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The purposes of this comparative correlational research were as follows: 1) to 

study the predictive power of the learning behaviors by constructionism of students in terms of 
the psychological and social characteristics of the overall group and the biosocial 
factors  group; and 2) to study the interaction effect between the psychological and social 
factors related to learning behaviors by constructionism of students in the overall and 
biosocial factors group. The samples consisted of four hundred and five students who studied 
in the Secondary Educational Service Area, Office 33. There were nine research instruments, 
in the form of summated rating scales. The reliability with the alpha coefficients was between 
.85 to .96. The data were analyzed by stepwise multiple regression analysis and two-way 
analysis of variance. The research findings were as follows : 1)the results of the Stepwise 
Multiple regression analysis found that the six Independent factors predicted learning 
behaviors by constructionism at 52.4%, respectively; 2)there were interactions between the 
self-learning habits of the students and the perceived role of teachers as facilitators, positively 
correlated to learning  behaviors by constructionism in two biosocial factors group; 3)there 
were no interactions in terms of learning achievement motivation and learning climate that was 
positively correlated with learning behaviors by constructionism; 4)there were no interactions 
between positive attitudes to learning behaviors by constructionism and the learning climate 
was positively correlated with learning behaviors by constructionism. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
การศึกษานบัเป็นหวัใจส าคญัของการเตรียมความพร้อม การสร้างและพฒันาคนเพ่ือ

อนาคตของประเทศไทย รัฐต้องดแูลและให้การศึกษาแก่คนทุกกลุ่มทุกวยัทัง้เด็ก เยาวชน วยัรุ่น  
วยัผู้ใหญ่จนถึงวยัสงูอาย ุอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง ซึ่งการศกึษาได้รับความคาดหวงัจากสงัคมใน
การท าหน้าท่ีสร้างคณุภาพของคน ตัง้แตช่่วยให้อ่านออก เขียนได้ และคิดเป็น  โดยเฉพาะสร้าง
ความคิดท่ีเป็นระบบ มีเหตมีุผลนึกถึงประเทศชาติ สร้างคณุธรรมจริยธรรม วฒันธรรมความเป็น
พลเมืองไทยท่ีดี สร้างจิตส านึก อุดมการณ์ ความรักและภูมิใจในความเป็นชาติ ความรักและ
ปกป้องสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และ
คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนไทย อาทิ มีวินัย มีความเข้มแข็งทัง้กายใจ มีการแบ่งปันกัน มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลกั อันส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติโดยตรง ซึ่งมีความส าคญัยิ่งท่ีต้องบรรจเุข้าไปในการเรียนการสอน  (อษุา ชชูาต ิ
ลดัดา อินทร์พิมพ์, 2558)    

การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจโดยมีการเปล่ียนแปลง
จากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะสูง   มนุษย์ในศตวรรษท่ี 
21 ต้องเป็นบคุคลพร้อมเรียนรู้และเป็นคนท างานท่ีใช้ความรู้ ดงันัน้ทกัษะท่ีส าคญัของศตวรรษท่ี 
21 จึงเป็นทกัษะของการเรียนรู้ (learning skills) เช่น ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม ได้แก่ 
ความริเร่ิมสร้างสรรค์และนวตักรรม การคดิอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การส่ือสารและ
การร่วมมือ ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เก่ียวกบั
ส่ือ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตวั การริเร่ิม
สร้างสรรค์และเป็นตวัของตวัเอง ทกัษะสงัคมและสงัคมข้ามวฒันธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต
และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (วิจารณ์ พาณิช, 2555) ดงันัน้จึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือเตรียมพร้อมขับเคล่ือนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า
อยา่งมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน  

จากผลคะแนนการสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติหรือ PISA (Programme for 
International  Student  Assessment) ท่ีประเมินความสามารถทัง้ 3 ด้านได้แก่ ทกัษะด้านการ
อ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เม่ือเดือนสิงหาคม 2558 นักเรียนกลุ่มตวัอย่างอายุ 15 ปี 
จ านวน 8,249 คน ใน 273 โรงเรียนของทกุสงักดัการศกึษา พบว่า คะแนนเฉล่ียทัง้สามด้านต ่ากว่า
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ค่าเฉล่ีย OECD ซึ่งเป็นคะแนนมาตรฐาน ในภาพรวมคะแนนเฉล่ียด้านการอ่าน 409 คะแนน 
(คา่เฉล่ีย OECD 493 คะแนน) คะแนนเฉล่ียด้านวิทยาศาสตร์  421 คะแนน (คา่เฉล่ีย OECD 493 
คะแนน) และคะแนนเฉล่ียด้านคณิตศาสตร์  415 คะแนน (คา่เฉล่ีย OECD 490 คะแนน)  เม่ือดู
แนวโน้มคะแนนตัง้แตปี่ 2000-2015 พบว่า ผลการประเมินทัง้สามด้านมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าช่วง
ปี 2009-2012 ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์จะมีแนวโน้มสงูขึน้ แต่
ในปี  2015 ทัง้สามด้านกลบัมีคะแนนลดลงจากปี 2012 โดยการอ่านเป็นด้านท่ีมีคะแนนลดลง
มากท่ีสุด กลุ่มโรงเรียนเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และกลุ่มโรงเรียนสาธิตมีคะแนน
ทกุด้านสงูกวา่คา่เฉล่ีย สว่นโรงเรียนในสงักดัอ่ืนๆมีคะแนนทกุด้านต ่ากว่าคา่เฉล่ีย โดยเฉพาะกลุ่ม
โรงเรียนสงักดั สพฐ มีคะแนนลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในทกุด้านทัง้การอ่าน วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เม่ือเทียบกับปี 2012 (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2559) จากผลคะแนน PISA แตล่ะครัง้สามารถสะท้อนคณุภาพการศกึษาของชาติ  คะแนนท่ี
ลดลงแสดงให้เห็นถึงคณุภาพของผู้ เรียนท่ีระบบการสอนไม่ได้ฝึกให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์  ดงันัน้
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีเสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์  ให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะของการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองมากขึน้โดยประกาศให้มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตามแนวการจดัการศกึษาในหมวด 4 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ โดยเน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ิให้ท าได้ คดิเป็น ท าเป็น รักการอ่าน  ใฝ่รู้ มีคณุธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ครบถ้วน สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ซึง่การจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวได้ โรงเรียนและครูต้องจดับรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทกุเวลา ทกุสถานท่ี 
มีการประสานความร่วมมือกบัพ่อแม่ ผู้ปกครองและชมุชน กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวสอดคล้อง
กับ พฤติกรรมการเรียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีแนวคิดและวิธีด าเนินการในการพัฒนาผู้ เรียน ให้มี
ความรู้คูค่ณุธรรม รู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือเพ่ือการ
เรียนรู้ ซึ่งหมายถึงการค้นหาความรู้และการสร้างความรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2544)  
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งานวิจยัในอดีตมีผู้สนใจศึกษาในประเด็นพฤติกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย จดัแบ่งได้
เป็น พฤติกรรมการเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ  (สุพตัรา ผลรัตนไพบูลย์, 2550) (กิตติรัตน์ ชยัรัตน์, 
2547)  (กฤตธี สีหมนตรี, 2557)  (ธีรพงศ์ บ าเพ็ญทาน, 2558) พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพ  (ปริญวิทย์ นรุาช, 2557) พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน (วชัราภรณ์ อมรศกัดิ,์ 2556) การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (วิไลลกัษณ์ ลงักา, 2554) การเรียนรู้แบบนกัวิทยาศาสตร์รุ่น
เยาว์ (อรพรรณ  พงศ์ประยรู, 2559) เม่ือพิจารณาประเด็นการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
พบวา่ มีงานวิจยัท่ีอยูใ่นขอบเขตเดียวกนั เชน่ งานวิจยัของ (สายใจ คณุบวัลา มณเทียร ชมดอกไม้ 
นพดล พรามณี, 2558) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่นเบือ้งต้นและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิน้งาน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอมพิวเตอร์แอนนิ
เมชัน่เบือ้งต้นและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีได้รับการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิน้งานหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และเม่ือเปรียบเทียบกับการสอนแบบสาธิต ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิน้งานหลงัเรียนสงูกว่าการสอนแบบสาธิต
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 งานวิจยัของ (กลัย์สดุา สปิุนตา ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2555)
ศกึษาการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เร่ือง My Family โดยใช้ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิน้งาน ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เร่ือง My Family โดยใช้ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิน้งาน อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก จากงานวิจยัส่วนใหญ่
พบว่าเป็นงานวิจยัในชัน้เรียน ซึ่งท าการศึกษากับนกัเรียนบางส่วนในชัว่โมงเรียนระยะเวลาสัน้ๆ  
แตก่ารวิจยัครัง้นีศ้กึษาพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองในลกัษณะค้นหาปัจจยัเชิง
เหตแุบบบรูณาการสหสาขาวิชา  ศึกษาตวัแปรสาเหตท่ีุมีความเก่ียวข้องพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง เช่น นิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง บทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวยความ
สะดวก 

การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัสนใจศึกษากลุ่มตวัอย่างนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
เน่ืองจากนกัเรียนชว่งอายนีุต้ามทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของเพียเจย์(พรรณทิพย์ ศิริวรรณ
บศุย์, 2556) จะมีพฒันาการทางสติปัญญาอยู่ในขัน้สดุท้ายคือขัน้ปฏิบตัิการคิดแบบนามธรรม
(formal-operational stage) มีการพฒันาเต็มท่ี เกิดโครงสร้างทางสติปัญญาอย่างสมบูรณ์มี
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ความคดิเหมือนผู้ใหญ่ สามารถคิดอย่างเป็นเหตเุป็นผล คิดในสิ่งท่ีซบัซ้อน อย่างเป็นนามธรรมได้
มากขึน้ สามารถตัง้สมมุติฐานและแก้ปัญหาได้ ควรได้รับการส่งเสริมเพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะเป็น
ผู้ ใหญ่ท่ีมีวฒุิภาวะตอ่ไป และคณุภาพผู้ เรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ท่ีว่าส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบ
โดยการพูด เขียน จดัแสดง หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ 
รอบคอบ ซ่ือสตัย์ในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการท่ีให้ได้ผลถูกต้องเช่ือถือได้  
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ส่วนสาเหตุท่ีก าหนดเลือกโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 ผู้วิจยัพิจารณาเห็นว่า
เน่ืองจากมีโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมเปิดโลก 1 ชมุนมุ 1 ผลิตภณัฑ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ นกัเรียนได้เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมตามความสนใจ ได้ร่วมมือกนัสร้างสรรค์ผลิตผลงานขึน้มา 
ท าให้ได้ผลงานนกัเรียนท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบตัิจริงเชิงประจกัษ์ ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวมีความ
เก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

จากภูมิหลงัดงักล่าวผู้ วิจยัจึงสนใจศึกษาว่ามีปัจจยัใดบ้าง ทัง้ทางจิตและทางสงัคมท่ี
เก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งข้อค้นพบดงักล่าวจะเป็นประโยชน์
กบัสถานศกึษาและส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ในของผู้ เรียนเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาตวัท านายส าคญัของพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีลกัษณะชีวสงัคมต่าง ๆด้วยกลุ่มตวัแปรลกัษณะทางจิตและ
ลกัษณะทางสงัคม 

2. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทางจิตและลกัษณะทางสังคมท่ีเก่ียวข้อง
กบัพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีลกัษณะชีว
สงัคมตา่ง ๆ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ข้อค้นพบท่ีได้จะเป็นองค์ความรู้เชิงวิชาการท าให้ทราบว่ามีปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุส าคญั
ใดบ้างทัง้ด้านลกัษณะทางจิตและลกัษณะทางสงัคมท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การท านายพฤติกรรม
การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 
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2. ข้อค้นพบจากการวิจยันีจ้ะเป็นแนวทางแก่ครูและโรงเรียนเพ่ือพฒันาคณุลกัษณะของ
ผู้ เรียนให้มีพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

3. ข้อค้นพบจากการวิจยัครัง้นีส้ามารถใช้เป็นพืน้ฐานในการวิจยัขัน้สงูตอ่ไป เช่น น าข้อ
ค้นพบเชิงสาเหตุด้านลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ไปออกแบบชดุฝึกอบรมหรือสร้างโปรแกรมการทดลองเพ่ือสร้างเสริม
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ท่ีก าลงัศึกษา

อยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 33  จ านวนทัง้หมด 29,638  คน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 
2559) 

ส าหรับกลุ่มตวัอย่าง  เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียน
สงักดัส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 33 
มีนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นจ านวน 400  คน ทัง้นีเ้ลือกตวัอย่างโดยใช้การสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีเนือ้หา

ครอบคลมุใน  3  ประเด็น ได้แก่ การก าหนดเปา้หมายและวางแผนการเรียนรู้  การลงมือปฏิบตัิ
และการทบทวนและน าเสนอ   

