทสัมผสัต่าง ๆ เช่น ปาก ตา 

มือ และเทา้ สามารถเร่ิมมีการพฒันาการการใชอ้วยัวะต่าง ๆ เช่น การฝึกหยิบจบัส่ิงของ ฝึกการมอง 

และการรับฟัง เป็นตน้ 
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2. ขั้นก่อนการคิด (preoperational stage) เป็นการพฒันาการระหวา่งอายุ  2 – 

7 ปี สมองจะมีพฒันาการมากข้ึนจนสามารถควบคุมการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ได้ เช่น การ

รับประทานอาหาร การขบัถ่ายเป็นเวลา รวมทั้งการควบคุมให้อวยัวะต่าง ๆ ทาํงานสัมพนัธ์กนั มี

พฒันาการทางภาษาสามารถใชค้าํพดูท่ีนอกเหนือความคาดหมายของผูใ้หญ่ 

3. ขั้นการคิดอย่างเป็นรูปธรรม (concrete-operational stage) เป็นการ

พฒันาการในอายุระหว่าง 11 – 17 ปี เด็กจะมีพฒันาการทางสมองมากข้ึน สามารถเรียนรู้และ

จาํแนกส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมไดถู้กตอ้ง แต่ยงัไม่สามารถใชค้วามคิดกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได ้ 

4. ขั้นการคิดเป็นนามธรรม (formal-operational stage) เป็นการพฒันาการ

ขั้นสุดทา้ยของเด็กท่ีมีอายุ 11 - 15 ปี ในระยะน้ีเด็กสามารถคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดใน

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมคิดในเชิงตั้งสมมติฐานต่าง ๆ และสามารถคิดสร้างกฎเกณฑ์ในการแกปั้ญหาต่าง 

ๆ ได ้

นอกจากน้ีฌอง เพียเจท ์ (Piget 1982, อา้งถึงใน เทียนทิพย ์ ไชยฉตัรเชาวกุล 2543: 45) ได้

กล่าวถึงรูปแบบพฒันาการทางสติปัญญาวา่ พฒันาการทางสติปัญญาของเด็กวยัรุ่นปรากฏในหลาย

รูปแบบ เช่น พฒันาการทางภาษา ทางจินตนาการ ทางเหตุผล ซ่ึงสามารถแจกแจงรายละเอียดได้

ดงัน้ี 

1. มีความสามารถในการแกปั้ญหาหลาย ๆ แบบ สามารถคิดอยา่งมีระบบและมี

เหตุผล 

2. มีความสามารถในการเขา้ใจสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ทาํให้เกิดความคิดรวบยอดได ้

ทาํให้สามารถตดัสินใจความผิดถูกของเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดต้ามประสบการณ์และการเรียนรู้ เช่น 

การเลือกสัญลกัษณ์เฉพาะกลุ่มและภาษาแสลงท่ีใชใ้นหมู่วยัรุ่น 

3. มีความสามารถในการจดจาํส่ิงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่มักไม่ใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในการเรียน เพราะเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือแต่จะใช่ในส่ิงท่ีเขาสนใจ เช่น ดนตรี กีฬา การเรียน 

การสอนท่ีท่องจาํโดยไม่มีเหตุผลจึงเป็นส่ิงท่ีวยัรุ่นไม่ตอ้งการ 

4. มีความคิดกวา้งไกล มีความสนใจอยากรู้อยากเห็นส่ิงใหม่ ๆ แต่จะไม่ใช้

ความคิดลึกซ้ึงกบัส่ิงใด เบ่ือความซํ้ าซากจาํเจ ไม่ชอบการย ํ้าคิดย ํ้าทาํ ชอบการเปล่ียนแปลงแสวงหา

ความแปลกใหม่ วยัรุ่นจึงเป็นวยัท่ีคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง โดยสังเกตไดจ้ากการแต่งกาย ทรง

ผม การท่องเท่ียวไปตามท่ีแปลกใหม่เพื่อแสวงหาความต่ืนเตน้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ  

5.  มีจินตนาการกวา้งขวาง (Imagination) มีความคิดฝันมากมายชอบแต่งบทกว ี

6. มีความเช่ือมัน่ในส่ิงต่าง ๆ อย่างรุนแรง จะมีเหตุผลความเช่ือไม่เช่ือเป็นของ

ตนเอง บางคร้ังผูใ้หญ่อาจคิดวา่เด็กไม่เคารพเช่ือฟัง 
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7. มีความสนใจในตนเอง โดยเฉพาะช่วงวยัรุ่นตอนปลายจะมีความพยายามใน

การขดัเกลาพฤติกรรมและปรับตวัใหดี้ข้ึน มีความเขา้ใจบุคคลและสังคมมากข้ึน 

8. มีความสามารถศึกษาหาความรู้ไดด้้วยตนเองและมีความคิดท่ีจะพึ่งตนเอง

มากข้ึน เช่น ความคิดในการหารายไดพ้ิเศษดว้ยตนเอง 

สรุป  กระบวนการพฒันาทางสติปัญญาของวยัรุ่นนั้นสามารถพฒันาจากระดบัตน้ไปยงั

ระดบัสูงไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทางดา้นวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ี

วยัรุ่นมีความเก่ียวขอ้ง เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ระบบการอบรมเล้ียงดู และวถีิชีวติ  

 

 4.2 ลกัษณะการคิดของวยัรุ่น 

 ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2549 : 352) กล่าววา่ วยัรุ่นส่วนใหญ่มีกระบวนความคิดหลายแบบ

เช่น 

1. รู้จกัเป็นเหตุเป็นผล ไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ 

2. รู้จกัคิดแบบวทิยาศาสตร์ (Scientific thinking) ซ่ึงรวมถึงลกัษณะคิดวเิคราะห์ 

(Analyzation) วพิากษว์จิารณ์ (Criticism) คิดอยา่งมีระเบียบแบบแผน (Systematic thinking) 

ตอ้งการคิดดว้ยตนเอง 

3. รู้จกัตดัสินใจในเร่ืองยาก ๆ รวมทั้งการหาขอ้มูลมาประกอบในการตดัสินใจ 

4. มีความคิดรวบยอดเร่ืองราวต่าง ๆ ลึกซ้ึงข้ึน ฉะนั้นจึงเช่ือมโยงประสบการณ์

ในอดีตเขา้กบัปัจจุบนัและคาดหรือวางแผนสาํหรับอนาคต 

5. เขา้ใจและมีความคิดรวบยอดเร่ืองทฤษฎี กฎ ระเบียบวนิยั จึงสามารถเรียน

และเขา้ใจเร่ืองเหล่าน้ีและนาํไปใชไ้ด ้

6. รู้คิดจากภาษาจากความคิดภายในมากข้ึน 

7. รู้คิดดว้ยความคิดในใจ ทาํให้สามารถคิดเร่ืองนามธรรมท่ียาก ๆ ได ้

ดงันั้นจะพบวา่ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีชอบวพิากษ ์ชอบทายปัญหา วยัรุ่นท่ีมีสมองดี มีสมาธิในการ

ทาํงานมากข้ึนและนานข้ึนกว่าเดิม วยัรุ่นท่ีสมองไม่ดี ช่วงความสนใจงานเฉพาะหน้าจะสั้ นและ

ทาํงานยาก ๆ ไม่ค่อยได ้วยัรุ่นท่ีมีสติปัญญาสูงจะมีความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัคิดวางแผนในอนาคต มี

อารมณ์มัน่คง สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาํวนัได ้ซ่ึงถา้หากวยัรุ่นแก้ได้รับคาํแนะนาํแนว

ทางการตดัสินปัญหาหรือการดาํเนินชีวิตในแนวทางท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมก็จะสามารถเผชิญ

ปัญหาต่าง ๆ ได ้การพฒันาสติปัญญาของเด็กน้ีผูใ้หญ่มีความสําคญัในการสนบัสนุนให้เด็กมีการ

พฒันาการเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และสามารถสร้างความฝันหรือความหวงัให้ประสบ

ความสาํเร็จได ้
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4.3 อทิธิพลทีม่ีผลต่อการคิดอย่างมีเหตุผลของวยัรุ่น 

ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดมากท่ีสุดวา่เด็กมีพฒันาการดา้นความคิดในแต่ละวยัไดดี้เพียงใดก็คือ 

ระดบัของอารมณ์ท่ีเขาไดรั้บการอบรมเล้ียงดู กล่าวคือ เม่ือวยัรุ่นไดรั้บความรักท่ีปราศจากเง่ือนไข

มากเพียงใด เขาก็จะพฒันาทางสติปัญญาได้ดีเพียงนั้ น ดังนั้ นได้มีผูศึ้กษาถึงปัจจัยท่ีส่งเสริม

พฒันาการทางสติปัญญาของวยัรุ่นดงัน้ี 

1. พฒันาการทางสมอง เกิดจากการมีสุขภาพท่ีแข็งแรงรับประทานอาหารถูก

ส่วน มีการออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์แจ่มใสและมองโลกในแง่ดี 

2. สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมใน

หอ้งเรียนโดยเฉพาะการฝึกความรับผดิชอบ การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง การใชค้าํถามท่ีกระตุน้

ความคิด สนบัสนุนใหเ้ด็กรู้จกัใชค้วามคิดของตนเอง กระตุน้ใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3. กลุ่มเพื่อน เน่ืองจากเด็กมีความสนใจในกลุ่มเพื่อนมากกวา่ครอบครัว เด็กมกั

มีการพฒันาความคิดเห็นเป็นไปตามกลุ่มเพื่อน 

4. ส่ือมวลชน เป็นส่ือกลางในการกระจายความคิดเห็นในสังคมทุกชนิด ส่ือมี

อิทธิพลอยา่งมากต่อความคิดและการเรียนรู้ของวยัรุ่น การนาํเสนอเน้ือหาจึงควรพิจารณาเป็นพิเศษ

เพื่อเลือกสรรส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็นผลร้ายต่อเด็ก  

 พรพิมล เจียมนาครินทร์ (อา้งถึงใน รัดใจ เปียแกว้ 2545: 42-43) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบท่ี

มีอิทธิพลต่ออารมณ์ของวยัรุ่นไวด้งัน้ี 

1. อิทธิพลจากลกัษณะทางชีววิทยา เช่น การผลิตฮอร์โมนในร่างกายเม่ือเด็กเขา้สู่

วยัรุ่นซ่ึงมีผลทาํใหอ้ารมณ์รุนแรงเปล่ียนแปลงง่าย 

2. สภาพร่างกายท่ีบกพร่องหรืออ่อนแอ สุขภาพไม่ดี ความเหน็ดเหน่ือยจากการ

ทาํงาน การพกัผ่อนและรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ระบบการย่อยไม่ดี มีโรคประจาํตวั ล้วน

แลว้แต่เป็นเหตุใหเ้ด็กอารมณ์เสียง่าย 

3. อิทธิพลจากครอบครัว มีการลอกเลียนแบบ เจตคติต่าง ๆ จากสมาชิกในครอบครัว 

การถ่ายทอดความหวาดกลวัใหเ้ด็ก การอบรมสั่งสอนแบบผดิ ๆ สอนใหเ้ช่ืออยา่งไม่มีเหตุผล  

4. อิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมนอกบา้น ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมทางสังคม การฝึกระเบียบ

วินยัและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของเด็ก ทาํให้เด็กพฒันานิสัยต่าง ๆ ข้ึนมา 

นอกจากนั้น คาํบอกเล่าของเพื่อนร่วมชั้น หรือเพื่อนสนิท หนงัสือท่ีเด็กอ่านเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่าง ๆ 

ท่ีถูกถ่ายทอดทางส่ือมวลชนในรูปของภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทยุ หรือหนงัสือพิมพ ์ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้

เด็กเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามไดง่้ายเพราะเด็กวยัรุ่นมีจินตนาการสูงสามารถคิดตามต่อไปดว้ยตนเอง

ได ้
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5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการคิดอย่างมีเหตุผล 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอย่างมีเหตุผลท่ีผูว้ิจยัคน้พบ พบว่ามีปัจจยัหรือพฤติกรรมท่ี

เก่ียวกบัการคิดอยา่งมีเหตุผล ท่ีสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

 โซลี  สโตน และเลอร์ (Zolie, Stone and Lehr 1980: 80 – 85 อา้งถึงใน นิภา เลิศลือชาชยั 

2532: 28) ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมบาํบดัดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล (Rational Behavior Therapy) 

ต่อการเพิ่มพฤติกรรมระเบียบวินยัในชั้นเรียน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชาวอเมริกนัผิวขาวและผิว

ดาํจาํนวน 60 คน โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 

คน โดยจดัให้กลุ่มทดลองเขา้โปรแกรมการบาํบดัด้วยพฤติกรรมท่ีมีเหตุผลติดต่อกนัเป็นเวลา 6 

สัปดาห์ ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมมีระเบียบวินัยเพิ่มมากข้ึน 

โดยเฉพาะพฤติกรรมสนใจการทาํงานในชั้นเรียน และทาํการบา้นเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 

 พรีเพชร แสงเทียน (2533: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้หตุผล

ของเด็กปฐมวยั ท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์การเล่นประกอบการใชค้าํถามของครูท่ีมีความแตกต่าง 

โดยทดลองกบัเด็กอายุ 5 – 6 ปี ผลปรากฏวา่เด็กท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์การเล่นสรรค์สร้าง

ประกอบการใชค้าํถามของครูแบบก่ึงช้ีแนะมีความคิดเชิงเหตุผลสูงกวา่เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดั

ประสบการณ์การเล่นสรรคส์ร้างประกอบการใชค้าํถามของครูแบบช้ีแนะ 

 สุวรรณา ไชยะธน (2537: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิง

เหตุผลของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์โดยการตั้งคาํถามกบัเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดั

ประสบการณ์โดยการสนทนาเล่าเร่ือง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือเด็กปฐมวยัอายุระหวา่ง 5 – 

6 ปี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวจิยัพบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์โดย

การตั้งคาํถามกบัเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์โดยการสนทนาเล่าเร่ือง มีความสามารถใน

การคิดเชิงเหตุผลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดั

ประสบการณ์โดยการตั้งคาํถามมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงกวา่เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการ

จดัประสบการณ์โดยการสนทนาเล่าเร่ือง 

 มิลตนั (Milton 1976 : 458 -461 อา้งถึงในภทัรวรรณ อุ่มลออ 2541: 43 - 44) ไดศึ้กษาการ

ให้คาํปรึกษาตามทฤษฎีเหตุผล-อารมณ์ ท่ีมีต่อการเอาชนะอุปสรรคต่อการเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็น

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 10 คน ท่ีมีความเช่ือและทศันคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน ไม่มีแรงจูงใจในการ

เรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมทดลองมาด้วยความสมคัรใจ ผลการวิจยัปรากฏว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วม

โครงการมีทศันคติในการเรียนดีข้ึน และมีเกรดเฉล่ียสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 บลอค (Block 1978: 61-65 อา้งถึงใน ทศัไนย วงศ์สุวรรณ 2542: 42) ไดศึ้กษาโดยจดั

โปรแกรมการให้คาํปรึกษาตามทฤษฎีการให้คาํปรึกษาแบบใชเ้หตุผลและอารมณ์ เพื่อเพิ่มคะแนน
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เรียน ลดพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียน และลดพฤติกรรมหนีเรียน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 10 

และ 11 จาํนวน 40 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประวติัการเรียนดงัน้ีคือ เป็นผูมี้ผลการเรียนเท่ากบั 65 % หรือ 

ตํ่ากว่า ขาดเรียน 40 คร้ัง หรือมากกว่า เขา้เรียนสาย 25 คร้ังหรือมากกว่า หนีเรียน 25 คร้ังหรือ

มากกวา่ ถูกระบุจากอาจารยว์า่มีพฤติกรรมรบกวนชั้นเรียน 5 คร้ังหรือมากกวา่ นอกจากน้ียงัมีระดบั

สติปัญญาและความสามารถเท่ากบัเด็กเกรด 8 ผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ไดรั้บการให้คาํปรึกษาตามทฤษฎีการใชเ้หตุผลและอารมณ์ จาํนวน 16 คน เป็นชาย

และหญิงเท่า ๆ กนั กลุ่มท่ี 2 ไดรั้บการฝึกมนุษยสัมพนัธ์จาํนวน 16 คนเป็นชายและหญิงเท่า ๆ กนั

ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการทดลองแต่อย่างใด กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่มได้รับการทดลอง 12 

สัปดาห์ ๆ ละ 5 คร้ัง ๆ ละ 15 นาที ผลการวิจยัปรากฎวา่ นกัเรียนในกลุ่มท่ีไดรั้บการให้คาํปรึกษา

ตามทฤษฎีการใชเ้หตุผลและอารมณ์ มีคะแนนเรียนเพิ่มข้ึน ส่วนพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียน และ

พฤติกรรมหนีเรียนมีความถ่ีลดลงมากกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการฝึกมนุษยสัมพนัธ์ 

 จีระนนัท ์วชัรกุล (2546 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนบา้นกระทุ่ม อาํเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีไดจ้าก

การสุ่มแบบแบ่งจาํนวนกลุ่ม 2 ห้องเรียน กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ และ กลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนปกติ และประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้

วดัการคิดวจิารณญาณซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน ใชเ้วลาในการทดลองกลุ่มละ 20 คาบ คาบละ 50 นาที โดย

ทั้งสองกลุ่มใชเ้น้ือหาเดียวกนั โดยสร้างจากทฤษฎีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของเอนนิส (Ennis) มี

องคป์ระกอบ 4 ดา้นคือ 1. ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล และการ

สังเกต  2. ความสามารถในการนิรนยั 3. ความสามารถในการอุปนยั 4. ความสามารถในการระบุ

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการฝึกมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า

กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกคิดมีการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่ก่อนไดรั้บการฝึก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

 ศิริลกัษณ์ ศรีรุ่งเรือง (2552 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

บางประการกบัความสามารถในการวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เขตพื้นท่ีการศึกษา

สุพรรณบุรีเขต 2 พบวา่ ปัจจยัความสามารถดา้นเหตุผลส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการคิด

วเิคราะห์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .01 
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การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

 

1. ความหมายของการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  

การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือมวลชนมีความสําคญัอย่างยิ่งกบัการพฒันาความคิดของ

วยัรุ่น ทั้งน้ีอนัเน่ืองจากส่ือมวลชนไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงของสังคม 

ในปัจจุบนัท่ีส่ือกลายมาเป็นศูนยร์วมของทั้งข่าวสาร ความรู้ การนาํเสนอวฒันธรรม รวมทั้งโฆษณา

ชวนเช่ือในรูปแบบต่าง ๆ  ผูท่ี้มีทกัษะในการคิดจะสามารถเลือกใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งชาญฉลาด 

รู้จกัไตร่ตรองขอ้มูลท่ีไดอ้ยา่งรอบคอบ รู้จกัพิจารณาแยกแยะส่ิงท่ีถูกตอ้ง และไม่ถูกตอ้งก่อนท่ีจะ

ตดัสินใจเช่ือหรือกระทาํส่ิงใดอยา่งมีเหตุผล และในการตดัสินใจท่ีดีตอ้งอาศยัการคิดอยา่งมีเหตุผล 

(ยคุ ศรีอาริยะ 2544: 83) ดงันั้นไดมี้ผูศึ้กษาความหมายของการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารดงัน้ี 

ปนีตา นิตยาพร (2543 : 20 - 28) กล่าววา่ ส่ือมวลชน (Mass Media) หมายถึงส่ิงท่ีเป็น

ตวักลางในการเช่ือมโยงมนุษย์กบัสังคมโดยการนําเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ ให้มนุษย์ได้รับขอ้มูล 

ความรู้ ความบนัเทิง โดยขอ้มูลความรู้มกัอยูใ่นรูปแบบของข่าว บทความ บทวิเคราะห์ สารคดี เป็น

ตน้ ทั้งน้ียงัไดใ้ห้ความหมายของการเปิดรับส่ือวา่ หมายถึง การอ่าน การชม เร่ืองราวเน้ือหาต่าง ๆ 

ผา่นทางส่ือต่าง ๆ โดยแบ่งส่ืออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพคื์อ หนงัสือ การ์ตูน เป็น

ตน้ และส่ือภาพเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ โทรทศัน์ เกมคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เนต เป็นตน้    

แคลปเปอร์ (Klapper 1960: อา้งถึงใน นาตยา ศรีวรนิมิต 2541: 45) องคป์ระกอบท่ีสําคญั

ของการส่ือสารท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่งประการหน่ึง คือผลของการส่ือสารซ่ึงเกิดหลงัจากการ

ส่ือสารทุกคร้ัง มกัจะเกิดผลในเร่ืองต่าง ๆ เป็นการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และ

พฤติกรรมของผูรั้บสาร ผลของการส่ือสารจะเป็นอย่างไรนั้นย่อมข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมการรับสาร

เป็นสําคญั รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อองค์ประกอบในเร่ืองตวัผูรั้บสารประการหน่ึง คือ กระบวนการ

เลือกสรร (selective presses) ของมนุษย ์การศึกษาการเปิดรับสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางดา้น

ต่าง ๆ ประกอบดว้ย การเปิดรับสาร 2 ลกัษณะคือ 

1. การเปิดรับสารจากส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือท่ีทาํให้ผูรั้บสาร ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคล

เดียว หรือกลุ่มบุคคลท่ีสามารถส่งขอ้มูลข่าวสาร ไปยงัผูรั้บเป้าหมายจาํนวนมากและอยู่กนัอย่าง

กระจดักระจายไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ส่ือสารมวลชนเป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสาร โดยท่ีผูรั้บสาร

มีความคาดหวงัจากส่ือมวลชน การบริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะช่วยตอบสนองความตอ้งการ

ของบุคคลได้ ซ่ึงจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ หรือเปล่ียนแปลงลักษณะนิสัยและ

พฤติกรรมบางอยา่งไดโ้ดยท่ีการเลือกบริโภคส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการหรือแรงจูงใจ

ของผูรั้บสารเอง เน่ืองจากบุคคลแต่ละคนย่อมมีวตัถุประสงค์และความตั้งใจในการใช้ประโยชน์
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จากส่ือมวลชนท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น ในการเปิดรับสารจากส่ือมวลชนจึงมีขั้นตอนการเปิดรับ

สาร ดงัน้ี 

1.1 การเลือกรับหรือเลือกใช ้(selective exposure) บุคคลจะสามารถเลือกเปิดรับ

ส่ือและข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ตามความตอ้งการของตนเองซ่ึงโดยทัว่ไปในการเปิดรับส่ือของ

ผูรั้บส่ือ ผูรั้บส่ือมกัจะเลือกรับส่ิงท่ีสนบัสนุนความคิดเดิมของตนเสมอ นอกจากการเลือกรับส่ือยงั

ข้ึนอยู่กบัปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เช่น ระดบัการศึกษา วยั อาชีพ รายได ้ฯลฯ ทั้งน้ียงั

รวมถึง ศาสนา และวฒันธรรมดว้ย 

1.2 การเลือกใหค้วามสนใจ  (selective attention) นอกจากบุคคลจะเลือกเปิดรับ

ส่ือแล้ว บุคคลยงัเลือกให้ความสนใจต่อส่ือท่ีได้รับท่ีสอดคล้องและเข้ากันได้กับทศันคติและ

ความคิดดั้งเดิมของบุคคลนั้น ในขณะเดียวกบับุคคลก็พยายามหลีกเล่ียงท่ีจะรับส่ือ ท่ีขดักบัทศันคติ 

หรือความเช่ือของตนเอง ทั้ งน้ีเพราะการได้รับส่ือท่ีสอดคล้องกับความรู้จะทาํให้บุคคลเกิด

ความรู้สึกไม่พึงพอใจอนัก่อใหเ้กิดภาวะทั้งจิตใจท่ีไม่สมดุล และสับสนได ้

1.3 การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective perception and selective 

Interpretation) เม่ือบุคคลเปิดรับส่ือจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแล้ว ผู ้รับส่ือท่ีส่งไปถึงมิได้อยู่ท่ี

ตัวอักษร รูปภาพหรือคําพูดเท่านั้ น แต่อยู่ ท่ีผู ้รับส่ือตามความเข้าใจตนเอง หรือทัศนคติ 

ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ สภาวะอารมณ์และแรงจูงใจของตนในขณะนั้น 

1.4 การเลือกจดจาํ (selective retention) หลงัจากท่ีบุคคลเลือกให้ความสนใจ

เลือกรับรู้และตีความส่ือไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติและความเช่ือของตนแลว้ บุคคลยงั

เลือกจดจาํเน้ือหาสาระของส่ือในส่วนท่ีตอ้งจาํเขา้ไวเ้ป็นประสบการณ์ ในขณะเดียวกนัก็มกัจะลืม

ส่ือท่ีไม่ตรงกบัความสนใจของตนเอง ซ่ึงเท่ากบัเป็นการช่วยเสริมให้ทศันคติ หรือความเช่ือเดิมของ

ผูรั้บส่ือมีความมัน่คงยิง่ข้ึน 

2. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล (personal media) หมายถึง ตวับุคคลท่ีนาํพา

ข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึงโดยอาศยัการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล (interpersonal 

communication) จะมีปฏิกิริยาโตต้อบระหวา่งกนั มีการส่ือสารแบบตวัต่อตวัระหวา่งบุคคล 2 คน

หรือมากกว่า 2 คนข้ึนไป Roger and Schumaker กล่าววา่ ในกรณีท่ีตอ้งการให้บุคคลใดเกิดการ

ยอมรับในสารท่ีเสนอออกไป หรือการจะทาํการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อให้มีการ

ยอมรับสารนั้นควรท่ีจะให้มีการส่ือสารระหว่างบุคคลโดยใช้ส่ือบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสาร ส่ือ

บุคคลน้ีจะมีประโยชน์มากในกรณีท่ีผูส่้งสารหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบัทศันคติและ

พฤติกรรมในการรับสาร นอกจากน้ียงัเป็นวิธีช่วยให้ผูรั้บสารมีความเขา้ใจกระจ่างชดัและตดัสินใจ

รับสารไดอ้ยา่งมัน่ใจข้ึน 
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เบคเกอร์ (Becker 1972, อา้งถึงใน ศรัณยา พิภพพิญโญ 2542: 22) ไดใ้ห้ความหมายของการ

เปิดรับข่าวสาร โดยจาํแนกพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารคือ 

1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาขอ้มูลก็ต่อเม่ือ

ตอ้งการใหมี้ความคลา้ยคลึงกบับุคลอ่ืน ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองทัว่ไป 

2. การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพื่อ

ตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ อยากรู้ เช่น การเปิดดูโทรทศัน์แลว้เลือกเฉพาะรายการท่ีตนเอง

สนใจ หรือมีผูแ้นะนาํมา หรือในขณะท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ ดูโทรทศัน์ ถ้าหากมีขอ้มูลข่าวสารท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัตนเองก็จะใหค้วามสนใจและเอาใจใส่เป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลตอ้งมีการเปิดรับ

ขอ้มูลข่าวสารเน่ืองจากตอ้งมีการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเพื่อผอ่นคลายอารมณ์ 

  แมคไกวร์ (Mcquire 1966, อา้งถึงใน ศรัณยา พิภพพิญโญ 2542: 23)  ได้อธิบายถึงขั้นตอน 

กระบวนการเปล่ียนแปลงทศันคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Pratice) อนัเป็นผลมาจากการเปิดรับ

ข่าวสาร ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอนคือ 

1) การเอาใจใส่ (Attention) 

2) ความเขา้ใจ (Comprehension) 

3) การมีส่ิงใหม่เกิดข้ึน (Yielding) 

4) การเก็บเอาไว ้(Retention) 

5) การกระทาํ (Action) 

  

2. อทิธิพลและผลของส่ือมวลชนทีม่ีต่อความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม 

การท่ีส่ือมวลชนเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมในแต่ละสังคมนั้นเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง

ไม่ไดท่ี้บุคคลในสังคมจะตอ้งไดรั้บผล หรืออิทธิพลของส่ือมวลชนไม่มากก็นอ้ย 

 แมคไกวร์ (Mcquire 1994) กล่าววา่ ส่ือมวลชนเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ

มีอิทธิพลในทุก ๆ ดา้น พลงัท่ีสร้างอิทธิพลดงักล่าวไดแ้ก่ ความดึงดูดใจ และการช้ีนาํความสนใจ

ของสาธารณชน การชกัจูงใจในดา้นทศันคติ ความเช่ือ ความมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การให้ข่าวสาร

อยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง และมีโครงสร้างดา้นคาํจาํกดัความของความเป็นจริง ซ่ึงทาํให้การเขา้

ไปมีอิทธิพลของส่ือมวลชนนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทั้งในลกัษณะของการกระจายและการรวม

สังคม  เช่น การซึมซบัข่าวสารจากรายการต่าง ๆ ทางโทรทศัน์ของผูรั้บสารมวลชน แมจ้ะดว้ยความ

บงัเอิญแต่ก็อาจจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดเก่ียวกบัส่ิงรอบตวั นอกจากน้ีการนาํเสนอเร่ืองราว

อยา่งต่อเน่ืองของโทรทศัน์ อาจทาํให้ผูรั้บชมเกิดการสั่งสมเก่ียวกบัสังคมท่ีเป็นอยู ่และท่ีมีอยูอ่ยา่ง
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หลากหลายโดยผ่านทางโทรทศัน์มากกว่าโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของ

ขอ้มูลข่าวสาร 

 อยา่งไรก็ตามการศึกษาถึงอิทธิพลในดา้นต่าง ๆ ของส่ือมวลชนนั้นมีทั้งดีและไม่ดี ดงันั้น

อิทธิพลของส่ือสามารถสรุปออกมา เป็น 2 ลกัษณะคือ อิทธิพลในดา้นบวก และ อิทธิพลในดา้นลบ 

1. อิทธิพลของส่ือในด้านบวก คือส่ือมวลชนจะทําให้เกิดการพัฒนาด้านการคิด

วิเคราะห์ซ่ึงช่วยให้เด็กต่อตา้นอิทธิพลท่ีเป็นอนัตรายท่ีจะมีต่อทศันคติ และพฤติกรรมอนัเกิดจาก

การชมโทรทศัน์ นอกจากน้ีส่ือมวลชนยงัมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนสังคม เช่น สร้างพฤติกรรม

ความร่วมมือ การแบ่งปัน หรือการช่วยเหลือกนัในสังคม 

2. อิทธิพลของส่ือในดา้นลบ ท่ีมกัมีการพูดถึงอยู่เสมอคือ การทาํให้ผูรั้บสารกา้วร้าว

มากข้ึน เช่ือกนัว่าการเปิดรับส่ือท่ีเสนอความก้าวร้าวบ่อย ๆ อาจนําไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบท่ี

กา้วร้าว มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย และมีพฤติกรรมกา้วร้าวในชีวติประจาํวนัมากข้ึน 

แมคคอมบ ์และ เบคเกอร์ (McCombs and Becker 1979: 51 – 52 อา้งถึงใน ปราโมทย ์มล

คลํ้า 2551: 71 – 72) อธิบายถึงการใชส่ื้อมวลชนเพื่อสนองตอบความตอ้งการของตนโดยเนน้เร่ือง

การดาํรงชีพในสังคมทัว่ไปวา่ 

1. ต้องการรู้เหตุการณ์โดยการสังเกตการณ์ และติดตามความเคล่ือนไหวจาก

ส่ือมวลชนเพื่อใหรู้้ทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อความทนัสมยั และสามารถรู้วา่อะไรมีความสําคญัและควร

เรียนรู้ 

2. ต้องการช่วยตัดสินใจโดยเฉพาะการตัดสินใจในเ ร่ือง ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ

ชีวิตประจาํวนั การรับส่ือมวลชนทาํให้บุคคลสามารถกาํหนดความเห็นของตนต่อสภาวะหรือ

เหตุการณ์รอบ ๆ ตวั 

3. ความต้องการข้อมูลเพื่อพูดคุย โดยการรับส่ือมวลชนทาํให้บุคคลมีข้อมูลท่ี

สามารถนาํไปพดูคุยกบัผูอ่ื้นในชีวติประจาํวนัได ้

4. ความตอ้งการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์และความเป็นไปต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวั

ในชีวติประจาํวนั 

5. ความตอ้งการเสริมความคิดเห็น หรือการสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีไดก้ระทาํไป

แลว้ 

6. ความตอ้งการความบนัเทิงเพื่อความเพลิดเพลิน รวมทั้งการพกัผ่อนหย่อนใจ 

และเพื่อผอ่นคลายความเครียด 

 โดยสรุปจากแนวคิด และทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบวา่ การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารนั้นเป็น

การแสดงออก หรือการปฏิบติัของนกัเรียนท่ีแสดงถึงการเลือกรับส่ือท่ีดี มีความสามารถในการพิจารณา
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ข้อเท็จจริง และยอมรับข้อเท็จจริงจากข่าวสารท่ีได้รับ จากส่ือรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ 

หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วิทยุ  และอินเทอร์เนต  โดยการอ่าน การพูดคุย การไดรั้บคาํแนะนาํจากผูท่ี้มี

ความรู้ ความสามารถในเร่ืองนั้น ๆ การยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

แสวงหาความรู้ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการคิดและการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารกบัการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียน 

 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นการรับรู้ในชีวิตประจําวนัอย่างหน่ึง ท่ีต้องอาศัยการ

แลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ การเปิดรับข่าวสาร การเลือกสรรข่าวสารของ

บุคคล โดยใชส่ื้อมวลชนเป็นส่ือกลางท่ีทาํหนา้ท่ีในการใหค้วามรู้ และสนบัสนุนการพฒันาทางการ

คิดของวยัรุ่น ดงันั้น การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร จะทาํใหบุ้คคลมีความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินชีวิต 

มีความเปิดกวา้งทางความคิด รวมถึงเป็นผูท่ี้สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนอีกดว้ย 

ทั้งน้ีไดมี้ผูศึ้กษาเก่ียวกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของบุคคลไว ้ดงัน้ี 

เยาวดี วิบูลยศ์รี (2533: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสภาพอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มและภูมิหลงั

ของเด็กท่ีมีต่อการพฒันาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กไทย ซ่ึงเป็นเด็กอายุ 5 – 7 ปี ผลการวิจยัสรุปได้

วา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กไทย มีทั้งประเภทส่งเสริม และไม่ส่งเสริม ใน

ส่วนของตวัแปรท่ีส่งเสริมได้แก่ อายุของเด็ก สภาพแวดล้อมทางปัญญา การอบรมเล้ียงดูแบบ

อธิบายให้เด็กฟังจนเขา้ใจ ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดาหรือผูป้กครอง การมีโอกาสเรียนชั้น

อนุบาล วุฒิประสบการณ์และการสอนของครู การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การอ่านหนงัสือการ์ตูน 

นิทาน เป็นต้น สําหรับตวัแปรท่ีไม่ส่งเสริม คือ การอ่านหนังสือเฉพาะหนังสือแบบเรียน การดู

รายการโทรทศัน์โดยไม่เลือกหรือเฉพาะเจาะจงรายการ บิดาประกอบอาชีพใชแ้รงงาน และขนาด

ของชั้นเรียน 

 ปานชีวา นาคสิทธ์ิ (2543: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบระดบัการพฒันาความคิด

อย่างมีวิจารณญาณในการรับสาร ผา่นทกัษะการดูละครโทรทศัน์ และการอ่านบทละครโทรทศัน์

เร่ืองสามก๊ก ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 50 คน ผลการวิจยั

พบว่า 1) นกัศึกษาท่ีมีระดบัความสามารถพื้นฐานในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูง จะมีระดบัการ

พฒันาความคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่นกัศึกษาท่ีมีระดบัความสามารถพื้นฐานในการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณตํ่าอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีการพฒันาความคิดอย่างวิจารณญาณ

เพิ่มข้ึนทั้งกลุ่มดูละครโทรทศัน์ และกลุ่มอ่านบทละครโทรทศัน์ 2) ระดบัการพฒันาความคิดอยา่งมี

วิจารณญาณของนักศึกษาท่ีรับสารผ่านการดูโทรทศัน์สูงกว่าระดับการพฒันาความคิดอย่างมี
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วจิารณญาณของนกัศึกษาท่ีรับสารผา่นการอ่านบทละครโทรทศัน์และกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 3) ความสามารถพื้นฐานในการคิดของนกัศึกษา และประเภทการรับสารไม่มี

ปฏิสัมพนัธ์กนักบัระดบัการพฒันาของความคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาท่ีระดบั .01 

 

การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล 

 

1. ความหมายของการอบรมเลีย้งดู 

การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม สามารถพฒันาการคิดอยา่งมีเหตุผลให้

เกิดข้ึนกบันกัเรียนได ้โดยพอ่แม่ หรือผูป้กครองสามารถปฏิบติัต่อเด็กในการให้คาํแนะนาํ อบรมสั่ง

สอน ใหค้วามช่วยเหลือ ปกป้องคุม้ครอง ให้ความรักความอบอุ่น และสนองตอบความตอ้งการทาง

กายและทางใจเพื่อให้เด็กสามารถมีชีวิตท่ีดี และเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการเป็น

สมาชิกท่ีดีของสังคม (อจัฉรา สุขารมณ์ 2543 : 53 – 61) ดงันั้นจึงมีผูก้ล่าวถึง การอบรมเล้ียงดูไว ้

ดงัน้ี 

 สุภาพร ลอยด์ (2531) ได้ให้ความหมายการอบรมเล้ียงดูว่า การอบรมเล้ียงดู หมายถึง 

วิธีการท่ีพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูก ซ่ึงสามารถแยกได้อย่างชัดเจนในลักษณะการอบรมเล้ียงดูแบบ

ประชาธิปไตย การอบรมเล้ียงดูแบบเขม้งวด และการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย 

นงพงา ล้ิมสุวรรณ (2542: 2) กล่าวถึง การอบรมเล้ียงดูวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัในการท่ี

จะทาํใหเ้ด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดีเต็มศกัยภาพ การท่ีเด็กจะมีลกัษณะเช่นน้ีได ้พ่อแม่ตอ้ง

มีการอบรมเล้ียงดูเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ตติยา ทุมเสน (2542 : 11) ไดใ้ห้ความหมายการอบรมเล้ียงดูวา่ การอบรมเล้ียงดู หมายถึง 

วิธีการท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองปฏิบติัต่อบุตรในลกัษณะของการดูแลเด็กให้มีชีวิตอยู่อย่าง

ปลอดภยั โดยการคุม้ครอง ใหค้วามรัก ความอบอุ่น ใหค้าํแนะนาํสั่งสอน ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้

เด็กสามารถเจริญเติบโตข้ึนเป็นสมาชิกของสังคมตามท่ีผูอ้บรมเล้ียงดูมุ่งหวงั  

สรุป การอบรมเล้ียงดู หมายถึง วิธีการท่ีพ่อแม่ หรือผูป้กครองปฏิบติัต่อบุตรในการให้

ความรัก ความอบอุ่น ให้คาํแนะนาํสั่งสอน และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้บุตรไดเ้กิดการเรียนรู้ใน

พฤติกรรมต่าง ๆ 
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2. รูปแบบการอบรมเลีย้งดูของพ่อแม่ 

ไดมี้ผูแ้บ่งรูปแบบการอบรมเล้ียงดูไวด้งัน้ี 

Baumrind (Baumrind  1971, อา้งถึงใน สารภี ยงยืน 2541 : 8 - 9) ไดแ้บ่งรูปแบบการ

อบรมเล้ียงดูออกเป็น 3 รูปแบบคือ 

1. การอบรมเล้ียงดูแบบใชอ้าํนาจควบคุม (Authoritarian) คือ การอบรมเล้ียงดูท่ีพ่อ

แม่ใชอ้าํนาจควบคุม ออกคาํสั่งให้เด็กทาํพฤติกรรมท่ีพ่อแม่ตอ้งการ โดยไม่เปิดโอกาสให้เด็กเป็น

ตวัของตวัเอง ไม่สนใจอารมณ์ ความรู้สึกของเด็กไม่ยอมรับความคิดเห็นของเด็ก มีความห่างเหิน

และอบอุ่นนอ้ย 

2. การอบรมเล้ียงดูแบบเอาใจใส่ (Authotaritative) คือ การอบรมเล้ียงดูท่ีพ่อ แม่

สนบัสนุนให้ลูกมีพฒันาการตามวุฒิภาวะ โดยกาํหนดขอบเขตของพฤติกรรม พร้อมทั้งมุ่งหวงัให้

เด็กเช่ือฟัง แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัใหเ้ด็กเป็นตวัของตวัเอง โดยพอ่แม่แสดงการยอมรับความคิดเห็น

ของเด็ก สนใจอารมณ์ความรู้สึกของเด็ก ให้ความอบอุ่นและอธิบายเหตุผล ซ่ึงเป็นการอบรมเล้ียงดู

ท่ีสมดุลกนัระหวา่งการควบคุมและการปล่อยใหเ้ด็กเป็นตวัของตวัเอง 

3. การอบรมเล้ียงดูแบบรักตามใจ (Permissive) คือ การอบรมเล้ียงดูท่ีพ่อแม่ยึดตวั

เด็กเป็นศูนยก์ลาง สนบัสนุนและยอมรับเด็กปล่อยให้เด็กทาํตามความตอ้งการของตวัเอง โดยไม่มี

ขอบเขต ไม่มีการเรียกร้องใหเ้ด็กทาํตามท่ีพ่อ แม่ตอ้งการ ไม่มีการประเมินเด็ก ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของเด็กในระดบัสูง ใหค้วามรักโดยไม่มีการควบคุมพฤติกรรมเด็ก 

Shapiro (Shapiro 1997 อา้งถึงใน อจัฉรา สุขารมณ์ 2543: 55) ไดท้าํการศึกษารูปแบบการ

อบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ท่ีส่งผลต่อการพฒันาการทางอารมณ์ของเด็ก โดยแบ่งการอบรมเล้ียงดู

ออกเป็น 3 แบบ ไดแ้ก่ 

1. แบบท่ี 1 แบบใช้อาํนาจ พ่อแม่ประเภทน้ีจะมีการสร้างกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัท่ี

เขม้งวดและเผด็จการ มีความคาดหวงัในตวัลูกสูง เด็กท่ีอยูใ่นครอบครัวลกัษณะน้ีจะมีอารมณ์กดดนั

สูง ไม่ไวว้างใจใคร บางคนมองโลกในแง่ร้าย มีแต่การตาํหนิและวิพากษว์ิจารณ์ไม่สามารถปรับตวั

เขา้กบัสังคมได ้

2. แบบท่ี 2 แบบตามใจ พ่อแม่ประเภทน้ีจะทะนุถนอมลูกเกินเหตุ ไม่มีการตั้ง

กฎเกณฑ์ระเบียบใด ๆ ทั้งส้ิน ไม่มีการดุหรือลงโทษเม่ือลูกกระทาํความผิด จนทาํให้เด็กกลายเป็น

คนท่ีเอาแต่ใจตนเอง มีอารมณ์กา้วร้าว และมองตนเองเป็นศูนยก์ลางแห่งความสนใจ เด็กท่ีมาจาก

ครอบครัวประเภทน้ีจะมีลกัษณะอารมณ์อ่อนไหวง่าย ขาดความมัน่คงทางอารมณ์ เด็กประเภทน้ีจะ

เป็นเด็กท่ีรู้จกัแต่การรับไม่รู้จกัการให ้จึงทาํใหมี้ปัญหาในการปรับตวั 
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3. แบบท่ี 3 แบบให้เหตุผลในการเล้ียงดู พ่อแม่ประเภทน้ีจะรู้จกัความพอดี รู้จกัการ

