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52256308 : สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน 
คาํสาํคญั :  พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ / การเห็นคุณค่าในตนเอง / ลกัษณะมุ่งอนาคต / การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก    
                  ครอบครัว / การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู / นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
  ศิริวิมล  ชูชีพวฒันา : พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อ.ดร.กมล  โพธิเยน็ , ผศ.ดร.นวลฉว ี ประเสริฐสุข และ ผศ.
ดร.สมทรัพย ์ สุขอนนัต.์  141 หนา้. 
 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู และพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน
ชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ 
ระดบัชนัเรียน  คะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภทของนักเรียน และการมีพืนทีในการเรียนรู้ 3) 
ศึกษาว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู้จากครูเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียน
สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล
ราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี จาํนวน  คน ไดม้าโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชนั สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มโดยใช้
การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent t-test วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญั
ของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู อยูใ่นระดบัมาก 
2. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ เมือจาํแนกตาม ระดบัชนัเรียน การติดตามดูแลการ

เรียนจากผูป้กครอง และการมีพืนทีในการเรียนรู้ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  เมือจาํแนกตาม 
เพศ ระดบัคะแนนเฉลีย และประเภทของนกัเรียน ไม่พบความแตกต่าง 

3. การเห็นคุณค่าในตนเอง การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู ลกัษณะมุ่งอนาคต และ การไดรั้บแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของ
โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ 60.1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
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 SIRIWIMON  CHUCHIPWATTHANA : LEARNING  INQUIRY  BEHAVIOR  OF  

JUNIOR  HIGH  SCHOOL  STUDENTS  OF  THE  SCHOOLS  OF  RATCHABURI  DIOCESE  IN  

RATCHABURI PROVINCE. THESIS ADVISORS: KAMOL PHOYEN, Ed.D., 

ASST.PROF.NUANCHAVEE PRASERTSUK, Ph.D. AND ASST.PROF.SOMSAP SOOKANAN, 

Ph.D.  141 pp. 

 

 The purposes of this research were 1) to study the junior high school students’ level of learning 

inquiry behavior, self- esteem, future-orientation, social support from family and learning atmosphere 

encouragement from teacher, 2) to compare the junior high school students’ learning inquiry behavior as classified by 

sex, level, GPA, parents’ monitoring for student’s studying, type of student and space for learning, 3) to determine junior 

high school students’ self-esteem, future-orientation, social support  from family and learning atmosphere encouragement 

from teachers as predictors of the junior high schools students’ learning inquiry behavior. Samples were 334 students of 

the schools of Ratchaburi Diocese in Ratchaburi Province derived by Stratified Random Sampling Technique. 

Instruments used to collect data were questionnaires construction by the researcher. Data were analyzed for percentage, 

mean (x ), standard deviation (S.D.), t-test, One-Way ANOVA and the Stepwise multiple Regression Analysis. 

 The results found that: 

1. Learning inquiry behavior, self-esteem, future-orientation, social support from family and learning 

atmosphere encouragement from teacher were at the high level. 

2. The junior high schools students’ learning inquiry behavior as classified by levels, parents’ monitoring for 

student’s studying and space for learning were different with statistical significance at .05. However, when classified by 

sex, GPA and types of students they were not significantly different. 

3. Self-esteem, learning atmosphere encouragement from teacher, future-orientation and social support from 

family predicted the junior high schools students’ learning inquiry behavior at the percentage of 60.1, with a statistical 

significance level of .001. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบันี สําเร็จลงไดด้ว้ยความเมตตาและกรุณาจาก อาจารย ์ดร. กมล โพธิเยน็ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นวลฉวี ประเสริฐ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมทรัพย ์สุขอนนัต ์และอาจารย ์

ดร. นงนุช โรจนเลิศ ทีให้คาํแนะนาํการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัซาบซึงในพระคุณเป็นอยา่ง

ยงิ และขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ลิขิต กาญจนาภรณ์ และ อาจารย์ ดร. อาดัม  

นีละไพจิตร อาจารยป์ระจาํวทิยาลยัราชสุดา มหาวทิยาลยัมหิดล ผูท้รงคุณวุฒิทีไดใ้ห้ความกรุณาแก่

ผูว้จิยัในการใหค้าํแนะนาํและตรวจสอบการเขียนวทิยานิพนธ์ฉบบันีไดส้มบูรณ์ยงิขึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. ณัฐพงศ์ชยั ไทรพงษ์พนัธ์ุ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จงัหวดัราชบุรี ทีไดใ้ห้ความกรุณาแก่ผูว้ิจยัในการตรวจสอบ

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 ขอขอบพระคุณบิดาและมารดาของขา้พเจา้ ทีเสียสละและเป็นกาํลงัใจในการศึกษาดว้ยดี

ตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา และ

โรงเรียนธีรศาสตร์ คุณครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ คุณครูปัญจพร ยอแซฟ และคุณครูโรงเรียนดรุณา

ราชบุรี ทีให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งครบถว้น บริบูรณ์ตามความเป็นจริงซึง

ทาํใหก้ารวจิยัครังนีมีความสมบูรณ์ 

 คุณค่าและประโยชน์ทีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขออุทิศบูชาพระคุณบิดา มารดา 

คณาจารย  ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านทีมอบสิงทีมีคุณค่าในชีวิตให้ผูว้ิจยัได้พบกบัความสําเร็จ

อยา่งทีมุ่งหวงั   
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้เป็นพฤติกรรมทีผูเ้รียนแสดงออกถึงความตงัใจ ความพอใจ ความ

กระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็น ความคิดริเริม ความเพียรพยายาม การแสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน ซึงเป็นคุณลกัษณะทีส่งเสริมให้นกัเรียนมีความตงัใจเรียน

และสนใจในการเรียนรู้สิงต่างๆ พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ยงัเป็นคุณลกัษณะทีส่งเสริมให้นกัเรียนสนใจ

หาความรู้เพือพฒันาตนเองและเป็นพืนฐานของการศึกษาในระดับทีสูงขึน ดังที พระสมชาย

ฐานวุฑโฒไดใ้ห้ความหมายของผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียนไวว้า่ ความเป็นผูฉ้ลาดรู้ คือ เป็นผูที้รู้จกัเลือกเรียน

ในสิงทีควรรู้ เป็นผูที้ไดศึ้กษาเล่าเรียนมามาก ไดย้ินไดฟั้งมามาก และเป็นคนช่างสังเกต ซึง

คุณสมบติัเหล่านีเป็นตน้ทางแห่งปัญญา ทาํให้เกิดความรู้สําหรับบริหารงานชีวิตและเป็นกุญแจไข

ไปสู่ความสุข ลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญ และทุกสิงทีเราปรารถนา (พระสมชาย ฐานวุฑโฒ, 

2533:51) ซึงสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552- 2559) ไดก้าํหนดนโยบายเพือ

มุ่งพฒันาคนและสังคม โดยรวม 3 ดา้น คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ทีตอ้งการสร้างเยาวชนของชาติ ใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มุ่งมนั ทีจะให้เยาวชนเป็นผูใ้ฝ่รู้
ใฝ่เรียน รู้จกัแสวงหาความรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน เพือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
สามารถสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้นาํไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพของตนเอง อนั
นาํไปสู่การเรียนรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ (อุดมศกัดิ พลอยบุตร, 2544: 2) 

 จากการทีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ของ

กระทรวงศึกษาธิการทีกาํหนดให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  ประการประกอบดว้ย รัก

ชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ซือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมนัในการทาํงาน รักความ

เป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ ซึงสํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขันพืนฐานกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความสําคัญของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ว่า 

คุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้เป็นลกัษณะทีสังคมตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียนในดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม จิตสาํนึก สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (สํานกัวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา 2553: 5) ซึงสอดคลอ้งกบัทีอารี พนัธ์มณี อารี พนัธ์มณี (2545: 15-16)  ทีกล่าวถึง

ความสาํคญัของคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นคุณลกัษณะทีสําคญัของผูเ้รียนทีควรส่งเสริมให้รักการ

เรียนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้ และตืนตวักบัสิงแปลกใหม่รอบตวั อยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหา

ความรู้ มีวิจารณญาณ เลือกตดัสินใจ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการ 
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ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ เกาะติดสถานการณ์ รู้จกัซกัถาม คน้หาคาํตอบ กระตือรือร้นต่อการ

เปลียนแปลงทีเกิดขึนดว้ยการติดตามข่าวสาร อ่านหนงัสือ ดูโทรทศัน์ เรียนรู้ในแบบต่างๆ อยา่ง

ต่อเนือง และมีทศันคติทีดีต่อการศึกษาตลอดชีวิต เพือทาํให้ชีวิตของผูเ้รียนมีความหมาย มีชีวิตชีวา 

ตลอดจนสําเร็จการศึกษา รับผิดชอบการงาน รับผิดชอบชีวิตของตนเอง สามารถปรับตนเองให้

ทนัสมยั ทนัยุคทนัเหตุการณ์ ทนัโลกและทนัต่อความเปลียนแปลง เพือให้สามารถอยูใ่นสังคมการ

เรียนรู้ ไดอ้ยา่งมีความสุข (อารี พนัธ์มณี, 2545: 15) 

นกัเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้นนัอยู่ในช่วงวยัรุ่น (ช่วงอายุ 13- 15 ปี) ซึงเป็นวยัทีมี

สติปัญญาทีพฒันาสูงขึน สามารถเรียนรู้ และเขา้ใจเหตุการณ์ต่างๆไดลึ้กซึงมากขึน เริมมีความคิด

ยา้ยจากการคิดเชิงรูปธรรมไปสู่การคิดแบบนามธรรม สามารถคิด วเิคราะห์ และสังเคราะห์สิงต่างๆ

ไดม้ากขึน แต่ในช่วงวยัรุ่นนนัยงัขาดความยงัคิด จะเกิดความสับสนเกียวกบับทบาทและสถานภาพ

ของตนเอง และความสับสนเกียวกบัการทีจะตอ้งมีภาระทีต้องมากขึนเช่น เรืองการเรียน (ลิขิต 

กาญจนาภรณ์, 2548: 35) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัครูผูส้อนในรงเรียนสังกดัสังฆ

มณฑลราชบุรี จังหวดัราชบุรี เรืองลักษณะของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี พบว่า นกัเรียนสนใจในกลุ่มเพือนมากกว่าครอบครัว มี

กิจกรรมนอกบา้นมากกวา่ในบา้น ครอบครัวเริมมีบทบาทลดลง นอกจากนนันกัเรียนยงัเกิดความ

วุน่วายใจ ขาดความรู้ ขาดทกัษะ ขาดการฝึกฝน ขาดการลองทาํผิดทาํถูกมาก่อน ขาดการไตร่ตรอง

ให้รอบคอบ และอาจรู้สึกเกียจคร้าน นกัเรียนตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง เริมแสดงออกถึงสิงตนเอง

ชอบ  สิงทีตนเองถนดั  ซึงจะแสดงถึงความเป็นตวัตนของเขาทีโดดเด่น เช่น วิชาทีชอบ  กีฬาทีชอบ

เล่น งานอดิเรก  การใชเ้วลาว่างให้เกิดความเพลิดเพลิน และเริมใช้เวลาส่วนใหญ่กบักลุ่มเพือนที

ชอบและสนิทสนม โดยเขาจะเลือกคบเพือนทีมีส่วนคลา้ยคลึงกนั หรือเขา้กนัได ้และจะเกิดการ

เรียนรู้และถ่ายทอดแบบอย่างจากกลุ่มเพือนเช่น แนวคิด ค่านิยม  การแสดงออกและการแกปั้ญหา

ในชีวติ แต่วยัรุ่นยงัขาดการใชเ้วลาวา่งใหเ้หมาะสมเช่น การใชเ้วลาในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และ

คุยโทรศัพท์วนัละหลายชัวโมง และการใช้เวลาว่างในการเทียวเล่นกับเพือน จนไม่มีเวลาทาํ

การบา้นและทบทวนบทเรียน ทาํให้นกัเรียนสนใจในการเรียนลดลงจนขาดพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

(ปัญจพร ยอแซฟ. สัมภาษณ์เมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2555)  

จากผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET- Ordinary National Education 

Test ) ซึงดาํเนินการจดัสอบโดย สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ (องค์การ

มหาชน) National Institute of Educational Testing Service- NIETS เพือใชว้ดัความรู้และความคิด

ของนกัเรียนในระดบั ประถมศึกษาปีที  6 มธัยมศึกษาปีที 3 และ มธัยมศึกษาปีที 6 โดยขอ้สอบ

ประกอบดว้ยเนือหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
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ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ

ศิลปะของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ประจาํปีการศึกษา 2553  ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี พบวา่ คะแนนสอบเฉลียวิชาภาษาไทยไดร้้อยละ 47.62 คะแนนเฉลียวิชา

สังคมศึกษาไดร้้อยละ 47.33 วิชาคณิตศาสตร์ไดค้ะแนนเฉลียร้อยละ 28.23 วิชาวิทยาศาสตร์ได้

คะแนนเฉลียร้อยละ 28.52 และวิชาศิลปะได้คะแนนเฉลียร้อยละ 30.28 โดยเฉพาะอย่างยิงวิชา

ภาษาองักฤษไดค้ะแนนเฉลียร้อยละ 21.92 ถึงแมว้่าคะแนนเฉลียสอบหลายรายวิชาจะมีคะแนนสูง

กวา่คะแนนเฉลียในระดบัจงัหวดัราชบุรีเช่น  เช่น คะแนนเฉลียวิชาภาษาไทยร้อยละ 43.92 คะแนน

เฉลียวิชาสังคมศึกษาร้อยละ 42.68 วิชาคณิตศาสตร์ไดค้ะแนนเฉลียร้อยละ 25.02 วิชาวิทยาศาสตร์

ไดค้ะแนนเฉลียร้อยละ 29.52 และวิชาศิลปะไดค้ะแนนเฉลียร้อยละ 28.94 และวิชาภาษาองักฤษได้

คะแนนเฉลียร้อยละ 15.74 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษา (องค์กรมหาชน) 2554)  แต่ก็ยงัไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ทีสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทีตอ้งการ

ให้นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 มีคะแนนสอบโอเน็ตในรายวิชาต่างๆไม่ตาํกว่าร้อยละ 50 (ไทย

โพสต,์ 2554)  

ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผูส้อนในรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 

จงัหวดัราชบุรี เรืองนกัเรียนประจาํ พบว่า โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรีทีเปิด

สอนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนตน้ และเปิดรับนกัเรียนทงัประเภทไปกลบัและประจาํมีจาํนวน 3 

โรงเรียน คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา และโรงเรียนธีรศาสตร์ 

นักเรียนประจาํอาศยัอยู่ในหอพกัแยกชายและหญิงอย่างเป็นสัดส่วนในบริเวณโรงเรียนทีมีครู

ประจาํหอพกัดูแลอยา่งใกลชิ้ด นกัเรียนมีโอกาสกลบับา้นเดือนละ 1-2 ครังและผูป้กครองสามารถ

มาเยยีมนกัเรียนทีหอพกัไดแ้ต่ควรเป็นช่วงวนัเสาร์-อาทิตยเ์พือไม่รบกวนเวลาเรียนและทาํการบา้น

ของนักเรียนประจาํ  นักเรียนมีตารางเวลาเพือให้เป็นคนตรงเวลาและรู้จักบริหารเวลา ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนตนเอง ในหอพกัมีห้องเรียนสําหรับนกัเรียนประจาํทาํให้นกัเรียนมีพืนทีใน

การทาํการบ้านและทบทวนบทเรียนอย่างเป็นสัดส่วนโดยมีครูประจาํหอพกัดูแลอย่างใกล้ชิด

เพือให้คาํแนะนาํเรืองการเรียน รวมทงันักเรียนประจาํมีโอกาสเรียนพิเศษทงัในช่วงเย็นของวนั

จนัทร์ถึงวนัพฤหสับดีและเชา้วนัเสาร์เพือปรับพืนฐานและเพิมความรู้ นกัเรียนประจาํมีเวลาในการ

ออกไปขา้งนอกเพือหาซือของใชจ้าํเป็นและอุปกรณ์การเรียนเพิมเติมสัปดาห์ละประมาณ 2 ชวัโมง 

นกัเรียนประจาํจึงมีเวลาในการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน แต่หากนกัเรียนประจาํ

แบ่งเวลาอย่างไม่เหมาะสมเช่น การใช้เวลาว่างในการพูดคุยและเล่นกบัเพือนมากเกินไป ทาํให้

นกัเรียนประจาํมีเวลาในการแสวงหาความรู้ ทาํการบา้น และทบทวนบทเรียนอาจนอ้ยลงและทาํให้
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งานไม่เรียบร้อยและไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน (ราชศักดิ จันทร์กลัด. สัมภาษณ์เมือวนัที 28 

มกราคม 2555)  

 ทงันีผูว้จิยัไดด้าํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  

จงัหวดัราชบุรี ในประเด็นเกียวกบัพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน สามารถสรุปไดว้า่ นกัเรียนชนั

มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี มีพฤติกรรมในชนัเรียน

คือ นกัเรียนสนใจเรืองการเรียนลดลง ดงัจะเห็นไดว้่า นกัเรียนไม่สนใจฟังครูในชนัเรียน นกัเรียน

ขาดความสนใจทีจะทาํงานส่งครูในชนัเรียน ทาํใหค้รูประจาํวชิาตอ้งกระตุน้เสมอๆ นกัเรียนคุยและ

เล่นในชนัเรียน แอบหลบัในชนัเรียน อ่านหนงัสือการ์ตูนและเล่นโทรศพัทมื์อถือในขณะเรียน ซึง

ทาํให้นกัเรียนไม่สนใจในบทเรียน รวมทงัการทีนกัเรียนใช้เวลาวา่งโดยเปล่าประโยชน์เช่น เมือมี

เวลาว่างนักเรียนก็จะรวมกลุ่มกนัเพือคุยเล่นและเล่นโทรศพัท์มือถือซึงไม่เกียวกบัการแสวงหา

ความรู้และข้อมูลทีเป็นประโยชน์  ซึงเป็นการใช้เวลาว่างทีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  มีนักเรียน

บางส่วนเท่านนัทีจะเขา้ไปศึกษาหาความรู้ในห้องสมุดของโรงเรียน และทาํการบา้นทีพืนทีซึงทาง

โรงเรียนจดัไว ้ส่วนวนัเสาร์และอาทิตยที์เป็นวนัหยดุ มีนกัเรียนเพียงบางส่วนเท่านนัทีจะเรียนพิเศษ 

ทาํการบา้น ทบทวนบทเรียนและแสวงหาความรู้เพิมเติมจากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนเช่น การหา

ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต  ส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้เวลาว่างในการอยู่กับเพือนเดินเทียวตาม

หา้งสรรพสินคา้ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ (ปัญจพร ยอแซฟ. สัมภาษณ์เมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2555)  

ทงันีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  

จงัหวดัราชบุรี ในประเด็นเกียวกบัพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนของนักเรียนชันมธัยมศึกษา

ตอนตน้สามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกคือ การไม่ตงัใจเรียนของนกัเรียน นกัเรียน

ในรายวชิาทีครูประจาํวชิาสอนนนัมีพฤติกรรมขาดความสนใจในการเรียน คุยและเล่นในเวลาเรียน

ตลอดเวลาทําให้เพือนร่วมชันไม่มีสมาธิในการเรียน นักเรียนไม่สนใจทีจะทําการบ้านและ

แบบฝึกหดัส่งครูในชนัเรียน ครูตอ้งติดตามให้นกัเรียนทาํงานมาส่งอยูต่ลอดเวลา แมว้า่นกัเรียนจะ

ทาํงานมาส่งก็เป็นการลอกงานของเพือนมาส่งซึงแสดงถึงความเกียจคร้านและไม่แสดงออกถึงการ

แสวงหาความรู้ความพยายามในการเรียนของนักเรียนโดยสินเชิง ในบางครังนักเรียนแอบนํา

หนงัสือการ์ตูนและนิตยสารทีไม่เกียวขอ้งกบัการเรียนขึนมาอ่านในขณะทีครูสอน และอีกประเด็น

หนึงคือ การไม่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์  เมือครูนาํนกัเรียนไปเรียนรู้ทีแหล่ง

เรียนรู้นอกห้องเรียนเช่น ห้องสมุด หรือศูนยค์อมพิวเตอร์ นกัเรียนกลบัจบักลุ่มเล่นและคุยกนั ไม่

สนใจทีจะศึกษาหาความรู้เพิมเติมแต่อยา่งใด แมแ้ต่ในเวลาเรียกชือก็ยงัไม่ฟังครูเรียก จนตอ้งมีการ

ลงโทษเช่น การตกัเตือน การหักคะแนน และบนัทึกพฤติกรรม รวมทงันกัเรียนหญิงและนกัเรียน

ชายนงัดว้ยกนัเป็นคู่ในชนัเรียนและคุยกนั ไม่สนใจฟังในสิงทีครูสอน ซึงนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
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ตอนตน้กาํลงัอยูใ่นวยัรุ่นทีกาํลงัเป็นวยัหัวเลียวหัวต่อ พฤติกรรมเหล่านีอาจนาํไปสู่ปัญหาต่างๆได้

เช่น ปัญหาเรืองการทีนกัเรียนสอบไม่ผา่นตอ้งติดตามนกัเรียนเพือมาสอบซ่อมหรือเรียนซ่อมเสริม 

ซึงทาํใหท้งันกัเรียนและครูตอ้งเสียเวลาโดยไม่มีเหตุอนัควร และนกัเรียนไม่มีความรู้ทีเป็นพืนฐาน

ในการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน (พิเชฐ สัตยว์นิิจ. สัมภาษณ์เมือวนัที 18 มกราคม 2555)  

การส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้นนัจะตอ้งมีปัจจยัสําคญัทีจะช่วยส่งเสริมให้

นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจแสวงหาความรู้ทีมีประโยชน์ทงัภายในและภายนอก

โรงเรียน ซึงปัจจยัภายในบุคคลทีสาํคญัทีส่งเสริมให้นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้มีพฤติกรรมใฝ่

เรียนรู้นันคือ การเห็นคุณค่าในตนเอง จากการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีมี

อิทธิพลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที 3 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา 
นครราชสีมา เขต  พบวา่ การเห็นคุณค่าในตนเองทาํใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนไดโ้ดยทางออ้ม
(วฒันา พาผล, 2551: 158- 159) ซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของรอตเตอร์ (1972: 39, quoted in Weiner, 

1992: 212- 213) ทีวา่ การทีบุคคลประสบความสาํเร็จในเป้าหมายทีตงัไวอ้ยา่งต่อเนือง จะทาํให้ตีค่า

ตนเองไปในทางทีมีค่าในตนเอง แลว้จะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการกระทาํสิงต่างๆ ในครังต่อไป 

บุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองตาํจะมีปัญหาทางจิตใจมากกวา่บุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเอง 

มีผลสัมฤทธิตาํ ซึงอาจเป็นเพราะตงัเป้าหมายในชีวิตสําหรับตนตาํ มีอาการหมกมุ่นกบัความคิด

ตนเอง อ่อนแอต่อการถูกปฏิเสธ และตอ้งการการยอมรับ มีภาพจน์เกียวกบัตนเองในทางลบ โดยมกั

ไดรั้บการปฏิเสธจากคนอืนมากกวา่บุคคลทีมีภาพพจน์เกียวกบัตนเองในแง่ดี มกัมองความคิดของ

ผูอื้นแลว้ทาํลายซาํเติม เพือให้ตนเองเกิดความรู้สึกสบายใจ แต่การกระทาํนีกลบัเป็นผลเสีย เพราะ

เป็นการซาํเติมตวัเองมากขึน และยงิทาํใหผู้อื้นเกลียดตนเองมากดว้ย (ธีระ ชยัยุทธยรรยง, 2544: 23) 

ดงันนั ผูว้ิจยัจึงคาดวา่ การเห็นคุณค่าในตนเองน่าจะเป็นปัจจยัทีส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมใฝ่

เรียนรู้ของนกัเรียนได ้

ลกัษณะมุ่งอนาคตเป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมทีส่งเสริมให้นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา

ตอนต้นมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การมุ่งอนาคตนันเป็นความสามารถในการมองการณ์ไกล และ

เล็งเห็นผลดีและผลเสียทีจะเกิดขึน ซึงลักษณะมุ่งอนาคตมีความสําคญัต่อบุคคลทีมีลักษณะมุ่ง

อนาคตจะเป็นผูที้สามารถวางแผนและมองความเป็นไปไดใ้นอนาคตจากสภาพปัจจุบนั มีการปรับ

วธีิการและเป้าหมายใหถู้กตอ้งและสัมพนัธ์กนั (พรพรรณ อุทยัวี, 2544: 31) ซึงสอดคลอ้งกบัวฒันา 

พาผล ทีศึกษาการวเิคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์ทีมีผลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนขงนกัเรียนชนัมธัยม

ปีที 3 สํานักเขตพืนทีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทีพบว่า การกาํหนดเป้าหมายในอนาคตมี

อิทธิพลทางตรงต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียน (วฒันา พาผล, 2551: 158) และสอดคลอ้งกบัอุมาพร ตรังค

สมบติั ทีกล่าวว่าการทีเด็กจะมีเป้าหมายนนัจะทาํให้มีความคิดสร้างสรรค์ พากเพียรพยายาม และ
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ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน (อุมาพร ตรังคสมบติั, 2544: 348) จากขอ้มูลขา้งตน้นี ผูว้ิจยัจึงคาดวา่ ลกัษณะมุ่ง

อนาคตน่าจะเป็นปัจจัยทีส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการแสวงหาความรู้ มีความ

พยายามในการแสวงหาความรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียนทีเป็นประโยชน์ในอนาคต และมี

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไดเ้ช่นกนั 

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวซึงถือเป็นปัจจยัสําคญัทีมีผลต่อพฤติกรรม

ใฝ่เรียนรู้โดย บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้ของเด็กสามารถทาํได้โดย การ

สร้างความอบอุ่นใจแก่เด็ก การทีมีพ่อแม่อยูด่ว้ยตลอดเวลาจะทาํให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ มนัใจ มีทีพกั

พิง ทาํใหเ้ด็กไม่หวาดกงัวล จิตใจก็จะพร้อมทีจะพฒันาไปในทางทีดี ทงันีพ่อแม่ควรเป็นแบบอยา่ง

ทีดีแก่เด็ก เพราะหากครอบครัวใดทีพ่อแม่เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ก็ย่อมทาํให้เด็กมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปด้วย 

(ประจกัษ ์กือเจริญ, 2546: 20-23) อิทธิพลของครอบครัวทีมีต่อการสนบัสนุนทางการเรียนไวห้ลาย

ประเด็นไดแ้ก่ 1) ความกดดนั ผูป้กครองไม่ควรเขม้งวดมากเกินไปเพราะจะเกิดความกดดนัส่งผล

ให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนของเด็ก 2) การสนบัสนุนทางจิตวิทยา ผูป้กครองควรให้กาํลงัใจใน

การศึกษาเล่าเรียนแสดงความสนใจในบทเรียนทีศึกษาเล่าเรียน และชมเชยเมือนกัเรียนทาํไดดี้ 3) 

ความช่วยเหลือลูกเช่น ช่วยตรวจการบา้น ช่วยอธิบายเรืองต่างๆทีนกัเรียนสงสัย 4) การกระตุน้

พฒันาการทางสติปัญญา โดยฝึกนิสัยให้นกัเรียนมีความขยนัหมนัเพียรในการหาความรู้ ช่วยเสริม

ทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่านเขียน 5) การแบ่งเวลา ผูป้กครอง ควรมีบทบาทในการแบ่งเวลาเช่น การ

แบ่งเวลาดูโทรทศัน์ เลือกรายการทีเหมาะสมกบันกัเรียน และจดัตารางเรียนเหมาะสม (Campbell 

1992, อา้งถึงใน พชัรี วรจรัสรังสี, 2541: 18) ดงันนัผูว้ิจยัคาดว่า ครอบครัวนนัมีบทบาทในการ

ส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวสามารถเสริมให้

นกัเรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ได ้ 

นอกจากนีการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูนันก็น่าจะเป็นอีกปัจจยัหนึงที

ส่งเสริมให้นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไดเ้ช่นกนั หากไดรั้บการส่งเสริม

บรรยากาศในการเรียนรู้จากครูยอ่มส่งผลให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนซึงนาํไปสู่พฤติกรรม

ใฝ่เรียนรู้ได้ การจดับรรยากาศในการเรียนรู้เป็นส่วนสําคญัทีทาํให้การเรียนรู้นนัมีความหมายมาก

ขึน บรรยากาศทีดีจะช่วยส่งเสริมความสนใจและตงัใจเรียนทาํให้สุขภาพจิตดี เกิดการร่วมแรงร่วม

ใจในการทาํกิจกรรมให้สําเร็จดว้ยดี ในการจดัการเรียนรู้ ครูตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติของการเรียนรู้

คือ ความตอ้งการของผูเ้รียน สิงเร้าทีทาํให้เกิดความสนใจ การตอบสนอง และการไดรั้บรางวลั นนั

คือตอ้งคาํนึงถึงผูเ้รียนเป็นหลกั ให้นกัเรียนเป็นตวัเอกในการเรียน มีครูเป็นผูช่้วยสร้างบรรยากาศ

ในขณะทีเรียนให้สนุกให้เด็กรู้สึกวา่การเรียนเป็นเรืองทาํให้มีทศันคติทีดีต่อการเรียน (พงศศิ์ริ จนั

ทิวาสน์, 2546: 23) ดงันนัครูเป็นบุคคลทีมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ในชนัเรียน 
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กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความพยายามในการแสวงหาความรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน ผูว้ิจยั

คาดว่า การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูน่าจะเป็นปัจจัยทีส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไดเ้ช่นกนั 

จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งขา้งตน้นี ผูว้ิจยัจึงสนใจ

ทีจะศึกษาปัจจยัเกียวกบัการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่ง

อนาคตและการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูว่าจะส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยให้นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  

จงัหวดัราชบุรีตอบแบบสอบถามเพือประเมินตนเองตามแนวทางทีผูว้ิจยัสร้างขึน เพือให้ทราบถึง

ขอ้มูลปัจจยัทีส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้สังกดัสังฆมณฑล

ราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี และเป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ในนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาตอนตน้สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพือศึกษาระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง

สังคมจากครอบครัว การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู และพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 

2. เพือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ ระดบัชนั

เรียน คะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภทของนกัเรียน และการมีพืนทีใน

การเรียนรู้ 

3. เพือศึกษาว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การได้รับแรงสนับสนุนทาง

สังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรม

ใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 

ปัญหาของการวจัิย 
1. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรงสนบัสนุน

ทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูของนกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี อยูใ่นระดบัใด 

2. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล
ราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามเพศ ระดบัชนัเรียน  ระดบัคะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียน

จากผูป้กครอง ประเภทของนกัเรียน และการมีพืนทีในการเรียนรู้ แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
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3. การเห็นคุณค่าในตนเอง ลักษณะมุ่งอนาคต การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี หรือไม่ 

อยา่งไร 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีเพศ

มีต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ต่างกนั 

2. นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมี

ระดบัชนัเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ต่างกนั 

3. นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมี

ระดบัคะแนนเฉลียต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ต่างกนั 

4. นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมี

การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ต่างกนั 

5. นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมี

ประเภทของนกัเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ต่างกนั 

6. นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมี

การมีพืนทีในการเรียนรู้ต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ต่างกนั 

7. การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 

ขอบเขตของการวจัิย  
 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัสนใจศึกษาพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชันมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี จึงกาํหนดขอบเขตดงันี 

1. ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรทีในการวิจยัครังนีไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ทีศึกษาอยู่ในโรงเรียน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ทีเปิดสอนในระดบัชนัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้และเปิดรับ

นักเรียนทงัประเภทประจาํและไปกลับ จาํนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียน

ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา และโรงเรียนธีรศาสตร์ ทีกาํลงัศึกษาในปีการศึกษา 2556 จาํนวน 2,032 คน 

(ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี, 2556) 
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2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนีไดแ้ก่ นกัเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ทีศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี ทีเปิดสอนในระดบัชนัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้

และเปิดรับนักเรียนทงัประเภทประจาํและไปกลบั จาํนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา และโรงเรียนธีรศาสตร์ ทีกาํลงัศึกษาในปีการศึกษา 2556 ไดก้ลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 334 คน โดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 

1973: 725-727) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 สําหรับความคลาดเคลือนร้อยละ 5 ใชว้ิธีการสุ่ม

แบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรจาํแนกตามระดบัชนัเรียนและ

เพศ 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาวจิยั ประกอบดว้ย 

3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดว้ย  

3.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชนัเรียน ระดบัคะแนนเฉลีย การติดตาม

ดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภทของนักเรียน และการมีพืนทีในการ

เรียนรู้ 

3.1.2 การเห็นคุณค่าในตนเอง  

3.1.3 ลกัษณะมุ่งอนาคต 

3.1.4 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว  

3.1.5 การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 

3.2  ตวัแปรตาม (Dependent variables) ไดแ้ก่ พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การทีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆ

มณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี มีการกระทาํหรือการปฏิบติัตนทีแสดงถึงการมีความกระตือรือร้น 

ตอ้งการแสวงหาความรู้อนัเป็นประโยชน์ตลอดเวลา มีความตงัใจ มุ่งมนัพยายามในการทาํหน้าที

และงานต่างๆทีไดรั้บมอบหมายจากครูดว้ยความรับผิดชอบเพือให้ไดผ้ลสําเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี ซึง

แบ่งพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ออกเป็น 2 ดา้นคือ 

  1) พฤติกรรมในดา้นการเรียน ไดแ้ก่ การตงัใจเรียนในชนัเรียน การตงัใจฟังครู

สอน การพดูคุยซกัถามครูเมือมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจบทเรียน การมีสมาธิในการเรียน ไม่วอกแวก 

ไม่เหม่อลอย ตอบคาํถามทีครูสอนได ้การทาํการบา้นส่งครู การคน้ควา้หาหาความรู้เพิมเติมจาก

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น หอ้งสมุด ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  
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  2)  พฤติกรรมในชีวติประจาํวนั ไดแ้ก่ การศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองเช่น การอ่าน

หนงัสือเพิมเติมนอกจากหนงัสือเรียน หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และสืออืนๆ ภายนอก

โรงเรียนอยา่งเหมาะสม ชอบฟังข่าวสาร พูดคุยและซกัถามเกียวกบัเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนัเพือ

หาความรู้เพิมเติมนอกเหนือจากความรู้ในชนัเรียน 

2. การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การทีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆ

มณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีไดมี้ความประเมินตนเองในเรืองการแสวงหาความรู้ทีมีประโยชน์ทงั

ภายในและภายนอกโรงเรียน เชิงบวก เชือมนัว่าตนเองสามารถแสวงหาความรู้ทีมีประโยชน์ได ้ 

สามารถเผชิญหน้าต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆทีเกิดขึนจากการแสวงหาความรู้ทงัภายในและ

ภายนอกโรงเรียนและพร้อมทีจะแก้ไขปัญหา และสามารถประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย

ทางด้านการเรียนทีตนเองได้ตงัไวไ้ด้ และจุดอ่อนในเรืองการเรียนของตนเองโดยพร้อมทีจะ

ปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนนนัใหดี้ขึนไดด้ว้ยตนเอง 

3. ลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถึง การทีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล
ราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี มีการกระทาํทีส่งผลต่อตนเองในอนาคต เล็งเห็นผลดีและผลเสียทีจะเกิดขึน

ของการกระทาํต่างทีจะส่งผลต่ออนาคต สามารถวางแผนโดยรองรับผลดีและป้องกนัผลเสีย เพือมุ่ง

สู่เป้าหมายในอนาคต และตดัสินในการทาํสิงต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถอดทนรอในเวลาที

เหมาะสมเพือความสาํเร็จในอนาคตได ้ 

4. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การทีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้
ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีไดรั้บการส่งเสริมช่วยเหลือ และกาํลงัใจให้

ประสบความสําเร็จในการแสวงหาความรู้ทีมีประโยชน์ทงัภายในและภายนอกโรงเรียนจากบุคคล

ในครอบครัวไดแ้ก่ 

1) ดา้นอารมณ์ เช่น การทีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆ

มณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ไดรั้บความไวว้างใจ ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่จาก

บุคคลในครอบครัว การให้กาํลงัใจ ทาํให้นกัเรียนเกิดความสุขกายสบายใจ และมีกาํลงัในในการ

แสวงหาความรู้ทีมีประโยชน์ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน 

2) ดา้นวตัถุ สิงของ เช่น การทีการทีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียน

สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รับรู้ได้ว่า ได้รับการสนับสนุน สิงของ เครืองใช้ เช่น 

คอมพิวเตอร์ หนงัสือเกียวกบัการเรียน และค่าใชจ่้ายต่างๆจากบุคคลในครอบครัว ทีจาํเป็นต่อการ

แสวงหาความรู้ทีมีประโยชน์ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน 

3) ดา้นขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ เช่น การทีการทีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรีไดรั้บคาํแนะนาํ การให้แนวทาง และ
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ขอ้มูลข่าวสารทีมีประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียนสามารถนาํไปใช้

แก้ปัญหาเกียวกบัการเรียนจากบุคคลในครอบครัว โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมใฝ่

เรียนรู้และมีผลการเรียนทีดี 

5. การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู หมายถึง การทีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของ
โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรีไดรั้บการส่งเสริมเกียวกบัการเรียนในชนัเรียน จาก