2. ตวัแปรอิสระ มี 2 กลุม่ ได้แก่ 
2.1 กลุม่ลกัษณะทางจิต  ประกอบด้วย 

2.1.1 นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง     
2.1.2 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.1.3 เจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

2.2 กลุม่ลกัษณะทางสงัคม ประกอบด้วย 
2.2.1 บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก 
2.2.2 บรรยากาศการเรียน 
2.2.3 สมัพนัธภาพระหวา่งเพื่อน   
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3. ตวัแปรแบง่กลุม่ ได้แก่ เพศ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ขนาดของโรงเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การสร้างความรู้ด้วยตนเอง  หมายถึง  การท่ีนกัเรียนแสดงออกถึงความสนใจ  พยายาม
ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง กระตือรือร้นในการปฏิบตัิกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน   

ปัจจัยทางจิตสังคม  หมายถึง  ลักษณะทางจิต ได้แก่ นิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
และลกัษณะทางสงัคม ได้แก่  บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก   บรรยากาศการเรียน   
สมัพนัธภาพระหวา่งเพื่อน   
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครัง้นีแ้บ่งการประมวลเอกสารเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนท่ี 1 เป็นการ

ประมวลเพ่ือก าหนดตวัแปร ความหมายและวิธีการวดัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ส่วนท่ี 2 เป็นการประมวลแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์สาเหตุของ
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้ตวัแปรเชิงเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีรายละเอียดในแตล่ะสว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
1.1 ความหมายของพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

1.1.1 พฤตกิรรมการเรียน 
1.1.2 การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
1.1.3 พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 1.2 การวดัพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
สว่นท่ี 2  แนวทางการวิเคราะห์สาเหตขุองพฤตกิรรมบคุคล 
 2.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน (Constructionism) 
 2.2 ลกัษณะทางจิตกบัพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 2.3 ลกัษณะทางสงัคมกบัพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 
ส่วนที่ 1 พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ในส่วนนีเ้ป็นการทบทวนเอกสารเพ่ือก าหนดความหมายและการวัดตัวแปรตาม มี
สาระส าคญัดงันี ้

1.1 ความหมายของพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ผู้วิจยัก าหนดความหมายของพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองโดย

แบง่ออกเป็น 2 สว่นคือ พฤตกิรรมการเรียนและการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดงันี ้
1.1.1 พฤตกิรรมการเรียน 

พฤติกรรมการเรียน จัดเป็นพฤติกรรมการท างานท่ีได้รับมอบหมายตาม
บทบาทหน้าท่ีในสถานภาพของเยาวชน หน้าท่ีส าคญันีไ้ด้รับมอบหมายจากครอบครัวและสงัคม มี
งานวิจยัท่ีศึกษาพฤติกรรมการเรียน ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพ พฤติกรรม
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การเรียนอย่างเหมาะสม พฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมการเรียนตามสาระ
วิชาตา่ง ๆ พฤตกิรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน พอสรุปได้ดงันี ้ 

นักวิชาการท่ีศึกษาพฤติกรรมการเรียน ได้ให้ความหมายไว้ดังนี ้สุพัตรา     
ผลรัตนไพบูลย์ (2550) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมการเรียนว่า หมายถึง การกระท าหรือการ
แสดงออกถึงความเอาใจใสใ่นการเรียนของผู้ เรียนในขณะเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน รวมถึงการ
กระท าท่ีทัง้ผู้ เรียนเองและคนอ่ืนไม่สามารถสงัเกตหรือมองเห็นการกระท าในขณะท่ีเรียนนัน้ได้ 
ส่วน  (ณฐัพล แย้มสอาด, 2551) อธิบายถึงพฤติกรรมการเรียนว่า หมายถึง ลักษณะนิสยัในการ
ปฏิบัติตัวหรือการแสดงออกท่ีเก่ียวกับการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน ขณะท่ีนักเรียนอยู่ใน
ห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย การใช้เวลาเรียน วิธีการเรียน ความพร้อม ความต้องการท่ีจะเรียนรู้ 
อารมณ์ สขุภาพจิตของผู้ เรียน สภาพแวดล้อม อุปกรณ์การเรียน เพ่ือนร่วมชัน้ กิตติรัตน์  ชยัรัตน์ 
(2547) สรุปวา่ พฤตกิรรมการเรียนนัน้ หมายถึง การท่ีบคุคลแสดงออกถึงความสนใจ ความตัง้ใจท่ี
จะศึกษาหาความรู้เพ่ือให้การเรียนของตนประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายและพยายาม
ปรับปรุงการเรียนของตนให้ดียิ่งขึน้  

นอกจากความหมายพฤติกรรมการเรียนทัว่ไปแล้ว ยงัมีนกัวิจยัหลายท่านได้
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ ดังนี ้พฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม หมายถึง การ
กระท าหรือการแสดงออกของผู้ เรียนเพ่ือตอบสนองสิ่งเร้าในขณะนัน้ ตลอดจนมีการวางการท างาน
และการจดัระบบการเรียนอย่างเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ไป  (ชลดา 
ยอดอ่วม, 2552) พฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การแสดงออกของนักศกึษาท่ี
มีประสิทธิภาพจนท าให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู ได้แก่ การแสดงออกของนกัศกึษาท่ีเก่ียวข้อง
กบัการเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน เพ่ือท าให้ผลการเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง โดยแบ่ง
พฤติกรรมการเรียนออกเป็น 3 ด้านตามช่วงเวลาการเรียน คือพฤติกรรมเตรียมตวัก่อนเรียน 
พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน พฤตกิรรมหลงัเรียน  (ล าใย มากเจริญ, 2554) พฤติกรรมการเรียน
ตามสมรรถนะวิชาชีพ หมายถึงการกระท าของนิสิตท่ีมีการแสดงตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะเป็น
ผู้ เรียนตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพทนัตแพทย์ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านความเป็นวิชาชีพ  
ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางคลินิก และด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (ปริญวิทย์  นรุาช, 2557) 
พฤตกิรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบตัิตนในการเรียนดนตรีทัง้ในและนอก
ห้องเรียน ซึ่งการเรียนดนตรีในห้องเรียน เป็นการเรียนปฏิบตัิกบัครูผู้สอนตวัต่อตวั โดยมีครูผู้สอน
คอยชีแ้นะและสอนเทคนิคการปฏิบตัิดนตรี ส่วนการเรียนนอกห้องเรียนเป็นการฝึกซ้อมดนตรีและ
ทบทวนเนือ้หาท่ีได้เรียนจากห้องเรียน ทัง้นีผู้้ เรียนต้องปฏิบตัิตนในการเรียนดนตรีด้วยความตัง้ใจ 
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เพ่ือให้การเรียนประสบผลส าเร็จตามความมุง่หมาย ขยนัหมัน่เพียรและพยายามปรับปรุงการเรียน
ของตนให้ดีขึน้ (กฤตธี สีหมนตรี, 2557)  

จากการประมวลเอกสารข้างต้น ผู้ วิจยัสามารถสงัเคราะห์ความหมายของ
พฤติกรรมการเรียนได้ออกเป็น 3 ประเด็นคือ 1) การแสดงออกถึงลกัษณะนิสยัในการเรียน เช่น 
ความสนใจ ความตัง้ใจใฝ่หาความรู้ เอาใจใส่  ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 2) กิจกรรมท่ีสะท้อนการ
เรียน ได้แก่ การใช้เวลาเรียน วิธีการเรียน อุปกรณ์การเรียน สภาพแวดล้อม เป็นต้น และ 3) 
ขอบเขตของการเรียนสามารถเกิดขึน้ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

1.1.2 การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
การ เ รียนแบบส ร้างความ รู้ ด้วยตนเองห รือภาษาอังกฤษใ ช้ค าว่ า 

Constructionism เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้และเน้นการค้นหาการเรียนรู้โดยการส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนสร้างวตัถุสิ่งของท่ีจบัต้องได้ขึน้มาและใช้สิ่งท่ีรู้อยู่แล้วในการต่อยอดความรู้ให้เพิ่มพูน
มากขึน้ ประเด็นส าคญัคือการท าให้กระบวนการการคิดและกระบวนการการเรียนรู้มองเห็นได้
ชดัเจน และการมีส่วนร่วมท่ีมุ่งเน้นกระบวนการมากขึน้ ซึ่งภายใต้การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ครูจะมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่นกัเรียนแทนการสอนแบบบรรยายหรือการ
สอนแบบบอกทีละขัน้ตอน ("Educational Robotics and Constructionism (Papert)," 2017)  

แนวคิดส าคัญของทฤษฎี Constructionism คือ การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการ
สร้างพลงัความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้ เรียน หากผู้ เรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและน า
ความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิน้งานโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะท าให้เห็น
ความคิดนัน้ออกเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน เม่ือผู้ เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้มาในโลก ก็หมายถึงการ
สร้างความรู้ขึน้ในตนเองนัน่เอง ความรู้ท่ีผู้ เรียนสร้างขึน้ในตนเองนีจ้ะมีความหมายตอ่ผู้ เรียน จะ
อยูค่งทนไมลื่มได้ง่าย สามารถถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความคดิของตนได้ดี และเป็นฐานให้สามารถ
สร้างความรู้ใหม่ได้อย่างไม่มีท่ีสิน้สุด  การน าไปประยุกต์ใช้มีจุดเน้นคือการใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมช่วยให้ผู้ เรียนสร้างสาระการเ รียนรู้ และผลงานต่าง ๆด้วยตนเอง ใน
บรรยากาศท่ีมีทางเลือกท่ีหลากหลายตามความถนัด  ความสนใจ  ให้ผู้ เรียนท่ีมีวัย ความถนัด 
ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างสรรค์ความรู้และ
ผลงาน และพัฒนาทักษะทางสังคมภายใต้บรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นมิตรและมีความสุข (พจนา 
ทรัพย์สมาน, 2549) 

สรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนท่ีเน้นให้
นกัเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูเพียงอย่างเดียว แต่
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ความรู้จะเกิดขึน้และถกูสร้างขึน้โดยผู้ เรียน การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดีก็ตอ่เม่ือผู้ เรียนได้ลงมือกระท า
ด้วยตนเอง (Learning by doing)   

ความหมายของการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ส าหรับการให้ความหมายการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีผู้ศึกษา

และให้ความหมายไว้ดงันี ้(สชุิน เพ็ชรักษ์, 2544) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา ว่าเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิท่ีมีผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม เทคโนโลยี วิชาการ ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยบนพืน้ฐานของการพฒันาสติ เพ่ือ
ปลูกฝังและฝึกฝนให้ผู้ เรียนมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้กันเป็นกลุ่มได้ จนติด
เป็นนิสยัใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต (ลกัขณา สริวฒัน์, 2557) กล่าวว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียน
จะต้องมีกระบวนการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนจะต้องสร้างความหมายให้กบัสิ่งท่ี
สนใจนัน้ด้วยตนเองและอยู่ในบริบทท่ีแท้จริงของผู้ เรียนเอง จากนัน้ผู้ เรียนได้มีโอกาสน าความรู้ท่ี
สร้างสรรค์ขึน้มานัน้ไปสร้างสรรค์ชิน้งานขึน้มา เป็นการท าให้เห็นความคิดท่ีเป็นรูปธรรม เพราะ
เม่ือผู้ เรียนสร้างสิ่งใดขึน้มาในโลกก็หมายถึงการสร้างความรู้ในตนเองขึน้มานัน่เอง 

นอกจากนี ้(Boyaci, 2013) อธิบายถึงลกัษณะการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructionism ดงันีคื้อ การเรียนรู้เป็นอตันยั ผู้ เรียนมี
การจดัการความรู้(internalization)ด้วยสัญลกัษณ์ท่ีแตกต่างกัน ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อม ผู้ เรียนเรียนรู้การแก้ปัญหาในชีวิตจริงแทนท่ีการท าแบบฝึกหัด การเรียนรู้เป็น
กระบวนการสงัคม เช่น การแบ่งปันมุมมองความคิด การแลกเปล่ียนข้อมลู และการแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั  มุง่เน้นท่ีความสนใจของผู้ เรียน ไมใ่ชค่วามต้องการของครู การเรียนรู้เป็นสิ่งยงัคงอยู่คงทน
ถาวร ไม่มีเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิน้สดุท่ีแน่นอน นอกจากนีย้งัเป็นลกัษณะการเรียนแบบยึดผู้ เรียน
เป็นศูนย์กลาง ผู้ เรียนเป็นผู้ปฏิบตัิกิจกรรมส่วนใหญ่ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนคิดอย่างอิสระและแก้ไข
ปัญหา  ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในประสบการณ์ท่ีนอกเหนือจากค าตอบท่ีเป็นข้อเท็จจริงและมีโอกาสใน
การตัง้สมมติฐานเพ่ือการวิเคราะห์ การตีความและการคาดการณ์ ท่ีส าคัญคือผู้ เ รียนได้
ตดิตอ่ส่ือสารและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน   