ยดืหยุน่ ไม่เขม้งวดจนเด็กขาดศกัยภาพในตนเองหรือปล่อยปะละเลยจนเสียเด็ก พ่อแม่ประเภทน้ีจะ

ใหค้าํแนะนาํเม่ือเด็กมีปัญหา แต่ไม่ควบคุมหรือออกคาํสั่ง เม่ือเด็กกระทาํผดิจะมีการช้ีแจงหาเหตุผล 

เด็กท่ีมาจากครอบครัวประเภทน้ีจะมีความเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี รู้จกัใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุผล เป็น

เด็กท่ีมีความมัน่คงทางอารมณ์ มีความหนกัแน่นควบคุมอารมณ์ และปรับตวัไดดี้ในสังคม 

เอดเลอร์ (Edler, อา้งถึงใน ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 2530: 187 - 193) ไดแ้บ่งชนิดการ

อบรมเล้ียงดูของพอ่แม่เป็น 7 ชนิด ดงัน้ี 

 

ชนิดของการอบรมเลีย้งดู ลกัษณะของการอบรมเลีย้งดู 

1. แบบเผด็จการ 

 (Autocratic) 

พ่อแม่จะเป็นผูบ้อกให้วยัรุ่นทาํอะไร และไม่เปิดโอกาสให้เด็กคิดหรือ

แสดงออกดว้ยตนเอง 

2. แบบพอ่แม่เป็นใหญ่ 

(Authoritarian) 

พอ่แม่จะบอกใหเ้ด็กวยัรุ่นทาํ แต่ยงัฟังความคิดเห็นของเด็กวยัรุ่น 

3. แบบประชาธิปไตย 

(Democratic) 

พ่อแม่จะให้โอกาสวยัรุ่นในการตดัสินใจหรือแสดงความคิดเห็น แต่การ

ตดัสินใจขั้นสุดทา้ยนั้นยงัตอ้งข้ึนอยูก่บัพอ่แม ่

4. แบบเสมอภาค 

(Equalitarian) 

พ่อแม่และวัย รุ่นจะมีความเก่ียวพันในการตัดสินใจเท่ากันเ ก่ียวกับ

พฤติกรรมของวยัรุ่น 

5. แบบเงียบเฉย 

(Permissive) 

วยัรุ่นจะสามารถตดัสินใจทุกอยา่งไดด้ว้ยตนเอง พ่อแม่ไม่ตอ้งมีส่วนในการ

รู้เห็น แต่อยา่งไรก็ตามลกัษณะน้ีพอ่แม่ยงัตอ้งการฟังความคิดเห็นของวยัรุ่น 

และใหค้าํแนะนาํ 

6. แบบเสรีนิยม  

(Laissez - Faire) 

วยัรุ่นจะตดัสินใจทุกอย่างดว้ยตนเอง และไม่ตอ้งการฟังความคิดเห็นของ

พอ่แม่ พอ่แม่จะไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัพฤติกรรมของวยัรุ่น 

7. แบบละเลย 

 (Ignoring) 

วยัรุ่นจะตัดสินใจเอง โดยท่ีพ่อแม่ไม่สนใจว่าวยัรุ่นจะมีการตัดสินใจ

อยา่งไร 

 

3.  ความหมายของการอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล 

การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลเป็นรูปแบบการอบรมเล้ียงดูรูปแบบหน่ึง ซ่ึงมีผู ้ให้

ความหมายไวด้งัน้ี 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2536: 22) ให้ความหมายการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลว่า 

หมายถึง การท่ีบิดามารดาใหค้วามรัก ความเอาใจใส่ และใชว้ธีิอธิบายส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเกิดความ
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เขา้ใจและปฏิบติัตาม และมกัลงโทษเด็กดว้ยทางจิตมากกวา่ทางกาย เพื่อให้เกิดความละอายไม่ทาํ

ผดิซํ้ าอีก และจะใชว้ธีิใหร้างวลัและลงโทษแก่เด็กอยา่งสมเหตุสมผล 

ดุษฎี โยเหลา (2535: 15 - 16) ให้ความหมายการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลคือ การท่ี

ผูป้กครองให้คาํอธิบายประกอบคาํสนับสนุน และห้ามปรามเด็กในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ และมี

ความสมํ่าเสมอในการใหร้างวลัหรือลงโทษ  

สุวรรณี ทองรัมภากุล (2539 : 33 - 38) ให้ความหมายการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลว่า 

เป็นการท่ีบิดา มารดาไดอ้ธิบายเหตุผลให้แก่บุตร ในขณะท่ีมีการส่งเสริมหรือขดัขวางการกระทาํ

ของบุตรหรือลงโทษบุตร นอกจากน้ีบิดามารดายงัมีการให้รางวลัและลงโทษบุตรอย่างเหมาะสม

กบัการกระทาํของบุตรมากกว่าท่ีจะปฏิบติัต่อบุตรตามอารมณ์ของตน ทั้งน้ีการกระทาํของบิดา

มารดายงัเป็นการช่วยใหบุ้ตรเกิดการเรียนรู้และทราบถึงส่ิงท่ีควรและไม่ควรกระทาํ  

สรุป การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล เป็นวธีิการอบรมเล้ียงดูท่ีพ่อแม่ยอมรับในความสําคญั

ของนกัเรียน ส่งเสริมในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ มีการโอนอ่อนผอ่นตามถา้มีเหตุผลเพียงพอและผลของ

การกระทาํนั้นไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน มีการให้ความรัก ความอบอุ่นอยา่งมีเหตุผล มีการยอมรับฟัง

ความคิดเห็น มีการห้ามปรามเม่ือเห็นส่ิงใดไม่เหมาะสม ให้คาํชมแก่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เป็น

คร้ังคราว ไม่ลงโทษจนเกินเหตุ และใหค้วามร่วมมือตามโอกาสอนัเหมาะสม  

 

4.  ความสําคัญของการอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล  

สุรางค ์โคว้ตระกูล (2526: 60 -61) กล่าวถึง การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลมีผลต่อการ

ส่งเสริมและช่วยให้เด็กมีความสุข มีความเบิกบานซ่ึงเป็นรากฐานสําคญัของการปรับตวัในอนาคต 

หรือการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ครอบครัวท่ีให้ความรักความอบอุ่น จะทาํให้เด็กกลา้ท่ีจะมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอย่างมัน่ใจ ซ่ึงการท่ีเด็กมีความมัน่ใจและมัน่คงทางอารมณ์เพียงใด ข้ึนอยู่กบั

การอบรมเล้ียงดูเป็นสําคญั เพราะการท่ีเด็กไดรั้บการอบรมเล้ียงดูเป็นอิสระ จะมีความเช่ือมัน่ใน

ตนเองมากกวา่เด็กท่ีถูกเขม้งวดตลอดเวลา 

 อารี รังสินันท์ (2527: 167) ได้กล่าวถึง บิดา มารดาคือผูท่ี้มีบทบาทสําคญัท่ีสุดในการ

ส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ดา้นของเด็ก ไดแ้ก่ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา 

การท่ีเด็กเจริญเติบโตเป็นเด็กท่ีแข็งแรงมีสุขภาพอนามยัดี มีการปรับตวักบัเพื่อนฝูงได้ดี และมี

ความคิดสร้างสรรค ์เป็นผลมาจากการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลของบิดามารดา 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2542: 140) กล่าวถึง ความสําคญัของการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล

ไวว้า่ การเล้ียงดูเด็กตั้งแต่วยัเร่ิมตน้ เป็นการสร้างรากฐานทรัพยากรมนุษยใ์ห้แก่สังคม โดยแทจ้ริง

แลว้การมีลูกมิใช่การกระทาํเพื่อตนเอง แต่เป็นการถ่ายโยงบุคคลเพื่อสร้างสรรคส์ังคม ผูเ้ป็นพ่อแม่
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จะตอ้งเขา้ใจและตระหนักในหน้าท่ีแห่งตนท่ีจะสร้างสรรค์บุตรของตนให้ดีงาม และเป็นคนท่ีมี

ประโยชน์ มีคุณค่าของสังคม 

จากการศึกษาสรุปไดว้า่ การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสําคญั

เป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาการทางดา้นต่าง ๆ ของเด็ก ถา้เด็กไดรั้บการอบรมเล้ียงดูท่ีดีเด็กจะสามารถ

ปรับตวัเขา้กบัปัญหาและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งมีความพร้อมและพฤติกรรมในทาง

ท่ีดีท่ีจะสามารถเผชิญปัญหาไดใ้นอนาคต 

 

5.  บทบาทครอบครัวกบัการอบรมเลีย้งดูวยัรุ่น 

5.1 บทบาทครอบครัว  

ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของบทบาทครอบครัวไวด้งัน้ี 

สุมน อมรวิวฒัน์ และ ทิศนา แขมมณี (2530: 180 - 182) ไดก้ล่าวไวว้า่บา้นคือสถานท่ีอยู่

อาศยั ซ่ึงเด็กได้เร่ิมมีการเรียนรู้การดาํเนินชีวิตนับตั้งแต่เกิด บ้านเป็นโลกอบัอบอุ่นของเด็ก ซ่ึง

ประกอบด้วยส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ เทคโนโลยี และตวับุคคลท่ีแตกต่างกนั องค์ประกอบ

ดงักล่าวน้ีในแต่ละบา้นมีสภาพไม่เหมือนกนั องคป์ระกอบท่ีสําคญัและมีอิทธิพลต่อพฒันาการทุก

ดา้นของเด็กคือ พ่อแม่ ผูป้กครอง ญาติพี่น้อง ผูดู้แลเด็ก นอกจากน้ีได้จาํแนกบทบาทของพ่อแม่ 

ผูป้กครอง และผูดู้แลเด็กในการอบรมสั่งสอน ไวด้งัน้ี 

1. บทบาทในฐานะผูจ้ดัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ให้แก่เยาวชนในการเรียนรู้ 

จากการฝึกประสบการณ์และฝึกการปรับตวั (Social Learning) สภาพแวดลอ้มท่ีมีระเบียบ สะอาด

และสงบ มีส่วนทาํให้เกิดความสบายใจได้ นอกจากน้ียงัรวมถึงการแสดงออกทางกิริยา ท่าทาง 

คาํพูด กล่าวคือ ถา้คนในบา้นมีการแสดงออกดว้ยกิริยาท่ีสุภาพ พูดจาไพเราะ ก็จะทาํให้เด็กไดรั้บ

การปลูกฝังทางความคิดและมีการแสดงออกทางมาเป็นพฤติกรรมท่ีดี แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้คน

ในบา้น หรือคนรอบขา้งมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมแสดงกิริยาไม่สุภาพ แสดง

อารมณ์รุนแรง ฉุนเฉียวง่าย ก็จะทาํมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เน่ืองจาก

สภาพแวดล้อม หรือส่ิงแวดล้อมรอบตวัเด็กจะเป็นตวัขดัเกลาความคิดท่ีสามารถแสดงออกใน

รูปแบบของพฤติกรรม ดังนั้นถ้าครอบครัวมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กับเด็ก ก็จะเป็นการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัเด็ก รวมถึงทาํใหเ้ด็กมีการการปรับตวัในทางท่ีดีข้ึนได ้

2. บทบาทในด้านการเป็นผู ้ให้ข่าวสาร ความรู้ และข้อเท็จจริง ( Informative 

Learning) การจดัการศึกษาไม่วา่จะเป็นในระบบปิด หรือการศึกษานอกระบบ ท่ีบา้นและในชุมชน 

ยอ่มจะตอ้งมีการใหเ้น้ือหาสาระท่ีเป็นหลกัการเพื่อนาํไปสู่วิธีการปฏิบติั ทั้งน้ีการอบรมเล้ียงดู และ

การสอนท่ีดีนั้นมิใช่การปล่อยปละละเลยให้เด็กลองผิดลองถูก และเรียนรู้ไปตามยถากรรม พ่อแม่ 
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ผูป้กครองตอ้งมีวิธีหรือเทคนิคในการอบรมสั่งสอนเด็ก และสามารถนาํข่าวสารท่ีเป็นขอ้เท็จจริง

ต่าง ๆ มาสนทนาเช่ือมโยง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในชีวิตประจาํวนัของวยัรุ่น รวมถึง

เป็นการฝึกใหว้ยัรุ่นรู้จกัคิดโดยใชปั้ญญา 

3. บทบาทในด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กได้เลียนแบบ (Modeling) ในการ

ปฏิบติัตนของพ่อแม่นั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งถึงพร้อมดว้ยการปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ เพื่อให้ลูกเกิดความ

เคารพ ศรัทธา นิยมยกยอ่ง และปฏิบติัตามพ่อแม่ ผูป้กครอง ซ่ึงเป็นผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ดมากท่ีสุด ดงันั้น 

ส่ิงท่ีเด็กเร่ิมเลียนแบบ คือ กิริยาวาจา ท่าทาง อารมณ์ รวมไปถึงวิธีการดาํเนินชีวิตท่ีมีระเบียบวินยั 

เรียบง่าย ประหยดั หรือเหลวแหลก คดโกง ฟุ้งเฟ้อ รวมถึงพ่อแม่ใชเ้วลาวา่งอยา่งไร มีการคิดและ

ตดัสินใจอยา่งไร มีวธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร เด็กท่ีไดเ้รียนรู้ยอ่มเกิดการเลียนแบบออกมาอยา่งนั้น 

4. บทบาทในดา้นการเป็นผูป้้องกนัทางเส่ือม และส่งเสริมให้เยาวชนสามารถปรับตวั

ไปในทางท่ีดี (Reward and Punishment) วธีิการท่ีพอ่แม่พึงปฏิบติัเพื่อป้องกนัทางเส่ือมและส่งเสริม

การคิดแบบใชเ้หตุผลใหก้บัเด็ก มีดงัน้ี 

4.1 พ่อแม่มีฐานะเป็นผูป้กครอง ดงันั้นจึงตอ้งไม่แยกตนออกจากเด็ก ควรให้

ความรัก การดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด รวมถึงมีความเขา้ใจในดา้นพฒันาการของเด็ก ความรู้สึกนึก

คิด และปัญหาของเด็ก 

4.2 ความใกลชิ้ดและความเขา้ใจทาํให้พ่อแม่ ผูป้กครองสามารถให้คาํแนะนาํ

แนวทางท่ีดีใหก้บัเด็ก 

4.3 การพฒันาความคิดและพฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปในทางท่ีดีข้ึนนั้น ควร

ใชว้ธีิการเสริมแรงจูงใจและใหร้างวลั มากกวา่การลงโทษ 

4.4 พ่อแม่ ผูป้กครองควรให้โอกาสเด็กได้แสดงความคิดเห็น และสังเกต

พฤติกรรมต่าง ๆของคนในสังคม และฝึกใหเ้ด็กวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการประพฤติ

ท่ีไม่เหมาะสม และผลท่ีเกิดข้ึนจากการประพฤติท่ีเหมาะสม 

5. บทบาทในดา้นการผูแ้กไ้ข และปรับปรุงพฤติกรรมของเยาวชนให้สามารถปรับตวั

และประพฤติดี (Behavior Modification) บทบาทของพ่อแม่ผูป้กครองนั้น จาํเป็นตอ้งรับผิดชอบต่อ

ความผดิพลาดของเด็ก และควรมีความเมตตาและพยายามแกไ้ขสาเหตุท่ีทาํให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม   

 5.2 บทบาทครอบครัวกบัการอบรมเลีย้งดูวยัรุ่น 

จรรจา สุวรรณทตั (2527: 174 – 176 อา้งถึงใน รัดใจ เปียแกว้ 2550: 50 - 51) กล่าวถึง 

บรรยากาศในครอบครัวและการอบรมเล้ียงดูวยัรุ่นว่า ครอบครัวมีบทบาทสําคญัยิ่งในการพฒันา

วยัรุ่นใหเ้กิดสติปัญญา และความคิดต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ดงัน้ี  
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1. บรรยากาศในครอบครัว  เด็กท่ีเติบโตมาภายในครอบครัวท่ีมีพ่อแม่ลูกรักใคร่กลม

เกลียวกนั มีการปฏิบติัต่อกนัอยา่งเหมาะสม คือพ่อแม่ทาํหนา้ท่ีสมบทบาทของพ่อแม่ สามารถเป็น

ตวัอยา่งท่ีดี ลูกก็สามารถเรียนรู้บทบาทของตนเองอยา่งเหมาะสมจากการแนะนาํของพ่อแม่ ทาํให้

เด็กเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ในทางตรงขา้ม ถา้เด็กเกิดมาในครอบครัวท่ีพ่อแม่

ขาดความปรองดอง รักใคร่ เด็กจะมีปัญหาทางบุคลิกภาพ เช่น เก็บความรู้สึก อารมณ์ในทางลบไว ้

ทาํใหเ้ป็นเด็กขาดมนุษยสัมพนัธ์ มีบุคลิกภาพท่ีหวาดระแวง ไม่เป็นท่ีช่ืนชมต่อผูพ้บเห็น 

2. ธรรมชาติของวยัรุ่น เม่ือเด็กเติบโตข้ึนยา่งเขา้สู่วยัรุ่นจะมีลกัษณะ ธรรมชาติตามวยั

ตน คือ ความตอ้งการเป็นอิสระ ตอ้งการคิดเองทาํเอง ตอ้งการการยอมรับจากเพื่อนฝงู หากพ่อแม่

ไม่เขา้ใจอาจตีความพฤติกรรมของวยัรุ่นไปในทางลบ เช่น คิดว่าเด็กไม่ให้ความเคารพนบัถือ เด็ก

ให้ความสําคญักบัเพื่อนมากกวา่พ่อแม่ พฤติกรรมเหล่าน้ีจะนาํไปสู่ความขดัแยง้ระหว่างพ่อแม่กบั

วยัรุ่นได ้ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํลายความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว ทาํให้ส่ิงเร้าหรือแรงกระตุน้ท่ีจะทาํ

ใหว้ยัรุ่นสนใจการแนะนาํจากพอ่แม่ลดลงหรือหมดส้ินไป นอกจากน้ีทศันคติของพ่อแม่ ผูป้กครอง

ก็เป็นตน้เหตุสําคญัท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้กบัวยัรุ่นหลายประการ เช่น พ่อแม่มกัคาดหวงัในส่ิงท่ี

ขดัแยง้กบัความตอ้งการของลูก พยายามเขม้งวดกวดขนัหรือจาํกดัเสรีภาพของเด็ก หรือให้อิสระ

อย่างไม่ถูกตอ้งเหมาะสม พ่อแม่มกัตีความพฤติกรรมของวยัรุ่นไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพื่อนต่างเพศ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะนาํมาซ่ึงความขดัแยง้วิตก

กงัวลและสุขภาพจิตท่ีเส่ือมโทรมมาสู่วยัรุ่นและพอ่แม่ได ้

3. การอบรมเล้ียงดู เป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการพฒันาทางบุคลิกภาพ และ

ความคิดของบุคคล การอบรมเล้ียงดูลูกแบบประชาธิปไตยท่ีเนน้การรับผิดชอบร่วมกนัของพ่อแม่

ในการอบรมเล้ียงดู และการเปิดโอกาสให้เด็กใชค้วามสามารถไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีความรับผิดชอบ

นั้น นบัวา่เป็นวธีิท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเด็กไดดี้ท่ีสุด ส่วนวิธีการอบรมเล้ียงดูลูกแบบบงัคบักา้วก่ายลูก

มากเกินไป หรือตามใจลูกมากเกินไป เด็กมกัจะเติบโตมาเป็นบุคคลท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่

สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้เพราะตนขาดโอกาสฝึกฝนการใชค้วามคิดและตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ 

ดว้ยตนเอง ส่วนเด็กท่ีถูกบงัคบัมากจะเช่ือฟังง่ายและยอมแพต้่อส่ิงต่าง ๆ ไดง่้าย มีปมดอ้ยง่าย ขาด

พลงัใจท่ีจะต่อสู้หรือเรียนรู้ในส่ิงท่ียาก ส่วนเด็กท่ีมีการถูกตามใจจนเป็นนิสัย จะเป็นบุคคลท่ีเอาแต่

ใจตนเอง ไม่ค่อยฟังเหตุผล ไม่สนใจความรู้สึกของคนอ่ืน 

 นอกจากน้ี จรรจา สุวรรณทตั (2527: 174-176) ไดก้ล่าวถึงบรรยากาศในครอบครัว และ

วิธีการอบรมเล้ียงดูวยัรุ่นวา่ ครอบครัวมีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการพฒันาวยัรุ่นให้เกิดสติปัญญา และ

ความคิดสร้างสรรคต่์อตวัเอง ครอบครัว และสังคม 
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 สาํหรับบรรยากาศในครอบครัวนั้น เด็กท่ีเติบโตภายในครอบครัวท่ีพ่อแม่ลูกรักใคร่ใยดีต่อ

กนัมีการปฏิบติักนัอยา่งเหมาะสม คือ พอ่แม่ทาํหนา้ท่ีสมบทบาทของพ่อแม่สามารถเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

ลูกก็จะไดเ้รียนรู้บทบาทของตนเองอยา่งเหมาะสมจากการแนะนาํของพ่อแม่ ทาํให้เด็กเติบโตเป็น

บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพเหมาะสม ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เด็กเติบโตในครอบครัวท่ีพ่อแม่ลูกขาดความ

ปรองดอง รักใคร่ เด็กก็จะมีปัญหาทางบุคลิกภาพ เช่น เก็บความรู้สึก อารมณ์ในทางลบไว ้ทาํให้

เป็นเด็กขาดมนุษยส์ัมพนัธ์มีบุคลิกภาพท่ีหวาดระแวงไม่เป็นท่ีช่ืนชมต่อผูท่ี้พบเห็น และเม่ือเด็ก

เติบโตเขา้สู่วยัรุ่นซ่ึงมีลกัษณะธรรมชาติตามวยัของตน เช่น ตอ้งการอิสระ ตอ้งการคิดเองทาํเอง 

ตอ้งการยอมรับจากเพื่อนฝงู หากพ่อแม่ไม่เขา้ใจอาจตีความพฤติกรรมของวยัรุ่นไปในทางลบ เช่น 

คิดว่าเด็กไม่ให้ความเคารพนบัถือ ให้ความสําคญักบัเพื่อนมากกว่าพ่อแม่จึงเกิดความขดัแยง้ข้ึน

ระหวา่งพ่อแม่กบัวยัรุ่นได ้ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํลายความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวทาํให้ส่ิงเร้า

หรือแรงกระตุ้นท่ีจะทาํให้วยัรุ่นสนใจการแนะนําจากพ่อแม่ลดลงหรือหมดส้ินไป นอกจากน้ี

ทศันคติของพ่อแม่ผูป้กครองก็เป็นตน้เหตุสําคญัให้เกิดความขดัแยง้กบัวยัรุ่นไดห้ลายประการ เช่น 

พ่อแม่มกัคาดหวงัในส่ิงท่ีขดัแยง้กบัความตอ้งการของวยัรุ่น พยายามเขม้งวดกวดขนัหรือจาํกัด

เสรีภาพของเด็ก หรือใหอิ้สระอยา่งไม่ถูกตอ้งเหมาะสม พ่อแม่อาจตีความพฤติกรรมของเด็กในทาง

ท่ีไม่ถูกตอ้งเสมอไป โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพื่อนต่างเพศ ส่ิงเหล่าน้ีนาํความขดัแยง้

วติกกงัวลและสุขภาพจิตท่ีเส่ือมโทรมมาสู่วยัรุ่นและพอ่แม่ได ้ 

 

5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลกบัการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียน 

 การท่ีนกัเรียนไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวจะเป็นการส่งเสริมกระบวนการ

คิดของนกัเรียนทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บั การอบรมเล้ียงดูของครอบครัว และสัมพนัธภาพของครอบครัว 

ดงันั้นไดมี้ผูศึ้กษาเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลกบัการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนของ

นกัเรียนไว ้ดงัน้ี 

 วรีพร ตนัชชัวาล (2526 : 46 อา้งถึงใน รวิวรรณ พละศกัด์ิ 2550 : 59) ไดศึ้กษาอิทธิพลของ

นิทานท่ีมีต่อการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ของเด็ก และศึกษาพบวา่เด็กท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดู

ต่างกนัจะมีการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์หรือไม่ ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการอบรม

เล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลมากและแบบใช้เหตุผลนอ้ยจะมีการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ไม่แตกต่าง

กนั 
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 ศิริอร นพกิจ (2545 : บทคดัยอ่) พบว่า การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลซ่ึงเป็นการอบรม

เล้ียงดูทางบวก มีผลทางบวกกบัการคิด นั้นคือถา้เด็กไดรั้บการเล้ียงดูในรูปแบบน้ีมากเท่าใดก็จะทาํ

ใหเ้ด็กมีความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผลสูงข้ึนเท่านั้น 

 บลัล์วิน (Baldwin 1948 อา้งถึงใน ศิริอร นพกิจ 2545: 27) ศึกษาพบวา่ การอบรมเล้ียงดู

แบบใช้เหตุผลทาํให้เด็กเป็นคนวางแผนในการทาํอะไร มีการคิดไตร่ตรอง มีความรับผิดชอบใน

ตนเอง ส่วนในทางตรงขา้มกบัเด็กท่ีไดรั้บการเล้ียงดูแบบขาดเหตุผล เด็กจะขาดความเป็นตวัของ

ตวัเอง ขาดทกัษะในการแกปั้ญหา ขาดความรับผดิชอบ และขาดความคิดสร้างสรรค ์

 ครอนบาค (Cronbac 1963 อา้งถึงใน กลัยา แก่นใน 2515: 5) กล่าววา่ ทศันคติและการ

อบรมเล้ียงดูของบิดามารดา มีผลต่อพฒันาการทางสติปัญญา และการคิดอย่างมีเหตุผลของบุตร 

บิดามารดาท่ีใชก้ารอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล จะส่งเสริมให้บุตรมีความอยากรู้ อยากเห็น เป็นตวั

ของตวัเอง และสามารถช่วยเหลือตนเองได ้รวมทั้งช่วยในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดง่้ายและรวดเร็ว

กวา่เด็กท่ีไดรั้บการเล้ียงดูจากบิดามารดาแบบเขม้งวด 

 

สัมพนัธภาพกบัเพือ่น 

 

1.  ความหมายสัมพนัธภาพ 

 สัมพนัธภาพเป็นการติดต่อส่ือสารของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อให้เกิดความเป็นมิตรต่อกนั

มีความรักใคร่ชอบพอกนั ความร่วมมือร่วมใจในการทาํกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายในแง่สังคมวิทยา 

หมายถึง การมีพฤติกรรมตอบโตก้นัระหว่างมนุษยใ์นสังคมเดียวกนัซ่ึงมีหลายลกัษณะเช่นการ

ร่วมมือกนั การแข่งขนัต่อสู้ ความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีจริยธรรมเป็นตวัควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงต่อ

กนัจึงเป็นการแสดงออกถึงการเคารพศกัด์ิศรีของมนุษย ์ส่วนในแง่จิตวิทยา หมายถึง การแสดง

พฤติกรรมต่อกนัในระบบสังคมเพื่อแสดงความตอ้งการของบุคคล ดงันั้นจึงมีผูใ้ห้ความหมายไว้

หลายท่าน ดงัน้ี 

สมศร เช้ือหิรัญ (2532: 77) ได้ให้ความหมายของสัมพนัธภาพว่า หมายถึงกระบวนการ

ระหวา่งบุคคล ซ่ึงเร่ิมตน้จากการติดต่อของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป โดยท่ีแต่ละคนจะแสดงออก

ถึงความรู้สึกนึกคิด และความตอ้งการของตนเองออกมา จนเกิดเป็นความคุน้เคยเขา้ใจซ่ึงกนัและ

กนั ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและไดติ้ดต่อกนั 

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2540: 234) ไดใ้ห้ความหมายของ การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนกัเรียนกบั

นกัเรียน คือ การมีความสมคัรสมานสามคัคี การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รักใคร่กลมเกลียว มีการให้

ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่กนั   
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สุรพล พยอมแยม้ (2548: 20-28) ไดใ้ห้ความหมายของสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลวา่ เป็น

พฤติกรรมหน่ึง ท่ี บุคคลกระทํา ต่อกัน ถ้าทั้ งสองฝ่ายย ังไม่ มีปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction) 

สัมพนัธภาพจะยงัไม่เกิดข้ึน การท่ีบุคคลเข้าไปเก่ียวข้องกนั (Contact) เป็นจุดเร่ิมต้นของการมี

สัมพนัธภาพ ซ่ึงความสัมพนัธ์นั้นอาจเกิดข้ึนในดา้นบวกหรือดา้นลบก็ได ้แต่ส่วนใหญ่เม่ือพูดถึงคาํ

วา่ สัมพนัธภาพ เรามกันึกถึงในดา้นบวกมากกวา่ โดยท่ีความตอ้งการมีสัมพนัธภาพระหวา่งกนัมา

จากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ ตอ้งการความช่วยเหลือ ตอ้งการไดรั้บการกระตุน้ ตอ้งการลดความวิตก

กงัวล ตอ้งการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติม และความตอ้งการประเมินตนเอง 

ชิตาภา สุขพลาํ (2548 : 172-183) กล่าววา่ มนุษยไ์ม่สามารถอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวได ้ตอ้งอาศยั

อยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม เม่ือตอ้งมาอยูร่วมกนัจึงตอ้งมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เพื่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจต่อกนั อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข จึงตอ้งมีการปรับตวัใหเ้หมาะสมเพื่อให้สังคมยอมรับ 

ดงันั้นความสัมพนัธ์ จึงหมายถึง การสร้างความผกูพนั การเก่ียวขอ้งกนัของมนุษยล์กัษณะต่าง ๆ ไม่

วา่จะเป็นระดบับุคคลกบับุคคล บุคคลกบักลุ่มบุคคล หรือบุคลกบัสังคม ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 

และยอมรับ เพื่อประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติในรูปแบบต่าง ๆ 

 

2. แนวคิดเกีย่วกบัสัมพนัธภาพ 

การพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียน จะสามารถพฒันาได้ถ้า

นกัเรียนไดมี้การรวมกลุ่ม (Community) สนทนา และพูดคุย ดงันั้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลจึงมี

ความเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมและพฒันากระบวนการคิด ในรูปแบบของการเขา้ไปเก่ียวขอ้งและ

ติดต่อกบัผูอ่ื้นซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํในชีวิตของทุกคน เป้าหมายหลกัในการติดต่อหรือ

สร้างความสัมพนัธ์คือ การทาํให้บุคคลท่ีสัมพนัธ์ดว้ยมีส่วนทาํให้ความตอ้งการของเราบรรลุผล

นัน่เอง การเก่ียวขอ้งระหว่างกนั จะดว้ยวิธีการหรือช่องทางใดก็แลว้แต่ ทางจิตวิทยาถือวา่เป็น 

กิจกรรมทางสังคม เพราะทั้งสองฝ่ายมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั และเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กนัก็จะเกิด

ความรู้สึก หรืออารมณ์จากการมีปฏิสัมพนัธ์นั้นๆ ซ่ึงเม่ือใดบุคคลเก่ียวขอ้งกนั จนมีอารมณ์หรือ

ความรู้สึกท่ีเป็นผลจากการกระทาํระหวา่งกนั เราจะถือวา่บุคคลคู่นั้นมีสัมพนัธภาพ ระหวา่งกนั ( 

Interpersonal relation ) ดงันั้น จิตวิทยาสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ( Psychology of interpersonal 

relation) จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมระหว่างมนุษยท่ี์มีขอบเขตกวา้งขวางกว่า มนุษยสัมพนัธ์ ( 

Human relation ) ตรงจุดท่ีสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลเป็นการสร้างพฤติกรรมทาง สังคมท่ี

เหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงคข์องทั้งสองฝ่าย แลว้สัมพนัธภาพหรือปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่ง

กนันั้นก็อาจยุติลง โดยไม่ตอ้งการมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองไปอีก มิหนาํซํ้ าระหวา่งท่ีมี ปฏิสัมพนัธ์
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กนัต่างฝ่ายอาจรู้สึกไม่พอใจซ่ึงกนัและกนัได ้แต่ดว้ยความจาํเป็นจากเหตุต่างๆ ทาํให้ตอ้ง เก่ียวขอ้ง

กนัต่อไปจนกวา่จะบรรลุผลตามเป้าหมายของตน  

2.1 สาเหตุการสร้างสัมพนัธภาพ 

 สัมพนัธภาพเกิดข้ึนไดห้ลายสาเหตุ และอาจเร่ิมจากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น 

หรือเป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนกบัทั้งสองฝ่ายนั้น 

 สุรพล พยอมแยม้ (2545: 71) ไดแ้บ่งสาเหตุการสร้างสัมพนัธภาพซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือส่ิงต่าง ๆ ท่ีตอ้งทาํในแต่ละช่วงเวลานั้น มีอยูม่ากมายท่ี

ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นจึงสามารถสําเร็จได้ การท่ีผูอ่ื้นจะเขา้มาช่วยเหลือก็ต่อเม่ือมี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัหน่ึงเป็นเบ้ืองตน้ เม่ือใดก็ตามท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ บุคคลจะมองหา

ผูท่ี้มีสัมพนัธภาพไวก่้อนแลว้ แต่ถา้ในสถานการณ์นั้นไม่มีผูท่ี้มีสัมพนัธภาพกนัมาก่อน บุคคลก็จะ

เร่ิมสร้างสัมพนัธภาพใหเ้กิดข้ึนก่อนการขอความช่วยเหลือ 

2. ตอ้งการไดรั้บการกระตุน้ การอยูเ่พียงผูเ้ดียวมกัจะเกิดความรู้สึกวา่ ไม่รู้จะทาํอะไร

มากกวา่การท่ีมีผูอ่ื้นอยูด่ว้ย อยา่งนอ้ยประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั

ในแต่ละบุคคล อาจเป็นส่ิงเร้าใหผู้ท่ี้อยูใ่กลชิ้ดไดรั้บรู้ และเป็นตวักระตุน้ให้ทาํพฤติกรรมต่าง ๆ ได ้

การท่ีมีผูอ่ื้นใกลชิ้ดหรือเก่ียวขอ้งดว้ยเพื่อหาส่ิงใหม่ ๆ ทาํ จึงทาํให้เกิดพฤติกรรมสร้างสัมพนัธภาพ

ข้ึน 

3. ตอ้งการลดความวิตกกงัวลหรือความกลวั การอยูร่่วมกนัเป็นหมู่หรือมีกลุ่มพวก ทาํ

ให้บุคคลมีความมัน่ใจกบัส่ิงท่ีกระทาํหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากกว่าการอยู่อย่างโดดเด่ียว และจะรู้สึก

ปลอดภยัหรือสบายใจข้ึนหากรู้วา่ มีเพื่อนหรือบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั เม่ืออยูใ่กล ้ๆ ก็จะ

มีความสบายใจข้ึน หากบุคคลนั้นมีศกัยภาพหรือมีคุณสมบติัท่ีจะสามารถลดความวิตกกงัวลนั้นได้

ดว้ย 

4. ตอ้งการไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติม การท่ีรู้จกักบับุคคลมาก นอกจากจะเป็นประโยชน์ใน

การรับข้อมูลท่ีหลากหลายแล้ว ยงัสามารถใช้เป็นเคร่ืองตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล

เหล่านั้นอีกทางหน่ึง และถือเป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์ตอ้งการส่ิงเหล่าน้ีอยูเ่สมอ  

5. ต้องการประเมินตนเอง การท่ีบุคคลอยากรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร มีส่ิงใดท่ีต้อง

เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยั การเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น และอาศยัการบอกเล่า

จากผูอ่ื้นไปพร้อม ๆ กนั 
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2.2 องค์ประกอบในการพฒันาสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล 

 สุรพล พยอมแยม้ (2548 : 46) กล่าววา่ สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลสามารถพฒันาข้ึนมาก

นอ้ยเพียงใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถของคู่สัมพนัธภาพในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. กาํหนดจุดประสงคร่์วมกบัคู่สัมพนัธ์แต่ละฝ่ายต่างมีความตอ้งการบางส่ิงบางอยา่ง

จากการมีสัมพนัธภาพนั้น ๆ เช่น ตอ้งการการยกยอ่ง ตอ้งการกาํลงัใจหรือความช่วยเหลือ ตอ้งการ

ความรักความอบอุ่นใจ เป็นต้น หากไม่ได้รับผลตามต้องการ ความสัมพนัธ์ก็อาจเส่ือมถอยลง 

ดงันั้น การกาํหนดจุดประสงค์หรือความตอ้งการให้ตรงกนั แต่ละฝ่ายย่อมทุ่มเทความสามารถท่ีมี

อยูใ่นการทาํกิจกรรมต่าง ๆ อนัหมายถึงการ พฒันาความสัมพนัธ์ไปพร้อม ๆ กนันัน่เอง 

2. ปฏิบัติตามรูปแบบของความสัมพนัธ์ระหว่างกัน ความสัมพนัธ์ของแต่ละคู่มี

รูปแบบเฉพาะท่ีทาํให้การปฏิบติัตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปแบบนั้น ๆ เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั

ศิษย ์หวัหนา้กบัลูกนอ้ง เพื่อนร่วมวยั เป็นตน้ การปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบัรูปแบบและโครงสร้างท่ี

เป็นอยู ่จะทาํใหค้วามสัมพนัธ์พฒันาข้ึน 

3.  การเคารพสิทธิส่วนบุคคล ทุกคนยอ่มตอ้งการสิทธิส่วนตวัและหวงแหนสิทธินั้น 

ๆ สิทธิเหล่าน้ีมีทั้งท่ีเป็นวตัถุธรรม และท่ีเป็นนามธรรม การทาํความเขา้ใจ และเคารพสิทธิของแต่

ละฝ่ายช่วยในการพฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การเลือกวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

เร่ืองราวและสถานการณ์เป็นส่ิงสําคญัยิ่ง กระบวนการส่ือสารแบบสองทางจะช่วยป้องกนัปัญหา

การส่ือสารได้มาก การส่ือสารท่ีได้รับผลสําเร็จตรงกับความต้องการของแต่ละฝ่ายช่วยในการ

พฒันาสัมพนัธภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. การแสดงความเอ้ืออาทรหรือห่วงใยกนั การแสดงความห่วงใย ความสนใจ ความ

เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือทาํให้เกิดความรู้สึกซาบซ้ึงระหว่างกนัเป็นบทบาทท่ีคู่สัมพนัธภาพพึง

กระทาํ เพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ต่อกนัให้มากข้ึน แต่การกระทาํท่ีแสดงต่อกนันั้นตอ้งไม่เป็นการ

กระทาํให้เกิดผลเสียแก่ตนเอง และไม่จาํเป็นตอ้งกระทาํเพื่อตอบสนองความตอ้งการของอีกฝ่าย

ตลอดเวลาหรือเพียงฝ่ายเดียว การกระทาํต่าง ๆ นั้นตอ้งใหนึ้กถึงความสมดุลระหวา่งการกระทาํเพื่อ

ผูอ่ื้นกบัตนเอง 

6. ความจริงใจ และความซ่ือสัตย์ การเลือกการกระทาํ และคาํพูดท่ีแสดงออกถึง

ความซ่ือสัตยแ์ละความจริงใจนั้น ควรเลือกให้เหมาะสมหรือเป็นไปในทิศทางท่ีสร้างสรรค์ อย่าง

เพียงแต่คิดวา่การกระทาํหรือคาํพดูอยา่งจริงใจเท่านั้นก็พอ 
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2.3 วธีิการสร้างสัมพนัธภาพทีด่ีระหว่างกนั 

 วิจิตร อาวะกุล (2526: 148-152 อา้งถึงในศิริลกัษณ์ ศรีรุ่งเรือง 2552: 37-38) กล่าวถึง วิธี

ปฏิบติัต่อเพื่อน เพื่อให้เพื่อน ๆ มีความรู้สึกรักใคร่ เห็นอกเห็นใจและเช่ือถือในศรัทธา นอกจากน้ี

ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนนั้นควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. ทกัทายติดต่อกนัก่อนเป็นการเร่ิมสร้างความเป็นมิตร และความผูกพนัเป็นการ

ใหค้วามสาํคญักบัเพื่อนก่อน ทาํใหค้นอ่ืนเห็นวา่ตนมีความสาํคญั 

2. มีความจริงใจต่อเพื่อน ทุกคนชอบความจริงใจต่อกนั ความสุจริตใจต่อบุคคลทาํ

ใหเ้ป็นท่ีรักใคร่น่านบัถือ ถา้ไม่จริงใจต่อกนั การคบหาสมาคมจะเป็นไปไดย้าก และมีอุปสรรค 

3. ควรหลีกเล่ียงการนินทาเพื่อน เพราะจะทาํให้สูญเสียความเป็นเพื่อนไป เส่ือม

ความนิยมเล่ือมใส มีแต่ความระแวงเป็นการกระทาํท่ีสังคมรังเกียจ จึงควรหลีกเล่ียง 

4. อย่าซัดทอดความผิดให้เพื่อนในการทํางานร่วมกัน ความบกพร่องความ

ผดิพลาดยอ่มเกิดข้ึนไดเ้สมอ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากหลายอยา่ง อาจมาจากเพื่อน ตวัเรา เหตุการณ์ จึง

ควรแสดงความมีนํ้าใจต่อกนั มิตรภาพความสัมพนัธ์อนัดีจึงเกิดข้ึน และแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน 

5. ยกยอ่งชมเชยเพื่อน ในส่ิงท่ีสมควรเม่ือเพื่อนทาํดี ใหก้าํลงัใจ และสนบัสนุนดว้ย

ความจริงใจ ไม่เสแสร้ง หรือหาประโยชน์ 

6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเพื่อนด้วยความเต็มใจเสมอ เป็นการสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดี ตามหลกัสังคหวตัถุ คือ “อตัถจริยา” ทาํตนให้เป็นประโยชน์ในการงานต่าง ๆ 

แมจ้ะไดแ้บ่งภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบกนัไปแลว้ก็ตาม ถา้เราไดช่้วยเหลืองานของเพื่อนท่ีทาํช้า 

ทาํไม่ไดใ้นบางเร่ือง บางสถานการณ์ บางเวลาก็จะเป็นการเก้ือกลูสร้างความร่วมมือต่อกนั 

7. ให้เพื่อนไดท้ราบในเร่ืองท่ีตอ้งรับผิดชอบ หรือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปรารถนาดี 

เป็นห่วงเป็นใยในความเป็นอยู ่และอนาคตของเพื่อน ช่วยเหลือและช้ีแจงให้เกิดความเขา้ใจเป็นการ

แสดงถึงความปรารถนาดีต่อเพื่อน 

8. ฟังความเห็นของเพื่อน ๆ บา้ง ให้เกียรติกนั โดยฟังเพื่อนแสดงความคิดเห็น แม้

จะขดัหรือความคิดไม่ตรงกนั การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นกนั ทาํให้รู้สึกวา่เขาไม่มีความหมายต่อ

เพื่อน ต่อกลุ่ม ไม่ไดรั้บการยกยอ่ง เป็นการทาํลายมิตรภาพระหวา่งเพื่อน ผูน้าํหรือเพื่อนท่ีชอบใช้

อาํนาจไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่ชอบให้ใครออกความคิดเห็น ชอบพูดให้คนอ่ืนฟัง 