ครู เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถาม แสดงความคิดเห็น เกียวกบัเรืองการเรียน ทาํให้นกัเรียนเกิดความ

พยายามในการแสวงหาความรู้ทีมีประโยชน์ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. การติดตามดูแลการเรียนจากผู้ปกครอง หมายถึง การรับรู้นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ทีกาํลงั
ศึกษาอยูใ่นโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เกียวกบัการไดรั้บการติดตามดูแลการ
เรียนจากผูป้กครองเช่น การพูดคุยสอบถามเรืองการเรียน การติดตามเรืองผลการเรียนของนกัเรียน
และผลการเรียนของนกัเรียน และการใหค้าํแนะนาํ และขอ้มูลข่าวสารทีมีประโยชน์ต่อการเรียน  
7. ประเภทของนักเรียน หมายถึง ประเภทของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่น
โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ประกอบด้วยนักเรียนประเภทไปกลับและ

นกัเรียนประจาํ 
8. การมีพืนทีในการเรียนรู้ หมายถึง การทีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆ

มณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี มีสถานที บรรยากาศทีเอืออาํนวยและก่อให้เกิดสมาธิในการทาํงาน 

การเรียนรู้เพิมเติมจากการเรียนในห้องเรียนทงัทีโรงเรียนและทีบา้นเช่น ม้านัง สวนหย่อมใน

บริเวณโรงเรียนเพือทาํการบา้น ทบทวนบทเรียน และมุมหนงัสือในห้องเรียนและห้องสมุดสําหรับ

คน้ควา้หาความรู้ทีโรงเรียน และบริเวณบา้นทีเป็นสัดส่วนและปราศจากสิงรบกวนเพือทบทวน

บทเรียน 

9. นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี หมายถึง 

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี

ในปีการศึกษา 2556 ทีเปิดสอนในระดบัชนัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้และเปิดรับนักเรียนประจาํ 

จาํนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา และโรงเรียนธีร

ศาสตร์  

ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจัิย 
1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัทีส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล การ

สนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต และการส่งเสริม

บรรยากาศในการเรียนรู้จากครูทีส่งผลต่อปัจจยัส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 
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2. สามารถนาํผลการวิจยัมาใช้จดัลาํดบัความสําคญัในการวางแผนปฏิบติังานในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรีของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 

3. สามารถนาํผลการวิจยัทีไดม้าใช้เป็นแนวทางการศึกษาวิจยัในประเด็นทีเกียวขอ้ง
ต่อไป เช่น นําผลการวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมอืนๆในโรงเรียน ต่อไป
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บทท ี2 
แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

  
การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของ

โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที

เกียวขอ้ง เพือนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวจิยั ซึงนาํเสนอตามลาํดบัดงันี 

1. ขอ้มูลเกียวกบัโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 

2. แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

3. แนวคิดเกียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเองและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

4. แนวคิดเกียวกบัลกัษณะมุ่งอนาคตและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

5. แนวคิดเกียวกบัการไดรั้บสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวและงานวิจยัที
เกียวขอ้ง 

6. แนวคิดเกียวกบัการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูและงานวิจยัที
เกียวขอ้ง 

7. งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. ข้อมูลเกยีวกบัโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 
.  ข้อมูลทวัไป  

 สังฆมณฑลราชบุรี ไดรั้บการสถาปนาเป็นสังฆมณฑลเมือวนัที 18 ธันวาคม พ.ศ. 2508 

(ค.ศ.1965) ประกอบด้วย 4 จงัหวดั คือ จงัหวดัราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม 

โรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี มีจาํนวนทงัสิน 16 โรงเรียน ไดแ้ก่ 

1. โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

2. โรงเรียนดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา 
3. โรงเรียนดรุณานุกลู 

4. โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 

5. โรงเรียนเรืองวทิยพ์ระหฤทยั 

6. โรงเรียนดาํเนินวทิยา 
7. โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 
8. โรงเรียนวงัตาลวทิยา 
9. โรงเรียนธีรศาสตร์ 

10. โรงเรียนเทพวทิยา 
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11. โรงเรียนอนุชนศึกษา 
12. โรงเรียนวรีศิลป์ 

13. โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 

14. โรงเรียนวนัทามารีอา 
15. วทิยาลยัอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

16. วทิยาลยัเทคโนโลยดีรุณาโปลีเทคนิค 

โรงเรียนทงั 16 แห่งนีสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

บริหารโดยบาทหลวงของสังฆมณฑลราชบุรี โดยโรงเรียนทีเปิดสอนเฉพาะระดับอนุบาลถึง

ประถมศึกษาคือ โรงเรียนเรืองวิทยพ์ระหฤทยั โรงเรียนทีเปิดสอนระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษา

ตอนตน้ คือ โรงเรียนดรุณานุกูล โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โรงเรียนดาํเนินวิทยา โรงเรียนเทพินทร์

พิทยา โรงเรียนวงัตาลวิทยา โรงเรียนธีรศาสตร์ โรงเรียนเทพวิทยา โรงเรียนอนุชนศึกษา โรงเรียน

วีรศิลป์ และโรงเรียนวนัทามารีอา โรงเรียนทีเปิดสอนระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนปลายคือ 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา และโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และวิทยาลยั

ประเภทอาชีวศึกษาคือ วทิยาลยัอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวทิยาลยัเทคโนโลยดีรุณาโปลีเทคนิค 

โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี มีเป้าหมายในการพฒันาผู ้เรียนให้เป็นคนดีมี

คุณธรรม จริยธรรม เป็นผูที้มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตทีดี เป็นมนุษย์ทีสมบูรณทงัครบ ได้รับการ

พฒันาความรู้ความสามารถตามธรรมชาติเต็มตามศกัยภาพ มีความภาคภูมิใจนความเป็นไทย 

สามารถใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

ในงานวิจยันีโรงเรียนทีผูว้ิจยัไดใ้ช้เป็นประชากรในการศึกษา จะเป็นโรงเรียนทีเปิดสอน

ในระดบัชนัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้และเปิดรับนกัเรียนทงัประเภทประจาํและไปกลบั จาํนวน 3 

โรงเรียน คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา และโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1.2 ปรัชญาของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 
 ปรัชญาของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี คือ “คุณธรรม นําวิชา พฒันาสุข” มี

ความหมายดงันี (คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี, 2544: 19)  

1. คุณธรรม หมายถึง 

1.1 คุณธรรมตามหลกัองพระคริสตธรรม 

1.2 คุณธรรมตามหลกัสากล 

1.3 คุณธรรมตามหลกัประเพณี 

1.4 คุณธรรมต้องนําหน้าวิชาการ หรือเป็นตัวกําหนดทิศทางของการให้

ความรู้ 
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2. นาํวชิา หมายถึง 

2. 1 จดัการศึกษาให้มีคุณภาพอยูใ่นระดบัชนันาํ ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 

สังคม และประเทศชาติ 

2.2 จดัการศึกษาใหน้กัเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 

2.3 จดัการศึกษาให้นกัเรียนมีเกิดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะกระบวนการ

ต่างๆ มีจริยธรรมคุณธรรมและลาํดบัค่านิยมได้อย่างถูกตอ้ง มีความสามารถในการจดัการทงัใน

เรืองชีวติความเป็นอยู ่หนา้ทีการงาน อาชีพ และความสัมพนัธ์กบัผูอื้น ทงัรายบุคคลและกลุ่มบุคคล 

3. พฒันาสุข หมายถึง 

3.1 สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ทีไดรั้บจากการศึกษาอบรมไปพฒันา
ชีวิตทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ในการดาํเนินชีวิต ปฏิบติัหน้าทีและประกอบอาชีพได้อย่างมี

ความสุข 

3.2 สามารถพฒันาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติใหมี้ความสุข 

.  นโยบายคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 
 คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรีไดก้าํหนดนโยบายเกียวกบั

การจดัการศึกษาไวด้งันี (คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี, 2544: 20-

21)  

1. ส่งเสริมความรับผดิชอบของโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรีต่อสังคม 

1.1 ส่งเสริมเสรีภาพและความรักแบบพระเยซูคริสต์ทงัในโรงเรียนและสถาบนั
อืน 

1.2 เปิดโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จกัรับผดิชอบตามวุฒิภาวะของแต่ละคน 

1.3 ปลูกฝังค่านิยมในการเคารพสิทธิของกนัและกนั และร่วมมือกนัพฒันาชุมชน 

2. ส่งเสริมความรับผดิชอบของโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรีต่อศาสนาต่างๆ 

2.1 ตระหนกัในหนา้ทีสอนคาํสอนและอบรมเด็กและเยาวชนคาทอลิก 

2.2 อบรมเด็กและเยาวชนใหมี้ความเลือมใสศรัทธาและปฏิบติัตามหลกัศาสนา 

2.3 อบรมสังสอนเยาวชนทุกศาสนาใหมี้ความเคารพในศกัดิศรีของกนัและกนั 

2.4 นาํวฒันธรรมของชาติมาบูรณาการในการปฏิบติักิจทางศาสนา 
3. ส่งเสริมความรับผดิชอบของผูบ้ริหารของโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 

3.1 คาํนึงถึงความตอ้งการของโลกในสมยัปัจจุบนั 

3.2 ใชอุ้ปกรณ์และทกัษะในการสอนตามหลกัการใหม่ๆทีคน้พบในสมยัปัจจุบนั 

3.3 ใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางแผนและการบริหารงานฉนัทพ์ีนอ้ง 
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3.4  ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทีขดัสนตามจิตตารมณ์พระวรสาร 

3.5 ร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัผูป้กครองในการอบรมการศึกษา 
4. ส่งเสริมความสามคัคีและช่วยเหลือกนั ระหวา่งโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 

4.1 จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษา เพือพบปะแลกเปลียนความ

คิดเห็นและกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั อยา่งนอ้ยเทอมละ 1 ครัง 

4.2 จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการ อย่างน้อยเทอมละ 2 ครัง เพือหา

แนวทางในการแกปั้ญหา และพฒันาดา้นวชิาการของโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  

4.3 จดักิจกรรมสาํหรับคณะครูและนกัเรียนในสังกดัร่วมกนั อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

1.4 นโยบายด้านการอบรมศึกษา 
  คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรีไดก้าํหนดนโยบาย

ด้านการจดัอบรมศึกษาของฝ่ายไวด้งันี (คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑล

ราชบุรี, 2544: 21)  

1. เสริมสร้างและพฒันาคนใหพ้ร้อมดว้ยคุณธรรม ความรู้ความสามารถ และ

ความสุข ดว้ยคุณค่าพระวรสารในวถีิชีวติแห่งความเป็นไทย 

2. รับรู้ สนบัสนุน และช่วยเหลือบุคลากรในดา้นคุณภาพชีวิต และการปฏิบติั

หนา้ทีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.5 วตัถุประสงค์ของกรรมาธิการฝ่ายอบรมการศึกษา 
  คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีได้กําหนด

วตัถุประสงคใ์นการจดัการอบรมศึกษาของฝ่ายไวด้งันี  

1. ส่งเสริมการอบรมศึกษาดา้นวชิาการและจิตใจของบุคลากร ครู และนกัเรียนใน

โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 

2. วางหลกัการ นโยบาย และวางแผนการอบรมและการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการคาทอลิก นโยบายของสังฆมณฑล 

และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

3. ดาํเนินการจดัการอบรมศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพตามนโยบายและแผนงานทีวาง
ไว ้

4. ใหค้วามสนใจ และเอาใจใส่นกัเรียนคาทอลิกเป็นพิเศษ 

5. ผลิตและส่งเสริมสิงพิมพเ์กียวกบัการศึกษาและศีลธรรม 

6. สร้างเสริมการประสานงานและการช่วยเหลือซึงกนัและกนั ระหวา่งโรงเรียน

ในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี และความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานการศึกษาอบรมอืนๆ 
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1.6 การบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 
  สังฆมณฑลราชบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายอภิบาล ฝ่ายอบรม

ศึกษา ฝ่ายสังคม และฝ่ายสือสารสัมพนัธ์ งานดา้นบริหารศึกษาเป็นงานส่วนหนึงของฝ่ายอบรม

ศึกษา มีลกัษณะ การบริหารจดัการทีเป็นของตนเอง มีความคล่องตวั มีเสรีภาพทางวิชาการ งานใน

การกาํกบัดูแลของฝ่ายอบรมศึกษามีทงัหมด 7 ฝ่าย โดยมีกรรมการฝ่ายดาํเนินการ และโรงเรียนใน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรีมีการบริหารจดัการแบ่งเป็น 6 ฝ่าย (คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนใน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี, 2544: 18-19) 

 1.7 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทเีออืต่อการเรียนรู้ 
  โรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เป็นโรงเรียนทีเปิดสอนใน

ระดบัชันเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นและเปิดรับนักเรียนทงัประเภทประจาํและไปกลบั จาํนวน 3 

โรงเรียน คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา และโรงเรียนธีรศาสตร์ ซึงทงั 

3 โรงเรียนนีมีบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ โดยทางโรงเรียนไดจ้ดัเตรียมพืนทีในบริเวณโรงเรียนที

เป็นสัดส่วน สะอาด ร่มรืน และมีโตะ๊ เกา้อี รวมทงัมา้นงัทีอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านสําหรับนกัเรียน

เพือนังทาํการบ้าน และทบทวนบทเรียน โดยพืนทีทีโรงเรียนได้จดัเตรียมไวใ้ห้นักเรียนได้ทาํ

การบา้นและทบทวนบทเรียนนนัเป็นพืนทีทีนกัเรียนสามารถเขา้ไปใช้ไดใ้นช่วงเช้าก่อนเขา้แถว 

ช่วงพกั และหลงัเลิกเรียน ห้องสมุดโรงเรียนทีเปิดให้นกัเรียนเขา้เพือคน้ควา้หาความรู้เพิมเติมจาก

ในและนอกห้องเรียน ทีเปิดให้นกัเรียนเขา้ใช้บริการในช่วงพกักลางวนั และห้องปฏิบติัการต่างๆ

เพือให้นกัเรียนหาความรู้เพิมเติม รวมทงัหอพกันกัเรียนนกัเรียนประจาํทีมีห้องให้นกัเรียนประจาํ

สาํหรับอ่านหนงัสือและทาํการบา้นอยา่งเป็นสัดส่วน 

2. แนวคิดเกยีวกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และงานวจัิยทเีกยีวข้อง 
2.1 ความหมายของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในการเรียนและการ

แสวงหาความรู้ ดงันนัไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไวห้ลายท่าน ผูว้ิจยัจึงขอยกมา

กล่าวไวด้งันี 

พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตุโต) (2530: 42-43) ใหค้วามหมายวา่ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

หมายถึง ใฝ่รู้ความจริง ตอ้งการเขา้ถึงความจริง ความจริงแท ้เมือพิจารณาหรือประสบสถานการณ์

ใด ก็อยากรู้ซึงถึงสิงนนัวา่เป็นอยา่งไร คืออะไร มีเหตุปัจจยัเป็นอยา่งไร มีคุณโทษอยา่งไร วิเคราะห์

ออกไป อยากรู้ความจริงให้เขา้ถึงความจริงแท้ อยา่งนีจึงเรียกวา่ การใฝ่รู้ ซึงเป็นความหมายตาม

แนวพุทธ สําหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ซึงไอน์สไตน์ เรียกวา่ loving interest in the object and 

a desire for truth and understanding ก็คือ ความสนใจ ใฝ่รัก ในสิงนนั ๆ และความปรารถนาต่อสัจ
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ธรรมและปัญญา คือความใฝ่รู้อยา่งแทจ้ริงทีจะเขา้ ใหถึ้งความจริง สรุปแลว้ความหมายของการใฝ่รู้

ใฝ่เรียน ตามแนวพุทธตามแนววิทยาศาสตร์ มีความหมายเหมือนกนั คือเป็นความอยากรู้อยากทาํ 

หรือใฝ่รู้และใฝ่ดีเป็นแรงจูงใจอยา่งเดียวกนั  

พระสมชาย ฐานวุฑโฒ (2533: 51) กล่าววา่ พหูสูต หรือผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน หมายถึง 

ความเป็นผูฉ้ลาดรู้ คือ เป็นผูที้รู้จกัเลือกเรียนในสิงทีควรรู้ เป็นผูที้ไดศึ้กษาเล่าเรียนมามาก ไดย้ินได้

ฟังมามาก และเป็นคนช่างสังเกต ซึงคุณสมบติัเหล่านีเป็นตน้ทางแห่งปัญญาทาํให้เกิดความรู้

สําหรับบริหารงานชีวิตและเป็นกุญแจไขไปสู่ความสุข ลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญ และทุกสิงทีเรา

ปรารถนา 

บุญชิต มณีโชติ (2540: 24) การใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมายถึง การทีบุคคลมีแรงจูงใจ ความ

ปรารถนา ความอยากรู้ อยากเห็น ความกระตือรือร้น ความสนใจ และความพอใจทีจะแสวงหา

ขอ้มูลความรู้ต่างๆ เพือตอบสนองความตอ้งการ หรือกระหายใคร่รู้ทีเกิดขึน พฤติกรรมทีแสดงถึง

การใฝ่รู้ใฝ่เรียน เช่น การสนใจแสวงหาความรู้ การคิดสืบคน้ การสอบถามผูรู้้ การสืบเสาะหา

ความรู้ 

ชิตสุภางค ์ทิพยเ์ทียงแท ้และคณะ (2541:13) การใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมายถึง การทีบุคคล

มีแรงจูงใจมีความปรารถนาทีจะไดม้าซึงความรู้ เพือตอบสนองความตอ้งการหรือความอยากรู้อยาก

เห็นทีเกิดขึน ความตอ้งการหรือความอยากรู้ทีเกิดขึนนีเป็นแรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจให้มีการ

แสดงออกทางพฤติกรรม เช่น ความสนใจ ศึกษาคน้ควา้แสวงหาความรู้จากตาํรา สนทนากบัผูรู้้  

นิรันดร์ ตงัธีระบณัฑิตกุล และคณะ (2543: 3) คุณลกัษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ

นกัเรียน หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดริเริม สร้างสรรค์ รัก

การประดิษฐ์ คน้ควา้รู้เท่าทนัวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถปรับตวัให้ทนัต่อกระแส

การเปลียนแปลงต่าง ๆ  

ยุพิน โกณฑา และคณะ (2544:11) เสนอวา่ คุณลกัษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมายถึง 

คุณลกัษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของนกัเรียนทีแสดงถึงความกระตือรือร้นสนใจ  เสาะแสวงหา

ความรู้ใหม่ ๆ มาเพิมประสิทธิภาพในการเรียนและนาํไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  

พิทกัษ ์วงแหวน (2546: 11) ให้ความหมายของ พฤติกรรมใฝ่เรียน หมายถึง การที

นกัเรียนมีการกระทาํ หรืออาการทีแสดงออกเพือตอบสนองสิงเร้า โดยทีลกัษณะเป็นผูที้มีนิสัยรัก

การอ่าน มีความกระตือรือร้น และสนใจเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และพยายามพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 

นิภา วงษ์สุภิรนนท์ (2548: 9) ให้ความหมายของคาํว่า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมายถึง 

คุณลกัษณะทางจิตใจทีแสดงถึงความปรารถนา ความอยากรู้อยากเห็น ความกระตือรือร้น ความ

สนใจ ความพอใจทีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทงัความรู้ด้านการเรียนและสภาพแวดล้อม

รอบตวั มีความรู้เท่าทนัวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา

ตนเองและในการดาํเนินชีวติประจาํวนัได ้  

ศกัดิสิทธิ สุขบรม (2549: 14) ใหค้วามหมายของคาํวา่ ความใฝ่รู้ หมายถึง ลกัษณะ

ของจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลทีแสดงถึงความกระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็น ความเพียร

พยายาม และการใชว้ิธีการต่างๆ ทีเหมาะสมในการแสวงหาความรู้ การเรียน การทาํกิจกรรม การ

ทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย หรือสิงทีสนใจอย่างสมาํเสมอเพือทาํให้ตนเองมีความรู้ความสามารถ

เพิมขึนหรือพฒันาขึน ทาํให้มีความคิดกวา้งไกล คิดริเริมสร้างสรรค ์กลา้ตดัสินใจ สามารถจาํแนก 

เปรียบเทียบและวิเคราะห์สิงทีสนใจ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

สังคม และประเทศชาติ 

ปิลนัญา วงศบุ์ญ (2550: 11) คุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมายถึง คุณลกัษณะทาง

จิตใจ ทีแสดงถึงความปรารถนา ความอยากรู้อยากเห็น ความกระตือรือร้น ความสนใจ ความพอใจ

ทีจะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทงัความรู้ดา้นการเรียนและสภาพแวดลอ้มรอบตวั มีความรู้เท่าทนั

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเองและ  ในการ

ดาํเนินชีวติประจาํวนัได ้

วฒันา พาผล (2550: 17) ใหค้วามหมายของคาํวา่ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมายถึง คุณลกัษณะ

ทางดา้นจิตใจของผูเ้รียนทีแสดงถึงการเห็นคุณค่าของสิงต่างๆ ความอยากรู้อยากเห็น ความตงัใจ 

กลา้คิดริเริม ความเพียรพยายาม การใชเ้หตุผล และการแสวงหาความรู้ตนเอง 

ชวนชยั เชือสาธุชน (2552: 9) กล่าวถึงความหมายของคาํว่า ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง 

การกระทาํทีตอ้งการทีจะมีความรู้เพิมขึนโดยการแสวงหาความรู้ทงัทางตรงและทางออ้ม เช่น อ่าน

หนังสือเพิมเติม ทาํแบบฝึกหัดจากหนังสืออืนนอกเหนือจากทีครูกาํหนด ค้นควา้หาข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ตเพือเสริมความรู้จากทีเรียนในชัน ตงัใจเรียน แสวงหาความรู้ พฒันาตนเองให้รอบรู้ 

กล้าซักถามเมือสงสัยหรือยงัไม่เขา้ใจ และประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือชีวิตประจาํวนั เพือสร้าง

ประสบการณ์หรือหาขอ้สรุปทีตอ้งการ   

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 168) ใหค้วามหมายของคาํวา่ ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะที

แสดงออกถึงความตงัใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทงัภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

วาสนา กิมเทิง (2553: 76) ให้ความหมายของคาํว่า ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมายถึง 

คุณลกัษณะของผูเ้รียนทีแสดงถึง การเห็นคุณค่าของสิงต่างๆ ความอยากรู้อยากเห็น ความตงัใจ การ

กลา้คิดริเริม ความเพียรพยายาม การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการมีเหตุผล 

 จากการศึกษาเอกสารจึงสรุปไดว้า่  พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การทีนกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี มีการกระทาํหรือการปฏิบติัตนที

แสดงถึงการมีความกระตือรือร้น ตอ้งการแสวงหาความรู้อนัเป็นประโยชน์ตลอดเวลา มีความตงัใจ 

มุ่งมนัพยายามในการทาํหนา้ทีและงานต่างๆทีไดรั้บมอบหมายจากครูดว้ยความรับผิดชอบเพือให้

ไดผ้ลสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี ซึงแบ่งพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ออกเป็น 2 ดา้นคือ 

  1) พฤติกรรมในดา้นการเรียน ไดแ้ก่ การตงัใจเรียนในชนัเรียน การตงัใจฟังครู

สอน การพดูคุยซกัถามครูเมือมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจบทเรียน การมีสมาธิในการเรียน ไม่วอกแวก 

ไม่เหม่อลอย ตอบคาํถามทีครูสอนได ้การทาํการบา้นส่งครู การคน้ควา้หาหาความรู้เพิมเติมจาก

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น หอ้งสมุด ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  

  2)  พฤติกรรมในชีวติประจาํวนั ไดแ้ก่ การศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองเช่น การอ่าน

หนงัสือเพิมเติมนอกจากหนงัสือเรียน หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และสืออืนๆ ภายนอก

โรงเรียนอยา่งเหมาะสม ชอบฟังข่าวสาร พูดคุยและซกัถามเกียวกบัเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนัเพือ

หาความรู้เพิมเติมนอกเหนือจากความรู้ในชนัเรียน 
2.2 คุณลกัษณะของผู้ทมีีความใฝ่เรียนรู้ 

จากการคน้ควา้เอกสารทีเกียวกบัความใฝ่เรียนรู้ มีผูก้ล่าวถึงลกัษณะของผูที้มีพฤติกรรมใฝ่

เรียนรู้ไวด้งันี  

สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540: 14) กล่าวถึงลกัษณะของผูที้มี

ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสร้างสรรคต์อ้งมีลกัษณะดงันี  

1. มีความชอบ ชืนชมและการเห็นคุณค่าของสิงต่าง ๆ  

2. มีความใฝ่ฝันและจินตนาการ  

3. มีการแสวงหาแนวทางใหม่  
4. มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น  

5. มีความตงัใจ การเอาใจใส่ทาํใหดี้กวา่เดิมอยูเ่สมอ  

6. มีความกลา้ การริเริมและการตดัสินใจ  

7. มีความเพียรพยายาม มุ่งมนั บากบนั มีความสงบ มีสมาธิ ในการทาํสิงต่าง ๆ ไม่

ยอ่ทอ้  

   ส
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สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542: 37) กล่าวถึงลกัษณะของผูที้มี

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนดงันี  

1. มีนิสัยรักการอ่าน  

2. มีความกระตือรือร้น  

3. กลา้แสดงความคิดเห็น  

4. ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

5. ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2542: 3) กล่าวถึงตวับ่งชีของผูที้มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่

เรียน และสร้างสรรค์ ดงันี  

1. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  

2. กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น  

3. ตงัใจ เอาใจใส่ ทาํใหดี้อยูเ่สมอ  

4. ริเริม กลา้แสดงออกและตดัสินใจ  

พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตุโต) (2530ข: 43-45) ไดก้ล่าวถึงความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนตาม

แนวอิทธิบาท 4 ดงันี  

1. สร้างความพึงพอใจ (ฉนัทะ) หมายถึง เป็นผูที้มีความตอ้งการจะกระทาํหรือ 

ใฝ่ใจรักทีจะกระทาํสิงนนัอยูเ่สมอ และทาํใหไ้ดผ้ลดียงิ ๆ ขึนไป  

2. ใชค้วามเพียรพยายาม (วิริยะ) หมายถึง เป็นผูมี้ความขยนั ความพยายาม ความ

เขม้แขง็ ความอดทน การเอาธุระใส่ใจต่องานทีรับผดิชอบไม่เกียจคร้าน  

3. ความมีสติตงัมนั (จิตตะ) หมายถึง เป็นผูมี้ความคิด ความตงัใจรับรู้ในสิงทีตน

ทาํ ทาํสิงนนัดว้ยความคิด มีจิตใจจดจอ ไม่ฟุ้งซ่านล่องลอย ไม่ขาดสติปําเป๋อ  

4. หมนัไตร่ตรองดว้ยเหตุผล (วิมงัสา) หมายถึง เป็นผูมี้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง

ครุ่นคิด ใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบขอ้บกพร่องในสิงทีทาํ รู้จกัวางแผน คิดคน้

ตลอดจนหาวิธีปรับปรุงแกไ้ข เพือความเขา้ใจทีถูกตอ้ง การรู้จกัช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อตนเอง 

และการรู้จกัเขา้ใจความรู้สึกของผูอื้น รู้สึกเห็นอกเห็นใจผูอื้น (Empathy) อนัจะนาํมาซึงการรู้จกั

ช่วยเหลือเอือเฟือต่อผูอื้น รู้จกัแบ่งปัน รู้จกัใหต้ลอดจนเสียสละโดยไม่หวงัผลตอบแทน  

พระสมชาย ฐานวุฑโฒ (2533: 52-53) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของผูที้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หรือ

พหูสูต มีลกัษณะดงันี  

1. ความตงัใจ คือ มีนิสัยชอบฟัง ชอบอ่าน ชอบคน้ควา้  

2. ความตงัใจจาํ คือ มีความจาํดีรู้จกัจบัสาระสาํคญั จบัหลกัใหไ้ดแ้ลว้จาํใหแ้ม่นยาํ  
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3. ความตงัใจท่อง คือ ตอ้งฝึกท่องให้คล่องปาก ท่องให้ขึนใจ จาํไดค้ล่องแคล่ว

ชดัเจน ไม่ตอ้งพลิกตาํรา โดยเฉพะพระธรรมคาํสังสอนของพระพุทธเจา้ ซึงเป็นความจริงแท้

แน่นอน และไม่เปลียนแปลง ส่วนวิชาการทางโลกยงัมีการเปลียนแปลงไปเรือย ๆ เพราะยงัไม่มี

ใครรู้จริง จึงควรท่องเฉพาะทีสาํคญัและหมนัคิดหาเหตุผลดว้ย  

4. ความตงัใจขบคิด คือ ใส่ใจนึกคิด ตรึกตรองหาเหตุผลให้เขา้ใจตลอด พิจารณา

ใหเ้จนจบ นึกถึงครังใดก็เขา้ใจปรุโปร่งหมด  

5. ความแทงตลอดดว้ยปัญญา คือ เขา้ใจแจ่มแจง้ทงัภาคทฤษฎีและปฏิบติัความรู้

กบัใจเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  

สุภาพร มากแจง้ (2544: 7-14) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตามแนวพระ

ราชจริยวตัรและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ไดด้งันี  

1. มีความอยากรู้  

2. มีความตงัใจจริง มุ่งมนัทีจะรู้  

3. มีความรักเรียน  

4. มีเหตุผล  

5. ความคิดริเริม  

6. การฝึกฝนคน้ควา้  

7. รักการอ่าน  

8. ความขยนัหมนัเพียร  

จอห์น บรูบลาเชอร์ และคณะ (1994: 39-42) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูที้ความ

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนทีสาํคญัมีลกัษณะดงันี  

1. ตอ้งมีเหตุผล  

2. มีความอยากรู้อยากเห็น  

3. มีแรงจูงใจ  

4. ชอบศึกษาหาความรู้  

5. ชอบความทา้ทาย 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 170- 171) กล่าวถึงพฤติกรรมทีบ่งชีถึงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

ตามการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 ประกอบดว้ย 

1. ตงัใจเรียน 
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2. เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 

3. เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

4. ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ เอกสาร สิงพิมพ ์สือเทคโนโลยีต่างๆ แหล่ง

เรียนรู้ ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ขอ้มูลจากสิงทีเรียนรู้สรุปเป็นองคค์วามรู้ 

6. แลกเปลียนเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

วินยั พฒันรัฐ และคนอืนๆ (2538: 1) กาํหนดคุณลกัษณะของผูที้มีพฤติกรรมใฝ่รู้

ใฝ่เรียนว่าเป็นบุคคลทีชอบสังเกตสิงต่างๆ ทีอยู่รอบตวั มกัสงสัยชอบซักถามเกียวกบัเหตุการณ์ที

พบเห็น และเรืองราวต่างๆ ชอบศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ ชอบอ่านหนงัสือ ฟังข่าวสาร และสะสม

ภาพเกียวกบัความรู้ มีความคิดสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอเป็นคนขยนัมานะบากบนั มีความสนุกสนานกบั

การเรียนและการทาํงาน  

สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2539: 1) ได้ให้ทศันะเกียวกบัคุณลกัษณะ

ของการใฝ่รู้ใฝ่เรียนวา่ อาจแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น ซกัถาม แสดงความคิดเห็น ชอบอ่านหนงัสือ 

เป็นตน้ พฤติกรรมเหล่านีเป็นสิงทีสําคญัทีควรจะเสริมสร้างให้เกิดขึนในตวัผูเ้รียน โดยใช้การฝึก

ทกัษะต่างๆ เช่น การฟัง การอ่าน การคิด การเขียนและการทดสอบ ซึงลว้นเป็นทกัษะพืนฐานใน

การแสวงหาความรู้ และเพิมประสิทธิภาพในการเรียน 

น้อยทิพย์ ลิมยิงเจริญ (2547: 5) กล่าวเกียวกับคุณลกัษณะนักเรียนและความ 

รับผดิชอบต่อกลุ่มและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนไวว้า่ตอ้งเป็นผูที้ตอ้งตงัใจเรียนและสนใจเรียนโดยจะตอ้ง 

มีพฤติกรรมไดแ้ก่ การมีสมาธิ เมือครูกาํลงัสอนหรือทาํงานไม่เยา้แหยเ่พือนในขณะทีครูกาํลงัสอน 

และไม่นอนหลบัในขณะทีครูกาํลงัสอน ศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลาย รู้จกัตงัคาํถาม 

ทํางานทีได้รับมอบหมายจนเสร็จและร่วมกิจกรรมอืนๆ ของโรงเรียนทีจัดขึน ตลอดจนมี

ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสูงขึน  

วาสนา กิมเทิง (2553: 81) กล่าวถึงคุณลกัษณะของบุคคลทีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนวา่  

1. เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น และชอบตงั

คาํถาม 

2. มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์กลา้คิด กลา้ทาํ และกลา้ตดัสินใจ 

3. มีความมุ่งมนัในการเรียน มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ และทาํงานอย่าง

เป็นระบบ 

4. มีความสามารถในการวเิคราะห์ วจิยั และเมินผลขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งชาญ

ฉลาด 
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5. ทาํงานทีไดรั้บมอบหมายจนสําเร็จ และประเมินผลขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่ง

ชาญฉลาด 

6. เผยแพร่องค์ความรู้ทีได้จากการศึกษาค้นควา้ให้แก่ผูอื้นเสมอมี

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ มีทศันคติทีดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และติดตามขอ้มูล

ข่าวสารเพือใหก้า้วทนัโลกแห่งการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

วฒันา พาผล (2550: 19) กล่าวถึงคุณลกัษณะของบุคคลทีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนว่า 

เป็นคนช่างสังเกต มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น ชอบตงัคาํถาม มีความตงัใจ มีความคิด

ริเริมสร้างสรรค ์มีความมุ่งมนัในการเรียน ขยนัเรียน เป็นคนไม่อยูนิ่ง มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มี

เอกลกัษณ์ของตนเอง มีความสามารถในการวเิคราะห์ วจิยั และประเมินผลขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งชาญ

ฉลาด ทาํงานทีไดรั้บมอบหมายจนเสร็จ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการแสวงหาความรู้จาก

แหล่งการเรียนทีหลากหลาย เผยแพร่องค์ความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ให้แก่ผูอื้นอยู่เสมอ มี

ทกัษะการเป็นผูน้าํ มีความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาํงานอยา่งเป็นระบบ มีทศันคติทีดีต่อ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และติดตามข้อมูลข่าวสารเพือให้ก้าวทันโลกแห่งการเปลียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา อนัเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสังคม 

บงัอร เกิดดาํ (2548: 13) กล่าวถึงพฤติกรรมบ่งชีของผูที้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ออกเป็น 

1. เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น หมายถึง คนทีมีลกัษณะชอบฟัง 

ชอบอ่าน ชอบคน้ควา้หาความรู้ ชอบติดตามข่าวสารเรืองราวต่างๆ เพือเพิมพูนความรู้ของตนเองอยู่

เสมอ 

2. มีความพยายามและตงัใจ หมายถึง มีความสนใจ มุ่งมนัขยนัทีจะศึกษา

หาความรู้หรือทาํกิจกรรมให้สําเร็จตามทีตงัจุดมุ่งหมายไวอ้ยา่งเต็มความสามารถ เช่น ตงัใจฟังครู

สอน ตงัใจทาํการบา้นโดยไม่ตอ้งมีใครมาบงัคบั 

3. มีความขยนัและอดทน หมายถึง การมีความมุ่งมนัขยนัขนัแข็งใน

การศึกษาเล่าเรียน การแสวงหาความรู้โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และความยากลาํบาก เช่น ทาํ

การบา้นมากกวา่ทีครูมอบหมาย 

4. มีความรับผิดชอบ หมายถึง การเอาใจใส่ต่อการศึกษาเล่าเรียนและการ

ทาํงานโดยไม่ละเลยทอดทิงหรือหลีกเลียง ติดตามผลงานทีไดก้ระทาํลงไปเพือปรับปรุงแกไ้ขให้

เป็นผลสาํเร็จทีดียิงขึน ยอมรับในสิงทีตนเองกระทาํลงไป ทงัในดา้นดีและไม่ดี เช่น จดัตารางเรียน

และเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมก่อนมาโรงเรียน 
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5. มีความคิดริเริมมนัใจในตนเอง หมายถึง การแสดงออกซึงความเชือมนั 

ความกลา้ในการทาํกิจกรรม และแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆในทางทีถูกตอ้งและเหมาะสม เช่น 

กลา้ซกัถามครูในสิงทีตนเองสงสัย เขา้ร่วมในกิจกรรมทีตนเองสนใจ เป็นตน้  

จากการศึกษาเอกสารจึงสรุปได้ว่าคุณลักษณะของผูที้มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

ประกอบดว้ย การกระทาํหรือการปฏิบติัตนทีแสดงถึงการมีความกระตือรือร้น ตอ้งการแสวงหา

ความรู้ตลอดเวลา มีความตงัใจ มุ่งมนัพยายามในการทาํงานของตนเองเช่น การทาํงานส่งครูในชนั

เรียนการบา้น รายงานและชินงานทีไดรั้บมอบหมายจากครูประจาํวิชาต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปได้

ดว้ยดี มีความคิดริเริม กล้าตดัสินใจ กลา้แสดงออกในสิงทีเหมาะสม ซึงแบ่งพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

ออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมในดา้นการเรียน ไดแ้ก่ การตงัใจเรียนในชนัเรียน การตงัใจฟังครู

สอน การพดูคุยซกัถามครูเมือมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจบทเรียน การมีสมาธิในการเรียน ไม่วอกแวก 

ไม่เหม่อลอย ตอบคาํถามทีครูสอนได ้การทาํการบา้นส่งครู การคน้ควา้หาหาความรู้เพิมเติมจาก

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น หอ้งสมุด ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ และการมีผลการเรียนทีดีขึน 

และ พฤติกรรมในชีวติประจาํวนั ไดแ้ก่ การศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองเช่น การอ่านหนงัสือเพิมเติม

นอกจากหนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และสืออืนๆ ภายนอกโรงเรียนอย่าง

เหมาะสม ชอบฟังข่าวสาร พูดคุยและซักถามเกียวกบัเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนัเพือหาความรู้

เพิมเติมนอกเหนือจากความรู้ในชนัเรียน 

2.3 งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
 พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของ

นกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนตงัใจศึกษาเล่าเรียนและรู้จกัแสวงหาความรู้ทีเป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้

ต่างๆทงัในและนอกโรงเรียน ดงัมีผูศึ้กษาเกียวกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไวด้งันี 

สุภาภรณ์ ศศิดิลกธรรม (2543: 68) ไดศึ้กษาเกียวกบัตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัความ

อุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

สระบุรี ในปี 2543 พบวา่ นกัเรียนมีความอุตสาหะในการเรียนในระดบัมาก   

พิทกัษ์ วงแหวน (2546: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเกียวกบัการศึกษาปัจจยัพหุระดบัที

ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 จงัหวดัศรีสะเกษ ในปี 2546 พบวา่ 

นกัเรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนในระดบัปานกลาง  

ลลนา พรหมสุวรรณ (2547: 54) ได้ศึกษาเกียวกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัดา้นส่วนตวั ดา้นครอบครัว และดา้นสิงแวดลอ้มในโรงเรียนกบัความตงัใจเรียนของนกัเรียน

ประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ในปี 2547 พบวา่ นกัเรียนมีความตงัใจเรียนใน

ระดบัดี  
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ปิลนัญา วงศบุ์ญ (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเกียวกบัการศึกษาคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่

เรียนของนกัเรียน ช่วงชนัที 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ในปี 2550 พบวา่ นกัเรียนมีคุณลกัษณะใฝ่รู้

ใฝ่เรียนในระดบัสูง  

วฒันา พาผล (2551: 123) ไดศึ้กษาเกียวกบัการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์

ของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สํานกังานเขตพืนที

การศึกษานครราชสีมาเขต 7 ในปี 2551 พบวา่ นกัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในระดบัค่อนขา้งมาก  

ธรีญา ชยัธงรัตน์ (2551:125) ไดศึ้กษาเกียวกบัการศึกษาผลปฏิสัมพนัธ์ขา้มระดบั

ระหวา่งปัจจยัระดบันกัเรียนและระดบัหอ้งเรียนทีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแสวงหาความรู้

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่นเขต 3 ในปี 2551 

พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ในระดบัสูง  

ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่งวฒันา (2552: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรม 

การเรียนทีดีของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งการศึกษา

เอกชน จงัหวดันครปฐม ในปี 2552 พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนทีดีอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 จากการทบทวนงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ส่วนมากพบวา่ บุคคลที

อยูใ่นช่วงวยัรุ่น และนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ทงัในระดบัปานกลางถึง

มาก 

 

3. แนวคิดเกยีวกบัการเห็นคุณค่าในตนเองและงานวจัิยทีเกยีวข้อง 
3.1 ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง 

การเห็นคุณค่าในตนเอง หรือ Self-esteem บางครังอาจมีผูใ้ช้คาํอืนร่วมด้วย เช่น ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง ดงันนัผูว้ิจยัจึงขอยกความหมายโดยยงัคงคาํศพัทค์าํเดิมตามเจา้ของแนวคิดมา

กล่าว ดงันี 

โรเซนเบิร์ก (Rosenberg, 1965 อ้างถึงใน ปรารถนา ช้อนแก้ว, : 11) 

ไดใ้หค้วามหมายวา่ การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความเคารพทีบุคคลมีต่อตนเองมองวา่ตนเอง

เป็นคนมีค่าโดยไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบกบับุคคลอืนวา่ดีกวา่ หรือเลวกวา่ และไม่คิดวา่ตนเองเป็น

คนเลอเลิศ แต่ควรตระหนกัในขอ้จาํกดัของตนเอง และสามารถคาดหวงัไดว้า่จะปรับปรุงตนเองให้

ดีขึนไดอ้ยา่งไร 

คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1992: 26 อา้งถึงในพรสรวง เถาตะกู, 2550: 33) 

กล่าวถึงความรู้สึกมีคุณค่าในตนวา่เป็นการตดัสินความมีคุณค่าของตนเอง และการแสดงทศัคติทีมี

ต่อตนเองในด้านการยอมรับ หรือไม่ยอมรับเกียวกับตนเอง ตลอดจนความเชือทีบุคคลมีต่อ
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ความสามารถ (Capability) ความสาํคญั (Significance) ความสําเร็จ (Success) และ ความมีคุณค่าใน

ตนเอง 

มาสโลว ์(Maslow, : 45 อา้งถึงใน ประทุม ตว้มศรี, : ) กล่าวว่า ความ

ภาคภูมิใจในตนเองนัน เป็นความรู้สึกของบุคคลทีตอ้งการให้ตนเองเป็นคนมีประโยชน์ และมี

คุณค่า ซึงความรู้สึกในลกัษณะดงักล่าวนนั มาสโลวเ์ชือว่าเป็นลกัษณะของความตอ้งการทีบุคคล

ปรารถนาใหมี้ โดยจาํแนกได ้2 ประเภท คือ 

    1. ความตอ้งการเห็นคุณค่าในตน เป็นความปรารถนาของบุคคลทีจะให้

ตนเองมีความเขม้แขง็ มีความสามารถเพียงพอสําหรับการกระทาํสิงต่างๆ มีความเชียวชาญ เชือมนั

ในการเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆโดยไม่ตอ้งพึงพิงผูอื้น มีความเป็นอิสระและประสบความสําเร็จใน

กิจการต่างๆ 

       2. ความตอ้งการให้ผูอื้นเห็นคุณค่าของตน เป็นความปรารถนาของ

บุคคลทีจะทาํให้บุคคลอืนเห็นวา่ตนเองเป็นผูที้มีชือเสียง มีเกียรติ มีตาํแหน่งฐานะ มีอาํนาจเหนือ

ผูอื้น มีความสาํคญั มีศกัดิศรี ไดรั้บการยอมรับ และเป็นทีน่าชืนชมของผูอื้น 

     เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2543: 87) ได้ให้ความหมายว่า การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง หมายถึง ความรู้สึกทีดีต่อตนเอง รู้สึกวา่ตนเองมีค่า มีความสามารถ มีความภาคภูมิใจใน

ความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง ซึงความรู้สึกนีทาํให้คนเรามีความมนัใจในการกระทาํต่างๆ ของ

ชีวติโดยไม่ตอ้งพึงผูอื้น หรือสิงอืนๆ 

     ธีระ ชยัยยุทธยรรยง (2544: 20) ไดใ้ห้ความหมายว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง 

หมายถึง ความรู้สึกของตนเองทีมีในทางทีดี มีความเขา้ใจตนเอง ยอมรับตนเอง มีความรู้สึกว่า

ตนเองมีความสามารถ มีคุณค่า ทาํอะไรใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทีตนเองตงัไวไ้ด ้

    กรทิพย ์ไตรดาํเนินกิจสกุล (2553: 20) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง หมายถึง การมีทศันคติทีดีของตนเอง เห็นว่าตนเองมีคุณค่า ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน

ตนเอง การยอมรับนับถือตนเอง เชือมนัในความสามารถของตนเอง และใช้ความสามารถทีมีอยู่

กระทาํสิงต่างๆ ใหป้ระสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย 

จากการศึกษาเอกสารสรุปไดว้่า การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การทีนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีได้มีความคิดเห็น 

ความรู้สึกต่อตนเองในเรืองการมองตนเองในเชิงบวก ยอมรับขอ้ดี ตนเองเป็นผูมี้ความสามารถ มี

ประโยชน์ มีคุณค่า เผชิญหน้าต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมทีจะแก้ไขปัญหา และสามารถ

ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทีตนเองไดต้งัไวไ้ด ้และขอ้เสียของตนเองโดยพร้อมทีจะปรับปรุง

แกไ้ขขอ้เสียนนัใหดี้ขึนไดด้ว้ยตนเอง 
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3.2 คุณลกัษณะพนืฐานของผู้ทมีีการเห็นคุณค่าในตนเอง 
คูเปอร์สมิธ (Coopersmith 1981: 2-4, อา้งถึงใน ปานวาด ปรียานนท ์2548: 27) 

กล่าวถึงคุณลักษณะพืนฐานของความภาคภูมิใจในตนเอง ซึงบุคคลใช้ตัดสินว่าตนประสบ

ความสาํเร็จ คือ  

1. ความสามารถ (Competence) เป็นวิธีการทีจะพิจารณาถึงความสําคญัโดยการ

กระทาํให้สําเร็จตามเป้าหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคต่างๆ ทีผ่านเขา้มาในชีวิตด้วยความมนัใจ 

ปรับตวัไดดี้ ใชก้ลไกป้องกนัตวัเองนอ้ย และสามารถดาํรงชีวติร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ความสําคญั (Significance) เป็นอิทธิพลทีบุคคลรู้สึกเกียวกบัการยอมรับการมี

คุณค่าอย่างเหมาะสม ตนเองยงัเป็นทีรักของบุคคลอืนๆ มีประโยชน์และเป็นส่วนหนึงของ

ครอบครัวและสังคม 

3. อาํนาจในตวั (Power) เป็นอิทธิพลทีบุคคลมีต่อชีวิตตนเองและต่อเหตุการณ์ 

ต่างๆ รอบตวั มีความเชือมนัในอาํนาจการกระทาํของตนเองวา่จะก่อให้เกิดผลตามทีตอ้งการ และมี

ความสามารถเพียงพอในการกระทาํสิงต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดด้ว้ยตนเอง 

4. คุณความดี (Virtue) เป็นปฏิบัติตัวสอดคล้องกับศีลธรรม  จริยธรรม 

ค่านิยมและวฒันธรรม ประเพณี สามารถรับรู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริง มองโลกในแง่ดี 

พอใจในชีวติทีเป็นอยู ่มีการแสดงออกของความคิดทีดีและถูกตอ้งตามธรรมนองคลองธรรม 

 3.3 แนวคิดทางจิตวทิยาทเีกยีวข้องกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
  คูเปอร์สมิธ (Coopersmith 1981: 236) กล่าววา่ การมีมโนภาพต่อตนเอง บุคคลจะ

ประเมินมโนภาพแห่งตนออกมาเป็นการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึงกระบวนการตดัสินคุณค่าจากการ

ตรวจสอบตนเองด้วยผลงานตามความสามารถ และคุณลักษณะต่างๆ นํามาเปรียบเทียบกับ

มาตรฐาน และค่านิยมส่วนบุคคลแล้วตดัสินออกมาเป็นคุณค่าของตน ความรู้สึกต่อตนเอง อาจ

เป็นไปโดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ได ้แต่จะแสดงให้เห็นไดด้ว้ยลกัษณะท่าทาง หรือการแสดงออกทาง

พฤติกรรมภายนอก การเห็นคุณค่าในตนเองจะเกิดขึนจากการมีประสบการณ์ในเรืองความสําเร็จ

และการกระทาํสิงต่างๆ ไดบ้รรลุตามเป้าหมายส่งผลให้ไดรั้บคาํชมเชยจากพ่อแม่และคนอืนๆ เป็น

การสะสมความพึงพอใจต่อตนเองขึนมาทีละนอ้ยกลายเป็นความรู้สึกเชือถึงความสามารถทีจะกา้ว

ไปใหถึ้งคุณค่าทีตงัไว ้ถา้ทาํไดส้าํเร็จก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองในทีสุด ซึงคู

เปอร์สมิธ (Coopersmith, 1984: 5) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเห็นคุณค่าในตนเองประกอบดว้ย 

   1. การเห็นคุณค่าในตนเองเน้นการประเมินค่าตนเองของแต่ละบุคคล 

ซึงจะมีความแตกต่างและการคงอยูใ่นสิงทีตนเองประเมินนนัก็จะแตกต่างกนัไปดว้ย 
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   2. การเห็นคุณค่าในตนเองตามขอบเขตประสบการณ์ มีความสอดคลอ้ง

กบัเพศ อาย ุและบทบาทของบุคคลนนั 

   3. การเห็นคุณค่าในตนเองเน้นทีกระบวนการตดัสินใจของแต่ละบุคคล 

ในการตรวจสอบการปฏิบติังาน ความสามารถทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของแต่ละบุคคล ค่านิยม 

และคุณค่าของตนเอง 

3.4 ลกัษณะของผู้ทมีีการเห็นคุณค่าในตนเอง          

แบสส์ (Bass, 1960: 1229) ศึกษาพบว่า พฤติกรรมของบุคคลทีมีการเห็นคุณค่า 
ในตนเองสูง มกัจะเป็นผูที้มีความเชือมนัในตนเอง มองตวัเองด้านบวก มีความรู้สึกมนัคงและ

ปลอดภยั ไม่หวนัต่อคาํวิจารณ์ หรือการตาํหนิจากผูอื้นได้ง่าย มีลกัษณะของการยอมรับตนเอง 

ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น ใส่ใจ และสามารถรับรู้ความรู้สึกของผูอื้นได้อย่างละเอียดอ่อน 

สามารถแสดงความคิดเห็น และความตอ้งการของตนเอง ไดอ้ย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง 

ใช้กลไกในการป้องกนัตนเองน้อย มกัเป็นผูริ้เริมสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้นก่อน มีความยืดหยุ่น

และมีความคิดริเริมสร้างสรรคที์มีประโยชน์มีความกระตือรือร้น กลา้ทาํงานทีทา้ทายความสามารถ 

พอใจทีจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที มีความวิตกกงัวลน้อย โดยภาพรวมแล้วบุคคลทีมีความ

ภาคภูมิใจในตนเองจะมีความสุข และใชชี้วติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แบรนเดน (Branden 1966: 14, อา้งถึงใน พรสรวง เถาตะกู, 2550: 39) ไดส้รุป
พฤติกรรมการแสดงออกทางร่างกายของบุคคลทีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ไวด้งันี 

1. มีความยนิดีทีมีชีวติ มีความสนุกสนานรืนเริง ประกายตาแจ่มใส 

     2. สามารถชมเชย หรือกล่าวอะไรอยา่งตรงไปตรงมาดว้ยความซือสัตย ์

3. มีความสามารถในการวจิารณ์ ยอมรับความผดิพลาดของตนเองได ้

4. มีความเป็นอิสระในการแสดงความรู้สึก และรับฟังคาํแนะนาํดว้ยความพึง

พอใจ 

5. สามารถพดูหรือกระทาํในสิงทีง่ายหรือเป็นไปได ้

6. มีความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างคาํพูด และกิริยาท่าทางอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

7. การมีอารมณ์ขนั มองเห็นสิงดีในตนเอง และผูอื้น 

8. มีความเปิดเผย และกระตือรือร้นในการรับประสบการณ์และโอกาสใหม่ๆ 

ของชีวติ 

9. มีความยืดหยุ่นในการตอบสนอง มีความคิดสร้างสรรค์ และอารมณ์ดีอยู่

เสมอ 
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10. มีความพอใจทีไดเ้ป็นเจา้ของ 

11. สามารถทนต่อแรงกดดนั ความเครียดต่างๆ ไดอ้ยา่งมีศกัดิศรีในตนเอง 

ฮามาเชค (Hamacheck, 1987: 180) กล่าววา่ บุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง
จะเห็นว่าตนเองเป็นคนทีมีคุณค่า มีความสําคญั เป็นบุคคลทีน่าเชือถือ มีวิจารณญาณไม่กลวัการ

เสียงการสร้างสิงใหม่ๆ หรือสิงทีต่างไปจากเดิมจะไม่เป็นทุกข์มากนัก ถา้สิงทีเขาทาํไม่เป็นผลดี 

และมกัไดรั้บผลสาํเร็จดา้นวชิาการ 

เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2543: 88-89) กล่าววา่ บุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเอง
สูงจะเป็นคนทีกล้าแสดงความคิดเห็นทีคิดว่าถูกตอ้ง แม้ว่าความคิดเห็นนันจะขดัแยง้กบัความ

คิดเห็นของคนส่วนใหญ่เป็นคนทีไม่ไดเ้ชือในทุกสิงทุกอยา่งทีพอ่แม่ ครูอาจารยส์อนและปฏิบติั แต่

จะมีการนาํมาพิจารณาดว้ยตนเองว่า สิงใดควรเชือสิงใดไม่ควรเชือ สิงใดควรปฏิบติัสิงใดไม่ควร

ปฏิบติัตาม เป็นคนทีสามารถเลือกวิชาชีพทีตนเองชอบ และเหมาะสมได้ดว้ยตนเอง และเป็นคน

หนึงทีสามารถเลือกคู่ครองไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งใหพ้อ่แม่ หรือเพือนเลือกใหเ้ป็นตน้ 

3.5 งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
การเห็นคุณค่าในตนเองทาํให้นกัเรียนมองตนเองเกียวกบัเรืองการเรียนในแง่บวกและเห็น

ความสามารถในเรืองการเรียนและแสวงหาความรู้ของนักเรียน ทาํให้เกิดความพยายามเพือให้

ประสบความสาํเร็จ ดงัมีผูศึ้กษาเกียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเองไว ้ดงันี 

วฒันา พาผล (2551: 155) ไดศึ้กษาเกียวกบัการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์

ของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สํานกังานเขตพืนที

การศึกษานครราชสีมาเขต 7 ในปี 2551 พบวา่ การเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางออ้มต่อความ

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนผา่นแรงจูงใจทางการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

ครองทรัพย ์อุตนาม (2553: 73) ไดศึ้กษาปัจจยัทีสัมพนัธ์กบัความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ในปี 2553 พบวา่ 

การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพนัธ์กบัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเห็นคุณค่าในตนเองพบวา่ การเห็นคุณค่า

ในตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ดงันันผูว้ิจยัจึงคาดว่า การเห็นคุณค่าในตนเองส่งผลต่อ

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  

จงัหวดัราชบุรี 
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 4. แนวคิดเกยีวกบัลกัษณะมุ่งอนาคตและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 
4.1 ความหมายของลกัษณะมุ่งอนาคต 

 ลกัษณะมุ่งอนาคตทาํใหเ้กิดการวางแผนและการกระทาํทีมุ่งเพือไปสู่เป้าหมายทีกาํหนดไว ้

ดงันนัจึงมีผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต โดยผูว้จิยัจะขอยกมากล่าวดงัต่อไปนี 

มิสเซล (Mischel 1974, อา้งถึงใน จกัรวาล ภูวพนัธ์ ) ไดใ้ห้ความหมายของ 

ลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกล และเล็งเห็นผลเสียทีจะเกิดขึนใน

อนาคต มีความตอ้งการไดรั้บผลในอนาคตทีดีกว่า หรือมากกว่าทีไดรั้บในปัจจุบนัมีการวางแผน

เพือปฏิบติั ตลอดจนควบคุมตนเองให้ปฏิบติัเป็นขนัตอนตามแผนทีวางไวเ้พือให้ไปสู่เป้าหมายที

ตนตอ้งการในอนาคต  

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2524) ไดใ้ห้ความหมายของ ลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถึง 

ความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคลซึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมการอดได้ รอได้ใน

สถานการณ์ต่างๆ เช่น รอรับรางวลัทีใหญ่กว่าในอนาคต เพราะเล็งเห็นผลร้ายทีจะเกิดขึนตามมา 

หรือการเพียรพยายามในปัจจุบนัเพือจุดมุ่งหมายทียงิใหญ่ในอนาคต 

อุบลวรรณ เลียววาริณ (2534) ไดใ้ห้ความหมายของ ลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถึง 

การรู้จกัคิดถึงอนาคต เล็งเห็นผลดีผลเสียทีจะเกิดขึนในอนาคตทงัใกลแ้ละไกลทงัทีจะเกิดกบัตนเอง

และสังคมในอนาคต และสามารถควบคุมตนเองให้กระทาํหรืองดเวน้การกระทาํบางอยา่งไดอ้ยา่ง

เหมาะสม เพือนาํไปสู่สิงทีตอ้งการได ้

กนกวรรณ อุ่นใจ (2535) ไดใ้ห้ความหมายของ ลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถึง การ

มองสู่อนาคตของบุคคล โดยทีผูที้มีลกัษณะมุ่งอนาคตจะสามารถคาดการณ์ไกลและตดัสินใจเลือก

กระทาํอย่างเหมาะสม หาแนวทางแกปั้ญหา และว่าแผนดาํเนินการเพือจะประสบความสําเร็จใน

อนาคต 

จิตนา บิลมาศ และคณะ (2539) ไดใ้ห้ความหมายของ การมุ่งอนาคต หมายถึง 

ความสามารถในการคาดการณ์ไกล สามารถวางแผนปฏิบติัเพือรับผลดีหรือป้องกนัผลเสียทีจะ

เกิดขึนในอนาคต  

  จากการศึกษาเอกสารสรุปได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง การทีนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรสามารถมองเห็นมอง

อนาคตของตนเอง เล็งเห็นผลดีและผลเสียทีจะเกิดขึนในอนาคต สามารถวางแผนโดยรองรับผลดี

และป้องกนัผลเสีย เพือมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคต และตดัสินในการทาํสิงต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 

สามารถอดทนรอในเวลาทีเหมาะสมเพือความสําเร็จในอนาคตได ้และการกระทาํทีใชค้วามอดทน

และเสียสละอยา่งเหมาะสมโดยวธีิการเดียวหรือหลายวธีิการเพือนาํไปสู่ความสาํเร็จในอนาคต 
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 4.2 ความสําคัญของลกัษณะมุ่งอนาคต 
บุญรับ ศกัดิมณี (2532) ไดใ้ห้ความสําคญัของการมุ่งอนาคตวา่ การมุ่งอนาคตเป็น

ความสามารถในการคาดการณ์ไกล และเล็งเห็นผลดีและผลเสียทีจะเกิดขึนในอนาคต และสามารถ

วางแผนปฏิบติัเพือรอรับผลดีหรือป้องกนัผลเสียทีจะเกิดขึนในอนาคตได ้เกียวกบัลกัษณะความมนั

คลของสิงแวดลอ้ม ดงันนั ถา้สังคมมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มสูง ไม่ตอ้งพึงพาธรรมชาติ

บุคคลก็จะคาดสิงทีเกิดขึนในอนาคตได้อย่างแม่นยาํพอสมควร คนในสังคมนนัจะมีลกัษณะมุ่ง

อนาคตสูงดว้ย การทีบุคคลมีลกัษณะมุ่งอนาคตสูง จะส่งผลให้บุคคลทาํงานไดอ้ยา่งขยนัขนัแข็งใน

ปัจจุบนัเพือรอรับผลทีดีในอนาคต   

4.3 พฒันาการของลกัษณะมุ่งอนาคต 
เนอมิ (1991) กล่าววา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต เป็นลกัษณะทีซบัซ้อนทีพฒันาขึนในตวั

บุคคลอยา่งเป็นกระบวนการทีประกอบดว้ย ขนัตอนต่างๆดงัต่อไปนี 

   1. การตงัเป้าหมาย (Future- oriented motives, interests and goals) ในขนั

นีบุคคลจะมีการตงัเป้าหมายหรือสิงทีตอ้งการใหเ้กิดขึนในอนาคต โดยอาศยัความรู้พืนฐานเกียวกบั

สิงทีตอ้งการใหเ้กิดขึนในอนาคต ซึงบุคคลมีอยู ่

   2. การวางแผน (Future- oriented planning) ในขนันีบุคคลจะมีการ

วางแผนเพือทีจะนาํไปสู่เป้าหมายทีไดก้าํหนดไวใ้นขนัตอนแรก มีการตดัสินใจเลือกวิธีการ หรือ

แนวทางทีเหมาะสมตลอดจนมีการตรวจสอบว่าวิธีการหรือแนวทางนันจะนาํไปสู่เป้าหมายได้

หรือไม่หากพบวา่แผนหรือวิธีการทีเลือกไวไ้ม่สามารถนาํไปสู่เป้าหมายได ้ก็จะมีการเปลียนแปลง

วธีิการเสียใหม่ 

   3. การดูความเป็นไปได ้(Evaluation of the future) เป็นขนัการประเมินถึง

ความเป็นไปไดข้องจุดมุ่งหมายหรือความตอ้งการในอนาคต ตลอดจนแผนปฏิบติัการทีไดว้างไวว้า่

จะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด ผลตอบแทนทีไดรั้บจากกระบวนการนีจะส่งผลต่อการมี

ลกัษณะมุ่งอนาคตของบุคคล กล่าวคือ หากสิงทีเกิดขึนกบับุคคลเป็นไปตามทีคาดหวงัหรือตอ้งการ

บุคคลก็จะมีลกัษณะมุ่งอนาคตเพิมมากขึนแต่หากวา่สิงทีคาดหวงัไวไ้ม่เกิดขึน บุคคลก็จะขาดความ

เชือมนัในอนาคต 

4.4 งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัลกัษณะมุ่งอนาคต 
ลกัษณะมุ่งอนาคตเป็นคุณลกัษณะทีทาํให้นกัเรียนรู้จกัวางแผนเกียวกบัเรืองการเรียนของ

ตนเอง นักเรียนรู้จกัการอดทนต่อความยากลาํบากและเกิดความมุมานะเพือทาํให้ตนเองประสบ

ความสาํเร็จเกียวกบัเรืองการเรียน ดงัมีผูศึ้กษาเกียวกบัลกัษณะมุ่งอนาคตไว ้ดงันี 
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  วฒันา พาผล (2551: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการวเิคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ในปี 2551 พบว่า การ

กาํหนดเป้าหมายในอนาคตมีอิทธิพลทางออ้มต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนทีระดบั .01 

ธรีญา ชยัธงรัตน์ (2551: บทคดัย่อ)ไดศึ้กษาการศึกษาผลปฏิสัมพนัธ์ขา้มระดบั

ระหวา่งปัจจยัระดบันกัเรียนและระดบัหอ้งเรียนทีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแสวงหาความรู้

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่นเขต 3 ในปี 2551 

พบวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคตมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแสวงหาความรู้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ทีระดบั .01  

ครองทรัพย ์อุตนาม (2553: 73) ไดศึ้กษาปัจจยัทีสัมพนัธ์กบัความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ในปี 2553 พบวา่ 

การกาํหนดเป้าหมายในอนาคตมีคามสัมพนัธ์กบัความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.01  

เกวรี แลใจ (2554: 1620) ได้ศึกษาการวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยทีส่งผลต่อ

คุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนเผ่า ชนัประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปี 2554 พบวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคตมีความสัมพนัธ์กบั

คุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัลกัษณะมุ่งอนาคตพบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคต

ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ดงันนัผูว้ิจยัจึงคาดวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคตส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 

 

5. แนวคิดเกยีวกบัการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและงานวจัิยทเีกียวข้อง 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวนัน 

จาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการสนบัสนุนทางสังคมก่อนเพือทีจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ

พืนฐานเกียวกบัการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว  

 5.1 การสนับสนุนทางสังคม 
  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสนบัสนุนทางสังคมทาํให้ทราบ

ถึงความหมายและของการสนับสนุนทางสังคม และองค์ประกอบทีเกียวกับการสนับสนุนทาง

สังคม ซึงประกอบดว้ย 
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  5.1.1 ความหมายของการสนันบสนุนทางสังคม 
  การสนบัสนุนทางสังคมทาํใหบุ้คคลอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข มีผูใ้หค้วามหมาย

ของการสนบัสนุนทางสังคมไวห้ลายท่าน ผูว้จิยัจึงของยกมากล่าวไวด้งันี 

  ทรอทส์ (Troits, 1982: 147) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การสนบัสนุนทางสังคม หมายถึง 

การทีบุคคลในเครือข่ายของสังคมไดรั้บการช่วยเหลือทางอารมณ์ และสังคม สิงของ หรือขอ้มูล ซึง

การสนบัสนุนนีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถเผชิญ และตอบสนองต่อความเจบ็ป่วย และความเครียด 

  นอร์เบค (Norbeck 1982: 22- 29) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การสนบัสนุนทางสังคม 

หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์ และสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลซึงให้การสนับสนุนทางอารมณ์ หรือ

ช่วยเหลือเกียวกบัการทาํงานต่างๆ การสนับสนุนนีจะเกิดจากบุคคลในเครือข่ายของสังคมและ

บุคคลในเครือข่ายของสังคมทีเป็นผูใ้ห ้และผูรั้บ โดยพยายามจะใหแ้ละรับเท่าๆกนั 

  บุญเยียม ตระกูลวงษ์ (2538: 594) ไดใ้ห้ความหมายว่า การสนบัสนุนทางสังคม 

หมายถึง สิงทีผูรั้บ “แรงสนับสนุน” ได้รับความช่วยเหลือด้านขอ้มูลข่าวสาร วสัดุสิงของ การ

สนบัสนุนทางดา้นจิตใจจาก “ผูใ้ห้การสนบัสนุน” ซึงอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนและยงัมีผลทาํให้

ผูรั้บไดไ้ปปฏิบติัในทิศทางทีผูรั้บตอ้งการ  

  จากการศึกษาเอกสารสรุปไดว้า่ การสนบัสนุนทางสังคม หมายถึง การบุคคลการ

ยอมรับและเป็นทีตอ้งการของสังคมโดยไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ด้าน

อารมณ์ ดา้นสิงของ และดา้นขอ้มูลข่าวสาร ทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ ทาํให้สามารถใช้ชีวิตใน

สังคมร่วมกบัผูอื้น 

  5.1.2 องค์ประกอบของการสนันสนุนทางสังคม 
  เซฟเฟอร์ โคน และลาซารัส (Schaefer, Coyne & Lazarus 1981) กล่าวว่า 
การสนับสนุนทางสังคมมีองค์ประกอบทีเป็นอิสระจากกันมีหน้าทีให้การสนับสนุน 3 องค ์

ประกอบ ไดแ้ก่ 

   1. การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (Emotional Support) เป็นการก่อให้เกิด

ความรู้สึกใกลชิ้ด มีความมนัใจ และเชือวา่จะพึงพิงผูอื้นไดเ้สมอ ซึงทาํให้บุคคลรู้สึกวา่ตนเป็นทีรัก 

เป็นทีสนใจ และเป็นสมาชิกคนหนึงของกลุ่ม 

   2. การสนบัสนุนดา้นวตัถุ (Tangible Support) เป็นการให้ความช่วยเหลือ

โดยตรง ดว้ยการใหสิ้งของ เงินทองหรือบริการ 

   3. การสนบัสนุนดา้นความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร (Informational Support) เป็น

การให้ขอ้มูลข่าวสาร และคาํแนะนาํซึงจะช่วยให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาได้ รวมทงัให้ขอ้มูล

ยอ้นกลบัเกียวกบัพฤติกรรม หรือการกระทาํของบุคคล 
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  5.1.3  แหล่งของการสนันสนุนทางสังคม 
  ทิลเดน (House 1981, อา้งถึงใน Tilden, 1985: 199-206) แบ่งแหล่งการสนบัสนุน

ออกเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่  

   1. แหล่งสนบัสนุนทีเกียวขอ้งกบังาน (Work- Related Source of Support) 

หรือเรียกวา่เป็นกลุ่มทีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นทางการ หมายถึง กลุ่มทีให้การช่วยเหลือในสิงที 

เกียวขอ้งกบับทบาทการทาํงาน หรือกลุ่มวชิาชีพ จึงมีลกัษณะการช่วยเหลือทีเฉพาะเจาะจงประเภท

ใดประเภทหนึงเป็นส่วนมาก เช่น ผูบ้งัคบับญัชา และเพือนร่วมงาน 

   2. แหล่งสนบัสนุนทีไม่เกียวขอ้งกบังาน (Work- Related Source of 

Support) หรือเรียกวา่เป็นกลุ่มทีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่เป็นทางการและไม่เกียวขอ้งกบับทบาท 

การทาํงานเช่น คู่สมรส บิดามารดา เครือญาติ เพือนบา้น เป็นตน้ 

   ชิโนรส วงศแ์กว้มณี (2549: 37) กล่าววา่ กลุ่มทางสังคมแบ่งออกเป็น  

ประเภทคือ กลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ 

   1. กลุ่มปฐมภูมิ เป็นกลุ่มทีมีความสนิทสนมและมีสัมพนัธภาพระหวา่ง

สมาชิกเป็นการส่วนตวัสูง กลุ่มนีไดแ้ก่ ครอบครัว ญาติพีนอ้งและเพือนบา้น 

   2. กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทีมีความสัมพนัธ์กนัตามแบบแผนและกฎเกณฑ์

ทีวางเอาไว ้มีอิทธิพลเป็นตวักาํหนดบรรทดัฐานของบุคคลในสังคม กลุ่มนีได้แก่ เพือนร่วมงาน 

กลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสังคมอืนๆ ซึงในระบบแรงสนบัสนุนทางสังคมถือว่ามีการเปลียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา 

  ทรอทส์ (Troits, 1986: 416- 423) แบ่งองคป์ระกอบของการสนนัสนุนทางสังคม
ออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

   1. การไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์สังคม (Social Emotional Aid) 

เป็นการทีบุคคลไดรั้บความรัก ความเอาใจใส่ การยอมรับ การเห็นคุณค่า และรู้สึกว่าไดเ้ป็นส่วน

หนึงของกลุ่ม 

   2. การไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นข่าวสาร (Informational Aid) เป็นการ

ทีบุคคลไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร รวมทงัไดรั้บคาํแนะนาํ และขอ้มูลยอ้นกลบั 

   3. การไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากร (Instrumental Aid) เป็นการ

ทีบุคคลไดรั้บความช่วยเหลือดา้นแรงงาน วสัดุอุปกรณ์ สิงของ เงินทอง ทาํให้บุคคลทีไดรั้บความ

ช่วยเหลือนนัสามารถดาํรงบทบาท หรือหนา้ทีรับผดิชอบไดป้กติ 
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  5.1.4 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
   เฮาส์ (House 1981, อา้งถึงใน วรัญญา มุนินทร์, 2541: 38) แบ่งการ

สนบัสนุนทางสังคมออกเป็น 4 ดา้นคือ 

   1. การสนบัสนุนทางอารมณ์ (Emotional Support) เป็นการให้การสนบั 

สนุนดา้นความรัก ความห่วงใย การดูแลเอาใจใส่ และความเห็นอกเห็นไจ 

   2. การสนบัสนุนดา้นสิงของเครืองมือ (Instrumental Support) เป็นการ

ช่วยเหลือดา้นการเงิน สิงของหรือแรงงาน 

   3. การสนบัสนุนดา้นขอ้มูล (Information Support) เป็นการช่วยเหลือดา้น

ขอ้มูลข่าวสาร คาํแนะนาํ ขอ้เทจ็จริง แนวทางเลือกทีจะปฏิบติัในการแกปั้ญหาทีเผชิญอยู ่

   4. การสนบัสนุนดา้นการประเมิน (Appraisal Support) เป็นการให้ขอ้มูล

ยอ้นกลบัเพือนาํไปใช้ในการประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบตนเองกบัผูอื้นทีอยู่ในสถานการณ์

คลา้ยกนั ซึงจะทาํใหเ้กิดความมนัใจเปรียบเสมือนการเสริมแรงทางสังคม 

5.2 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
  การได้รับสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเป็นปัจจยัหนึงทีสามารถส่งเสริม

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไดเ้พราะครอบครัวเป็นแหล่งถ่ายทอดค่านิยม และพฤติกรรมต่างๆในชีวิตตงัแต่

ยงัเป็นเด็ก ซึงมีผูใ้หค้าํนิยามของการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวดงันี 

5.2.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
วอทแมน (Wartmaan 1984: 25-34, อา้งถึงใน มุกข์ดา ผดุงยาม, 2547: 74) 

ไดใ้ห้ความหมายวา่ การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การสนบัสนุนทางสังคมของ

ครอบครัวช่วยกระตุน้ให้รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดแรงจูงใจ และสามารถเผชิญปัญหาไดดี้ ซึง

ช่วยใหส้ามารถแสวงหาความรู้ต่างๆ 
คอบบ์ (Cobb, 1976: 300) ไดใ้ห้ความหมายว่า การสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว หมายถึง การทาํให้บุคคลเชือว่าเขายงัมีคนรัก สนใจ ยกยอ่ง และเห็นคุณค่า ตลอดจนมี

ความรู้สึกวา่เป็นส่วนหนึงของครอบครัว 

วฒันา พาผล (2551: 34) ได้ให้ความหมายว่า การสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว หมายถึง การทีบุคคลไดรั้บการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นอารมณ์ สิงของ 

ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร เงินทอง แรงงานอนัไดแ้ก่ บิดามารดา ญาติพีนอ้ง ซึงเป็นการเสริมให้บุคคล

นนัเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองและ และเกิดความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึงของครอบครัว 

จากความหมายของการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวทีกล่าวไวใ้นขา้งตน้อาจ