(อมลวรรณ วีระธรรมโม, 2548) เสนอลักษณะการเรียนแบบสร้างสรรค์
ความรู้ ดงันี ้ผู้ เรียนเป็นเจ้าของความคิดมากกว่าเป็นผู้ รับสารหรือซึมซบัข้อมลู การส่ือสารของครู
จะเป็นในลักษณะกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิด โดยจะไม่บอกหรือตอบค าถามผู้ เรียนตรง ๆ ผู้ เรียนต้อง
เรียนรู้วิธีแปลความหมายสิ่งท่ีผู้สอนพดูเพ่ือน ามาใช้ในการค้นหาค าตอบ  ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยความ
เข้าใจ  สิ่งท่ีผู้ เรียนเข้าใจเป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนสร้างขึน้ ซึง่ไมใ่ชก่ารลอกเลียนแบบแนวคดิของผู้สอน  สิ่งท่ี
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เรียนและวิธีเรียน มีผลกระทบจากบริบทของสงัคมซึ่งการเรียนรู้เกิดขึน้ รวมถึงบริบทของห้องเรียน  
บทบาทของครูคือผู้ ชีแ้นะหรือผู้จดัการ ไมใ่ชผู่้น า 

(ไพโรจน์ ชินศิรประภา, 2550) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ โดยผ่านการปฏิบตัิ
จริงเพ่ือท าให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆได้ด้วยตนเองอย่างลึกซึง้ เป็นการ
ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้ เรียนสามารถคิด วางแผนและท างานอย่างเป็นระบบ ไปจนถึงฝึกทกัษะ
การแก้ปัญหา ท างานเป็นทีมได้ดี รู้รับผิดชอบหน้าท่ี ควบคู่ไปกับการมีคณุธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
นบัเป็นการเรียนรู้แบบครบองค์ความรู้ในทุกด้านท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิต ท าให้ผู้ เรียนสามารถ
พึง่พาตนเองได้และตดินิสยัใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองไปตลอดชีวิต  

จากความหมายของการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจยัสามารถสรุป
ความหมายได้ 3 ประเด็น คือ บทบาทผู้ เรียน บทบาทผู้สอน และผลจากการเรียน กล่าวคือ 1) 
บทบาทของผู้ เรียนคือผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียน เป็นเจ้าของความคิด วิธีการเรียนเกิดจาก
การปฏิบตัิด้วยตนเองเรียกว่าสร้างความรู้ด้วยตนเอง 2) บทบาทของผู้สอน ผู้สอนเป็นผู้ ชีแ้นะหรือ
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน มีวิธีการสอนคือกระตุ้นให้คิด และ 3)ผลจากการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองคือผู้ เรียนจะเกิดความเข้าใจและมีทกัษะใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ลกัษณะการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้จากการลงมือ

ท า โดยครูท าหน้าท่ีเป็นโค้ช วิจารณ์  พาณิช (2555) ได้เสนอการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นให้
ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ Define  Plan Do Review และ 
Presentation  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ตอนแรกคือ Define หมายถึง ขัน้ตอนการท าให้สมาชิกในกลุ่มหรือผู้ เรียน 
และครูมีความชดัเจนร่วมกนัว่า ค าถาม  ปัญหา  ประเด็น ความท้าท้ายของโครงการคืออะไร และ
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อะไร  สมาชิกของทีมจะระดมความคิดถกเถียง โต้แย้งกันอย่างกว้างขวาง
จริงจัง โดยมีข้อมูลสารสนเทศท่ีค้นคว้ามายืนยันและมาท าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุ
ข้อตกลงกนัได้ว่าจะด าเนินการหรือลงมือท าอย่างไรให้บรรลผุลตามเง่ือนไขข้อจ ากดัของเวลาและ
ทรัพยากร   ครูท าหน้าท่ีโค้ชคอยให้ค าปรึกษาให้ค าแนะน า ให้ก าลงัใจ  จดุประกายเพ่ือสร้างความ
เหมาะสมของโครงการ   

ขัน้ตอนท่ีสอง Plan หมายถึง การวางแผนการท างานในโครงการ ครูก็ต้อง
วางแผนก าหนดทิศทางในการท าหน้าท่ีโค้ช  รวมทัง้เตรียมเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท า
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โครงการของนกัเรียน และท่ีส าคญัเตรียมค าถามไว้ถามเพ่ือให้คิดถึงประเด็นส าคญับางประเด็นท่ี
นกัเรียนมองข้าม โดยถือหลกัว่าครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนนกัเรียนขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหา
เอง นักเรียนต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบ การประชุม การแลกเปล่ียนข้อ
ค้นพบแลกเปล่ียนค าถามวิธีการ ยิ่งท าความเข้าใจร่วมกนัไว้ชดัเจนเพียงใด งานในขัน้ตอนตอ่ไป
จะสะดวกเล่ือนไหลดีเพียงนัน้   

ขัน้ตอนท่ีสาม Do คือการลงมือท า ซึ่งมักจะพบปัญหาท่ีไม่คาดคิดเสมอ  
นกัเรียนจึงจะได้เรียนรู้ทกัษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน  การท างานร่วมกนัเป็นทีม   การ
จัดการความขัดแย้ง  ทักษะในการท างานภายใต้ทรัพยากรจ ากัด ทักษะในการค้นหาความรู้
เพิ่มเติม  ทกัษะในการท างานในสภาพท่ีทีมงานมีความแตกตา่งหลากหลาย ทกัษะในการท างาน
ในสภาพกดดัน  ทักษะในการบันทึกผลงาน  ทักษะในการวิเคราะห์ผล  และแลกเปล่ียนข้อ
วิเคราะห์กับเพ่ือนร่วมทีม เป็นต้น  ในขัน้ตอนนีค้รูจะได้มีโอกาสสังเกตท าความรู้จักและเข้าใจ
นกัเรียนเป็นรายคน รวมทัง้ได้เรียนรู้หรือฝึกท าหน้าท่ีเป็นโค้ชด้วย 

ขัน้ตอนท่ีส่ี Review คือการทบทวน เป็นช่วงท่ีเกิดการเรียนรู้มาก นกัเรียนจะ
ทบทวนการเรียนรู้วา่โครงการได้ผลตามความมุง่หมายหรือไม ่รวมทัง้ทบทวนวา่งาน  กิจกรรม หรือ
พฤตกิรรมแตล่ะขัน้ตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง เอาทัง้ขัน้ตอนท่ีเป็นความส าเร็จและความล้มเหลว
มาท าความเข้าใจ และก าหนดวิธีท างานใหม่ท่ีถูกต้องเหมาะสม และเอาเหตกุารณ์ระทึกใจ หรือ
เหตกุารณ์ท่ีภาคภูมิใจ ประทบัใจมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ขัน้ตอนนีเ้ป็นการเรียนรู้แบบทบทวน
ไตร่ตรอง (reflection) หรือ AAR (After Action Review) ครูต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคณุอ านวยใน
การทบทวนไตร่ตรองสิ่งท่ีเรียนรู้(AAR facilitator)ท่ีเก่ง ซึ่งจะท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้มาก และ
ท าให้นักเรียนเช่ือมโยงทักษะการลงมือท าเข้ากับความรู้เชิงทฤษฎีได้คือ ให้นักเรียนเรียนรู้ทัง้
ภาคปฏิบตัแิละภาคทฤษฎี 

ขัน้ตอนท่ีห้า Presentation คือการน าเสนอโครงการตอ่ชัน้เรียน  เป็นขัน้ตอน
ท่ีให้การเรียนรู้ทกัษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเน่ืองกับขัน้ตอน Review เป็นขัน้ตอนท่ีท าให้เกิดการทบทวน
ขัน้ตอนของงานและการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้อย่างเข้มข้น แล้วมาน าเสนอในรูปแบบท่ีเร้าใจ ให้อารมณ์
และให้ความรู้  นักเรียนอาจสร้างนวัตกรรมในการน าเสนอก็ได้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และ
น าเสนอเป็นรายงานหน้าชัน้ มี พาวเวอร์พอยท์ประกอบหรือจดัท าวีดีทศัน์น าเสนอ หรือน าเสนอ
เป็นละคร เป็นต้น  
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1.1.3 พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

และลกัษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจยัจึงก าหนดนิยามปฏิบตัิการของพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองว่า หมายถึง การปฏิบตัิตนของผู้ เรียนท่ีแสดงถึงความสนใจในการปฏิบตัิ
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดพฤติกรรม
การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง จากการประยกุต์ขัน้ตอนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอนตามแนวคิด
ของวิจารณ์ พาณิช โดยผู้ วิจยัได้จดักลุ่มลกัษณะการเรียนรู้ท่ีคล้ายกนัไว้ด้วยกนั ดงันัน้จึงก าหนด
ขอบเขตความหมายของพฤติกรรมออกเป็น 3 ประเด็น  ได้แก่  การก าหนดเป้าหมายและวาง
แผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบตัิ และการทบทวนและน าเสนอ มีรายละเอียดของพฤติกรรมในแต่
ละประเดน็ ดงันี ้ 

พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการก าหนด
เป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ สอดคล้องกับขัน้ตอนการเรียนรู้ในขัน้ Define และ Plan คือ 
การระดมความคิดก าหนดประเด็นปัญหา ค าถาม  และวางแผนการท างาน แบง่หน้าท่ีกนั  ผู้ วิจยั
จึงก าหนดเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการก าหนดเปา้หมายและวาง
แผนการเรียนรู้ ว่าหมายถึง การแสดงออกของผู้ เรียนใน 2 ลกัษณะ คือ 1) การระดมความคิดด้วย
การโต้แย้ง ถกเถียงเพ่ือให้ได้เป้าหมายหรือประเด็นหวัข้อท่ีจะศึกษา และ 2) การวางแผนและ
ก าหนดขอบเขตงานตามแผนเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย   

พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการลงมือปฏิบัต ิ
สอดคล้องกบัขัน้ตอนการเรียนรู้ในขัน้ Do คือการลงมือท า ซึ่งมกัจะพบปัญหาและได้เรียนรู้ทกัษะ
ตา่ง ๆในการแก้ปัญหา ผู้ วิจยัจึงก าหนดเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้าน
การลงมือปฏิบตัิ ว่าหมายถึง การแสดงออกของผู้ เรียนใน 4 ลกัษณะ คือ 1) การลงมือท างานตาม
แผนด้วยทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  2) การประสานงานระหว่างสมาชิกกลุ่ม 3) การ
แก้ปัญหา และ 4) การค้นหาความรู้เพิ่มเตมิ    

พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการทบทวนและ
น าเสนอ สอดคล้องกบัขัน้ตอนการเรียนรู้ในขัน้ Review และ Presentation คือการทบทวนว่าแต่
ละงานหรือกิจกรรมให้บทเรียนอะไรบ้าง ท าความเข้าใจขัน้ตอนของความส าเร็จหรือล้มเหลว 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัและการน าเสนอเพ่ือทบทวนขัน้ตอนของงานและการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ ผู้วิจยัจึง
ก าหนดเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการทบทวนและน าเสนอ  ว่า
หมายถึง การแสดงออกของผู้ เรียนใน 2 ลกัษณะ คือ 1) การทบทวนความรู้ท่ีได้จากการปฏิบตัิโดย
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น าเหตกุารณ์ทัง้ท่ีส าเร็จและล้มเหลวมาแลกเปล่ียนในชัน้เรียน และ 2) การน าเสนอผลงานท่ีได้
จากการปฏิบตัหิน้าชัน้เรียน 

1.2 การวัดพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
จากการประมวลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้