แต่ไม่ชอบฟังคนอ่ืนพดู จะทาํใหไ้ม่กลมเกลียวกนัในหมู่เพื่อน 

9. หลีกเล่ียงการทาํตวัเหนือเพื่อน แมจ้ะมีความเหนือกว่าอยู่แลว้ก็ตาม การคุยโต 

โออ้วดทาํใหไ้ม่ใครอยากคบดว้ย เขา้กบัใครไม่ได ้ควรยึดคตินอบนอ้มถ่อมตนเอาไว ้เพื่อท่ีจะรักษา

สัมพนัธภาพกบัเพื่อนไดย้ ัง่ยนื 
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10. ทาํตนให้เสมอตน้เสมอปลาย การประพฤติปฏิบติัต่อกนัฉันท์มิตรท่ีเคยปฏิบติั

กนัมา แมจ้ะมีฐานะเปล่ียนแปลงไปก็ตาม แต่ความเป็นเพื่อน ความเป็นกนัเองไม่เคยเปล่ียนแปลง

ไปดว้ย 

11. ใจกวา้งและเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ไม่เอาเปรียบ ไม่คอยจะเอาของผูอ่ื้นแต่ฝ่ายเดียว 

12. พบปะสังสรรคก์บัเพื่อนบา้งตามสมควร เป็นการรักษาความเป็นเพื่อนท่ีดีต่อกนั 

มิตรภาพท่ีขาดการติดต่อกนั ความห่างเหิน ทาํให้ความไม่เขา้ใจกนัและกนัเกิดข้ึนได ้จึงควรพบปะ

มิตรสหายบา้งตามความเหมาะสม 

13. ให้ความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือเพื่อนในยามทุกข์ร้อน เท่าท่ีทาํได ้รู้จกัเพื่อน 

เขา้ใจเพื่อน เห็นใจเพื่อน ยอ่มจะใหค้วามช่วยเหลือเท่าท่ีจะทาํได ้หรือแสดงความเห็นใจในยามทุกข์

ร้อน 

สุรพล พยอมแยม้ (2548: 25) กล่าวว่า วิธีการสร้างสัมพนัธภาพจะแตกต่างกนัไปตาม

บุคลิกภาพ หรือลกัษณะนิสัยของแต่ละคน นอกจากน้ียงัข้ึนกบัประสบการณ์และปัจจยัเก้ือหนุนอ่ืน 

ๆ อีก อยา่งไรก็ตามการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีประกอบดว้ยกลุ่มพฤติกรรมต่อไปน้ี 

1. การเข้าไปเก่ียวข้องสัมพันธ์  ถ้าไม่ มีการเข้าไปเก่ียวข้องการเ ร่ิมต้นของ

สัมพนัธภาพย่อมไม่เกิดข้ึน การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกนันั้นจะมาจากการประเมินความตอ้งการท่ีสร้าง

สัมพนัธ์ต่อกนัของอีกฝ่าย ถา้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยงัไม่ตอ้งการก็ตอ้งกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการให้ได้

ก่อน จึงจะเร่ิมเขา้ไปเก่ียวขอ้ง การเขา้ไปเก่ียวขอ้งนั้นใชก้ระบวนการส่ือสารท่ีส่งผลให้เกิดการรับรู้

ระหวา่งกนั  และต่อเน่ืองเป็นความรู้สึก เป็นอารมณ์ เป็นความคิด ความเช่ือก่อนท่ีจะเป็นการกระทาํ

ออกมา  

2. การสร้างความคุน้เคยให้เกิดข้ึน สัมพนัธภาพท่ีดีเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพนัธ์

กนัอย่างต่อเน่ือง การสร้างความคุน้เคยด้วยการมีปฏิสัมพนัธ์ให้มากข้ึน และกระทาํในหลาย ๆ 

โอกาสจนรู้จกั และเขา้ใจกนัและกนั จึงจะถือวา่เร่ิมมีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งกนั 

3. การใหร้างวลัพฤติกรรม ทุกคร้ังท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั แต่ละฝ่ายควรจะพอใจหรือ

ไดรั้บรางวลัจากกรกระทาํนั้น ๆ รางวลัท่ีไดอ้าจเป็นวตัถุส่ิงของ หรือเป็นรางวลันํ้ าใจ เช่น คาํชม 

การยิม้หรือการใหก้าํลงัใจอ่ืน ๆ หากมีปฏิสัมพนัธ์กนัแลว้ต่างฝ่ายต่างไม่ไดรั้บรางวลัหรือมีความพึง

พอใจเกิดข้ึน การสร้างสัมพนัธภาพคงจะชะงกัหรือยติุลงในท่ีสุด 

4. การรู้สึกชอบหรือพอใจ เม่ือเก่ียวขอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัแล้วไดส้ร้างความคุน้เคย 

รวมทั้งได้รับรางวลัจากปฏิสัมพนัธ์นั้นแล้วก็ตาม ก็ยงัไม่สามารถสรุปได้ว่า สัมพนัธภาพท่ีดีจะ

เกิดข้ึน เพราะหากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดยงัไม่ชอบหรือยงัไม่พอใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน ถึงแมจ้ะไดร้างวลัตามท่ี
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ตอ้งการ ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์บ่อยคร้ังจนคุน้เคยกนัแต่ภายในจิตใจยงัไม่รู้สึกชอบหรือพอใจบุคคลนั้นก็

ยงัถือวา่ความสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งกนัยงัไม่เกิดข้ึน 

 

3.  กลุ่มเพือ่น 

 3.1 ความหมายของกลุ่มเพือ่น 

 ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของกลุ่มเพื่อนไว ้ดงัน้ี 

 ซลัลิแวน (Sullivan 1953 : 291, อา้งถึงใน เสาวณี เสียงดี 2547 : 34) ไดใ้ห้ความหมายของ

คาํว่า กลุ่มเพื่อน หมายถึง บุคคลท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัทั้งในดา้นอายุ ความคิด ทศันคติ ตลอดจน

ความสามารถในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงสายสัมพนัธ์ของมิตรภาพสามารถดูไดจ้ากความสนิทสนมอนัตั้งอยู่

บนพื้นฐานของการเปิดเผยตนเอง 

  

 3.2 ความสําคัญของกลุ่มเพือ่น 

 นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 เป็นวยัท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีความตอ้งการเพื่อนร่วมวยั 

รักเพื่อน และมกัใชเ้วลาในการอยู่กลบัเพื่อนมาก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการเรียน การเท่ียวเล่น และ

การทาํงาน วยัรุ่นมกัใช้เวลาในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัเพื่อนโดยไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายจนมีคาํ

กล่าวไวว้่า นักเรียนวยัรุ่นมีลักษณะติดเพื่อน และ ชอบรวมกลุ่มกับเพื่อนร่วมวยั ดังนั้ นการท่ี

นกัเรียนวยัรุ่นให้ความสําคญักบักลุ่มเพื่อนมากนั้นอนัเน่ืองมาจากกลุ่มเพื่อนสามารถสนองตอบ

ความตอ้งการของวยัรุ่นได ้

 สายพิณ บุญเรือน (2549: 31 – 32) กล่าววา่ นกัเรียนวยัรุ่นให้ความสําคญักบัการคบ

เพื่อน และกลุ่มเพื่อนมากจนเปรียบเทียบไดก้บัชีวิตจิตใจ เน่ืองมาจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนสามารถ

สนองตอบความตอ้งการของวยัรุ่นไวห้ลายดา้น ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง กลุ่มเพื่อนสามารถสนองตอบความตอ้งการเป็น

ตวัของตวัเองของนกัเรียนวยัรุ่นได ้เพราะเพื่อนร่วมวยัต่างก็มีสถานภาพคลา้ยคลึงกนั จึงไม่ทาํให้

นกัเรียนวยัรุ่นเกิดความรู้สึกตํ่าตอ้ยกวา่ ดงันั้นการท่ีนกัเรียนวยัรุ่นอยูก่บักลุ่มเพื่อนท่ีมีอุปนิสัยหรือ

ลักษณะท่ีคล้ายกัน เขาก็จะเป็นตัวของตวัเองได้เต็มท่ี มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และแสดง

ความสามารถอยา่งมีอิสระ มีความรู้สึกอบอุ่น และปลอดภยั และมีความรู้สึกสบายใจมากกวา่เม่ืออยู่

กบัผูใ้หญ่ 

2. ความตอ้งการความเช่ือมัน่ กลุ่มเพื่อนสามารถสร้างเสริมความเช่ือมัน่ของกนัและ

กนัไดเ้ป็นอย่างดี เพราะเพื่อนในกลุ่มบางคนย่อมเคยผ่านพบภาวะท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมถึงการเจอ

ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีคลา้ย ๆ กนัดงันั้นเม่ือเพื่อในกลุ่มไดรั้บรู้ปัญหา และมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียน
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ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่อกนัอย่างเปิดเผยและจริงใจ จะทาํให้นกัเรียนเกิดความสบายใจ 

และมีความเช่ือมัน่มากข้ึนในการปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

3. ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับและยกย่อง เม่ือนกัเรียนวยัรุ่นอยู่ในสังคมท่ีแวดลอ้ม

ดว้ยผูใ้หญ่ บ่อยคร้ังท่ีผูใ้หญ่ไม่ยอมรับเขาอย่างบุคคลท่ีมีสถานภาพเท่าเทียมกนั และบ่อยคร้ังท่ี

พฤติกรรมวยัรุ่นท่ีแสดงออกมาไม่เป็นท่ียอมรับของผูใ้หญ่ ดงันั้นนักเรียนวยัรุ่นจึงแสวงหากลุ่ม

เพื่อนร่วมวยัท่ีใหก้ารยอมรับ และยกยอ่งเขา และเปิดโอกาสใหเ้ขามีฐานะหรือมีตาํแหน่งในกลุ่ม ซ่ึง

เป็นการส่งเสริมความมัน่คงทางจิตใจมากข้ึน เพราะเขามีเพื่อน มีพวกท่ีชอบพอ และช่ืนชมเขา คอย

ใหก้าํลงัใจ และใหค้วามสนบัสนุนเขา 

4. ความต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน นักเรียนวยัรุ่นโดยทั่วไปต้องการ

แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหลายดา้นท่ีเขาเผชิญอยู่ ความ

สนุกสนานท่ีนกัเรียนวยัรุ่นช่ืนชอบมกัเกิดจากการไดร่้วมทาํกิจกรรมท่ีสนุกสนานกบักลุ่มเพื่อนร่วม

วยัท่ีคุน้เคยกนั เช่น การเท่ียว การสนทนา การร่วมรับประทานอาหารดว้ยกนั 

5. ความตอ้งการพฒันาทกัษะทางสังคม กลุ่มเพื่อนสามารถให้โอกาสแก่นักเรียน

วยัรุ่นในการพฒันาทกัษะทางสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะการเรียนรู้ และฝึกฝนอยา่งเป็นกนัเองใน

ระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมวยัท่ีไวว้างใจกัน จะช่วยลดความรู้สึกอับอาย ขัดเขิน และการไม่กล้า

แสดงออกลงได้มาก ซ่ึงจะช่วยพฒันาทกัษะทางสังคมของนักเรียนวยัรุ่นให้สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ ในการดาํเนินชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

6. ความตอ้งการมีสัมพนัธภาพกบัเพื่อนต่างเพศ ซ่ึงเป็นไปโดยธรรมชาติของนกัเรียน

วยัรุ่น มักไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ในสังคมไทย ดังนั้ นนักเรียนวัยรุ่นจึงแสวงหา

สัมพนัธภาพกบัเพื่อนต่างเพศ หรือการร่วมทาํกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน ซ่ึงนกัเรียนวยัรุ่นทั้งหญิง

ชายมีโอกาสได้สร้างสัมพนัธภาพระหว่างกนั นอกจากน้ีกลุ่มเพื่อนยงัเป็นส่ือกลางในการชักนาํ

สัมพนัธภาพกบัเพื่อนต่างเพศของสมาชิกขา้มกลุ่มอีกดว้ย 

แบนดูรา (Bandura 1977 : 46 – 48, อา้งถึงใน เสาวณี เสียงดี 2547 : 34) กล่าวถึง กลุ่ม

เพื่อนว่าเป็นตวัแบบท่ีมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นเป็นอย่างมาก เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีให้ความสําคญักบั

กลุ่มเพื่อนในฐานะแหล่งข่าวสาร ท่ีปรึกษา ท่ีพึ่งพา ส่งเสริมและเป็นแบบอยา่งของพฤติกรรมต่าง ๆ 

นอกจากนั้นวยัรุ่นยงัมีความตอ้งการเป็นท่ียอมรับและยกยอ่งจากกลุ่มเพื่อนซ่ึงออกมาในรูปของการ

เลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มหรือยอมกระทาํพฤติกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม

เพื่อน  
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 3.3 อทิธิพลของกลุ่มเพือ่น  

 สปรินทฮ์อลล์ และคอลลินส์ (Sprinthall and Collins, 1984 : 269 อา้งถึงในสายพิณ 

บุญเรือน 2549: 31 - 32) ไดแ้บ่งอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. อิทธิพลประเภทใหข้อ้มูล (Informational Influence) กลุ่มเพื่อนจะทาํหนา้ท่ีเสมือน

เป็นแหล่งขอ้มูลความรู้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มเก่ียวกบัแนวทางประพฤติปฏิบติัตน เจตคติ ค่านิยม 

และผลของการกระทาํ 

2. อิทธิพลประเภทให้เอาอยา่ง (Normative Influence) กลุ่มเพื่อนจะพยายามใชค้วาม

กดดนัทางสังคม เพื่อใหส้มาชิกของกลุ่มประพฤติปฏิบติัตามปทสัถานของกลุ่ม 

 การใช้อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีกระบวนการท่ีสําคญั 2 ประการ ซ่ึงความสัมพนัธ์

เก่ียวเน่ืองกนัคือ 

1. การเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison) คือ กระบวนการท่ีวยัรุ่นใช้

พฤติกรรมและทกัษะของกลุ่มเพื่อนมาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบหรือประเมินตนเอง การ

เปรียบเทียบทางสังคมปรากฏไดอ้ยา่งชดัเจนในวยัรุ่นมากกวา่วยัอ่ืน ทั้งน้ีเพราะวยัรุ่นตอ้งการเสนอ

หน้า หรือดูดีเม่ือเปรียบเทียบกบัเพื่อนในกลุ่มของเขา ผลท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบทางสังคมมีทั้ง

ผลดี และผลเสียต่อวยัรุ่น 

2. การคลอ้ยตามกนั (Conformity) คือ กระบวนการท่ีวยัรุ่นยอมรับเอาเจตคติ และ

พฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนมาปฏิบติัตาม อนัเป็นผลเน่ืองมาจากความกดดนัของกลุ่ม การคลอ้ยตาม

กลุ่มเพื่อนยิง่จะมีผลมากข้ึนเม่ือวยัรุ่นคบเพื่อนนาน ๆ  

 กล่าวโดยสรุป สัมพนัธภาพกบัเพื่อน หมายถึง การท่ีนกัเรียนและเพื่อนมีการปฏิบติั

ต่อกนัในทางท่ีดี ซ่ึงแสดงออกโดยการพูดคุย การให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา การ4แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น ประสบการณ์ และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกนัอยา่งเปิดเผยและจริงใจ4 การยอมรับฟังซ่ึง

กนัและกนั การทาํกิจกรรมร่วมกนั การใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูล   การช่ืนชมให้กาํลงัใจ การมีความ

รักความผูกพนั  การมีความประทบัใจต่อกนั การให้ความไวว้างใจ  การเห็นอกเห็นใจและมีความ

เขา้ใจต่อกนั  การใหย้อมรับและยกยอ่ง  การมีความสนิทสนมกลมเกลียว การใหอ้ภยั และการนาํเอา

แบบอยา่งท่ีดีและเหมาะสมไปปฏิบติั 
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4. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัสัมพนัธภาพกบัเพือ่น 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัมพนัธภาพกบัเพื่อนกบัการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียน 

 สัมพนัธภาพระหวา่งเพื่อน เป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของวยัรุ่น เน่ืองจาก

วัยรุ่นเป็นวัยท่ีให้ความสําคัญกับกลุ่มเพื่อนเป็นส่วนมาก และได้มีผู ้ท ําการศึกษาเก่ียวกับ

สัมพนัธภาพกบัเพื่อนไว ้ดงัน้ี 

เติมศกัด์ิ คทวณิช (2540: บทคดัยอ่) ศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการเรียน และวิธีการ

เผชิญปัญหาทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สถาบนัเทคโนโลยีราช

มงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สถาบนั

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2539 จาํนวน 

1,708 คน ผลการศึกษาพบว่า วิธีเผชิญปัญหาทางการเรียนของนักศึกษาข้ึนอยู่กบัสัมพนัธภาพ

ระหวา่งบุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ศศิธร ล่ีบ่อนอ้ย (2546 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัความสามารถดา้นเหตุผล อตัมโนทศัน์ สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียน

กับเพื่อน พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน และภาพสัมพนัธภาพภายใน

ครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 

 

แนวคิด และทฤษฎเีกี่ยวกบัการได้รับการสนับสนุนทางสังคม 

 

1.  ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม 

 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัในการส่งเสริมลกัษณะการคิด

อย่างมีเหตุผลของวยัรุ่น  เน่ืองจากการไดรั้บแรงสนับสนุนทางสังคมจะเป็นการส่งเสริมการ

ช่วยเหลือกันระหว่างบุคคลกับสมาชิกของครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เช่น การให้

คาํแนะนํา การให้ส่ิงของ การประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดีข้ึน การให้ความ

ช่วยเหลือเก่ียวกบัอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เวลา รวมถึงความคิด การให้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงการให้ส่ิงต่าง ๆ 

เหล่าน้ีจะมีผลต่อภาวะจิตใจ และอารมณ์ คือจะช่วยให้ผูรั้บเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองมี

คุณค่า และเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสังคม ทําให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ดวงเดือน มูลประดบั (2541: 42) ได้ให้ความหมายของแรงสนบัสนุนทางสังคมว่า แรง

สนับสนุนทางสังคมเป็นการช่วยเหลือประคบัประคองจากบุคคลอ่ืนทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ 

สังคม วตัถุ ส่ิงของ การเงิน ขอ้มูลจากการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการลดระดบั

ความเครียดและวิกฤติการณ์ในชีวิตได ้ทาํให้บุคคลเกิดความมัน่คงทางอารมณ์ และสามารถอยูใ่น

สังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 

 กนกทอง สุวรรณบูลย ์(2545: 67) ไดใ้ห้ความหมายของแรงสนบัสนุนทางสังคม หมายถึง 

การท่ีบุคคลมีความพึงพอใจท่ีไดรั้บความช่วยเหลือโดยการให้ส่ิงของ แรงงาน เวลา การให้ขอ้มูล

ข่าวสาร ตลอดจนการใหข้อ้มูลป้อนกลบั ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ และการประเมินตนเองในสังคม 

 อภิรัชศกัด์ิ รัชนีวงศ์ (2539: 12 อา้งถึงใน จารุมาศ ใจก้าวหน้า 2546: 19) ได้สรุปการ

สนบัสนุนทางสังคมวา่เป็นการท่ีบุคคลมีบุคคลหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีไวว้างใจ เป็นท่ีพึ่งได ้เช่ือถือได ้ให้การ

ดูแลและทาํใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกวา่ยงัมีผูท่ี้จะใหก้ารดูแลตน และทาํใหรู้้สึกวา่ตนมีคุณค่า 

   คาห์น (Kanh 1979: 85, อา้งถึงใน กนกทอง สุวรรณบูลย ์2545: 67) กล่าววา่ การสนบัสนุน

ทางสังคมเป็นปฏิสัมพนัธ์ อยา่งมีจุดมุ่งหมายระหวา่งบุคคล ทาํให้เกิดความผกูพนัในแง่ดีจากบุคคล

หน่ึงไปยงับุคคลหน่ึง มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั   

 คอบบ์ (1976: 300) ไดใ้ห้ความหมายของ แรงสนบัสนุนทางสังคมว่า เป็นการให้ขอ้มูล

ข่าวสารท่ีทาํให้บุคคลเช่ือว่ามีคนรัก เอาใจใส่ ยกย่อง และมองเห็นคุณค่า มีความรู้สึกว่าเป็นส่วน

หน่ึงของสังคม และมีความผกูพนัซ่ึงกนัและกนั 

  บาร์รีรา (Barrera 1982: 70 อา้งถึงใน ดวงเดือน มูลประดบั 2541: 41) ไดใ้ห้ความหมาย

ของแรงสนับสนุนทางสังคมว่า แรงสนับสนุนทางสังคมเป็นความใกล้ชิด การช่วยเหลือ โดยให้

ส่ิงของ แรงงาน การใหค้าํแนะนาํ และขอ้มูล 

 จากความหมายแรงสนับสนุนทางสังคมสรุปได้ว่า หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับการ

สนับสนุนจากบุคคลในสังคม ทั้งด้านวตัถุ ส่ิงของ บริการขอ้มูล ข่าวสาร รวมทั้งสนับสนุนด้าน

อารมณ์ การยอมรับ การยกยอ่ง การใหคุ้ณค่า ซ่ึงมีผลทาํใหบุ้คคลมีการดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2.  หลกัการของแรงสนับสนุนทางสังคม 

 การท่ีบุคคลจะมีลกัษณะการคิดอยา่งมีเหตุผลนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของบุคคลอ่ืนซ่ึงมี

ความสามารถ ดงันั้นแรงสนบัสนุนทางสังคมจึงมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใช้

เหตุผลเขา้ร่วมกบักระบวนการคิดได ้กล่าวคือ ถา้บุคคลไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

วสัดุส่ิงของ หรือการสนบัสนุนดา้นจิตใจจากผูใ้หก้ารสนบัสนุน ซ่ึงอาจเป็น บุคคลหรือกลุ่ม บุคคล
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ในครอบครัว เช่น พอ่แม่ ญาติพี่นอ้ง รวมทั้งเพื่อนบา้นหรือเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงในการสนบัสนุนทาง

สังคมนั้นมีหลกัการท่ีสามารถสาํคญัท่ีสรุปไดด้งัน้ี 

 สุพฒัน์ ธีรเวชเจริญชยั (2542: 69 - 70) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสาํคญัของแรงสนบัสนุนทาง

สังคมประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. จะตอ้งมีการติดต่อระหวา่ง “ผูใ้ห”้ และ “ผูรั้บการสนบัสนุน” 

2. ลกัษณะของการติดต่อส่ือสารนั้นจะประกอบไปดว้ย 

2.1 ขอ้มูลข่าวสารมีลกัษณะท่ีผูรั้บ เช่ือวา่มีความสนใจ เอาใจใส่ และมีความรัก 

ความหวงัดีในตนเองอยา่งจริงจงั 

2.2 ขอ้มูลข่าวสารมีลกัษณะท่ีผูรั้บ รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และเป็นท่ียอมรับใน

สังคม 

2.3 ขอ้มูลข่าวสารมีลกัษณะท่ีผูรั้บ เช่ือวา่เขาเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และสามารถ

ทาํประโยชน์แก่สังคมได ้

3. ปัจจยันาํเขา้ของแรงสนบัสนุนทางสังคมอาจอยูใ่นรูปของขอ้มูลข่าวสาร วสัดุส่ิงของ 

หรือจิตใจ 

4. แรงสนบัสนุนทางสังคมนั้นจะตอ้งช่วยใหผู้รั้บ ไดบ้รรลุถึงจุดหมายท่ีเขาตอ้งการ 

 

3. ระดับของการให้การสนับสนุนทางสังคม 

 ไดมี้ผูแ้บ่งระดบัของการใหก้ารสนบัสนุนทางสังคมไว ้ดงัน้ี 

 กอททลี์บ (Gottlieb 1985: 5 – 22 อา้งถึงใน ก่ิงแกว้ สุวรรณคีรี 2548: 74) ไดแ้บ่งระดบัของ

แรงสนบัสนุนทางสังคมไว ้3 ระดบัคือ 

1. ระดบั Macro เป็นการเขา้มีส่วนร่วมในสังคม วดัไดจ้ากความสัมพนัธ์กบัสถาบนัใน

สังคม การเขา้รวมกบักลุ่มต่าง ๆ ดว้ยความสมคัรใจ 

2. ระดบั Mezzo เป็นการวดัความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบุคคลท่ีมีสัมพนัธภาพสมํ่าเสมอ เช่น ใน

กลุ่มเพื่อน หรือครู และรูปแบบของการให้การสนับสนุนในกลุ่มน้ีคือ การให้คาํแนะนํา การ

สนบัสนุนทางดา้นอารมณ์ 

3. ระดับ Micro เป็นระดับท่ีบุคคลมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากท่ีสุด ซ่ึงเน้น

ความสัมพนัธ์ในเร่ืองของคุณภาพมากกวา่ปริมาณ ความสัมพนัธ์ระดบัน้ีไดแ้ก่ สามีภรรยา สมาชิก

ในครอบครัว ซ่ึงมีการสนบัสนุนดา้นจิตใจ โดยการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย 
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4. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

4.1 บทบาทครูและโรงเรียนในการส่งเสริมการคิดอยา่งมีเหตุผลใหก้บันกัเรียน 

 การคิดอย่างมีเหตุผลของนกัเรียนซ่ึงอยู่ในช่วงวยัรุ่นนั้นเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญั เน่ืองจาก

วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเด็กเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับพฒันาการในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนได้แก่ 

พฒันาการทางร่างกาย พฒันาการทางอารมณ์ พฒันาการทางสติปัญญา ดงันั้นถา้วยัรุ่นไดรั้บการ

ปลูกฝัง หรือไดรั้บการส่งเสริมให้รู้จกัใช้เหตุผลในการคิดก็จะทาํให้นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบั

ตนเอง และผูอ่ื้น รวมถึงส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ดงันั้น ครูจึงมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมลกัษณะการ

คิดอยา่งมีเหตุผลใหก้บันกัเรียน และไดมี้ผูก้ล่าวถึงบทบาทของครูไวโ้ดยสังเขป ดงัน้ี 

 ฟิชเชอร์ (Fisher, 1992 อา้งถึงใน นภเนตร ธรรมบวร 2549: 199) กล่าวถึงบทบาทของครู

ในการส่งเสริมการพฒันาการคิดใหก้บันกัเรียนไวด้งัน้ี 

1. กระตุ้นให้เด็กสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถ

รับผิดชอบงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น การรับผิดชอบต่อการบ้าน หรืองานต่าง ๆ ท่ีได้รับ

มอบหมาย หรือการช่วยงานท่ีบา้น เช่น การช่วยผูป้กครองทาํงานบา้น การดูแลน้อง และมีการ

รายงานผลเม่ือทาํงานเสร็จส้ินลง นอกจากนั้นควรมีการเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเลือกทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนใหค้วามสนใจ และยอมรับในการกระทาํ และการตดัสินใจของเด็ก ผูท่ี้เป็นครูควร

ให้ความสนใจในคาํพูดท่ีเด็กเสนอหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กมีความพอใจ 

และภูมิใจในส่ิงท่ีตนเป็น และความสามารถท่ีตนมี 

2. การเขา้ถึงนกัเรียนเป็นรายบุคคล การเขา้ถึงหรือทาํความรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลใน

ชั้นเรียนถือวา่เป็นความสําคญัและจาํเป็นมาก สําหรับในชั้นเรียนท่ีมีนกัเรียนจาํนวนมาก ครูอาจไม่

มีโอกาสในการทาํความรู้จกัหรือพูดคุยกบัเด็กเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตามครูสามารถส่ือสารกบั

นกัเรียนผา่นทางการแลกเปล่ียนบนัทึก (Journals) ได ้

3. การฟังดว้ยความเอาใจใส่ การพดูคุยกบันกัเรียน และการฟังดว้ยความเอาใจใส่จะทาํให้

นกัเรียนมีความรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บการสนใจจากครูอยา่งจริงจงัในขณะท่ีตนกาํลงัพดู  

4. การแสดงความจริงใจ การแสดงความจริงใจหมายถึง การมีความรู้สึกร่วมกบันกัเรียน

ในการทาํกิจกรรม หรือการพุดคุย และให้คาํแนะนาํเร่ืองต่าง ๆ แก่นักเรียน ในการแสดงความ

จริงใจต่อนกัเรียนไม่วา่จะเป็น การแสดงออกดว้ยนํ้าเสียง สีหนา้ ท่าทาง หรือการสบตานั้น ครูควรมี

พื้นฐานอยูบ่นความจริง และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

5. ครูควรมีการส่ือสารกบันกัเรียนดว้ยความชดัเจน  

6. ควรมีการส่งเสริมหรือจดัสภาพแวดลอ้มสําหรับการคิดและการเรียนรู้สําหรับนกัเรียน 

ในการจดัชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้ ครูสามารถจดัมุมหน่ึงมุมใดในชั้นเรียนเพื่อ
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เป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนรู้จกัคิด เช่น อาจมีมุมคาํถามท่ีเก่ียวกบัความรู้รอบตวั เพื่อเป็นการเปิด

โอกาสให้นกัเรียนไดส้ามารถคน้ควา้ และหาคาํตอบท่ีถูกตอ้ง และเป็นไดใ้นขณะเดียวกนัครูอาจ

เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเป็นผูต้ ั้งคาํถามเองก็ได ้

นอกจากน้ี ฟิชเชอร์ ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการคิด และการ

เรียนรู้ ดงัน้ี 

1. ชั้นเรียนควรมีความสะอาด ปลอดโปร่ง อากาศสามารถถ่ายเทได้ตลอดเวลา ทั้งน้ี

เน่ืองจากสมองจะสามารถพฒันา และทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีถา้มีออกซิเจนไปเล้ียงสมองอยา่งพอเพียง 

นอกจากน้ีชั้นเรียนควรมีขนาดท่ีกวา้งขวางเพียงพอสาํหรับการทาํกิจกรรม คิด และเคล่ือนไหว 

2. ควรมีการส่งเสริมการคิดแกปั้ญหา ในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด ครูผูส้อนให้

เด็กพฒันาทศันคติทางบวกต่อการคิดแกปั้ญหาโดย การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนถามและตอบคาํถามไป

พร้อม ๆ กนั อาทิ ในหัวขอ้หรือหน่วยการเรียนท่ีนกัเรียนสนใจ ครูจะเป็นผูก้ระตุน้ให้นกัเรียนตั้ง

คาํถาม และคน้หาคาํตอบในส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการทราบ 

3. ครูควรให้เวลากบันกัเรียนในการตอบคาํถามหรือการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของ

นกัเรียนให้มากข้ึน เน่ืองจากการท่ีครูให้เวลากบันกัเรียนในการตอบคาํถามหรือการแสดงออกทาง

ความคิดเห็นน้อยเกินไปอาจเป็นการบัน่ทอนความพยายามของนกัเรียนในการหาคาํตอบ หรือหา

เหตุผลอธิบายต่อคาํถามท่ีตอบ การส่งเสริมให้นกัเรียนตอบคาํถามโดยเร็วนั้นอาจมีผลดีในการช่วย

ส่งเสริมการคิดเร็วให้กับนักเรียน และช่วยให้นักเรียนยงัคงให้ความสนใจในเร่ืองดังกล่าวอยู ่

อย่างไรก็ตามการกระตุน้ให้นกัเรียนตอบคาํถามโดยเร็วอาจส่งผลในทางลบไดใ้นขณะท่ีนกัเรียน

ตอ้งการใชเ้วลาในการคิด หรือการอธิบายหาเหตุผล จากงานวิจยัพบวา่ ถา้ครูให้เวลาแก่นกัเรียนใน

การอธิบายคาํตอบหรือแสดงความคิดเห็นมากข้ึน เวลาท่ีนกัเรียนใชใ้นการอธิบายคาํตอบหรือแสดง

ความคิดเห็นก็จะยาวนานข้ึนตามไปดว้ย 

 รัดใจ เปียแกว้ (2545: 43 - 44) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูในการส่งเสริมพฒันาการ

ทางดา้นอารมณ์ของนกัเรียน ดงัน้ี 

1. ครูควรเป็นท่ีพึ่งทางใจใหแ้ก่นกัเรียนดว้ยการใหค้วามเป็นกนัเอง และมีความเขา้ใจ

ในธรรมชาติของวยัรุ่น สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อช่วยในการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนในโรงเรียน 

2. ครูควรให้กาํลงัใจนกัเรียน ในกรณีท่ีนกัเรียนมีปมดอ้ยควรหลีกเล่ียงการพูดถึงปม

ดอ้ยนกัเรียน ควรสนบัสนุนใหน้กัเรียนหาปมเด่นของตวัเอง และหมัน่ให้กาํลงัใจเพื่อให้ตวันกัเรียน

สร้างความพยายามต่อไป 
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3. ครูควรสอนใหน้กัเรียนสามารถรู้จกัยอมรับความเป็นจริง รู้จกัการให้อภยัและการ

เสียสละ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตวัใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต 

4. ครูควรให้การตกัเตือนดูแล พร้อมให้คาํแนะนาํการแสดงออกท่ีถูกตอ้งเหมาะสม

กบักาลเทศะใหแ้ก่นกัเรียน 

5. ครูควรสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบันกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนเกิดความไวว้างใจ ควรมีการ

เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดร้ะบายความในใจ เพื่อครูจะไดส้ามารถรับรู้ปัญหาของนกัเรียน และหา

แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่อไป ในการปกครองนกัเรียนนั้นครูควรใช้วิธีผ่อนปรน 

ไม่เขม้งวดเกินไป ไม่ใชว้าจาหยาบคาย เสียดสีหรือเยาะเยย้ถากถาง  

6. ครูควรให้ความเป็นธรรมกบันกัเรียนอยา่งเสมอภาค ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ครูควร

ใหค้วามเท่าเทียมกบันกัเรียนทุกคน 

7. ครูตอ้งมีความจริงใจต่อนกัเรียน ลกัษณะ ท่าทีของครูควรเป็นลกัษณะท่ีทาํให้เด็ก

รู้สึกไวว้างใจ มีความจริงใจต่อการรับรู้ และรับฟังเร่ืองราวต่าง ๆ ของนกัเรียน 

8. ครูตอ้งมีการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม ไม่แสดงความเป็นคนใจนอ้ย ข้ี

โมโห เอาแต่ใจตนเอง เพราะจะทาํให้นักเรียนขาดความเล่ือมใสศรัทธา ในตวัครู อีกทั้งเป็น

แบบอยา่งท่ีไม่ถูกตอ้ง 

9. โรงเรียนควรมีการให้บริการแนะแนว เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนเป็น

รายบุคคล เน่ืองจากนกัเรียนแต่ละคนมีปัญหาท่ีแตกต่างกนั เช่น ปัญหาดา้นการเรียน ปัญหาดา้นการ

ปรับตวั ปัญหาสุขภาพ ปัญหาดา้นการเงิน ปัญหาส่วนตวัอ่ืน ๆ ครูแนะแนวสามารถหาวิธีช่วยเหลือ

และแกไ้ขปัญหาแก่นกัเรียนไดต้ามแต่กรณี 

10. ครูควรมีการปรับหลกัสูตรและวธีิสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ไปของสังคม ควรเลือกใชว้ธีิสอนท่ีเหมาะสมกบัวยั  และโรงเรียนควรมีการเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ให้

นกัเรียนสามารถเลือกทาํตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นการฝึกให้

นกัเรียนมีความรับผดิชอบ การเสียสละ การตรงต่อเวลา และพฒันานิสัยการเขา้สังคมอีกดว้ย 

จรรจา สุวรรณทตั (2527: 182 - 184) กล่าวถึงโรงเรียนและหลกัสูตรกบัพฒันาการรู้คิด

และความสามารถของวยัรุ่นวา่ สถาบนัการศึกษาและหลกัสูตรท่ีใชส้อนมีความสําคญัต่อวยัรุ่นเป็น

อนัมากในการพฒันาการเจริญเติบโตทางสติปัญญาและความสามารถ เพราะในโรงเรียนวยัรุ่นจะ

ไดรั้บประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีโรงเรียนจดัไวใ้ห้ ประสบการณ์ตรงคือ ในหลกัสูตร

จะมีเน้ือหาวิชาและวิธีการเรียนการสอนต่าง ๆ ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวาง และโรงเรียนสามารถ

วางแนวทางไดด้งัน้ี 
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1. โรงเรียนตอ้งเป็นแหล่งตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของวยัรุ่น 

และทาํหน้าท่ีส่งเสริมให้วยัรุ่นมีปรัชญาชีวิตและอุดมการณ์ท่ีถูกตอ้ง ตามสภาพของสังคมและ

วฒันธรรม 

2. ครูในโรงเรียนจะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของวยัรุ่น เขา้ใจความตอ้งการและ

ความสนใจของวยัรุ่น ครูสามารถให้ความรู้ช่วยแนะนาํเด็กไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเป็นแบบอย่างท่ีดี

งานในทุก ๆ ดา้น 

3. สําหรับครูท่ีดูแลเด็กวยั รุ่นในโรงเรียนประจํา ต้องมีบทบาทสําคัญให้

คาํปรึกษาท่ีดี และถูกต้องมั่นคงในอารมณ์มีระเบียบวินัย และจริยธรรม ดูแลสอดส่องความ

ประพฤติของวยัรุ่นอย่างใกลชิ้ด โดยไม่ทาํให้เด็กเกิดความรู้สึกอึดอดัจาํกดัอิสระเสรีทั้งความคิด

และการกระทาํ 

4. วยัรุ่นทุกคนมีความต้องการในวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเหตุผล ท่ีอาจ

พิสูจน์ใหเ้ห็นได ้เน้ือหาในหลกัสูตรและวิธีการสอนจึงควรสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ ความเจริญ

ทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยท่ีีมีอิทธิพลต่อชีวติประจาํวนัของบุคคลดว้ย 

5. โรงเรียนจะตอ้งส่งเสริมให้วยัรุ่นรู้จกัปรับปรุง และพฒันาความสามารถตาม

ความถนดัของตน และจดัประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีมีความหมายเพื่อช่วยใหเ้ด็กมีความเจริญ

งอกงามทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและการรู้คิด 

6. ครูจะตอ้งจดัสรรบรรยากาศในชั้นเรียนให้วยัรุ่นเกิดความสนใจในบทเรียน 

เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีคุณค่าและตอบสนองความตอ้งการของเด็กได ้

7. ครูจะ ต้อง มี ทัศนค ติ ท่ี ดี ต่อว ัย รุ่น  ใ ห้ค วา ม รัก ค วา มอบ อุ่น  ย อม รับ

ความสามารถของวยัรุ่น จะช่วยให้เด็กเกิดกาํลงัใจในการเรียนรู้ เกิดความมานะพยายามในการ

ทาํงานหรือการเรียน 

8. โรงเรียนจะตอ้งสนับสนุนและให้โอกาสวยัรุ่นในการตดัสินใจด้วยตนเอง 

และพยายามใหเ้ด็กรู้จกัวางแผนชีวติของตนเองดว้ยเหตุผลและมีอิสระ 

9. โรงเรียน ครูและวยัรุ่นควรสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

บทบาทและหนา้ท่ีต่าง ๆ จากกนัและกนั โดยเฉพาะครูจะตอ้งสนบัสนุนให้วยัรุ่นใชเ้วลาวา่งให้เป็น

ประโยชน์ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการพฒันาการคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถ 

 (กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 17-18) กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมการคิดไวด้งัน้ี 

 แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมตั้งแต่อยูใ่นครรภ ์เป็นการส่งเสริมปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาสมอง 

เป็นการทาํใหส้มองมีความสมบูรณ์แขง็แรง ไดแ้ก่ 
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1. อาหาร คือ รับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ อาหารบาํรุงสมองท่ีควรรับประทาน

มาก ๆ ไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้ขา้ว ขนมปัง รับประทานปานกลาง ไดแ้ก่ อาหารประเภทเน้ือ ปลา ไข่ ถัว่ 

นม และอาหารท่ีรับประทานนอ้ย ๆ ไดแ้ก่ นํ้าตาล ไขมนั เกลือ 

2. นํ้า เซลล์สมองจะทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เม่ือร่างกายไดรั้บนํ้ าในปริมาณท่ี

เพียงพอ เด็กควรใหด่ื้มนํ้าสะอาดวนัละ 6-8 แกว้ 

3. การหายใจ สมองตอ้งการออกซิเจนอย่างเพียงพอ ดงันั้นจึงควรหายใจลึก ๆ และมี

จงัหวะท่ีพอเหมาะ เช่น เวลาหายใจเขา้ต่อหายใจออก ควรเป็น 1:2 โดยหายใจลึก ๆ ให้ทอ้งพองแลว้

กลั้นลมหายใจเล็กนอ้ย จากนั้นค่อย ๆ ปล่อยลมหายใจออก ทอ้งแฟบ เป็นตน้ 

4. การพกัผอ่น ดว้ยการฟังดนตรีเบา ๆ และการผอ่นคลายความเครียดต่าง ๆ  

5. การบริหารสมอง เป็นการบริหารร่างกายในส่วนท่ีสมองควบคุมให้สมดุลทั้งสมองซีก

ซ้ายและขวา เช่น การเคล่ือนไหวสลับขา้ง การยืดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การเคล่ือนไหวเพื่อ

กระตุน้ และบริหารอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายอยา่งง่าย ๆ 

แนวทางท่ี 2 การจดัสภาพแวดลอ้ม ใหเ้หมาะสม เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมใน

การส่งเสริมการคิด ทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นบุคคลและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีชวนหรือกระตุน้ให้

เกิดการคิด เช่น การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การจดัสภาพแวดลอ้ม และการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

คิด การมีตวัแบบ และมีปฏิสัมพนัธ์ จะช่วยให้มีการซึมซบัและพฒันาความสามารถทางการคิดได้

โดยอตัโนมติั ดงันั้นครูควรใจกวา้ง ยติุธรรมเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็น ให้คาํชมเชย ให้

กาํลงัใจ เสริมแรง เม่ือผูเ้รียนสามารถคิดไดด้ว้ยตนเอง 

แนวทางท่ี 3 การใช้ชุดฝึกการคิด สําหรับการสอน และการฝึกคิดโดยตรง โดยอาจจะเป็น

โปรแกรม/หลกัสูตร/ส่ือ/วสัดุ/กิจกรรมท่ีพฒันาข้ึนอยา่งสําเร็จรูป เป็นส่ือท่ีมีความสะดวกต่อการใช ้

และสามารถฝึกไดด้ว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 

แนวทางท่ี 4 การจัดสอนเป็นรายวิชา หรือเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา ซ่ึงนิยมจัดใน

ระดบัอุดมศึกษา เช่น Philosophy of Children การสอนเด็กให้เป็นปราชญ์น้อย ซ่ึงทดลองใน

เมืองไทยแลว้ไดผ้ลพอสมควร 

แนวทางท่ี 5 การจดัทาํหลกัสูตรระยะสั้น เป็นหลกัสูตรท่ีฝึกความสามารถในการคิดระยะ

สั้นอาจจะเป็นหลกัสูตร 3 วนัหรือ 5 วนั ท่ีเน้นการคิดประเภทหน่ึง ๆโดยเฉพาะ หรือเน้นการคิดท่ี

สาํคญั 

แนวทางท่ี 6 การบูรณาการคิดเข้าใจในรายวิชา เป็นการฝึกทกัษะการคิดในการจดัการ

เรียนรู้สําหรับเน้ือหาสาระต่าง ๆ โดยผูส้อนสามารถนาํทกัษะการคิดต่าง ๆ มาใช้ในการจดัการ

เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สอนเร่ืองพืช สอนโดยการให้ฝึกสังเกต สํารวจพืชใน
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ทอ้งถ่ิน จาํแนกประเภทพืช ใหนิ้ยามชนิดของพืช การตั้งคาํถาม การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวม

ขอ้มูล การสรุปลงความเห็น ซ่ึงครูตอ้งเขา้ใจทกัษะการคิดแต่ละทกัษะว่ามีขั้นตอนการจดักิจกรรม

อยา่งไร และควรดาํเนินการใหค้รบทุกขั้นตอน จึงจะประสบความสาํเร็จในการสอนทกัษะนั้น ๆ  

แนวทางท่ี 7 การใช้รูปแบบการเรียนการสอน   และกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเน้นการ

พฒันาการคิด เน่ืองจากมีการศึกษา คน้ควา้หารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นแบบแผนการสอนท่ี

จดัไวอ้ย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี ซ่ึงได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามี

ประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ ปัจจุบนัมีการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เช่น CIPPA กระบวนการคิดสร้างสรรค ์

กระบวนการแกปั้ญหาตามหลกัอริยสัจส่ี ฯลฯ 

แนวทางท่ี 8 การใช้เทคนิคต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม และพฒันาการคิด ปัจจุบนัมีผูคิ้ดเทคนิคท่ี

สามารถนาํมาพฒันาการคิดอย่างหลากหลาย เช่น เทคนิคการทาํผงักราฟฟิก ผงัมโนทศัน์ การใช้

คาํถาม การอภิปราย ฯลฯ 

วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545 : 21) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการเรียนรู้โดยทัว่ไปคือ การจดัให้

ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์อยา่งมีจุดมุ่งหมาย ผา่นทางประสาทสัมผสั และช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ 

เช่น ไดส้ังเกต อ่าน ฟัง คิด ซักถาม ตอบคาํถาม อภิปราย ทดลอง เขียน และลงมือปฏิบติัจริง ผลท่ี

เกิดข้ึนคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เกิดคุณสมบติัทางความรู้ ความคิด ทกัษะความสามารถ

ทางการปฏิบติั ลกัษณะทางดา้นจิตพิสัยต่าง ๆ  

 เป้าหมายของการจดักิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการคือ การสอนท่ีครูหลีกเล่ียงการเป็นผูบ้อก

เล่าแก่เด็กโดยตรง แต่จะจดัให้เด็กได้ทาํกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ ธรรมชาติ และวยัของผูเ้รียน ลกัษณะเน้ือหาวิชา และสภาพแวดล้อมใน

โรงเรียน และชีวติจริง กระบวนการท่ีครูสามารถนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรม ไดแ้ก่ 

1. กระบวนการเรียนรู้ทัว่ไป (generic learning) ซ่ึงใชไ้ดก้บัหลายวิชา เช่น กระบวนการ

กลุ่ม กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการคิดวเิคราะห์ เป็นตน้ 

2. กระบวนการเรียนรู้เฉพาะวิชา (specific learning) เป็นกระบวนการท่ีใชป้ระกอบการ

เรียนรู้ตามสาระ เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจหลกัการ ทฤษฎี และวธีิการของกลุ่มสาระนั้น 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบวา่ โรงเรียน และครูมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมการคิด

อยา่งมีเหตุผลให้กบันกัเรียน โดยครูมีบทบาทในการให้คาํแนะนาํและให้คาํปรึกษาแก่นกัเรียนโดย

การรับฟัง และกระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัใชค้วามคิดเม่ือพบอุปสรรคในชีวติประจาํวนั รวมถึงการสอน

ใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และการมีกิจกรรมในการส่งเสริมกระบวนการคิด กิจกรรมแนะ

แนว ทั้งน้ียงัเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
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โรงเรียน และการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ทาํกิจกรรมท่ีนกัเรียนรู้สึกพอใจ และ

เป็นกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ดงันั้นการไดรั้บแรงสนบัสนุน

ทางสังคมจากโรงเรียน คือการท่ีนักเรียนได้รับการปฏิบัติจากโรงเรียน ครู และผูบ้ริหารจาก

โรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล โดยการมีกิจกรรม

ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยมีการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้คาํแนะนํา ปรึกษา  การเปิด

โอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น การส่งเสริมการทาํกิจกรรมใหก้บันกัเรียน 

 

5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนกบัการคิดอย่างมีเหตุผลของ

นกัเรียน 

 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนมีการพฒันาการ

คิด ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการในการพฒันาความคิดของเด็กคือ การไดรั้บการอบรมสั่งสอน การ

แนะนาํ การบอกเล่าข่าวสาร คาํช้ีแจง หรือการเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน เน่ืองจากพฤติกรรมของบุคคล

ยอ่มไดรั้บอิทธิพลมาจากความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือของแต่ละบุคคล (ลกัขณา 

สริวฒัน์ 2549: 183) ดงันั้นไดมี้ผูศึ้กษาเก่ียวกบัแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนกบัการคิดอยา่ง

มีเหตุผล ดงัน้ี 

 Ramey and Piper (Ramey and Piper 1974: 557 – 560 อา้งถึงใน เยาวดี วิบูลยศ์รี 2529: 

42) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะการเรียนการสอนห้องเรียนแบบเปิดและห้องเรียนแบบปิด 

กบัหอ้งเรียนแบบดั้งเดิม วา่มีผลต่อความคิดเชิงสร้างสรรคข์องเด็ก โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน 

60 คน พบวา่ หอ้งเรียนแบบดั้งเดิมช่วยใหเ้ด็กมีความคิดสร้างสรรคท์างภาษาดีกวา่ 

 สมเจตน์ ไวยาการณ์ (2530: 93) ไดศึ้กษารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ดา้นการใช้เหตุผลของนกัเรียนท่ีพฒันาสําหรับการวิจยัโดยเน้นกระบวนการสอนท่ีใช้เน้ือหาวิชา

เป็นส่ือ ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีพฒันาการเก่ียวกับการใช้พฤติกรรมการคิดด้านวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และประเมินค่า ซ่ึงส่งผลใหน้กัเรียนมีความสามารถดา้นการใชเ้หตุผลสูงข้ึน 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

 

6.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัเพศและการคิดอย่างมีเหตุผล 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ เพศ มีผลต่อความสามารถคิดอยา่งมีเหตุผลของ

นกัเรียนดงัน้ี 
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ทองหล่อ วงษอิ์นทร์ (อา้วถึงใน วรีพร ตนัชชัวาล 2526 : 15)ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

การคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความอยากรู้อยากเห็น พบวา่ นกัเรียน

หญิงและนกัเรียนชายมีการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์แตกต่างกนั โดยนกัเรียนหญิงมีการคิดหา

เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนชาย 

สุชา จนัทร์เอม (2543) ศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างของสติปัญญาในเพศชายและเพศหญิง 

พบวา่ นกัเรียนหญิงทาํแบบทดสอบไดดี้กวา่เพศชายในเร่ืองตวัเลข การใชภ้าษา การคิดหรือการใช้

เหตุผล และความสามารถในการจดจาํ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

โฟล์คแมน และ ลาซารัส (Folkman and LaZarus. 1980. อา้งถึงใน สกณัฑ์ วิแกว้มรกต) 

พบวา่เพศชายใชว้ิธีมุ่งเผชิญปัญหาแบบมุ่งแกไ้ขปัญหามากกวา่เพศหญิง แต่พบวา่เพศชายและเพศ

หญิงใชว้ธีิเผชิญปัญหาแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ไม่แตกต่างกนั 

 ฟรายเดนเบิร์ก และ เลวสิ (Frydenberg  and Lewis 1993. อา้งถึงใน สีนวล จาํคาํ 2544: 31 – 

32) ศึกษาวิธีเผชิญปัญหาของนกัเรียนในเมลเบิร์นจาํนวน 442 คน พบว่า นกัเรียนชายใชว้ิธีเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์โดยการขอความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ ครู หรือผูใ้หญ่คนอ่ืน และใช้

วิธีเผชิญปัญหาแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ดว้ยการพกัผอ่น โดยการออกกาํลงักาย เล่นกีฬา และเขา้ร่วม

กิจกรรมทางสังคม เป็นตน้ 

  

6.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัคิดอย่างมีเหตุผล 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีผลต่อความสามารถ

คิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนดงัน้ี 

เจคอบ (Jacob  อา้งถึงใน เยาวดี วบิูลยศ์รี 2529: 2) งานวิจยัของเจคอบไดศึ้กษากบัเด็กเกรด 

10 พบวา่ การคิดเชิงเหตุผลมีความสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาเท่ากบั .67 

สมสุข  โถวเจริญ (2541: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของนกัศึกษาพยาบาล กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาจาํนวน 336 คน ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า และพบว่าตัวแปรท่ีสามารทาํนายความสามารถในการคิดอย่างมี

วจิารณญาณไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 กมล หลีกภยั (2524 : บทคดัยอ่) ทาํการวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถใน

การคิดเหตุผลเชิงตรรกะ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกะ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ กลุ่มตวัอยา่งประชากรเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2524 

ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 1 จาํนวน 192 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วยแบบทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกะ แบบทดสอบทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ นาํคะแนนท่ีได้

จากแบบทดสอบทั้งหมดมาหาความสัมพนัธ์ โดยใช้สหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน สหสัมพนัธ์พหุคูณ 

และสมการถดถอย ผลการวิจยัพบวา่ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิง

ตรรกะ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์มีความสัมพนัธ์

กนัในทางบวก ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิวิชาฟิสิกส์ของนกัเรียนแต่

ละคนสามารถทาํนายไดโ้ดยใช้คะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิง

ตรรกะ และคะแนนจากแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

 พิชิต สนัน่เอ้ือ (2542: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการฝึกการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสอดแทรก

ในวิชาท่ีสอนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถดา้นการแกปั้ญหาเชิงวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็น

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร จาํนวน 2 ห้องเรียน ใชเ้วลาสอน

จาํนวน 16 คาบ มีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและส้ินสุดการทดลองดว้ยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ท้องถ่ินของเรา และบททดสอบความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ โดยวัด

ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา การรวบรวมข้อมูล การสังเกต และกาพิจารณาความ

น่าเช่ือถือของขอ้มูล การใหค้วามหมายหรือคาํนิยาม การใชเ้หตุผลเชิงอุปมา และอนุมาน การฝึกใช้

เทคนิคแผนผงัทางปัญญามีค่าเฉล่ียคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัการทดลองสูงกว่าก่อน

การทดลอง 

6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาของบิดาและระดับการศึกษาของมารดากับการ

คิดอย่างมีเหตุผล 

 ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง มีความสําคญัต่อการคิดอย่างมีเหตุผลของวยัรุ่น การศึกษา

ของผูป้กครองจะเป็นการส่งเสริมให้วยัรุ่นรู้จกัใชค้วามคิด ดงันั้นไดมี้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบั

การศึกษาของผูป้กครอง และความสามารถคิดอยา่งมีเหตุผลของบุตรดงัน้ี 

 ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และเพญ็แข ประจนปัจจนึก (2520: 125 - 126) พบวา่ การอบรม

แบบใช้เหตุผลในการอบรมสั่งสอนเด็กข้ึนอยู่กับระดับการศึกษาของมารดา กล่าวคือ ในกลุ่ม

ตวัอย่างทั้งชายและหญิงท่ีมารดามีระดบัการศึกษาสูง จะได้รับการอบรมสั่งสอนแบบใช้เหตุผล

มากกวา่เด็กวยัรุ่นท่ีมีมารดาระดบัการศึกษาตํ่า 
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 ถาวร รอดเทศ (2523)  พบว่า การคิดหาเหตุผลตามหลกัตรรกศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความสามารถในการคิดหาเหตุผลตามหลกัตรรกศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัอาชีพผู้ปกครองกบัการคิดอย่างมีเหตุผล 

 อาชีพผูป้กครองเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียน โดยได้

มีผูท้าํการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 ทองหล่อ วงษอิ์นทร์ (อา้วถึงใน วรีพร ตนัชชัวาล 2526 : 15)ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

การคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความอยากรู้อยากเห็น พบวา่ นกัเรียน

ท่ีมีพ่อ แม่มีอาชีพต่างกนัมีการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์แตกต่างกนั โดยนกัเรียนท่ีมีพ่อ แม่มี

อาชีพคา้ขาย รับราชการ และอาชีพอ่ืน ๆ มีการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีมีพ่อ 

แม่มีอาชีพเกษตรกรรม แต่นกัเรียนท่ีมีพ่อแม่ประกอบอาชีพคา้ขาย รับราชการ หรืออาชีพอ่ืน ๆ มี

ความสามารถในการคิดหาเหตุผลไม่แตกต่างกนั 

 ฉวีวรรณ ใหม่คามิ (2541: 53 - 54) ไดท้าํการศึกษาความวิตกกงัวลในการสอบคดัเลือกเขา้

สถาบนัอุดมศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 

จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า นกัเรียนท่ีมีผูป้กครองประกอบอาชีพแตกต่างกนัมีความวิตกกงัวลใน

การสอบคดัเลือกแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนักเรียนท่ีมีผูป้กครอง

ประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจมีความวิตกกงัวลในการสอบคดัเลือกสูงกวา่นกัเรียนท่ีมี

พอ่แม่ ผูป้กครอง ประกอบอาชีพคา้ขาย เกษตรกรรม และรับจา้ง  

 เพ็ญพิศ   ทิพยรั์กษ์ (2541: บทคดัย่อ) ทาํการศึกษาตวัแปรท่ีมีความสําคญัต่อความวิตก

กังวลในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐระบบใหม่ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดันครปฐม พบว่า ตัวแปรด้านอาชีพของ

ผูป้กครองมีความสัมพนัธ์กบัความวติกกงัวลในการสอบ 

 

6.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพกัอาศัยกบัครอบครัวกบัการคิดอย่างมีเหตุผล 

 สภาพครอบครัวเป็นปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญักบัความสามารถคิดอยา่งมี

เหตุผลของวยัรุ่น ทั้งน้ีเน่ืองจากบิดามารดาเป็นผูท่ี้ใหก้ารดูแลบุตร ทาํใหมี้ความผกูพนัซ่ึงกนัและ

กนั ดงันั้นหากบิดามารดามีความรักใคร่ปรองดองกนั มีการส่ือสารท่ีดีภายในครอบครัว ทาํให้

สมาชิกในครอบครัว และบุตรมีความสุข ก็จะส่งผลใหว้ยัรุ่นมีความอบอุ่น มองโลกในแง่ดี ไม่

หลบหนีปัญหา ในทางตรงกนัขา้มถา้วยัรุ่นเกิดมาในครอบครัวท่ีมีความแตกแยก ก็จาํทาํใหว้ยัรุ่น
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ขาดความอบอุ่น  เป็นคนเก็บกด อารมณ์ร้าย  ดงันั้นไดมี้ผูศึ้กษาเก่ียวกบัสถานภาพครอบครัวกบั

ความสามารถคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียน ดงัน้ี 

 นริศ ปรารมภ ์(2539) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการเผชิญปัญหาของนกัเรียน

วยัรุ่นในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ชั้นมธัยมศึกษาจาํนวน 367 คน พบวา่ นกัเรียนวยัรุ่นท่ีมี

สถานภาพครอบครัวต่างกนั มีการเผชิญปัญหาแตกต่างกนั 

เพญ็พิศ   ทิพยรั์กษ ์ (2541: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาความวติกกงัวลในการศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของรัฐระบบใหม่ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม

สามญัศึกษา จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ สถานภาพของครอบครัวมีผลต่อความ

วติกกงัวลในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของรัฐ 

  

6.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมทีนั่กเรียนเข้าร่วมมากทีสุ่ดกบัการคิดอย่างมีเหตุผล 

การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียนภายในโรงเรียนเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัปัจจยัหน่ึงท่ี

ส่งผลใหน้กัเรียนมีการคิดอยา่งมีเหตุผล โดยมีผูท้าํการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

อภิรดี สุวริานนท ์ (2532: 79) ไดศึ้กษาผลการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวจิยั 

พบวา่ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการฝึกการแกปั้ญหา

ทางวทิยาศาสตร์กบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 

วารุณี นวลจนัทร์ (2539: 82) ได้ศึกษาผลการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติม

ผลงานท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั พบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงานกบัเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบปกติ มี

ความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

แมคคริง (Mc Crink. 1999, อา้งถึงใน วรรณา เปล่ียนพุ่ม 2552 : 73) ไดศึ้กษาผลของวิธีการ

สอนของครู และรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครูท่ีสอนโดย

ใชน้วตักรรมทางการศึกษาประกอบกบัการเรียนจะทาํให้ผูเ้รียนมีการคิดอยง่มีวิจารณญาณมากกวา่

ครูท่ีสอนตามปกติ 

โดยสรุป ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่ง

มีเหตุผล พบวา่ มีปัจจยัหลายประการท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลของวยัรุ่นทั้งปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และ

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน จึงไดก้าํหนดกรอบแนวคิด ในการคิดอยา่งมีเหตุผล
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ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอ

เมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ดงัน้ี 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

     ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพศ  

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- ระดบัการศึกษาของบิดา 

- ระดบัการศึกษาของมารดา  

- อาชีพของผูป้กครอง  

- การพกัอาศยักบัครอบครัว  

- กิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วม 

มากท่ีสุด 
 

 

การคิดอยา่งมีเหตุผล 

 

 

- การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 

- การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล 

- สัมพนัธภาพกบัเพื่อน 

- การไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง 

       สังคมจากโรงเรียน  
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บทที ่3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัเร่ือง “การคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม” เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) การดาํเนินการวจิยัโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี  

1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

4. การสร้าง และพฒันาเคร่ืองมือ 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูโ่รงเรียน

ในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ปี

การศึกษา 2554 จาํนวน 7 โรงเรียน มีนกัเรียนทั้งหมด 5,666 คน (สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี นครปฐม) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนประชากร 

 

 

 

โรงเรียน 

ประชากร (คน) 

มัธยมศึกษาปี

ที ่4 

มัธยมศึกษาปี

ที ่5 

มัธยมศึกษาปี

ที ่6 

 

รวม

ทั้งส้ิน ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

1. โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั 291 264 285 291 300 242 1,673 

2. โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั 2 หลวง 

พอ่เงินอนุสรณ์ 69 57 40 41 43 44 

 

294 

3. โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา 244 202 209 179 192 196 1,222 

4. โรงเรียนสระกะเทียมวทิยาคม 29 35 30 43 38 24 199 

5. โรงเรียนวดัหว้ยจระเขว้ทิยาคม 177 140 157 153 97 116 840 

6. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม 54 60 37 52 39 39 281 

7. โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั 131 286 101 284 81 274 1,157 

รวมทั้งส้ิน 995 1,044 859 1,043 790 935 5,666 

 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดั

นครปฐม ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 374 คน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารคาํนวณโดย

ใชสู้ตร Yamane ท่ีความเช่ือมัน่ 95 % ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได ้5% มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 n =             N 

              1 + N (e) 2 

 n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 N = ขนาดของประชากร 

 e =  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้(ในท่ีน้ี e เท่ากบั .05) 
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 แทนค่าใชสู้ตร n =      5,666 

                  1 + [5,666 (0.05) 2]  

     =      5,666 

                     15.165 

     = 373.62 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  374 คน 

3.  การสุ่มตวัอยา่ง 

 ทาํการสุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มโรงเรียนท่ีศึกษา 

สุ่มโรงเรียนท่ีทาํการศึกษามาร้อยละ 50 โดยการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) โดยใชว้ธีิการจบัฉลากโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  9 

อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2554 ได้จาํนวนโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 4 โรงเรียน ดงัน้ี ไดแ้ก่ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 2 หลวงพ่อ

เงินอนุสรณ์ โรงเรียนสระกะเทียม และโรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั 

ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มจาํนวนนกัเรียนท่ีศึกษา 

สุ่มจาํนวนนักเรียนท่ีทาํการศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random 

sampling) โดยแบ่งตามโรงเรียน ระดบัชั้น และเพศของนกัเรียน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

 

 

 

โรงเรียน 

 

 

ประชากร (คน) 

 

กลุ่มตวัอย่าง (คน) 

ม. 4 ม. 5 ม. 6  ม. 4 ม. 5 ม. 6  

ช ญ ช ญ ช ญ รวม ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

1. โรงเรียนสิรินธร

ราชวทิยาลยั 

131 286 101 284 81 274 1,157 15 32 11 32 9 31 130 

2. โรงเรียนพระ

ป ฐ ม วิ ท ย า ลั ย  2 

ห ล ว ง พ่ อ เ งิ น

อนุสรณ์ 

69 57 40 41 43 44 294 8 6 4 5 5 5 33 

3. โรงเรียนสระกะ

เทยีม 

29 35 30 43 38 24 199 3 4 4 5 4 3 23 

4. โรงเรียนพระ

ปฐมวทิยาลยั 

291 264 285 291 300 242 1,673 33 30 32 33 33 27 188 

รวมทั้งส้ิน 520 642 456 659 462 584 3,323 59 72 51 75 51 66 374 

 
ขั้นตอนท่ี 3 ทาํการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ิธีการจบัฉลากรายช่ือ

นกัเรียนมาใหค้รบตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้

 

2. ตัวแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 

2.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

2.1.1.1 เพศ จาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.1.1.1.1  เพศชาย 

2.1.1.1.2  เพศหญิง 

2.1.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จาํแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

2.1.1.2.1  คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.50 

2.1.1.2.2  คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50-3.00 
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2.1.1.2.3  คะแนนเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป 

2.1.1.3 ระดบัการศึกษาของบิดา จาํแนกออกเป็น4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.1.1.3.1  ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 

2.1.1.3.2  ระดบัมธัยมศึกษา หรือเทียบเท่า 

2.1.1.3.3  ระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

2.1.1.3.4  ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

2.1.1.4 ระดบัการศึกษาของมารดา จาํแนกออกเป็น4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.1.1.4.1  ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 

2.1.1.4.2  ระดบัมธัยมศึกษา หรือเทียบเท่า 

2.1.1.4.3  ระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

2.1.1.4.4  ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

2.1.1.5 อาชีพของผูป้กครอง จาํแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.1.1.5.1 ธุรกิจส่วนตวั 

2.1.1.5.2 คา้ขาย 

2.1.1.5.3 รับจา้ง 

2.1.1.5.4 รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 

2.1.1.5.5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ  

2.1.1.6 การพกัอาศยักบัครอบครัว  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.1.1.6.1 อาศยัอยูก่บัพอ่และแม่ 

2.1.1.6.2 อาศยัอยูก่บัพอ่หรือแม่ 

2.1.1.6.3 อาศยัอยูก่บับุคคลอ่ืน 

2.1.1.7 กิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.1.1.7.1 กิจกรรมทางวชิาการ 

2.1.1.7.2 กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 

2.1.1.7.3 กิจกรรมดา้นดนตรี 

2.1.1.7.4 กิจกรรมดา้นกีฬา 

2.1.1.7.5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ  

2.1.2 การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 

2.1.3 การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล 

2.1.4 สัมพนัธภาพกบัเพื่อน 

   ส
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2.1.5 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  

2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ การคิดอยา่งมีเหตุผล 

 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ี

ผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งศึกษา โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ

การศึกษาของบิดา  ระดบัการศึกษาของมารดา อาชีพของผูป้กครอง การพกัอาศยักบัครอบครัว และ

กิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ

(Check lists) จาํนวน7 ขอ้  

 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักเรียน ผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 17 ขอ้ ลกัษณะคาํถามเป็น

คาํถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด  หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

มาก            หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัในระดบัมาก 

 ปานกลาง  หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุดปานกลาง 

นอ้ย           หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด   หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ความท่ีแสดง

ถึงการปฏิบติักิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดรับขอ้มูลของนกัเรียน จะไดค้ะแนน 1 ถึง 5 สําหรับคาํตอบ

นอ้ยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุดตามลาํดบั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนมากแสดงถึงว่ามีลกัษณะการ

เปิดรับขอ้มูลข่าวสารมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 

เกณฑใ์นการประเมินระดบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์

ในการแปลความหมายขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981: 179-182) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง   นกัเรียนมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียน

อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  นกัเรียนมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียน

อยูใ่นระดบันอ้ย 

   ส
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ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  นกัเรียนมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียน 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  นกัเรียนมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียน 

อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  นกัเรียนมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียน 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล ผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน48 ขอ้ ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถาม

ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด      หมายถึง  พ่อ แม่  หรือผู ้ปกครองมีการปฏิบัติตามข้อความใน

ระดบัมากท่ีสุด 

มาก             หมายถึง   พ่อ แม่  หรือผู ้ปกครองมีการปฏิบัติตามข้อความใน

ระดบัมาก 

ปานกลาง   หมายถึง   พ่อ แม่  หรือผู ้ปกครองมีการปฏิบัติตามข้อความใน

ระดบัปานกลาง 

นอ้ย          หมายถึง  พ่อ แม่  หรือผู ้ปกครองมีการปฏิบัติตามข้อความใน

ระดบันอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด    หมายถึง  พ่อ แม่  หรือผู ้ปกครองมีการปฏิบัติตามข้อความใน

ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ความท่ีแสดง

ถึงการไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลของนกัเรียน จะไดค้ะแนน 1 ถึง 5 สําหรับคาํตอบนอ้ย

ท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุดตามลาํดบั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนมากแสดงวา่ไดรั้บการอบรมเล้ียงดู

แบบใชเ้หตุผลมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 

เกณฑ์ในการประเมินระดบัของการไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลผูว้ิจยัไดก้าํหนด

เกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981: 179-182) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล

อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล

อยูใ่นระดบันอ้ย 
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ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล

อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  นักเรียนได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับเพื่อน ผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 34 ขอ้ ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด      หมายถึง  นกัเรียนและเพื่อนมีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

มาก              หมายถึง   นกัเรียนและเพื่อนมีการปฏิบติัในระดบัมาก 

ปานกลาง     หมายถึง   นกัเรียนและเพื่อนมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 

นอ้ย             หมายถึง  นกัเรียนและเพื่อนมีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด    หมายถึง  นกัเรียนและเพื่อนมีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ความท่ีแสดง

ถึงสัมพนัธภาพกบัเพื่อน จะไดค้ะแนน 1 ถึง 5 สําหรับคาํตอบน้อยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุดตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนมากแสดงวา่มีสัมพนัธภาพกบัเพื่อนมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ี

ไดค้ะแนนนอ้ย 

เกณฑ์ในการประเมินระดบัของสัมพนัธภาพกบัเพื่อน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ในการแปล

ความหมายขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981: 179-182) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง   นักเรียนมีสัมพันธภาพกับเพื่อนอยู่ในระดับ

นอ้ยท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  นักเรียนมีสัมพันธภาพกับเพื่อนอยู่ในระดับ

นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  นักเรียนมีสัมพันธภาพกับเพื่อนอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  นกัเรียนมีสัมพนัธภาพกบัเพื่อนอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  นกัเรียนมีสัมพนัธภาพกบัเพื่อนอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูว้ิจยั

สร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 39 ขอ้ ลกัษณะ

คาํถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด      หมายถึง  ครู หรือโรงเรียนมีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

มาก              หมายถึง   ครู หรือโรงเรียนมีการปฏิบติัในระดบัมาก 

ปานกลาง     หมายถึง  ครู หรือโรงเรียนมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 

นอ้ย             หมายถึง  ครู หรือโรงเรียนมีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด    หมายถึง  ครู หรือโรงเรียนมีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ความท่ีแสดง

ถึงการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของนกัเรียน จะไดค้ะแนน 1 ถึง 5 สําหรับคาํตอบ

น้อยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุดตามลําดับ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีได้คะแนนมากแสดงว่าได้รับแรง

สนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 

เกณฑ์ในการประเมินระดบัของการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูว้ิจยัได้

กาํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981: 179-182) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง   นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

โรงเรียนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

โรงเรียน อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

โรงเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

โรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  นักเรียนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

โรงเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุผล ผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 69 ขอ้ ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด     หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้นในระดับ

มากท่ีสุด 
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มาก              หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้นในระดับ

มาก 

ปานกลาง     หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้นในระดับ

ปานกลาง 

นอ้ย             หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้นในระดับ

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด    หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้นในระดับ

นอ้ยท่ีสุด 

ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ความท่ีแสดง

ถึงการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียน จะไดค้ะแนน 1 ถึง 5 สําหรับคาํตอบนอ้ยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุด

ตามลาํดับ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีได้คะแนนมากแสดงว่ามีการคิดอย่างมีเหตุผลมากกว่าผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 

เกณฑ์ในการประเมินระดบัของการคิดอย่างมีเหตุผล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ในการแปล

ความหมายขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981: 179-182) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง   นกัเรียนมีการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบันอ้ย

ท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  นกัเรียนมีการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  นกัเรียนมีการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบัปาน

กลาง 

ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  นกัเรียนมีการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  นกัเรียนมีการคิดอย่างมีเหตุผลอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด 

 

4.  การสร้าง และพฒันาเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

ข้ึนเอง โดยมีขั้นตอนในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัศึกษา ทฤษฎี แนวคิด หลกัการจากหนงัสือ ตาํรา เอกสาร วรรณกรรม และ

งานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีเหตุผล การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล สัมพนัธภาพกบั

เพื่อน การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เพื่อเป็น

แนวทางในการกาํหนดนิยามศพัท ์
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2.  สร้างแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมตามนิยามศพัท ์และวตัถุประสงคข์องการ

วจิยั ผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อ

พิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 

3. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้จากขอ้ 2 นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา

จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชว้ิธีหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) แลว้นาํตารางวิเคราะห์ค่า IOC ของ

ผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใช้สูตรคาํนวณ จากนั้นผูว้ิจยัทาํการคดัเลือกขอ้

คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป เพื่อนาํไปทดลองใชต่้อไปในท่ีน้ีขอ้คาํถามแต่ละ

ขอ้มีค่า .67 – 1.00 

4. นาํแบบทดสอบ และแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน และทาํการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป

ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 ในอาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีศึกษา แต่ไม่ใช่

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั จาํนวน 30 คน 

5. วเิคราะห์ขอ้คาํถามเป็นรายขอ้ (Item Analysis) ดงัน้ี 

 5.1 แบบสอบถาม  การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน การเปิดรับ

ขอ้มูลข่าวสาร การไดรั้บแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน และการคิดอย่างมีเหตุผลทาํการ

วเิคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Item Discrimination) โดยหาความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนราย

ข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแต่ละชุด (Item-Total Correlation) และเลือกข้อท่ีมี

ความสัมพนัธ์ตั้งแต่ .20 ข้ึนไปไวใ้ช้เป็นแบบสอบถาม โดยได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

ดงัน้ี    

แบบสอบถาม  การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร มีคาํถามจาํนวน 17 ขอ้ วิเคราะห์ความเช่ือมัน่

ได ้.9128  

แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล มีคาํถามจาํนวน 48 ขอ้ วิเคราะห์ความ

เช่ือมัน่ได ้.9592 

แบบสอบถามสัมพนัธภาพกบัเพื่อน มีคาํถามจาํนวน 34 ขอ้ วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ได ้   

.9636 

แบบสอบถามการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน มีคาํถามจาํนวน 39 ขอ้ 

วเิคราะห์ความเช่ือมัน่ได ้.9715 

แบบสอบถามการคิดอยา่งมีเหตุผล มีคาํถามจาํนวน 69 ขอ้ วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ได ้

.9701 
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6. นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ข ไปใชส้อบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาจริง เพื่อ

เก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 

5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจ ัยดําเนินการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัศิลปากรกาํหนดไว ้

2. ผูว้ิจ ัยนําแบบสอบถามท่ีผ่านการพฒันาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ี

ยอมรับได้ ไปดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยก่อนทําการเก็บข้อมูลผูว้ิจ ัยทําการช้ีแจง

รายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุประสงค์การวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนและ

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

3. ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ปี

การศึกษา 2554  จาํนวน 4 โรงเรียน ตามจาํนวนท่ีเทียบสัดส่วนไวร้วมทั้งส้ิน 374 คน  

4. ผูว้ิจ ัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนาํไปใช้ในการวิเคราะห์ได้

จาํนวน 357  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.45  

5. นาํแบบสอบถามทั้งหมดมาจดัระเบียบขอ้มูลและลงรหสัในคู่มือลงรหสั 

6. ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ 

 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ทาํการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS for Windows) 

และใชส้ถิติในการวจิยัดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัการศึกษา

ของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา อาชีพผูป้กครอง การพกัอาศยักบัครอบครัว และกิจกรรมท่ี

นกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี และร้อยละ (%) 

2. การวิเคราะห์ระดบัการคิดอยา่งมีเหตุผล การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียง

ดูแบบใชเ้หตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ใชส้ถิติ

ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดอย่างมีเหตุผล จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของ

นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ในอาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2554 ไดแ้ก่ เพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t - test) ส่วน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัการศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา อาชีพผูป้กครอง การ

พกัอาศยักบัครอบครัว และกิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One 

- Way ANOVA) และหากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทาํการทดสอบความแตกต่าง

รายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffé  

4. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียน ไดแ้ก่ การเปิดรับ

ขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุน

ทางสังคมจากโรงเรียน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรท่ี

นาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
เพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบ

แบบสอบถามของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี  4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

เขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 357 คน จาํแนกเป็น 5 ตอน

ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล  

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ระดบัคะแนนการคิดอย่างมีเหตุผล การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร  

การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก

โรงเรียน 
ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียน 

จาํแนกตามเพศ   

ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนของ

นกัเรียน จาํแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัการศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา 

อาชีพของผูป้กครอง การพกัอาศยักบัครอบครัว และกิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 5  การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล สัมพนัธภาพกับเพื่อน การเปิดรับข้อมูล

ข่าวสาร และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนท่ีส่งผลการคิดอย่างมีเหตุผลของ

นกัเรียน 
สัญลกัษณ์ท่ีใชส้าํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั มีดงัน้ี 
X1  หมายถึง  การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 
X2  หมายถึง  การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล 

X3  หมายถึง  สัมพนัธภาพกบัเพื่อน 

X4   หมายถึง  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 
Y  หมายถึง  การคิดอยา่งมีเหตุผล 

x̄  หมายถึง  ค่าเฉล่ีย (Mean) 

S.D.   หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

F  หมายถึง  ส่วนสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F- distribution 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
  82 

t  หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t- distribution 

df  หมายถึง  ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 

SS  หมายถึง  ผลรวมกาํลงัสองของค่าเบ่ียงเบน (Sum of Square) 

MS  หมายถึง  ค่าเฉล่ียของค่าเบ่ียงเบนกาํลงัสอง (Mean Square) 

R  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) 

R2  หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) 

Adj R2 หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้  

   (Adjusted Square) 

R2 Change หมายถึง ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเพิ่มตัวแปร

อิสระเขา้สมการถดถอย 

b  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Regression Coefficients) 

Beta  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน  

(Standardized Regression Coefficients) 

S.E.  หมายถึง  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการทาํนาย  

(Standard Error of the Estimate) 

Constant  หมายถึง  ค่าคงท่ี 
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ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2554 

จาํนวน 357 คน ดงัมีรายละเอียดในตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  จาํแนกตามเพศ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัการศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา อาชีพของ

ผูป้กครอง และกิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน  ร้อยละ 

เพศ 

เพศชาย 

เพศหญิง 

 

149 

208 

 

41.7 

58.3 

รวม 357 100 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.50 

คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50-3.00 

คะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา่ 3.00 

 

78 

100 

179 

 

21.8 

28.1 

50.1 

รวม                       357 100 

ระดับการศึกษาของบิดา 

ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 

ระดบั มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

 

64 

133 

78 

82 

 

17.9 

37.3 

21.8 

23 

รวม 357 100 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน  ร้อยละ 

ระดับการศึกษาของมารดา 

ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 

ระดบั มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

 

114 

98 

50 

55 

 

31.9 

27.5 

14 

26.6 

                                                                        รวม 357 100 

อาชีพของผู้ปกครอง 

ธุรกิจส่วนตวั 

คา้ขาย 

รับจา้ง 

รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เกษตรกร 

 

101 

77 

72 

93 

14 

 

28.3 

21.6 

20.2 

26 

3.9 

รวม 357 100 

การพกัอาศัยกบัครอบครัว 

อาศยัอยูก่บัพอ่และแม่ 

อาศยัอยูก่บัพอ่ หรือ แม่  

อาศยัอยูก่บับุคคลอ่ืน 

 

269 

74 

14 

 

75.4 

20.7 

3.9 

รวม 357 100 

กจิกรรมทีนั่กเรียนเข้าร่วมมากทีสุ่ด 

กิจกรรมทางวชิาการ 

กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 

กิจกรรมดา้นดนตรี 

กิจกรรมดา้นกีฬา 

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ศิลปะ 

 

142 

114 

51 

46 

4 

 

39.8 

31.9 

14.3 

12.9 

1.1 

รวม 357 100 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.3  ท่ีเหลือเป็นเพศชาย จาํนวน149 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา่ 3.00 จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 รองลงมามี

คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50-3.00 จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 ท่ีเหลือมีคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่า

กว่า 2.50 คิดเป็นร้อยละ 21.8 ระดบัการศึกษาของบิดาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่าจาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาอยู่ในระดบัปริญญาตรีข้ึน

ไปจาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมา อยูใ่นระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจาํนวน 78 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.8 ท่ีเหลืออยูใ่นระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 

ระดบัการศึกษาของมารดาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยู่ในระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากว่าจาํนวน 

114 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่าจาํนวน 98 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27.5 รองลงมาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีข้ึนไปจาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 ท่ีเหลืออยูใ่น

ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14 อาชีพของผูป้กรองพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 

รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจจาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา

ประกอบอาชีพคา้ขายจาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 รองลงมาประกอบอาชีพรับจา้งจาํนวน 72 

คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 ท่ีเหลือประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เกษตรกร จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.9 การพกัอาศยักบัครอบครัวพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการพกัอาศยัอยูก่บัพ่อและแม่จาํนวน 

269 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 รองลงมาพกัอาศยักบัพ่อหรือแม่จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7  ท่ี

เหลือมีการพกัอาศยับุคคลอ่ืนจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมมากท่ีสุด

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการจาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 

รองลงมาเป็นกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงเป็นกิจกรรม

ดา้นดนตรีจาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 รองลงมาเป็นกิจกรรมดา้นกีฬา จาํนวน 46 คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.9  ท่ีเหลือเป็นกิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ศิลปะ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 

 

*เน่ืองจากข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มมีจํานวนมีจํานวนน้อย

เกนิไปทาํให้เกดิความแตกต่างมาก ดังน้ันผู้วจัิยจึงจัดกลุ่มใหม่ ดังรายละเอยีดในตารางที ่2 
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ตารางที ่2 แสดงจํานวน และร้อยละของข้อมูลบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามกิจกรรม

ทีนั่กเรียนเข้าร่วมมากทีสุ่ด 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน  ร้อยละ 

กจิกรรมทีนั่กเรียนเข้าร่วมมากทีสุ่ด 

กิจกรรมทางวชิาการ 

กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 

กิจกรรมดา้นดนตรี/ดา้นกีฬา/ดา้นศิลปะ 

 

142 

114 

101 

 

39.8 

31.9 

28.3 

รวม 357 100 

 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการจาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.8 รองลงมาเป็นกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 ท่ีเหลือเป็น

กิจกรรมดา้นดนตรี และศิลปะ จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของการคิดอย่างมีเหตุผล การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การ

อบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล สัมพันธภาพกับเพื่อน และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

โรงเรียนของนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดัง

ตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียของการคิดอยา่งมีเหตุผล การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใช้

เหตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา x̄ S.D. ระดับ 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล 

สัมพนัธภาพกบัเพือ่น  

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

การคิดอย่างมีเหตุผล 

3.605 

4.188 

4.042 

4.080 

4.182 

.601 

.488 

.507 

.533 

.476 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

  

จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใช้

เหตุผล การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการคิดอยา่งมี

เหตุผลอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.605, 4.188, 4.042, 4.080, และ x̄ = 4.182 ตามลาํดบั)  

 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 โรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

จําแนกตามเพศ โดยใช้สถิติเปรียบเทยีบ t-test ดังตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดั

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

จาํแนกตามเพศ 

 
เพศ จํานวน (คน) x̄ S.D t 

ชาย 

หญิง 

149 

208 

4.104 

4.237 

.520 

.435 

-2.548* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 4 พบว่า นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีเพศต่างกันมีการคิดอย่างมีเหตุผล
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเพศหญิงมีการคิดอยา่งมีเหตุผลสูงกวา่เพศชาย 

(x̄ = 4.237 และ 4.104 ตามลาํดบั) 

 
ตอนที่ 4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 โรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

จําแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของ

ผู้ปกครอง การพักอาศัยกับครอบครัว และกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมมากที่สุด โดยใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของ

เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที ่5 – 16  

 
ตารางท่ี  5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของการคิดอยา่งมีเหตุผลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 

(คน) 

x̄  S.D. ค่าระดับ 

คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.50 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.50-3.00 

คะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา่ 3.00 

78 

100 

179 

4.226 

4.192 

4.156 

.482 

.482 

.471 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 357 4.182 .476 มาก 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียการคิด

อยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบัมาก โดยนกัเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.50 มีระดบัการคิดอยา่งมี

เหตุผลสูงท่ีสุด (x̄ = 4.226)  

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้น

ท่ี 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2 

354 

.280 

80.530 

.140 

.227 

.616 

รวม 356 80.810   

 

จากตารางท่ี 6 พบว่า นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีระดบัการศึกษาของบิดาต่างกนัมีการ

คิดอยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี  7 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของการคิดอยา่งมีเหตุผลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบัการศึกษาของบิดา 

 

ระดับการศึกษาของบิดา จํานวน 

(คน) 

x̄  S.D. ค่าระดับ 

ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 

ระดบั มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

64 

133 

78 

82 

4.091 

4.186 

4.210 

4.217 

.517 

.485 

.459 

.442 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 357 4.182 .476 มาก 

 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ระดบัการศึกษาของบิดาของกลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียการคิด

อย่างมีเหตุผลอยู่ในระดบัมาก โดยนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีมีระดบัการศึกษาของบิดาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีข้ึนไปมีระดบัการคิดอยา่งมีเหตุผลสูงท่ีสุด (x̄ = 4.22)  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้น

ท่ี 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามระดบัการศึกษาของบิดา 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3 

353 

.695 

80.115 

.232 

.227 

1.021 

รวม 356 80.810   

 

จากตารางท่ี 8 พบว่า นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีระดบัการศึกษาของบิดาต่างกนัมีการ

คิดอยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของการคิดอย่างมีเหตุผลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบัการศึกษาของมารดา 

 

ระดับการศึกษาของมารดา จํานวน 

(คน) 

x̄  S.D. ค่าระดับ 

ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 

ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

114 

98 

50 

95 

4.127 

4.206 

4.221 

4.201 

.519 

.450 

.461 

.457 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 357 4.182 .476 มาก 

 
 จากตารางท่ี 9 พบว่า ระดับการศึกษาของมารดาของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดั

นครปฐม ทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบัมาก โดยนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีมีระดบั

การศึกษาของมารดาอยู่ในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีระดับการคิดอย่างมีเหตุผลสูงท่ีสุด        

(x̄ = 4.221)  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 10 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วง

ชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามระดบัการศึกษาของมารดา 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3 

353 

.517 

80.293 

.172 

.227 

.758 

รวม 356 80.810   

 

จากตารางท่ี 10 พบวา่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีระดบัการศึกษาของมารดาต่างกนัมีการ

คิดอยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี  11 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของการคิดอยา่งมีเหตุผลของกลุ่ม

ตวัอย่างโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง  

 

อาชีพของผู้ปกครอง จํานวน 

(คน) 

 x̄ S.D. ค่าระดับ 

ธุรกิจส่วนตวั 

คา้ขาย 

รับจา้ง 

รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เกษตรกร 

101 

77 

72 

93 

14 

4.174 

4.235 

4.086 

4.229 

4.119 

.505 

.453 

.502 

.418 

.583 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 357 4.182 .476 มาก 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบัมาก 

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผู ้ปกครองประกอบอาชีพค้าขายมีระดับการคิดอย่างมีเหตุผลสูงท่ีสุด               

(x̄ = 4.235)  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการคิดอย่างมีเหตุผลของนกัเรียนช่วง

ชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 

 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4 

352 

1.151 

79.656 

.288 

.226 

1.272 

รวม 356 80.810   

 

จากตารางท่ี 12 พบวา่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอาชีพของผูป้กครองต่างกนัมีการคิด

อยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี  13 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของการคิดอยา่งมีเหตุผลของกลุ่ม

ตวัอย่างโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามการพกัอาศยักบัครอบครัว  

 

การพกัอาศัยกบัครอบครัว จํานวน 

(คน) 

 x̄ S.D. ค่าระดับ 

อาศยัอยูก่บัพอ่และแม่ 

อาศยัอยูก่บัพอ่หรือแม่ 

อาศยัอยูก่บับุคคลอ่ืน  

269 

74 

14 

4.175 

4.193 

4.239 

.479 

.491 

.347 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 357 4.182 .476 มาก 

 

 จากตารางท่ี 13 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบัมาก 

โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการพกัอาศยักบับุคคลอ่ืนมีระดบัการคิดอยา่งมีเหตุผลสูงท่ีสุด (x̄ = 4.239)  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 14 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการคิดอย่างมีเหตุผลของนกัเรียนช่วง

ชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามการพกัอาศยักบัครอบครัว 

 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2 

354 

.066 

80.745 

.033 

.228 

.144 

รวม 356 80.810   

 

จากตารางท่ี 14 พบวา่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม จงัหวดันครปฐมท่ีมีการพกัอาศยักับ

ครอบครัวต่างกนัมีการคิดอยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี  15 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัของการคิดอยา่งมีเหตุผลของกลุ่ม

ตวัอย่างโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามกิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด 

 

กจิกรรมทีนั่กเรียนเข้าร่วมมาก

ทีสุ่ด 

จํานวน 

(คน) 

x̄  S.D. ค่าระดับ 

กิจกรรมทางวชิาการ 

กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 

กิจกรรมดา้นดนตรี/กีฬา/ศิลปะ 

142 

114 

101 

4.201 

4.202 

4.132 

.465 

.464 

.504 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 357 4.182 .47644 มาก 

 

 จากตารางท่ี 15 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบัมาก 

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์มีระดบัการคิดอย่างมีเหตุผลสูงท่ีสุด (x̄ = 

4.202)  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
  94 

ตารางท่ี 16 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วง

ชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามกิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด 

 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4 

354 

.350 

80.460 

.175 

.227 

.464 

รวม 356 80.810   

 

จากตารางท่ี 16 พบวา่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม จงัหวดันครปฐมท่ีมีการเขา้ร่วมกิจกรรม

ต่างกนัมีการคิดอยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั 

 
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ตัวแปรได้แก่  การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้

เหตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนที่สามารถทํานาย

การคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ตามลาํดับความสําคัญของตัวแปรทีเ่ข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
การวเิคราะห์ตวัแปรการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล สัมพนัธภาพ

กบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนท่ีสามารถทาํนายการคิดอยา่งมีเหตุผล

ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอ

เมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม โดยใชส้ถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของ

ตวัแปรท่ีนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรม

เล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนท่ี 

และการคิดอย่างมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร

(X1) การอบรมเล้ียงดูแบบใช ้เหตุผล(X2) สัมพนัธภาพกบัเพื่อน(X3) และการไดรั้บ

แรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน (X4) และการคิดอย่างมีเหตุผล(Y) ของ

นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 

อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา (X1) (X2) (X3) (X4) (Y) 

การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร X1) 
การอบรมเล้ียงดูแบบใช ้เหตุผล (X2) 

สัมพนัธภาพกบัเพื่อน (X3)  
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

โรงเรียน (X4)  
การคิดอยา่งมีเหตุผล(Y) 

1 

.411** 

.598** 

.548** 

 

.529** 

 

1 

.674** 

.567** 

 

.631** 

 

 

1 

.659** 

 

.756** 

 

 

 

 

1 

.825** 

 

 

 

 

 

1 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตารางท่ี 17  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบวา่ การ

เปิดรับขอ้มูลข่าวสาร (X1) การอบรมเล้ียงดูแบบใช ้เหตุผล(X2) สัมพนัธภาพกบัเพื่อน(X3) และการ

ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน (X4) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการคิดอย่างมีเหตุผล 

(Y) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .529, .631, .756 และ .825 ตามลาํดบั) โดยการไดรั้บ

แรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน(X4) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการคิดอยา่งมีเหตุผล (Y) มาก

ท่ีสุด (r = .825) รองลงมาคือ สัมพนัธภาพกบัเพื่อน(X3) การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล(X2) และ

การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร (X1)  (r = .756, .631, และ .529 ตามลาํดบั) 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง พบวา่ การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 

(X1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล (X2) สัมพนัธภาพกบัเพื่อน(X3) 

และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน (X4) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = 

.411, .598, และ .548 ตามลาํดบั) การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล(X2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

สัมพนัธภาพกับเพื่อน(X3) และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน(X4) อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .674 และ .567 ตามลาํดบั) และสัมพนัธภาพกบัเพื่อน(X3) มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน(X4) อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 (r = .659) โดยการอบรมเล้ียงดูแบบใช ้เหตุผล (X2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
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สัมพนัธภาพกบัเพื่อน(X3) มากท่ีสุด (r = .674) และการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล(X1) มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร(X3) นอ้ยท่ีสุด (r = .411) 

 

5.2 การวิเคราะห์ตวัแปรการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล 

สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนท่ีสามารถทาํนายการคิด

อย่างมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

เขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 18 

 

ตารางท่ี 18   แสดงการวิเคราะห์ตวัแปร การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล 

สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนท่ีสามารถ

ทาํนายการคิดอย่างมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรท่ีเขา้สมการ (Stepwise 

multiple regression analysis) 

 

ลาํดับทีข่องตัวแปรที่เข้า

สมการ 

R R2 Adj 

R2 

R2 Chan

ge 

b Beta t 

1. การไดรั้บแรงสนับสนุน

ท า ง สั ง ค ม จา ก โ รง เ รีย น 

(X4)  

2. สัมพันธภาพกับเพื่อน 

(X3) 

3. การอบรมเล้ียงดูแบบใช ้

เหตุผล (X2) 

.825 

 

.872 

 

.875 

 

.681 

 

.760 

 

.765 

.680 

 

.759 

 

.763 

.681 

 

.079 

 

.005 

.497 

 

.303 

 

.095 

.557 

 

.323 

 

.097 

15.823*** 

 

8.229 *** 

 

2.713*** 

Constant = .531                             S.E. = .232                Foverall = 382.675*** 

*** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

จากตารางท่ี 18 พบว่า ตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํนายการคิดอย่างมีเหตุผลของ

นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน (X4) สัมพนัธภาพ

กบัเพื่อน (X3) และการอบรมเล้ียงดูแบบใช ้เหตุผล (X2) โดยการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก
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โรงเรียน (X4) เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการเป็นอนัดบัท่ี 1 สามารถทาํนายการคิดอยา่ง

มีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ไดร้้อยละ 68.1 

สัมพนัธภาพกบัเพื่อน (X3) เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการเป็นลาํดบัท่ี 2 และ

สามารถทาํนายการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.9 โดยการไดรั้บแรง

สนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน (X4) และสัมพนัธภาพกบัเพื่อน (X3) สามารถร่วมกนัทาํนายการ

คิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ไดร้้อยละ 76 

การอบรมเล้ียงดูแบบใช ้เหตุผล (X2) เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการเป็นลาํดบัท่ี 

3 สามารถทาํนายการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 โดยการไดรั้บแรง

สนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน (X4) สัมพนัธภาพกบัเพื่อน (X3) และการอบรมเล้ียงดูแบบใช ้

เหตุผล (X2) สามารถร่วมกนัทาํนายการคิดอย่างมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ไดร้้อยละ 76.5 

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ การทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั .680 .759 และ.763 ตามลาํดบั มี

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error of the Estimate) เท่ากบั .232 

 สมการท่ีได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรท่ีนําเข้า

สมการมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 สามารถนาํมาเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูป

คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 

  

ในรูปคะแนนดิบ 

  Y = .531 + .497 (X4) + .303 (X2) + .095 (X1)  

 

 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z = .557 (X4) + .323 (X2) + .097 (X1) 
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บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษา “การคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษา 1) ระดบัการคิดอย่างมีเหตุผล การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล 

สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 

โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดั

นครปฐม 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของการคิดอยา่งมีเหตุผล ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียน

ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

จาํแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัการศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา 

อาชีพของผูป้กครอง การพกัอาศยักบัครอบครัว และกิจกรรมท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด และ       

3) การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร  การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บ

แรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน เป็นตวัแปรท่ีสามารถทาํนายการคิดอย่างมีเหตุผลของ

นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดย

ใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamané) โดยกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 มีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย

ละ 95 ได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน จาํนวน 374 คน  ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2554 โดยทาํการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เม่ือดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามไดแ้บบสอบถามมีความสมบูรณ์จาํนวน 357 ชุด คิดเป็น

ร้อยละ 95.45  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนประกอบดว้ย

แบบสอบถาม 6 ส่วนไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร
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แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล แบบสอบถามสัมพนัธภาพกบัเพื่อน แบบสอบถาม

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน และแบบสอบถามการคิดอยา่งมีเหตุผล  

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างใช้

ความถ่ี และร้อยละ (%) วเิคราะห์ระดบัตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยใช้ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) และการ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) วิเคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีสามารถร่วมกนั

ทาํนายตวัแปรตามใช้การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของการนาํเขา้สมการ (Stepwise 

Multiple Regression Analysis)    

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

สะสมสูงกว่า 3.00 จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 ระดับการศึกษาของบิดาอยู่ในระดับ

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่าจาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 ระดบัการศึกษาของมารดาอยู่ใน

ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากว่าจาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 อาชีพของผูป้กรองประกอบ

อาชีพธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 การพกัอาศยักบัครอบครัวพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการพกัอาศยัอยูก่บัพอ่และแม่จาํนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 และกิจกรรม

ท่ีเขา้ร่วมมากท่ีสุดพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการจาํนวน 142 คน คิดเป็น

ร้อยละ 39.8 

2. การวิเคราะห์ระดับการคิดอย่างมีเหตุผล การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล 

สัมพนัธภาพกับเพื่อน การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

โรงเรียน ผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

2.1  การคิดอยา่งมีเหตุผล พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 4.182) 

2.2 การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

โรงเรียน สัมพนัธภาพกับเพื่อน และการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̄ = 

4.188,   x̄   = 4.080, x̄ = 4.042, และ x̄  = 3.605 ตามลาํดบั)  
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3. การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการคิดอยา่งมีเหตุผล ของนกัเรียนช่วง

ชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัการศึกษา

ของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา อาชีพของผูป้กครอง การพกัอาศยักบัครอบครัว และกิจกรรมท่ี

นกัเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด ผลการศึกษา พบวา่ 

3.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีระดบั .05 โดยเพศหญิง (x̄  = 4.237) มีการคิดอยา่งมีเหตุผลมากกวา่เพศชาย ( x̄ = 4.104)  

3.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั มีการคิดอย่างมีเหตุผลไม่

แตกต่างกนั 

3.3 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาของบิดาต่างกนั มีการคิดอย่างมีเหตุผลไม่

แตกต่างกนั 

3.4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาของมารดาต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลไม่

แตกต่างกนั 

3.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพของผูป้กครองต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่าง

กนั 

3.6 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการพกัอาศยักบัครอบครัวต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลไม่

แตกต่างกนั 

3.7 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมมากท่ีสุดต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลไม่

แตกต่างกนั 

4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคญัของการนําเข้าสมการ 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) ของการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใช้

เหตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการได้รับแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนเป็นตวัแปรท่ี 

สามารถทาํนายการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษา พบวา่ การไดรั้บ

แรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล

สามารถร่วมกันทาํนายการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนช่วงชั้ นท่ี 4 ได้ร้อยละ 76.5 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
  101 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการสรุปผลการวิจยั สามารถนาํมาอภิปรายตามวตัถุประสงค์และสมมติฐานของ

การวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ระดบัการคิดอย่างมีเหตุผล การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรม

เล้ียงดูแบบใช้เหตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

สามารถอภิปรายตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

  ผลการวิเคราะห์ระดบัการคิดอย่างมีเหตุผลของกลุ่มตวัอย่างนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4  พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 การคิดอยา่งมีเหตุผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.182) อธิบาย

ไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะในการวิเคราะห์พิจารณาขอ้เท็จจริงอยา่งรอบคอบ คาํนึงถึงประโยชน์

และโทษเพื่อไม่ทาํใหต้นเองไดรั้บความเดือดร้อนและเป็นอนัตราย และไม่เป็นการลดสัมพนัธภาพ

กบัผูอ่ื้น รวมถึงมีการวางแผน เพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิ

ริลักษณ์ ศรีรุ่งเรือง (2552 : บทคดัย่อ) ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการกับ

ความสามารถในการวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 

พบวา่ ปัจจยัความสามารถดา้นเหตุผลส่งผลทางบวกต่อการคิดวิเคราะห์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01  

เม่ือพิจารณาการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนดา้นการเรียน พบวา่ นกัเรียนมีการคิดอยา่งมี

เหตุผลท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในการทาํงานในชั้นเรียน  และ การปฏิบัติตนใน

โรงเรียนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ในข้อคาํถาม  “นักเรียนคิดว่าการทาํงานกลุ่มให้สําเร็จตาม

เป้าหมายตอ้งเกิดจากความสามคัคีของเพื่อนทุกคน” (x̄ = 4.39) “นกัเรียนเช่ือวา่ความรับผิดชอบ

ของนกัเรียนมีความสําคญัในการทาํงานร่วมกบัเพื่อน” (x̄= 4.30) และ“นกัเรียนคิดวา่การแต่งกาย

เรียบร้อยเป็นการเคารพสถาบนั” (x̄ = 4.29)  (ดูในภาคผนวก ข) อธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน

ช่วงชั้นท่ี 4 สามารถนําขอ้มูลท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในการสอน การแนะนําจากครู หรือจาก

ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นมาใชก้ารวเิคราะห์พิจารณาไตร่ตรองในการประเมินถึงผลดี

และผลเสียจากขอ้เท็จจริงท่ีนกัเรียนไดรั้บ เพื่อช่วยให้นกัเรียนสามารถแกปั้ญหา และปฏิบติัตนได้

อยา่งเหมาะสม ดงัท่ีกรมวิชาการ (2525: 36 – 37 อา้งถึงในสุวรรณา ไชยะธน : 2537)  กล่าววา่ การ

คิดอย่างมีเหตุผลเป็นการคิดท่ีต้องอาศัยหลักการหรือมีข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องมาสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ อีกทั้งยงัสามารถช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และยงัช่วยสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
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ได ้และงานวิจยัของ Zolie, Stone and Lehr  (Zolie, Stone and Lehr 1980: 80 – 85 อา้งถึงใน นิภา 

เลิศลือชาชยั 2532: 28) ไดท้าํการศึกษาผลของโปรแกรมบาํบดัดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล (Rational 

Behavior Therapy) ต่อการเพิ่มพฤติกรรมระเบียบวนิยัในชั้นเรียน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนในกลุ่ม

ทดลองมีพฤติกรรมมีระเบียบวนิยัเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะพฤติกรรมความสนใจในการทาํงานในชั้น

เรียน และทาํการบา้นเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัสําคญัท่ี .05 ในลกัษณะความคิดท่ีป้องกนัและขจดัความ

ขดัแยง้ในตนเองและผูอ่ื้นในดา้นการเรียน พบวา่ นกัเรียนสามารถจดัการกบัความขดัแยง้ และความ

รุนแรงในการทาํงานหรือทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมเพื่อน โดยพิจารณาสาเหตุท่ีนําไปสู่ปัญหา และ

หลีกเล่ียงสภาพการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา เพื่อเป็นการลดความขดัแยง้ท่ีนาํไปสู่ความรุนแรง อีกทั้งยงั

เป็นการลดสัมพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและเพื่อน ในขอ้คาํถาม “นกัเรียนคิดว่าการทาํงานตอ้งมี

การถอ้ยทีถอ้ยอาศยัซ่ึงกนัและกนั” (x̄ = 4.26)  “เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึน นกัเรียนประเมินวา่การ

ปรับความเขา้ใจกบัเพื่อนดีกว่าการเลิกคบกนั”  (x̄  = 4.24)  และ “นกัเรียนคิดว่าการให้ความ

ร่วมมือกับครูและเพื่อนในการทํา กิจกรรมจะก่อให้ เ กิดความสามัคคี” ( x̄  = 4.22)                           

(ดูในภาคผนวก ข) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจอห์นสัน (Johnson 1986: 7-9 อา้งถึงใน เกศสุดา 

อินทรโอสถ 2546: 30)  กล่าวว่า การท่ีบุคคลเป็นผูรู้้จกัแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้จะทาํให้

บุคคลเ กิดความใก ล้ชิดสนิทสนม กัน และเ กิดสัมพันธภาพ ท่ี ดีมาก ยิ่ ง ข้ึน  ดัง ท่ี เอลลิ ส                   

(Ellis cited by Patterson 1966: 110 -112 อา้งถึงใน นิภา เลิศลือชาชยั 2532 : 11) กล่าววา่ บุคคลท่ีมี

เหตุผลจะไม่ตาํหนิหรือลงโทษตนเองหรือผูอ่ื้น แต่จะพยายามทาํความเขา้ใจ และยุติพฤติกรรมท่ีไม่

ดีนั้น เน่ืองจากบุคคลท่ีมีเหตุผลตระหนกัว่ามนุษยทุ์กคนมีขอ้บกพร่อง สามารถทาํผิดไดด้้วยกนั

ทั้งนั้น เม่ือใดก็ตามท่ีมีความผดิพลาดเกิดข้ึน เขาจะยอมรับโดยไม่ให้ส่ิงน้ีก่อให้เกิดความรู้สึกวา่ตน

ไม่มีคุณค่า และจะพยายามไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนอีก นอกจากน้ีนกัเรียนมีการคิดอยา่งมีเหตุผล

ในลกัษณะการวางแผนการเรียนเพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมีความสามารถในการประเมินศกัยภาพของตนเองในการเรียน โดยสามารถเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ของตนเอง หรือจากการสังเกตพฤติกรรม และผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้นเพื่อนาํไปสู่วิธีการ

บรรลุเป้าหมายท่ีนกัเรียนตั้งไว ้ในขอ้คาํถาม “นกัเรียนคิดว่าการมีผลการเรียนดีนั้นเกิดจากความ

ขยนัหมัน่เพียรของนกัเรียน” (x̄ = 4.31) “เม่ือไม่เขา้ใจงานท่ีครูสั่ง นกัเรียนคิดวา่ควรถามครูเพื่อให้

เกิดความชดัเจน” ” (x̄ = 4.21)  และ“นกัเรียนเช่ือว่าการเขา้ชั้นเรียนก่อนเวลาท่ีครูสอนทาํให้

นกัเรียนไดฟั้งครูสอนอย่างครบถว้น” (x̄ = 4.15)  (ดูในภาคผนวก ข) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
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กลาสเซอร์ (Glasser & Zunin 1979, อา้งถึงใน รับขวญั ภูษาแกว้  2544 : 20) อธิบายวา่ การท่ีบุคคล

สามารถสนองตอบความต้องการของตนเองได้นั้ น จะต้องมีการวางแผนเพื่อก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงโดยกาํหนดเป้าหมายระยะสั้นท่ีปฏิบติัได ้และมีโอกาสท่ีจะนาํไปสู่ความสําเร็จ เพื่อให้

ความสําเร็จในเป้าหมายน้ีเป็นแรงเสริมให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายในระยะยาวต่อไป 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบลอค (Block 1978 : 61-65 อา้งถึงใน ทศัไนย วงศสุ์วรรณ 2542: 42) ได้

จดัโปรแกรมการให้คาํปรึกษาตามทฤษฎีการให้คาํปรึกษาแบบใช้การบาํบดัแบบพิจารณาเหตุผล

และอารมณ์ เพื่อเพิ่มคะแนนการเรียน ลดพฤติกรรมการรบกวนในชั้นเรียน และลดพฤติกรรมหนี

เรียน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการบาํบดัแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์มีคะแนนการ

เรียนเพิ่มข้ึน มีพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียน และพฤติกรรมหนีเรียนลดลง ส่วนการคิดอย่างมี

เหตุผลดา้นการเรียนในลกัษณะท่ีไม่ทาํใหต้นเองไดรั้บความเดือดร้อนหรือเป็นอนัตราย พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 มีความสามารถในการวางแผนการเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรม และการ

ปฏิบติัตนในโรงเรียน โดยมีการไตร่ตรองก่อนลงมือทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง  เพื่อให้เกิดการกระทาํท่ี

เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกบัตนเองและครอบครัว ในขอ้คาํถาม “นกัเรียนคิดว่า

เม่ือถึงวนัสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ”           

(x̄ = 4.18)  “นกัเรียนเช่ือว่ากิจกรรมท่ีดีตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

ส่วนรวม” (x̄ = 4.17)   และ “นกัเรียนไตร่ตรองว่าการนาํส่ิงของมีค่า หรือเงินจาํนวนมากมา

โรงเรียนอาจทาํใหเ้กิดการสูญหาย หรือเป็นอนัตรายต่อตนเอง” (x̄ = 4.13) (ดูในภาคผนวก ข) ดงัท่ี 

พระธรรมปิฎก (2538 ข: 669 -727 อา้งถึงใน ดวงรัตน์ สบายยิ่ง 2549: 44) อธิบายถึง การวิเคราะห์

เหตุการณ์โดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงวา่เป็นลกัษณะการคิดท่ีมีการวิเคราะห์สภาพการณ์ คิดจาํแนก

แยกแยะเพื่อสามารถมองเห็นทั้งดา้นดีและดา้นเสีย หรือทั้งคุณและโทษของส่ิงนั้น โดยเช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลในการหาเหตุผลเพื่อนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ  

 การคิดอย่างมีเหตุผลของนกัเรียนดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัทั้ง 4 ลกัษณะ พบวา่กลุ่ม

ตวัอย่างมีลกัษณะการคิดท่ีไม่ทาํให้ตนเองไดรั้บความเดือดร้อนหรือเป็นอนัตรายมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมากเป็นลาํดบัแรก ในขอ้คาํถาม “นกัเรียนหลีกเล่ียงคบเพื่อนท่ีมัว่สุม เพราะคาํนึงถึงผลเสียท่ี

เกิดข้ึน” (x̄= 4.41) “เม่ือพ่อแม่ซ้ือของให้นกัเรียน นกัเรียนคิดว่าควรเก็บรักษาอย่างระมดัระวงั”   

(x̄ = 4.34)  และ“นกัเรียนพิจารณาวา่ควรหลีกเล่ียงเพื่อนท่ีชวนไปด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ี เท่ียวเตร่ หรือ

เล่นการพนนั” (x̄ = 4.34) (ดูในภาคผนวก ข) อธิบายไดว้า่ นกัเรียนสามารถหลีกเล่ียงสภาพการณ์ท่ี
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ก่อให้เกิดปัญหา หรือบุคคลท่ีนาํไปสู่ความเดือดร้อนต่อตนเองและครอบครัว โดยประเมินจาก

สภาพแวดลอ้มท่ีนกัเรียนเขา้ไปเก่ียวขอ้ง รองลงมาไดแ้ก่ลกัษณะของการคิดท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ

ความเป็นจริงในขอ้คาํถาม “นกัเรียนเช่ือวา่การทาํบุญ หรือ ฟังธรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาจิตใจ

ให้สูงข้ึน” (x̄ = 4.42) “นักเรียนเช่ือว่าการออกกาํลงักายทาํให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง”           

(x̄ = 4.32) และ “นกัเรียนเช่ือวา่การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ทาํให้สุขภาพดี” (x̄ = 4.32)  

(ดูในภาคผนวก ข) อธิบายไดว้า่ นกัเรียนสามารถพิจารณาขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นประโยชน์ในการ

เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมจากการเรียนรู้ ทาํใหส้ามารถตดัสินใจในการเลือกทาํกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้เช่น การออกกาํลงักาย การเลือกบริโภคอาหาร หรือการเขา้ร่วม

กิจกรรมทางศาสนา รองลงมาในลกัษณะการคิดท่ีป้องกนัและขจดัความขดัแยง้ในตนเองและผูอ่ื้น 

พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ในขอ้คาํถาม “นกัเรียนคิดวา่การแสดงกริยาไม่พอใจต่อพ่อแม่ เป็น

ส่ิงท่ีไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง” (x̄ = 4.31) “เม่ือมีเร่ืองไม่สบายใจ นักเรียนคิดว่าการพูดคุย / ขอ

คาํปรึกษาจากพ่อแม่จะทาํให้นกัเรียนมีทางแกปั้ญหาดีข้ึน” (x̄= 4.27) และ “เม่ือพ่อแม่ตกัเตือน

นกัเรียน นกัเรียนประเมินว่าควรรับฟังความคิดดีกว่าการโตเ้ถียง” (x̄= 4.20) (ดูในภาคผนวก ข)  

อธิบายไดว้า่ นกัเรียนมีการปฏิบติัตนในครอบครัวอยา่งเหมาะสม เม่ือนกัเรียนตอ้งเผชิญปัญหา หรือ

สถานการณ์ท่ีนาํไปสู่ความรุนแรง นกัเรียนสามารถพยายามทาํความเขา้ใจกบัส่ิงเร้าหรือปัญหาท่ี

เกิดข้ึน โดยการขอคาํปรึกษาจากพ่อ แม่เพื่อนาํมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเองได้ สอดคล้องกับแนวคิดของมอร์แกน (Morgan 1978, : 154-155 อ้างถึงใน                

รวิวรรณ พละศกัด์ิ 2550 : 39 -40) อธิบายวา่ การแกปั้ญหานั้นมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

องคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญา แรงจูงใจ ความพร้อมในการแกปั้ญหา และการเลือกวิธีการไดอ้ยา่ง

เหมาะสม นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัมากในลาํดบัสุดทา้ยในลกัษณะความคิดท่ีนาํไปสู่

การบรรลุเป้าหมายในขอ้คาํถาม “นกัเรียนช่วยเหลือสังคมโดยประเมินจากความสามารถท่ีตนมี”  

(x̄ = 4.23) “เม่ือตอ้งการซ้ือส่ิงของท่ีอยากได ้นกัเรียนคิดวางแผนเก็บเงินซ้ือของดว้ยตนเองแทน

การรบกวนผูป้กครอง” (x̄ = 4.19) และ “นกัเรียนคิดวางแผนอยา่งรอบคอบก่อนใชเ้งิน” (x̄ = 4.14) 

(ดูในภาคผนวก ข) อธิบายไดว้า่ นกัเรียนสามารถวางแผน ประเมินตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองในการทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น และการปฏิบติัตนในครอบครัว อีกทั้งยงัสามารถจดัการกบั

ความตอ้งการของตนเอง เพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้สอดคล้องกบั วินัย ดาํสุวรรณ 

(2548 : 34) กล่าววา่ การคิดอยา่งมีเหตุผลนอกจากจะใชค้วามสามารถดา้นเหตุผลแลว้ ยงัรวมถึงการ
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รับขอ้มูล ข่าวสาร การสอบถาม จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปสร้างความคิดใหม่เพื่อนาํไปแกปั้ญหา

หรือใช้ในการตดัสินใจ ใช้สร้างเหตุผล และใช้ในการวางแผนเพื่อนาํไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้และ

พระเทพเวที (2537 : 41 – 140 อา้งถึงใน สุรพงษ ์ชูเดช 2542 : 41) อธิบายวา่ การท่ีบุคคลจะทาํส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้จะตอ้งมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองหลกัการและความมุ่งหมาย

เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและจุดหมายท่ีตอ้งการ  

 1.2 ผลการวิเคราะห์การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 พบว่า  

กลุ่มตวัอย่างมีการแสดงออกถึงความสามารถในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเลือกรับส่ือ และ

ดา้นการวิเคราะห์ขอ้เท็จจริงจากส่ือ โดยการดู การอ่าน การสนทนา การสืบคน้จากแหล่งขอ้มูล   

ต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วิทยุ และอินเทอร์เนต มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.605)  

เม่ือพิจารณาดา้นการเลือกรับส่ือ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะการเลือกรับส่ือ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก ในขอ้คาํถาม “นกัเรียนชอบดูข่าวสถานการณ์ประจาํวนัทางโทรทศัน์”   (x̄ = 3.89) “นกัเรียน

ชอบดูรายการสารคดี” (x̄= 3.80)  และ “นกัเรียนเลือกดูรายการโทรทศัน์ท่ีจดัระดบัความเหมาะสม

กบัวยั” (x̄= 3.75)  (ดูในภาคผนวก ข) อธิบายไดว้า่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 จะเลือกเปิดรับข่าวสารตาม

ความชอบ ความสนใจ และความตอ้งการเพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ หรือสนองตอบความตอ้งการ ทั้งน้ี

นกัเรียนจะเลือกส่ือตามการรับรู้ ความเขา้ใจ หรือทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ 

สภาวะอารมณ์และแรงจูงใจของตนในขณะนั้น สอดคลอ้งกบั เบคเกอร์ (Becker 1972, อา้งถึงใน 

ศรัณยา พิภพพิญโญ 2542: 22) อธิบายวา่ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพื่อตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีตนเอง

สนใจ อยากรู้ เช่น การเปิดดูโทรทศัน์แลว้เลือกเฉพาะรายการท่ีตนเองสนใจ หรือมีผูแ้นะนาํมา หรือ

ในขณะท่ีอ่านหนงัสือพิมพ ์ดูโทรทศัน์ ถา้หากมีขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตนเองก็จะให้

ความสนใจและเอาใจใส่เป็นพิเศษ เช่นเดียวกับ แคลปเลอร์(Klapper 1960, อ้างถึงใน              

นาตยา ศรีวรนิมิต 2541: 45) อธิบายวา่ เม่ือบุคคลมีการเปิดรับส่ือจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแลว้ ผูรั้บ

ส่ือจะเปิดรับตามความเขา้ใจของตนเอง รวมถึงทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ 

สภาวะอารมณ์และแรงจูงใจของตนในขณะนั้น ดงันั้น การส่ือสารจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้น

ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของผูรั้บสาร  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปาณิสรา วฒันรัตน์ (2550 : 

บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาการเปิดรับชม ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมในการปฏิบติัตนจากรายการ

โทรทศัน์ พบวา่ กลุ่มผูรั้บสารท่ีมีการเปิดรับชมโทรทศัน์มีความสัมพนัธ์กบัความรู้และพฤติกรรม    
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 การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารดา้นการวิเคราะห์พิจารณาขอ้เท็จจริงจากส่ือ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก ในขอ้คาํถาม “นกัเรียนพิจารณาความน่าเช่ือถือของข่าวสารโดยดูจากแหล่งขอ้มูล”    

(x̄ = 3.97) “นกัเรียนพิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูลจากผูท่ี้ให้ขอ้มูล” (x̄= 3.81) และ “นกัเรียน

ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยพูดคุยกบัผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในเร่ืองนั้น ๆ” (x̄= 3.78)  

(ดูในภาคผนวก ข)  อธิบายได้ว่า นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ พิจารณาขอ้มูล หรือ

ขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บจากส่ือโดยตรวจสอบความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ท่ีมาของแหล่งขอ้มูล และผูท่ี้

ใหข้อ้มูล ดงัท่ี ชาคริยา ธีรเนตร (2551 : 66-67) อธิบายวา่ การท่ีบุคคลมีความเขา้ใจในการวิเคราะห์ 

พิจารณาขอ้เท็จจริงจากส่ือ จะทาํให้สามารถเลือกรับส่ือท่ีเหมาะสมและเป็นไปในทางสร้างสรรค์

 ถึงแม้การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนอยู่ในระดับมากแต่จากผล

การศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 มีการเลือกรับส่ือตามความสนใจของตนเอง ใน

ขอ้คาํถาม “นกัเรียนชอบอ่านข่าวการเมืองในหนงัสือพิมพ”์ (x̄ = 3.07)  และ “นกัเรียนเขา้ห้องสมุด

คน้ควา้ขอ้มูลจากตาํรา” (x̄ = 3.26)  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ดูในภาคผนวก ข) อธิบายไดว้า่ 

กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  มีลกัษณะการเปิดรับส่ือ หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีตนเองใหค้วามสนใจ 

และสนองตอบต่อความต้องการของตนเอง   เ ช่น การดูโทรทัศน์ในรายการท่ีชอบ  ดังท่ี          

ปาริชาต นาคอ่อน  (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของวัย รุ่นใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น ส่ือมวลชน และส่ือระหว่างบุคคล พบว่า วยัรุ่นมีการเปิดรับส่ือ

โทรทัศน์มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรศัพท์บ้าน อินเตอร์เน็ต และ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่วยัรุ่นขาดการรับส่ือในการอ่าน และการคน้ควา้หาขอ้มูล 

ดงันั้น ครูควรแนะนาํให้นักเรียนมีการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งความรู้ท่ีมีความหลากหลาย และ

ผูป้กครองควรแนะนาํดูแลการเปิดรับส่ือของวยัรุ่นอยา่งใกลชิ้ด เพื่อป้องกนัการไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่

ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม  

 1.3 ผลการวิเคราะห์การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลของกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลจากพ่อ แม่หรือ

ผูป้กครองมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.188)   จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

การพกัอาศยัอยู่กบับิดาและมารดาร้อยละ 75.4 จึงมีแนวโน้มว่าพ่อแม่มีบทบาทสําคญัในการ

พฒันาการทางความคิด โดยการใหข้อ้มูล ความรู้ การใหค้าํแนะนาํปรึกษา การเอาใจใส่ดูแลนกัเรียน

อยา่งใกลชิ้ด ดงัท่ี  ทิศนา แขมมณี (2530 : 180 - 182) กล่าววา่ การฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคิดและใช้

สติปัญญา ในการพฒันาทางความคิดและพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อให้เป็นไปในแนวทางท่ีดี     
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พ่อแม่ หรือผูป้กครองควรใชว้ิธีเสริมแรงจูงใจ และให้รางวลัมากกวา่การลงโทษ  เม่ือพิจารณาจาก

ขอ้คาํถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4ได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลจากบิดา 

มารดา หรือผูป้กครองในด้านการให้ข้อมูล ข่าวสารในระดับมาก ในข้อคาํถาม “พ่อแม่ หรือ

ผูป้กครองสอนให้นกัเรียนมีความกตญั�ูต่อผูมี้พระคุณ ญาติ ผูใ้หญ่ ครู อาจารย”์ (x̄ = 4.63)   “พ่อ 

แม่หรือผูป้กครองสอนให้นักเรียนมีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่” (x̄ = 4.60)  และ “พ่อ แม่ หรือ

ผูป้กครองอธิบายใหน้กัเรียนเห็นความถูก/ผดิในการกระทาํ” (x̄ = 4.48) (ดูในภาคผนวก ข)  อธิบาย

ไดว้่า พ่อ แม่หรือผูป้กครองมีการให้ขอ้มูล ความรู้โดยการสอนวิธีในการปฏิบติัตนของนักเรียน

เพื่อใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ในเร่ืองของการมีมารยาทท่ีดี การวางตวั และการปฏิบติัตน

ต่อผูใ้หญ่ ดงัท่ี สุมน อมรวิวฒัน์ และทิศนา แขมมณี (2530: 180 - 182) อธิบายวา่ พ่อแม่ ผูป้กครอง

ตอ้งมีวิธีหรือเทคนิคในการอบรมสั่งสอนเด็ก และสามารถนาํข่าวสารท่ีเป็นขอ้เท็จจริงต่าง ๆ มา

สนทนาเช่ือมโยงให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในชีวิตประจาํวนัของวยัรุ่นได ้ทั้งน้ีเพื่อเป็นการฝึก

ให้วยัรุ่นรู้จกัคิด และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  ในดา้นการให้คาํแนะนาํปรึกษา พบวา่ พ่อ แม่ หรือ

ผูป้กครองใหค้าํแนะนาํ หรือช้ีแนะใหน้กัเรียนรู้จกัวางแผน และเห็นถึงประโยชน์ และโทษของการ

กระทาํ ในขอ้คาํถาม “พ่อ แม่ หรือผูป้กครองช้ีแนะให้นกัเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการออมเงิน” 

(x̄ = 4.44) “พ่อ แม่ หรือผูป้กครองห้ามนักเรียนนาํส่ิงของท่ีเป็นของผูอ่ื้นมาเป็นของส่วนตน”       

(x̄ = 4.43)  และ “พอ่ แม่ หรือผูป้กครองสอนใหน้กัเรียนรู้จกัการประหยดัโดยการไม่ใชเ้งินในส่ิงท่ี

ไม่จาํเป็น” (x̄ = 4.40) (ดูในภาคผนวก ข) สอดคล้องกบังานวิจยัของบลัด์วิน (Baldwin 1948,      

อา้งถึงใน ศิริอร นพกิจ 2545 : 27) ศึกษาพบวา่ การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลจะทาํให้เด็กเป็นคนมี

การวางแผนการ มีการคิดใคร่ครวญ มีความรับผิดชอบในตนเอง ในด้านการสนองตอบความ

ตอ้งการ พบว่า พ่อ แม่ หรือผูป้กครองของนกัเรียนมีการส่งเสริม สนบัสนุนนักเรียนในเร่ืองการ

เรียน และการให้ความสําคญักบันักเรียนอย่างเหมาะสม  ในขอ้คาํถาม “พ่อ แม่ หรือผูป้กครอง

จ่ายเงินเพิ่มให้ถา้นกัเรียนช้ีแจงความจาํเป็นท่ีตอ้งใช”้ (x̄ = 4.32)  “พ่อ แม่ หรือผูป้กครองอนุญาต

ให้นกัเรียนเลือกเรียนพิเศษในรายวิชาท่ีนกัเรียนไดค้ะแนนสอบไม่ดี” (x̄ = 4.24)    และ “เม่ือ

นักเรียนขอคาํปรึกษาเก่ียวกับเร่ืองการเรียน พ่อ แม่ หรือผูป้กครองจะให้ความสําคัญในส่ิงท่ี

นกัเรียนพดู” (x̄ = 4.20)  (ดูในภาคผนวก ข) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Baumrind (Baumrind 1991, 

อา้งถึงใน สารภี ยงยืน 2541 : 11) ไดศึ้กษารูปแบบการอบรมเล้ียงดู 4 แบบคือ แบบดูแลเอาใจใส่ 
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แบบใช้อาํนาจควบคุม แบบรักตามใจ และแบบปล่อยปละละเลย จากผลการศึกษา พบว่า ผลของ

การอบรมเล้ียงดูทาํให้วยัรุ่นมีพฒันาการท่ีแตกต่างกนั ในเร่ืองความสามารถด้านการใช้เหตุผล 

วยัรุ่นท่ีไดรั้บการเล้ียงดูแบบดูแลเอาใจใส่ทาํให้เด็กรู้จกัพิจารณาเหตุการณ์โดยใชเ้หตุผล สามารถ

ประเมินไดว้า่จะสนองตอบต่อสถานการณ์นั้นอยา่งไร และ ดา้นการแสดงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของ

พ่อแม่ พบว่า การท่ีพ่อแม่แสดงตนเป็นแบบอย่างในเร่ืองการปฏิบติัตนกบัเพื่อนบา้น การใช้จ่าย 

และการให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อน ทาํให้นกัเรียนสามารถนาํแบบอยา่งท่ีดีมาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติตน ในข้อคาํถาม“พ่อ แม่ หรือผูป้กครองออมเงินไวใ้ช้ในยามจาํเป็น”          

(x̄ = 4.32) “พ่อ แม่ หรือผูป้กครองไม่ส่งเสียงดงัรบกวนเพื่อนบา้น” (x̄ = 4.27) และ“พ่อ แม่ หรือ

ผูป้กครองช่วยเหลือผูท่ี้ได้รับความเดือดร้อน” (x̄ = 4.25) (ดูในภาคผนวก ข) ดังท่ี                         

วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2545 : 24) กล่าววา่ การเป็นตวัอยา่งท่ีดีของพ่อแม่เป็นแนวทางการอบรม

เล้ียงดูท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพราะพฤติกรรมของพอ่แม่จะทาํใหเ้กิดการซึมซบัแบบอยา่งทางออ้มจากพ่อ

แม่ เช่น ถา้อยากให้ลูกรู้จกัประหยดัอดออม พ่อแม่จะตอ้งไม่ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย และสอนให้ลูก

รู้จกัคุณค่าของเงิน เป็นตน้ 

 ส่วนการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลด้านการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น จาก

การศึกษาพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากในลาํดับท้าย  ในขอ้คาํถาม “เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนใน

ครอบครัว พอ่แม่ หรือผูป้กครองใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา” (x̄ 

= 3.87)  และ “เม่ือนกัเรียนแสดงกริยาไม่เหมาะสม พ่อแม่หรือ ผูป้กครองให้นกัเรียนอธิบายเหตุผล

ท่ีกระทาํก่อนดุ หรือลงโทษ” (x̄ = 3.88) (ดูในภาคผนวก ข)  เน่ืองจาก ในปัจจุบนัพ่อแม่มีเวลาใน

การดูแลลูกนอ้ยลง และเอาเวลาส่วนใหญ่ไปใช้ในการทาํงาน เม่ือเกิดปัญหาต่าง ๆ ในบา้น พ่อแม่

จะตดัสินใจจดัการกบัปัญหานั้น โดยไม่ปรึกษาบุคคลรอบขา้งก่อน จึงทาํให้เด็กเกิดความรู้สึกว่า

ตนเองไม่มีบทบาทและไดรั้บการยอมรับจากคนในครอบครัว ดงันั้นวิธีการอบรมเล้ียงดูของพ่อ แม่

ในการเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นมีความสําคญัต่อการพฒันาทางดา้นจิตใจอารมณ์

ของลูก ดังท่ี นงพงา ล้ิมสุวรรณ (2542: 2) อธิบายเก่ียวกับการอบรมเล้ียงดูว่าเป็นปัจจัยท่ีมี

ความสาํคญัในการท่ีจะทาํให้เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดี เพราะการท่ีเด็กจะมีลกัษณะเช่นน้ี

ได ้พอ่แม่ตอ้งมีการอบรมเล้ียงดูเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากความตอ้งการดา้นจิตใจของเด็กนั้น