สรุปไดว้่า การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การทีผูเ้รียนได้รับความช่วยเหลือใน
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ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นอารมณ์ โดยผูเ้รียนรับรู้ไดว้่าได้รับความรัก ความไวว้างใจ ความรู้สึกเห็นอก

เห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ การให้กาํลงัใจ การแสดงความรักความผกูพนั การยอมรับนบัถือกนั และ

การเห็นคุณค่าจากบุคคลในครอบครัว สิงของ เช่นการทีผูเ้รียนรับรู้ไดว้า่ ไดรั้บการสนบัสนุน การ

ช่วยเหลือในด้านเงินทอง สิงของ เครืองใช้ เครืองทุ่นแรง หรือการบริการและแรงงาน ข้อมูล

ข่าวสาร โดยผูเ้รียนไดรั้บคาํแนะนาํ การใหแ้นวทาง และขอ้มูลข่าวสารทีสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหา

เกียวกบัการดาํเนินชีวิตและการเรียน จากครอบครัว จากบิดามารดา ญาติพีน้องหรือผูป้กครอง ซึง

เป็นการส่งเสริมให้บุคคลนนัเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง และเกิดความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึงของ

ครอบครัว  

5.2.2 บทบาทของการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
 แคมป์เบลล์ (Campbell 1992, อ้างถึงใน พชัรี วรจรัสรังสี, 2541: 18) 

กล่าวถึงอิทธิพลของครอบครัวทีมีต่อการสนับสนุนทางการเรียนของนักเรียนไวห้ลายประเด็น 

ไดแ้ก่  

1. ความกดดัน ผูป้กครองไม่ควรเข้มงวดมากเกินไปเพราะจะเกิดความกดดัน

ส่งผลกบัผลสัมฤทธิทางการเรียนของเด็ก   

2. การสนับสนุนทางจิตวิทยา ผูป้กครองควรให้กาํลังใจในการศึกษาเล่าเรียน 

แสดงความสนใจในบทเรียนทีศึกษาเล่าเรียน และชมเชยเมือเด็กทาํคะแนนไดดี้  

3. ความช่วยเหลือ ผูป้กครองควรช่วยเหลือลูกเช่น ช่วยตรวจดูการบา้น และช่วย

อธิบายเรืองต่างๆทีนกัเรียนสงสัย  

4. การกระตุ้นพฒันาการทางสติปัญญา ผูป้กครองควรกระตุน้พฒันาการทาง
สติปัญญาโดยฝึกนิสัยใหน้กัเรียนมีความขยนัหมนัเพียรในการแสวงหาความรู้ ช่วยเสริมทกัษะดา้น

การพดู ฟัง อ่าน และเขียน  

5. การแบ่งเวลา ผูป้กครองควรมีบทบาทในการแบ่งเวลาเช่น การแบ่งเวลาดู

โทรทศัน์ เลือกรายการทีเหมาะสมกบันกัเรียน และจดัตารางเรียนทีเหมาะสม 

5.3 งานวจัิยและเอกสารทเีกยีวข้องกบัการได้รับสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
สถาบนัครอบครัวมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมเรืองการเรียนของนกัเรียนครอบครัว 

พ่อแม่ผูป้กครองมีบทบาทสําคญัในการปลูกฝังพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ให้กบันกัเรียนโดยวิธีต่างๆ จะ

ทาํใหน้กัเรียนตงัใจเรียนและสนใจทีจะหาความรู้ทีเป็นประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดงัมีผูศึ้กษา

เกียวกบัการไดรั้บสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวไว ้ดงันี 

นุชนาท เนติพฒัน์ (2550: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุทีส่งผลต่อความ

ขยนัหมนัเพียรในการเรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
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ประเทศไทย ในปี 2550 พบว่า การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครองมีอิทธิพลทางตรงต่อความ

ขยนัหมนัเพียรในการเรียน  

วฒันา พาผล (2551: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการวเิคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ในปี 2551 พบว่า การ

สนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลทางออ้มต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนทีระดบั .01 

จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการไดรั้บสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวพบว่า 

การไดรั้บสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ดงันนัผูว้ิจยัจึงคาดวา่ การ

ไดรั้บสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 

 
6. แนวคิดเกยีวกบัการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูและงานวจัิยทีเกยีวข้อง 

6.1 ความหมายของการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนันเป็นการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งให้ผูเ้รียนพฒันา

คุณภาพชีวติและเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน ดงันนัการจดับรรยากาศการเรียนรู้จึง

มีความสําคญัในการพฒันาคุณภาพนักเรียน เพราะการจดัสภาพแวดล้อมนันเอือให้นักเรียนเกิด

แรงจูงใจในการเรียน และการแสวงหาความรู้ในชันเรียนได้อย่างมีความสุข โรงเรียนทีจัด

สภาพแวดลอ้มทีดีเอือต่อการเรียนเรียนรู้จะทาํใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกพอใจ ภูมิใจ อุ่นใจ สบายใจ 

รู้สึกในความเป็นเจา้ของ เรียนและทาํงานร่วมกนัอย่างมีความสุข ซึงมีผูใ้ห้ความหมายของการ

ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูไวแ้ตกต่างกนั ดงัต่อไปนี 

ลอร์เรนซ์ (Lawrence, 1976: 315 - 323) ไดใ้ห้ความหมายของ บรรยากาศในการ

เรียนรู้หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยาทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมของครู ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครู

กบันกัเรียน และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน ถา้ผูเ้รียนมีสภาพจิตใจ อารมณ์แจ่มใสรู้สึก 

ตืนตวักระฉบักระเฉง ก็จะมีความสนใจในการเรียน และยอ่มช่วยทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ขึน 

ประดินนัท ์อุปรมยั (2527: 33) ไดใ้หค้วามหมายของ บรรยากาศการเรียนการสอน

หมายถึง การปฏิสัมพนัธ์ในชนัเรียนซึงอาจเกิดไดท้งัระหวา่งครูกบันกัเรียน และระหวา่งนกัเรียน

กบันกัเรียนดว้ยกนัเอง ถา้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นไปดว้ยดี หมายถึงทงัครูกบันกัเรียน

ต่างก็มีสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั โดยครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีโอกาสซกัถาม ตอบคาํถาม และเขา้ร่วม

กิจกรรมการเรียนการสอนให้มาก บรรยากาศในชนัเรียนก็จะมีแต่ความน่าสนใจ น่าสนุก อยากรู้ 

อยากเห็นและกระตือรือร้น นอกจากนีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนัเองก็มีส่วน

ช่วยใหเ้กิดบรรยากาศทีดีขึนในชนัเรียนดว้ยเช่นกนั 
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สุรพล พยอมแยม้ (2544: 81) ไดใ้หค้วามหมายของบรรยากาศในชนัเรียน หมายถึง 

สภาพแวดล้อมต่างๆ ทีเป็นอยู่ในห้องเรียนหนึงๆ ซึงรวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สภาพแวดลอ้มทางจิตใจ อนัหมายถึงระดบัความรู้สึกและอารมณ์ของผูที้อยูใ่นชนัเรียนนนัๆดว้ย 

พงศศิ์ริ จนัทิวาสน์ (2546: 20) ไดใ้ห้ความหมายของการจดับรรยากาศในชนัเรียน 

หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชันเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ เพือช่วยส่งเสริมให้

บรรยากาศการเรียนเป็นทีน่าสนใจและจูงใจให้นกัเรียนไม่เบือหน่ายต่อการเรียน นอกจากนนัยงั

ช่วยแกปั้ญหาในการปกครองชนั และแกปั้ญหาเรืองวนิยัอีกดว้ย 

จากการศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งสรุปไดว้่า การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้

จากครู หมายถึง การทีนักเรียนมีสัมพนัธภาพอนัดีต่อครู โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาส

ซักถามแสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมกิจกรรมทางการเรียนทาํให้นักเรียนมีอารมณ์แจ่มใส 

กระฉบักระเฉง มีสมาธิและสนใจต่อการเรียน ซึงส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และ

ตอ้งการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และนกัเรียนมีสัมพนัธภาพทีดีต่อกนัทีส่งเสริมให้บรรยากาศในชนั

เรียนดีและส่งเสริมใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียนขึนดว้ย 

6.2 ลกัษณะการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 
แอนเดอร์สัน (Anderson, 1970: 135 – 152) ไดร้ะบุถึงลกัษณะบรรยากาศทีมีอิทธิพลและ

ส่งเสริมต่อความรู้ และความรู้สึกและพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนไวด้งันี 

1. ความเป็นกนัเอง ความรู้สึกใกลชิ้ดสนิทสนม ความคุน้เคยของสมาชิกกลุ่ม

ผูเ้รียน 

2. การแบ่งกลุ่มเพือทาํกิจกรรมการเรียนต่างๆ ตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

3. การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ กิจกรรมการเรียนรู้ทีมีรูปแบบทีสามารถปฏิบติัไดแ้ละ

ใหป้ระโยชน์ 

4. การดาํเนินกิจกรรมการเรียนเป็นไปอย่างมีลาํดบัขนัตอน ล่าช้า และมีความ

สอดคลอ้งเหมาะสม 

5. การจดัสภาพแวดลอ้มทีส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น หนงัสือ เครืองมือ วสัดุทีพร้อม

จะใชไ้ดอ้ยูต่ลอดเวลา 

6. การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน และมี

ความพยายามทีจะลดความขดัแยง้ระหวา่งกนั 

7. ผูส้อนและผูเ้รียนทราบจุดประสงคแ์ละความคาดหวงัในการเรียนอยา่งชดัเจน 

8. สร้างความเป็นธรรมไม่เลือกทีรักมกัทีชงัของครู ซึงส่งผลให้เกิดความไม่เป็น

ธรรมขึน 
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9. ผูเ้รียนไดมี้โอกาสไดท้าํกิจกรรมทีทา้ทายความสามารถอยูเ่สมอ 

10. สร้างความตืนตวัและขจดัความเฉือยชาอนัเป็นสาเหตุของความเบือหน่ายต่อ

การเรียนรู้ 

11. การตดัสินใจทาํกิจกรรมต่างๆ มาจากผูเ้รียนเป็นส่วนใหญ่ 

12. ไม่ส่งเสริมการแบ่งพรรค แบ่งพวก ในหมู่นิสิต นกัศึกษา 

13. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจกบักิจกรรมการเรียนรู้ในชนัเรียน 

14. เสรีภาพมีขอบเขต ไม่ปล่อยปละละเลยจนขาดระเบียบและขาดความ

รับผดิชอบ 

สิริวรรณ ศรีพหล (2526: 172 – 174) ไดส้รุปแนวทางการจดับรรยากาศในห้องเรียน

สาํหรับครูทีจะนาํไปปฏิบติั สรุปไดด้งันีคือ 

1. บรรยากาศทางการเรียนรู้ในชนัเรียน ครูตอ้งเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดมี้การ

พฒันาในทางสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมอย่างเต็มที ฝึกฝนการใช้สติปัญญาคือ มี

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล การมีเจตคติทีดีต่อผูอื้น การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัผูอื้นรวมทงัการมี

สัมพนัธภาพทีดีต่อผูอื้น 

2. การจดับรรยากาศในห้องเรียนทีต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีทศันคติในการ

ควบคุมตนเองและรับผิดชอบตนเอง โดยให้นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองให้มาก

ทีสุด ใหโ้อกาสนกัเรียนในการคน้ควา้หาวธีิการเรียนดว้ยตนเอง โดยครูคอยให้คาํแนะนาํและแกไ้ข

ปัญหาทีอาจเกิดขึน 

3. การจดับรรยากาศในหอ้งเรียนทีดี จะตอ้งส่งเสริมนกัเรียนใหมี้ความคิดและแนว

การปฏิบติัแบบประชาธิปไตย ทงันีอาจเริมมาจากครูเป็นตวัอยา่งทีดี มีลกัษณะความเป็นผูน้าํแบบ

ประชาธิปไตย เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเสรี ยอมรับมติของกลุ่ม 

จาํลอง ภู่บาํรุง (2530: 14) ได้แบ่งบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน ออกเป็น4 

องคป์ระกอบ สรุปไดด้งันี 

1. พฤติกรรมการสอนของครู ไดแ้ก่ การนาํเขา้สู่บทเรียน การยกตวัอยา่งประกอบ 

การเสนอเนือหาสาํคญัในบทเรียน การจดักิจกรรมในชนัเรียน การตงัคาํถาม การเสริมแรง การสรุป

เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน ไดแ้ก่ นกัเรียนมีจิตใจพร้อมก่อนเริมบทเรียน

นกัเรียนเรียนโดยผา่นประสาทสัมผสัหลายๆ ทาง นกัเรียนสนใจในบทเรียน นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะที

ตอ้งการ เป็นตน้ 
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3. บรรยากาศในห้องเรียน ไดแ้ก่ การแสดงความเป็นมิตรกบันกัเรียน การส่งเสริม

ใหน้กัเรียนถามปัญหา การเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น การส่งเสริมให้นกัเรียนเคารพ

สิทธิของผูอื้น การจดัหอ้งเรียนเพือใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรม เป็นตน้ 

4. การใชสื้อการสอน ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของปริมาณสือการสอนต่อเวลา ซึง

เป็นของสือการสอนต่อผูเ้รียน ความเป็นรูปธรรมของสือการสอน การใชว้สัดุในทอ้งถินสร้างสือ

การสอนเป็นตน้ 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2544: 48 – 52 ) ไดอ้ธิบายถึงบรรยากาศการเรียนรู้ ซึงเป็นตวัแปร

สําคญัทีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย บรรยากาศทางกายภาพ

และบรรยากาศทางจิตใจ สรุปไดด้งันี 

1. บรรยากาศทางกายภาพ หรือบรรยากาศสิงแวดลอ้มทีดีของห้องเรียน มีผลต่อ

การเรียนรู้และเจตคติทีดีของผูเ้รียน ลกัษณะของห้องเรียนทีมีบรรยากาศทางกายภาพทีเหมาะสม 

ควรเป็นดงันี 

1.1 ห้องเรียนมีสีสันน่าดูและเหมาะสม สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี 

ปราศจากเสียงรบกวน และมีขนาดกวา้งขวางเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน 

1.2 ห้องเรียนควรมีบรรยากาศความเป็นอิสระของการเรียน การทาํงาน

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตลอดจนการเคลือนไหวในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท 

1.3 ห้องเรียนตอ้งสะอาด ถูกสุขลกัษณะ น่าอยู ่ และมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

1.4 สิงทีอยู่ภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เกา้อี สือการสอนต่างๆ เช่น 

กระดานจอภาพ เครืองฉายขา้มศีรษะ สามารถเคลือนไหวได ้และสามารถดดัแปลงให้เอืออาํนวยต่อ

การสอนและการจดักิจกรรมประเภทต่างๆ 

1.5 ควรจดัเตรียมห้องเรียนให้พร้อมต่อการสอนในแต่ละครัง และให้

เหมาะสมต่อการสอนวิธีต่างๆ เช่น เหมาะต่อวิธีสอนโดยกระบวนการกลุ่ม วิธีการบรรยาย วิธีการ

แสดงละคร เป็นตน้ 

2. บรรยากาศทางจิตใจ หรือบรรยากาศทางจิตวิทยา เป็นบรรยากาศของการให้

ความร่วมมือกนัและกนั ซึงทงัผูส้อนและผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศทางจิตใจร่วมกนั

ดงันี 

2.1 บรรยากาศความคุน้เคย หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

ประกอบดว้ย 
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2.1.1 บุคลิกภาพของครูผูส้อน ไดแ้ก่ การยิมแยม้แจ่มใส การแต่ง

กายสุภาพและสะอาด มีอารมณ์ขนั ท่าทางและการใชค้าํพูดเหมาะสมและมีนาํเสียงน่าฟัง ซึงเป็น

การเร้าใจและดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 

2.1.2 พฤติกรรมการสอนของผูส้อน เป็นพฤติกรรมทีผูส้อนเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง คน้ควา้ดว้ยตนเอง เปิดโอกาสให้ซกัถาม โตแ้ยง้ การสอนที

ผูส้อนมีความเป็นประชาธิปไตยซึงจะทาํใหห้อ้งเรียนดาํเนินการเรียนรู้ดว้ยความสนุกและมีชีวติชีวา 

2.1.3 พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน คือการเขา้ร่วมกิจกรรมที

ผูส้อนกาํหนดอยา่งเต็มใจ ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนรู้จกัคุน้เคย และไวว้างใจกนัและกนั มีการถามคาํถาม

ตอบคาํถาม และโตแ้ยง้กบัผูส้อนและผูเ้รียนอยา่งมีความสุข และถูกตอ้งตามกาลเทศะ 

2.2 บรรยากาศทีเป็นอิสระ คือ บรรยากาศทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระ

ในการคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการคน้หาความรู้ และเนน้การทาํงานเป็นกลุ่มให้

ผูเ้รียนไดแ้ลกเปลียนและประสานความคิดร่วมกนัเป็น บรรยากาศทีทาํให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่งมี

ชีวติชีวาและสนุกสนาน 

2.3 บรรยากาศทีท้าทาย คือ บรรยากาศทีผูส้อนสร้างให้ผูเ้รียน

กระตือรือร้นสนใจติดตาม คน้ควา้ศึกษา เช่น การถามคาํถามทีตอ้งใชค้วามคิด การคน้ควา้ การถาม

เรืองราวทีทนัสมยัทนัเหตุการณ์ของประเทศและโลก ทาํให้การทาํงานตอ้งอาศยัความพยายามใน

การคน้ควา้และทาํให้สําเร็จตลอดจนการสร้างบรรยากาศแข่งขนัระหวา่งบุคคล หรือระหว่างกลุ่ม 

เป็นตน้ 

2.4 บรรยากาศของการยอมรับนบัถือ คือ บรรยากาศทีผูเ้รียนยอมรับนบั

ถือผูส้อนในฐานะเป็นผูใ้ห้ความรู้ และมีความสามารถทงัดา้นเนือหาและกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ทีสามารถทาํให้ผูเ้รียนประสบความสําเร็จ และผูส้อนจะตอ้งยอมรับผูเ้รียนในฐานะปัจเจก

บุคคลทีมีความสามารถ สติปัญญา ความถนดั ทกัษะแตกต่างกนั โดยยอมรับในคุณค่าของผูเ้รียนแต่

ละคน และนาํคุณค่าหรือความสามารถทีแตกต่างกนัมาประสานสัมพนัธ์ใหเ้กิดประโยชน์ 

2.5 บรรยากาศของการควบคุม เป็นบรรยากาศทีทาํให้ผูเ้รียนมีวินยัใน

ตนเองปฏิบติัตนตามกฎเกณฑ ์ระเบียบวนิยัของหอ้งเรียน โดยผูเ้รียนมีหนา้ทีรับผิดชอบงานของตน

มีความตรงต่อเวลา ประพฤติปฏิบติัในห้องเรียนอย่างเหมาะสม ทงัทางดา้นการแต่งกายภาษา 

ท่าทางมีความสุภาพ และเป็นผูมี้สัมมาคารวะ 

2.6 บรรยากาศของการกระตุน้ความสนใจ คือ ผูส้อนทาํให้ผูเ้รียนเกิด

แรงจูงใจเพือไปสู่เป้าหมายทีกาํหนด ผูส้อนรู้จกัการให้การเสริมแรงเพือให้ผูเ้รียนเพิมความถีของ

การมีพฤติกรรมทีพึงประสงค ์ 
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สุรพล พยอมแยม้ (2544: 81) ไดก้ล่าวถึงตวัอยา่งของพฤติกรรมพฤติกรรมของผูส้อนใน

การสร้างบรรยากาศในชันเรียนต่อไปนีเป็นผลจากการศึกษาในทีต่างๆ และได้ผลสรุปว่า หาก

ผูส้อนไดป้ฏิบติัจะทาํใหบ้รรยากาศในชนัเรียนเป็นไปไดอ้ยา่งดี 

1. ต้องทราบความเป็นไปของห้องเรียนตลอดเวลา ทราบว่าใครทําอะไร มี

ปฏิสัมพนัธ์กันอย่างไร ถ้ามีเคา้ของความไม่สงบหรือเกิดปัญหาขึน ตอ้งรีบป้องกันหรือแก้ไข

ปัญหาโดยเร็ว 

2. สามารถรักษาระดับความสนใจเรียนได้ดีโดยตลอด สามารถปรับเปลียน

กิจกรรมหรือเทคนิคการสอนทีกระตุ้นความสนใจผูเ้รียนได้เสมอ สามารถทีจะปรับเปลียน

พฤติกรรมใหส้นองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม ไม่ทาํพฤติกรรมซาํซาก 

3. ไม่ทาํพฤติกรรมหยุมหยิมหรือใส่ใจกับเรืองเล็กน้อยทีไม่จาํเป็น และทาํให้

เสียเวลาและความรู้สึกโดยเปล่าประโยชน์ การประเมินว่าพฤติกรรมใดไม่ควรกระทาํดว้ย การ

สอบถามโดยออ้มหรือสังเกตจากปฏิกิริยาของผูเ้รียน จะทาํให้ลดพฤติกรรมทีผูเ้รียนไม่ตอ้งการ

และไม่เกิดประโยชน์กบัผูใ้ดไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. ไม่ทาํโทษหรือคาดโทษหรือตาํหนิผูเ้รียนอยา่งไม่มีเหตุผลเหมาะสม และทาํให้

ผูเ้รียนอืนๆไดรั้บผลต่อเนืองไปดว้ย 

5. พฤติกรรมของนกัเรียนทีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม และไม่ตอ้งการให้ผูเ้รียนกระทาํ

อีก ผูส้อนจะต้องบอกให้ผู ้กระทาํเข้าใจอย่างชัดเจนว่า พฤติกรรมใดทีไม่เหมาะสมและไม่

เหมาะสมอยา่งไร (เกิดผลเสียอะไรกบัใคร) พร้อมทงัควรมีคาํแนะนาํพฤติกรรมทีควรทาํหรือส่งที

ตอ้งเปลียนแปลงใหก้บัผูเ้รียนมีทางเลือกดว้ย 

6. เมือผูส้อนตาํหนิหรือทาํโทษผูเ้รียนในเรืองใดก็ตามตอ้งพยายามให้ผูถู้กตาํหนิ
หรือถูกทาํโทษ รวมทงัผูร่้วมชนัเรียนมีความคิดและความรู้สึกวา่ ผูส้อนกระทาํไปดว้ยความหวงัดี

และมีความจริงใจ มีความยติุธรรมเสมอ 

พรรณี (ชูทยั) เจนจิต (2545: 190) ไดส้รุปเกียวกบัองค์ประกอบทีช่วยพฒันา 
นกัเรียนคือ การคาํนึงถึงการจดับรรยากาศในชนัเรียนของครู ซึงควรมีลกัษณะต่างๆ ดงันี 

1. บรรยากาศทีทา้ทาย (Challenge) โดยครูผูส้อนกระตุน้ให้กาํลงัใจเด็กเชือความ 

สามารถของตนทีจะทาํงานนนัๆ แมว้า่จะเป็นงานทีค่อนขา้งยาก 

2. บรรยากาศทีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศทีเด็กมีโอกาสทีจะเลือก 

ในสิงทีมีความหมายและคุณค่า ซึงรวมถึงโอกาสทีจะทาํผดิพลาดดว้ย บรรยากาศนีจะก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ จะทาํใหเ้ด็กเกิดความมนัใจในตนเองทีจะศึกษาคน้ควา้ ไม่เกิดความตึงเครียด 
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3. บรรยากาศซึงมีการยอมรับนบัถือ (Respect) การทีครูเห็นคุณค่าในตวัเด็กเป็น 

สิงทีสาํคญัในการพฒันามโนคติเกียวกบัตนเอง จะมีผลต่อการทาํกิจกรรมต่างๆของเด็กและยงัทาํให้

เด็กรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และยอมรับนบัถือในตนเองดว้ย 

4. บรรยากาศทีมีความอบอุ่น (warmth) การทีครูมีความเขา้ใจเป็นมิตร ยอมรับ 

ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือ จะทาํใหเ้ด็กเกิดความอบอุ่นสบายใจ อยากเขา้ไปติดต่อดว้ย 

5. บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) เป็นความจาํเป็นทีครูจะตอ้งฝึกให้เด็กมี
วนิยั แต่มิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมลงโทษ แต่ครูตอ้งมีความสุภาพ มีความหนกัแน่น และไม่ให้สิทธิ

พิเศษกบัเด็กบางคน 

6. บรรยากาศแห่งความสําเร็จ (Success) เป็นสิงทีครูควรจะสร้างให้เกิดในชัน

เรียน คนเราจะเรียนรู้วา่ตนเองมีความสามารถนนัมิใช่จากความลม้เหลวแต่จากความสาํเร็จ 

6.3 งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 
 ครูมีบทบาทในการกระตุน้ให้นกัเรียนตงัใจเรียนเรียน ทาํการบา้นและงานตามที

ไดรั้บมอบหมาย และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ทาํให้นกัเรียนเกิดพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และมี

ความพยายามในการเรียน ดงัมีผูศึ้กษาเกียวกบัการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู ดงันี 

สุภาภรณ์ ศศิดิลกธรรม (2543: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัความ

อุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

สระบุรี ในปี 2543 พบวา่ สิงแวดลอ้มทีโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัความอุตสาหะในการเรียนของ

นกัเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

ลลนา พรหมสุวรรณ (2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั

ด้านส่วนตวั ด้านครอบครัว และด้านสิงแวดล้อมในโรงเรียนกับความตงัใจเรียนของนักเรียน

ประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ในปี 2547 พบวา่ บรรยากาศการเรียนการสอน

มีความสัมพนัธ์กบัความตงัใจเรียนของนกัเรียนอยา่งมีนยัทางสถิติทางสถิติทีระดบั .01  

นุชนาท เนติพฒัน์ (2550: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุทีส่งผลต่อความ

ขยนัหมนัเพียรในการเรียนของนักเรียนช่วงชันที 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล แห่ง

ประเทศไทย ในปี 2550 พบว่า บรรยากาศในการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความ

ขยนัหมนัเพียรในการเรียน  

เกวรี แลใจ (2554: 1620) ได้ศึกษาการวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยทีส่งผลต่อ

คุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนเผ่า ชนัประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปี 2554 พบว่า บรรยากาศทางการเรียนมี

ความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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จากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูพบวา่ การ

ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ดงันันผูว้ิจยัจึงคาดว่า การ

ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 

 

7. งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียน

สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวดัราชบุรี ซึงจําแนกตามตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

ระดบัชันเรียน ระดบัคะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภทของนักเรียน 

และการมีพืนทีในการเรียนรู้ โดยตวัแปรเหล่านีน่าจะส่งผลให้นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ มี

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดดงันี 

7.1 เพศ  
จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ไดมี้งานวจิยัทีศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลที

เกียวกบัเพศทีมีผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ดงันี 

จงลกัษณ์ สีหาราช (2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ

ปัจจยัทีส่งผลต่อความมานะอุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 2 ในปี 2547 พบวา่ เพศไม่มี

อิทธิพลต่อความมานะอุตสาหะในการเรียนของนกัเรียน 

ชชัลินี จุ่งพิวฒัน์ (2547: 79) ไดศึ้กษาตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัความขยนัหมนัเพียรใน

การเรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 3 โรงเรียนเวยีงสระ อาํเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในปี 2547 

พบวา่ เพศหญิงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความขยนัหมนัเพียรในการเรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 3 

อยา่งมีนยัทางสถิติทีระดบั .01  

ปิลนัญา วงศบุ์ญ (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการศึกษาคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ

นกัเรียน ช่วงชนัที 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ในปี 2550 พบว่า นกัเรียนชายมีคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่

เรียนสูงกวา่นกัเรียนหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่งวฒันา (2552: 169) ไดศึ้กษาปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เรียนทีดีของ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งการศึกษา

เอกชน จงัหวดันครปฐม ในปี 2552 พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเรียนทีดีของ

นกัเรียนอยา่งมีนยัทางสถิติทีระดบั .05 
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จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเพศและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ส่วนมากพบว่า 

เพศมีผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ผูว้ิจยัจึงคาดว่านกัเรียนทีมีเพศต่างกนัน่าจะมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

แตกต่างกนั 

7.2 ระดับชันเรียน 
จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ไดมี้งานวจิยัทีศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลที

เกียวกบัระดบัชนัเรียนทีมีผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ดงันี 

นิภา วงษ์สุภิรนนัท์ (2548: บทคดัย่อ) ไดส้ร้างแบบวดัคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

สําหรับนกัเรียนระดบัช่วงชนัที 3 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัช่วงชนัที 3 สังกดัสํานกัเขต

พืนทีการศึกษานครพนม จงัหวดันครพนม พบว่า พฒันาการคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีแนวโน้ม

ลดลงเล็กน้อยจากมธัยมศึกษาปีที 1 ไปสู่มธัยมศึกษาปีที 2 และมีแนวโนม้สูงขึนเล็กนอ้ยจากชนั

มธัยมศึกษาปีที 2 ไปสู่มธัยมศึกษาปีที 3 

ปิลันญา วงศ์บุญ (2550: 69-70) ศึกษาคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 

ช่วงชนัที  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์พบวา่ คุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษา
ปีที 1 มธัยมศึกษาปีที 2 และมธัยมศึกษาปีที 3 ไม่แตกต่างกนั  

จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวข้องกับระดับชันและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ พบว่า 

ระดบัชนัมีผลและไม่มีผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ผูว้จิยัจึงคาดวา่นกัเรียนทีมีระดบัชนัต่างกนัน่าจะมี

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั 
7.3 ระดับคะแนนเฉลยี  
จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ไดมี้งานวิจยัทีศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลที

เกียวกบัระดบัคะแนนเฉลียทีมีผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ดงันี 

ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่งวฒันา (2552: 169) ในปี 2552 ได้ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเรียนทีดีของนกัเรียนชนั มธัยมศึกษาปีที 3 สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่ง

การศึกษาเอกชน จงัหวดันครปฐม พบวา่ เกรดเฉลียสะสมไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเรียน

ทีดีของนกัเรียนอยา่งมีนยัทางสถิติทีระดบั .05 

จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัระดบัคะแนนเฉลียและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

พบวา่ ระดบัคะแนนเฉลียมีผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ผูว้ิจยัจึงคาดวา่นกัเรียนทีมีระดบัคะแนนเฉลีย

ต่างกนัน่าจะมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั 

7.4 การติดตามดูแลการเรียนจากผู้ปกครอง  
จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ไดมี้งานวจิยัทีศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลที

เกียวกับการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองทีมีผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชัน
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มธัยมศึกษาตอนต้นน้อยมาก ดังนัน เพือให้งานวิจัยฉบับนีมีความชัดเจนมากขึน ผูว้ิจยัจึงขอ

นาํเสนองานวจิยัทีมีลกัษณะเทียบเคียงกบัตวัแปร ดงันี 

สุภาภรณ์ ศศิดิลกธรรม (2543: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัความ

อุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

สระบุรี ในปี 2543 พบวา่ บรรยากาศในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัความอุตสาหะในการเรียนของ

นกัเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

จงลกัษณ์ สีหาราช (2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ

ปัจจยัทีส่งผลต่อความมานะอุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 2 ในปี 2547 พบวา่ ความ

คาดหวงัของผูป้กครองไม่มีอิทธิพลต่อความมานะอุตสาหะในการเรียนของนกัเรียน 
จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองและ

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ พบวา่ การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองมีผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ผูว้ิจยั

จึงคาดว่านักเรียนทีมีการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองต่างกนัน่าจะมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

แตกต่างกนั 

7.5 ประเภทของนักเรียน  
ประเภทของนกัเรียน หมายถึง ประเภทของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ทีกาํลงั

ศึกษาอยูใ่นโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ยนกัเรียนประเภทไปกลบั

และนกัเรียนประจาํ 

จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ไดมี้งานวจิยัทีศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลที

เกียวกบัประเภทของนกัเรียนทีมีผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้นอ้ย

มาก ดงันนั เพือให้งานวิจยัฉบบันีมีความชัดเจนมากขึน ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัทีมีลกัษณะ

เทียบเคียงกบัตวัแปร ดงันี 

นาตยา ทบัแกว้ (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อการมีวินยั

ของนกัเรียนประจาํ ช่วงชันที  โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ในปี 2550 

พบวา่ ผลสัมฤทธิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการมีวนิยัของนกัเรียนประจาํ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .  
จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัประเภทของนกัเรียนและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ พบว่า 

ประเภทของนกัเรียนมีผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ผูว้ิจยัจึงคาดว่านกัเรียนทีมีประเภทของนกัเรียน

ต่างกนัน่าจะมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7.6 การมีพนืทใีนการเรียนรู้ 
การมีพืนทีในการเรียนรู้ หมายถึง การทีนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี มีสถานที บรรยากาศทีเอืออาํนวยและก่อให้เกิดสมาธิใน

การทํางาน การเรียนรู้เพิมเติมจากการเรียนในห้องเรียนทังทีโรงเรียนและทีบ้านเช่น ม้านัง 

สวนหย่อมในบริเวณโรงเรียนเพือทาํการบา้น ทบทวนบทเรียน และมุมหนงัสือในห้องเรียนและ

ห้องสมุดสําหรับค้นคว้าหาความรู้ทีโรงเรียน และบริเวณบ้านทีเป็นสัดส่วนและปราศจาก

สิงรบกวนเพือทบทวนบทเรียน 

จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ไดมี้งานวิจยัทีศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลทีเกียวกบั

การมีพืนทีในการเรียนรู้ทีมีผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้นอ้ยมาก 

ดังนัน เพือให้งานวิจัยฉบับนีมีความชัดเจนมากขึน ผู ้วิจ ัยจึงขอนําเสนองานวิจัยทีมีลักษณะ

เทียบเคียงกบัตวัแปร ดงันี 

ธรีญา ชยัธงรัตน์ (2551: 141) ไดศึ้กษาผลปฏิสัมพนัธ์ขา้มระดบัระหว่างปัจจยั
ระดบันกัเรียนและระดบัห้องเรียน ทีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนกัเรียน

ชันมธัยมศึกษาปีที 3 สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า นักเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที 3 มีคะแนนเฉลียในการแสวงหาความรู้ เท่ากบั 30.492 อยู่ในระดบัสูง ทงันีน่าจะ

เนืองมาจาก นักเรียนมีการค้นควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย ทงัแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน  ได้แก่  บุคลากรในโรงเรียน  ห้องสมุด  มุมหนังสือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ห้องปฏิบติัการทางภาษา และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาทอ้งถิน ห้องสมุดประชาชน 

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทงัสือต่างๆเช่น โทรทศัน์ และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนภูมิหลงัของนกัเรียน 

 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกับการมีพืนทีในการเรียนรู้และพฤติกรรมใฝ่

เรียนรู้ พบว่า การมีพืนทีในการเรียนรู้มีผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ผูว้ิจยัจึงคาดวา่นกัเรียนทีมีการมี

พืนทีในการเรียนรู้ต่างกนัน่าจะมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึง

สนใจศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํแนกตาม เพศ 

ระดบัชันเรียน ระดบัคะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภทของนักเรียน 

และการมีพืนทีในการเรียนรู้ และศึกษาปัจจยัทีสามารถทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนั

มธัยมศึกษาตอนตน้ คือ  การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง

สังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู ดงัแสดงในกรอบแนวคิดของ

การวจิยั ดงันี 

 

   ส
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ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพศ 

- ระดบัชนัเรียน 

- ระดบัคะแนนเฉลีย 

- การติดตามดูแลการเรียนจาก
ผูป้กครอง  

- ประเภทของนกัเรียน 

- การมีพืนทีในการเรียนรู้ 

1. การเห็นคุณค่าในตนเอง 

2. ลกัษณะมุ่งอนาคต 

3. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว 

4. การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน
จากครู 

 

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
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บทท ี3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
  การวิจัยเรือง “พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของ

โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี” เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) 
โดยมีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3 เป็นหน่วยวเิคราะห์ (Unit of analysis) ดาํเนินการวจิยัดงันี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เพือให้งานวิจยัครังนีมีความถูกตอ้งและบรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว ้ผูว้ิจยัจึง

ไดก้าํหนดระเบียบวธีิวจิยัซึงประกอบดว้ยประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรทีศึกษา เครืองมือทีใช้

ในการวจิยั การสร้างและพฒันาเครืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระดบัและสถิติทีใชใ้นการ

วจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
1.1 ประชากร 

   ประชากรทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3 ทีกาํลงั
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี ทีเปิดสอนในระดบัชนัมธัยมศึกษา

ตอนตน้และเปิดรับนกัเรียนทงัประเภทประจาํและไปกลบั จาํนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนดรุณา

ราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา และโรงเรียนธีรศาสตร์ ทีกาํลงัศึกษาในปีการศึกษา 2556 
แยกเป็นเพศชายจาํนวน  1,156 คน เพศหญิงจาํนวน 876 คน รวมทงัสินจาํนวน 2,032 คน (ฝ่าย

อบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี, 2556) 
     1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนีเป็น นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3 เพศชาย
และเพศหญิงทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี ทีเปิดสอนใน
ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้และเปิดรับนกัเรียนทงัประเภทประจาํและไปกลบั จาํนวน 3 โรงเรียน 

คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา และโรงเรียนธีรศาสตร์ ทีกาํลงัศึกษาใน