ด้วยตนเอง พบว่า มีแบบวดัท่ีศึกษาพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยตรงน้อย
มาก สว่นใหญ่เป็นแบบวดัพฤติกรรมในขอบเขตท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเรียน เช่น  พฤติกรรม
การเรียนสาระวิชาต่าง ๆ ซึ่งงานวิจัยท่ีศึกษาพฤติกรรมการเรียนในมิติต่าง ๆเป็นแบบวัดมาตร
ประเมินรวมคา่ 5 ระดบั ได้แก่ (พระมหาสชุาติ ใหมอ่อน, 2550) สร้างแบบวดัพฤติกรรมการเรียน
ของพระนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร เป็นมาตรวดั 5 ระดบัตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง “จริงน้อยท่ีสดุ” จ านวน 15 ข้อ มีคา่
อ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 2.071 – 10.820 มีคา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .844 
ณฐัพล แย้มสอาด (2551) สร้างแบบวดัพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 3 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ีการศกึษา 2 กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 40 ข้อ เป็นมาตรวดั 5 ระดบั จาก “เป็นประจ า”ถึง “น้อยครัง้ท่ีสุด” มีค่าอ านาจจ าแนก
(r)ตัง้แต ่.003 - .745 มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .869 และ ชลดา  ยอดอ่วม (2552) สร้างแบบวดั
พฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี  4 โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลยั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นมาตรวดั 5  ระดบัตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง “จริงน้อยท่ีสดุ” 
จ านวน 24 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 3.807 – 7.323  มีคา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่าเทา่กบั .833 สว่นแบบวดัมาตรประเมินรวมคา่ 6 ระดบั เช่น ในงานวิจยัของ (สมุิตตรา เจิม
พนัธ์, 2545) ได้สร้างแบบวดัพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์โดยแบง่ออกเป็น 3 แบบวดัคือ 1) 
แบบวดัพฤติกรรมการเตรียมตวัก่อนเรียน มีข้อค าถาม 10 ข้อ แตล่ะข้อเป็นมาตรวดั 6 หน่วยจาก 
“จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 6.87 – 9.57 และมีค่าความเช่ือมัน่
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .84 2) แบบวดัพฤติกรรมขณะเรียนในชัน้เรียน มีข้อค าถาม 10 ข้อ แต่
ละข้อเป็นมาตรวดั 6 หน่วยจาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” มีคา่อ านาจจ าแนกระหว่าง 6.54 – 
8.68 และมีคา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .85 3)  แบบวดัพฤติกรรมหลงัเรียน มีข้อ
ค าถาม 10 ข้อ แตล่ะข้อเป็นมาตรวดั 6 หน่วยจาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” มีคา่อ านาจจ าแนก
ระหว่าง  6.27–9.59  และมีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ .86   ต่อมากิตติรัตน์       
ชยัรัตน์ (2547) ได้ปรับปรุงแบบวดัของสมุิตตรา เจิมพนัธ์ เพ่ือให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมการเรียน
สาระวิทยาศาสตร์ แบง่เป็น 3 แบบวดัเชน่เดียวกนัคือ 1) แบบวดัพฤติกรรมการเตรียมตวัก่อนเรียน 



  15 

มีข้อค าถาม 10 ข้อ แตล่ะข้อเป็นมาตรวดั 6 หน่วยจาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” มีคา่อ านาจ
จ าแนกระหว่าง .339  – .721 และมีคา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .73 2) แบบวดั
พฤตกิรรมขณะเรียนในชัน้เรียน มีข้อค าถาม 10 ข้อ แตล่ะข้อเป็นมาตรวดั 6 หน่วยจาก “จริงท่ีสดุ” 
ถึง “ไมจ่ริงเลย” มีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง .434 – .728 และมีคา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า
เทา่กบั .81 3)  แบบวดัพฤตกิรรมหลงัเรียน มีข้อค าถาม 10 ข้อ แตล่ะข้อเป็นมาตรวดั 6 หน่วยจาก 
“จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .488 – .759  และมีค่าความเช่ือมัน่
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเทา่กบั .82 และ ปริญวิทย์  นรุาช (2557) สร้างแบบวดัพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทนัตแพทย์ มีข้อค าถาม 35 ข้อ เป็นมาตรวดั 6 ระดบัจาก “จริงท่ีสดุ” ถึง 
“ไม่จริงเลย”  มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .260 - .693 มีคา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ   
แอลฟ่าเท่ากับ .903  นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัท่ีศึกษาพฤติกรรมการเรียนท่ีมีแบบวดัในลกัษณะ
แบบวดัตามเนือ้หาพฤติกรรมการเรียน เช่น กฤตธี สีหมนตรี (2557) สร้างแบบวดัพฤติกรรมการ
เรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 3 แบบวดัคือ 1)แบบวดัพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่าง
รับผิดชอบด้านก่อนเรียนดนตรี มีข้อค าถาม 10 ข้อ  เป็นมาตรวดั 6 หน่วยจาก “ท าบอ่ยมาก” ถึง 
“ไม่เคยท าเลย” มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .47 - .85 และมีคา่ความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าเท่ากบั .91 2) แบบวดัพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบด้านขณะเรียนดนตรีมีข้อ
ค าถาม 14 ข้อ เป็นมาตรวดั 6 หน่วยจาก “ท าบอ่ยมาก” ถึง “ไม่เคยท าเลย” มีคา่อ านาจจ าแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .58 - .78 และมีค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ .94 3)แบบวัด
พฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบด้านหลงัเรียนดนตรีมีข้อค าถาม 10 ข้อ   เป็นมาตรวดั 6 
หน่วยจาก “ท าบอ่ยมาก” ถึง “ไม่เคยท าเลย” มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .22 - .64 และ
มีคา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเทา่กบั .82 

ส าหรับงานวิจยันี ้ผู้วิจยัสร้างแบบวดัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ตามนิยามปฎิบตัิการโดยมี 3 ประเด็นคือการก าหนดเปา้หมายและวางแผนการเรียนรู้ การลงมือ
ปฏิบตัิ และการทบทวนและน าเสนอ มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “ปฏิบตัิมาก
ท่ีสดุ” ถึง “ไมป่ฏิบตัเิลย”  นกัเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวดัมาก แสดงวา่เป็นผู้ มีพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกวา่นกัเรียนท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 
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ส่วนที่ 2 แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุของพฤตกิรรมบุคคล 
ในสว่นนีผู้้วิจยัได้ทบทวนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพ่ือใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์สาเหตุ

ของพฤติกรรมบคุคลและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดงันัน้จึงแบง่การทบทวนออกเป็น 2  ตอน
คือ ตอนแรก เป็นการทบทวนทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์สาเหตขุองพฤติกรรม ส่วนตอน
ท่ีสองเป็นการทบทวนตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ของนกัเรียน สาระส าคญั มีดงันี ้ 

2.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  (Constructionism) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน (Constructionism) ของ Jean Piaget 

มีแนวคดิวา่ ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเข้าใจท่ี
มีอยูเ่ดมิโดยใช้กระบวนการทางปัญญา ผู้สอนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได้ แต่
ผู้สอนสามารถชว่ยผู้ เรียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจดัสภาพการณ์ให้สอดคล้องกบั
ประสบการณ์มากขึน้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) (ลกัขณา สริวฒัน์, 
2557) 

ส าหรับปัจจัย ท่ีก าหนดการสร้างความรู้ของผู้ เ รียนประกอบด้วย Cognitive 
Constructionism และ Social  Constructionism โดย Cognitive Constructionism  เป็นกลุ่มท่ี
เน้นกระบวนการรู้คิดและการเรียนรู้ของบุคคล โดยมีความเช่ือว่ามนุษย์แต่ละคนมีความรู้ความ
เข้าใจ เจตคติ  แรงจูงใจ และความสนใจอยู่แล้ว เม่ือได้รับรู้หรือมีปฏิสมัพนัธ์กับปรากฎการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัก็จะเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดงันัน้ครูจึงมีบทบาทเป็นผู้พฒันาให้นกัเรียนแต่
ละคนรู้วิธีเรียนและรู้วิธีคดิเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มนีอิ้งทฤษฎีของ Piaget  เป็นส าคญั 
Piaget เสนอว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคลในการสร้างความรู้และ
ความหมายของสิ่งต่าง ๆท่ีตนได้รับผ่านกระบวนการการดดูซึม(Assimilation) คือการน าข้อมูล
หรือความรู้ใหม่ท่ีได้รับไปเช่ือมโยงอย่างกลมกลืนกับโครงสร้างความรู้ท่ีตนมีอยู่ และการปรับ
กระบวนการรู้คิด (Accommodation) คือการคิดค้นหาวิธีการตา่ง ๆมาใช้ในการสร้างความเข้าใจ
จนเกิดเป็นความรู้ท่ีมีความหมายตอ่ตนเอง โดยสรุป Piaget เช่ือว่าเม่ือบคุคลมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่ง
ใดหรือประสบการณ์ใด บคุคลจะท าความเข้าใจกบัสิ่งนัน้หรือประสบการณ์นัน้ โดยใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่มาดูดซึมหรือปรับเปล่ียนให้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมีความ
สมเหตสุมผลมากขึน้ (สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ, 2543) (ดษุฎี มชัฌิมาภิโร, 2553) (อมลวรรณ วีระ
ธรรมโม, 2548) ส่วน Social  Constructionism เน้นการสร้างความรู้โดยอาศยัปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคม มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ได้ต้องมีปฏิสมัพนัธ์กับกลุ่มคนและสภาพแวดล้อมทางสงัคม จึงมี
ความเช่ือว่า ความรู้คือผลผลิตทางสังคม โดยมีข้อตกลงเบือ้งต้น 2 ประการคือ 1)ความรู้ต้อง
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สมัพนัธ์กบัชมุชน 2) ปัจจยัทางวฒันธรรม สงัคมและประวตัิศาสตร์ มีผลตอ่การเรียนรู้ ดงันัน้ครูจึง
มีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้กลุ่มนีอิ้งทฤษฎีของ Vygotsky เป็นส าคญั  ซึ่งมี
แนวคิดว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา ผู้ เรียนสร้าง
ความรู้โดยผา่นการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้ อ่ืนได้แก่  พอ่แม ่ครูและเพ่ือนในขณะท่ีอยู่ในบริบท
ของสงัคมและวฒันธรรม (สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ, 2543)  

จากสาระส าคญัของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน ผู้ วิจัยจึงน ามา
ประยกุต์เพ่ือสร้างกรอบแนวคดิการวิจยั  เน่ืองจากทฤษฎีนีส้อดคล้องกบัการจดัการเรียนแบบสอน
ให้น้อยลงเรียนรู้ให้มากขึน้และให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยทฤษฎีนีมี้
สมมติฐานว่าปัจจัยท่ีก าหนดการสร้างการเรียนรู้ของผู้ เรียน ประกอบด้วย ตัวผู้ เรียน ในฐานะ
ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Cognitive Constructionism) และการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและ
สภาพแวดล้อมอยา่งกระตือรือร้น (Social  Constructionism) ดงันัน้ผู้วิจยัจึงก าหนดปัจจยัเชิงเหตุ
ของพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยแบง่เป็น กลุ่มปัจจยัด้านจิตลกัษณะของ
ผู้ เรียนและกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ส่วนตวัแปรในแต่ละกลุ่มปัจจัย ผู้ วิจัยได้
คดัเลือกปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมในขอบเขตท่ีใกล้เคียงกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง จากงานวิจยัและปริญญานิพนธ์ ได้แก่ พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่
เรียน พฤตกิรรมตัง้ใจเรียน พฤติกรรมรับผิดชอบ เป็นต้น  จึงได้ตวัแปรเชิงเหตทุัง้ด้านลกัษณะทาง
จิตและสภาพแวดล้อมทางสังคม นอกจากนีก้ าหนดให้ตวัแปรชีวสังคมเป็นตวัแปรแบ่งกลุ่ม  มี
รายละเอียดในสว่นถดัไป 

2.2 ลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมที่เก่ียวข้องกับพฤตกิรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

2.2.1 ลกัษณะทางจิตท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
1) นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3) เจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

2.2.2 ลักษณะทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง 

4) บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก 
5) บรรยากาศการเรียน 
6) สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน 
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ในส่วนถัดไป จะเป็นการประมวลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องระหว่างตัวแปร
อิสระในกลุ่มลกัษณะทางจิต และลกัษณะทางสงัคมกบัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง 

ลักษณะทางจิตกับพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ลกัษณะทางจิต เป็นลักษณะท่ีเกิดจากการสะสมตัง้แต่เด็กและติดตวับุคคลมาใน

สถานการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งมกัเป็นจิตลักษณะท่ีมีพืน้ฐานมาจากการถ่ายทอดทางสังคมจากสถาบนั
ทางสงัคมท่ีส าคญั เช่น โรงเรียน ครอบครัว ศาสนา เป็นต้น (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2550) ในการ
วิจยัครัง้นีไ้ด้ศึกษาลกัษณะทางจิตท่ีคาดว่าจะมีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ได้แก่ นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

นิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้มิได้เกิดจากการฟังค าบรรยายหรือท าตามท่ีครูผู้สอนบอก

เสมอไป แตก่ารเรียนรู้มีหลากหลายดงันี ้การเรียนรู้ท่ีจดัโดยสถาบนัศกึษา (provide sponsored) 
โดยมีกลุ่มบคุคล จดัก ากับดแูล มีการให้คะแนน ให้ปริญญา หรือประกาศนียบตัร การเรียนรู้จาก
กลุ่มเป็นการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ คือ ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั (collaborative learning) การ
เรียนรู้โดยบงัเอิญ (random or incidental learning) อาจเป็นผลพลอยได้จากเหตกุารณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งท่ีผู้ เรียนมิได้เจตนา นอกจากนีย้งัมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) เป็น
การเรียนท่ีเกิดจากความอยากรู้ อยากเห็น ผู้ เรียนจะมีการวางแผนด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่า การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้วิธีหนึ่งท่ีมีความส าคญัและเป็นสิ่งท่ีควรส่งเสริมให้มีขึน้ในตวั
ผู้ เรียน เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีผู้ เรียนมีใจรักท่ีจะศกึษาค้นคว้าตามความต้องการ ก็จะเกิดการศกึษา
ตอ่เน่ืองโดยไม่ต้องบอก และมีแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นไม่สิน้สดุ ซึ่งจะน าไปสู่การ
เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learner) หรือบคุคลแห่งการเรียนรู้ท่ียัง่ยืน (learning person) 
อนัเป็นเปา้หมายสงูสดุของการศกึษา (สมคดิ อิสระวฒัน์, 2532)  