มีความแตกต่างกนัไปตามวยั ดงันั้น ในการให้คาํแนะนาํและการสนบัสนุนเด็กตอ้งการคาํแนะนาํ

หรือคาํช้ีแนะจากผูใ้หญ่วา่ส่ิงใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 
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1.4  ผลการวเิคราะห์สัมพนัธภาพกบัเพื่อนของกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 พบวา่ 

นกัเรียนและเพื่อนมีการปฏิบติัต่อกนัในทางท่ีดีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.042) ในขอ้คาํถาม 

“เม่ือตอ้งทาํงานร่วมกบัเพื่อน นกัเรียนทาํงานร่วมกบักลุ่มดว้ยความเต็มใจ” (x̄ = 4.34) และ “เม่ือ

เพื่อนรู้สึกไม่สบายใจ นักเรียนพยายามพูดคุยหรือปลอบโยนให้เพื่อนรู้สึกดีข้ึน”   (x̄ = 4.29)        

(ดูในภาคผนวก ข) อธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอย่างนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 มีการปฏิบติัต่อเพื่อนในการให้

ความช่วยเหลือ และให้กาํลงัใจใน การเรียน การทาํงาน และการทาํกิจกรรมร่วมกนั อีกทั้งแสดง

ความห่วงใยเม่ือเพื่อนมีปัญหาหรือไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีให้ความสําคญักบั

เพื่อนมาก รวมถึงมีความสนใจและพูดคุยในแนวทางเดียวกนั จึงทาํให้นักเรียนและเพื่อนมีความ

ผกูพนักนั ดงัท่ี เจียรนยั ทรงชยักุล  (2543 อา้งถึงใน มณัฑนา นทีธาร 2546 : 35) กล่าวถึง ธรรมชาติ

ของวยัรุ่นว่าเป็นวยัท่ีมีความผูกพนัใกล้ชิด และให้ความสัมพนัธ์กับเพื่อนมากกว่าครอบครัว 

เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน เพราะกลุ่มเพื่อนสามารถสนองตอบความ

ตอ้งการของนักเรียนได้ จึงทาํให้นักเรียนไม่เกิดความรู้สึกตํ่าต้อย และสามารถแสดงออกทาง

ความคิดและความสามารถอยา่งอิสระ รองลงมาไดแ้ก่สัมพนัธภาพกบัเพื่อนดา้นการช่ืนชม พบวา่ มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ในขอ้คาํถาม “นกัเรียนยกย่องชมเชยเพื่อน เม่ือเพื่อนทาํประโยชน์ให้กบั

ส่วนรวม หรือทาํประโยชน์ให้กบัโรงเรียน” (x̄ = 4.29)  และ “เม่ือเพื่อนทาํคะแนนสอบได้ดี 

นกัเรียนแสดงความยินดีกบัเพื่อนดว้ยความเต็มใจ” (x̄ = 4.28)  (ดูในภาคผนวก ข) อธิบายไดว้่า 

นกัเรียนและเพื่อนมีการปฏิบติัต่อกนัในทางท่ีดี โดยการให้ความช่วยเหลือเม่ือเพื่อนมีปัญหา และ

ใหก้ารช่ืนชมเม่ือเพื่อนประสบความสําเร็จในการเรียนอยา่งจริงใจ  ซ่ึงการปฏิบติัต่อกนัในลกัษณะ

น้ีเป็นการแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ในดา้นบวกระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน สอดคลอ้งกบั แนวคิด

ของ  สุรพล พยอมแยม้ (2548 : 25) กล่าวว่า กลุ่มเพื่อนสามารถสนองตอบความตอ้งการของ

นกัเรียนในเร่ืองของการไดรั้บการยอมรับและการยกย่อง เม่ือนกัเรียนอยู่ในสังคมท่ีแวดลอ้มดว้ย

ผูใ้หญ่ บ่อยคร้ังท่ีพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออกมาไม่เป็นท่ียอมรับของผูใ้หญ่ ดงันั้นนกัเรียน

จึงแสวงหากลุ่มเพื่อนร่วมวยัท่ีใหก้ารยอมรับ และยกยอ่ง  

 1.5 ผลการวเิคราะห์การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของกลุ่ม

ตวัอยา่งนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 พบวา่ นกัเรียนไดรั้บการปฏิบติัจากครู หรือผูบ้ริหารของโรงเรียน อยู่

ในระดบัมาก (x̄ = 4.080) ในขอ้คาํถาม “ครูสอนใหน้กัเรียนใหเ้กียรติ เคารพสถาบนัของตนเองโดย

การมีกิริยา วาจา หรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย” (x̄ = 4.32)  และ “ครูสอนให้นกัเรียนประพฤติตนอยู่
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ในศีลธรรม”  (x̄ = 4.25)  (ดูในภาคผนวก ข) อธิบายไดว้า่ ครูมีบทบาทสาํคญัในดา้นการใหค้วามรู้ 

ขอ้มูลข่าวสารแก่นกัเรียนโดยการสอนใหน้กัเรียนเห็นถึงผลดีของการประพฤติตนตามกฎ ระเบียบ

ของโรงเรียน และสอดแทรกเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัตน เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินชีวติ การเรียน และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ใหก้บันกัเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเชฟเฟอร์  

(Schaefer et al. 1981, อา้งถึงใน  อินทิรา ปัทมินทร 2541: 40) กล่าววา่ การสนบัสนุนทางขอ้มูล

ข่าวสาร เป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร และคาํแนะนาํ ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คคลสามารถแกปั้ญหาได ้ รวมทั้ง

การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัถึงการกระทาํของบุคคลดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมเจตน์ ไวยาการณ์ 

(2530: 93) ไดศึ้กษารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการใชเ้หตุผลของนกัเรียนท่ี

พฒันาสาํหรับการวจิยัโดยเนน้กระบวนการสอนท่ีใชเ้น้ือหาวชิาเป็นส่ือ ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมี

พฒันาการเก่ียวกบัการใชพ้ฤติกรรมการคิดดา้นวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ซ่ึงส่งผลให้

นกัเรียนมีความสามารถดา้นการใชเ้หตุผลสูงข้ึน  

 ส่วนการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนดา้นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดง

ความคิดเห็นพบวา่มีค่าเฉล่ียระดบัมากในลาํดบัทา้ย  ในขอ้คาํถาม “ครูฝึกให้นกัเรียนประเมิน หรือ

ทาํนายผลของสถานการณ์” (x̄ = 3.86)  นอกจากน้ีดา้นการให้การยอมรับและให้กาํลงัใจ พบว่า 

“เม่ือนักเรียนมีผลงาน / ผลการเรียนดีครูให้รางวลัแก่นักเรียน” (x̄ = 3.90) (ดูในภาคผนวก ข)  

อธิบายได้ว่า นักเรียนได้รับการปฏิบติัจากครูในการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีการแสดงออกทาง

ความคิด และการสนองตอบความตอ้งการอยา่งเหมาะสมนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ ทั้งน้ีครูควรสอน หรือ

แนะแนวทางนกัเรียนให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ โดยสอดแทรกเน้ือหา

ในชั้นเรียน รวมถึงมีการใหค้าํชมเชยเม่ือนกัเรียนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี ดงัท่ี สุรางค ์โคว้ตระกูล 

(2545: 317) กล่าวว่า ครูควรมีบทบาทในการส่งเสริมการคิด อีกทั้งครูควรเขา้ใจกระบวนการคิด

และยุทธศาสตร์ในการคิด เน่ืองจากการคิดเป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่งในการจดัการศึกษาท่ีตอ้งพฒันา

และฝึกฝน ดงันั้น การคิดอยา่งมีเหตุผลจึงเป็นการคิดท่ีมีจุดหมายทิศทาง และมีความรอบคอบทาํให้

ไดค้าํตอบหรือบทสรุปท่ีมีขอ้มูลเพื่อเช่ือมโยงไปสู่การกระทาํหรือการดาํรงชีวิตท่ีเหมาะสมของแต่

ละบุคคลต่อไป  

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดั

นครปฐมจาํแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัการศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษาของ
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มารดา อาชีพของผูป้กครอง การพกัอาศยักบัครอบครัว และกิจกรรมท่ีนักเรียนเขา้ร่วมมากท่ีสุด 

สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวจิยัได ้ดงัน้ี 

2.1 จากสมมติฐานการวิจยั ขอ้ 1 นักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดั

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีเพศ

ต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลแตกต่างกนั 

ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 โดยนกัเรียนหญิงมีการคิดอยา่งมี

เหตุผลมากกวา่นกัเรียนชาย (x̄ = 4.237 และ x̄ = 4.104)  อธิบายไดว้า่ ความแตกต่างในเร่ืองเพศเป็น

สาเหตุทาํให้บุคคลมีความแตกต่างกนัในเร่ืองการเรียนรู้ ทกัษะ เจตคติ ความสนใจ และการแสดง

พฤติกรรม ดงัท่ี สมสุข โถวเจริญ (2541: 39) ไดท้าํการศึกษาพบวา่การท่ีหญิงและชายมีเจตคติและ

ความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกันเป็นเพราะขนบธรรมเนียมของสังคม และ         

สุชา จนัทร์เอม (2543) ศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างของสติปัญญาในเพศชายและเพศหญิง พบว่า 

นกัเรียนหญิงทาํแบบทดสอบไดดี้กวา่เพศชายในเร่ืองตวัเลข การใชภ้าษา การคิดหรือการใชเ้หตุผล 

และความสามารถในการจดจาํ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ (2517: 33 – 38    

อา้งถึงใน สัณห์ทยั วิทยารังษีพงษ์ 2550: 44) ไดท้าํการศึกษาการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกวิทยาของ

นกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 5 จาํนวน 480 คน เป็นนกัเรียนชาย 249 คน นกัเรียนหญิง 231 คน ผล

การศึกษา พบวา่ นกัเรียนหญิงมีการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกวทิยาสูงกวา่นกัเรียนชาย อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01  

2.2 จากสมมติฐานการวิจยั ขอ้ 2 นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลแตกต่างกนั 

ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั มีการคิด

อยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 จากผลการศึกษาพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบัมาก อธิบาย

ได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นปัจจยัภายในท่ีช่วยในการพฒันาทางสติปัญญา

เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ทั้งน้ีการคิดอย่างมีเหตุผลนั้นไม่เพียงแต่ใช้

องค์ประกอบทางความสามารถทางดา้นสติปัญญา แต่ยงัตอ้งอาศยัองค์ประกอบทางดา้นวุฒิภาวะ 

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และสภาพปัญหาท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ            
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ฌอง เพียเจท ์(Jean Piget, อา้งถึงใน Woolfolk 2001: 28 – 29 อา้งถึงใน วนิช สุธารัตน์ 2546: 29 - 

32) อธิบายวา่ ในการพฒันาทางความคิดนั้นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบสําคญัท่ีมีผลต่อการพฒันาทาง

สติปัญญาคือ วุฒิภาวะ (muturation) ประสบการณ์ (experience) และกระบวนการถ่ายทอดความรู้

ทางสังคม (social transmission) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัจึง

ทาํใหมี้การคิดอยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั 

2.3 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 3 นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีระดบัการศึกษาของบิดา

ต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลแตกต่างกนั  

 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาของบิดาแตกต่างกนั มีการคิดอยา่ง

มีเหตุผลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 จากผลการศึกษา พบวา่ นกัเรียนช่วงชั้น

ท่ี 4 ท่ีมีระดบัการศึกษาของบิดาทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบัมาก อธิบายไดว้า่

บทบาทหนา้ท่ีหลกัของบิดาคือ การดูแลครอบครัว การอบรมเล้ียงดู และใหก้ารสนบัสนุนบุตรอยา่ง

เหมาะสมในด้านเงินทอง ค่าใช้จ่ายในการเรียน หรือการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริม

พฒันาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น สติปัญญา อารมณ์ สังคม ดังนั้นไม่ว่าบิดาจะมีระดับ

การศึกษาอยูใ่นระดบัใดบทบาทหนา้ท่ีหลกัของบิดาคือ การใหค้วามสนใจและสร้างความอบอุ่นให้

เกิดข้ึนในครอบครัว เพื่อให้ลูกมีอารมณ์ท่ีมัน่คง ร่าเริง สามารถเผชิญปัญหา มีความมัน่ใจ และ

ปรับตวัไดดี้ในสังคม สอดคลอ้งกบั นพดล กรรณิกา (เอแบคโพลล์ : 2551) ศึกษาเร่ือง บทบาทพ่อ

ในครอบครัว กรณีศึกษาตวัอย่างพ่อท่ีมีอายุ 25-60 ปีท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล พบว่า พ่อมีบทบาทในการอบรมเล้ียงดูบุตรในเร่ืองความประพฤติ กริยามารยาท และ

การปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นร้อยละ 65.8  รองลงมาคือการช่วยเหลือในเร่ืองการเรียน การศึกษาของลูก 

สอนการบา้น และสอนอ่านหนงัสือ ร้อยละ 24.7 และเป็นเพื่อนเล่น ชวนเล่นกีฬาออกกาํลงักาย 

ร้อยละ 22.5 นอกจากน้ีพบวา่ ปัจจุบนัพอ่มีบทบาทในการอบรมเล้ียงดูบุตรมากข้ึนร้อยละ 39.1 ดงัท่ี

วินส์ตนั (Winston อา้งถึงใน พเยาว ์ผลภาค 2539 : 36) อธิบายวา่ การท่ีบิดาไดแ้สดงบทบาททาง

สังคมในดา้นการหาเล้ียงครอบครัว เป็นตวัแบบทางสังคม หรือมีส่วนช่วยอบรมเล้ียงดูบุตร จะช่วย

พฒันาความคิด และจิตใจของบุตร ดงันั้นนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาของบิดาต่างกนั จึงทาํให้มีการ

คิดอยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั   
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2.4 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 4 นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีระดบัการศึกษาของมารดา

ต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลแตกต่างกนั  

ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาของมารดาแตกต่างกนั มีการคิด

อย่างมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 4 จากผลการศึกษา พบว่า ระดบั

การศึกษาของมารดาแบ่งออกเป็น ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 31.9 มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า ร้อยละ 27.5 ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 14 และระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ร้อย

ละ 26.6 และนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาของมารดาทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่น

ระดับมาก อธิบายได้ว่า ระดับการศึกษาของมารดามีความสําคญัต่อการคิดอย่างมีเหตุผลของ

นกัเรียน เน่ืองจากบทบาทท่ีสําคญัของมาดาคือ การส่งเสริมพฒันาการทางดา้นอารมณ์ และดา้น

สังคมกบับุตร ทั้งน้ีมารดาจะมีความใกลชิ้ดกบับุตร และบุตรมีการเรียนรู้จากการกระทาํและคาํพูด

ของมารดา (Holster 1969: 82 – 83 อา้งถึงในภาษิณี ฮูเซ็น 2547: 30) นอกจากน้ีมารดายงัมีความ

ใกลชิ้ดกบับุตรมากกวา่บิดา นกัเรียนจึงสามารถพูดคุยหรือขอคาํปรึกษาจากมารดา   ดงันั้นนกัเรียน

ท่ีมีระดบัการศึกษาของมารดาต่างกนัจึงมีการคิดอยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั  

 2.5 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 5 นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอาชีพของผูป้กครองต่างกนั 

มีการคิดอยา่งมีเหตุผลแตกต่างกนั 

ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีมีอาชีพของผูป้กครองแตกต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผล

ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 5 จากผลการศึกษาพบวา่ อาชีพของผูป้กครองแบ่ง

ออกเป็น ธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 28.3 คา้ขาย ร้อยละ 21.6 รับจา้ง  ร้อยละ 20.2 รับราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.1 และเกษตรกร ร้อยละ 3.9 และ นกัเรียนท่ีมีอาชีพของผูป้กครองทุกกลุ่มมี

ค่าเฉล่ียการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบัมาก อธิบายไดว้่า การประกอบอาชีพของผูป้กครองส่วน

ใหญ่มีการประกอบอาชีพท่ีมัน่คง ทาํให้มีรายไดเ้พียงพอสามารถสนองตอบความตอ้งการอย่างมี

เหตุผลในด้านการเรียน การทาํกิจกรรม ตามความตอ้งการของนักเรียนทาํให้นักเรียนไดรั้บการ

ตอบสนองอยา่งเหมาะสม จึงทาํให้นกัเรียนมีการเรียกร้องความตอ้งการอยา่งเป็นเหตุเป็นผล  ดงัท่ี 

Shapiro (Shapiro 1997 อา้งถึงใน อจัฉรา สุขารมณ์ 2543: 55)  กล่าววา่ การท่ีพ่อแม่ตอบสนองความ

ตอ้งการเด็กอยา่งมีเหตุผลจะทาํใหเ้ด็กท่ีความมัน่คงทางอารมณ์ สามารถคุมอารมณ์ และปรับตวัไดดี้

ในสังคม ดงันั้นนกัเรียนท่ีมีอาชีพของผูป้กครองต่างกนั จึงมีการคิดอยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั  
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2.6 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 6 นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีการพกัอาศยักบัครอบครัว

ต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลแตกต่างกนั 

ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีมีการพกัอาศยักบัครอบครัวแตกต่างกนั มีการคิดอยา่งมี

เหตุผลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 6 จากการศึกษา ผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มการพกั

อาศยัออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาศยัอยูก่บัพ่อและแม่ อาศยัอยูก่บัพ่อหรือแม่ และอาศยัอยู่กบับุคคล

อ่ืน พบวา่ นกัเรียนท่ีมีการพกัอาศยักบัครอบครัวทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียการคิดอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบั

มาก อธิบายไดว้่า ในการพกัอาศยัของนกัเรียนนั้นมีการพกัอาศยัอยู่กบัพ่อ แม่ หรือ ญาติ ดงันั้น

นกัเรียนจึงไดรั้บการอบรมดูแลจากพอ่ แม่ หรือญาติในการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 

ประกอบกบัลกัษณะครอบครัวไทยในชนบท เป็นครอบครัวขยายหรือครอบครัวใหญ่ จึงทาํใหค้น

ในครอบครัวลว้นมีบทบาทในการอบรมสั่งสอน ช่วยเหลือ และ ให้คาํแนะนาํปรึกษากบันกัเรียน 

ดงัท่ี จรรจา สุวรรณทตั (2527: 174 – 176 อา้งถึงใน รัดใจ เปียแกว้ 2550: 50 - 51)  อธิบายวา่ การ

อบรมเล้ียงดู เป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการพฒันาทางบุคลิกภาพ และความคิดของบุคคล 

นอกจากน้ีการท่ีพ่อแม่มีการรับผิดชอบร่วมกนัในการอบรมเล้ียงดู และการเปิดโอกาสให้เด็กใช้

ความสามารถไดอ้ยา่งเต็มท่ี และมีความรับผิดชอบนั้น นบัวา่เป็นวิธีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

เด็กไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นนกัเรียนท่ีมีการพกัอาศยักบัครอบครัวแตกต่างกนั จึงทาํให้นกัเรียนมีการคิด

อยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั  

2.7 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 7 นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมมากท่ีสุด

ต่างกนั มีการคิดอยา่งมีเหตุผลแตกต่างกนั 

ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีมีกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมมากท่ีสุดแตกต่างกนั มีการคิดอยา่งมี

เหตุผลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 7 จากผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมทางดา้นวชิาการ กิจกรรมดา้นการบาํเพญ็ประโยชน์ และกิจกรรมดา้นดนตรี/กีฬา/ศิลปะ มี

การคิดอย่างมีเหตุผลอยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า โรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรม

นกัเรียน และกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเป็นกิจกรรมท่ีมีการพฒันาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์ 

จิตใจ และร่างกาย ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านทางประสาท

สัมผสั และช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ไดแ้ก่ การสังเกต การอ่าน การฟัง การคิด การซักถาม การ

ตอบคาํถาม การอภิปราย การทดลอง และการลงมือปฏิบติั โดยครูจะสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้
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ต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการคิด

วิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัคิดเป็น และรู้จกัแกปั้ญหาเป็น ดงัท่ีจรรจา สุวรรณทตั (2527: 

182 - 184) กล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของโรงเรียนและหลกัสูตรกบัพฒันาการรู้คิดและความสามารถ

ของวยัรุ่นว่า สถาบนัการศึกษาและหลกัสูตรท่ีใช้สอนมีความสําคญัต่อวยัรุ่นในการพฒันาการ

เจริญเติบโตทางสติปัญญาและความสามารถ เพราะในโรงเรียนวยัรุ่นจะได้รับประสบการณ์ทั้ง

ทางตรงและทางออ้มท่ีโรงเรียนจดัไวใ้ห้ ดงันั้นนกัเรียนท่ีมีกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมมากท่ีสุดแตกต่างกนั

จึงมีการคิดอยา่งมีเหตุผลไม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรท่ีนาํเขา้สมการ 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) ของการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร การอบรมเล้ียงดูแบบใช้

เหตุผล สัมพนัธภาพกบัเพื่อน และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ท่ีสามารถทาํนาย

การคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน สัมพนัธภาพ

กบัเพื่อน และการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล สามารถร่วมกนัทาํนายการคิดอยา่งมีเหตุผลของกลุ่ม

ตวัอย่างนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ได้ร้อยละ 76.5 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

3.1 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนเป็นตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้

สมการเป็นอนัดบัท่ี 1 สามารถทาํนายการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ไดร้้อยละ 68.1 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์พบวา่ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนและการคิดอยา่งมี

เหตุผลมีความสัมพนัธ์ทางบวก อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .825) จากผลการศึกษา

อธิบายไดว้า่ เม่ือนกัเรียนไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนมากข้ึนทาํให้มีแนวโนม้ในการ

คิดอย่างมีเหตุผลมากข้ึน เน่ืองจากโรงเรียนมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมพฒันาการทางด้าน

สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของนกัเรียน โดยครูเป็นผูส้อน ให้คาํปรึกษา และเป็นแบบอยา่งท่ีดี

ใหก้บันกัเรียน รวมถึงใหค้าํแนะนาํแหล่งความรู้ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางใน

การวางแผนการเรียน การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การปฏิบติัตนในโรงเรียน และการเขา้ร่วมกิจกรรมแก่

นกัเรียน  ดงันั้นการท่ีนักเรียนได้รับการสนบัสนุนด้านความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และกิจกรรมของ

โรงเรียนทาํให้นักเรียนมีการคิดอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกบั ฟิชเชอร์ (Fisher, 1992 อา้งถึงใน      

นภเนตร ธรรมบวร 2549: 199) กล่าวว่า การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฒันาการทางคิดนั้น โรงเรียน
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ควรมีการส่งเสริมนกัเรียนให้รู้จกัการคิดวิเคราะห์ในการแกปั้ญหาในชั้นเรียน โดยการให้ครูผูส้อน

มีการพฒันาทศันคติทางบวกต่อการคิดแกปั้ญหาให้กบันกัเรียน ทั้งน้ีครูควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้

ซกัถามและตอบคาํถามไปพร้อม ๆ กนั เช่น ในหวัขอ้หรือหน่วยการเรียนท่ีนกัเรียนสนใจ ครูจะเป็น

ผูก้ระตุน้ให้นักเรียนตั้งคาํถาม และคน้หาคาํตอบในส่ิงท่ีนักเรียนตอ้งการทราบ และในการตอบ

คาํถามนั้นครูควรให้เวลากบันักเรียนในการตอบคาํถามหรือการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของ

นกัเรียนมากข้ึน เพราะการท่ีครูให้เวลากบันกัเรียนในการตอบคาํถามหรือการแสดงออกทางความ

คิดเห็นน้อยเกินไปนั้น อาจเป็นการบัน่ทอนความพยายามของนักเรียนในการหาคาํตอบ หรือหา

เหตุผลอธิบายต่อคาํถามท่ีตอบ เช่นเดียวกบั รัดใจ เปียแกว้ (2545: 43 - 44) กล่าววา่ ครูควรให้การ

ตกัเตือนดูแล พร้อมให้คาํแนะนาํในการแสดงออกท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบักาลเทศะให้แก่นกัเรียน 

และโรงเรียนควรมีการให้บริการแนะแนว เพื่อเป็นการช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคล เน่ืองจาก

นกัเรียนแต่ละคนมีปัญหาท่ีแตกต่างกนั เช่น ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านการปรับตวั ปัญหา

สุขภาพ ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาส่วนตวัอ่ืน ๆ ครูแนะแนวสามารถหาวิธีช่วยเหลือและแก้ไข

ปัญหาแก่นกัเรียนไดต้ามแต่กรณี 

 3.2 สัมพนัธภาพกบัเพื่อนเป็นตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการเป็นลาํดบัท่ี 

2 และสามารถทาํนายการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.9 เม่ือพิจารณา

ความสัมพนัธ์พบวา่ สัมพนัธภาพกบัเพื่อนและการคิดอยา่งมีเหตุผลมีความสัมพนัธ์ทางบวก อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .756) จากผลการศึกษาอธิบายไดว้า่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีมี

สัมพนัธภาพกบัเพื่อนในระดบัมากมีแนวโนม้ท่ีจะมีการคิดอยา่งมีเหตุผลมากข้ึนดว้ย สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ศศิธร ลีบ่อนอ้ย (2547 : 80)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยั บางประการท่ีส่งผลต่อการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานคร พบวา่ สัมพนัธภาพระหวา่งเพื่อนนกัเรียนส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณอยา่ง

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจากกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของ

นกัเรียน ในการคบเพื่อนนั้นเด็กตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน ตอ้งการให้เพื่อนช่ืนชม มีการคลอ้ย

ตามกลุ่มเพื่อนท่ีมีความคิด เจตคติท่ีคลา้ย ๆ กนั ซ่ึงเด็กจะปรับตวัให้เขา้กบักลุ่มเพื่อนในดา้นการ

แต่งกาย หรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบั แบนดูรา (Bandura 1977 : 46 – 48, อา้งถึงใน เสาวณี 

เสียงดี 2547 : 34) กล่าวถึง กลุ่มเพื่อนว่าเป็นตวัแบบท่ีมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก

วยัรุ่นเป็นวยัท่ีให้ความสําคญักบักลุ่มเพื่อนในฐานะแหล่งข่าวสาร ท่ีปรึกษา ท่ีพึ่งพา ส่งเสริมและ

เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมต่าง ๆ นอกจากนั้นวยัรุ่นยงัมีความตอ้งการเป็นท่ียอมรับและยกย่อง
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จากกลุ่มเพื่อนซ่ึงออกมาในรูปของการเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มหรือยอมกระทาํ

พฤติกรรมนั้น ๆ เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อน  

3.3 การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล เป็นตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเขา้สมการเป็น

ลาํดบัท่ี  3 และสามารถทาํนายการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 เพิ่มข้ึนร้อยละ เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 0.5 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์พบว่า การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลและการคิดอย่างมี

เหตุผลมีความสัมพนัธ์ทางบวก อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .631) จากผลการศึกษา

อธิบายไดว้า่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีมีการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลในระดบัมาก มีแนวโนม้ท่ีจะมี

การคิดอยา่งมีเหตุผลมากดว้ย เน่ืองจากการอบรมเล้ียงดูนั้น บิดา มารดาจะมีอิทธิพลทั้งในลกัษณะ

ของการพูด และการกระทาํในการส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก โดยบิดา มารดาให้

ความรู้ ข่าวสาร และคาํแนะนาํนกัเรียนแก่นกัเรียนในดา้นการเรียน และการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนต่อครอบครัว เพื่อน และสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงการไดรั้บ

การตอบสนองความตอ้งการอยา่งเหมาะสมจะทาํให้นกัเรียนมีความรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแล เอาใจใส่

จากบิดามารดา ทาํให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยั ดงันั้น การอบรมเล้ียงดูจึงเป็น

ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อพฒันาการทางความคิดของบุคคล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริอร นพกิจ 

(2545 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง เอกลกัษณ์แห่งตน การอบรมเล้ียงดู และจิตลกัษณะบางประการของ

นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมปกติและพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา พบว่า การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลซ่ึง

เป็นการอบรมเล้ียงดูทางบวก มีผลทางบวกกบัการคิด นั้นคือถา้เด็กได้รับการเล้ียงดูในรูปแบบน้ี

มากเท่าใดก็จะทาํให้เด็กมีความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผลสูงข้ึนเท่านั้น เช่นเดียวกบัวานวิจยั

ของบลัดว์นิ (Baldwin. 1948 อา้งถึงใน ศิริอร นพกิจ 2545: 27) ศึกษาพบวา่ การอบรมเล้ียงดูแบบใช้

เหตุผลทาํให้เด็กเป็นคนมีการวางแผน รู้จกัคิดไตร่ตรอง มีความรับผิดชอบในตนเอง ส่วนเด็กท่ีมา

จากครอบครัวท่ีเล้ียงดูแบบไม่มีเหตุผลจะขาดความเป็นตวัของตวัเอง ขาดทกัษะในการแกปั้ญหา 

ขาดความรับผดิชอบ และความคิดฝันต่าง ๆ อยูใ่นวงจาํกดั และงานวิจยัของดวงเดือน พนัธุมนาวิน 

และเพญ็แข ประจนปัจนึก (2520: 15) พบวา่การท่ีใหเ้ด็กรู้วา่การท่ีพ่อแม่ หรือผูใ้กลชิ้ดส่งเสริมหรือ

ขดัขวางพฤติกรรมบางอยา่งนั้นอยูบ่นรากฐานของเหตุผล และความรัก ความหวงัดี แต่ถา้การอบรม

เด็กแบบไม่คงเส้นคงวา่ใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผลจะส่งผลให้เด็กไม่อาจตดัสินใจไดว้า่พฤติกรรมใด

ควรกระทาํ พฤติกรรมใดไม่ควรกระทาํ ทาํให้ในท่ีสุดเด็กจะเกิดความคบัขอ้งใจจนกลายเป็นคน

กา้วร้าว 
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3.4 การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร ไม่ไดรั้บคดัเลือกเขา้สู่สมการจึงเป็นตวัแปรท่ีไม่ไดเ้ขา้

ร่วมกบัตวัแปรอ่ืนในการทาํนายการคิดอย่างมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 อย่างไรก็ตามเม่ือ

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับการคิดอย่างมีเหตุผล พบว่า มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .529)  แสดงวา่ หากนกัเรียนมีการ

เปิดรับขอ้มูลข่าวสารมากก็จะมีการคิดอยา่งมีเหตุผลมากไปดว้ย เน่ืองจากการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร

มีความสัมพนัธ์กบัการคิดอย่างมีเหตุผลน้อยกว่าตวัแปรอ่ืน ๆ อธิบายไดว้่า นกัเรียนมีการเปิดรับ

ขอ้มูลจากส่ือท่ีมีความสนใจ ทั้งน้ีส่ือท่ีนกัเรียนรับอาจเป็นส่ือท่ีมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ จึง

ทาํให้นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากส่ือไม่เต็มท่ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของมูลนิธิส่ือมวลชนศึกษา 

(มูลนิธิส่ือมวลชนศึกษา 2555)  เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของวยัรุ่นต่าง

กลุ่ม” ท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัวยัรุ่นช่วงอายุ 15-20 ปี พบว่า 

วยัรุ่นส่วนใหญ่มกัเปิดรับส่ือมากกวา่ 1 ประเภทในเวลาเดียวกนั เช่น การฟังวิทยุพร้อมเล่นเกม และ

การเล่นอินเทอร์เน็ตพร้อมดูโทรทศัน์ ทั้งวยัรุ่นส่วนใหญ่นิยมเปิดรับเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม

มากกวา่ฟรีทีว ี สําหรับบุคคลตน้แบบของวยัรุ่นท่ีปรากฏในส่ือ คือ ดารา นกัร้อง และผูมี้ช่ือเสียง 

ดงันั้นการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียนจึงไม่เป็นตวัแปรทาํนายการคิดอยา่งมีเหตุผล 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

จากการวจัิยคร้ังนี ้ผู้วจัิยมีข้อเสนอแนะ 2 ด้าน ได้แก่ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลทีไ่ด้จากการวจัิย 

1.1 จากผลการวิจยั พบว่า การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนเป็นตวัแปร

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํนายการคิดอย่างมีเหตุผล ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถกระทาํได ้

ดงัน้ี  

1.1.1 โรงเรียนควรมีการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด 

ปลอดโปร่ง และจดัมุมส่งเสริมการคิดในชั้นเรียน เช่น  จดัมุมคาํถามท่ีเก่ียวกบัความรู้รอบตวั เพื่อ

เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดส้ามารถคน้ควา้ และหาคาํตอบท่ีถูกตอ้ง  

1.1.2 โรงเรียนควรมีนโยบายส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล โดยจดักิจกรรม

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทั้งในหลกัสูตร และนอกหลกัสูตร เช่น การโตว้าที การตอบปัญหาทาง

วทิยาศาสตร์ หรือ การบาํเพญ็ประโยชน์ใหก้บัโรงเรียน หรือสังคม 
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1.1.3 ครูควรส่งเสริมให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม โดย

สอดแทรกเน้ือหาในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียน การปฏิบติัตนในโรงเรียน 

และการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  

1.1.4 ครูควรมีการเสริมแรงนกัเรียน เม่ือนกัเรียนมีการกระทาํท่ีเหมาะสม เช่น 

การใหร้างวลั การใหค้าํชมเชย และการช่ืนชมยกยอ่ง  

1.2 จากผลการวจิยั พบวา่ สัมพนัธภาพกบัเพื่อน เป็นตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ทาํนายการคิดอยา่งมีเหตุผล ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถกระทาํได ้ดงัน้ี  

1.2.1 โรงเรียนควรมีนโยบายในการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตร เพื่อให้นกัเรียนมี

การใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัในการทาํงาน เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และทศันคติใน

เร่ืองต่าง ๆ  

1.2.2 ครูควรจดักิจกรรมให้นักเรียนได้เกิดการทาํงาน และความรับผิดชอบ

ร่วมกนั โดยการจดักลุ่มทาํรายงาน การมอบหมายงาน และหนา้ท่ีในชั้นเรียน   

1.2.3 พ่อ แม่ หรือผูป้กครองควรให้ขอ้มูล เพื่อแนะนาํแนวทางการปฏิบติัตน

ระหวา่งนกัเรียนและเพื่อน โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัเพื่อน ให้คาํแนะนาํ

ในการวางตนกบัเพื่อน และสอนใหน้กัเรียนมีนํ้าใจช่วยเหลือเพื่อน  

1.3  การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล ตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํนายการคิด

อยา่งมีเหตุผล ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถกระทาํได ้ดงัน้ี 

1.3.1  พ่อ แม่ หรือผูป้กครองควรให้ขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน 

เพื่อใหน้กัเรียนสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียน การปฏิบติัตนในครอบครัว และ

การปฏิบติัตนร่วมกบัผูอ่ื้น 

1.3.2 พ่อ แม่ หรือผูป้กครองควรมีการสนองตอบความตอ้งการอย่างมีเหตุผล

โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมท่ีสนใจ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ภายใน

ครอบครัว เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้การแสดงออกทางความคิดอยา่งเหมาะสม 

1.3.3 พ่อ แม่ หรือผูป้กครองควรให้คาํชมเชย หรือช่ืนชมเม่ือนกัเรียนมีผลการ

เรียนดี มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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2.  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาการคิดอยา่งมีเหตุผลในกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น นกัเรียนอาชีวศึกษา และ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

2.2 นาํผลการวิจยัตวัแปรท่ีเขา้สมการไปทดลองใช้ในการสร้างโปรแกรม

แทรกแซงเพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมีเหตุผล 

2.3 ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเป็นปัจจยัส่งผลต่อการคิดอย่างมีเหตุผลของ

นกัเรียน เช่น การควบคุมตนเอง  การเลียนแบบ และสัมพนัธภาพกบัครอบครัว เป็นตน้  
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จาํนงค์ วิบูลยศ์รี. อิทธิพลทางภาษาต่อความคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2536. 

ฉวีวรรณ ใหม่คามิ “ความวิตกกงัวลในการสอบคดัเลือกเขา้สถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียน ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม” 

วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 

2541. 

ฉันทนา ภาคบงกช. “สอนให้เด็กคิดและการพฒันาทกัษะการคิดเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 

2528. 

ชิตาภา สุขพลาํ. การส่ือสารระหวา่งบุคคล. โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮาส์, 2548. 

ถาวร รอดเทศ. “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษาหาเหตุผลตามหลกัตรรกศาสตร์กบัความ

ซ่ือสัตย์ของเด็กไทย” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย      

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2523. 

ทิศนา เขมมณี และคณะ.  วทิยาการดา้นการคิด กระบวนการคิด. กรุงเทพฯ : สถาบนัพฒันาคุณภาพ

วชิาการ, 2544. 

เทียนทิพย์ ไชยฉัตรเชาวกุล. บทบาทของบิดาในทศันะของบุตรวยัรุ่น. กรุงเทพ ฯ : คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543. 

ทศัไนย วงศ์สุวรรณ. “ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาเหตุผล อารมณ์

และพฤติกรรมต่อความโกรธของนักเรียนวยัรุ่น” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์

มหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาการปรึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542.   

นงพงา ล้ิมสุวรรณ. เล้ียงลูกถูกวธีิ ชีวเีป็นสุข . กรุงเทพฯ : เมดอินโฟ, 2542. 
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นภเนตร ธรรมบวร. การพฒันาการคิดในเด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 2549. 

นิภา เลิศลือชาชยั.  “ผลของการบาํบดัแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ท่ีมีต่อความวติกกงัวล ในการ

สอบของนกัศึกษาเลขานุการ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยา

การศึกษา. บณัฑิตวทิยาลยั, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2532. 

นริศว ์ปรารมภ์. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการเผชิญปัญหาของเด็กนกัเรียนวยัรุ่นนุงเทพ

มหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์

ประยกุต ์บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2539. 

นาตยา ศรีวรนิมิต. “การเปิดรับส่ือ ความรู้ และทัศนคติของผูน้ําชุมชนต่อโครงการศูนย์วิจัย

นิวเคลียร์ องครักษ์.” วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. บณัฑิตวทิยาลยั,2541. 

ปนีตา นิตยาพร. “ความสัมพนัธ์เชิงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือมวลชนท่ีมีเน้ือหารุนแรงและ

สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวของวยัรุ่นชาย.” วิทยานิพนธ์ปริญญา

นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2543. 

ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ. การพฒันาการคิด.  กรุงเทพ: โรงพิมพห์า้งหุน้ส่วนจาํกดั, 2551. 

ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร. จิตวิทยาวยัรุ่น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2530. 

ปาณิสรา วฒันรัตน์. “การเปิดรับชม ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม ในการปฏิบติัตนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง จากรายการโทรทศัน์ “ชีวิตท่ีพอเพียง”: กรณีศึกษา เฉพาะกลุ่มสมาชิก

กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญา

ว า ร ส า ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า ก า ร บ ริ ห า ร ส่ื อ ส า ร ม ว ล ช น  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550. 
ปานชีวา นาคสิทธ์ิ. “การศึกษาเปรียบเทียบระดบัการพฒันาความคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการรับ

สารผ่านทกัษะการดูละครโทรทศัน์และการอ่านบทละครโทรทศัน์เร่ือง“สามก๊ก”ของ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2543. 

ปาริชาต นาคอ่อน. “การเปิดรับส่ือของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์

มหาบณัฑิต สาขาภาษาและวฒันธรรมเพื่อการส่ือสารและการพฒันา บณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัมหิดล, 2546.  
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ปราโมทย ์มลคลํ้า. “พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของผูน้าํครอบครัวในเขต

ปกครองทอ้งท่ี อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2551. 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคณะ. “ปัจจยัทางจิตนิเวศน์ท่ีเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กของมารดา

ไทย.” รายงานการวิจยัฉบบัท่ี 32 สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร, 2528.  

______. การวดัเหตุผลเชิงจริยธรรม ในชุดฝึกอบรมทางไกล หลกัสูตรการบริหารสําหรับหวัหนา้

ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค วิชาพฒันาจริยธรรมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา.กรุงเทพมหานคร : 

คณะสังคมศาสตร์ สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา. 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก. จริยธรรมของเยาวชนไทย. รายงานการวิจยั

กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร. 2520. 

ดวงเดือน มูลประดบั. “แรงสนบัสนุนทางสังคมต่อการปรับตวัของวยัรุ่นตอนตน้.” วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวทิยาลยัมหิดล, 2541. 

ดวงรัตน์ สบายยิง่. “การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณดว้ยการจดัการเรียนรู้ตาม

แนวโยนิโสมนสิการ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิการสอน 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549. 

ดุษฎี โยเหลา. รายงานการวิจยัเร่ือง การสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรม เล้ียงดูเด็กใน

ประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร. 2535. 

ตติยา ทุมเสน. “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคดัสรรกบัพฤติกรรมสุขภาพจิตของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์

วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2542   

เติมศกัด์ิ คทวณิช. “ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาการเรียนและวิธีเผชิญปัญหาทางการเรียนของ

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค

กรุงเทพฯ” ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต. สาขาจิตวิทยาการศึกษา บณัฑิต

วทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2540.  
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พรพิมล เจียมนครินทร์. พฒันาการวยัรุ่น. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพต์น้ออ้ แกรมม่ีจาํกดั, 2539.  

พรีเพชร แสงเทียน. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยั ท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์

การเล่นประกอบการใชค้าํถามของครูท่ีแตกต่างกนั. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร, 2534. 

พเยาว ์ผลภาค. “บทบาทของบิดา บทบาทของมารดา การปรับตวักบัเพื่อน กบัความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเองของวยัรุ่น.” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2539. 

พิชิต สนัน่เอ้ือ. “ผลของการฝึกคิดอยา่งมีวจิารณญาณและสอดแทรกในวิชาท่ีสอนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สกลนคร.” ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542. 

ภาษิณี ฮูเซ็น. “การเปรียบเทียบพฒันาการทางสังคม การอบรมเล้ียงดูและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ

เด็กท่ีไดรั้บการจดัการศึกษาโดยครอบครัวแบบบา้นเรียน และเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนปกติ.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาเอกจิตวทิยาพฒันาการ มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2547.  

ภทัรวรรณ อุ่มลออ. “การเปรียบเทียบผลของการให้คาํปรึกษาตามทฤษฎีเหตุผล – อารมณ์เป็นกลุ่ม

และรายบุคคลท่ีมีต่อทัศนคติต่อสารแอมเฟตามีนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนท่ายางวิทยา จงัหวดัเพชรบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขา

วชิาเอกจิตวทิยาและการแนะแนว มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2541. 

มณัฑนา นทีธาร. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวยัรุ่นในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่.”

วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากิจกรรมบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546. 
 

ยุค ศรีอาริยะ. วิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่.กรุงเทพฯ : สถาบนัวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถี

ทรรศน์, 2544.  

เยาวดี วิบูลยศ์รี. “อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและภูมิหลงัของเด็กท่ีมีต่อการพฒันาความคิดเชิง

เหตุผลในเด็กไทย : การวจิยัเชิงวเิคราะห์.” บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2529. 
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รววิรรณ พละศกัด์ิ. “ปัจจยัชีวสังคมและการอบรมเล้ียงดูท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดอยา่ง

มีเหตุผลรอบดา้นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม.” 

ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาพฒันาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒประสานมิตร, 2550.  