ปีการศึกษา 2556 ทาํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยคาํนวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane) 
(Yamane, 1973: 725-727) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 สําหรับความคลาดเคลือน ร้อยละ 5 ใช้

สูตรคาํนวณดงันี  

  n =  2Ne+1

N  

  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N = ขนาดของกลุ่มประชากร 



51 

  e = ค่าความคลาดเคลือนทียอมรับได้ ซึงการวิจัยครังนียอมให้เกิดความ

คลาดเคลือนไดร้้อยละ  
แทนค่าในสูตร 

   n =  2)2,032(0.051

2,032
 

   n =  334.21 
  ดงันนั การวจิยัครังนีใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยั  334 คน  
  จากนนัดาํเนินการสุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified Random 
Sampling) ตามสัดส่วนประชากรจาํแนกตามระดบัชันเรียนและเพศ โดยดาํเนินการดงันี กาํหนด

กลุ่มตวัอย่างโดยสุ่มโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรีทีเปิดสอนในระดบัชัน

มธัยมศึกษาตอนต้นและเปิดรับนักเรียนทงัประเภทประจาํและไปกลับ ตามสัดส่วนประชากร 

จาํแนกตามโรงเรียน ระดบัชนัเรียน และเพศ ดงัรายละเอียดตารางที 1 
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ตารางที  แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาํเภอทีตงั โรงเรียน ระดบัชนัเรียน 

และเพศ ของ นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
จงัหวดัราชบุรี 

 

ลาํดับ อาํเภอ ชือโรงเรียน เพศ จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 รวม ม. 1 ม. 2 ม. 3 รวม 
1 เมือง ดรุณาราชบุรี ชาย 279 280 258 817 30 36 30 96 

หญิง 187 217 181 585 46 46 42 134 

รวม 466 497 439 1402 76 82 72 230 

2 เมือง ดรุณาราชบุรี 
วเิทศศึกษา 

ชาย 14 20 20 54 2 3 3 8 

หญิง 16 10 10 36 3 2 2 7 

รวม 30 30 30 90 5 5 5 15 

3 บา้นโป่ง ธีรศาสตร์ 
 

ชาย 97 104 84 285 16 17 14 47 

หญิง 79 91 85 255 13 15 14 42 

รวม 176 195 169 540 29 32 28 89 

รวม 672 722 638 2032 110 119 105 334 
(ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี, 2556) 

 
ดาํเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากรายชือ

นกัเรียนตามจาํนวนทีกาํหนดแยกตามระดบัชนัเรียน และเพศ รวมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 334 คน ใน
กรณีทีกลุ่มตวัอยา่งทีไดรั้บการสุ่มไม่อยู ่หรือไม่สามารถติดต่อได ้ไม่วา่กรณีใดๆ จะทาํการจบัฉลาก

รายชือทีเหลือเพิมเติมแทน 
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2. ตัวแปรทใีช้ในการศึกษา 
ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษามีดงัต่อไปนี 

1. ตัวแปรอสิระ ได้แก่ 
1.1 ขอ้มูลส่วนตวัไดแ้ก่  
- เพศ  

- เพศชาย 
- เพศหญิง 

- ระดบัคะแนนเฉลีย  
- ตาํกวา่ 2.00 
- 2.00 – 2.99 
- มากกวา่หรือเท่ากบั 3.00 

- ระดบัชนัเรียน 
- มธัยมศึกษาปีที 1 
- มธัยมศึกษาปีที 2 
- มธัยมศึกษาปีที 3 

- การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง 
- มาก 
- ปานกลาง 
- นอ้ย 

- ประเภทของนกัเรียน 
- ไปกลบั 
- ประจาํ 

- การมีพืนทีในการเรียนรู้ 
- มี 
- ไม่มี 

1.2 การเห็นคุณค่าในตนเอง 
1.3 ลกัษณะมุ่งอนาคต 
1.4 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
1.5 การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 

2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
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3. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีประกอบดว้ยแบบสอบถาม ซึงมีส่วนประกอบทีสําคญัของ

เนือหา 6 ส่วน คือ 
ส่วนที 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3 ประกอบดว้ย 

เพศ ระดับชันเรียน ระดับคะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง  ประเภทของ

นกัเรียน และการมีพืนทีในการเรียนรู้ จาํนวน 6 ขอ้ 
ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง จาํนวน 21 ขอ้ ผูว้ิจยัไดส้ร้างและ

พฒันาขึนจากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง เป็นแบบสอบถามจดัลาํดบั

คุณภาพตามแบบวดัของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึงมีการวดัแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

มากทีสุด  หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมากทีสุด 
มาก          หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมาก  
ปานกลาง  หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัปานกลาง 
น้อย          หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ย 
น้อยทีสุด   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าขอ้ความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ยทีสุด 
เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ความทีแสดงถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง จากตอบมาก

ทีสุดจนถึงนอ้ยทีสุด ให้คะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลาํดบั ส่วนขอ้ความทีตรงขา้มกนัจะให้คะแนน

กลบักนั (ขอ้ความเชิงนิเสธคือ ขอ้ที 21) ผูที้ตอบไดค้ะแนนมากแสดงว่ามีการเห็นคุณค่าในตนเอง
สูงกวา่ผูที้ไดค้ะแนนนอ้ย  

เกณฑ์ในการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง กาํหนดเกณฑ์ในการจดัระดบัโดย

ใชเ้กณฑข์องเบสท ์(Best, 1981: 179-184) ดงันี  
คะแนนตงัแต่ 1.00- 1.49 หมายถึง ผูต้อบมีการเห็นคุณค่าในตนเองนอ้ยทีสุด 
คะแนนตงัแต่ 1.50- 2.49 หมายถึง ผูต้อบมีการเห็นคุณค่าในตนเองนอ้ย 
คะแนนตงัแต่ 2.50- 3.49 หมายถึง ผูต้อบมีการเห็นคุณค่าในตนเองปานกลาง 
คะแนนตงัแต่ 3.50- 4.49 หมายถึง ผูต้อบมีการเห็นคุณค่าในตนเองมาก 
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คะแนนตงัแต่ 4.50- 5.00 หมายถึง ผูต้อบมีการเห็นคุณค่าในตนเองมากทีสุด 
ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัลกัษณะมุ่งอนาคต จาํนวน 21 ขอ้ ผูว้ิจยัไดส้ร้างและ

พฒันาขึนจากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง เป็นแบบสอบถามจดัลาํดบั

คุณภาพตามแบบวดัของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึงมีการวดัแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

มากทสุีด  หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือมี

ลกัษณะเช่นนนัในระดบัมากทีสุด 
มาก        หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือมี

ลกัษณะเช่นนนัในระดบัมาก  
ปานกลาง หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือมี

ลกัษณะเช่นนนัในระดบัปานกลาง 
น้อย         หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือมี

ลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ย 
น้อยทีสุด   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือ

มีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ยทีสุด 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความทีแสดงถึงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทีมี

ต่อลกัษณะมุ่งอนาคต จากตอบมากทีสุดจนถึงนอ้ยทีสุด ให้คะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลาํดบั ส่วน

ขอ้ความทีตรงขา้มกนัจะให้คะแนนกลบักนั (ขอ้ความเชิงนิเสธคือ ขอ้ที 12) ผูที้ตอบได้คะแนน
มากแสดงวา่มีลกัษณะมุ่งอนาคตสูงกวา่ผูที้ไดค้ะแนนนอ้ย 

เกณฑ์ในการประเมินลักษณะมุ่งอนาคต กาํหนดเกณฑ์ในการจดัระดับโดยใช้

เกณฑข์องเบสท ์(Best, 1981: 179-184) ดงันี  
คะแนนตงัแต่ 1.00- 1.49 หมายถึง ผูต้อบมีลกัษณะมุ่งอนาคตนอ้ยทีสุด 
คะแนนตงัแต่ 1.50- 2.49 หมายถึง ผูต้อบมีลกัษณะมุ่งอนาคตนอ้ย 
คะแนนตงัแต่ 2.50- 3.49 หมายถึง ผูต้อบมีลกัษณะมุ่งอนาคตปานกลาง 
คะแนนตงัแต่ 3.50- 4.49 หมายถึง ผูต้อบมีลกัษณะมุ่งอนาคตมาก 
คะแนนตงัแต่ 4.50- 5.00 หมายถึง ผูต้อบลกัษณะมุ่งอนาคตมากทีสุด 

ส่วนท ี4 แบบสอบถามเกียวกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว จาํนวน 39 
ขอ้ ผูว้ิจยัได้สร้างและพฒันาขึนจากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง เป็น

แบบสอบถามจดัลาํดบัคุณภาพตามแบบวดัของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึงมีการวดัแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
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มากทสุีด  หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือมี

ลกัษณะเช่นนนัในระดบัมากทีสุด 
มาก          หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือมี

ลกัษณะเช่นนนัในระดบัมาก  
ปานกลาง  หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือมี

ลกัษณะเช่นนนัในระดบัปานกลาง 
น้อย          หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือมี

ลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ย 
น้อยทีสุด   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือ

มีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ยทีสุด 
เกณฑก์ารให้คะแนน ขอ้ความทีแสดงถึงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทีมี

ต่อการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากตอบมากทีสุดจนถึงนอ้ยทีสุด ให้คะแนน 5 
4 3 2 และ 1 ตามลาํดบั ผูที้ตอบไดค้ะแนนมากแสดงว่ามีการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว สูงกวา่ผูที้ไดค้ะแนนนอ้ย 
เกณฑ์ในการประเมินการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  กาํหนด

เกณฑใ์นการจดัระดบัโดยใชเ้กณฑข์องเบสท ์(Best, 1981: 179-184) ดงันี  
คะแนนตงัแต่ 1.00- 1.49 หมายถึง ผูต้อบได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัวในระดบันอ้ยทีสุด 
คะแนนตงัแต่ 1.50- 2.49 หมายถึง ผูต้อบได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัวในระดบันอ้ย 
คะแนนตงัแต่ 2.50- 3.49 หมายถึง ผูต้อบได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัวในระดบัปานกลาง 
คะแนนตงัแต่ 3.50- 4.49 หมายถึง ผูต้อบได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัวในระดบัมาก 
คะแนนตงัแต่ 4.50- 5.00 หมายถึง ผูต้อบได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัวในระดบัมากทีสุด 
ส่วนที 5 แบบสอบถามเกียวกบัการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู จาํนวน 24 ขอ้ 

ผูว้ิจ ัยได้สร้างและพฒันาขึนจากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยทีเกียวข้อง เป็น

แบบสอบถามจดัลาํดบัคุณภาพตามแบบวดัของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึงมีการวดัแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
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มากทสุีด  หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือ

มีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมากทีสุด 
มาก          หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือ

มีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมาก  
ปานกลาง  หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือ

มีลกัษณะเช่นนนัในระดบัปานกลาง 
น้อย          หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือ

มีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ย 
น้อยทีสุด   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าขอ้ความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ยทีสุด 
เกณฑก์ารให้คะแนน ขอ้ความทีแสดงถึงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทีมี

ต่อการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู จากตอบมากทีสุดจนถึงนอ้ยทีสุด ให้คะแนน 5 4 3 2 
และ 1 ตามลาํดบั ผูที้ตอบไดค้ะแนนมากแสดงวา่มีการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูสูง

กวา่ผูที้ไดค้ะแนนนอ้ย 
เกณฑใ์นการประเมินการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู กาํหนดเกณฑ์ใน

การจดัระดบัโดยใชเ้กณฑข์องเบสท ์(Best, 1981: 179-184) ดงันี  
คะแนนตงัแต่ 1.00- 1.49 หมายถึง ผูต้อบได้รับการส่งเสริมบรรยากาศในการ

เรียนรู้จากครูนอ้ยทีสุด 
คะแนนตงัแต่ 1.50- 2.49 หมายถึง ผูต้อบได้รับการส่งเสริมบรรยากาศในการ

เรียนรู้จากครูนอ้ย 
คะแนนตงัแต่ 2.50- 3.49 หมายถึง ผูต้อบได้รับการส่งเสริมบรรยากาศในการ

เรียนรู้จากครูปานกลาง 
คะแนนตงัแต่ 3.50- 4.49 หมายถึง ผูต้อบได้รับการส่งเสริมบรรยากาศในการ

เรียนรู้จากครูมาก 
คะแนนตงัแต่ 4.50- 5.00 หมายถึง ผูต้อบได้รับการส่งเสริมบรรยากาศในการ

เรียนรู้จากครูมากทีสุด 
ส่วนที 6 แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ จาํนวน 30 ขอ้ ผูว้ิจยัไดส้ร้างและ

พฒันาขึนจากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง เป็นแบบสอบถามจดัลาํดบั

คุณภาพตามแบบวดัของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึงมีการวดัแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
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มากทสุีด  หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือ

มีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมากทีสุด 
มาก          หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือ

มีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมาก  
ปานกลาง  หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือ

มีลกัษณะเช่นนนัในระดบัปานกลาง 
น้อย          หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นวา่ขอ้ความนนัตรงกบัความคิดเห็นหรือ

มีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ย 
น้อยทีสุด   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าขอ้ความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ยทีสุด 
เกณฑก์ารให้คะแนน ขอ้ความทีแสดงถึงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทีมี

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ จากตอบมากทีสุดจนถึงนอ้ยทีสุด ให้คะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลาํดบั ส่วน

ขอ้ความทีตรงขา้มกนัจะใหค้ะแนนกลบักนั (ขอ้ความเชิงนิเสธคือ ขอ้ที 25) ผูที้ตอบไดค้ะแนนมาก
แสดงวา่มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้สูงกวา่ผูที้ไดค้ะแนนนอ้ย 

เกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ กาํหนดเกณฑ์ในการจดัระดบัโดยใช้

เกณฑข์องเบสท ์(Best, 1981: 179-184) ดงันี  
คะแนนตงัแต่ 1.00- 1.49 หมายถึง ผูต้อบมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ในระดบันอ้ยทีสุด 
คะแนนตงัแต่ 1.50- 2.49 หมายถึง ผูต้อบมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ในระดบันอ้ย 
คะแนนตงัแต่ 2.50- 3.49 หมายถึง ผูต้อบมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ในระดบัปานกลาง 
คะแนนตงัแต่ 3.50- 4.49 หมายถึง ผูต้อบเห็นมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ในระดบัมาก 
คะแนนตงัแต่ 4.50- 5.00 หมายถึง ผูต้อบมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ในระดบัมากทีสุด 

4. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
 การสร้างเครืองมือผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเป็นแบบสอบถามโดยมีขนัตอนดงันี 
ขนัที 1 ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งเพือนิยามคาํศพัท์ทีใช้ในการวิจยัในบทที 1 

และนาํผลจากการสร้างเครืองมือซึงเป็นแบบสอบถามตามศพัทที์นิยามไวใ้นบทที 1 และครอบคลุม
วตัถุประสงคที์ตงัไวภ้ายใตค้าํปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

ขนัที 2 ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content validity) ของแบบสอบถาม
โดยนาํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน 
พิจารณาปรับแกต้ามรายละเอียดของตวัแปรทีนิยามไวใ้นบทที 1 แลว้พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขอีก

ครัง 
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ขนัที 3 นาํแบบสอบถามทีไดพ้ิจารณาปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปทดลองใช ้(try out) 
กบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งจริงในการวจิยัจาํนวน 30 คน 

ขนัที 4 หาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามเกียวกบัการสนบัสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว ความภาคภูมิใจในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต และพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้โดย

การหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบราค (Cronbach Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปเพือการวจิยัทางสังคมศาสตร์ ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามแต่ละดา้นดงันี 

 4.1 การเห็นคุณค่าในตนเอง มีขอ้คาํถาม 21 ขอ้ วิเคราะห์ค่าความเชือมนัไดเ้ท่ากบั 

.8780 
4.2 ลกัษณะมุ่งอนาคต มีขอ้คาํถาม 21 ขอ้ วเิคราะห์ค่าความเชือมนัไดเ้ท่ากบั .8827 
4.3 การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีขอ้คาํถาม 39 ขอ้ วิเคราะห์ค่าความ

เชือมนัไดเ้ท่ากบั .9667 
4.4 การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู มีขอ้คาํถาม 24 ขอ้ วิเคราะห์ค่า

ความเชือมนัไดเ้ท่ากบั .9507 
4.5 พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ มีขอ้คาํถาม 30 ขอ้ วิเคราะห์ค่าความเชือมนัไดเ้ท่ากบั 

.9415 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครังนี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยทาํ

หนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์อาํเภอเมือง 

จังหวดันครปฐม เพือส่งหนังสือขออนุญาต เพือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

แบบสอบถาม โดยมีขนัตอนต่อไปนี 

1. ผูว้ิจยัเขา้ทาํหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ในการทาํ

หนงัสือขอความร่วมมือไปยงัผูอ้าํนวยการโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เพือขอ

อนุญาตเก็บขอ้มูลนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยใชแ้บบสอบถาม 

2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดบัที
ยอมรับไดไ้ปดาํเนินการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัที 21 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556 

3. ผูว้ิจ ัยแจกแบบสอบถามไปทงัหมด 334 ชุด ได้แบบสอบถามทีครบถ้วน

สมบูรณ์คืน จาํนวน 334 ชุด คิดเป็นร้อยละ   
4. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามทีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิทางสถิติต่อไป 

 



60 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัในครังนี ทาํการจดัระดบัโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป กาํหนดความมีนยัสําคญัทาง

สถิติทีระดบั .05 มีขนัตอนการวเิคราะห์ดงันี 
1. การจดัระดบัส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดบัชนัเรียน ระดบัคะแนนเฉลีย การติดตาม

ดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภทของนกัเรียน และการมีพืนทีในการเรียนรู้ ใชค้่าร้อยละ (%) 
2. การวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การเห็นคุณค่าในตนเอง ลักษณะมุ่ง

อนาคต การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู โดย

ใชค้่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้จาํแนกตามเพศ 

ระดบัคะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภทของนกัเรียน และการมีพืนทีใน

การเรียนรู้โดยใชก้ารทดสอบค่าทางสถิติ t-test การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้จาํแนกตามระดบัชนัเรียน โดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
หากพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจะทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé 
test for all possible comparisons)  

4. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเห็นคุณค่าในตนเอง ลักษณะมุ่งอนาคต การ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู เป็นปัจจยัที

ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรทีนาํเขา้

สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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บทท ี4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเรือง “พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชัน

มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี” ผูว้ิจยันาํเสนอขอ้มูลทีได้

จากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม จาํนวน 334 ฉบบั มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์

โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย จาํแนกเป็น 4 ตอน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
  ตอนที 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบั

คะแนนเฉลีย ระดบัชนัเรียน การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภทของนกัเรียน และการ

มีพืนทีในการเรียนรู้ โดยค่าความถีและค่าร้อยละ 
ตอนที 2 การวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะ

มุ่งอนาคต การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการ

เรียนรู้จากครู โดยใชค้่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ตอนที 3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้จาํแนก

ตาม เพศ ระดบัคะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภทของนกัเรียน และ

การมีพืนทีในการเรียนรู้ โดยใชก้ารทดสอบค่าทางสถิติ t-test การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้จาํแนกตามระดบัชนัเรียนทีแตกต่างกนัโดยทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติจะ
ทดสอบรายคู่โดยใชว้ธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé test for all possible comparisons)  

ตอนที 4 การวิเคราะห์การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บ

แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู เป็น

ปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆ

มณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวั

แปรทีนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไวด้งันี 
Y  หมายถึง  พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
X1  หมายถึง  การเห็นคุณค่าในตนเอง 

X2  หมายถึง  ลกัษณะมุ่งอนาคต 

X3  หมายถึง  การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

X4  หมายถึง  การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 

F  หมายถึง  ค่าสถิติทีใชพ้ิจารณาใน F- distribution 
t  หมายถึง  ค่าสถิติทีใชพ้ิจารณาใน t- distribution 
df  หมายถึง  องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
n  หมายถึง  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

x   หมายถึง  ค่าเฉลีย (Mean) 
S.D.  หมายถึง  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SS  หมายถึง  ผลรวมของค่ากาํลงัสองของค่าเบียงเบน (Sum of Squares) 
MS  หมายถึง  ค่าเฉลียความเบียงเบนกาํลงัสอง (Mean Square) 
R  หมายถึง  สัมประสิทธิสหพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) 
R2  หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares) 
Adj R2  หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares) 
S.E.  หมายถึง  ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard  
        Error of the Estimate) 
R2 change หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีเพิมขึน เมือเพิมตวัแปรอิสระ 

ในสมการถดถอย 

b  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิความถดถอย (Regression Coefficients) 
Beta หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิความถดถอยของตวัทาํนายในรูปคะแนน               

มาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) 
r  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 

Constant (a) หมายถึง  ค่าคงที 
 
 
 



63 

ตอนท ี1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 334 คน ประกอบด้วย เพศ ระดับ
คะแนนเฉลยี ระดับชันเรียน การติดตามดูแลการเรียนจากผู้ปกครอง ประเภทของนักเรียน 
และการมีพนืทใีนการเรียนรู้โดยใช้การแจกแจงความถีและร้อยละ ดังปรากฏในตารางท ี2 

ตารางที 2 แสดงจาํนวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
189 
145 

 
56.6 
43.4 

รวม 334 100.0 
ระดับคะแนนเฉลยี 

1. ตาํกวา่ 2.00 
2. 2.00 – 2.99 
3. มากกวา่หรือเท่ากบั 3.00 

 
6 

152 
176 

 
1.8 
45.5 
52.7 

รวม 334 100.0 
ระดับชันเรียน 

1. มธัยมศึกษาปีที 1 
2. มธัยมศึกษาปีที 2 
3. มธัยมศึกษาปีที 3 

 
109 
120 
105 

 
32.6 
35.9 
31.5 

รวม 334 100.0 
การติดตามดูแลการเรียนจากผู้ปกครอง 

1. มาก 
2. ปานกลาง 
3. นอ้ย 

 
157 
172 

5 

 
47.0 
51.5 
1.5 

รวม 334 100.0 
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ตารางที 2 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทของนักเรียน 

1. ไปกลบั 
2. ประจาํ 

 
301 
33 

 
90.1 
9.9 

รวม 334 100.0 
การมีพนืทใีนการเรียนรู้ 

1. มี 
2. ไม่มี 

 
302 
32 

 
90.4 
9.6 

รวม 334 100.0 
 

จากตารางที 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศชายจาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 
มีระดบัคะแนนเฉลียมากกวา่หรือเท่ากบั 3.00 จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 เรียนอยูร่ะดบัชนั
เรียนมธัยมศึกษาปีที 2 จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 มีการติดตามดูแลการเรียนจาก

ผูป้กครองอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 เป็นนกัเรียนประเภทไป-กลบั 

จาํนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 90.1 และมีพืนทีในการเรียนรู้ จาํนวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4 
 

 *เนืองจากข้อมูลระดับคะแนนเฉลียและการติดตามดูแลการเรียนจากผู้ปกครอง
ของกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มมีจํานวนน้อยเกินไปทําให้เกิดความแตกต่างของจํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่
ละกลุ่มมาก ดังนันผู้วจัิยจึงจัดกลุ่มใหม่ ดังรายละเอยีดในตารางท ี3-4 
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ตารางที 3 แสดงจาํนวน และร้อยละของระดบัคะแนนเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง 
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

ระดับคะแนนเฉลยี 
1. ตาํกวา่ 2.00 – 2.99 
2. มากกวา่หรือเท่ากบั 3.00  

 
158 
176 

 
47.3 
52.7 

รวม 334 100.0 
 
จากตารางที 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีระดบัคะแนนเฉลียมากกว่าหรือเท่ากบั 3.00 

จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีเหลือมีระดบัคะแนนเฉลียตาํกวา่ 2.00 – 
2.99 จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 

 
ตารางที 4 แสดงจาํนวน และร้อยละของการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
การติดตามดูแลการเรียนจากผู้ปกครอง 

1. มาก 
2. นอ้ยถึงปานกลาง 

 
157 
177 

 
47 
53 

รวม 334 100.0 
  

จากตารางที 4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองจาํนวน 

177 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีเหลือมีการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองนอ้ยถึง
ปานกลางจาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 47 
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ตอนที 2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การเห็นคุณค่าในตนเอง ลักษณะมุ่งอนาคต การ
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จาก
ครู โดยใช้ค่าเฉลยี ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังปรากฏในตารางท ี5 

 
ตารางที 5 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

การเห็นคุณค่าในตนเอง ลักษณะมุ่งอนาคต การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ตัวแปร x  S.D. ค่าระดับ 

1. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 3.5414 .5693 มาก 

2. การเห็นคุณค่าในตนเอง 3.6242 .4871 มาก 
3. ลกัษณะมุ่งอนาคต 3.5006 .4869 มาก 
4. การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 3.8705 .5636 มาก 
5.  การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 3.8786 .5475 มาก 
 

จากตารางที 5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉลียของการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้
จากครู การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การเห็นคุณค่าในตนเอง พฤติกรรม 

ใฝ่เรียนรู้ และลกัษณะมุ่งอนาคต อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.8786, 3.8705, 3.6242 3.5414 และ 3.5006
ตามลาํดบั) 
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ตอนท ี3 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบความแตกต่างของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้จําแนกตาม เพศ ระดับ  
 คะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียนจากผู้ปกครอง ประเภทของนักเรียน และการมี  
 พืนทีในการเรียนรู้  โดยใช้การทดสอบค่าทางสถิติ  t-test และการวิเคราะห์การ 
 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้จําแนกตามระดับชันเรียนท ี
 แตกต่างกันโดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบ 
 ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé test for all possible comparisons) ดังปรากฏในตารางท ี6-13 
 
3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของ

โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี จําแนกตามเพศ โดยการใช้สถิติการทดสอบค่าท ี
(Independent t-test) ดังปรากฏในตารางท ี6 
 
ตารางที 6 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (Independent 

t-test) พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆ
มณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามเพศ  

 

เพศ n x  S.D. t 
ชาย 189 3.5453 .5707 .143 
หญิง 145 3.5363 .5694  

 
 จากตารางที 6 พบวา่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 

จงัหวดัราชบุรีทีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 
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3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จังหวดัราชบุรี จําแนกตามระดับคะแนนเฉลยี โดยการใช้สถิติการ
ทดสอบค่าท ี(Independent t-test) ดังปรากฏในตารางท ี7 
 
ตารางที 7 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (Independent 

t-test) พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆ
มณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามระดบัคะแนนเฉลีย  

 

ระดับคะแนนเฉลยี n x  S.D. t 
ตาํกวา่ 2.00 – 2.99 158 3.5008 .5669 -1.235 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

3.00 
176 3. 5778 .5706  

 
 จากตารางที 7 พบวา่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 

จงัหวดัราชบุรีทีมีระดบัคะแนนเฉลียต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 
 

3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี จําแนกตามการติดตามดูแลการเรียนจาก
ผู้ปกครอง โดยการใช้สถิติการทดสอบค่าท ี(Independent t-test) ดังปรากฏในตารางท ี8 
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ตารางที 8 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (Independent 
t-test) พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆ
มณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง 

 

การติดตามดูแลการเรียนจาก
ผู้ปกครอง n x  S.D. t 

มาก 157 3.7728 .4648 7.661* 
นอ้ยถึงปานกลาง 177 3.3362 .5758  

* P< .05 
จากตารางที 8 พบวา่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 

จงัหวดัราชบุรีทีมีการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยนกัเรียนทีมีการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองใน

ระดบัมากมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้มากกวา่นกัเรียนทีมีการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองในระดบั

นอ้ยถึงปานกลาง ( x = 3.7728 และ 3.3362) 
 

3.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี จําแนกตามประเภทของนักเรียน โดยการใช้สถิติ
การทดสอบค่าท ี(Independent t-test) ดังปรากฏในตารางท ี9 
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ตารางที 9 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (Independent 
t-test) พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆ
มณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามประเภทของนกัเรียน 

 

ประเภทของ
นักเรียน n x  S.D. t 

ไปกลบั 301 3.5322 .5649 -.891 
ประจาํ 33 3.6253 .6107  

  
จากตารางที 9 พบวา่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 

จงัหวดัราชบุรีทีมีประเภทของนกัเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 

 
3.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของ

โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี จําแนกตามการมีพืนทีในการเรียนรู้ โดยการใช้
สถิติการทดสอบค่าท ี(Independent t-test) ดังปรากฏในตารางท ี10 
 
ตารางที 10 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที 

(Independent t-test) พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของ
โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามการมีพืนทีในการเรียนรู้ 

 

การมีพนืทใีนการ
เรียนรู้ n x  S.D. t 

มี 302 3.5947 .5522 6.121* 
ไม่มี 32 3.0385 .4815  

* P< .05 
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จากตารางที 10 พบว่า นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล

ราชบุรี จังหวดัราชบุรีทีมีพืนทีในการเรียนรู้ต่างกัน มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยนกัเรียนทีมีพืนทีในการเรียนรู้มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้มากกว่า

นกัเรียนทีไม่มีพนืทีในการเรียนรู้ ( x =3.5947 และ 3.0385) 
 

3.6  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย 
ระดับชันเรียน โดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดังปรากฏในตารางที 
11-13 
 
ตารางที 11 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบัชนัเรียน 
 
ระดับชันเรียน n x  S.D. ค่าระดับ 

มธัยมศึกษาปีที 1 109 3.7138 .5720 มาก 

มธัยมศึกษาปีที 2 120 3.4831 .6095 ปานกลาง 
มธัยมศึกษาปีที 3 105 3.4292 .4745 ปานกลาง 

รวม 334 3.5414 .5693 มาก 
 
จากตารางที 11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีอยูใ่นระดบัชนัเรียนมธัยมศึกษาปีที 1 มีพฤติกรรมใฝ่

เรียนรู้ในระดบัมาก และกลุ่มตวัอยา่งทีอยูใ่นระดบัชนัเรียนมธัยมศึกษาปีที 2 และ 3 มีพฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้ในระดบัปานกลางตามลาํดบั ( x =3.7138, 3.4831 และ 3.4292) ตามลาํดบั เมือพิจารณา
ค่าเฉลียโดยรวมแลว้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีอยูใ่นระดบัชนัเรียนมธัยมศึกษาปีที 1 ถึง 3 มีพฤติกรรม
ใฝ่เรียนรู้ในระดบัมาก ( x = 3.5414) 
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ตารางที 12 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรีจาํแนกตาม

ระดบัชนัเรียน 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.968 2.484 7.987* 
ภายในกลุ่ม 331 102.951 .311  

รวม 333 107.919   
* P< .05 
 

จากตารางที 12 พบว่า นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล

ราชบุรีทีอยูร่ะดบัชนัเรียนต่างกนัมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางที 13 
 
ตารางที 13 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จาํแนกตามระดบัชนัเรียน 

ระดบัชนัเรียน มธัยมศึกษาปีที 1 
( x = 3.7138) 

มธัยมศึกษาปีที 2 
( x = 3.4831) 

มธัยมศึกษาปีที 3 
( x = 3.4292) 

มธัยมศึกษาปีที 1 
( x = 3.7138) 

- - - 

มธัยมศึกษาปีที 2  
( x = 3.4831) 

.2307* - - 

มธัยมศึกษาปีที 3  
( x = 3.4292) 

.2846* .0538 - 

* P< .05 
 
 



73 

จากตารางที 13 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จาํแนกตามระดับชันเรียน พบว่า 

นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้มากกว่านักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 และ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ( x = 3.7138, 3.4831 และ 3.4292 ตามลาํดบั) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .05 นอกนนัไม่พบความแตกต่าง 

 

ตอนที 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเห็นคุณค่าในตนเอง ลักษณะมุ่งอนาคต การได้รับแรง 
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 
เป็นปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรทีนําเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ดังปรากฏในตารางท ี14-15 
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ตารางที 14 การวเิคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ (Y) การเห็นคุณค่า
ในตนเอง (X1) ลกัษณะมุ่งอนาคต (X2) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว (X3) และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู (X4) ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

 

ตัวแปร พฤติกรรม 
ใฝ่เรียนรู้ (Y) 

การเห็น
คุณค่าใน
ตนเอง (X1) 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคต (X2) 

การได้รับแรง
สนับสนุน
ทางสังคม

จาก
ครอบครัว 

(X3) 

การส่งเสริม
บรรยากาศ
ในการเรียนรู้
จากครู (X4) 

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ (Y) 1     
การเห็นคุณค่าในตนเอง 

(X1) 
.682** 1    

ลกัษณะมุ่ง 
อนาคต (X2) 

.669** .777** 1   

การไดรั้บแรงสนบัสนุน

ทางสังคมจากครอบครัว 

(X3) 
.584** .539** .578** 1  

การส่งเสริมบรรยากาศ

ในการเรียนรู้จากครู 

(X4) 
.653** .554** .571** .624** 1 

**P< .01 
จากตารางที 14 เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบวา่ การ

เห็นคุณค่าในตนเอง (X1) ลกัษณะมุ่งอนาคต (X2) การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

(X3) และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู (X4) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้ (Y) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 (r= .682, .669, .584 และ .653 ตามลาํดบั) โดยการ

เห็นคุณค่าในตนเอง (X1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ (Y) มากทีสุด (r= .682) 
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รองลงมาคือ ลกัษณะมุ่งอนาคต (X2) การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู (X4) และการ
ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว (X3) (r= .669, .653 และ.584 ตามลาํดบั) 

เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง พบวา่ การเห็นคุณค่าในตนเอง 
(X1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ลกัษณะมุ่งอนาคต (X2) การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว (X3) และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู (X4) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .01 (r= .777, .539 และ .544 ตามลาํดบั) ลกัษณะมุ่งอนาคต (X2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั 

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว (X3) และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จาก
ครู (X4) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 (r= .578 และ .571 ตามลาํดบั) และการไดรั้บแรง
สนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว (X3) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การส่งเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรู้จากครู (X4) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 (r= .624) โดยการเห็นคุณค่าในตนเอง (X1) 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ลกัษณะมุ่งอนาคต (X2) มากทีสุด (r= .777) และ ลกัษณะมุ่งอนาคต 
(X2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว (X3) น้อยทีสุด 

(r= .539) 
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ตารางที 15 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การเห็นคุณค่าในตนเอง (X1) ลกัษณะมุ่งอนาคต (X2) การ
ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว (X3) การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้
จากครู (X4) และพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ (Y) 

 
ลํ า ดั บ ข อ ง ตั ว
แปรทีได้รับการ
คัดเลอืก 

R R2 Adjusted 
R2 

R2  

Change b Beta t 

การเห็นคุณค่าใน

ตนเอง (X1) 
.682 .465 .464 .465 .349 .298 5.250*** 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

บรร ย าก าศ ใน

การเรียนรู้จากครู 
(X4) 

.758 .574 .572 .109 .311 .299 6. 254*** 

ลั ก ษ ณ ะ มุ่ ง

อนาคต (X2) 
.770 .593 .590 .019 .228 .195 3.322*** 

ก า ร ได้ รั บ แ ร ง

สนับส นุนทาง

สั ง ค ม จ า ก

ครอบครัว (X3) 

.776 .601 .597 .008 .126 .124 2.612** 

Constant= -.210  S.E.= .36156 F= 124.130*** 
**P< .01  
***P< .001 

จากตารางที 15 พบว่า ตวัแปรทีมีประสิทธิภาพในการทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ การ

เห็นคุณค่าในตนเอง (X1) การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู (X4) ลกัษณะมุ่งอนาคต (X2) 
และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว (X3) โดยการเห็นคุณค่าในตนเอง (X1) เป็นตวั
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แปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการเป็นอนัดบัที 1 สามารถทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนั

มธัยมศึกษาตอนตน้ ไดร้้อยละ 46.5  
การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู (X4) เป็นตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการเป็น

อนัดบัที 2 สามารถทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดเ้พิมขึนร้อยละ 

10.9 โดยการเห็นคุณค่าในตนเอง (X1) และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู (X4) 
สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดร้้อยละ 57.4  

ลกัษณะมุ่งอนาคต (X2) เป็นตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการเป็นอนัดบัที 3 สามารถ
ทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดเ้พิมขึนร้อยละ 1.9 โดยการเห็น
คุณค่าในตนเอง (X1) การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู (X4) และลกัษณะมุ่งอนาคต (X2) 
สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดร้้อยละ 59.3  

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว (X3) เป็นตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้

สมการเป็นอนัดบัที 4 สามารถทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ได้

เพิมขึนร้อยละ 0.8 โดยการเห็นคุณค่าในตนเอง (X1) การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 
(X4) ลกัษณะมุ่งอนาคต (X2) และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว (X3) สามารถ
ร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดร้้อยละ 60.1 

สมการทีได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัขนัตอนของการเขา้สมการ มี

นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .001 สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

ดิบและรูปคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี 

ในรูปคะแนนดิบ  Y= -.210 + (.349)(x1) + (.311)(x4) + (.228)(x2) + (.126)(x3) 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .298 (x1) + .299(x4) + .195(X2) + .124(x3) 
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บทท ี5 
 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรือง “พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี” ครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาระดบัการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว การส่งเสริมบรรยากาศ