โนลส์  (Knowles, 1975) กล่าวว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed 
learning) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลมีความคิดริเร่ิมด้วยตนเองโดยอาจจะมีหรือไม่มีความ
ชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืนก็ได้ ซึง่บคุคลจะวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ การก าหนดเปา้หมายการ
เรียนรู้ การแยกแยะแหลง่ข้อมลูทัง้ท่ีเป็นคนและอปุกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ การเลือกและการใช้กลยทุธ์
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและการประเมินผลการเรียนรู้ 
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(Costa & Kallick, 2004) อธิบายถึงลกัษณะผู้ เรียนท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ว่าจะเป็นบคุคลมีการคิดแบบเหตแุละผล  ทุ่มเทพลงังานไปกบังาน  ก าหนดเปา้หมายท่ีท้าทาย มี
ความอดทนตอ่อปุสรรคและความล้มเหลวท่ีอาจจะเกิดขึน้ อีกทัง้ยงัคาดการณ์การกระท าได้อย่าง
แม่นย าในอนาคต ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองนีมี้องค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ การจดัการตนเอง(Self-
Managing) คือ การรู้จักความส าคัญ การเข้าหางานด้วยความชัดเจนในเร่ืองผลลัพธ์ แผน
ยทุธศาสตร์ ข้อมลูท่ีจ าเป็น และจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาคาดการณ์ตวับง่ชีค้วามส าเร็จและการ
สร้างทางเลือกส าหรับความส าเร็จ  การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) คือการสร้างกลยทุธ์
อภิปัญญาเพ่ือแจ้งเตือนการรับรู้ตวับง่ชีใ้นขณะท่ีว่าแผนกลยทุธ์ก าลงัใช้ได้งานหรือไม่และช่วยใน
กระบวนการตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงแก้ไข การเปล่ียนแปลงตนเอง (Self-Modifying) คือ การ
สะท้อน การประเมิน การวิเคราะห์และสร้างความหมายจากประสบการณ์และประยกุต์ใช้กบัการ
เรียนรู้กิจกรรมในอนาคต งานและความท้าทาย  

สรุปนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความพร้อม
ในการเรียน  รักท่ีจะเรียนรู้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหมแ่ละขวนขวายหาความรู้สม ่าเสมอ 

การวัดลักษณะนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จากการประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

พบว่ามีนกัวิจยัสร้างแบบวดัไว้ดงันี ้(ชัชพงศ์ เชือ้สา, 2552) สร้างเคร่ืองมือวดัคณุลกัษณะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนกัเรียน แบบชนิดข้อความมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 
โดยครอบคลมุคณุลกัษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองทัง้ 8 องค์ประกอบ ประกอบด้วยความเช่ือมั่นใน
ตนเอง  การมองอนาคตในแง่ดี รักการเรียนรู้ การวางแผนการเรียน รู้วิธีการท่ีจะเรียน  ทกัษะการ
เรียนรู้และการแก้ปัญหา ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง การประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเอง รวมจ านวน 105 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .21 - .61 มีคา่ความเช่ือมัน่แบบ
สมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั .952   สมคิด อิสระวฒัน์ (2542) สร้างแบบวดัลกัษณะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยน าแบบทดสอบความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self-directed Learning Readiness 
Scale) ของกูกลิเอลมิโน (Guglielminolucy. M) แปลเป็นภาษาไทยโดย นรินทร์ บุญชู มา
ดดัแปลงจดัองค์ประกอบใหม่ เป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณคา่(Rating Scale) 5 ระดบัได้แก่ 
เห็นด้วยน้อยท่ีสุด เห็นด้วยน้อย  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยมากท่ีสุด มี
องค์ประกอบ 8 ด้าน  ได้แก่การเปิดโอกาสตอ่การเรียนรู้ การมองตนเองในด้านการเป็นผู้ เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตน มี
ความรักในการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มองอนาคตในแง่ดี  สามารถใช้ทักษะการศึกษาหา
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ความรู้และทกัษะการแก้ปัญหา รวมจ านวน 58 ข้อ  มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา
เท่ากบั .84 ส าหรับในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้น าแบบวดัของชชัพงศ์ เชือ้สา (2552) มาปรับปรุงใช้ 
โดยปรับปรุงจ านวนข้อค าถามให้มีจ านวนท่ีเหมาะสมแก่การน าไปใช้  ทัง้นีผู้้ วิจัยดัดแปลงข้อ
ค าถามเพ่ือให้เหมาะสมกบัการศกึษาพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเองกับพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างนิสยัการเรียนรู้
ด้วยตนเองกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง พบว่า มีงานวิจัยท่ีศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวันีโ้ดยตรงคอ่นข้างน้อย สว่นใหญ่ศกึษาการเรียนรู้ด้วยตนเองกบั
คณุลกัษณะท่ีพึงปรารถนา  ดงังานวิจยัดงัตอ่ไปนี ้(ฉัฐวีณ์ สิทธ์ิศิรอรรถ, 2553) ศกึษาปัจจยัเชิง
เหตแุละผลของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ถึงชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2        
ปีการศึกษา 2549  จ านวน 1,179  คน  พบว่าการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส่งผลต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั 0.52 และปัจจยัเชิงเหตุ
ทัง้หมดในโมเดล คือ จิตลกัษณ์ สภาพแวดล้อมในครอบครัว สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา และ
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง สามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของการเรียน รู้ตลอดชีวิตได้ 
ร้อยละ 60  ส่วน (อดิพล เปียทอง เยาวภา โชติวิชยั ศภุพิชญ์ ประเสริฐนู, 2558) ศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏ
จนัทรเกษม กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 11  
สาขาวิชา รวม 328 คน ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น
สว่นมากโดยเฉพาะการรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและสามารถบงัคบัตนเองให้กระท าในสิ่งท่ี
คิดว่าควรจะท า และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของ
อาจารย์  บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน  สภาพแวดล้อมของคณะศึกษาศาสตร์และการ
สนบัสนนุทางสงัคมของคณะศกึษาศาสตร์  (พสชนนั นิรมิตไชยนนท์, 2549) ศกึษาปัจจยัทางจิต
สังคมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนิสิตชัน้ปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา 2548 จ านวน 360 คน 
จากทุกคณะ  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยลักษณะทางจิต ได้แก่  แรงจูงใจภายใน การรับรู้
ความสามารถของตน ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และเจตคติต่อการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตอย่างมีนยัส าคญั
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ทางสถิตท่ีิระดบั .01 ปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ ปัจจยัด้านครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย สมัพนัธภาพใน
ครอบครัว การเป็นแบบอย่างด้านการเรียนรู้ การสนับสนุนทางการเรียนรู้ และปัจจัยด้าน
มหาวิทยาลยั ซึ่งประกอบด้วย บทบาทของอาจารย์ในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
สมัพนัธภาพกบัเพ่ือน และความพร้อมของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกับนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะ
เห็นได้วา่นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมตา่ง ๆของบคุคล ส าหรับการวิจยั
ครัง้นีพ้ิจารณาเห็นว่านิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความพร้อมในการ
เรียน รักท่ีจะเรียนรู้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่และขวนขวายหาความรู้สม ่าเสมอ น่าจะเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดงันัน้ผู้วิจยัจึงคาดว่านกัเรียนท่ีมีนิสยัการเรียนรู้
ด้วยตนเองสูง จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง มากกว่านักเรียนท่ีมี
นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองต ่า 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แรงจงูใจ(Motivation) หมายถึง สภาวะของการกระตุ้นเร้าทางอารมณ์และ

ทางปัญญาซึง่น าไปสูก่ารตดัสินใจอยา่งมีสตใินการกระท าซึง่ก่อให้เกิดชว่งเวลาของความพยายาม
ทางปัญญาและทางร่างกายอย่างยั่งยืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ก่อนหน้า (Williams & 
Burden, 1997) แนวคิดแรงจงูใจช่วยในการอธิบายว่าท าไมพฤติกรรมเกิดขึน้ในสถานการณ์หนึ่ง
แต่ไม่เกิดกับสถานการณ์อ่ืน ๆ หรืออธิบายได้ว่าช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าใจและท านาย
พฤตกิรรม (Petri & Govern, 2004) พรรณี ชทูยั เจนจิต (2545) ให้ความหมายแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
(Achievement Motives) หมายถึง ความต้องการท่ีจะท าสิ่งต่าง ๆให้ส าเร็จลุล่วง บางคนมี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู บางคนมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่า ลกัษณะของผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู จะ
มีความมานะบากบัน่  พยายามท่ีจะเอาชนะความล้มเหลวต่างๆ พยายามท่ีจะไปให้ถึงจดุหมาย
ปลายทาง ท างานมีแผนการ เป็นผู้ตัง้ระดบัความคาดหวงัไว้สงู ส่วนลกัษณะของผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิต ่า คือเป็นผู้ ท่ีท างานแบบไมมี่เปา้หมาย หรือตัง้เปา้หมายไปในวิถีทางท่ีจะหลีกเล่ียงความ
ล้มเหลว อาจจะตัง้เป้าหมายง่ายหรือยากเกินไป ตัง้เป้าหมายไว้ง่าย ๆเพ่ือป้องกันไม่ให้ผิดหวัง 
ส่วนพวกท่ีตัง้ไว้ยากเกินไปนัน้ เพราะรู้ว่าอาจจะต้องล้มเหลวอีก ตัง้ระดบัความคาดหวังไว้ต ่า 
สอดคล้องกบัอารี  พนัธ์มณี (2546) กล่าวว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement Motives) เป็น
ความปรารถนาของบคุคลท่ีจะท ากิจกรรมตา่ง ๆให้ดีและประสบความส าเร็จ ซึ่งได้รับการส่งเสริม
มาตัง้แตว่ยัเดก็ จากการศกึษาวิจยัพบวา่ เดก็ท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดอูย่างอิสระ เป็นตวัของตวัเอง 
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ฝึกหดัการชว่ยเหลือตนเองตามวยัจะเตบิโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีความต้องการความส าเร็จในชีวิตสงู การ
ฝึกให้บุคคลมีความต้องการความส าเร็จหรือแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงจึงมักเร่ิมจากครอบครัวเป็น
อันดบัแรก สอดคล้องกับ พรรณี ชูทัย เจนจิต (2545) ท่ีพบผลการวิจัยว่า พ่อแม่ของเด็กท่ีมี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูจะมีอิทธิพลท าให้เด็กกลายเป็นคนมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูตามไปด้วย ทัง้นี ้
เน่ืองจากพอ่แมใ่ห้ความสนใจและยุง่เก่ียวกบัการกระท าของเด็กมาตัง้แตเ่ล็ก ๆ แสดงความรักใคร่
เอาใจใส่ตัง้มาตรฐานการกระท าเอาไว้ มีการกระตุ้นแนะน าให้ก าลังใจมากกว่าเด็กท่ีพ่อแม่มี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่า ฉะนัน้การตัง้มาตรฐานการกระท าจะได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ พ่อแม่ของ
เด็กท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง จะท าให้เด็กมีลักษณะชอบแข่งขัน ชอบเข้าร่วมกิจกรรม มีความ
พอใจในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ มีลกัษณะตอ่สู้และมีความสามารถ 

แนวคิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นลักษณะบุคลิกภาพท่ีคงทน ซึ่งรวมอยู่ใน
ทฤษฎีท่ีใหญ่กว่าซึ่งตัง้ขึน้โดย  Atkinson ในปี 1957  (Theory of achievement motivation) 
ทฤษฎีนีก้ลายเป็นท่ีรู้จกักนัว่า expectancy-value theory ซึ่งอธิบายว่าความเข้มข้นของแรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิหรือแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จเกิดการกระตุ้นอย่างแท้จริงในสถานการณ์ท่ีมุ่งเน้น
ความส าเร็จใด ๆก็ตาม ซึ่งก าหนดโดยผลรวมของสองแนวโน้มท่ีตรงข้ามกนั ได้แก่ 1.แนวโน้มท่ีจะ
เข้าใกล้ความส าเร็จ (the tendency to approach success)ซึ่งเป็นท่ีประจกัษ์โดยการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมท่ีมุง่เน้นความส าเร็จ 2. แนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียงความล้มเหลว (the tendency to avoid 
failure)ซึ่งเป็นท่ีประจกัษ์โดยไม่เข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี ้โดยความเข้มข้นของแต่ละแนวโน้มท่ี
ตรงข้ามกันนีถู้กก าหนดโดยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)แรงจูงใจท่ีจะเข้าใกล้
ความส าเร็จ (the motive to approach success) หรือแรงจูงใจท่ีจะหลีกเล่ียงความล้มเหลว   
(the motive to avoid failure) 2) ความคาดหวงัว่าการกระท าท่ีมุ่งเน้นความส าเร็จจะส่งผลให้
ประสบความส าเร็จหรือความน่าจะเป็นท่ีจะส่งผลในความล้มเหลว 3) คุณค่าแรงจูงใจของ
ความส าเร็จ(the incentive value of success)หรือคุณค่าแรงจูงใจของความล้มเหลว 
 (the incentive value of failure) แรงจงูใจท่ีจะเข้าใกล้ความส าเร็จ เป็นตวัแปรความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล แรงจูงใจท่ีจะหลีกเล่ียงความล้มเหลว หรือเรียกว่ากลัวท่ีจะล้มเหลว ซึ่ง 3 
องค์ประกอบนีเ้ก่ียวข้องกับแนวโน้มท่ีจะเข้าใกล้ความส าเร็จ และแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียงความ
ล้มเหลว ทัง้ แรงจงูใจ(motive) การคาดหวงั (expectancy) และ ตวักระตุ้น (incentive) จะถือว่า
รวมกนัคณู เพ่ือตรวจสอบความเข้มข้นของแตล่ะแนวโน้ม (Spence, 1983)   

Atkinson เสนอว่าการมุ่งมั่นความส าเร็จและพฤติกรรมเป็นการต่อสู้ โดย
ธรรมชาตขิองการเข้าใกล้กบัการหลีกเล่ียง(approach versus aviodance) ทกุคนทัง้หมดได้เผชิญ
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กบัมาตรฐานอนัดีเลิศ(standards of excellence)ท่ีเป็นดาบสองคม คือ บางส่วนท่ีเรารู้สึกต่ืนเต้น
และมีความหวงัและคาดหวงัความภูมิใจกบังานท่ีท าได้ดี บางส่วนเรารู้สึกวิตกกงัวลและกลวัและ
คาดหวงัในความอบัอาย ดงันัน้แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ(achievement  motivation) มีอยู่เป็นความ
สมดุลระหว่างอารมณ์และความเช่ือพืน้ฐานท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเข้าใกล้ความส าเร็จกับอารมณ์
ความรู้สกึและความเช่ือแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียงความล้มเหลว (Reeve, 2015)   

John Atkinson (1957, 1964) โต้แย้งว่าความต้องการความส าเร็จ (need 
for achievement) ท านายพฤติกรรมมุ่งความส าเร็จ(achievement behavior)เพียงบางส่วน 
พฤติกรรมมุ่งความส าเ ร็จขึน้อยู่กับไม่ เ พียงแต่การจัดการของแต่ละบุคคล( individual's 
dispositional) เท่านัน้ การมุ่งมั่นความส าเร็จโดยปริยาย แต่ยังเก่ียวกับความน่าจะเป็นงานท่ี
เฉพาะเจาะจงหรือความส าเร็จและแรงจูงใจในการประสบความส าเร็จในงานนัน้ ส าหรับแอทกิน
สัน บางงานมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะส าเร็จ  ในขณะท่ีงานอ่ืน ๆมีความเป็นไปได้ต ่าท่ีจะส าเร็จ  
บางงานเสนอสิ่งจูงใจส าหรับความส าเร็จท่ีมากกว่าอ่ืน ตวัอย่างเช่น การพิจารณาการเลือกวิชา
เรียน แตล่ะวิชามีความเป็นไปได้ท่ีจะส าเร็จแตกตา่งกนั (Reeve, 2015) 

ครูจะเป็นผู้ช่วยแนะน าให้เด็กรู้จกัการวางเป้าหมายชีวิตในสภาพท่ีเป็นจริง 
และพยายามเปล่ียนความกลวัความผิดหวงัให้กล้าเผชิญความจริง หน้าท่ีของครูท่ีจะต้องสงัเกต
เดก็อยา่งใกล้ชิดวา่มีลกัษณะอย่างไร เพ่ือท่ีจะช่วยชีแ้นวทางให้เด็กรู้จกัการวางเปา้หมายและช่วย
ให้เดก็กลายเป็นผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู วิธีหนึ่งท่ีครูจะสามารถช่วยเด็กท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ต ่าให้ดีขึน้ คือการกระตุ้นให้ก าลังใจให้เด็กรู้สึกว่าจะสามารถท างานนัน้ ๆได้ ให้งานท่ีคิดว่าจะ
สามารถท าได้ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ อย่าให้รู้สึกว่าโดนบีบคัน้ กดดนั เพราะถ้าเป็น
เชน่นัน้จะมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียง เพราะกลวัความล้มเหลว หมดแรงจงูใจท่ีจะท า เพราะรู้ว่าท าไป
แล้วก็ไม่ส าเร็จ ในการมอบหมายงานให้ท าทกุครัง้ การให้รู้ผลของการท างานโดยการให้ข้อสงัเกต 
จะเป็นแรงจงูใจในการท างานเป็นอย่างดี การให้เด็กทราบผลการท างานของตนในลกัษณะการให้
ข้อคิดเห็น จะช่วยให้เกิดความสนใจ ตัง้ใจ และช่วยให้ตัดสินใจว่าการกระท านัน้ ๆให้ผลดีขึน้
กวา่เดมิ หรือถ้าไมดี่กวา่เดิมก็ชว่ยให้รู้วา่คราวตอ่ไปจะท าอยา่งไร (พรรณี ชทูยั เจนจิต, 2545)  

สรุป แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความต้องการของนักเรียนท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในด้านการเรียน มีความพยายามเอาชนะอุปสรรค รู้จกัแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ไม่
ยอ่ท้อ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเองเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย ซึง่นกัเรียนแตล่ะคนตา่งก็มีแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกนั  ซึ่งครูสามารถช่วยส่งเสริมและสร้างแรงจงูใจ ให้เกิดขึน้กบัตวั
นกัเรียน ท าให้นกัเรียนมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 
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การวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จากการประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พบว่ามีนกัวิจยัสร้างแบบวดัไว้ดงันี ้ในงานวิจยัของ (ปรียาภรณ์ เพ็ญสดุใจ, 2542) สร้างแบบวดั
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน แบง่ออกเป็น 6 ด้านได้แก่ ด้านความทะเยอทะยานทางการเรียน 
ด้านความกระตือรือร้นทางการเรียน ด้านความกล้าเส่ียงทางการเรียน ด้านความรับผิดชอบตนเอง
ทางการเรียน ด้านการรู้จกัวางแผนทางการเรียน และด้านความมีเอกลกัษณ์ทางการเรียน โดยแต่
ละด้านมีข้อค าถาม 8 ข้อ รวมทัง้หมดจ านวน 48 ข้อค าถาม ซึ่งปรับปรุงจากแบบวดัแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิในงานวิจยัของ ประสาท ปัณฑวงักรู (2516) ดนยั งามมานะ (2517)  สพุจน์ สินสวุงศ์
วฒัน์(2527) และรุ้งโสฬส สิทธิเวทย์ (2534)เป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดบั ได้แก่ น้อยท่ีสุด น้อย 
ปานกลาง มาก และมากท่ีสดุ มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั .895 ส่วนงานวิจยั
ของ (พชัราภา เกตวลัห์, 2553) สร้างแบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยปรับปรุงมาจาก
ของทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541) และสุวารินทร์  โรจน์ขจรนภาลยั(2547) จ านวน 22 ข้อ 
เป็นมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง จริงบ้าง จริงน้อย และจริงน้อย มีช่วงคา่อ านาจ
จ าแนกรายข้อหรือคา่ t ตัง้แต ่2.962 – 14.676 มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 
.921  ส่วน (จ ารูญ เทียมธรรม, 2546) สร้างแบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 
ข้อ เป็นมาตรประเมินคา่ 4 ระดบั ได้แก่ จริง จริงคอ่นข้างมาก จริงคอ่นข้างน้อย และไม่จริง มีช่วง
คา่อ านาจจ าแนกรายข้อหรือค่า t ตัง้แต ่4.307 – 11.175 มีค่าความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาเท่ากบั 0.7805  ส าหรับในงานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้น าแบบวดัของจ ารูณ เทียมธรรม (2546) 
มาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนกับพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองพบว่า มีงานวิจยัท่ีศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวันีโ้ดยตรงคอ่นข้างน้อย ส่วนใหญ่ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิกับ
พฤตกิรรมท่ีพงึปรารถนา ดงันี ้งานวิจยัของพชัราภา เกตวลัห์ (2553) ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความ
รับผิดชอบในการท างานของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความ
รับผิดชอบในการท างานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเป็นปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ความรับผิดชอบในการท างานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ได้มากท่ีสุดจากทัง้หมด 6 
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ปัจจยั สว่นงานวิจยัของ จ ารูณ เทียมธรรม (2546) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการ
กบัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 พบว่า สหสมัพนัธ์พหุคณู
ระหว่างปัจจยัด้านการรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการสอนของครู กบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 
มีความสมัพนัธ์กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนงานวิจยัของ ธีรพงศ์ บ าเพ็ญทาน 
(2558) ศกึษาสถานการณ์ทางสงัคมและจิตลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีของ
นกัเรียนวิชาเอกดนตรีระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนท่ีเรียนดนตรี
เป็นวิชาเอกในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 457 คน 
ผลการวิจัยพบว่า นกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงและได้รับการสนบัสนุนการเรียนดนตรีจาก
ผู้ปกครองสูง เป็นนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีในทัง้สองด้านมาก และนักเรียนท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงและมีการเปิดรับข่าวสารด้านดนตรีสูง จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ดนตรีโดยการค้นคว้าด้วยตนเองนอกชัน้เรียนมากท่ีสุด และ (อติพร นฤนาทชีวิน, 2547) ศกึษา
เร่ืองแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิและบคุลิกภาพห้าองค์ประกอบท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการเรียนดนตรีของวยัรุ่นท่ี
เรียนดนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 160 คน พบว่าวยัรุ่นท่ีเรียนดนตรีท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิสูง มีบคุลิกภาพด้านความมัน่คงทางอารมณ์สงู ด้านความอ่อนโยนสูงและด้านการมีสติรู้
ชอบสงูมีพฤตกิรรมการเรียนดนตรีดีกวา่วยัรุ่นท่ีเรียนดนตรีท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่า 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยเก่ียวข้อง จะเห็นได้ว่านักเรียนท่ีมี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูนัน้ จะเป็นผู้ ท่ีมีความมุ่งมัน่ มีความตัง้ใจท่ีจะประสบผลส าเร็จ
ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาหรือพฤติกรรมการเรียนท่ีดีมากกว่านกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นีจ้ึงคาดว่านกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสงู จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านกัเรียนท่ีมีแรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 

เจตคตท่ีิดีต่อพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ตามพจนานกุรมราชบณัฑิตยสถานพทุธศกัราช 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 

2546) ค าว่า เจตคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  นอกจากนีย้ังมี
นกัวิชาการท่านอ่ืนได้ให้ความหมายของเจตคติดงันี ้ศกัดิ์ สนุทรเสณี (2531) ให้ความหมายว่า 
เจตคติ หมายถึง การรวบรวมเก่ียวกับความรู้นึกคิดความคิดเห็น (opinion) ความเช่ือ (beliefs) 
และความจริง (ซึ่งได้แก่ความรู้ตา่ง ๆ) รวมทัง้ความรู้สึก ซึ่งอาจเป็นการประเมินทัง้หมดท่ีเก่ียวพนั
กันแล้วบรรยายให้รู้ถึงจุดแกนกลางของวัตถุนัน้ ความรู้และความรู้สึกเหล่านีมี้แนวโน้มจะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งขึน้ตอ่ไป วฒันา ศรีสตัย์วาจา (2534) กล่าวว่า เจตคติ เป็น
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สภาวะความพร้อมทางจิตใจและประสาท ซึ่งเกิดขึน้จากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมนีจ้ะมี
ผลตอ่การก าหนดทิศทางการแสดงออกของบคุคลในการโต้ตอบตอ่สิ่งของ สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง  