ระพินทร์ ฉายวิมล. “รูปแบบการพฒันาความสามารถทางการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงอุปมา-อุปไมย

ดา้นภาษา ตามแนวทฤษฎีของสเติร์นเบอร์ก.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา

จิตวทิยาการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2535. 

รุ่งชีวา สุขดี. “การศึกษาผลการออกแบบทดลองในการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6”. 

ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศรีนครินทวิโรฒ ประสานมิตร, 2531. 

รัดใจ เปียแกว้. “ปัจจยัทางครอบครัวท่ีมีผลต่อความสามารถทางอารมณ์ของวยัรุ่นตอนตน้.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บณัฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545. 

รับขวญั ภูษาแกว้. “ผลของการศึกษาเชิงจิตวทิยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อการ

ควบคุมตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา

จิตวทิยาการปรึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544. 

ลกัขณา สริวฒัน์. การคิด. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549. 

วนิช สุธารัตน์. ความคิดและความคิดสร้างสรรค.์  กรุงเทพฯ : สุวริียาสาสน์, 2546. 

วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ. จิตวิทยาการปรับตวั. กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวิชาการ, 

2545.   

วารุณี นวลจนัทร์. “ผลของการจดัศิลปสร้างสรรคแ์บบต่อเติมผลงานท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวยั” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร, 2539. 

วนิยั ดาํสุวรรณ. การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน.  กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพแ์มค็, 2548. 

วรีพร ตนัชชัวาล. “อิทธิพลของนิทานท่ีมีต่อการคิดเชิงตรรกศาสตร์ของเด็กท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดู

แตกต่างกนั”  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2526.    

วฒันาพร งบัทุกข.์ เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิก, 2545.  
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วลัลภา โคสิตานนท์. “ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 

และพฤติกรรมต่อการลดความวา้เหว่ในผูสู้งอาย.ุ” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาวชิา จิตวทิยาการปรึกษา คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542. 

วรรณา เปล่ียนพุ่ม. “ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนกัเรียนมธัยมชั้นศึกษาปีท่ี 4 ในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 

3.” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาการวิจยัและสถิติทางการศึกษา บณัฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2552.   

ศศิธร ลีบ่อน้อย. “ปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการศึกษาและการสอน (มธัยมศึกษา) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 2547 

ศิริลกัษณ์ ศรีรุ่งเรือง. “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการกบัความสามารถในการ

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2” 

วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา บัณฑิต

วทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2552. 

ศิริอร นพกิจ. “เอกลกัษณ์แห่งตน การอบรมเล้ียงดู และจิตลกัษณะบางประการของนกัเรียนท่ีมี

พฤติกรรมปกติและนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเป็นปัญหา.” วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา

มหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาพฒันาการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 2545 

ศรีเรือน แกว้กงัวาล. จิตวิทยาพฒันาการชีวิตทุกช่วงวยัเล่ม 2 วยัรุ่น – วยัสูงอายุ. กรุงเทพฯ : โรง

พิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549. 

ศรัณยา พิภพภิญโญ. “การเปิดรับส่ือมวลชนและส่ือบุคคลกบัการเลือกคณะและสถาบนัเพื่อศึกษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2542. 

สกณัฑ์ วิแกว้มรกต. “ความคาดหวงัในการเรียนและสัมพนัธภาพในครอบครัวกบัความวิตกกงัวล

ในการเรียนและการเผชิญปัญหาของนิสิตชั้นปี 2 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ ประสาน

มิตร.” วทิยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาพฒันาการ บณัฑิตวิทยาลยั

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2548. 

สมเจตน์ ไวยาการณ์. “รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถด้านการใช้เหตุผล”. 

ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร.2530. 
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สมสุข โถวเจริญ. “ความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยับรมราช

ชนนี ภาคใต.้”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวโิรฒ ประสานมิตร, 2541.  

สมศร เช้ือหิรัญ. คู่มือการปฏิบติัการเบ้ืองตน้ : การพยาบาลจิตเวช. พิมพค์ร้ังท่ี 5 .กรุงเทพฯ: โรง

พิมพอ์กัษรไทย, 2532. 

สถานพินิจคุม้ครองเด็กและเยาวชน จงัหวดันครปฐม. สถิติคดีอาญาและคดีครอบครัวสถานพินิจ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน จงัหวดันครปฐม.[ออนไลน์] เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 

2554 เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www2.djop.moj.go.th/sp7310/satiti.html 

สายพิณ บุญเรือน. “บทบาทของโรงเรียนและครอบครัวต่อการเล่นเกมออนไลน์: กรณีศึกษา

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิาพฒันามนุษยแ์ละสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549. 

สารภี ยงยนื. “การศึกษาความวติกกงัวลในการสอบของวยัรุ่นท่ีมีรูปแบบการอบรมเล้ียงดูตามการ

รับรู้ของตนเองท่ีแตกต่างกนั.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

จิตวทิยาพฒันาการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541. 

สีนวล จาํคาํ. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบกบัวธีิเผชิญความเครียด. ปริญญา

นิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. 

สุชา จนัทน์เอม. จิตวทิยาวยัรุ่น. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2529. 

สุพฒัน์ ธีรเวชเจริญชยั.  การศึกษารูปแบบการเผชิญความเครียดและเง่ือนไขการนาํไปสู่การฆ่าตวั

ตายของนิสิตนกัศึกษา ,ท่ีประชุมวชิาการกรมสุขภาพจิต คร้ังท่ี 5, พ.ศ. 2542. 

สุภาพร ลอยด์. “การควบคุมอิทธิพลส่ือมวลชนของครอบครัวกบัจิตลกัษณะท่ีสําคญัของเยาวชน

ไทย” รายงานการวจิยักรุงเทพมหานคร : สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนค

รินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2531. 

สุภาพรรณ โคตรจรัส. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการอบรมเล้ียงดูและพฤติกรรมส่วนบุคคล

ของวยัรุ่นไทย.” กรุงเทพมหานคร : ศูนยว์ิจยัวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวนัออก-ตะวนัตก คณะ

จิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545. 

สุมน อมรววิฒัน์.  การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพโ์อ

เดียนสโตร์, 2530. 

สุรพงษ ์ ชูเดช. “ผลของการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาท่ีมีต่อการพฒันาวินยัตนเองของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5.” วทิยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต การวจิยั

พฤติกรรมศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร. 2542.  
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สุรพล พยอมแยม้. ปฏิบติัการทางจิตวทิยาในงานชุมชน. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพส์หายพฒันาการ

พิมพ,์ 2545. 

________. จิตวทิยาสัมพนัธภาพ. กรุงเทพฯ : สหายพฒันาการพิมพ,์ 2548. 

สุรางค ์ โคว้ตระกลู.  จิตวทิยาการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี  5.  กรุงเทพมหานคร  :  สาํนกัพิมพ ์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2544. 

สุนิสา ละวรรณวงษ.์ “ปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผลต่อสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มสถาบนัราช

ภฏัเขตภูมิศาสตร์ตะวนัตก.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยา

การศึกษา ภาควชิาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543. 
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แบบสอบถามงานวจัิย 

เร่ือง  การคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนช่วงช้ันที ่4 

 โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9อาํเภอเมืองนครปฐม  

จังหวดันครปฐม 
 

 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 จดัทาํข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมใน

การศึกษาวจิยัเร่ือง “การคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม” โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียน 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวา่งเพื่อน   

 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

 ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียน 

 ในการตอบแบบสอบท่านไม่ตอ้งเขียนช่ือ – นามสกุล ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความ

เป็นจริงและครบถ้วนทุกขอ้ ขอ้มูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบัและจะนาํมา

ประมวลผลในภาพรวมเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอขอบคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

 

 

 

              

                เรวดี   นามทองดี 

         นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวทิยาชุมชน   

                                                 ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนกัเรียน  

 โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด โดยตอบเพียงคาํตอบ

เดียวในแต่ละขอ้ความ 

1. เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. แผนการเรียน ……………………………. 

4. ระดบัการศึกษาของบิดา 

 ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 

 ระดบัมธัยมศึกษา หรือเทียบเท่า 

 ระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

5. ระดบัการศึกษาของมารดา 

 ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 

 ระดบัมธัยมศึกษา หรือเทียบเท่า 

 ระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

6. อาชีพของผู้ปกครอง 

 ธุรกิจส่วนตวั 

 คา้ขาย 

 รับจา้ง 

 รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7. การพกัอาศัยกบัครอบครัว 

 อาศยัอยูก่บัพอ่และแม่ 

 อาศยัอยูก่บัพอ่หรือแม่ 

 อาศยัอยูก่บับุคคลอ่ืน 

8. กจิกรรมทีน่กัเรียนเข้าร่วมมากทีสุ่ด 

 กิจกรรมทางวชิาการ 

 กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 

 กิจกรรมดา้นดนตรี 

 กิจกรรมดา้นกีฬา 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ …………………… 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

คาํอธิบาย แบบสอบถามน้ีสอบถามเก่ียวกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร ใหน้กัเรียนประเมินการปฏิบติัในขอ้ความท่ี

กาํหนดใหต้ามความเป็นจริง โดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้เกณฑใ์นการเลือกตอบมีดงัน้ี 

มากท่ีสุด   หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

มาก               หมายถึง   นกัรียนมีการปฏิบติัในระดบัมาก 

ปานกลาง      หมายถึง   นกัเรียนมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 

นอ้ย              หมายถึง   นกัเรียนมีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด     หมายถึง   นกัเรียนมีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

1. นกัเรียนติดตามข่าวสารทางดา้นการศึกษามากกวา่ข่าวบนัเทิง       

2. นกัเรียนชอบอ่านข่าวการเมืองในหนงัสือพิมพ ์       

3.  นกัเรียนชอบอ่านข่าวดารา หรือข่าวซุบซิบดารา       

4. นกัเรียนเลือกดูรายการโทรทศัน์ท่ีจดัระดบัความเหมาะสมกบั

วยั 

      

5. นกัเรียนชอบอ่านบทความการดูแล รักษาสภาพแวดลอ้ม       

6. นกัเรียนชอบดูข่าวสถานการณ์ประจาํวนัทางโทรทศัน ์       

7. นกัเรียนชอบดูรายการสารคดี       

8. นกัเรียนติดตามอ่านข่าวทั้งในประเทศ และต่างประเทศทาง

อินเทอร์เนต 

      

9. นกัเรียนเขา้หอ้งสมุดคน้ควา้ขอ้มูลจากตาํรา       

10. นกัเรียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ       

11. นักเรียนเลือกรับข่าวสารจากส่ือท่ีมีความคิดเห็นเป็นไปใน

แนวทางเดียวกนักบันกัเรียน 

      

12. นกัเรียนชอบทดลองตอบปัญหาความรู้ท่ีพบทางโทรทศัน์       

13. นกัเรียนเช่ือข่าวท่ีไดรั้บโดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีนาํเสนอ       

14. นักเรียนประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยพูดคุยกับผูท่ี้มี

ความรู้ในประเด็น / เร่ืองนั้น ๆ 

      

15. นกัเรียนพิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูลจากความน่าเช่ือถือ

ของผูท่ี้ใหข้อ้มูล 
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การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

16. นกัเรียนเช่ือข่าวโดยพิจารณาจากความชอบส่วนตน       

17. นักเรียนพิจารณาความน่าเ ช่ือถือของข่าวสารโดยดูจาก

แหล่งขอ้มูล 

      

 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล   

คาํอธิบาย แบบสอบถามน้ีสอบถามเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล  ใหน้กัเรียนประเมินการปฏิบติัของพอ่

แม่ในการอบรมเล้ียงดูนกัเรียนตามความเป็นจริง โดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให้ เกณฑใ์นการ

เลือกตอบมีดงัน้ี 

มากท่ีสุด   หมายถึง พอ่แม่ หรือผูป้กครองมีการปฏิบติัตามขอ้ความในระดบัมากท่ีสุด 

มาก              หมายถึง  พอ่แม่ หรือผูป้กครองมีการปฏิบติัตามขอ้ความในระดบัมาก 

ปานกลาง     หมายถึง  พอ่แม่ หรือผูป้กครองมีการปฏิบติัตามขอ้ความในระดบัปานกลาง 

นอ้ย          หมายถึง  พอ่แม่ หรือผูป้กครองมีการปฏิบติัตามขอ้ความในระดบันอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด    หมายถึง  พอ่แม่ หรือผูป้กครองมีการปฏิบติัตามขอ้ความในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 

การอบรมเลีย้งดู 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

1. พ่อแม่ หรือผูป้กครองอธิบายให้นักเรียนเห็นความถูก / ผิดในการ

กระทาํ  

      

2. เม่ือนักเรียนไม่เข้าใจการเรียน พ่อแม่ หรือผูป้กครองแนะนําให้

นกัเรียนไปพบครู หรือผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองนั้น ๆ  

      

3. พ่อแม่ หรือผูป้กครองช้ีแจงให้นักเรียนคิดถึงความจาํเป็นในการใช้

จ่ายเงิน  

      

4. พอ่แม่ หรือผูป้กครองสอนใหน้กัเรียนมีสมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่       

5. พ่อแม่ หรือผูป้กครองแนะนาํนกัเรียนให้ดูแลสุขภาพดว้ยการออก

กาํลงักาย  

      

6. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอนให้นกัเรียนเป็นคนมีนํ้ าใจ ช่วยเหลือผูท่ี้

เดือดร้อนตามความสามารถของนกัเรียน  

      

7. พอ่แม่ หรือผูป้กครองใหข้อ้คิด หรือคาํแนะนาํในการเลือกคบเพ่ือน 

 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การอบรมเลีย้งดู 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

8. พ่อแม่ หรือผูป้กครองอธิบายให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการ

บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ 

      

9. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอนให้นักเรียนให้อภยัคนท่ียอมรับวา่ตนเอง

ผิด 

      

10. เม่ือทาํส่ิงของของผูอ่ื้นเสียหาย พ่อแม่ หรือผูป้กครองตกัเตือนให้

นกัเรียนรับผิดชอบต่อการกระทาํของตน  

      

11. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอนให้นกัเรียนมีความกตญั�ูต่อผูมี้พระคุณ 

ญาติผูใ้หญ่ ครู อาจารย ์

      

12. เม่ือผลการเรียนลดลง พ่อแม่ หรือผูป้กครองแนะนําให้นักเรียน

ทบทวนบทเรียนเพ่ิมข้ึน 

      

13. พ่อแม่ หรือผูป้กครองช้ีแจงให้นกัเรียนเห็นถึงผลเสียของการคบคน

ไม่ดี 

      

14. พ่อแม่ หรือผู ้ปกครองสอนให้ข้อคิดให้นักเรียนตระหนักถึง

ความสาํคญัของการมีมารยาทท่ีดี 

      

15. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอนการทาํงานบ้านเพ่ือให้นักเรียนรู้จัก

ช่วยเหลือครอบครัว 

      

16. พ่อแม่ หรือผูป้กครองตกัเตือนให้เห็นถึงโทษ และอนัตรายของการ

สูบบุหร่ี และด่ืมสุรา 

      

17. เม่ือเพ่ือน พ่ี / น้อง ทาํให้นกัเรียนไม่พอใจ พ่อแม่ หรือผูป้กครอง

เตือนใหน้กัเรียนระงบัอารมณ์โกรธ 

      

18. พ่อแม่ หรือผูป้กครองเตือนให้เห็นถึงผลเสียของการทาํให้ผูอ่ื้น

เดือดร้อน 

      

19. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอนไม่ให้นักเรียนพูดถึงผูอ่ื้นในทางไม่ดี

เพราะเป็นการทาํใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย 

      

20. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอนให้นักเรียนรู้จกัการประหยดัโดยการไม่

ใชเ้งินในส่ิงท่ีไม่จาํเป็น 

      

21. พ่อ แม่ หรือผูป้กครองส่งเสริมให้นักเรียนทํากิจกรรมท่ีไม่ทาํให้

ตนเองหรือผูอ่ื้นเดือดร้อน 

      

22. พอ่แม่ หรือผูป้กครองแนะนาํใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งทาํกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง หรือสงัคม 

 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การอบรมเลีย้งดู 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

23. พ่อแม่ หรือผูป้กครองแนะนาํให้นักเรียนวางตวัอย่างเหมาะสมกับ

เพ่ือนต่างเพศ 

      

24. เม่ือนักเรียนมีปัญหากับผู ้อ่ืน พ่อแม่ หรือผู ้ปกครองแนะนําให้

นกัเรียนพดูคุยปรับความเขา้ใจเพ่ือเป็นการลดความขดัแยง้ 

      

25. พ่อแม่ หรือผูป้กครองเตือนให้นักเรียนระมัดระวงัอันตรายเวลา

เดินทางคนเดียว 

      

26. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอนให้นักเรียนเก็บของเขา้ท่ีเดิมเพ่ือจะได้

หยบิใชง่้าย 

      

27. พ่อแม่ หรือผูป้กครองห้ามนักเรียนนาํส่ิงของท่ีเป็นของผูอ่ื้นมาเป็น

ของส่วนตน 

      

28. พ่อแม่ หรือผู ้ปกครองแนะนําให้นักเรียนซ้ือของท่ีจําเป็นหรือมี

ประโยชน์ในการใชส้อย 

      

29. พ่อแม่ หรือผูป้กครองช้ีแนะให้นกัเรียนเห็นประโยชน์ของการออม

เงิน 

      

30. เม่ือนักเรียนขอคาํปรึกษาเก่ียวกับปัญหาเร่ืองเรียน พ่อแม่ หรือ

ผูป้กครองจะใหค้วามสาํคญัในส่ิงท่ีนกัเรียนพดู 

      

31. พอ่แม่ หรือผูป้กครองอนุญาตให้นกัเรียนเลือกเรียนพิเศษในรายวิชา

ท่ีนกัเรียนไดค้ะแนนสอบไม่ดี 

      

32. พ่อแม่ หรือผูป้กครองอนุญาตให้นักเรียนไปเท่ียวกับเพ่ือน หากมี

ผูใ้หญ่ไปดว้ย 

      

33. พ่อแม่ หรือผูป้กครองจ่ายเงินเพ่ิมให้ถา้นักเรียนช้ีแจงความจาํเป็นท่ี

ตอ้งใช ้

      

34. พอ่แม่ หรือผูป้กครองสอนให้นกัเรียนออมเงินซ้ือของใชท่ี้ไม่จาํเป็น 

เช่น โทรศพัทมื์อถือ หรือเส้ือผา้ตามแฟชัน่ดว้ยตนเอง 

      

35. พ่อแม่ หรือผูป้กครองให้นักเรียนตดัสินใจเลือกกิจกรรมท่ีไม่เป็น

อนัตรายและเหมาะสมกบัวยั 

      

36. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอบถามความตอ้งการของนักเรียนในการ

เลือกสถานท่ีเท่ียว / พกัผอ่น 

      

37. เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนในครอบครัวพ่อแม่ หรือผูป้กครองให้นกัเรียนมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา 

 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การอบรมเลีย้งดู 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

38. เม่ือนักเรียนแสดงกิริยาไม่เหมาะสม พ่อแม่ หรือผูป้กครองจะให้

นกัเรียนอธิบายเหตุผลท่ีกระทาํก่อนดุหรือลงโทษ 

      

39. เม่ือนักเรียนมีปัญหา พ่อแม่ หรือผู ้ปกครองสอนให้นักเรียนคิด

แกปั้ญหาเองก่อนใหค้าํแนะนาํภายหลงั 

      

40. เม่ือนาํของมาใช ้พอ่แม่ หรือผูป้กครองมกัเก็บของใชเ้ขา้ท่ีเดิม       

41. พอ่แม่ หรือผูป้กครองไม่โตเ้ถียงอยา่งรุนแรง หรือทะเลาะกนัต่อหนา้

นกัเรียนหรือต่อหนา้ผูอ่ื้น 

      

42. พอ่ แม่ หรือผูป้กครองใชเ้งินอยา่งประหยดัโดยการเลือกซ้ือของใชท่ี้

จาํเป็น 

      

43. พ่อแม่ หรือผู ้ปกครองหลีกเล่ียงการใช้อารมณ์ในการพูดคุยกับ

นกัเรียน 

      

44. พอ่แม่ หรือผูป้กครองออมเงินไวใ้ชใ้นยามจาํเป็น       

45. พ่อแม่ หรือผูป้กครองพานักเรียนไปทาํบุญท่ีวดัในวนัสําคัญทาง

ศาสนา 

      

46. พอ่แม่ หรือผูป้กครองช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อน       

47. พอ่แม่ หรือผูป้กครองไม่นินทา / พดูจาวา่ร้ายผูอ่ื้นลบัหลงั       

48. พอ่แม่ หรือผูป้กครองไม่ส่งเสียงดงัรบกวนเพ่ือนบา้น       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามสัมพนัธภาพกบัเพือ่น 

คําอธิบาย แบบสอบถามน้ีเป็นการสอบถามเก่ียวกบัสัมพนัธภาพกบัเพ่ือน ให้นกัเรียนประเมินการปฏิบติัต่อกนั

ระหว่างนักเรียนและเพ่ือนตามความเป็นจริง โดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีกาํหนดให้ เกณฑ์ในการ

เลือกตอบมีดงัน้ี 

มากท่ีสุด   หมายถึง นกัเรียนและเพ่ือนมีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

มาก              หมายถึง  นกัเรียนและเพ่ือนมีการปฏิบติัในระดบัมาก 

ปานกลาง     หมายถึง  นกัเรียนและเพ่ือนมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 

นอ้ย             หมายถึง  นกัเรียนและเพ่ือนมีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด    หมายถึง  นกัเรียนและเพ่ือนมีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 

สัมพนัธภาพกบัเพือ่น 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

1. เม่ือเพ่ือนมีปัญหาคบัขอ้งใจ นักเรียนรับฟังปัญหา หรืออยู่เป็น

เพ่ือนจนกวา่เพ่ือนจะสบายใจ 

      

2. เม่ือมีเร่ืองเดือดร้อน นักเรียนและเพ่ือนให้ความช่วยเหลือกนั

ตามความสามารถ 

      

3. เม่ือตอ้งทาํงานร่วมกบัเพ่ือน นกัเรียนร่วมมือทาํงานกบักลุ่มดว้ย

ความเตม็ใจ 

      

4. นกัเรียนและเพ่ือนไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั       

5. นกัเรียนช่วยติวเพ่ือนในวชิาท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนนดี       

6. เม่ือเพ่ือนขาดเรียน นกัเรียนช่วยทบทวนบทเรียนให ้       

7. หากนกัเรียนสอบไดค้ะแนนตํ่า เพ่ือนจะช่วยอธิบายบทเรียนให ้       

8. หากเ พ่ือน รู้สึกไม่สบายใจ  นัก เ รียนพยายามพูด คุยหรือ

ปลอบโยนใหเ้พ่ือนรู้สึกดีข้ึน 

      

9. นักเรียนช้ีแจงให้เพ่ือนเห็นถึงโทษของการทําผิดกฎระเบียบ

โรงเรียน 

      

10. เม่ือเพ่ือนทะเลาะกนั นกัเรียนคิดหาวิธีในการปรับความเขา้ใจ

ระหวา่งเพ่ือนเพ่ือลดความขดัแยง้ 

      

11. เม่ือมีคนชักชวนเพ่ือน ด่ืมเหล้า หรือสูบบุหร่ีนักเรียนห้าม

ปรามเพ่ือน 

      

12. เม่ือมีเวลาวา่งนกัเรียนและเพ่ือนชกัชวนกนัเขา้หอ้งสมุด 

  

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
  141 

 

สัมพนัธภาพกบัเพือ่น 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

13. เม่ือทาํรายงานไม่ได ้นกัเรียนและเพ่ือนแบ่งงานกนัคน้ควา้

ขอ้มูลในการทาํรายงาน 

      

14. เพ่ือนเตือนนักเรียนเม่ือนักเรียนแสดงกิริยาไม่เหมาะสมต่อ

อาจารย ์

      

15. นักเรียนแนะนําให้เพ่ือนใช้เวลาว่างท่ีเป็นประโยช์ เช่น การ

ออกกาํลงักาย เล่นดนตรี หรืออ่านหนงัสือ 

      

16. นกัเรียนหา้มปรามเพ่ือนเม่ือเพ่ือนหนีเรียน        

17. เม่ือเพ่ือนบอกถึงนิสัยท่ีนกัเรียนตอ้งปรับปรุง นกัเรียนยอมรับ

ฟังโดยไม่โกรธ 

      

18. เ ม่ือได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเรียน/การศึกษาต่อ

มหาวทิยาลยั  นกัเรียนนาํขอ้มูลมาบอกเพ่ือน 

      

19. เม่ือนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากเพ่ือน  นักเรียน

พยายามรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน 

      

20. นกัเรียนและเพ่ือนสอบถามทุกข ์สุขของกนัและกนั       

 นกัเรียนและเพ่ือนใหค้วามเอ้ือเฟ้ือต่อกนั       

22. เม่ือใกลส้อบ นกัเรียนและเพ่ือนช่วยกนัทบทวนบทเรียน       

23. เม่ือมีเร่ืองไม่สบายใจ นกัเรียนและเพ่ือนเล่าปัญหาใหก้นัฟัง       

24. เม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงานกบัเพ่ือน นกัเรียนหลีกเล่ียง

การใชถ้อ้ยคาํรุนแรงกบัเพ่ือน 

      

25. เม่ือเพ่ือนทําคะแนนสอบได้ดี นักเรียนแสดงความยินดีกับ

เพ่ือนดว้ยความจริงใจ 

      

26. นักเรียนยกย่องชมเชยเพ่ือน เม่ือเพ่ือนทําประโยชน์ให้กับ

ส่วนรวม หรือทาํประโยชน์ใหก้บัโรงเรียน 

      

27. เพ่ือน ๆ ยอมรับในการปฏิบติัตนของนกัเรียน       

28. เพ่ือน ๆ มกัเลียนแบบการกระทาํท่ีดีของนกัเรียน       

29. เม่ือเพ่ือนมีเร่ืองผิดหวงั นกัเรียนปลอบโยนเพ่ือน       

30. เพ่ือนมักเสนอให้นักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มหรือตัวแทนชั้น

เรียน 

 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สัมพนัธภาพกบัเพือ่น 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

31. เม่ือเพ่ือนทาํคะแนนสอบได้ไม่ดี นักเรียนช้ีให้เพ่ือนเห็นถึง

ความสามารถท่ีมีอยู ่

      

32. เ ม่ือเ พ่ือนมีปัญหาท่ีทําให้เ พ่ือนของนักเรียนไม่สบายใจ 

นกัเรียนใหมุ้มมอง หรือแนวทางเพ่ือใหเ้พ่ือนรู้สึกดีข้ึน 

      

33. หากเพ่ือนท้อแท้ในการเรียน นักเรียนคอยกระตุน้ให้เพ่ือนมี

ความพยายามหรือความหวงั 

      

34. เม่ือนกัเรียนเห็นวา่เพ่ือนไม่สบายใจ นกัเรียนไม่ปล่อย หรือท้ิง

ใหเ้พ่ือนอยูค่นเดียวตามลาํพงั 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที ่5 แบบสอบถามการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

คําอธิบาย แบบสอบถามน้ีสอบถามเก่ียวกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนให้นกัเรียนประเมิน

ขอ้ความท่ีกาํหนดใหต้ามความเป็นจริง โดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้เกณฑใ์นการเลือกตอบ 

มีดงัน้ี 

มากท่ีสุด   หมายถึง  ครู หรือโรงเรียนมีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

มาก               หมายถึง   ครู หรือโรงเรียนมีการปฏิบติันระดบัมาก 

ปานกลาง      หมายถึง  ครู หรือโรงเรียนมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 

นอ้ย              หมายถึง   ครู หรือโรงเรียนมีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด     หมายถึง   ครู หรือโรงเรียนมีการปฏิบติัจากในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

1. ครูฝึกให้นักเรียนคิดโดยวิเคราะห์บทเรียน หรือสถานการณ์

ข่าวประจาํวนั 

      

2. ครูฝึกให้นักเรียนออกความคิดเห็นโดยการตั้ งคาํถามจาก

เหตุการณ์ประจาํวนั 

      

3. ครูคอยตกัเตือน เม่ือนกัเรียนทาํผิดกฎ ระเบียบของโรงเรียน        

4. โรงเรียนติดประกาศแจง้ข่าวการทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม 

      

5. ครูฝึกให้นักเรียนใชก้ารระดมสมองในการเม่ือตอ้งตดัสินใจ

ทาํงานร่วมกนั 

      

6. เ ม่ือเกิดอุปสรรคในการเรียน ครูแนะนําแนวทางให้กับ

นกัเรียน 

      

7. ครูฝึกให้นักเรียนทํางานอย่างมีขั้นตอนตามกระบวนการ

ทาํงานเพ่ือใหง้านมีประสิทธิภาพ 

      

8. ครูฝึกใหน้กัเรียนประเมิน หรือทาํนายผลของสถานการณ์       

9. ครูฝึกใหน้กัเรียนวางแผนการเรียน / วางแผนการศึกษาต่อดว้ย

ตนเอง โดยครูเป็นผูค้อยแนะนาํขอ้มูล 

      

10. ครูสอนใหน้กัเรียนวเิคราะห์ส่ิงท่ีพบเห็นในชีวติประจาํวนั       

11. โรงเรียนมีนโยบายหรือแนวทางการแนะแนวการศึกษาต่อ 

หรือเลือกสาขาวชิาเรียน 

      

12. ครูฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบในการกระทาํของตนเอง       

13. ครูกระตุน้ใหเ้พ่ือนท่ีเรียนดีช่วยใหข้อ้มูลเพ่ือนท่ีเรียนอ่อน       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

14. เม่ือนกัเรียนมีปัญหาไม่สบายใจ ครูแสดงความห่วงใย หรือให้

คาํแนะนาํ 

      

15. ครูสอนให้นักเรียนให้เกียรติ เคารพสถาบันของตนเองโดย

การมีกิริยา วาจา หรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

      

16. ครูสอนใหน้กัเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่หรือรู้จกัการแบ่งปัน

ใหเ้พ่ือน หรือผูด้อ้ยโอกาส 

      

17. หากนกัเรียนมีผลการเรียนไม่ดี ครูหาวธีิกระตุน้ให้นกัเรียนมี

ความพยายาม โดยการตั้งใจเรียน หรือทบทวนบทเรียนมากข้ึน 

      

18. ครูใหข้อ้คิด หรือขอ้แนะนาํท่ีดีในการดาํเนินชีวติ       

19. เม่ือนักเรียนทํางานผิด ครูอธิบายส่วนท่ีผิดพลาดเพ่ือให้

นกัเรียนนาํไปแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

      

20. ครูสอนใหน้กัเรียนประพฤติตนตั้งอยูใ่นศีลธรรม       

21. ครูสอนใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบโดยการช่วยเหลืองานใน

ชั้นเรียน หรือครู  

      

22. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามบทเรียนท่ีไม่เข้าใจ

ภายหลงัการจบบทเรียน 

      

23. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในหัวขอ้

ท่ีเรียน 

      

24. ครูให้ทาํงานกลุ่มโดยใหน้กัเรียนเลือกสมาชิกกลุ่มตามความ

พอใจ 

      

25. เม่ือนกัเรียนทาํผิดกฎ ระเบียบของโรงเรียน ครูคอยตกัเตือน

เพ่ือใหน้กัเรียนปรับปรุงตนเอง 

      

26. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นกัเรียนเลือก หรือตดัสินใจเขา้ร่วม

กิจกรรมท่ีนกัเรียนใหค้วามสนใจภายในโรงเรียน 

      

27. เม่ือนกัเรียนประพฤติตนอยูใ่นกฎระเบียบของโรงเรียน หรือ

ทาํความดี ครูใหค้าํชมเชย หรือยกยอ่งใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่นกัเรียน 

      

28. เม่ือนักเรียนทาํงานส่งทันตามกาํหนดเวลา ครูให้คาํชมเชย

นกัเรียน 

      

29. ครูสอนให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงาน หรือส่ิงท่ี

นกัเรียนใชค้วามสามารถทาํดว้ยตนเอง 

 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

30. ครูให้คะแนนความประพฤติกับนักเรียนท่ีตั้ งใจเรียน เข้า

หอ้งเรียนตรงเวลา หรือแต่งกายเรียบร้อย 

      

31. ครูสอนนกัเรียนใหมี้ความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู ่       

32. เม่ือนกัเรียนมีผลงาน / ผลการเรียนดี ครูใหร้างวลัแก่นกัเรียน       

33. ครูชมเชยนกัเรียนท่ีแสดงความกตญั�ู กตเวทีต่อ พ่อ แม่ ครู 

อาจารย ์

      

34. เม่ือนกัเรียนทาํขอ้สอบไดค้ะแนนไม่ดี ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนมี

ความเช่ือมัน่ในตนเองในการทาํขอ้สอบ 

      

35. ครูคอยเอาใจใส่ ดูแลเวลานกัเรียนการทาํกิจกรรมในโรงเรียน       

36. ครูชมเชยนักเรียนท่ีมีนํ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือทําตนเป็น

ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

      

37. โรงเรียนจดักิจกรรมใหน้กัเรียนแสดงความสามารถพิเศษ เช่น 

ศิลปะ กีฬา ดนตรี 

      

38. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมนกัเรียนใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

เช่น การอ่านหนงัสือนอกเวลา เล่นกีฬา เล่นดนตรี 

      

39. โรงเรียนส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสนใจดว้ยตนเอง       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที ่6 แบบสอบถามการคดิอย่างมเีหตุผล 

คําอธิบาย แบบสอบถามน้ีเป็นการสอบถามการคิดอยา่งมีเหตุผล ให้ท่านแสดงความคิดเห็นในแต่ละขอ้คาํถาม 

โดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดไว ้เกณฑใ์นการเลือกตอบมีดงัน้ี 

มากท่ีสุด       หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมากท่ีสุด 

มาก              หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัมาก 

ปานกลาง     หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบัปานกลาง 

นอ้ย             หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด    หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 

การคดิอย่างมเีหตุผล 

 

ระดบัความคดิ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

ด้านการเรียน 

1. เม่ือเลือกวชิาเรียนนกัเรียนวเิคราะห์ความสามารถ หรือความ

ถนดัของตนเองในการตดัสินใจ 

      

2. เม่ือผลการเรียนลดลง นกัเรียนวางแผนแบ่งเวลาในการอ่าน

หนงัสือเพ่ิมข้ึน 

      

3. นกัเรียนคาํนึงถึงกรอบเวลาในการทาํงาน เพ่ือให้งานเสร็จ

ตามเวลาท่ีกาํหนด  

      

4. ในการทาํขอ้สอบนกัเรียนวเิคราะห์ขอ้คาํถามอยา่งรอบคอบ

ก่อนการตอบ 

      

5. นักเรียนวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายเพ่ือ

ช่วยใหง้านมีประสิทธิภาพ   

      

6. เม่ือนกัเรียนทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มไม่ทนักาํหนด 

นกัเรียนประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเพ่ือนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

      

7. นกัเรียนประเมินว่าควรงดดูรายการโทรทศัน์ท่ีชอบเพ่ือใช้

เวลาสาํหรับอ่านหนงัสือเตรียมสอบ 

      

8. นักเรียนคิดว่าเม่ือถึงวนัสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบก่อน

เวลา เพ่ือจะไดมี้เวลาเตรียมตวัก่อนเขา้หอ้งสอบ 

      

9. นกัเรียนคิดว่าการท่ีทาํงานกลุ่มให้สําเร็จตามเป้าหมายตอ้ง

เกิดจากความสามคัคีของเพ่ือนทุกคน 

      

10. นกัเรียนเช่ือวา่ความรับผิดชอบของนกัเรียนมีความสาํคญัใน

การทาํงานร่วมกบัเพ่ือน 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 
  147 

 

การคดิอย่างมเีหตุผล 

 

ระดบัความคดิ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

11. นกัเรียนเช่ือว่าส่ิงผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานสามารถ

แกไ้ขได ้

      

12. เม่ือตอ้งทาํรายงานกลุ่มร่วมกบัเพ่ือน นกัเรียนพิจารณาแบ่ง

งานจากความสามารถหรือความถนดัของทุกคน   

      

13. เม่ือไม่เขา้ใจงานท่ีครูสั่ง นักเรียนคิดว่าควรถามครูเพ่ือให้

เกิดความชดัเจน 

      

14. นกัเรียนเช่ือวา่ในเวลาเรียนควรกระตือรือร้นทาํงานให้เสร็จ

ตามท่ีครูสัง่โดยไม่พดูคุย หรือเล่นกบัเพ่ือน 

      

15. นกัเรียนคิดวางแผนทาํงานท่ีรับผิดชอบโดยไม่เก่ียงงานให้

เพ่ือนทาํแทน 

      

16. ในการทาํงานร่วมกนั นักเรียนคิดว่าการพูดคุย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเป็นการลดความขดัแยง้ 

      

17. นักเรียนคิดว่าการทาํงานตอ้งมีการถอ้ยทีถอ้ยอาศัยซ่ึงกัน

และกนั 

      

18. นกัเรียนคิดวางแผนทาํการบา้น หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากโรงเรียนใหเ้สร็จก่อนไปทาํกิจกรรมอ่ืน 

      

19. เม่ือครูใหท้าํงานส่งในชั้นเรียนนกัเรียนประเมินเวลาทาํงาน

เพ่ือใหเ้สร็จในเวลาได ้

      

 นกัเรียนคิดวา่การแต่งกายเรียบร้อยเป็นการเคารพสถาบนั       

21. เม่ือไม่เขา้ใจในบทเรียน นักเรียนคิดว่าควรยกมือถามครู

เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในบทเรียน แทนการนัง่ฟังไปเร่ือย ๆ 

      

22. นัก เ รียนคิ ดว่าการมี ผลการ เ รี ยนดีนั้ น เ กิ ดจากควา ม

ขยนัหมัน่เพียรของนกัเรียน 

      

23. นักเรียนวิเคราะห์ส่ิงท่ีครูสอนเพ่ือเช่ือมโยงให้เกิดความ

เขา้ใจในบทเรียน 

      

24. นักเรียนเช่ือว่าการเข้าชั้ นเรียนก่อนเวลาท่ีครูสอนทําให้

นกัเรียนไดฟั้งครูสอนอยา่งครบถว้น 

      

25. นกัเรียนคิดวา่การพดูคุยกบัเพ่ือนในขณะท่ีครูกาํลงัสอนเป็น

การรบกวนสมาธิครูและเพ่ือนร่วมหอ้ง 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การคดิอย่างมเีหตุผล 

 

ระดบัความคดิ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

26. นกัเรียนไตร่ตรองไม่ใหถู้กตาํหนิหรือลงโทษ โดยไม่นาํงาน

อ่ืนมาทาํในขณะท่ีครูกาํลงัสอน 

      

27. เม่ือมีปัญหากบัเพ่ือน นักเรียนประเมินว่าควรระงบัอารมณ์

แทนการทะเลาะกบัเพ่ือน 

      

28. นักเรียนวางแผนมาโรงเรียนให้ทันเวลาเพ่ือแสดงออกถึง

ความรับผิดชอบ / ความมีระเบียบวนิยัในตนเอง 

      

29. เม่ือโรงเรียนมีกฎไม่ให้นักเรียนนําโทรศัพท์มือถือ หรือ

ส่ิงของมีค่าติดตวัมาโรงเรียน นักเรียนคิดวา่ควรปฏิบติัตามอย่าง

เคร่งครัด 

      

30. นกัเรียนไตร่ตรองวา่การนาํส่ิงของมีค่า หรือเงินจาํนวนมาก

มาโรงเรียน อาจทาํใหเ้กิดการสูญหาย หรือเป็นอนัตรายต่อตนเอง 

      

31. นักเรียนเช่ือว่ากิจกรรมท่ีดีต้องเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

      

32. เม่ือมีการเลือกตั้ งประธานนักเรียน นักเรียนประเมินท่ี

นโยบายในการพฒันาโรงเรียนมากกว่าหน้าตาหรือความชอบ

ส่วนตวั 

      

33. นกัเรียนประเมินกิจกรรมท่ีทาํร่วมกบัเพ่ือน โดยคาํนึงถึงการ

ไดมี้ส่วนร่วมช่วยเหลืองานมากกวา่การหวงัประโยชน์จากเพ่ือน 

      

34. นักเรียนคาํนึงถึงความสนใจในกิจกรรมมากกว่าการเลือก

ตามเพ่ือน 

      

35. นกัเรียนคิดวา่การใหค้วามร่วมมือกบัครูและเพ่ือนในการทาํ

กิจกรรมจะก่อใหเ้กิดความสามคัคี 

      

36. เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึน นักเรียนประเมินว่าการปรับความ

เขา้ใจกบัเพ่ือนดีกวา่การเลิกคบกนั 

      

37. นักเรียนวางแผนแบ่งเวลาในการทํากิจกรรม โดยไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อการเรียน 

      

2. ด้านการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

38. เม่ือพ่อ แม่ตกัเตือนนักเรียน นักเรียนประเมินว่าควรรับฟัง

ความคิดดีกวา่การโตเ้ถียง 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดบัความคดิ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

39. นกัเรียนห้ามใจไม่ซ้ือเส้ือผา้ท่ีตนอยากได ้โดยประเมินจาก

ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บมากกวา่จากความพอใจในส่ิงของ 

      

40. เ ม่ือมีเ ร่ืองไม่สบายใจ นักเ รียนคิดว่าการพูดคุย /  ขอ

คาํปรึกษาจากพอ่แม่ จะทาํใหน้กัเรียนมีทางแกปั้ญหาดีข้ึน 

      

41. เม่ือพ่อแม่มอบหมายให้ทํางานบ้าน นักเรียนวางแผนรีบ

ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จ ก่อนทาํกิจกรรมอ่ืน 

      

42. เม่ือทะเลาะกับพ่ี/น้อง นักเรียนคิดว่าควรหลีกเล่ียงการใช้

วาจาท่ีไม่สุภาพเพ่ือไม่ใหปั้ญหาลุกลาม 

      

43. นกัเรียนคิดวา่การแสดงกิริยาไม่พอใจต่อพ่อแม่ เป็นส่ิงท่ีไม่

เหมาะสมอยา่งยิง่ 

      

44. เม่ือพ่ี / นอ้งทาํของใชข้องนกัเรียนเสียหายดว้ยความไม่ตั้งใจ 

นกัเรียนคิดวา่การใหอ้ภยัจะเป็นการลดความขดัแยง้ 

      

45. นักเรียนคิดว่าการตะโกน / ใชค้าํไม่สุภาพกบัพ่ี / น้องเป็น

กริยาท่ีไม่ควรกระทาํ 

      

46. เม่ือพ่อแม่ซ้ือของมีค่าให้นักเรียน นักเรียนคิดว่าควรเก็บ

รักษาอยา่งระมดัระวงั 

      

47. เม่ือค่าใชจ่้ายท่ีผูป้กครองให้ไม่พอใช ้นักเรียนคิดวางแผน

ทาํงานหารายไดพิ้เศษ 

      

48. นกัเรียนพิจารณาวา่ควรหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีชวนนกัเรียนไปด่ืม

เหลา้ สูบบุหร่ี เท่ียวเตร่ หรือเล่นการพนนั 

      

49. เม่ือมีเร่ืองไม่สบายใจ นกัเรียนประเมินวา่การพดูคุยกบัเพ่ือน

ท่ีสนิทดีกวา่เก็บปัญหาไวค้นเดียว 

      

50. ในการเลือกคบเพ่ือนนักเรียนเช่ือสุภาษิตท่ีว่า “คบคนพาล

พาลพาไปหาผิด คบบณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล” 

      