ในการเรียนรู้จากครู และพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 2) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีจาํแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคลไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน  ระดบัคะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภท

ของนักเรียน และการมีพืนทีในการเรียนรู้ 3) เพือศึกษาว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่ง

อนาคต การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้

จากครูเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 
 เมือไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เพือนาํตวัแปรแต่ละตวั มากาํหนดกรอบแนวคิด

การวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานการวิจยัไวด้งันี 1) นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียน
สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั 2) 
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมีระดบัคะแนน
เฉลียต่างกัน มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกัน 3) นักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมีระดบัชนัเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั 

4) นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมีการติดตาม
ดูแลการเรียนจากผูป้กครองต่างกัน มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั 5) นักเรียนมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมีประเภทของนกัเรียนต่างกนั มี

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั 6) นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล

ราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมีการมีพืนทีในการเรียนรู้ต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั 7) การ
เห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการ

ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 
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ประชากรทีใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ทีศึกษาอยูใ่นโรงเรียน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ทีกาํลงัศึกษาในปีการศึกษา 2556 มีจาํนวนทงัสิน 2,032 
คน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนีได้แก่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นทีศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 334 คน โดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973: 725-727) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 สําหรับ
ความคลาดเคลือนร้อยละ 5 ใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling)  

เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนเอง โดยผูว้ิจยัเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และนาํขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามมาจดักระทาํและวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใช้ค่าความถี และ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ 

Independent t-test วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพือหา
ตวัแปรอิสระทีสามารถทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัสรุปเป็นประเด็นสาํคญัไดด้งันี 

1. จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 334 คน พบวา่  ส่วนมากเป็นเพศ

ชายจาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 มีระดบัคะแนนเฉลียมากกวา่หรือเท่ากบั 3.00 จาํนวน 176 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 เรียนอยูร่ะดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 มี
การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 
เป็นนกัเรียนประเภทไป-กลบั จาํนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 90.1 และมีพืนทีในการเรียนรู้ จาํนวน 

302 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4 
2. การวเิคราะห์ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรงสนบัสนุน

ทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี พบวา่ 
2.1 นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดั

ราชบุรีมีการเห็นคุณค่าในตนเอง อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.6242) 
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2.2 นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดั

ราชบุรีมีลกัษณะมุ่งอนาคต อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.5006) 
2.3 นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดั

ราชบุรีมีการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.8705) 
2.4 นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดั

ราชบุรีมีการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.8786) 
2.5 นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดั

ราชบุรีมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.5414) 
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของ

โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชนั

เรียน ระดบัคะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภทของนกัเรียน และการมี

พืนทีในการเรียนรู้ พบวา่ 
3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามเพศ พบว่า นกัเรียนชัน

มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวดัราชบุรี ทีมีเพศต่างกัน มี

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ไม่แตกต่างกนั 
3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามระดบัคะแนนเฉลีย พบวา่ 

นกัเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ทีมีระดบั

คะแนนเฉลียต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั  
3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามระดบัชนั พบวา่ นกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ทีมีระดบัชนัต่างกนั มี

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยนักเรียนระดับชัน

มธัยมศึกษาปีที 1 ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

มากกวา่นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 และนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ( x = 3.7138, 
3.4831 และ 3.4292) ส่วนคู่อืนไม่พบความแตกต่าง 

3.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษา
ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามการติดตามดูแลการเรียน

จากผูป้กครอง พบวา่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดั
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ราชบุรี ทีมีการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล
ราชบุรี จงัหวดัราชบุรีทีมีการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองในระดบัมาก จะมีพฤติกรรมใฝ่

เรียนรู้มากกว่านกัเรียนทีมีการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองในระดบัน้อยถึงปานกลาง ( x = 
3.7728 และ 3.3362) 

3.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษา
ตอนตน้ของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามประเภทของนักเรียน 

พบว่า นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ทีมี

ประเภทของนกัเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั  
3.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามการมีพืนทีในการเรียนรู้ 

พบว่า นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ทีมี

พืนทีในการเรียนรู้ต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05
โดยนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรีทีมีพืนที

ในการเรียนรู้จะมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้มากกวา่นกัเรียนทีไม่มีพืนทีในการเรียนรู้ ( x = 3.5947 และ 

3.0385) 
4. การวิเคราะห์ตวัแปร การเห็นคุณค่าในตนเอง ลักษณะมุ่งอนาคต การได้รับแรง

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู ทีสามารถ

ทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 

ลกัษณะมุ่งอนาคต และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว สามารถทาํนายพฤติกรรม

ใฝ่เรียนรู้ไดร้้อยละ 60.1 และสมการทีไดจ้ากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของ
ตวัแปรทีนาํเขา้สมการมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
อภิปรายการวจัิย 
 จากการสรุปการวิจยั สามารถนาํมาอภิปรายตามวตัถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจยั 

ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
1. ผลการวิเคราะห์ระดบั พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต 

การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี สามารถ

อภิปรายตามวตัถุประสงค ์ดงันี 
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1.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.5414) เนืองจากว่า 
นกัเรียนมีความสนใจในเรืองการเรียน และการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆทงัภายในและนอก

โรงเรียนนนัเป็นประโยชน์ต่อการเรียน ดงัเห็นไดว้า่นกัเรียนทีตอบแบบสอบถามร้อยละ 90.4 จะมี
พืนทีในการเรียนรู้ทงัพืนทีทงัทีบา้นและทีโรงเรียนทีเป็นสัดส่วนในการทาํการบา้นและทบทวน

บทเรียน และ นกัเรียนมีการใชแ้หล่งเรียนรู้เช่นมุมหนงัสือ ห้องสมุดโรงเรียน และแหล่งการเรียนรู้

สารสนเทศในการค้นหาข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของตนเอง โดยนักเรียนทีตอบ

แบบสอบถาม มีระดบัคะแนนเฉลียมากกว่าหรือเท่ากบั 3.00 ถึงร้อยละ 52.7 ซึงโดยทวัไปแลว้
นกัเรียนทีมีระดบัคะแนนเฉลียสูงนนัมกัจะใหค้วามสําคญัและเอาใจใส่ต่อการเรียนมาก นกัเรียนจะ

ใชเ้วลาส่วนมากอยู่กบับทเรียน การทาํการบา้น การอ่านหนงัสือ และการคน้ควา้หาความรู้เพิมเติม 

นกัเรียนจะสนใจติดตามผลการเรียนและพยายามทุ่มเทกบัการเรียนเพือให้มีผลสัมฤทธิในการเรียน

ทีสูงยิงขึน นักเรียนมีการเห็นพฒันาการทางการเรียนของตนเอง ดงัเห็นไดจ้ากขอ้คาํถาม ขอ้ที 4 
ขา้พเจา้มาโรงเรียนเพือแสวงหาความรู้ดว้ยความกระตือรือร้น  ( x = 3.82) ขอ้ที 7 เมือครูแนะนาํให้
หาความรู้เพิมเติม ขา้พเจา้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู ( x = 3.78) และขอ้ที 26 ขา้พเจา้ใชเ้วลาวา่ง
ในการเขา้อินเตอร์เน็ตเพือหาความรู้เพิมเติม ( x = 3.54) สอดคลอ้งกบัที สุภาภรณ์ ศศิดิลกธรรม 

(2543: 68) ได้ศึกษาเกียวกบัตวัแปรทีเกียวขอ้งกับความอุตสาหะในการเรียนของนักเรียนชัน

ประถมศึกษาปีที 6 สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรี ในปี 2543 พบว่า นกัเรียนมี

ความอุตสาหะในการเรียนในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัที ลลนา พรหมสุวรรณ (2547: 54) ไดศึ้กษา

เกียวกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านส่วนตวั ด้านครอบครัว และด้านสิงแวดล้อมใน

โรงเรียนกบัความตงัใจเรียนของนกัเรียนประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ในปี 

2547 พบว่า นักเรียนมีความตงัใจเรียนในระดับดี สอดคล้องกบัที ปิลนัญา วงศ์บุญ (2550: 
บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเกียวกบัการศึกษาคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียน ช่วงชนัที 3 โรงเรียนยอ

แซฟอุปถมัภ ์ในปี 2550 พบวา่ นกัเรียนมีคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนในระดบัสูง สอดคลอ้งกบัที วฒันา 
พาผล (2551: 123) ไดศึ้กษาเกียวกบัการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครราชสีมาเขต 7 
ในปี 2551 พบว่า นกัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในระดบัค่อนขา้งมาก และสอดคลอ้งกบัที ธรีญา ชยั

ธงรัตน์ (2551:125) ไดศึ้กษาเกียวกบัการศึกษาผลปฏิสัมพนัธ์ขา้มระดบัระหวา่งปัจจยัระดบันกัเรียน

และระดบัหอ้งเรียนทีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา

ปีที 3 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่นเขต 3 ในปี 2551 พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ในระดบัสูง แต่ไม่สอดคลอ้งกบัที พิทกัษ์ วงแหวน (2546: บทคดัย่อ) ได้
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ศึกษาเกียวกบัการศึกษาปัจจยัพหุระดบัทีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี

ที 6 จงัหวดัศรีสะเกษ ในปี 2546 พบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนในระดบัปานกลาง และไม่
สอดคล้องกบัที ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่งวฒันา (2552: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีส่งผล 
ต่อพฤติกรรมการเรียนทีดีของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการ
ส่งการศึกษาเอกชน จงัหวดันครปฐม ในปี 2552 พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนทีดีอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  

1.2 ผลการวเิคราะห์ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของ

โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.6242) เนืองจากว่า 
นกัเรียนเห็นว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนตามความสนใจและความถนดัทาํให้เกิดความ

พยายามและการแสวงหาความรู้เพือให้ประสบความสําเร็จด้านการเรียน โดยนักเรียนทีตอบ

แบบสอบถาม มีระดบัคะแนนเฉลียมากกว่าหรือเท่ากบั 3.00 ถึงร้อยละ 52.7 ซึงโดยทวัไปแลว้
นกัเรียนทีมีระดบัคะแนนเฉลียสูงจะให้ความสําคญัและเอาใจใส่ต่อการเรียน นกัเรียนจะใช้เวลา

ส่วนมากอยูก่บับทเรียน การทาํการบา้น การอ่านหนงัสือ นกัเรียนจะสนใจติดตามผลการเรียนและ

พยายามทุ่มเทกบัการเรียนเพือให้มีผลสัมฤทธิในการเรียนทีสูงยิงขึน นกัเรียนมีการเห็นพฒันาการ

ทางการเรียนของตนเอง นอกจากนีนกัเรียนทีตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 47.30 ไดมี้การติดตาม
ดูแลการเรียนจากผูป้กครองในระดบัมาก นกัเรียนรับรู้ไดว้่าผูป้กครองเอาใจใส่เรืองการเรียนของ

นกัเรียนทาํให้นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนเพือจะทาํให้มีคะแนนสอบทีดีขึนและไดรั้บคาํชืน

ชมจากผูป้กครอง โดยนกัเรียนทีตอบแบบสอบถามร้อยละ 90.4 จะมีพืนทีในการเรียนรู้พืนทีทงัที
โรงเรียนและทีบ้านทีเป็นสัดส่วนสําหรับทาํการบ้าน อ่านหนังสือ และคน้ควา้หาความรู้ทีเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนของตนเอง ทาํใหน้กัเรียนพฒันาตนเองเรืองการเรียนไดอ้ยา่งเต็มที ดงัเห็นได้

จากขอ้คาํถาม ขอ้ที 20 “ขา้พเจา้ยอมรับว่าหากขา้พเจา้ตงัใจเรียนจะทาํให้ไดรั้บความชืนชมจาก

บุคคลในครอบครัว” ( x = 4.13) ขอ้ที 17 “การตงัเป้าหมายทางการเรียนจะทาํให้ขา้พเจา้ประสบ

ความสาํเร็จได”้ ( x = 4.06) และ ขอ้ที 13 “ขา้พเจา้ยอมรับไดว้า่หากขา้พเจา้มีจุดอ่อนและพร้อมทีจะ
พฒันาตนเองให้มีผลการเรียนทีดีขึน” ( x = 4.05) สอดคลอ้งกบัที วฒันา พาผล (2551: 123) ได้
ศึกษาเกียวกบัการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครราชสีมาเขต 7 ในปี 2551 พบว่า 
นกัเรียนมีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดบัค่อนขา้งมาก  

1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้นของ

โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี พบว่า อยู่ในระดับมาก ( x = 3.6242) ทงันี

เนืองจาก นกัเรียนทีตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 90.4 มีพืนทีในการเรียนรู้ การทีนกัเรียนมีพืนทีใน
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การเรียนรู้ทาํให้นักเรียนมีพืนทีในการทาํการบ้าน ทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ และใช้สือ

เทคโนโลยทีีมีอยูสื่บคน้ขอ้มูลทีมีประโยชน์ในการศึกษาวา่ การมองถึงเรืองทีเป็นประโยชน์กบัการ

พฒันาตนเอง ดงัจะเห็นไดจ้ากนกัเรียนทีตอบแบบสอบถามร้อยละ 47.30 ไดมี้การติดตามดูแลการ
เรียนจากผูป้กครองในระดับมาก  โดยนักเรียนรับรู้ว่าผูป้กครองเอาใจใส่เรืองการเรียนทาํให้

นกัเรียนมีผลการเรียนทีดีขึน นักเรียนจึงสนใจในการเรียนและเกิดความพยายามในการแสวงหา

ความรู้ นอกจากนียงัพบว่านกัเรียนทีตอบแบบสอบถาม มีระดบัคะแนนเฉลียมากกว่าหรือเท่ากบั 

3.00 ถึงร้อยละ 52.7 ซึงแสดงไดว้่านกัเรียนสนใจเรืองผลการเรียนจะมีการพฒันาตนเองเรืองการ

เรียนอยา่งสมาํเสมอทาํใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนอนัจะทาํใหมี้โอกาสในการศึกษาทีดีขึน ดงั

เห็นไดจ้ากขอ้คาํถาม  ขอ้ที 1 “ขา้พเจา้วางแผนในการศึกษาต่อหลงัจากจบมธัยมศึกษาตอนตน้” 

( x = 4.09) ขอ้ที 11 “ขา้พเจา้คิดวา่การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นพืนฐานในการศึกษา

ต่อของขา้พเจา้” ( x = 4.00) และ ขอ้ที 4 “ขา้พเจา้วางแผนศึกษาต่อเพือเพิมพูนความรู้และทกัษะของ

ขา้พเจา้เอง” ( x = 3.67) สอดคลอ้งกบัที ธรีญา ชยัธงรัตน์ (2551:125)ไดศึ้กษาเกียวกบัการศึกษาผล

ปฏิสัมพนัธ์ขา้มระดบัระหวา่งปัจจยัระดบันกัเรียนและระดบัห้องเรียนทีมีอิทธิพลต่อความสามารถ

ในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ขอนแก่นเขต 3 ในปี 2551 พบว่า นกัเรียนมีลกัษณะมุ่งอนาคตในระดบัสูง และสอดคลอ้งกบัที 

วฒันา พาผล (2551: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเกียวกบัการวเิคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีมี

อิทธิพลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ในปี 2551 พบว่า นกัเรียนมีการ

กาํหนดเป้าหมายในอนาคตในระดบัค่อนขา้งมาก แต่ไม่สอดคล้องกบัที พิทกัษ์ วงแหวน (2546: 
บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเกียวกบัการศึกษาปัจจยัพหุระดบัทีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนของนกัเรียนชนั

ประถมศึกษาปีที 6 จงัหวดัศรีสะเกษ ในปี 2546 พบวา่ นกัเรียนมีลกัษณะมุ่งอนาคตในระดบัปาน
กลาง 

1.4 ผลการวเิคราะห์ระดบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ การไดรั้บแรงสนบัสนุน

ทางสังคมจากครอบครัวมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.8705) ทงันีเนืองจาก นกัเรียนรับรู้ไดว้่า
ผูป้กครองใส่ใจเรืองการเรียนของนกัเรียน โดยนักเรียนทีตอบแบบสอบถามร้อยละ 90.1 เป็น

นกัเรียนประเภทไปกลบั ดงันนันกัเรียนประเภทไปกลบัก็จะพกัอาศยัอยูที่บา้นและพ่อแม่ไดเ้อาใจ

ใส่เรืองการเรียนของนกัเรียนอยา่งเตม็ที  ทาํใหน้กัเรียนสนใจและเกิดความพยายามในการเรียน  ดงั

จะเห็นไดจ้ากนกัเรียนทีตอบแบบสอบถามร้อยละ 47 มีการติดตามดูแลการเรียนของผูป้กครองตาม

การรับรู้ของนักเรียนในระดับมาก นักเรียนรับรู้ว่าพ่อแม่ผูป้กครองเอาใจใส่เรืองการเรียนของ

นกัเรียน ดงัเห็นไดจ้ากขอ้คาํถาม ขอ้ที 2 “พ่อแม่/ผูป้กครองของขา้พเจา้จะให้การสนบัสนุนเมือ
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ขา้พเจา้ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมทศันศึกษาของทางโรงเรียน” ( x = 4.22) ขอ้ที 25 “ขา้พเจา้ได้รับ

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการรักษาพยาบาลเมือขา้พเจา้ไม่สบาย” ( x =  4.20) และ ขอ้ที 10 “ขา้พเจา้ไดรั้บคาํ
ชมจากพ่อแม่/ผูป้กครองขา้พเจา้เมือสอบไดค้ะแนนสอบดีขึน” ( x = 4.14) สอดคลอ้งกบัที นุชนาท 

เนติพฒัน์ (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเกียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตุทีส่งผลต่อความขยนัหมนัเพียรในการ
เรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนตค์าเบรียล แห่งประเทศไทย ในปี 

2550 พบวา่ นกัเรียนมีการส่งเสริมการเรียนของผูป้กครองในระดบัมาก 
1.5 ผลการวิเคราะห์ระดบัการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูมีค่าเฉลียอยู่ในระดบั

มาก ( x = 3.8786) ทงันีเนืองจาก นกัเรียนทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.4 มีพืนทีในการ

เรียนรู้ การทีนักเรียนมีพืนทีในการเรียนรู้เนืองจาก โรงเรียนมีการจดับรรยากาศในการเรียนรู้ที

เอืออาํนวยให้นกัเรียนสนใจในการแสวงหาความรู้เพิมเติมทงัในและนอกโรงเรียนเช่น การจดัป้าย

นิเทศเกียวกบัความรู้ในห้องเรียน  การจดับรรยากาศในการเรียนการสอนของครูทีเอือให้นกัเรียน

สนใจการเรียนและเกิดความพยายามแสวงหาความรู้เพิมเติมทงัทีโรงเรียนและทีบา้นโดยการอ่าน

หนังสือ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพือแสวงหาความรู้ โดยทางโรงเรียนส่งเสริมการ

เรียนของนกัเรียนโดยการจดัทาํห้องสมุดทีมีหนงัสือและโสตทศันูปกรณ์เพือการคน้ควา้หาความรู้

ของนักเรียน รวมทงัการจดัทาํมุมหนังสือและทาํการบา้นในบริเวณโรงเรียนทีเป็นสัดส่วน ทาง

โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมนอกหลกัสูตรเช่น การทศันศึกษานอกสถานที ทาํให้นกัเรียนมีโอกาส

ในการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนและนาํมาแลกเปลียนขอ้มูลความรู้กบัเพือนในห้องเรียน ครู

เปิดโอกาสใหน้กัเรียนถามและเขา้พบเมือนกัเรียนมีขอ้สงสัยและตอ้งการคาํแนะนาํเรืองการเรียนทงั

ในเวลาเรียนรวมทงัช่วงเวลาพกัและหลงัเลิกเรียนทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนและมี

ความพยายามในการเรียนเพิมขึน ดงัเห็นไดจ้ากขอ้คาํถาม ขอ้ที 1 “ครูเปิดโอกาสให้ขา้พเจา้สามารถ
ซกัถามปัญหาเกียวกบัการเรียนไดต้ลอดเวลา” ( x = 4.08) ขอ้ที 14 “ขา้พเจา้ไดรั้บคาํอธิบายจากครู

เมือทาํแบบฝึกหดัผิดเพือทาํให้ขา้พเจา้สามารถทาํไดถู้กตอ้ง” ( x = 4.03) และ ขอ้ที 13 “ครูอธิบาย

เกียวกบัการบา้นและรายงานทาํให้ขา้พเจา้เขา้ใจเพิมขึน” ( x = 4.02) สอดคลอ้งกบัที สุภาภรณ์ ศศิ

ดิลกธรรม (2543: 68) ไดศึ้กษาเกียวกบัตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัความอุตสาหะในการเรียนของนกัเรียน

ชนัประถมศึกษาปีที 6 สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรี ในปี 2543 พบวา่ นกัเรียนมี

สิงแวดลอ้มทีโรงเรียนในระดบัดี แต่ไม่สอดคลอ้งกบัที ลลนา พรหมสุวรรณ (2547: 54) ไดศึ้กษา

เกียวกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านส่วนตวั ด้านครอบครัว และด้านสิงแวดล้อมใน

โรงเรียนกบัความตงัใจเรียนของนกัเรียนประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ในปี 
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2547 พบวา่ นกัเรียนมีบรรยากาศการเรียนการสอนในระดบัปานกลาง และไม่สอดคลอ้งกบัที นุช

นาท เนติพฒัน์ (2550: 92) ไดศึ้กษาเกียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตุทีส่งผลต่อความขยนัหมนัเพียรในการ

เรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ในปี 2550 
พบวา่ นกัเรียนมีบรรยากาศในการเรียนการสอนในระดบัปานกลาง  

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามเพศ ระดบัชนั 

ระดบัคะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภทของนกัเรียน และการมีพืนทีใน

การเรียนรู้ สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวจิยัได ้ดงันี 
2.1 เพศ ผลการวเิคราะห์พบวา่ นกัเรียน ทีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 

จึงไม่ยอมรับสมมติฐานขอ้ 1 ทีว่า นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล

ราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีเพศมีต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั ทงันีอธิบายไดว้า่ นกัเรียน

หญิงและชายทีเรียนอยู่ในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้มีอายุอยู่ในช่วง 12-15 ปี ซึงในช่วงวยัรุ่น

ตอนตน้นี นกัเรียนหญิงและชายมีความสนใจในกลุ่มเพือนมากขึน และมีการคบเพือนในวยัเดียวกนั

ทีมีความสนใจคล้ายกนั รวมทงัผูป้กครองมีการติดตามดูแลการเรียนของนักเรียนหญิงและชาย

เหมือนกัน นักเรียนหญิงและชายจึงเห็นความสําคัญของการเรียนและมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

เหมือนกนั สอดคลอ้งกบัที จงลกัษณ์ สีหาราช (2547: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุของปัจจยัทีส่งผลต่อความมานะอุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 2 ในปี 2547 
พบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อความมานะอุตสาหะในการเรียนของนักเรียน ทงันีไม่สอดคล้องกบัที  
ชชัลินี จุ่งพิวฒัน์ (2547: 79) ไดศึ้กษาตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัความขยนัหมนัเพียรในการเรียนของ
นกัเรียนช่วงชนัที 3 โรงเรียนเวียงสระ อาํเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ในปี 2547 พบวา่ เพศ
หญิงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความขยนัหมนัเพียรในการเรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 3 อยา่งมีนยั
ทางสถิติทีระดบั .01  

2.2 ระดบัเฉลีย ผลการวิเคราะห์พบว่า นกัเรียนทีมีระดบัคะแนนเฉลียต่างกนั มีพฤติกรรม

ใฝ่เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั จึงไม่ยอมรับสมมติฐานขอ้ 2 ทีว่า นักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของ

โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมีระดบัคะแนนเฉลียต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่

เรียนรู้แตกต่างกนั ทงันีอธิบายไดว้า่ นกัเรียนทีมีระดบัคะแนนเฉลียแตกต่างกนัมีการติดตามดูแล
เรืองการเรียนจากพ่อแม่ผูป้กครองเหมือนกนั โดยพ่อแม่ผูป้กครองมีการสอบถามพูดคุยเรืองการ

เรียน ให้กาํลงัใจเรืองการเรียนกบันักเรียน เตรียมอุปกรณ์และของจาํเป็นสําหรับการเรียนของ

นกัเรียน รวมทงัและเปลียนขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนกบันกัเรียน ทาํให้นกัเรียนที

มีระดบัคะแนนเฉลียต่างกนัมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั ทงันีสอดคลอ้งกบัที ทิพยว์รรณ 
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สุขใจรุ่งวฒันา (2552: 169) ได้ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนทีดีของนักเรียนชัน 
มธัยมศึกษาปีที  สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งการศึกษาเอกชน จงัหวดันครปฐม ในปี 

2552 พบวา่ เกรดเฉลียสะสมไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเรียนทีดีของนกัเรียนอย่างมีนยั
ทางสถิติทีระดบั .05 

2.3 ระดบัชนั ผลการวิเคราะห์พบว่า นกัเรียนทีมีระดบัชันต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานข้อ 3 ทีว่า นักเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมีระดบัชนัต่างกนั มี

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั โดยนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ( x = 3.7138) มีพฤติกรรม
ใฝ่เรียนรู้มากกว่านักเรียนระดับชันมธัยมศึกษาปีที 2 และนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาปีที 3 
( x =3.4831, 3.4292 ตามลาํดบั) ทงันีอธิบายไดว้า่ นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ซึงเป็นปีแรก
ของการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา นักเรียนยงัตอ้งมีการปรับตวัเพือให้เข้ากับการศึกษาระดบัชัน

มธัยมศึกษาซึงแตกต่างจากระดบัประถมศึกษา รวมทงันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 บางคนยงัอยู่

ในช่วงวยัเด็กตอนปลาย ดงันนันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพือให้ไดข้อ้มูลสําหรับเพียงพอต่อการแกปั้ญหาจึงทาํให้นกัเรียนใส่ใจและ
พยายามในการเรียนมาก แต่เมือนกัเรียนขึนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 และ 3 นกัเรียนเริมเขา้สู่ช่วง
วยัรุ่นทีมีความสนใจในกลุ่มเพือนและใช้เวลากบักลุ่มเพือนมากขึน กลุ่มเพือนจึงมีอิทธิพลกบั

นกัเรียนมาก ดงันนันกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2 และ 3 จึงสนใจในการเรียนและมีพฤติกรรม
ใฝ่เรียนรู้ลดลง สอดคลอ้งกบัที ชชัลินี จุ่งพิวฒัน์ (2547: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาตวัแปรทีเกียวขอ้งกบั

ความขยนัหมนัเพียรในการเรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 3 โรงเรียนเวียงสระ อาํเภอเวียงสระ จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี ในปี 2547 พบว่า นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 มีความสัมพนัธ์กับความ

ขยนัหมนัเพียรในการเรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 3 อยา่งมีนยัทางสถิติทีระดบั .01  
2.4 การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบวา่ นกัเรียนทีมีการ

ติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองต่างกนั มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติทีระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานขอ้ 4 ทีว่า นักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมีการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองต่างกนั มี

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั โดยนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล
ราชบุรี จงัหวดัราชบุรีทีมีการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองในระดบัมาก จะมีพฤติกรรมใฝ่

เรียนรู้มากกว่านกัเรียนทีมีการติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองในระดบัน้อยถึงปานกลาง ( x = 
3.7728 และ 3.3362) ทงันีอธิบายไดว้า่ พ่อแม่ผูป้กครองทีมีการควบคุมดูแลการเรียนของนกัเรียน
มากทาํให้นกัเรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้โดย พ่อแม่ผูป้กครองทีกระตุน้นกัเรียนเรืองการเรียนเช่น 
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การซักถามนกัเรียนเกียวกบัการเรียน การให้กาํลงัใจนกัเรียนเมือนักเรียนประสบปัญหาเรืองการ

เรียนของตนเอง การจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้กบันกัเรียน และการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร

เกียวกับการเรียนกับนักเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนทีมีการติดตามดูแลเรืองการเรียนจาก

ผูป้กครองมากจะทาํให้นกัเรียนทาํให้นกัเรียนสนใจและมีความพยายามเกียวกบัเรืองการเรียนของ

ตนเองมากเช่นกนั สอดคลอ้งกบัที สุภาภรณ์ ศศิดิลกธรรม (2543: บทคดัย่อ) ทีไดศึ้กษาตวัแปรที

เกียวขอ้งกบัความอุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 สังกดัสํานักงานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรี ในปี 2543 พบว่า บรรยากาศในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัความ

อุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
2.5  ประเภทของนกัเรียน ผลการวเิคราะห์พบวา่ นกัเรียนทีมีประเภทของนกัเรียนต่างกนั มี

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั จึงไม่ยอมรับสมมติฐานขอ้ 5 ทีวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้
ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีทีมีประเภทของนกัเรียนต่างกนั มีพฤติกรรม

ใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั ทงันีอธิบายไดว้า่ นกัเรียนไปกลบันนัเมืออยูบ่า้นมีผูป้กครองดูแลติดตามเรือง
การเรียน นกัเรียนประจาํเมืออยู่ทีหอพกันกัเรียนประจาํจะมีครูประจาํหอพกัติดตามดูแลเรืองการ

เรียน เมือนกัเรียนไปกลบัและนกัเรียนประจาํไดรั้บการติดตามดูแลเรืองการเรียนทาํให้มีความสนใจ

ในเรืองการเรียนเหมือนกนั โดยนกัเรียนไปกลบัและนกัเรียนประจาํมีพืนทีในการเรียนรู้ทีโรงเรียน

อยา่งเป็นสัดส่วนเช่น มา้นงัสาํหรับทาํการบา้นและทบทวนบทเรียน ห้องสมุดสําหรับคน้ควา้ขอ้มูล

ทีจาํเป็นต่อการเรียน และห้องปฏิบติัการต่างๆ รวมทงันกัเรียนไปกลบัมีพืนทีทีบา้นและนกัเรียน

ประจาํมีพืนทีทีหอพกันกัเรียนประจาํอยา่งเป็นสัดส่วนในการทาํการบา้น ทบทวนบทเรียน และการ

แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ทาํให้นักเรียนไปกลบัและนักเรียน

ประจาํมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัที นาตยา ทบัแกว้ (2550: บทคดัยอ่) ได้

ศึกษาองคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อการมีวนิยัของนกัเรียนประจาํ ช่วงชนัที  โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ในปี 2550 พบวา่ ผลสัมฤทธิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการมีวินยั
ของนกัเรียนประจาํ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

2.6 การมีพืนทีในการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์พบว่า นกัเรียนทีมีการมีพืนทีในการเรียนรู้

ต่างกัน มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงเป็นไปตาม

สมมติฐานขอ้ 6 ทีวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดั
ราชบุรีทีมีการมีพืนทีในการเรียนรู้ต่างกัน มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้แตกต่างกนั โดยนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรีทีมีพืนทีในการเรียนรู้มี

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้มากกวา่นกัเรียนทีไม่มีพืนทีในการเรียนรู้ ( x = 3.5947 และ 3.0385) ทงันีอธิบาย
ไดว้า่ โรงเรียนมีการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนโดยจดัเตรียมพืนทีในโรงเรียน
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อย่างเป็นสัดส่วนชดัเจนเช่น โต๊ะนงัในสวนหย่อมสําหรับทาํการบา้นและทบทวนบทเรียน มุมหา

ความรู้ในห้องเรียนและห้องปฏิบติัการสําหรับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆเช่น วิชาวิทยาศาสตร์

ทีมีห้องปฏิบัติการสําหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ทีให้

นกัเรียนใชส้ําหรับคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และห้องสมุดทีเปิดวนัจนัทร์- วนัศุกร์ตงัแต่ 8:30-
15:45 น. สําหรับคน้ควา้ความรู้เพิมเติม ทาํให้นกัเรียนทีมีพืนทีในการเรียนรู้เกิดความสนใจและมี

ความพยายามในการเรียนมากกวา่นกัเรียนทีไม่มีพืนทีในการเรียนรู้ โดยนกัเรียนทีไม่มีพืนทีในการ

เรียนรู้นนัจะมีความสนใจในเรืองอืนมากกวา่เรืองการเรียน สอดคลอ้งกบัที ธรีญา ชยัธงรัตน์ (2551: 
141) ไดศึ้กษาการศึกษาผลปฏิสัมพนัธ์ขา้มระดบัระหวา่งปัจจยัระดบันกัเรียนและระดบัห้องเรียน ที

มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ในปี 2551 พบวา่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 มีคะแนนเฉลีย
ในการแสวงหาความรู้ เท่ากบั 30.492 อยูใ่นระดบัสูง ทงันีน่าจะเนืองมาจาก นกัเรียนมีการคน้ควา้

หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย ทงัแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ไดแ้ก่ บุคลากรในโรงเรียน 

ห้องสมุด มุมหนงัสือ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการทางภาษา และแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิน ห้องสมุดประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทงัสือต่างๆเช่น 

โทรทศัน์ และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนภูมิหลงัของนกัเรียน 
3. ผลการวเิคราะห์ตวัแปร ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรง

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูทีสามารถ

ทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  
จงัหวดัราชบุรี สรุปผลไดด้งันี 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามลาํดับความสําคญัของตวัแปรทีนําเข้าสมการ 

พบวา่ การเห็นคุณค่าในตนเองมีอาํนาจในการทาํนายมากทีสุด รองลงมาคือการส่งเสริมบรรยากาศ

ในการเรียนรู้จากครู ลักษณะมุ่งอนาคต และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ไดร้้อยละ 60.1 ผล

การศึกษาครังนีจึงยอมรับสมมติฐานขอ้ที 7 ทีว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การ
ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูเป็น

ปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี สามารถอภิปรายผลไดด้งันี 
3.1 การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการเป็นอนัดบัแรกและ

สามารถทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ไดร้้อยละ 46.5 เมือพิจารณาความสัมพนัธ์พบวา่ การเห็นคุณค่า
ในตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 (r= 
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.682) แสดงว่า นักเรียนทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองจะทาํให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

เนืองจากนกัเรียนมองตนเองในแง่บวกเกียวกบัเรืองการเรียนของตนเอง จะทาํให้นกัเรียนเกิดความ

พยายามในการเรียนจึงตอ้งแสวงหาความรู้ทงัการตงัใจเรียนในห้องเรียน สอดคลอ้งกบั ฮามาเชค 

(Hamacheck 1987: 180) กล่าววา่ บุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะเห็นวา่ตนเองเป็นคนทีมี
คุณค่า มีความสําคญั เป็นบุคคลทีน่าเชือถือ มีวิจารณญาณไม่กลวัการเสียงการสร้างสิงใหม่ๆ หรือ

สิงทีต่างไปจากเดิมจะไม่เป็นทุกข์มากนัก ถ้าสิงทีเขาทาํไม่เป็นผลดี และมกัไดรั้บผลสําเร็จด้าน

วิชาการ นกัเรียนรู้จกัตนเองว่าเป็นคนอย่างไรในเรืองการเรียน นักเรียนสามารถหาจุดอ่อนทีจะ

พฒันาตนเองและรู้วา่นกัเรียนดอ้ยพฒันาเรืองอะไรเพิมเติมทีจาํเป็นต่อการเรียนของตนเอง นกัเรียน

สามารถคน้พบวิธีการพฒันาการเรียนไดด้ว้ยตนเอง พ่อแม่ผูป้กครองจดัเตรียมพืนทีในการเรียนรู้ที

เป็นมุมในบา้นให้นักเรียนทาํการบา้น ทบทวนบทเรียน และคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง พ่อแม่

ผูป้กครองเอาใจใส่นกัเรียนเกียวกบัเรืองการเรียนทาํให้นกัเรียนรับรู้ถึงการเอาใจใส่ของผูป้กครอง

จึงทาํให้นกัเรียนเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง โรงเรียนจดัเตรียมพืนทีสําหรับนกัเรียนเพือหาความรู้

สัดส่วนเพิมเติมในแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการวิชาต่างๆเช่น ห้องทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และแหล่งเรียนรู้สารสนเทศในโรงเรียน รวมทงัการหาความรู้

นอกชนัเรียน รวมทงัการหาความรู้เพิมเติมในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนและการทบทวนบทเรียนที

บ้าน นักเรียนพัฒนาตนเองเรืองการเรียนโดยการแสวงหาความรู้ทังในและนอกห้องเรียน 

สอดคลอ้งกบัที วฒันา พาผล (2551: 155) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ทีมีอิทธิพลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สํานกังานเขตพืนทีการศึกษา

นครราชสีมาเขต 7 ในปี 2551 พบวา่ การเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางออ้มต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ผา่นแรงจูงใจทางการเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัที ครองทรัพย ์อุ
ตนาม (2553: 73) ไดศึ้กษาปัจจยัทีสัมพนัธ์กบัความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ในปี 2553 พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมี

ความสัมพนัธ์กบัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
3.2 การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูเป็นตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการเป็น

อนัดบัที 2 สามารถทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ไดร้้อยละ 57.4 
เมือพิจารณาความสัมพนัธ์พบว่า การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 (r= .653) แสดงวา่ ครูเป็นผูมี้
บทบาทสําคญัในการจดัการเรียนการสอน ครูเป็นผูถ่้ายทอดวิชาทาํให้นกัเรียนมีความรู้ และทกัษะ

ทางการเรียนทีจําเป็นเช่น การแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาเรืองการเรียน ครูให้คาํแนะนํา 

คําอธิบาย  และการประเมินนักเ รียนในเรืองการเ รียน  พรรณี  (ชูทัย )  เจนจิต  (2545:190) 
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ไดส้รุปเกียวกบัองค์ประกอบทีช่วยพฒันา นกัเรียนคือ การคาํนึงถึงการจดับรรยากาศในชันเรียน
ของครู ซึงควรมีลกัษณะต่างๆ ดงันี 1) บรรยากาศทีทา้ทาย (Challenge) โดยครูผูส้อนกระตุน้ให ้
กาํลงัใจเด็กเชือความสามารถของตนทีจะทาํงานนนัๆ แมว้า่จะเป็นงานทีค่อนขา้งยาก ) บรรยากาศ 
ทีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศทีเด็กมีโอกาสทีจะเลือกใน  สิงทีมีความหมายและคุณค่า ซึง

รวมถึงโอกาสทีจะทาํผดิพลาดดว้ย บรรยากาศนีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ จะทาํให้เด็กเกิดความมนัใจ

ในตนเองทีจะศึกษาคน้ควา้ ไม่เกิดความตึงเครียด 3) บรรยากาศซึงมีการยอมรับนบัถือ (Respect) 
การทีครูเห็นคุณค่า ในตวัเด็กเป็นสิงทีสําคญัในการพฒันามโนคติเกียวกบัตนเอง จะมีผลต่อการทาํ

กิจกรรมต่างๆของเด็กและยงัทาํให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และยอมรับนบัถือในตนเองดว้ย 4) 
บรรยากาศทีมีความอบอุ่น  (warmth) การทีครูมีความเข้าใจเป็นมิตร  ยอมรับ  ตลอดจน 
ให้ความช่วยเหลือ จะทาํให้เด็กเกิดความอบอุ่นสบายใจอยากเขา้ไปติดต่อดว้ย 5) บรรยากาศแห่ง
การควบคุม (Control) เป็นความจาํเป็นทีครูจะตอ้งฝึกให้เด็กมีวินยั แต่มิไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุม

ลงโทษ แต่ครูตอ้งมีความสุภาพ มีความหนกัแน่น และไม่ให้สิทธิพิเศษกบัเด็กบางคน ดงันนัครูจึงมี

บทบาทสําคญัในการจดัการเรียนการสอนและการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กบันักเรียน 

นกัเรียนเชือฟังครูทีให้คาํแนะนาํในเกียวกบัการเรียนกบันกัเรียน นกัเรียนเมือไดรั้บคาํแนะนาํใน

เรืองการเรียนจากครูจะทาํให้เกิดความพยายามในการเรียน ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนในเรียนรู้และ

แสดงความสามารถทางการเรียนตามความนดัของตนเอง ครูทาํให้นกัเรียนเกิดความแรงจูงใจใน

การเรียนรู้ดว้ยการสร้างบรรยากาศทีเป็นกนัเองในการเรียนการสอน นกัเรียนจึงมีความพยายามใน

การเรียนรู้จึงเกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ทีดี ครูช่วยพฒันาบุคลิกภาพของนักเรียนให้เป็นไปใน

ทางบวกทาํใหน้กัเรียนเกิดความมนัใจในตนเอง นกัเรียนกลา้ทีจะแสดงความคิดเห็นและถามคาํถาม

เกียวกบัเรืองการเรียนของตนเอง ทาํใหไ้ดรั้บคาํแนะนาํในเรืองการเรียนจากครู สอดคลอ้งกบัที สุภา

ภรณ์ ศศิดิลกธรรม (2543: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัความอุตสาหะในการเรียนของ

นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรี ในปี 2543 พบว่า 

สิงแวดลอ้มทีโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัความอุตสาหะในการเรียนของนกัเรียนอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติทีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัที ลลนา พรหมสุวรรณ (2547: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษา เกียวกบั

การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนตวั ดา้นครอบครัว และดา้นสิงแวดลอ้มในโรงเรียนกบั

ความตงัใจเรียนของนกัเรียนประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ในปี 2547 พบวา่ 
บรรยากาศการเรียนการสอนมีความสัมพนัธ์กบัความตงัใจเรียนของนกัเรียนอยา่งมีนยัทางสถิติทาง

สถิติทีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัที นุชนาท เนติพฒัน์ (2550: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุที

ส่งผลต่อความขยนัหมนัเพียรในการเรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนตค์าเบ

รียล แห่งประเทศไทย ในปี 2550 พบวา่ บรรยากาศในการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางออ้มต่อความ
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ขยนัหมนัเพียรในการเรียน และสอดคลอ้งกบัที เกวรี แลใจ (2554: 1620) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์พหุ
ระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนเผา่ ชนัประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียน
สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปี 2554 พบว่า บรรยากาศ

ทางการเรียนมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
ลกัษณะมุ่งอนาคตเป็นตวัแปรทีได้รับคดัเลือกเขา้สมการเป็นอนัดบัที 3 

สามารถทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ได้ร้อยละ 59.3 พบว่า 

ลกัษณะมุ่งอนาคตมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.01 (r= .669) แสดงวา่ นกัเรียนเห็นความสาํคญัของการเรียนและการแสวงหาความรู้เพืออนาคตทาง
การศึกษาของตนเอง นกัเรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของตนเองทงัใน

ปัจจุบนัและอนาคต ลักษณะมุ่งอนาคตทาํให้ตงัเป้าหมายและวางแผนอนาคตทางการเรียนของ

ตนเองได้   เมือนักเรียนเห็นความสําคญัของการเรียนนักเรียนจะตงัเป้าหมายทางการเรียนของ

ตนเองได ้นักเรียนจะตงัเป้าหมายทางการเรียนของตนเองตามความสนใจและความถนดัทางการ

เรียนและกาํหนดทิศทางและรูปแบบทางการเรียนของตนเองทาํให้นกัเรียนเกิดความพยายามและ

เอาใจใส่เรืองการเรียนของตนเอง สอดคลอ้งกบั เนอมิ (Nurmi 1991) ทีกล่าววา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต 

เป็นลกัษณะทีซับซ้อนทีพฒันาขึนในตวับุคคลอยา่งเป็นกระบวนการทีประกอบดว้ย ขนัตอนต่างๆ

ดงัต่อไปนี 1. การตงัเป้าหมาย (Future- oriented motives, interests and goals) ในขนันีบุคคลจะมี
การตงัเป้าหมายหรือสิงทีตอ้งการใหเ้กิดขึนในอนาคต โดยอาศยัความรู้พืนฐานเกียวกบัสิงทีตอ้งการ

ให้เกิดขึนในอนาคต ซึงบุคคลมีอยู ่2. การวางแผน (Future- oriented planning) ในขนันีบุคคลจะมี
การวางแผนเพือทีจะนาํไปสู่เป้าหมายทีไดก้าํหนดไวใ้นขนัตอนแรก มีการตดัสินใจเลือกวิธีการ 

หรือแนวทางทีเหมาะสมตลอดจนมีการตรวจสอบวา่วิธีการหรือแนวทางนนัจะนาํไปสู่เป้าหมายได้

หรือไม่หากพบวา่แผนหรือวิธีการทีเลือกไวไ้ม่สามารถนาํไปสู่เป้าหมายได ้ก็จะมีการเปลียนแปลง

วิธีการเสียใหม่ 3. การดูความเป็นไปได ้(Evaluation of the future) เป็นขนัการประเมินถึงความ
เป็นไปได้ของจุดมุ่งหมายหรือความตอ้งการในอนาคต ตลอดจนแผนปฏิบติัการทีไดว้างไวว้่าจะ

ประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด ผลตอบแทนทีได้รับจากกระบวนการนีจะส่งผลต่อการมี

ลกัษณะมุ่งอนาคตของบุคคล กล่าวคือ หากสิงทีเกิดขึนกบับุคคลเป็นไปตามทีคาดหวงัหรือตอ้งการ

บุคคลก็จะมีลกัษณะมุ่งอนาคตเพิมมากขึนแต่หากวา่สิงทีคาดหวงัไวไ้ม่เกิดขึน บุคคลก็จะขาดความ

เชือมนัในสอดคลอ้งกบัที พิทกัษ ์วงแหวน (2546: บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษา เกียวกบัการศึกษาปัจจยัพหุ

ระดบัทีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 จงัหวดัศรีสะเกษ ในปี 2546 
พบวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใฝ่เรียนของนกัเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัที วฒันา พาผล (2551: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้าง
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ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ในปี 

2551 พบว่า การกาํหนดเป้าหมายในอนาคตมีอิทธิพลทางออ้มต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนทีระดบั .01
สอดคล้องกบัที ธรีญา ชัยธงรัตน์ (2551: บทคดัย่อ)ได้ศึกษาการศึกษาผลปฏิสัมพนัธ์ขา้มระดบั

ระหวา่งปัจจยัระดบันกัเรียนและระดบัหอ้งเรียนทีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแสวงหาความรู้

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่นเขต 3 ในปี 2551 
พบวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคตมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแสวงหาความรู้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ทีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัที ครองทรัพย ์อุตนาม (2553: 73) ไดศึ้กษาปัจจยัทีสัมพนัธ์กบัความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ใน
ปี 2553 พบวา่ การกาํหนดเป้าหมายในอนาคตมีความสัมพนัธ์กบัความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติทีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัที เกวรี แลใจ (2554: 1620) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์พหุระดบั
ปัจจยัทีส่งผลต่อคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนเผา่ ชนัประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียนสังกดั
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปี 2554 พบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคตมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเป็นตัวแปรทีได้รับ

คดัเลือกเขา้สมการเป็นอนัดบัที 4 สามารถทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ไดร้้อยละ 60.1 การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 (r= .584) แสดงวา่ พ่อแม่ผูป้กครองที
สนใจเรืองการเรียนของนกัเรียนนนัส่งผลให้นกัเรียนสนใจการเรียนของตนเองดว้ย นกัเรียนเอาใจ

ใส่และมีความพยายามในการแสวงหาความรู้ทงัภายในและนอกโรงเรียนเพราะนักเรียนรับรู้ว่า

ตนเองไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัว โดยพ่อแม่ผูป้กครองสนบัสนุนนกัเรียนทงัเรืองอารมณ์ 

นกัเรียนไดรั้บกาํลงัใจ การดูแลเอาใจใส่ ความรักและความห่วงใยเกียวกบัการเรียนจากสมาชิกใน

ครอบครัวทาํให้นักเรียนมีกาํลงัใจในการเรียนวตัถุสิงของ พ่อแม่ผูป้กครองเตรียมหาอุปกรณ์ที

จาํเป็นต่อการเรียนให้กบันกัเรียนรวมทงัเงินค่าใชจ่้ายเกียวกบัการเรียนแก่นกัเรียนทาํให้นกัเรียนมี

ความพร้อมในการเรียน และข้อมูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียน พ่อแม่

ผูป้กครองพูดคุยและให้คาํปรึกษาเรืองการเรียน และพ่อแม่ผูป้กครองแลกเปลียนข้อมูลทีเป็น

ประโยชน์ทาํให้นักเรียนเป็นคนทันเหตุการณ์และต้องการแสวงหาความรู้เพิมเติมเพือพูดคุย

แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารกบัสมาชิกในครอบครัว สอดคลอ้งกบั แคมป์เบลล์ (Campbell 1992, 
อ้างถึงใน พัชรี วรจรัสรังสี : ) กล่าวถึงอิทธิพลของครอบครัวทีมีต่อการสนับสนุน 
ทางการเรียนของนักเรียนไวห้ลายประเด็น ได้แก่ ) ความกดดนั ผูป้กครองไม่ควรเขม้งวดมาก

เกินไปเพราะจะเกิดความกดดนัส่งผลกบัผลสัมฤทธิทางการเรียนของเด็ก  2) การสนบัสนุนทาง
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จิตวิทยา ผูป้กครองควรให้กาํลงัใจในการศึกษาเล่าเรียน แสดงความสนใจในบทเรียนทีศึกษาเล่า

เรียน และชมเชยเมือเด็กทาํคะแนนไดดี้ 3) ความช่วยเหลือ ผูป้กครองควรช่วยเหลือลูกเช่น ช่วย

ตรวจดูการบา้น และช่วยอธิบายเรืองต่างๆทีนกัเรียนสงสัย 4) การกระตุน้พฒันาการทางสติปัญญา 
ผูป้กครองควรกระตุน้พฒันาการทางสติปัญญาโดยฝึกนิสัยให้นกัเรียนมีความขยนัหมนัเพียรในการ
แสวงหาความรู้ ช่วยเสริมทกัษะดา้นการพูด ฟัง อ่าน และเขียน 5) การแบ่งเวลา ผูป้กครองควรมี
บทบาทในการแบ่งเวลาเช่น การแบ่งเวลาดูโทรทศัน์ เลือกรายการทีเหมาะสมกบันกัเรียน และจดั

ตารางเรียนทีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัที นุชนาท เนติพฒัน์ (2550: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิง
สาเหตุทีส่งผลต่อความขยนัหมนัเพียรในการเรียนของนกัเรียนช่วงชนัที 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
คณะเซนต์คาเบรียล  แห่งประเทศไทย ในปี 2550 พบว่า การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครองมี

อิทธิพลทางตรงต่อความขยนัหมนัเพียรในการเรียน และสอดคล้องกับที วฒันา พาผล (2551: 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการวเิคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในปี 2551 พบวา่ การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนทีระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเพือการนาํไปใช ้

1.1 จากการวิจยัพบวา่ การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใฝ่

เรียนรู้มากกว่าตวัแปรอืนๆ โดยพบว่า นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆ

มณฑลราชบุรี มีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดบัมาก ดงันนัควรมีการส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ร่วม

กิจกรรมตามความถนดัของตนเองเช่น นกัเรียนทีมีความถนดัในวิชาวิทยาศาสตร์ ควรสนบัสนุนให้

นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมการทดลองและการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพราะนกัเรียนแต่ละคนมี

ความถนดัแตกต่างกนัออกไป พอ่แม่ผูป้กครองส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการตาม

ความถนดั จดัหาอุปกรณ์การเรียนทีจาํเป็นต่อการเรียนของนกัเรียน ชืนชมและให้กาํลงัใจนกัเรียนที

ประสบความสาํเร็จเกียวกบัการเรียน นกัเรียนควรไดรั้บการส่งเสริมเรืองการเรียนตามศกัยภาพของ

ตนเองเพราะเมือนกัเรียนรับรู้วา่ตนเองมีศกัยภาพเรืองการเรียนของตนเองจะทาํให้นกัเรียนเกิดความ

พยายามในการเรียนดว้ยการตงัเรียนและหาความรู้ โดยมีการวดัความถนดัของนกัเรียนเกียวกบัการ

เรียนวชิาต่างๆ เพือไดรั้บการส่งเสริมและเป็นการปรับพืนฐานในการเรียนวชิาต่างๆต่อไป  
1.2 จากการวจิยัพบวา่ การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู เป็นตวัแปรทีสามารถ

ทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ โดยพบว่า นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกดัสังฆ

มณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรีมีการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู อยู่ในระดบัมาก ดงันนั
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ครูจึงมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้

ครูหาความรู้เพิมเติมเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัโดยการจดัอบรมครู

ทงัเรืองการจดัการเรียนการสอนและการดูแลนกัเรียนเพือส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ย่าง

เต็มศกัยภาพ รวมทงัการให้ความรู้เกียวกบัจิตวิทยาพืนฐาน ครูควรมีการพูดคุยและคาํแนะนาํเรือง

การเรียนอยา่งสมาํเสมอทาํใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัของการเรียนและการแสวงหาความรู้ 

โรงเรียนควรเตรียมทีนงัในโรงเรียนทีสะอาด เป็นสัดส่วน และไม่มีสิงรบกวนเพือให้นกัเรียนไดน้งั

ทาํการบา้นและอ่านหนงัสือ มีมุมหนงัสือในห้องเรียนเพือให้นักเรียนอ่านเพือหาความรู้เพิมเติม 

โรงเรียนแนะนาํเวบ็ไซต์ทางการศึกษาทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนเพือให้นกัเรียนเขา้ไปคน้ควา้

ขอ้มูลเพิมเติม โดยการทาํป้ายนิเทศหรือแนะนาํเวบ็ไซตท์างการศึกษาในวารสารของโรงเรียนทีออก

ภาคเรียนละ 1 ฉบบั การเปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้สัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) เพือให้นกัเรียนสามารถ
คน้หาขอ้มูลทีเป็นประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตภายในบริเวณโรงเรียนได ้

1.3 จากการวิจยัพบวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต เป็นตวัแปรทีสามารถทาํนายพฤติกรรมใฝ่

เรียนรู้ โดยพบว่า นักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดั

ราชบุรีมีลกัษณะมุ่งอนาคต อยูใ่นระดบัมาก ดงันนั โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้นกัเรียนวางแผน

การศึกษาหลงัจบชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ครูควรส่งเสริมให้นกัเรียนคน้หาความถนดัและความสนใจ

ของตนเองตงัแต่นกัเรียนอยูช่นัมธัยมศึกษาปีที 1 เพราะหากให้นกัเรียนตดัสินใจเรืองการเรียนของ

ตนเองในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 นกัเรียนอาจไม่ไดเ้รียนต่อในสาขาทีตอ้งการเพราะขาดการ
วางแผน  ครูสามารถจัดนิทรรศการทางการศึกษาเกียวกับการศึกษาต่อสําหรับนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาตอนตน้อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัง และมีครูและรุ่นพีทีสามารถให้คาํแนะนาํเกียวกบั

การศึกษาต่อแก่นกัเรียนได ้ทาํใหก้ารวางแผนการศึกษาสําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้เป็น

เรืองสําคญัทีอยูใ่กลต้วัเพราะนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ยงัอยูใ่นช่วงวยัรุ่นทีเห็นความสําคญั

เรืองอืนมากกวา่การเรียน เมือโรงเรียนจดันิทรรศการการศึกษาต่อจะทาํให้นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา

ตอนตน้เห็นความสาํคญัของการเรียนและสนใจในการหาความรู้เพิมขึน 
1.4 จากการวิจยัพบวา่ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว เป็นตวัแปรที

สามารถทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ โดยพบว่า นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน

สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรีมีการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว อยูใ่น
ระดบัมาก โดยพบวา่พ่อแม่ผูป้กครองมีบทบาทสําคญัเกียวกบัเรืองการเรียนของนกัเรียนเพราะเป็น
ผูส่้งเสริมนกัเรียนทงัดา้นอารมณ์ วตัถุสิงของ และขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของ

นกัเรียน โรงเรียนควรมีการประชุมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครังสําหรับผูป้กครองสําหรับนกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้เพือแจง้และแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง การ
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จดัทาํเวบ็ไซต์ของโรงเรียนทีผูป้กครองสามารถเขา้ไปอ่านข่าวสารจากทางโรงเรียน สอบถามและ

แจง้ขอ้มูลข่าวสารทีจาํเป็นต่อการเรียนและกิจกรรมต่างๆทีเกิดขึนทีโรงเรียนและการสร้างเครือข่าย

ผูป้กครองเพือให้ผูป้กครองพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นและปรึกษาเรืองการเรียนของนกัเรียน  

และเป็นการพูดคุยกันระหว่างผูป้กครองของนักเรียนเกียวกับเรืองการเรียนเพราะการศึกษา

ระดับชันมธัยมศึกษาตอนต้นเป็นพืนฐานสําหรับการศึกษาในระดับทีสูงขึน รวมทงัการศึกษา

ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้อยูใ่นวยัรุ่นทีกาํลงัเป็นช่วงหวัเลียวหวัต่อของชีวิต หากนกัเรียนไดรั้บ

คาํแนะนําและการดูแลในเรืองเรียนจากพ่อแม่ผูป้กครองจะทาํให้นักเรียนเกิดความตระหนัก

เกียวกบัความสาํคญัในเรืองการเรียน  
2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนในพืนทีทีแตกต่างจาก
เดิม เช่น อาจเป็นนกัเรียนในโรงเรียนจงัหวดัใกลเ้คียง หรือโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลในจงัหวดั
อืนๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนในระดบัชนัทีแตกต่าง
กนัเช่น นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลายเพราะเป็นช่วงทีเตรียมความพร้อมเขา้สู่มหาวทิยาลยั 

2.3 ควรมีการศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอื์นๆ จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซือสัตยสุ์จริต มี
วนิยั อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมนัในการทาํงาน รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ 
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แบบสอบถาม 
เรือง พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 

จังหวดัราชบุรี 
 
คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนีจดัทาํขึนเพือวดัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้

ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ดงันี 
 ส่วนที 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัลกัษณะมุ่งอนาคต 
 ส่วนที 4 แบบสอบถามเกียวกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
 ส่วนที 5 แบบสอบถามเกียวกบัการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 
 ส่วนที 6 แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

1. ขอความร่วมมือให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามตรงตามความเป็นจริงกบัตวันกัเรียนมาก
ทีสุดและกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 

2. การวิจยัครังนีกระทาํเพือจุดมุ่งหมายทางวิชาการ การวิเคราะห์ขอ้มูลจะทาํในลกัษณะ

ส่วนรวม ไม่เกิดผลเสียต่อตวันกัเรียนแต่ประการใด หากแต่เป็นประโยชน์ต่อตวันกัเรียนและสังคม

โดยรวมต่อไป 

3. ผูว้จิยัขอขอบคุณในความร่วมมือของนกัเรียนในการตอบแบบสอบถามครังนี ดว้ยความ

ตงัใจอยา่งครบถว้น 

         ศิริวมิล ชูชีพวฒันา 
     นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวทิยาชุมชน 
          ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว  บณัฑิตวทิยาลยั 
                   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
เรือง พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 

จังหวดัราชบุรี 
ส่วนท ี1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํอธิบาย โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง  ซึงตรงกบัความเป็นจริงเพียงขอ้เดียว 
1. ผูต้อบเป็นนกัเรียนเพศใด  

 1. ชาย                                     
 

 2. หญิง 

2. ผูต้อบมีระดบัคะแนนเฉลียเท่าใด 
 1. ตาํกวา่ 2.00 
 2. 2.00 – 2.99 
 3. มากกวา่หรือเท่ากบั 3.00 

 

3. ผูต้อบกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชนัใด 
 1. มธัยมศึกษาปีที 1 
 2. มธัยมศึกษาปีที 2 
 3. มธัยมศึกษาปีที 3 

 

4. การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครองเป็นเช่นใด 
 1. มาก 
 2. ปานกลาง 
 3. นอ้ย 

5. ผูต้อบเป็นนกัเรียนประเภทใด 
 1. ไปกลบั                           

 
 2. ประจาํ 

6. ผูต้อบมีพืนทีในการเรียนรู้หรือไม่ 
 1. มี                                     

 
 2. ไม่มี 
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ส่วนท ี2 แบบสอบถามเกยีวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง 
คาํอธิบาย แบบสอบถามต่อไปนีสอบถามเกียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง โปรดทาํเครืองหมาย   

ในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงคาํตอบเดียว โดยคาํตอบมี 5 ตวัเลือกดงันี 
มากทสุีด   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมากทีสุด 
มาก           หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมาก  
ปานกลาง   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัปานกลาง 
น้อย           หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ย 
น้อยทสุีด    หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ยทีสุด 

ข้อที การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

1 ขา้พเจา้สามารถฟังครูสอนตลอดชวัโมงโดยไม่

คิดถึงเรืองอืนไดอ้ยา่งเตม็ที 

     

2 ข้าพเจ้าภูมิใจทีสามารถตอบคําถามของครู

เกียวกบับทเรียนในชนัเรียนไดถู้กตอ้ง 

     

3 ขา้พเจา้สามารถทาํความเขา้ใจในบทเรียนทีครู

สอนไดด้ว้ยตนเอง 

     

4 ขา้พเจา้มนัใจวา่สามารถทาํกิจกรรมเกียวกบัการ

เรียนในชนัเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

     

5 ข้าพ เจ้าสามารถค้นหาข้อมูล ทีค้นหาจาก

อินเตอร์เน็ตเพือทาํให้ผลการเรียนของขา้พเจา้ดี

ขึน 

     

6 ขา้พเจา้สามารถแยกแยะขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต

ไดว้า่ขอ้มูลใดทีมีประโยชน์ต่อการเรียน 
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ข้อที การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

7 ขา้พเจา้สามารถคน้หาความรู้จากห้องสมุดของ

โรงเรียนดว้ยตนเองได ้

     

8 ขา้พเจา้กลา้ถามครูเกียวกบัเนือหาในบทเรียนที

ขา้พเจา้มีขอ้สงสัย 

     

9 ขา้พเจา้แกไ้ขจุดอ่อนทางการเรียนในวิชาต่างๆ

ด้วยการหาความรู้เพิมเติมในห้องสมุดด้วย

ตนเอง 

     

10 ขา้พเจา้สนใจทีจะทาํแบบฝึกหัดทีครูมอบหมาย

ไดเ้พราะทา้ทายความสามารถ 

     

11 ข้าพเจ้าภาคภูมิใจว่าสามารถแก้ไขจุดอ่อน

เกียวกบัการเรียนไดด้ว้ยตวัเอง 

     

12 ขา้พเจา้สามารถหาวิธีเพือแกไ้ขจุดอ่อนเกียวกบั

การเรียนของตนเอง 

     

13 ขา้พเจา้ยอมรับไดว้า่ขา้พเจา้มีจุดอ่อนและพร้อม

ทีจะพฒันาตนเองใหมี้ผลการเรียนทีดีขึน 

     

14 ข้าพเจ้าควบคุมตนเองให้ อ่านหนังสือและ

ทบทวนบทเรียนไดเ้มืออยูใ่นช่วงสอบ 

     

15 ขา้พเจา้สามารถจดัลาํดบัความสําคญัได้ว่าควร

ทาํงานใดก่อนเมือมีการบ้านและงานทีได้รับ

มอบหมายหลายอยา่งพร้อมกนั 

     

16 ขา้พเจา้ภูมิใจในความสามารถของตนเองในการ

ทาํการบา้นตามทีครูมอบหมาย 

     

17 การตงัเป้าหมายทางการเรียนจะทาํให้ข้าพเจ้า

ประสบความสาํเร็จได ้

     

18 ขา้พเจา้ปลืมใจทีสามารถทาํแบบฝึกหดัทียากได ้      
19 ขา้พเจา้แน่ใจวา่การทีขา้พเจา้ตงัใจเรียนจะทาํให้

ขา้พเจา้สอบผา่น 
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ข้อที การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

20 ขา้พเจา้ยอมรับวา่หากขา้พเจา้ตงัใจเรียนจะทาํให้

ไดรั้บความชืนชมจากบุคคลในครอบครัว 

     

21 ขา้พเจา้ไม่แน่ใจวา่จะสามารถทาํรายงานให้เสร็จ

เพือส่งครูไดท้นักาํหนดเวลา 
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ส่วนท ี3 แบบสอบถามเกยีวกับลกัษณะมุ่งอนาคต 
คาํอธิบาย แบบสอบถามต่อไปนีสอบถามเกียวกบัลกัษณะมุ่งอนาคต โปรดทาํเครืองหมาย   ใน

ช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงคาํตอบเดียว โดยคาํตอบมี 5 ตวัเลือกดงันี 
มากทสุีด   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมากทีสุด 
มาก           หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมาก  
ปานกลาง   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัปานกลาง 
น้อย           หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ย 
น้อยทสุีด    หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ยทีสุด 

ข้อที ลกัษณะมุ่งอนาคต 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

1 ข้าพเจ้าวางแผนในการศึกษาต่อหลังจากจบ

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

     

2 ขา้พเจา้วางแผนในการเรียนพิเศษเพือเพิมความรู้

ของตนเอง 

     

3 ขา้พเจา้วางแผนอ่านหนงัสือให้ไดต้ามเป้าหมาย

ทีกาํหนดไว ้

     

4 ขา้พเจา้วางแผนศึกษาต่อเพือเพิมพูนความรู้และ

ทกัษะของขา้พเจา้เอง 

     

5 ขา้พเจา้แสวงหาความรู้อยู่เสมอเพืออนาคตของ

ขา้พเจา้ 

     

6 ข้าพเจ้าวางแผนการใช้เวลาในการหาข้อมูลที

เป็นประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต 

     

7 ขา้พเจา้ควบคุมตนเองใหท้บทวนบทเรียนเรือยๆ

ตลอดภาคการศึกษา 
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ข้อที ลกัษณะมุ่งอนาคต 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

8 ขา้พเจา้ไม่ใชเ้วลาเล่นเกมคอมพิวเตอร์จนละเลย

การทบทวนบทเรียนสาํหรับเตรียมตวัสอบ 

     

9 ขา้พเจา้ไม่ใช้เวลาอ่านหนงัสือการ์ตูนจนละเลย

การทบทวนบทเรียนสาํหรับเตรียมตวัสอบ 

     

10 ข้าพเจ้าใช้เวลาในวนัหยุดเพืออ่านหนังสือหา

ความรู้เพิมเติมนอกเหนือจากความรู้ในชนัเรียน 

     

11 ข้าพเจ้าคิดว่าการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน้เป็นพืนฐานในการศึกษาต่อของขา้พเจา้ 

     

12 ขา้พเจา้มกัจะทาํรายงานส่งครูก่อนกาํหนดเวลา

หนึงหรือสองวนัเท่านนั 

     

13 ขา้พเจา้ตงัใจทาํขอ้สอบทุกวิชาจนกว่าจะสอบ

วชิาสุดทา้ยเสร็จ 

     

14 ข้าพเจ้าทําการบ้านทีได้รับมอบหมายและ

ทบทวนบทเรียนทุกวนัจนสอบเสร็จ 

     

15 ขา้พเจา้ทาํการบา้นและรายงานด้วยตนเองโดย

คาํนึงถึงความรู้ทีไดรั้บจากการทาํงาน 

     

16 ขา้พเจา้คบเพือนทีขยนัเรียนเพือทาํให้ขา้พเจ้า

ขยนัเรียนไปดว้ย 

     

17 ข้าพเจ้าทําการบ้านและทบทวนบทเรียนใน

วนัหยดุแทนการออกไปเทียวกบัเพือน 

     

18 ข้าพเจ้าตงัใจเรียนในชันเรียนเพราะการตงัใจ

เรียนในชนัเรียนทาํใหข้า้พเจา้สอบผา่น 

     

19 เมือข้าพเจา้เผชิญปัญหาทางการเรียน  ขา้พเจ้า

วางแผนแกปั้ญหาใหส้าํเร็จจนได ้

     

20 ข้าพเจ้าเห็นว่าการไปเทียวเล่นกับเพือนทาํให้

ขา้พเจา้มีเวลาทบทวนบทเรียนนอ้ยลง 
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ข้อที ลกัษณะมุ่งอนาคต 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

21 ขา้พเจา้ทาํการบา้นส่งครูชา้กวา่กาํหนดเพราะใช้

เวลาในการเล่นกบัเพือน 
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ส่วนท ี4 แบบสอบถามเกยีวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
คาํอธิบาย แบบสอบถามต่อไปนีสอบถามเกียวกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

โปรดทาํเครืองหมาย   ในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงคาํตอบเดียว โดยคาํตอบมี 5 

ตวัเลือกดงันี 
มากทสุีด   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมากทีสุด 
มาก           หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมาก  
ปานกลาง   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัปานกลาง 
น้อย           หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ย 
น้อยทสุีด    หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ยทีสุด 

ข้อที การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

1 ด้านอารมณ์      
1 พ่อแม่/ผูป้กครองของขา้พเจา้ให้ความมนัใจเมือ

ขา้พเจา้นาํขอ้มูลข่าวสารจากทางโรงเรียนมาแจง้

ใหท้ราบ 

     

2 พ่อแม่ /ผู ้ปกครองของข้าพ เ จ้า จ ะให้ก า ร

สนบัสนุนเมือขา้พเจา้ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมทศัน

ศึกษาของทางโรงเรียน 

     

3 พ่อแม่/ผูป้กครองของขา้พเจา้ให้กาํลงัใจขา้พเจา้

ทุกครังเมือขา้พเจา้ทบทวนบทเรียนดว้ยตนเอง 

     

4 พ่อแม่/ผูป้กครองสอบถามขา้พเจา้เกียวกบัเรือง

การเรียนดว้ยความห่วงใย 

     

5 พอ่แม่/ผูป้กครองพูดคุยไต่ถามเกียวกบัการเรียน

ในชนัเรียนของขา้พเจา้ 
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ข้อที การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

6 พ่อแม่/ผูป้กครองให้คาํปรึกษาเกียวกบัเรืองการ

เรียนของขา้พเจา้ 

     

7 ข้าพเจ้าได้รับกําลังใจจากบุคคลในครอบครัว

เมือขา้พเจา้เผชิญปัญหาเกียวกบัเรืองการเรียน 

     

8 ขา้พเจา้ได้รับกาํลงัใจจากพ่อแม่/ผูป้กครองเมือ

อยูใ่นช่วงสอบ 

     

9 ขา้พเจ้าได้รับการชืนชมจากพ่อแม่/ผูป้กครอง

เมือสอบไดค้ะแนนดี 

     

10 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํชมจากพ่อแม่/ผูป้กครองขา้พเจา้

เมือสอบไดค้ะแนนดีขึน 

     

11 เมือข้าพเจ้ากลับถึงบ้านหลังเลิกเรียน พ่อแม่/

ผูป้กครองเตรียมอาหารไวใ้ห้ทาํให้ข้าพเจ้ามี

กาํลงัใจในการทาํการบา้นและทบทวนบทเรียน 

     

12 พ่อแม่/ผูป้กครองรับฟังความคิดเห็นเกียวกับ

เรืองการเรียนของขา้พเจา้ 

     

13 พ่อแม่/ผู ้ปกครองให้กําลังใจข้าพเจ้าทําให้มี

ความพยายามในการเรียนเมือข้าพเจ้าสอบได้

คะแนนไม่ดี  

     

14 ขา้พเจา้ได้รับคาํตกัเตือนจากพ่อแม่/ผูป้กครอง

เมือขา้พเจา้สนใจการเรียนนอ้ยลง 

     

2 ด้านวตัถุสิงของ      
15 พอ่แม่/ผูป้กครองจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียน

ใหแ้ก่ขา้พเจา้ 
     

16 พ่อแม่/ผูป้กครองจดัเตรียมอุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวกทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนให้แก่

ขา้พเจา้ 
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ข้อที การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

17 พอ่แม่/ผูป้กครองชกัชวนขา้พเจา้ไปร้านหนงัสือ

เพือหาซือหนงัสือเพิมความรู้ 

     

18 พ่อแม่/ผูป้กครองซือหนังสือความรู้ให้ขา้พเจา้

เพือทาํใหข้า้พเจา้มีความรู้มากขึน 

     

19 พ่อแม่/ผูป้กครองเตรียมพืนทีส่วนตวัในบา้นให้

ขา้พเจา้สาํหรับทาํการบา้นและทบทวนบทเรียน 

     

20 พ่อแม่/ผูป้กครองส่งเสริมให้ขา้พเจา้ดูโทรทศัน์

เพือติดตามข่าวสารบา้นเมืองและเสริมความรู้ 

     

21 พอ่แม่/ผูป้กครองพาขา้พเจา้ไปเทียวแหล่งเรียนรู้

นอกโรงเรียน 

     

22 ขา้พเจา้ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายในการซืออุปกรณ์การ

เรียนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

     

23 เมือทางโรงเรียนจดักิจกรรมทศันศึกษา พ่อแม่/

ผูป้กครองจะให้เงินสําหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการ

เดินทาง 

     

24 ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่ายเกียวกับการเรียน

พิเศษจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

     

25 ข้าพ เ จ้ า ได้ รั บ เ งินค่ า ใช้ จ่ า ย เ กี ย วกับก าร

รักษาพยาบาลเมือขา้พเจา้ไม่สบาย 

     

26 ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่ายแก่ข้าพเจ้าอย่าง

พอเพียงจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

     

3 ด้านข้อมูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์      
27 พ่อแม่ /ผู ้ปกครองแจ้งข้อมูลข่าวสารที เป็น

ประโยชน์แก่ขา้พเจา้ 

     

28 ข้าพเจ้าได้รับคําแนะนําเกียวกับการทบทวน

บทเรียนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 
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ข้อที การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

29 ข้าพเจ้าได้รับคาํแนะนําเกียวกับการเตรียมตัว

สอบจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

     

30 ขา้พเจา้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการศึกษา

ต่อจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

     

31 พ่อแม่/ผูป้กครองให้คาํแนะนาํ คาํสอน และคาํ

ตกัเตือนเมือขา้พเจา้ทาํผดิ 

     

32 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํแนะนาํเกียวกบัการเรียนในชนั

เรียนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 
     

33 ข้าพเจ้าได้รับคาํแนะนําเกียวกับแหล่งเรียนรู้

นอกโรงเรียนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 
     

34 ข้าพเจ้าได้รับคําแนะนําข้าพเจ้าเกียวกับการ

ค้นห าข้อมู ล ใน อิน เตอ ร์ เ น็ ต จ ากพ่ อ แม่ /

ผูป้กครอง 

     

35 พ่อแม่/ผูป้กครองให้คาํแนะนาํขา้พเจา้เกียวกบั

การศึกษาต่อหลงัจบมธัยมศึกษาตอนตน้ 
     

36 ขา้พเจ้าได้รับคาํแนะนําข้าพเจ้าเกียวกับงานที

ตอ้งทาํส่งครูจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 
     

37 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํชีแนะแนวทางในการแกปั้ญหา

ทางการเรียนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 
     

38 พ่อแม่/ผูป้กครองให้คาํแนะนาํเกียวกบัการแบ่ง

เวลาในเรืองการเรียน 
     

39 เมือขา้พเจา้มีขอ้สงสัยเกียวกบัการบา้นและงาน

ทีไดรั้บมอบหมาย พ่อแม่/ผูป้กครองช่วยอธิบาย

ใหข้า้พเจา้เขา้ใจเพิมขึน 
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ส่วนท ี5 แบบสอบถามเกยีวกับการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 
คาํอธิบาย แบบสอบถามต่อไปนีสอบถามเกียวกบัการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู โปรด
ทาํเครืองหมาย   ในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงคาํตอบเดียว โดยคาํตอบมี 5 ตวัเลือก

ดงันี 
มากทสุีด   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมากทีสุด 
มาก           หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมาก  
ปานกลาง   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัปานกลาง 
น้อย           หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ย 
น้อยทสุีด    หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ยทีสุด 

ข้อที การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

1 ข้าพเจ้าได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนการสอนทีหลากหลายและน่าสนใจจาก

ครู 

     

2 เมือขา้พเจา้สงสัยในบทเรียน ครูจะช่วยอธิบาย

ใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

     

3 ครูเปิดโอกาสให้ขา้พเจา้สามารถซักถามปัญหา

เกียวกบัการเรียนไดต้ลอดเวลา 

     

4 ข้าพเจ้าได้รับกิจกรรมทีมีสือประกอบในการ

เรียนการสอนทีเหมาะสมจากครูในเรืองเนือหา

ทีเรียนในชนัเรียน 

     

5 ขา้พเจา้ได้รับการกระตุ้นจากครูเกียวกบัการมี

ส่วนร่วมในชนัเรียน 
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ข้อที การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

6 ครูเปิดโอกาสใหข้า้พเจา้ซกัถามเกียวกบัความ

เขา้ใจในบทเรียนเมือหมดคาบเรียน 

     

7 ครูแนะนาํให้ขา้พเจา้อ่านหนงัสือทีน่าสนใจเพือ

ประกอบการเรียนใหเ้ขา้ใจเพิมขึน 

     

8 ข้าพเจ้าได้รับโอกาสจากครูให้ทํากิจกรรม

เกียวกบัเนือหาทีเรียนกบัเพือนร่วมชนั 

     

9 
 

ขา้พเจ้าได้รับการดูแลจากครูในการทาํงานใน

ชนัเรียนอยา่งทวัถึง 

     

10 ครูเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็น

เกียวกบัเรืองทีเรียนในชนัเรียน 

     

11 ครูเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็น

เกียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนในชนัเรียน 

     

12 ขา้พเจา้ได้รับคาํแนะนําจากครูเกียวกับการใช้

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่น ห้องสมุด ห้อง

คอมพิวเตอร์ และศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

13 ครูอธิบายเกียวกับการบ้านและรายงานทาํให้

ขา้พเจา้เขา้ใจเพิมขึน 

     

14 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํอธิบายจากครูเมือทาํแบบฝึกหดั

ผดิเพือใหข้า้พเจา้สามารถทาํไดถู้กตอ้ง 

     

15 ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัเหตุการณ์บา้นเมือง

จากการพดูคุยกบัครูในชนัเรียน 

     

16 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํแนะนาํจากครูเกียวกบัแหล่งการ

เรียนรู้นอกโรงเรียนในชนัเรียน 

     

17 ข้าพเจ้าได้รับโอกาสจากครูในการเข้า ร่วม

กิจกรรมทางการเรียนตามความสามารถและ

ความถนดั 
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ข้อที การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

18 ข้าพเจ้าได้ รับโอกาสจากครูให้ออกมาทํา

แบบฝึกหดัเกียวกบัเนือหาทีเรียนบนกระดาน 

     

19 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํชมจากครูเมือทาํแบบฝึกหัดได้

ถูกต้องทาํให้ข้าพเจ้าเกิดความพยายามในการ

เรียน 

     

20 ครูพูดคุยเรืองการเรียนกับข้าพเจ้าอย่างเป็น

กันเองทาํให้ข้าพเจ้าเกิดความพยายามในการ

เรียน 

     

21 ขา้พเจา้ไดรั้บความสนใจอยา่งเท่าเทียมกบัเพือน

ร่วมชนัเรียนจากครูเกียวกบัการเรียน 

     

22 ขา้พเจา้ได้รับโอกาสจากครูในการแลกเปลียน

ขอ้มูลข่าวสารกบัเพือนร่วมชนั 

     

23 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํปรึกษาจากครูเกียวกบัเรืองการ

เรียนในชนัเรียน 

     

24 ขา้พเจา้ได้รับโอกาสจากครูให้เป็นผูน้าํในการ

ทาํกิจกรรมทีเกียวกบัเนือหาทีเรียน 
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ส่วนท ี6 แบบสอบถามเกยีวกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
คาํอธิบาย แบบสอบถามต่อไปนีสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ โปรดทาํเครืองหมาย   ใน

ช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงคาํตอบเดียว โดยคาํตอบมี 5 ตวัเลือกดงันี 
มากทสุีด   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมากทีสุด 
มาก           หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัมาก  
ปานกลาง   หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบัปานกลาง 
น้อย           หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ย 
น้อยทสุีด    หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นว่าข้อความนันตรงกบัความคิดเห็น

หรือมีลกัษณะเช่นนนัในระดบันอ้ยทีสุด 

ข้อที พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

 พฤติกรรมในด้านการเรียน      
1 ขา้พเจา้คิดถึงเรืองทีกาํลงัเรียนในชนัเรียนเท่านนั

ขณะทีครูสอน 

     

2 ขา้พเจา้จดบนัทึกตามสิงทีครูอธิบายในชนัเรียน      
3 ขา้พเจา้จดัตารางเรียนและมีหนงัสืออุปกรณ์การ

เรียนครบเพือเรียนในแต่ละวชิา 

     

4 ขา้พเจา้มาโรงเรียนเพือแสวงหาความรู้ดว้ยความ

กระตือรือร้น 

     

5 ขา้พเจา้ตงัใจฟังครูสอนแมจ้ะว่ามีเพือนชวนคุย

ในชนัเรียนก็ตาม 

     

6 ขา้พเจา้ยกมือถามครูทนัทีเมือขา้พเจา้ฟังครูไม่

ทนัในสิงทีครูสอน 

     

7 เมือครูแนะนําให้หาความรู้เพิมเติม  ข้าพเจ้า

ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู 
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ข้อที พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

8 ขา้พเจา้กลา้ถามครูในชนัเรียนเมือสงสัยหรือไม่

เขา้ใจบทเรียน 

     

9 ข้าพเจ้าติดตามงานและเนือหาวิชาจากครูเมือ

ขา้พเจา้ขาดเรียน 

     

10 ขา้พเจา้ตงัใจทาํกิจกรรมเกียวกบัเนือหาทีเรียน

ในชนัเรียน 

     

11 เมือครูตงัคาํถามเกียวกบัเนือหาทีเรียน ขา้พเจา้

สามารถยกมือตอบคาํถามครูไดท้นัที 

     

12 ขา้พเจา้สามารถแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรือง

ทีเรียนในชนัเรียนได ้

     

13 ข้าพเจ้าตังใจทาํการบ้านและศึกษาหาความรู้

เพิมเติมจากการบา้นทีทาํอยูเ่สมอ 

     

14 ข้าพเจ้าตังใจทําการบ้านส่งครูด้วยตัวของ

ขา้พเจา้เอง 

     

15 ข้าพเจ้าตังใจทาํการบ้านส่งครูโดยตรวจทาน

ความถูกตอ้งก่อนส่งทุกครัง 

     

16 ขา้พเจา้ตงัใจทาํการบา้นทีครูมอบหมายให้เสร็จ

ในคาบเรียน 

     

17 เ มือข้าพเจ้ามีข้อสงสัยเ กียวกับเรืองที เรียน 

ขา้พเจา้จะเขา้หอ้งสมุดเพือหาคาํตอบเป็นประจาํ 

     

18 ขา้พเจ้าหาความรู้เพิมเติมจากอินเตอร์เน็ตจาก

หอ้งคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

     

 พฤติกรรมในชีวติประจําวนั      
19 เ มือข้าพเจ้ามีข้อสงสัยเ กียวกับเรืองที เรียน 

ขา้พเจา้จะเขา้อินเตอร์เน็ตเพือหาคาํตอบ 

     

20 ขา้พเจา้อ่านหนังสือพิมพเ์พือติดตามเหตุการณ์

บา้นเมืองเป็นประจาํ 
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ข้อที พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
ระดับความเป็นจริง 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

21 ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือเพือหา

ความรู้เพิมเติม 

     

22 ข้าพเจ้าดูโทรทัศน์เพือเพิมความรู้และให้ทัน

เหตุการณ์บา้นเมือง 

     

23 ข้าพเจ้าไปร้านหนัง สือเพือหา ซือหนัง สือ

เกียวกบัความรู้เพิมเติมนอกเหนือจากความรู้ใน

ชนัเรียน 

     

24 ขา้พเจ้าไปเทียวแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนเช่น 

พิพิธภณัฑ ์สวนสัตว ์และสถานทีสาํคญัต่างๆ 

     

25 ขา้พเจา้ใชเ้วลาในวนัหยดุเทียวเล่นกบัเพือน      
26 ขา้พเจา้ใชเ้วลาวา่งในการเขา้อินเตอร์เน็ตเพือหา

ความรู้เพิมเติม 

     

27 ขา้พเจา้อ่านนิตยสารทีเกียวกบัการศึกษาในเรือง

ทีเป็นประโยชน์ 

     

28 ข้าพเจ้าพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นเรือง

ขอ้มูลข่าวสารกบัเพือนเป็นประจาํ 

     

29 ข้าพเจ้าหาความรู้จากการเข้าอินเตอร์เน็ตใน

โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต และสืออิเล็กทรอนิค

อืนๆ 

     

30 ข้าพเจ้าจะค้นหาความหมายของคําศัพท์ใน

โปรแกรมพจนานุกรมในคอมพิวเตอร์เมือ

ตอ้งการทราบความหมายของคาํนนั 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ระดับค่าเฉลยีรายข้อของแบบสอบถาม 
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ตารางที 16 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของการเห็น

คุณค่าในตนเอง 

 

ข้อที การเห็นคุณค่าในตนเอง x  S.D. ค่าระดับ 

1 ขา้พเจา้สามารถฟังครูสอนตลอดชวัโมงโดย

ไม่คิดถึงเรืองอืนไดอ้ยา่งเตม็ที 

3.37 .689 ปานกลาง 

2 ขา้พเจ้าภูมิใจทีสามารถตอบคาํถามของครู

เกียวกบับทเรียนในชนัเรียนไดถู้กตอ้ง 

3.83 .827 มาก 

3 ขา้พเจา้สามารถทาํความเขา้ใจในบทเรียนที

ครูสอนไดด้ว้ยตนเอง 

3.46 .753 ปานกลาง 

4 ขา้พเจา้มนัใจวา่สามารถทาํกิจกรรมเกียวกบั

การเรียนในชนัเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

3.54 .765 มาก 

5 ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลทีค้นหาจาก

อินเตอร์เน็ต เพือทําให้ผลการเ รียนของ

ขา้พเจา้ดีขึน 

3.70 .841 มาก 

6 ข้ า พ เ จ้ า ส า ม า รถ แ ย ก แ ย ะ ข้อ มู ล จ า ก

อินเตอร์เน็ตไดว้่าขอ้มูลใดทีมีประโยชน์ต่อ

การเรียน 

3.89 .867 มาก 

7 ขา้พเจ้าสามารถคน้หาความรู้จากห้องสมุด

ของโรงเรียนดว้ยตนเองได ้

3.34 .982 ปานกลาง 

8 ข้าพ เจ้ากล้าถ ามค รู เ กี ยวกับ เ นือหาใน

บทเรียนทีขา้พเจา้มีขอ้สงสัย 

3.27 .981 ปานกลาง 

9 ข้าพเจ้าแก้ไขจุดอ่อนทางการเรียนในวิชา

ต่างๆดว้ยการหาความรู้เพิมเติมในห้องสมุด

ดว้ยตนเอง 

3.04 .881 ปานกลาง 

10 ข้าพ เจ้าสนใจ ที จะทําแบบ ฝึกหัด ทีค รู

มอบหมายไดเ้พราะทา้ทายความสามารถ 
 

3.58 .781 มาก 
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ข้อที การเห็นคุณค่าในตนเอง x  S.D. ค่าระดับ 

11 ข้าพเจ้าภาคภูมิใจว่าสามารถแก้ไขจุดอ่อน

เกียวกบัการเรียนไดด้ว้ยตวัเอง 

3.67 .797 มาก 

12 ข้าพเจ้าสามารถหาวิธี เพื อแก้ไขจุดอ่อน

เกียวกบัการเรียนของตนเอง 

3.49 .862 ปานกลาง 

13 ข้าพเจ้ายอมรับได้ว่าข้าพเจ้ามีจุดอ่อนและ

พร้อมทีจะพฒันาตนเองให้มีผลการเรียนทีดี

ขึน 

4.05 .829 มาก 

14 ข้าพเจ้าควบคุมตนเองให้อ่านหนังสือและ

ทบทวนบทเรียนไดเ้มืออยูใ่นช่วงสอบ 

3.41 .931 ปานกลาง 

15 ขา้พเจ้าสามารถจดัลาํดับความสําคญัได้ว่า

ควรทาํงานใดก่อนเมือมีการบา้นและงานที

ไดรั้บมอบหมายหลายอยา่งพร้อมกนั 

3.63 .894 มาก 

16 ขา้พเจา้ภูมิใจในความสามารถของตนเองใน

การทาํการบา้นตามทีครูมอบหมาย 

3.83 .857 มาก 

17 การตงัเป้าหมายทางการเรียนจะทาํใหข้า้พเจา้

ประสบความสาํเร็จได ้

3.83 .857 มาก 

18 ขา้พเจา้ปลืมใจทีสามารถทาํแบบฝึกหดัทียาก

ได ้

4.06 .809 มาก 

19 ขา้พเจา้แน่ใจวา่การทีขา้พเจา้ตงัใจเรียนจะทาํ

ใหข้า้พเจา้สอบผา่น 

3.86 .924 มาก 

20 ขา้พเจา้ยอมรับว่าหากขา้พเจา้ตงัใจเรียนจะ

ทํา ให้ได้ รับความ ชืนชมจาก บุคคลใน

ครอบครัว 

4.83 .865 มากทีสุด 

21 ขา้พเจา้ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทาํรายงานให้

เสร็จเพือส่งครูไดท้นักาํหนดเวลา 

2.83 1.005 ปานกลาง 
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ตารางที 17 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของลกัษณะ

มุ่งอนาคต 

 

ข้อที ลกัษณะมุ่งอนาคต x  S.D. ค่าระดับ 

1 ขา้พเจา้วางแผนในการศึกษาต่อหลงัจากจบ

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

4.09 .831 มาก 

2 ข้าพเจ้าวางแผนในการเรียนพิเศษเพือเพิม

ความรู้ของตนเอง 

3.67 .943 มาก 

3 ข้าพเจ้าวางแผนอ่านหนังสือให้ได้ตาม

เป้าหมายทีกาํหนดไว ้

3.35 .852 ปานกลาง 

4 ขา้พเจา้วางแผนศึกษาต่อเพือเพิมพูนความรู้

และทกัษะของขา้พเจา้เอง 

3.67 .866 มาก 

5 ขา้พเจา้แสวงหาความรู้อยู่เสมอเพืออนาคต

ของขา้พเจา้ 

3.58 .913 มาก 

6 ขา้พเจา้วางแผนการใชเ้วลาในการหาขอ้มูลที

เป็นประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต 

3.51 .948 มาก 

7 ข้าพเจ้าควบคุมตนเองให้ทบทวนบทเรียน

เรือยๆตลอดภาคการศึกษา 

3.33 .863 ปานกลาง 

8 ข้าพเจ้าไม่ใช้เวลาเล่นเกมคอมพิวเตอร์จน

ละเลยการทบทวนบทเรียนสําหรับเตรียมตวั

สอบ 

3.28 1.020 ปานกลาง 

9 ข้าพเจ้าไม่ใช้เวลาอ่านหนังสือการ์ตูนจน

ละเลยการทบทวนบทเรียนสําหรับเตรียมตวั

สอบ 

3.34 1.002 ปานกลาง 

10 ขา้พเจา้ใชเ้วลาในวนัหยุดเพืออ่านหนงัสือหา

ความรู้เพิมเติมนอกเหนือจากความรู้ในชัน

เรียน 
 

3.04 .978 ปานกลาง 
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ข้อที ลกัษณะมุ่งอนาคต x  S.D. ค่าระดับ 

11 ขา้พเจา้คิดว่าการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนต้นเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อของ

ขา้พเจา้ 

4.00 .865 มาก 

12 ข้ า พ เ จ้ า มัก จ ะทํ า ร า ย ง าน ส่ ง ค รู ก่ อ น

กาํหนดเวลาหนึงหรือสองวนัเท่านนั 

2.85 1.025 ปานกลาง 

13 ข้าพเจ้าตังใจทาํข้อสอบทุกวิชาจนกว่าจะ

สอบวชิาสุดทา้ยเสร็จ 

3.85 .903 มาก 

14 ข้าพเจ้าทาํการบ้านทีได้รับมอบหมายและ

ทบทวนบทเรียนทุกวนัจนสอบเสร็จ 

3.40 .901 ปานกลาง 

15 ขา้พเจ้าทาํการบ้านและรายงานด้วยตนเอง

โดยคาํนึงถึงความรู้ทีไดรั้บจากการทาํงาน 

3.52 .781 มาก 

16 ข้าพเจ้าคบเพือนทีขย ันเ รียนเพือทําให้

ขา้พเจา้ขยนัเรียนไปดว้ย 

3.70 .950 มาก 

17 ขา้พเจา้ทาํการบา้นและทบทวนบทเรียนใน

วนัหยดุแทนการออกไปเทียวกบัเพือน 

3.24 .990 ปานกลาง 

18 ขา้พเจา้ตงัใจเรียนในชนัเรียนเพราะการตงัใจ

เรียนในชนัเรียนทาํใหข้า้พเจา้สอบผา่น 

3.80 .822 มาก 

19 เ มือข้าพ เจ้า เผ ชิญปัญหาทางการ เ รียน  

ขา้พเจา้วางแผนแกปั้ญหาใหส้าํเร็จจนได ้

3.50 .872 มาก 

20 ขา้พเจา้เห็นวา่การไปเทียวเล่นกบัเพือนทาํให้

ขา้พเจา้มีเวลาทบทวนบทเรียนนอ้ยลง 

3.61 .935 มาก 

21 ข้าพเจ้าทําการบ้านส่งครูช้ากว่ากําหนด

เพราะใชเ้วลาในการเล่นกบัเพือน 

3.20 1.184 ปานกลาง 
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ตารางที 18 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของการ

ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

 

ข้อที การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว x  S.D. ค่าระดับ 

1 ด้านอารมณ์    
1 พ่อแม่/ผูป้กครองของขา้พเจา้ให้ความมนัใจ

เ มือข้าพ เจ้านําข้อมู ลข่ า วสารจากทาง

โรงเรียนมาแจง้ใหท้ราบ 

4.04 .817 มาก 

2 พ่อแม่ /ผู ้ปกครองของข้าพเจ้าจะให้การ

สนับสนุนเมือข้าพเจ้าต้องเข้าร่วมกิจกรรม

ทศันศึกษาของทางโรงเรียน 

4.22 .784 มาก 

3 พ่อแม่/ผู ้ปกครองของข้าพเจ้าให้กําลังใจ

ขา้พเจา้ทุกครังเมือขา้พเจา้ทบทวนบทเรียน

ดว้ยตนเอง 

3.95 .922 มาก 

4 พ่อแม่/ผูป้กครองสอบถามข้าพเจ้าเกียวกับ

เรืองการเรียนดว้ยความห่วงใย 

4.10 .910 มาก 

5 พ่อแม่/ผูป้กครองพูดคุยไต่ถามเกียวกบัการ

เรียนในชนัเรียนของขา้พเจา้ 

3.82 1.014 มาก 

6 พ่อแม่/ผูป้กครองให้คาํปรึกษาเกียวกบัเรือง

การเรียนของขา้พเจา้ 

3.92 .949 มาก 

7 ขา้พเจา้ไดรั้บกาํลงัใจจากบุคคลในครอบครัว

เมือข้าพเจ้าเผชิญปัญหาเกียวกับเรืองการ

เรียน 

4.02 .892 มาก 

8 ขา้พเจา้ได้รับกาํลงัใจจากพ่อแม่/ผูป้กครอง

เมืออยูใ่นช่วงสอบ 

3.98 .925 มาก 

9 ข้ า พ เ จ้ า ไ ด้ รั บ ก า ร ชื นชมจ า กพ่ อ แม่ /

ผูป้กครองเมือสอบไดค้ะแนนดี 
 

4.10 .865 มาก 
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ข้อที การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว x  S.D. ค่าระดับ 

10 ข้าพเจ้าได้รับคาํชมจากพ่อแม่/ผู ้ปกครอง

ขา้พเจา้เมือสอบไดค้ะแนนดีขึน 

4.14 .912 มาก 

11 เมือขา้พเจา้กลบัถึงบา้นหลงัเลิกเรียน พ่อแม่/

ผูป้กครองเตรียมอาหารไวใ้ห้ทาํให้ขา้พเจา้มี

กําลังใจในการทําการบ้านและทบทวน

บทเรียน 

3.64 .978 มาก 

12 พอ่แม่/ผูป้กครองรับฟังความคิดเห็นเกียวกบั

เรืองการเรียนของขา้พเจา้ 

3.98 .834 มาก 

13 พ่อแม่/ผูป้กครองให้กาํลงัใจขา้พเจา้ทาํให้มี

ความพยายามในการเรียนเมือขา้พเจา้สอบได้

คะแนนไม่ดี  

3.90 .892 มาก 

14 ข้าพ เ จ้ า ไ ด้ รั บ คํา ตัก เ ตื อนจ ากพ่ อแม่ /

ผูป้กครองเมือขา้พเจา้สนใจการเรียนนอ้ยลง 

4.14 .857 มาก 

2 ด้านวตัถุสิงของ    
15 พอ่แม่/ผูป้กครองจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียน

ใหแ้ก่ขา้พเจา้ 
3.48 1.195 ปานกลาง 

16 พ่อแม่/ผูป้กครองจดัเตรียมอุปกรณ์อาํนวย

ความสะดวกทีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

ใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

3.62 1.055 มาก 

17 พ่อแม่/ผู ้ปกครองชักชวนข้าพเจ้าไปร้าน

หนงัสือเพือหาซือหนงัสือเพิมความรู้ 

3.41 1.089 ปานกลาง 

18 พ่อแม่ /ผู ้ปกครองซือหนัง สือความ รู้ให้

ขา้พเจา้เพือทาํใหข้า้พเจา้มีความรู้มากขึน 

3.45 1.086 ปานกลาง 

19 พ่อแม่/ผูป้กครองเตรียมพืนทีส่วนตวัในบา้น

ให้ข้าพเจ้าสําหรับทาํการบ้านและทบทวน

บทเรียน 
 
 

3.65 1.071 มาก 
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ข้อที การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว x  S.D. ค่าระดับ 

20 พ่อแม่ /ผู ้ปกครองส่ง เส ริมให้ข้าพเจ้า ดู

โทรทศัน์เพือติดตามข่าวสารบา้นเมืองและ

เสริมความรู้ 

3.66 .970 มาก 

21 พ่อแม่/ผูป้กครองพาข้าพเจ้าไปเทียวแหล่ง

เรียนรู้นอกโรงเรียน 

3.42 1.019 ปานกลาง 

22 ขา้พเจา้ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายในการซืออุปกรณ์

การเรียนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

4.09 .879 มาก 

23 เมือทางโรงเรียนจดักิจกรรมทศันศึกษา พ่อ

แม่/ผูป้กครองจะให้เงินสําหรับเป็นค่าใชจ่้าย

ในการเดินทาง 

4.12 842 มาก 

24 ขา้พเจา้ไดรั้บเงินค่าใช้จ่ายเกียวกบัการเรียน

พิเศษจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

4.08 .886 มาก 

25 ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้ จ่าย เกียวกับการ

รักษาพยาบาลเมือขา้พเจา้ไม่สบาย 

4.20 .872 มาก 

26 ขา้พเจา้ได้รับเงินค่าใช้จ่ายแก่ขา้พเจา้อย่าง

พอเพียงจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

4.10 .885 มาก 

3 ด้านข้อมูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์    
27 พ่อแม่/ผูป้กครองแจ้งข้อมูลข่าวสารทีเป็น

ประโยชน์แก่ขา้พเจา้ 

3.79 .916 มาก 

28 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํแนะนาํเกียวกบัการทบทวน

บทเรียนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

3.77 .938 มาก 

29 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํแนะนาํเกียวกบัการเตรียมตวั

สอบจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

3.78 .987 มาก 

30 ข้าพ เ จ้ า ได้ รั บข้อมู ลข่ า วสาร เ กี ย วกับ

การศึกษาต่อจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

3.87 .881 มาก 

31 พ่อแม่/ผูป้กครองให้คาํแนะนาํ คาํสอน และ

คาํตกัเตือนเมือขา้พเจา้ทาํผดิ 
 

4.12 .889 มาก 
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ข้อที การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว x  S.D. ค่าระดับ 

32 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํแนะนาํเกียวกบัการเรียนใน

ชนัเรียนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

3.86 .896 มาก 

33 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํแนะนาํเกียวกบัแหล่งเรียนรู้

นอกโรงเรียนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

3.62 .978 มาก 

34 ขา้พเจา้ได้รับคาํแนะนาํขา้พเจา้เกียวกบัการ

ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตจากพ่อแม่ /

ผูป้กครอง 

3.70 .959 มาก 

35 พ่อแม่ /ผู ้ปกครองให้ค ําแนะนําข้าพเจ้า

เกียวกับการศึกษาต่อหลังจบมัธยมศึกษา

ตอนตน้ 

4.02 .870 มาก 

36 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํแนะนาํขา้พเจา้เกียวกบังานที

ตอ้งทาํส่งครูจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

3.77 .868 มาก 

37 ข้าพเจ้าได้ รับคํา ชีแนะแนวทางในการ

แกปั้ญหาทางการเรียนจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

3.84 .864 มาก 

38 พ่อแม่/ผูป้กครองให้คาํแนะนาํเกียวกบัการ

แบ่งเวลาในเรืองการเรียน 

3.81 .899 มาก 

39 เมือขา้พเจา้มีขอ้สงสัยเกียวกบัการบา้นและ

งานทีไดรั้บมอบหมาย พ่อแม่/ผูป้กครองช่วย

อธิบายใหข้า้พเจา้เขา้ใจเพิมขึน 

3.73 1.012 มาก 
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ตารางที 19 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของการ

ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู 

 

ข้อที การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู x  S.D. ค่าระดับ 

1 ขา้พเจา้ไดรั้บการส่งเสริมให้เขา้ร่วมกิจกรรม

การเรียนการสอนทีหลากหลายและน่าสนใจ

จากครู 

3.98 .829 มาก 

2 เมือข้าพเจ้าสงสัยในบทเรียน  ครูจะช่วย

อธิบายใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

4.01 .787 มาก 

3 ครูเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าสามารถซักถาม

ปัญหาเกียวกบัการเรียนไดต้ลอดเวลา 

4.08 .803 มาก 

4 ขา้พเจา้ไดรั้บกิจกรรมทีมีสือประกอบในการ

เรียนการสอนทีเหมาะสมจากครูในเรือง

เนือหาทีเรียนในชนัเรียน 

3.93 .810 มาก 

5 ขา้พเจา้ไดรั้บการกระตุน้จากครูเกียวกบัการ

มีส่วนร่วมในชนัเรียน 

3.93 .819 มาก 

6 ครูเปิดโอกาสใหข้า้พเจา้ซกัถามเกียวกบั

ความเขา้ใจในบทเรียนเมือหมดคาบเรียน 

3.98 .859 มาก 

7 ครูแนะนาํให้ขา้พเจา้อ่านหนงัสือทีน่าสนใจ

เพือประกอบการเรียนใหเ้ขา้ใจเพิมขึน 

3.97 .850 มาก 

8 ข้าพเจ้าได้รับโอกาสจากครูให้ทาํกิจกรรม

เกียวกบัเนือหาทีเรียนกบัเพือนร่วมชนั 

3.90 .774 มาก 

9 
 

ขา้พเจา้ได้รับการดูแลจากครูในการทาํงาน

ในชนัเรียนอยา่งทวัถึง 

3.92 .820 มาก 

10 ครูเปิดโอกาสให้ขา้พเจา้แสดงความคิดเห็น

เกียวกบัเรืองทีเรียนในชนัเรียน 
 
 

3.84 .877 มาก 
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ข้อที การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู x  S.D. ค่าระดับ 

11 ครูเปิดโอกาสให้ขา้พเจา้แสดงความคิดเห็น

เกียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน

เรียน 

3.81 .890 มาก 

12 ขา้พเจา้ได้รับคาํแนะนาํจากครูเกียวกับการ

ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่น ห้องสมุด 

ห้องคอมพิวเตอร์  และศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.80 .913 มาก 

13 ครูอธิบายเกียวกบัการบา้นและรายงานทาํให้

ขา้พเจา้เขา้ใจเพิมขึน 

4.02 .831 มาก 

14 ข้าพ เจ้าได้ รับคําอ ธิบายจากค รู เ มือทํา

แบบฝึกหัดผิดเพือให้ขา้พเจา้สามารถทาํได้

ถูกตอ้ง 

4.03 .847 มาก 

15 ข้าพเจ้าได้ รับข้อมูล เ กียวกับ เหตุการณ์

บา้นเมืองจากการพดูคุยกบัครูในชนัเรียน 

3.70 .952 มาก 

16 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํแนะนาํจากครูเกียวกบัแหล่ง

การเรียนรู้นอกโรงเรียนในชนัเรียน 

3.75 .869 มาก 

17 ขา้พเจ้าได้รับโอกาสจากครูในการเข้าร่วม

กิจกรรมทางการเรียนตามความสามารถและ

ความถนดั 

3.81 .846 มาก 

18 ข้าพเจ้าได้รับโอกาสจากครูให้ออกมาทํา

แบบฝึกหดัเกียวกบัเนือหาทีเรียนบนกระดาน 

3.78 .908 มาก 

19 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํชมจากครูเมือทาํแบบฝึกหัด

ไดถู้กตอ้งทาํให้ขา้พเจา้เกิดความพยายามใน

การเรียน 

3.80 .878 มาก 

20 ครูพูดคุยเรืองการเรียนกบัขา้พเจา้อย่างเป็น

กนัเองทาํให้ขา้พเจา้เกิดความพยายามในการ

เรียน 
 

3.85 .879 มาก 
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ข้อที การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู x  S.D. ค่าระดับ 

21 ขา้พเจ้าได้รับความสนใจอย่างเท่าเทียมกับ

เพือนร่วมชนัเรียนจากครูเกียวกบัการเรียน 

3.94 .820 มาก 

22 ข้ า พ เ จ้ า ไ ด้ รั บ โ อ ก า ส จ า ก ค รู ใ น ก า ร

แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารกบัเพือนร่วมชนั 

3.78 .824 มาก 

23 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํปรึกษาจากครูเกียวกบัเรือง

การเรียนในชนัเรียน 

3.86 .840 มาก 

24 ข้าพเจ้าได้รับโอกาสจากครูให้เป็นผูน้ําใน

การทาํกิจกรรมทีเกียวกบัเนือหาทีเรียน 

3.63 .979 มาก 
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ตารางที 20 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของ

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

 

ข้อที พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ x  S.D. ค่าระดับ 

 พฤติกรรมในด้านการเรียน    
1 ข้าพเจ้าคิดถึงเรืองทีกาํลังเรียนในชันเรียน

เท่านนัขณะทีครูสอน 

3.65 .860 มาก 

2 ขา้พเจา้จดบนัทึกตามสิงทีครูอธิบายในชัน

เรียน 

3.55 1.000 มาก 

3 ขา้พเจา้จดัตารางเรียนและมีหนงัสืออุปกรณ์

การเรียนครบเพือเรียนในแต่ละวชิา 

4.07 .881 มาก 

4 ขา้พเจา้มาโรงเรียนเพือแสวงหาความรู้ด้วย

ความกระตือรือร้น 

3.82 .851 มาก 

5 ขา้พเจา้ตงัใจฟังครูสอนแมจ้ะวา่มีเพือนชวน

คุยในชนัเรียนก็ตาม 

3.61 .932 มาก 

6 ขา้พเจา้ยกมือถามครูทนัทีเมือขา้พเจา้ฟังครู

ไม่ทนัในสิงทีครูสอน 

3.27 1.096 ปานกลาง 

7 เมือครูแนะนาํให้หาความรู้เพิมเติม ขา้พเจา้

ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครู 

3.78 .874 มาก 

8 ข้าพเจ้ากล้าถามครูในชันเรียนเมือสงสัย

หรือไม่เขา้ใจบทเรียน 

3.40 .981 ปานกลาง 

9 ขา้พเจา้ติดตามงานและเนือหาวิชาจากครูเมือ

ขา้พเจา้ขาดเรียน 

3.74 .863 มาก 

10 ข้าพเจ้าตังใจทาํกิจกรรมเกียวกับเนือหาที

เรียนในชนัเรียน 

3.74 .846 มาก 

11 เ มือครูตังคําถามเกียวกับเ นือหาที เ รียน 

ขา้พเจา้สามารถยกมือตอบคาํถามครูไดท้นัที 
 

3.32 .944 ปานกลาง 
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ข้อที พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ x  S.D. ค่าระดับ 

12 ขา้พเจา้สามารถแสดงความคิดเห็นเกียวกบั

เรืองทีเรียนในชนัเรียนได ้

3.52 .862 มาก 

13 ขา้พเจา้ตงัใจทาํการบา้นและศึกษาหาความรู้

เพิมเติมจากการบา้นทีทาํอยูเ่สมอ 

3.67 .906 มาก 

14 ข้าพเจ้าตงัใจทาํการบ้านส่งครูด้วยตวัของ

ขา้พเจา้เอง 

3.71 .898 มาก 

15 ขา้พเจา้ตงัใจทาํการบา้นส่งครูโดยตรวจทาน

ความถูกตอ้งก่อนส่งทุกครัง 

3.61 .932 มาก 

16 ขา้พเจา้ตงัใจทาํการบา้นทีครูมอบหมายให้

เสร็จในคาบเรียน 

3.56 .921 มาก 

17 เมือข้าพเจ้ามีข้อสงสัยเกียวกับเรืองทีเรียน 

ข้าพเจ้าจะเข้าห้องสมุดเพือหาคาํตอบเป็น

ประจาํ 

3.25 1.097 ปานกลาง 

18 ข้าพเจ้าหาความรู้เพิมเติมจากอินเตอร์เน็ต

จากหอ้งคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

3.23 1.103 ปานกลาง 

 พฤติกรรมในชีวติประจําวนั    
19 เมือข้าพเจ้ามีข้อสงสัยเกียวกับเรืองทีเรียน 

ขา้พเจา้จะเขา้อินเตอร์เน็ตเพือหาคาํตอบ 

3.55 .988 มาก 

20 ข้าพ เ จ้ า อ่ านหนัง สือพิ มพ์ เพื อ ติดต าม

เหตุการณ์บา้นเมืองเป็นประจาํ 

3.38 1.040 ปานกลาง 

21 ขา้พเจา้ใชเ้วลาวา่งในการอ่านหนงัสือเพือหา

ความรู้เพิมเติม 

3.44 .959 ปานกลาง 

22 ขา้พเจา้ดูโทรทศัน์เพือเพิมความรู้และให้ทนั

เหตุการณ์บา้นเมือง 

3.71 .882 มาก 

23 ข้าพเจ้าไปร้านหนังสือเพือหาซือหนังสือ

เกียวกบัความรู้เพิมเติมนอกเหนือจากความรู้

ในชนัเรียน 
 

3.38 .966 ปานกลาง 
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ข้อที พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ x  S.D. ค่าระดับ 

24 ข้าพเจ้าไปเทียวแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

เช่น พิพิธภณัฑ์ สวนสัตว ์และสถานทีสําคญั

ต่างๆ 

3.58 .945 มาก 

25 ขา้พเจา้ใชเ้วลาในวนัหยดุเทียวเล่นกบัเพือน 2.75 1.140 ปานกลาง 

26 ขา้พเจา้ใชเ้วลาวา่งในการเขา้อินเตอร์เน็ตเพือ

หาความรู้เพิมเติม 

3.54 .979 มาก 

27 ขา้พเจา้อ่านนิตยสารทีเกียวกบัการศึกษาใน

เรืองทีเป็นประโยชน์ 

3.41 .988 ปานกลาง 

28 ขา้พเจา้พูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นเรือง

ขอ้มูลข่าวสารกบัเพือนเป็นประจาํ 

3.56 .950 มาก 

29 ขา้พเจา้หาความรู้จากการเขา้อินเตอร์เน็ตใน

โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต และสืออิเล็กทรอ

นิคอืนๆ 

3.65 1.005 มาก 

30 ขา้พเจา้จะคน้หาความหมายของคาํศพัท์ใน

โปรแกรมพจนานุกรมในคอมพิวเตอร์เมือ

ตอ้งการทราบความหมายของคาํนนั 

3.78 1.140 มาก 
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