51. นักเ รียนเช่ือว่าเ พ่ือนท่ีดีต้องเป็นเ พ่ือนท่ีคอยให้ความ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

      

52. เม่ือเพ่ือนเดือดร้อน นักเรียนคิดวางแผนให้ความช่วยเหลือ

เพ่ือนโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

      

53. นกัเรียนพิจารณาการเลือกคบเพ่ือนจากการกระทาํของเพ่ือน       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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54. นักเรียนเช่ือว่าการออกกําลงักายทําให้นักเรียนมีสุขภาพ

แขง็แรง 

      

55. นกัเรียนประเมินวา่การเล่นดนตรี ดูหนงั หรือการกาํลงักาย 

เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมมากกวา่การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ 

      

56. นักเรียนเช่ือว่าการทําบุญ / ฟังธรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วย

พฒันาจิตใจใหสู้งข้ึน 

      

57. นกัเรียนช่วยเหลือสงัคมโดยการประเมินจากความสามารถท่ี

ตนมี 

      

58. นกัเรียนพิจารณาวา่ไม่ควรเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัอบายมุขเพราะ

นาํตนไปสู่ทางเส่ือม 

      

59. นกัเรียนไตร่ตรองวา่กิจกรรมท่ีดีตอ้งไม่เป็นกิจกรรมท่ีส่งผล

เสียต่อตนเองหรือครอบครัว 

      

60. นกัเรียนคาํนึงถึงความปลอดภยัโดยไม่ไปเท่ียวเล่นในเวลา

กลางคืน 

      

61. นกัเรียนประเมินวา่กิจกรรมท่ีดีตอ้งไม่เป็นกิจกรรมท่ีส่งผล

เสียต่อการเรียนหรือทาํใหไ้ดรั้บอนัตราย 

      

62. นักเรียนเช่ือว่าการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ทาํให้

สุขภาพดี 

      

63. นกัเรียนคิดวา่ควรแกปั้ญหาดว้ยตนเองก่อนพ่ึงผูอ่ื้น       

64. นกัเรียนคิดวางแผนอยา่งรอบคอบก่อนใชเ้งิน       

65. เม่ือตอ้งการซ้ือส่ิงของท่ีอยากได ้นกัเรียนคิดวางแผนเก็บเงิน

ซ้ือของดว้ยตนเองแทนการรบกวนผูป้กครอง 

      

66. เม่ือนักเรียนไปเท่ียวกับเพ่ือน นักเรียนคิดว่าควรคาํนึงถึง

ความห่วงใยของพอ่แม่ 

      

67. นกัเรียนไม่ด่ืมเหลา้ / สูบบุหร่ี โดยคาํนึงถึงโทษท่ีไดรั้บ       

68. นกัเรียนคิดวางแผนติวหนงัสือกบัเพ่ือนมากกวา่การไปเท่ียว

เตร่ 

      

69. นกัเรียนหลีกเล่ียงคบเพ่ือนท่ีมัว่สุม เพราะคาํนึงถึงผลเสียท่ี

เกิดข้ึน 

      

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ผลการวเิคราะห์ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิยรายข้อ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ส่วนที ่2 แบบสอบถามการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

คาํอธิบาย แบบสอบถามน้ีสอบถามเก่ียวกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร ใหน้กัเรียนประเมินการปฏิบติัในขอ้ความท่ี

กาํหนดใหต้ามความเป็นจริง โดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้
 

ข้อคาํถาม x̄ S.D ค่าระดบั 

ด้านการเลอืกรับส่ือ 

1. นกัเรียนติดตามข่าวสารทางดา้นการศึกษามากกวา่ข่าวบนัเทิง 

 

3.58 

 

.913 

 

มาก 

2. นกัเรียนชอบอ่านข่าวการเมืองในหนงัสือพิมพ ์ 3.07 1.145 ปานกลาง 

3.  นกัเรียนชอบอ่านข่าวดารา หรือข่าวซุบซิบดารา 3.39 1.230 ปานกลาง 
4. นกัเรียนเลือกดูรายการโทรทศัน์ท่ีจดัระดบัความเหมาะสมกบัวยั 3.75 .901 มาก 
5. นกัเรียนชอบอ่านบทความการดูแล รักษาสภาพแวดลอ้ม 3.60 1.011 มาก 
6. นกัเรียนชอบดูข่าวสถานการณ์ประจาํวนัทางโทรทศัน ์ 3.89 .915 มาก 

7. นกัเรียนชอบดูรายการสารคดี 3.80 1.048 มาก 

8. นกัเรียนติดตามอ่านข่าวทั้งในประเทศ และต่างประเทศทางอินเทอร์

เนต 

3.47 1.113 ปานกลาง 

9. นกัเรียนเขา้หอ้งสมุดคน้ควา้ขอ้มูลจากตาํรา 3.26 1.001 ปานกลาง 
10. นกัเรียนอ่านหนงัสือเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 3.64 .960 มาก 

ด้านการวเิคราะห์ พจิารณาข้อเทจ็จริงจากส่ือ 

11. นกัเรียนเลือกรับข่าวสารจากส่ือท่ีมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทาง

เดียวกนักบันกัเรียน 

 

3.72 

 

.880 

 

มาก 

12. นกัเรียนชอบทดลองตอบปัญหาความรู้ท่ีพบทางโทรทศัน์ 3.43 1.043 ปานกลาง 
13. นกัเรียนเช่ือข่าวท่ีไดรั้บโดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีนาํเสนอ 3.66 .846 มาก 
14. นกัเรียนประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยพูดคุยกบัผูท่ี้มีความรู้ใน

ประเด็น / เร่ืองนั้น ๆ 

3.78 .888 มาก 

15. นกัเรียนพิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูลจากความน่าเช่ือถือของผู ้

ท่ีใหข้อ้มูล 

3.81 .826 มาก 

16. นกัเรียนเช่ือข่าวโดยพิจารณาจากความชอบส่วนตน 3.49 1.021 ปานกลาง 
17. นกัเรียนพิจารณาความน่าเช่ือถือของข่าวสารโดยดูจากแหล่งขอ้มูล 3.97 .807 มาก 

 
 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล   

คาํอธิบาย แบบสอบถามน้ีสอบถามเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล  ใหน้กัเรียนประเมินการปฏิบติัของพอ่

แม่ในการอบรมเล้ียงดูนกัเรียนตามความเป็นจริง โดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้ 

 
ข้อคาํถาม x̄ S.D ค่าระดบั 

1. พอ่แม่ หรือผูป้กครองอธิบายใหน้กัเรียนเห็นความถูก / ผิดในการกระทาํ  4.48 .689 มาก 

2. เม่ือนกัเรียนไม่เขา้ใจการเรียน พอ่แม่ หรือผูป้กครองแนะนาํให้นกัเรียนไป

พบครู หรือผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองนั้น ๆ  

3.89 

 

.889 มาก 

3. พอ่แม่ หรือผูป้กครองช้ีแจงใหน้กัเรียนเห็นถึงความจาํเป็นในการใชจ่้ายเงิน  4.34 .764 มาก 
4. พอ่แม่ หรือผูป้กครองสอนใหน้กัเรียนมีสมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่ 4.60 .649 มาก 
5. พอ่แม่ หรือผูป้กครองแนะนาํนกัเรียนใหดู้แลสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักาย  3.88 .945 มาก 
6. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอนให้นักเรียนเป็นคนมีนํ้ าใจ ช่วยเหลือผู ้ท่ี

เดือดร้อนตามความสามารถของนกัเรียน  

4.29 .779 

 

มาก 

7. พอ่แม่ หรือผูป้กครองใหข้อ้คิด หรือคาํแนะนาํในการเลือกคบเพ่ือน 4.17 .878 มาก 
8. พอ่แม่ หรือผูป้กครองอธิบายให้นกัเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการบริโภค

อาหารครบ 5 หมู่ 

3.74 .934 มาก 

9. พอ่แม่ หรือผูป้กครองสอนใหน้กัเรียนใหอ้ภยัคนท่ียอมรับวา่ตนเองผิด 4.14 .840 มาก 
10. เม่ือทาํส่ิงของของผูอ่ื้นเสียหาย พอ่แม่ หรือผูป้กครองตกัเตือนให้นกัเรียน

รับผิดชอบต่อการกระทาํของตน  

4.27 .793 มาก 

11. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอนให้นกัเรียนมีความกตญั�ูต่อผูมี้พระคุณ ญาติ

ผูใ้หญ่ ครู อาจารย ์

4.63 .639 มาก 

12. เม่ือผลการเรียนลดลง พ่อแม่ หรือผูป้กครองแนะนาํให้นกัเรียนทบทวน

บทเรียนเพ่ิมข้ึน 

4.27 .900 มาก 

13. พอ่แม่ หรือผูป้กครองช้ีแจงใหน้กัเรียนเห็นถึงผลเสียของการคบคนไม่ดี 4.26 .743 มาก 
14. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอนใหข้อ้คิดให้นกัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญั

ของการมีมารยาทท่ีดี 

4.34 .663 มาก 

15. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอนการทาํงานบา้นเพ่ือให้นกัเรียนรู้จกัช่วยเหลือ

ครอบครัว 

4.31 .810 มาก 

16. พ่อแม่ หรือผูป้กครองตกัเตือนให้เห็นถึงโทษ และอนัตรายของการสูบ

บุหร่ี และด่ืมสุรา 

4.33 .860 มาก 

17. เม่ือเพ่ือน พ่ี / นอ้ง ทาํใหน้กัเรียนไม่พอใจ พอ่แม่ หรือผูป้กครองเตือนให้

นกัเรียนระงบัอารมณ์โกรธ 

4.10 .858 มาก 

18. พอ่แม่ หรือผูป้กครองเตือนใหเ้ห็นถึงผลเสียของการทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 

 

4.13 .803 มาก 
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19. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอนไม่ให้นักเรียนพูดถึงผูอ่ื้นในทางไม่ดีเพราะ

เป็นการทาํใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย 

4.06 .817 มาก 

20. พอ่แม่ หรือผูป้กครองสอนใหน้กัเรียนรู้จกัการประหยดัโดยการไม่ใชเ้งิน

ในส่ิงท่ีไม่จาํเป็น 

4.40 .764 มาก 

21. พ่อ แม่ หรือผูป้กครองส่งเสริมให้นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ีไม่ทาํให้ตนเอง

หรือผูอ่ื้นเดือดร้อน 

4.21 .840 มาก 

22. พ่อแม่ หรือผูป้กครองแนะนําให้นักเรียนใช้เวลาว่างทาํกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง หรือสงัคม 

4.01 .871 มาก 

23. พ่อแม่ หรือผูป้กครองแนะนาํให้นกัเรียนวางตวัอย่างเหมาะสมกบัเพ่ือน

ต่างเพศ 

4.20 .898 มาก 

24. เม่ือนักเรียนมีปัญหากับผูอ่ื้น พ่อแม่ หรือผูป้กครองแนะนําให้นักเรียน

พดูคุยปรับความเขา้ใจเพ่ือเป็นการลดความขดัแยง้ 

4.09 .853 มาก 

25. พ่อแม่ หรือผูป้กครองเตือนให้นักเรียนระมดัระวงัอนัตรายเวลาเดินทาง

คนเดียว 

4.43 .803 มาก 

26. พอ่แม่ หรือผูป้กครองสอนให้นกัเรียนเก็บของเขา้ท่ีเดิมเพ่ือจะไดห้ยิบใช้

ง่าย 

4.33 .770 มาก 

27. พ่อแม่ หรือผูป้กครองห้ามนักเรียนนาํส่ิงของท่ีเป็นของผูอ่ื้นมาเป็นของ

ส่วนตน 

4.43 .771 มาก 

28. พอ่แม่ หรือผูป้กครองแนะนาํใหน้กัเรียนซ้ือของท่ีจาํเป็นหรือมีประโยชน์

ในการใชส้อย 

4.35 .763 มาก 

29. พอ่แม่ หรือผูป้กครองช้ีแนะใหน้กัเรียนเห็นประโยชน์ของการออมเงิน 4.44 .734 มาก 

30. เม่ือนกัเรียนขอคาํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองเรียน พ่อแม่ หรือผูป้กครอง

จะใหค้วามสาํคญัในส่ิงท่ีนกัเรียนพดู 

4.20 .839 มาก 

31. พ่อแม่ หรือผูป้กครองอนุญาตให้นักเรียนเลือกเรียนพิเศษในรายวิชาท่ี

นกัเรียนไดค้ะแนนสอบไม่ดี 

4.24 .958 มาก 

32. พ่อแม่ หรือผูป้กครองอนุญาตให้นักเรียนไปเท่ียวกบัเพ่ือน หากมีผูใ้หญ่

ไปดว้ย 

3.96 .986 มาก 

33. พอ่แม่ หรือผูป้กครองจ่ายเงินเพ่ิมใหถ้า้นกัเรียนช้ีแจงความจาํเป็นท่ีตอ้งใช ้ 4.32 .823 มาก 
34. พอ่แม่ หรือผูป้กครองสอนให้นกัเรียนออมเงินซ้ือของใชท่ี้ไม่จาํเป็น เช่น 

โทรศพัทมื์อถือ หรือเส้ือผา้ตามแฟชัน่ดว้ยตนเอง 

3.98 .989 มาก 

35. พอ่แม่ หรือผูป้กครองใหน้กัเรียนตดัสินใจเลือกกิจกรรมท่ีไม่เป็นอนัตราย

และเหมาะสมกบัวยั 

4.13 .797 มาก 
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36. พ่อแม่ หรือผูป้กครองสอบถามความตอ้งการของนกัเรียนในการเลือก

สถานท่ีเท่ียว / พกัผอ่น 

4.00 .960 มาก 

37. เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนในครอบครัวพ่อแม่ หรือผูป้กครองให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา 

3.87 .982 มาก 

38. เม่ือนกัเรียนแสดงกิริยาไม่เหมาะสม พอ่แม่ หรือผูป้กครองจะใหน้กัเรียน

อธิบายเหตุผลท่ีกระทาํก่อนดุหรือลงโทษ 

3.88 1.026 มาก 

39. เม่ือนกัเรียนมีปัญหา พอ่แม่ หรือผูป้กครองสอนให้นกัเรียนคิดแกปั้ญหา

เองก่อนใหค้าํแนะนาํภายหลงั 

4.00 .898 มาก 

40.  เม่ือนาํของมาใช ้พอ่แม่ หรือผูป้กครองมกัเก็บของใชเ้ขา้ท่ีเดิม 4.09 .918 มาก 

41. พ่อแม่ หรือผูป้กครองไม่โตเ้ถียงอย่างรุนแรง หรือทะเลาะกนัต่อหน้า

นกัเรียนหรือต่อหนา้ผูอ่ื้น 

4.02 1.015 มาก 

42. พ่อ แม่ หรือผูป้กครองใช้เงินอย่างประหยดัโดยการเลือกซ้ือของใช้ท่ี

จาํเป็น 

4.24 .768 มาก 

43. พอ่แม่ หรือผูป้กครองหลีกเล่ียงการใชอ้ารมณ์ในการพดูคุยกบันกัเรียน 4.00 .935 มาก 

44. พอ่แม่ หรือผูป้กครองออมเงินไวใ้ชใ้นยามจาํเป็น 4.32 .775 มาก 
45.  พอ่แม่ หรือผูป้กครองพานกัเรียนไปทาํบุญท่ีวดัในวนัสาํคญัทางศาสนา 4.11 .940 มาก 
46. พอ่แม่ หรือผูป้กครองช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อน 4.25 .776 มาก 

47. พอ่แม่ หรือผูป้กครองไม่นินทา / พดูจาวา่ร้ายผูอ่ื้นลบัหลงั 4.04 .839 มาก 

48. พอ่แม่ หรือผูป้กครองไม่ส่งเสียงดงัรบกวนเพ่ือนบา้น 4.27 .797 มาก 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามสัมพนัธภาพกบัเพือ่น 

คาํอธิบาย แบบสอบถามน้ีเป็นการสอบถามเก่ียวกบัสมัพนัธภาพกบัเพ่ือน ใหน้กัเรียนประเมินการปฏิบติัต่อกนั

ระหวา่งนกัเรียนและเพ่ือนตามความเป็นจริง โดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้
 

ข้อคาํถาม x̄ S.D ค่าระดบั 

1. เม่ือเพ่ือนมีปัญหาคับข้องใจ นักเรียนรับฟังปัญหา หรืออยู่เป็นเพ่ือน

จนกวา่เพ่ือนจะสบายใจ 

4.25 .697 มาก 

2. เม่ือมีเร่ืองเดือดร้อน นักเรียนและเพ่ือนให้ความช่วยเหลือกันตาม

ความสามารถ 

4.22 

 

.686 มาก 

3. เม่ือตอ้งทาํงานร่วมกบัเพ่ือน นกัเรียนร่วมมือทาํงานกบักลุ่มดว้ยความเต็ม

ใจ 

4.34 .706 มาก 

4. นกัเรียนและเพ่ือนไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั 4.19 .720 มาก 
5. นกัเรียนช่วยติวเพ่ือนในวชิาท่ีนกัเรียนสอบไดค้ะแนนดี 3.98 .831 มาก 
6. เม่ือเพ่ือนขาดเรียน นกัเรียนช่วยทบทวนบทเรียนให ้ 3.73 .934 มาก 
7. หากนกัเรียนสอบไดค้ะแนนตํ่า เพ่ือนจะช่วยอธิบายบทเรียนให ้ 3.98 .814 มาก 
1. 8. หากเพ่ือนรู้สึกไม่สบายใจ นักเรียนพยายามพูดคุยหรือปลอบโยนให้

เพ่ือนรู้สึกดีข้ึน 

4.29 .718 มาก 

2. 9. นกัเรียนช้ีแจงใหเ้พ่ือนเห็นถึงโทษของการทาํผิดกฎระเบียบโรงเรียน 3.84 .960 มาก 
10. เม่ือเพ่ือนทะเลาะกนั นักเรียนคิดหาวิธีในการปรับความเขา้ใจระหว่าง

เพ่ือนเพ่ือลดความขดัแยง้ 

3.99 .838 มาก 

11. เม่ือมีคนชกัชวนเพ่ือน ด่ืมเหลา้ หรือสูบบุหร่ีนกัเรียนหา้มปรามเพ่ือน 3.99 .949 มาก 
12. เม่ือมีเวลาวา่งนกัเรียนและเพ่ือนชกัชวนกนัเขา้หอ้งสมุด  3.36 1.084 มาก 
13. เม่ือทาํรายงานไม่ได ้นกัเรียนและเพ่ือนแบ่งงานกนัคน้ควา้ขอ้มูลในการ

ทาํรายงาน 

4.06 .785 มาก 

14. เพ่ือนเตือนนกัเรียนเม่ือนกัเรียนแสดงกิริยาไม่เหมาะสมต่ออาจารย ์ 3.80 .986 มาก 
15. นกัเรียนแนะนาํใหเ้พ่ือนใชเ้วลาวา่งท่ีเป็นประโยชน์ เช่น การออกกาํลงั

กาย เล่นดนตรี หรืออ่านหนงัสือ 

3.90 .866 มาก 

16. นกัเรียนหา้มปรามเพ่ือนเม่ือเพ่ือนหนีเรียน  3.82 .932 มาก 
17. เม่ือเพ่ือนบอกถึงนิสัยท่ีนกัเรียนตอ้งปรับปรุง นกัเรียนยอมรับฟังโดยไม่

โกรธ 

4.09 .783 มาก 

18. เม่ือได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการเรียน/การศึกษาต่อมหาวิทยาลยั  

นกัเรียนนาํขอ้มูลมาบอกเพ่ือน 

4.20 .767 มาก 

3. 19. เม่ือนกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากเพ่ือน  นกัเรียนพยายามรับ

ฟังความคิดเห็นของเพ่ือน 

4.20 .727 มาก 
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4. 20. นกัเรียนและเพ่ือนสอบถามทุกข ์สุขของกนัและกนั 4.10 .787 มาก 

5. 21. นกัเรียนและเพ่ือนใหค้วามเอ้ือเฟ้ือต่อกนั 4.28 .731 มาก 

22. เม่ือใกลส้อบ นกัเรียนและเพ่ือนช่วยกนัทบทวนบทเรียน 4.07 .872 มาก 
23. เม่ือมีเร่ืองไม่สบายใจ นกัเรียนและเพ่ือนเล่าปัญหาใหก้นัฟัง 4.16 .765 มาก 
24. เม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงานกบัเพ่ือน นักเรียนหลีกเล่ียงการใช้

ถอ้ยคาํรุนแรงกบัเพ่ือน 

4.11 .809 มาก 

25. เม่ือเพ่ือนทาํคะแนนสอบไดดี้ นกัเรียนแสดงความยนิดีกบัเพ่ือนดว้ยความ

จริงใจ 

4.28 .768 มาก 

26. นกัเรียนยกยอ่งชมเชยเพ่ือน เม่ือเพ่ือนทาํประโยชน์ให้กบัส่วนรวม หรือ

ทาํประโยชน์ใหก้บัโรงเรียน 

4.29 .697 มาก 

27. เพ่ือน ๆ ยอมรับในการปฏิบติัตนของนกัเรียน 4.13 .741 มาก 
28. เพ่ือน ๆ มกัเลียนแบบการกระทาํท่ีดีของนกัเรียน 3.76 .921 มาก 
6. 29. เม่ือเพ่ือนมีเร่ืองผิดหวงั นกัเรียนปลอบโยนเพ่ือน 4.20 .834 มาก 
30. เพ่ือนมกัเสนอใหน้กัเรียนเป็นตวัแทนกลุ่มหรือตวัแทนชั้นเรียน 3.59 .986 มาก 
31. เม่ือเพ่ือนทาํคะแนนสอบไดไ้ม่ดี นกัเรียนช้ีให้เพ่ือนเห็นถึงความสามารถ

ท่ีมีอยู ่

3.88 .831 มาก 

32. เม่ือเพ่ือนมีปัญหาท่ีทําให้เพ่ือนของนักเรียนไม่สบายใจ นักเรียนให้

มุมมอง หรือแนวทางเพ่ือใหเ้พ่ือนรู้สึกดีข้ึน 

4.05 .759 มาก 

33. หากเพ่ือนทอ้แทใ้นการเรียน นกัเรียนคอยกระตุน้ใหเ้พ่ือนมีความพยายาม

หรือความหวงั 

4.09 .793 มาก 

7. 34. เม่ือนกัเรียนเห็นวา่เพ่ือนไม่สบายใจ นกัเรียนไม่ปล่อย หรือท้ิงให้

เพ่ือนอยูค่นเดียวตามลาํพงั 

4.21 .786 มาก 
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ส่วนที ่5 แบบสอบถามการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

คาํอธิบาย แบบสอบถามน้ีสอบถามเก่ียวกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากโรงเรียนใหน้กัเรียนประเมิน

ขอ้ความท่ีกาํหนดใหต้ามความเป็นจริง โดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้
 

ข้อคาํถาม x̄ S.D ค่าระดบั 

1. ครูฝึกให้นักเรียนคิดโดยวิเคราะห์บทเรียน หรือสถานการณ์ข่าว

ประจาํวนั 

3.92 .805 มาก 

2. ครูฝึกให้นักเรียนออกความคิดเห็นโดยการตั้งคาํถามจากเหตุการณ์

ประจาํวนั 

3.77 .870 มาก 

3. ครูคอยตกัเตือน เม่ือนกัเรียนทาํผิดกฎ ระเบียบของโรงเรียน  4.30 .803 มาก 
4. โรงเรียนติดประกาศแจ้งข่าวการทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

4.03 .856 มาก 

5. ครูฝึกให้นักเรียนใช้การระดมสมองในการเม่ือตอ้งตดัสินใจทาํงาน

ร่วมกนั 

4.12 .789 มาก 

6. เม่ือเกิดอุปสรรคในการเรียน ครูแนะนาํแนวทางใหก้บันกัเรียน 4.06 .763 มาก 
7. ครูฝึกใหน้กัเรียนทาํงานอยา่งมีขั้นตอนตามกระบวนการทาํงานเพ่ือให้

งานมีประสิทธิภาพ 

4.07 .797 มาก 

8. ครูฝึกใหน้กัเรียนประเมิน หรือทาํนายผลของสถานการณ์ 3.86 .846 มาก 
9. ครูฝึกให้นักเรียนวางแผนการเรียน / วางแผนการศึกษาต่อดว้ยตนเอง 

โดยครูเป็นผูค้อยแนะนาํขอ้มูล 

4.04 .815 มาก 

10. ครูสอนใหน้กัเรียนวเิคราะห์ส่ิงท่ีพบเห็นในชีวติประจาํวนั 3.89 .830 มาก 
11. โรงเรียนมีนโยบายหรือแนวทางการแนะแนวการศึกษาต่อ หรือเลือก

สาขาวชิาเรียน 

4.03 .798 มาก 

12. ครูฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบในการกระทาํของตนเอง 4.19 .786 มาก 
13. ครูกระตุน้ใหเ้พ่ือนท่ีเรียนดีช่วยใหข้อ้มูลเพ่ือนท่ีเรียนอ่อน 4.08 .784 มาก 
14. เ ม่ือนักเ รียนมีปัญหาไม่สบายใจ ครูแสดงความห่วงใย หรือให้

คาํแนะนาํ 

3.90 .870 มาก 

15. ครูสอนให้นกัเรียนให้เกียรติ เคารพสถาบนัของตนเองโดยการมีกิริยา 

วาจา หรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

4.32 .760 มาก 

16. ครูสอนใหน้กัเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ หรือรู้จกัการแบ่งปันให้เพ่ือน 

หรือผูด้อ้ยโอกาส 

4.19 .775 มาก 

17. หากนักเรียนมีผลการเรียนไม่ดี ครูหาวิธีกระตุ ้นให้นักเรียนมีความ

พยายาม โดยการตั้งใจเรียน หรือทบทวนบทเรียนมากข้ึน 

 

4.08 .824 มาก 
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ข้อคาํถาม x̄ S.D ค่าระดบั 

18. เม่ือนักเรียนทาํงานผิด ครูอธิบายส่วนท่ีผิดพลาดเพ่ือให้นักเรียนนาํไป

แกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.12 .809 มาก 

19. ครูสอนใหน้กัเรียนประพฤติตนตั้งอยูใ่นศีลธรรม 4.25 .710 มาก 
20. ครูสอนใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบโดยการช่วยเหลืองานในชั้นเรียน 

หรือครู  

4.15 .737 มาก 

21. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดซ้กัถามบทเรียนท่ีไม่เขา้ใจภายหลงัการจบ

บทเรียน 

4.16 .764 มาก 

22. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ีเรียน 4.04 .819 มาก 

23. ครูใหท้าํงานกลุ่มโดยใหน้กัเรียนเลือกสมาชิกกลุ่มตามความพอใจ 4.13 .771 มาก 

24. เม่ือนักเรียนทําผิดกฎ ระเบียบของโรงเรียน ครูคอยตักเตือนเพ่ือให้

นกัเรียนปรับปรุงตนเอง 

4.28 .785 มาก 

25. โรงเรียนมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนเลือก หรือตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี

นกัเรียนใหค้วามสนใจภายในโรงเรียน 

4.13 .810 มาก 

26. เม่ือนกัเรียนประพฤติตนอยูใ่นกฎระเบียบของโรงเรียน หรือทาํความดี 

ครูใหค้าํชมเชย หรือยกยอ่งใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่นกัเรียน 

4.05 .843 มาก 

27. เม่ือนกัเรียนทาํงานส่งทนัตามกาํหนดเวลา ครูใหค้าํชมเชยนกัเรียน 3.93 .882 มาก 

28. ครูสอนให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงาน หรือส่ิงท่ีนักเรียนใช้

ความสามารถทาํดว้ยตนเอง 

4.12 .853 มาก 

29. ครูให้คะแนนความประพฤติกบันกัเรียนท่ีตั้งใจเรียน เขา้ห้องเรียนตรง

เวลา หรือแต่งกายเรียบร้อย 

4.11 .877 มาก 

30. ครูสอนนกัเรียนใหมี้ความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู ่ 4.10 .825 มาก 

31. เม่ือนกัเรียนมีผลงาน / ผลการเรียนดี ครูใหร้างวลัแก่นกัเรียน 3.90 .887 มาก 

32. ครูชมเชยนกัเรียนท่ีแสดงความกตญั�ู กตเวทีต่อ พอ่ แม่ ครู อาจารย ์ 4.09 .828 มาก 

33. เม่ือนักเรียนทาํขอ้สอบไดค้ะแนนไม่ดี ครูกระตุน้ให้นักเรียนมีความ

เช่ือมัน่ในตนเองในการทาํขอ้สอบ 

3.99 .871 มาก 

34. ครูคอยเอาใจใส่ ดูแลเวลานกัเรียนการทาํกิจกรรมในโรงเรียน 4.04 .829 มาก 

35. ครูชมเชยนกัเรียนท่ีมีนํ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือทาํตนเป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวม 

4.12 .815 มาก 

• 37. โรงเรียนจดักิจกรรมใหน้กัเรียนแสดงความสามารถพิเศษ เช่น ศิลปะ 

กีฬา ดนตรี 

4.21 .866 มาก 

38. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมนกัเรียนใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ เช่น การ

อ่านหนงัสือนอกเวลา เล่นกีฬา เล่นดนตรี 

4.13 .770 มาก 
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ข้อคาํถาม x̄ S.D ค่าระดบั 

39. โรงเรียนส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสนใจดว้ยตนเอง 4.04 .845 มาก 

 
ส่วนที ่6 แบบสอบถามการคดิอย่างมเีหตุผล 

คาํอธิบาย แบบสอบถามน้ีเป็นการสอบถามการคิดอยา่งมีเหตุผล ใหท่้านแสดงความคิดเห็นในแต่ละขอ้คาํถาม 

โดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดไว ้
 

ข้อคาํถาม x̄ S.D ค่า

ระดบั 

ด้านการเรียน 

1. เม่ือเลือกวชิาเรียนนกัเรียนวเิคราะห์ความสามารถ หรือความถนดัของตนเอง

ในการตดัสินใจ 

 

4.22 

 

.687 

 

มาก 

2. เม่ือผลการเรียนลดลง นกัเรียนวางแผนแบ่งเวลาในการอ่านหนงัสือเพ่ิมข้ึน 3.99 .831 มาก 
3. นกัเรียนคาํนึงถึงกรอบเวลาในการทาํงาน เพ่ือใหง้านเสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด  4.06 .829 มาก 
4. ในการทาํขอ้สอบนกัเรียนวเิคราะห์ขอ้คาํถามอยา่งรอบคอบก่อนการตอบ 4.08 .802 มาก 
5. นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือช่วยให้งานมี

ประสิทธิภาพ   

4.03 .831 มาก 

6. เม่ือนักเรียนทํางานท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่มไม่ทันกําหนด นักเรียน

ประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเพ่ือนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

4.02 .854 มาก 

7. นกัเรียนประเมินวา่ควรงดดูรายการโทรทศัน์ท่ีชอบเพ่ือใชเ้วลาสาํหรับอ่าน

หนงัสือเตรียมสอบ 

3.97 .922 มาก 

8. นักเรียนคิดว่าเม่ือถึงวนัสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลา เพ่ือจะได้มี

เวลาเตรียมตวัก่อนเขา้หอ้งสอบ 

4.18 .829 มาก 

9. นักเรียนคิดว่าการท่ีทาํงานกลุ่มให้สําเร็จตามเป้าหมายตอ้งเกิดจากความ

สามคัคีของเพ่ือนทุกคน 

4.39 .705 มาก 

10. นักเรียนเช่ือว่าความรับผิดชอบของนักเรียนมีความสําคัญในการทาํงาน

ร่วมกบัเพ่ือน 

4.30 .697 มาก 

11. นกัเรียนเช่ือวา่ส่ิงผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานสามารถแกไ้ขได ้ 4.22 .694 มาก 
12. เ ม่ือต้องทํารายงานกลุ่มร่วมกับเพ่ือน นักเรียนพิจารณาแบ่งงานจาก

ความสามารถหรือความถนดัของทุกคน   

4.13 .795 มาก 

13. เม่ือไม่เขา้ใจงานท่ีครูสัง่ นกัเรียนคิดวา่ควรถามครูเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน 4.21 .817 มาก 
14. นกัเรียนเช่ือวา่ในเวลาเรียนควรกระตือรือร้นทาํงานให้เสร็จตามท่ีครูสั่งโดย

ไม่พดูคุย หรือเล่นกบัเพ่ือน 

4.11 .773 มาก 
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ำนกัหอ
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ข้อคาํถาม x̄ S.D ค่า

ระดบั 

15. นกัเรียนคิดวางแผนทาํงานท่ีรับผิดชอบโดยไม่เก่ียงงานใหเ้พ่ือนทาํแทน 4.16 .775 มาก 

16. ในการทาํงานร่วมกนั นักเรียนคิดว่าการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง

กนัและกนัเป็นการลดความขดัแยง้ 

4.13 .792 มาก 

17. นกัเรียนคิดวา่การทาํงานตอ้งมีการถอ้ยทีถอ้ยอาศยัซ่ึงกนัและกนั 4.26 .724 มาก 
18. นกัเรียนคิดวางแผนทาํการบา้น หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายจากโรงเรียนให้

เสร็จก่อนไปทาํกิจกรรมอ่ืน 

4.08 .844 มาก 

19. เม่ือครูให้ทาํงานส่งในชั้นเรียนนกัเรียนประเมินเวลาทาํงานเพ่ือให้เสร็จใน

เวลาได ้

4.09 .761 มาก 

20. นกัเรียนคิดวา่การแต่งกายเรียบร้อยเป็นการเคารพสถาบนั 4.29 .812 มาก 
21. เม่ือไม่เขา้ใจในบทเรียน นักเรียนคิดว่าควรยกมือถามครูเพ่ือให้เกิดความ

เขา้ใจในบทเรียน แทนการนัง่ฟังไปเร่ือย ๆ 

4.08 .796 มาก 

22. นักเรียนคิดว่าการมีผลการเรียนดีนั้ นเกิดจากความขยนัหมั่นเพียรของ

นกัเรียน 

4.31 .723 มาก 

23. นกัเรียนวเิคราะห์ส่ิงท่ีครูสอนเพ่ือเช่ือมโยงใหเ้กิดความเขา้ใจในบทเรียน 4.12 .779 มาก 
24. นักเรียนเช่ือว่าการเขา้ชั้นเรียนก่อนเวลาท่ีครูสอนทาํให้นักเรียนได้ฟังครู

สอนอยา่งครบถว้น 

4.15 .782 มาก 

25. นักเรียนคิดว่าการพูดคุยกับเพ่ือนในขณะท่ีครูกําลงัสอนเป็นการรบกวน

สมาธิครูและเพ่ือนร่วมหอ้ง 

4.20 .841 มาก 

26. นักเรียนไตร่ตรองไม่ให้ถูกตาํหนิหรือลงโทษ โดยไม่นํางานอ่ืนมาทาํใน

ขณะท่ีครูกาํลงัสอน 

4.02 .800 มาก 

27. เม่ือมีปัญหากบัเพ่ือน นกัเรียนประเมินวา่ควรระงบัอารมณ์แทนการทะเลาะ

กบัเพ่ือน 

4.09 .790 มาก 

28. นกัเรียนวางแผนมาโรงเรียนให้ทนัเวลาเพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบ / 

ความมีระเบียบวนิยัในตนเอง 

4.13 .771 มาก 

29. เม่ือโรงเรียนมีกฎไม่ใหน้กัเรียนนาํโทรศพัท์มือถือ หรือส่ิงของมีค่าติดตวัมา

โรงเรียน นกัเรียนคิดวา่ควรปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

3.67 1.048 มาก 

30. นกัเรียนไตร่ตรองวา่การนาํส่ิงของมีค่า หรือเงินจาํนวนมากมาโรงเรียน อาจ

ทาํใหเ้กิดการสูญหาย หรือเป็นอนัตรายต่อตนเอง 

4.13 .847 มาก 

31. นกัเรียนเช่ือวา่กิจกรรมท่ีดีตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และส่วนรวม 

4.17 .832 มาก 

32. เม่ือมีการเลือกตั้งประธานนกัเรียน นกัเรียนประเมินท่ีนโยบายในการพฒันา

โรงเรียนมากกวา่หนา้ตาหรือความชอบส่วนตวั 

4.15 .851 มาก 
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33. นกัเรียนประเมินกิจกรรมท่ีทาํร่วมกบัเพ่ือน โดยคาํนึงถึงการไดมี้ส่วนร่วม

ช่วยเหลืองานมากกวา่การหวงัประโยชน์จากเพ่ือน 

4.15 .786 มาก 

34. นกัเรียนคาํนึงถึงความสนใจในกิจกรรมมากกวา่การเลือกตามเพ่ือน 4.02 .836 มาก 

35. นักเรียนคิดว่าการให้ความร่วมมือกับครูและเพ่ือนในการทาํกิจกรรมจะ

ก่อใหเ้กิดความสามคัคี 

4.22 .790 มาก 

36. เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึน นักเรียนประเมินว่าการปรับความเขา้ใจกบัเพ่ือน

ดีกวา่การเลิกคบกนั 

4.24 .785 มาก 

37. นกัเรียนวางแผนแบ่งเวลาในการทาํกิจกรรม โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ

เรียน 

4.05 .814 มาก 

2. ด้านการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

38. เม่ือพอ่ แม่ตกัเตือนนกัเรียน นกัเรียนประเมินวา่ควรรับฟังความคิดดีกวา่การ

โตเ้ถียง 

 

4.20 

 

.809 

 

 

มาก 

39. นกัเรียนหา้มใจไม่ซ้ือเส้ือผา้ท่ีตนอยากได ้โดยประเมินจากค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บ

มากกวา่จากความพอใจในส่ิงของ 

4.01 .950 มาก 

40. เม่ือมีเร่ืองไม่สบายใจ นกัเรียนคิดวา่การพูดคุย / ขอคาํปรึกษาจากพ่อแม่ จะ

ทาํใหน้กัเรียนมีทางแกปั้ญหาดีข้ึน 

4.27 .821 มาก 

41. เม่ือพ่อแม่มอบหมายให้ทํางานบ้าน นักเรียนวางแผนรีบทํางานท่ีได้รับ

มอบหมายใหเ้สร็จ ก่อนทาํกิจกรรมอ่ืน 

4.01 .850 มาก 

42. เม่ือทะเลาะกบัพ่ี/นอ้ง นกัเรียนคิดวา่ควรหลีกเล่ียงการใชว้าจาท่ีไม่สุภาพเพ่ือ

ไม่ใหปั้ญหาลุกลาม 

4.16 821 มาก 

43. นกัเรียนคิดวา่การแสดงกิริยาไม่พอใจต่อพ่อแม่ เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมอยา่ง

ยิง่ 

4.31 .800 มาก 

44. เม่ือพ่ี / นอ้งทาํของใชข้องนกัเรียนเสียหายดว้ยความไม่ตั้งใจ นกัเรียนคิดวา่

การใหอ้ภยัจะเป็นการลดความขดัแยง้ 

4.17 .806 มาก 

45. นกัเรียนคิดว่าการตะโกน / ใช้คาํไม่สุภาพกบัพ่ี / น้องเป็นกริยาท่ีไม่ควร

กระทาํ 

4.16 .791 มาก 

46. เ ม่ือพ่อแม่ซ้ือของมีค่าให้นักเ รียน นักเรียนคิดว่าควรเก็บรักษาอย่าง

ระมดัระวงั 

4.34 .754 มาก 

47. เม่ือค่าใชจ่้ายท่ีผูป้กครองให้ไม่พอใช ้นกัเรียนคิดวางแผนทาํงานหารายได้

พิเศษ 

3.91 .970 มาก 

48. นกัเรียนพิจารณาว่าควรหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีชวนนักเรียนไปด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ี 

เท่ียวเตร่ หรือเล่นการพนนั 

4.34 .762 มาก 
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49. เม่ือมีเร่ืองไม่สบายใจ นักเรียนประเมินว่าการพูดคุยกบัเพ่ือนท่ีสนิทดีกว่า

เก็บปัญหาไวค้นเดียว 

4.21 .820 มาก 

50. ในการเลือกคบเพ่ือนนักเรียนเช่ือสุภาษิตท่ีว่า “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด 

คบบณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล” 

4.27 .815 มาก 

51. นกัเรียนเช่ือวา่เพ่ือนท่ีดีตอ้งเป็นเพ่ือนท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 4.25 .859 มาก 

52. เม่ือเพ่ือนเดือดร้อน นกัเรียนคิดวางแผนให้ความช่วยเหลือเพ่ือนโดยไม่หวงั

ผลตอบแทน 

4.25 .758 มาก 

53. ในการเลือกคบเพ่ือน นกัเรียนพิจารณาการกระทาํของเพ่ือนท่ีไม่สร้างความ

เดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

4.25 .817 มาก 

54. นกัเรียนเช่ือวา่การออกกาํลงักายทาํใหน้กัเรียนมีสุขภาพแขง็แรง 4.32 .711 มาก 
55. นกัเรียนประเมินวา่การเล่นดนตรี ดูหนัง หรือการกาํลงักาย เป็นกิจกรรมท่ี

เหมาะสมมากกวา่การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ 

4.26 .802 มาก 

56. นกัเรียนเช่ือวา่การทาํบุญ / ฟังธรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาจิตใจใหสู้งข้ึน 4.42 .701 มาก 
57. นกัเรียนช่วยเหลือสงัคมโดยการประเมินจากความสามารถท่ีตนมี 4.23 .773 มาก 
58. นกัเรียนพิจารณาวา่ไม่ควรเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัอบายมุขเพราะนาํตนไปสู่ทาง

เส่ือม 

4.34 .762 มาก 

59. นกัเรียนไตร่ตรองว่ากิจกรรมท่ีดีตอ้งไม่เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลเสียต่อตนเอง

หรือครอบครัว 

4.29 .750 มาก 

60. นกัเรียนคาํนึงถึงความปลอดภยัโดยไม่ไปเท่ียวเล่นในเวลากลางคืน 4.27 .777 มาก 
61. นกัเรียนประเมินวา่กิจกรรมท่ีดีตอ้งไม่เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลเสียต่อการเรียน

หรือทาํใหไ้ดรั้บอนัตราย 

4.30 .791 มาก 

62. นกัเรียนเช่ือวา่การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ทาํใหสุ้ขภาพดี 4.32 .756 มาก 
63. นกัเรียนคิดวา่ควรแกปั้ญหาดว้ยตนเองก่อนพ่ึงผูอ่ื้น 4.24 .730 มาก 
64. นกัเรียนคิดวางแผนอยา่งรอบคอบก่อนใชเ้งิน 4.14 .807 มาก 
65. เม่ือตอ้งการซ้ือส่ิงของท่ีอยากได้ นักเรียนคิดวางแผนเก็บเงินซ้ือของด้วย

ตนเองแทนการรบกวนผูป้กครอง 

4.19 .879 มาก 

66. เม่ือนกัเรียนไปเท่ียวกบัเพ่ือน นกัเรียนคิดวา่ควรคาํนึงถึงความห่วงใยของพ่อ

แม่ 

4.32 .739 มาก 

67. นกัเรียนไม่ด่ืมเหลา้ / สูบบุหร่ี โดยคาํนึงถึงโทษท่ีไดรั้บ 4.46 .769 มาก 
68. นกัเรียนคิดวางแผนติวหนงัสือกบัเพ่ือนมากกวา่การไปเท่ียวเตร่ 4.06 .882 มาก 
69. นกัเรียนหลีกเล่ียงคบเพ่ือนท่ีมัว่สุม เพราะคาํนึงถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึน 4.41 .747 มาก 
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