เจตคติเป็นระบบท่ีมีลักษณะมั่นคง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน  
ได้แก่ 1) องค์ประกอบทางด้านการรู้ หรือความคิด (Cognitive Component) หมายถึง เร่ืองของ
การรู้ของบคุคลในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ อาจเป็นการรับรู้เก่ียวกบัวตัถ ุสิ่งของ บคุคล หรือเหตกุารณ์ตา่ง 
ๆวา่รู้สิ่งตา่ง ๆดงักล่าวนัน้ได้อย่างไร รู้ในทางท่ีดีหรือไม่ดี ทางบวกหรือทางลบ ซึ่งจะก่อให้เกิดเจต
คติขึน้  2) องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง องค์ประกอบ
ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งถกูเร้าขึน้จากการรู้นัน้ เม่ือเราเกิดการรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว จะท าให้
เราเกิดความรู้สึกในทางดีหรือไม่ดี ถ้าเรารู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางท่ีไม่ดี เราก็จะไม่ชอบหรือไม่
พอใจในสิ่งนัน้ ซึง่ความรู้สกึนีจ้ะท าให้เกิดเจตคติในทางใดทางหนึ่ง คือชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สึก
นีเ้ม่ือเกิดขึน้แล้วจะเปล่ียนแปลงได้ยากมาก และ 3) องค์ประกอบทางด้านแนวโน้มเชิงพฤติกรรม
หรือการกระท า (Action Tendency Component or Behavioral Component) หมายถึง ความ
พร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งนัน้ ๆในทางใดทางหนึง่ คือพร้อมท่ีจะสนบัสนนุ ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือ
ในทางท าลายขดัขวาง ตอ่สู้  เป็นต้น (ศกัดิ ์สนุทรเสณี, 2531) (วฒันา ศรีสตัย์วาจา, 2534)   

สรุปเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองหมายถึง
การท่ีนกัเรียนประเมินพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองว่าเป็นเร่ืองท่ีดีหรือไม่ดี มี
ความชอบ ความไม่ชอบ ความพอใจ ไม่พอใจ และมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบตัิหรือหลีกเล่ียงการปฏิบตัิ
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเปา้หมายและวาง
แผนการเรียนรู้  การลงมือปฏิบตั ิ และการทบทวนและน าเสนอ   

การวัดเจตคตท่ีิดีต่อพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
จากการศึกษาแบบวดัเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาต่าง ๆพบว่ามี

การน าไปใช้ในพฤตกิรรมตา่ง ๆดงันี ้ในงานของ (วนัวิสา สรีระศาสตร์, 2554)  สร้างแบบวดัเจตคติ
ต่อพฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย โดยถามเก่ียวกับการรู้การคิดเชิง
ประเมินค่าเก่ียวกับประโยชน์หรือโทษ ความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ รวมถึงความพร้อมท่ีจะกระท า
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย เป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบั 
จาก  ”จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวน 20 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .22 ถึง .56 
คา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .77 กฤตธี สีหมนตรี (2557)  สร้างแบบวดัเจตคติ
ท่ีดีตอ่พฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบ ลกัษณะข้อค าถามเป็นความรู้คิดเชิงประเมินค่า
เก่ียวกบัพฤตกิรรมการเรียนดนตรีทัง้ 3 ด้านว่าเป็นเร่ืองดี มีประโยชน์ หรือมีโทษ รวมทัง้ความรู้สึก
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ชอบหรือไมช่อบ และแนวโน้มในการแสดงพฤตกิรรมเรียนดนตรีทัง้ 3 ด้าน เป็นแบบมาตรประมาณ
คา่ 6 ระดบั จาก ”จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวน 15 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
.29 ถึง .76 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั .90  ส าหรับงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยั
สร้างแบบวดัเจตคติท่ีดีต่อการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองจากนิยามปฏิบตัิการ เป็นแบบวดั
มาตรประเมินรวมคา่ มีมาตรวดั 6 หนว่ย จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย” 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเองกับพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองและพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเองพบว่า มีงานวิจัยท่ีศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวันีโ้ดยตรงค่อนข้างน้อย ส่วน
ใหญ่ศกึษาเจตคติท่ีดีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา ดงันี ้งานวิจยัของวนัวิสา สรีระ
ศาสตร์ (2554) ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตดุ้านสถานการณ์ทางสงัคม และการมีภูมิคุ้มกันทางจิตท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนกัเรียนหญิงระดบั
มัธยมศึกษาในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย จากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น พบว่า เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การเรียนรู้ และพฤติกรรมสนบัสนนุให้เพ่ือนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภยัมากกว่า
ตวัแปรเชิงเหตอ่ืุน กฤตธี สีหมนตรี (2557) ศกึษาสถานการณ์ในการเรียนดนตรีและลกัษณะทาง
จิตท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบของเยาวชนในโครงการศึกษาดนตรี
ส าหรับบุคคลทั่วไป  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจากการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขัน้พบว่าเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบ เป็นตัวแปรท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสดุในการท านายพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบ นอกจากนีเ้จตคติท่ี
ดีต่อพฤติกรรมการเรียนอย่างรับผิดชอบ และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสามารถท านายพฤติกรรมการ
เรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบได้มากท่ีสดุในกลุ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนน้อย ซึ่งสามารถท านายได้
ร้อยละ 51 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า ผู้ ท่ีมีเจตคติท่ีดีตอ่
พฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่สงูจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมท่ีพึงปรารถนามาก ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงคาด
ว่านักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองสูงจะเป็นผู้ ท่ีมี
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านกัเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองต ่า 
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ลักษณะทางสังคมกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ลกัษณะทางสงัคม หมายถึง  สภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัของนกัเรียน ซึ่งมีผลให้

นกัเรียนแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยนกัเรียนจะเกิดการปฏิสมัพนัธ์และถกูถ่ายทอดสิ่ง
ตา่ง ๆ เช่น ความเช่ือ เจตคติคา่นิยม และบรรทดัฐานทางสงัคมจากบุคคลหรือสถาบนัในสงัคม ท่ี
นกัเรียนอาศยัอยู่จนเกิดเป็นรากฐานของความคิดและการกระท า (งามตา วนินทานนท์, 2545) 
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้มองเห็นถึงความส าคญัของสถาบนัการศกึษาซึ่งเป็นสถานท่ีให้ความรู้แก่นกัเรียน  
ในงานวิจยันีไ้ด้ก าหนดปัจจยัลกัษณะทางสงัคม  3 ตวัแปร เพ่ือท าการศึกษาหาสาเหตท่ีุส าคญัท่ี
ท าให้เกิดพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองได้แก่ บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวย
ความสะดวก บรรยากาศการเรียน และสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน 

บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก 
ครูมีบทบาทส าคญักับนกัเรียนเน่ืองจากลกัษณะการเรียนแบบสร้างความรู้

ด้วยตนเอง นกัเรียนจะเป็นผู้ ท่ีได้แสดงออก ได้ลงมือปฏิบตัิจริง ครูผู้สอนจะมีหน้าท่ีเพียงคอยให้
ค าแนะน า คอยชว่ยเหลือ หากครูและนกัเรียนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีจะชว่ยให้กิจกรรมการเรียนเป็นไป
อยา่งราบร่ืน  (อชัรา เอิบสขุสิริ, 2559) กล่าวว่า ในการเรียนการสอนครูจ าเป็นต้องมีความสมัพนัธ์
ท่ีดีกบันกัเรียน โดยการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้1) แสดงท่าทีเป็นมิตรด้วยการยิม้แย้มแจ่มใส มีไมตรีจิต 
กล่าวทักทายอย่างอบอุ่นนุ่มนวล โดยสม ่าเสมอ 2) มีความหวังดีอย่างจริงใจ พร้อมท่ีจะดูแล
ชว่ยเหลือ เอือ้อาทรกบันกัเรียนทกุคนเทา่เทียมกนั  3) มีภาพพจน์ท่ีประทบัใจผู้ เรียน มีพฤติกรรมท่ี
ถูกกาลเทศะ มีวุฒิภาวะไม่กระท าสิ่งท่ีไม่เหมาะสมทัง้ต่อหน้าและลับหลังผู้ เรียน ต้องระลึกอยู่
เสมอว่าครูต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีและต้องเป็นท่ีเคารพศรัทธาของนกัเรียน 4) ใช้ค าพดูท่ีนุ่มนวล 
ภาษาสุภาพ ให้ก าลังใจ แม้ในสถานการณ์ท่ีนักเรียนท าผิด โดยไม่ต าหนิอย่างเดียว ต้องมี
ข้อแนะน าในการแก้ไขพฤติกรรมและให้ก าลงัใจด้วย และ 5) มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน  เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาตา่ง ๆให้ลุล่วงได้ด้วยดีและสามารถปลูกฝังคณุลกัษณะท่ีดีงามให้แก่ผู้ เรียน
ได้อย่างราบร่ืน สอดคล้องกบั (อารี พนัธ์มณี, 2546) ท่ีกล่าวว่า การตอบสนองความต้องการตาม
ธรรมชาติของผู้ เรียนจะช่วยสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนกัเรียน มีดงันี ้1) ความรู้สึกเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกัน ครูจะต้องสร้างความรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัให้เกิดขึน้กับผู้ เรียนไม่ว่าจะ
เป็นระดบัอนบุาล ประถมศกึษา มธัยมศกึษา อดุมศกึษา  รู้สกึวา่ตนเป็นมนษุย์เช่นเดียวกบัครู รู้สึก
ว่าตนเป็นสมาชิก เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัของครู ของห้องเรียน ของกลุ่ม และได้รับการยอมรับ
จากครูไม่ว่าจะมาจากฐานะทางเศรษฐกิจเช่นไร  ครูไม่ควรดูถูก ต าหนิติเตียนและแสดงความ
รังเกียจ ไม่ยอมรับ ไม่มองสบตา ไม่ยอมพูดด้วย และไม่ยอมรับฟังผู้ เรียน และท าตวัห่างเหิน ไม่
คุ้นเคย  ผู้ เรียนท่ีได้รับการกระท าดงักล่าวจะรู้สึกเหงา ว้าเหว่เพราะครูไม่เคยมองเขาเลย ไม่สนใจ
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ฟังความคดิเห็น ครูจึงควรยอมรับว่าผู้ เรียนเป็นมนษุย์ มีความคิดความรู้สึกและอยากมีบทบาทใน
การเรียน อยากได้รับการยอมรับ อยากรู้ว่าตนท าได้ มีสิ่งดี ๆในตวัเอง อยากได้ก าลงัใจจากครู  ครู
จึงต้องใส่ใจความรู้สึกนึกคิด รู้จกันกัเรียน รู้จดุดี จดุด้อย และยอมรับผู้ เรียน  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ได้ฝึกพูด แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติ บอกความรู้สึก และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและให้ผล
ย้อนกลบัด้วยการแสดงการยอมรับ ความพอใจ และชมเชย และเติมเต็มให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าตนเป็น
เช่นเดียวกบับคุคลอ่ืน ครูจึงพึงยอมรับให้เกียรติซึ่งกนัและกนั และนบัถือศิษย์ในฐานะเป็นคนคน
หนึง่เชน่เดียวกบัครุและเพ่ือน ๆ  2) ความรักความเอาใจใส่ดแูล ครูควรให้ความรัก ความเอาใจใส่
ดแูลผู้ เรียน เพราะความรักความเอาใจใส่ดแูลเป็นความต้องการทางจิตใจท่ีส าคญัท่ีสดุอย่างหนึ่ง
ของมนุษย์ และความรัก ความเอาใจใส่จะท าให้เด็กเติบโตทัง้ร่างกายและจิตใจ  ผู้ เ รียนท่ี
ปราศจากความรักใคร่เอาใจใส่ดแูลย่อมสูญเสียลกัษณะส าคญับางอย่าง เช่น การยอมรับตนเอง 
การรู้จักความมีคุณค่าในตนเอง จะท าให้เด็กรู้สึกหวาดกลัว ว้าเหว่ ไม่สบายใจและขาดความ
กระตือรือร้น กลัวท่ีจะเผชิญและเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่   ความรักความเอาใจใส่ผู้ เรียนจึงเป็นสิ่ง
ส าคญัพืน้ฐานและเป็นองค์ประกอบท่ีสนบัสนุนไปสู่ความส าเร็จในการเรียนรู้ 3) ความอบอุ่น 
ปลอดภยัครูควรให้ความอบอุ่น ปลอดภัยแก่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าตนปลอดภยัทัง้ทางกายและ
ทางใจ ไม่ถูกหยิก ทุบตี เฆ่ียนหรือลงโทษทางกาย ขณะเดียวกันก็ไม่ถูกต าหนิ จับผิด ว่ากล่าว  
ถากถาง เยาะเย้ย ดถูกูเหยียดหยามว่าต ่าต้อย ไม่เท่าเทียมกบัผู้สอน ผู้สอนจึงไม่ควรประเมินด้วย
คะแนน จบัผิดตลอดเวลา โดยเฉพาะในเร่ืองของการฝึกหดั การประเมินว่าผิดถกูได้ตก บอ่ยครัง้จะ
ท าให้ผู้ เรียนหวาดกลวั กงัวลใจ กระวนกระวายใจจนสมองไม่ปลอดโปร่งในการเรียนรู้ และมกัท า
อะไรผิดพลาด และการประเมินผลก็ท าได้หลายวิธี เช่น การสงัเกตพฤติกรรม   การท่ีครูไม่ประเมิน
อยา่งรวดเร็ว ด้วยการถกูผิด จะท าให้ผู้ เรียนกล้าตอบ กล้าซกัถาม กล้าแสดงความคิดเห็น  เพราะ
เป็นกระบวนการเรียนรู้ ไม่มีการต าหนิ ลงโทษ  4) ความเป็นอิสระ ครูควรให้ความเป็นอิสระแก่
ผู้ เรียน เพราะเป็นความต้องการ ความอิสระจากบุคคลอ่ืนของผู้ เรียน  ครูควรให้ผู้ เรียนมีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น ออกแบบและท าสิ่งต่าง ๆด้วยตนเอง รู้จักช่วยเหลือ ตดัสินใจเลือกด้วย
ตนเอง บางครัง้ครูอาจจะกลวัว่าผู้ เรียนจะท าไม่ดี ผิดพลาด ไม่เป็นไปตามความต้องการของตน 
พงึระลกึวา่อาจมีผิดพลาดบ้างแตก่ารฝึกหดัก็จะมชท าให้สมบรูณ์ขึน้ และไว้วางใจผู้ เรียน ว่าผู้ เรียน
มีความสามารถมีความคิด แม้จะอ่อนเยาว์ในประสบการณ์และอายุ ก็ไม่ใช่เร่ืองเสียหายหาก
ผู้ เรียนจะตอบผิดหรือไม่สมบรูณ์ หรือท าไม่ได้บ้าง มีค ากล่าวท่ีว่า ส าหรับผู้ เรียน ไม่มีสถานท่ีแห่ง
ใดท่ีท าผิดได้อยา่งปลอดภยัท่ีสดุเทา่ท่ีอยูใ่นสถานศกึษา  เพราะเป็นสถานท่ีท่ีฝึกหดัการเรียนรู้ การ
ลองผิดลองถกู จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือไปสู่สิ่งท่ีสมบรูณ์ 5) ความมีคณุคา่ ครูควรแสดงให้
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ผู้ เรียนรู้สึกว่าตนนัน้มีคณุค่า มีค ากล่าวว่า เด็กท่ีรู้ว่าตนเองมีคณุค่า ก็พร้อมท่ีจะเพิ่มคณุคา่ให้กับ
ตนเอง ครูจึงต้องรู้จักผู้ เรียนเป็นอย่างดี พึงสังเกต พฤติกรรมการพูด การคิด การแสดงออก 
ความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆท่ีเด็กได้มีส่วนร่วม และให้ผลย้อนกลบัอย่างทนัท่วงทีในทางบวก 
การชมเชย การยอมรับ การแสดงความพอใจ ความซาบซึง้ ความช่ืนชมตอ่ผู้ เรียนเป็นสิ่งส าคญัยิ่ง 
ดังค ากล่าวท่ีว่า ผู้ เรียนอาศัยปัญญาเป็นเคร่ืองน าทาง แต่อาศัยอารมณ์เป็นเคร่ืองผลักดัน  
เพราะฉะนัน้การชมเชย การบอกถึงความส าเร็จก็จะท าให้ผู้ เรียนมีก าลังใจในการทุ่มเท เพียร
พยายามและเอาจริงเอาจังกับการเรียน และน าไปสู่ความส าเร็จ ส่วนการพร ่ าบ่นมาก ๆ และ
บ่อยครัง้ ไม่เกิดประโยชน์และไม่จูงใจลูกศิษย์ มีแต่ท าให้อารมณ์เสีย หงุดหงิด ไม่สบายใจ        
เสียก าลงัใจ น าไปสู่ความยุ่งยากและล้มเหลวได้  ครูจึงควรท าตวัเป็นผู้ ท่ีมีความพอใจ ความสุข
ง่าย ไม่ต้องรอผลงานส าเร็จท่ียิ่งใหญ่จึงจะชมเชย ช่ืนชม  เพราะความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่เกิดจาก
ความส าเร็จเล็ก ๆน้อย ๆคอ่ยผสมผสานกนั อย่าลืมท่ีจะชมเชย ยินดีกบัการกระท าของผู้ เรียนและ
ให้การเสริมแรงทางบวก  เพราะค าชมเชย ค าพูดของครูเปรียบเสมือนน า้ทิพย์ชโลมใจ เป็นการ   
บง่บอกวา่ผู้ เรียนมีสิ่งดี ๆ และตระหนกัรู้วา่ตนมีคณุคา่  

การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 “ครู” ต้องเปล่ียนบทบาทเป็น “โค้ช” ด้วย 
เน่ืองจากในปัจจุบัน ความรู้มีมาก ครูจะจัดการอย่างไรเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ให้หมด ผลวิจัย
แนะน าว่าให้สอนเฉพาะท่ีส าคญั ๆ ผู้ เรียนสามารถน าความรู้นัน้ไปบรูณาการและตอ่ยอดได้ ส่วน
ความรู้ท่ีไม่ได้สอน ผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้เอง สิ่งส าคญัในการเรียนการสอนในทศวรรษท่ี 21 คือ ต้อง
เปล่ียนวิธีการของการศกึษา คือเปล่ียนเปา้หมายจาก “ให้ความรู้” ไปสู่ “ให้ทกัษะ”เปล่ียนจาก “ครู
เป็นหลกั” เป็น “ผู้ เรียนเป็นหลกั” (วิจารณ์ พานิช, 2555) สอดคล้องกบั  (นวพร ชลารักษ์, 2558) 
มีความเช่ือมัน่ว่า ความรู้เกิดจากการสร้างขึน้โดยตวัผู้ เรียน ครูต้องมีบทบาทในการจดัการศกึษา  
ประกอบด้วยการจัดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์  การคิดของผู้ เรียน
สอดคล้องกับความจ าเป็น ความต้องการ และความเป็นไปได้ในปัจจุบันของพวกเขา การให้
การศึกษาจึงต้องค านึงถึงการคิดของผู้ เรียนในแต่ละขัน้ตอนของการพฒันาความรู้ และโลกของ
ผู้ เรียนจะถกูสร้างขึน้ และสร้างใหมไ่ปเร่ือย ๆตามประสบการณ์ส่วนตวัของเขา ครูต้องใช้การ “เล่น
เพ่ือรู้” เป็นวิธีการส าคญัในการพฒันาผู้ เรียน 

บทบาทของครูในฐานะผู้กระตุ้นการเรียนรู้ 1) ใช้ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ 
ค าถามท่ีใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้นัน้ ต้องเป็นค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้อธิบาย โดยขึน้ต้นวา่ “ท าไม” หรือ ลงท้ายวา่ “อยา่งไรบ้าง” “อะไรบ้าง” “เพราะอะไร”  2) 
ท าหน้าท่ีเป็นผู้สงัเกต ครูจะต้องคอยสังเกตว่า ผู้ เรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไร ขณะปฏิบตัิ
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กิจกรรมเพ่ือหาทางชีแ้นะ กระตุ้น หรือยบัยัง้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 3) สอนให้ผู้ เรียนเรียนรู้การ
ตัง้ค าถาม เม่ือผู้ เรียนสามารถตัง้ค าถามได้ จะท าให้ผู้ เรียนรู้จกัถามเพ่ือค้นคว้าข้อมูล รู้จกัรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองในเร่ือง ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ 4) 
ให้ค าแนะน าเม่ือผู้ เรียนเกิดข้อสงสัย ครูจะต้องเป็นผู้ คอยแนะน า ชีแ้จง ให้ข้อมูลต่าง ๆ หรือ
ยกตวัอย่างเหตกุารณ์ใกล้ตวัตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียนเช่ือมโยงไปสู่ความรู้ด้าน
อ่ืน ๆในขณะท ากิจกรรมเม่ือผู้ เรียนเกิดข้อสงสยั หรือค าถาม โดยไม่บอกค าตอบ 5) เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนคดิหาค าตอบด้วยตนเอง สงัเกตและคอยกระตุ้นด้วยค าถามให้ผู้ เรียนได้คิดกิจกรรมท่ีอยาก
เรียนรู้และหาค าตอบในสิ่งท่ีสงสยัด้วยตนเอง และ 6) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่าง
อิสระ ตามความคดิและความสามารถของตนเอง เพ่ือให้ผู้ ได้ใช้จินตนาการและความสามารถของ
ตนเองในการคดิสร้างสรรค์อยา่งเตม็ท่ี (วิจารณ์ พานิช, 2555) 

สรุปได้ว่า บทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวยความสะดวก หมายถึง การรับรู้
ของนกัเรียนท่ีมีต่อครูผู้สอนเร่ืองค าแนะน าจากครู  ความช่วยเหลือ การอ านวยความสะดวกจาก
ครู เช่น  ใช้ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้  คอยสงัเกตผู้ เรียน  สอนให้ผู้ เรียนเรียนรู้การตัง้ค าถาม  ให้
ค าแนะน าเม่ือผู้ เรียนเกิดความสงสัย  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง  และเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนสร้างสรรค์ผลงานอยา่งอิสระ 

การวัดบทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก 
จากการประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความ

สะดวก พบว่ามีการวดัตวัแปรนีโ้ดยตรงน้อยมาก ผู้ วิจยัจึงทบทวนการวดัตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
บทบาทของครู สมัพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียน  ดงัเชน่ในงานวิจยัของ (จิราภรณ์ มีสง่า, 2551) 
สร้างแบบวัดบทบาทของครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ท่ียึดผู้ เรียนเป็น
ส าคญั จ านวน 45 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอนได้แก่ขัน้ปฐมนิเทศ  ขัน้ท าความเข้าใจ ขัน้จัด
โครงสร้างแนวคิดใหม่ ขัน้การน าแนวคิดไปใช้ และขัน้การทบทวน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 4 ระดบั  มีช่วงคา่อ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 0.236 ถึง 0.791 มีคา่ความเช่ือมัน่
แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.967 มีนกัวิจยัสร้างแบบวดัสมัพนัธภาพระหว่างครูกับ
นกัเรียนไว้ดงันี ้ในงานวิจยัของ จิตรฐิกานต์  สบายจิตร (2542) สร้างแบบสอบถามสมัพนัธภาพ
ระหวา่งครูประจ าชัน้กบันกัเรียน โดยผู้วิจยัได้ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างครู
ประจ าชัน้กบันกัเรียนของ โสภาพร แก่นเพ็ชร (2530) กมัปนาท ศรีเชือ้ (2534) และนารี  โนกิระ 
(2536)  ซึ่งลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ได้แก่ เป็น
จริงอย่างยิ่ง เป็นจริง  ไม่แน่ใจ ไม่เป็นจริง ไม่เป็นจริงอย่างยิ่ง จ านวน 40 ข้อ มีช่วงค่าอ านาจ
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จ าแนกรายข้อหรือคา่ t  ระหวา่ง 1.93 - 7.09 มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั .86 
ส่วนงานวิจยัของ (จรัสพร ส่งอบุล, 2553) สร้างแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครู 
โดยปรับปรุงมาจากของกมลวัทน์  วันวิชยั (2545) และณัชวดี  จนัทรฟอง(2549) เป็นมาตร
ประเมินคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริงบ้าง จริง จริงน้อย จริงน้อยท่ีสดุ จ านวน 
27 ข้อ มีช่วงค่าอ านาจจ าแนกรายข้อหรือคา่ t  ระหว่าง 2.12 – 9.74 มีคา่ความเช่ือมัน่แบบ
สมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั  .9827 นอกจากนี ้(ศิริลกัษณ์ เนียมนุช, 2553) สร้างแบบสอบถาม
สมัพันธภาพระหว่างนกัเรียนกับครู โดยปรับปรุงมาจากของอรทิพา ส่องสิริ (2548) เป็นมาตร
ประเมินคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริงบ้าง จริง จริงน้อย จริงน้อยท่ีสดุ จ านวน 9 
ข้อ มีช่วงค่าอ านาจจ าแนกรายข้อหรือค่า t ระหว่าง 2.16 – 6.77 มีค่าความเช่ือมั่นแบบ
สมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ .806 ส าหรับในงานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างแบบวดับทบาทของผู้สอน
ในฐานะผู้อ านวยความสะดวกจากนิยามปฏิบตัิการ เป็นแบบวดัมาตรประเมินรวมคา่ มีมาตรวดั 6 
หนว่ย จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงท่ีสดุ”เพ่ือให้เหมาะสมกบัการศกึษาพฤตกิรรมการเรียน 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกกับ
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีศึกษาบทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวย
ความสะดวกและพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองพบว่า มีงานวิจัยท่ีศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวันีโ้ดยตรงค่อนข้างน้อย ผู้ วิจัยจึงทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมัพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียนและพฤตกิรรมตา่ง ๆ ดงันี ้ในงานวิจยัของ  
(อรทยั เจนจิตศิริ, 2557)  ศึกษาปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อการคิดเชิงกลยุทธ์ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 
ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จ านวน 1,925 คน ผลการวิจยั
พบวา่ตวัแปรอิสระระดบัห้องเรียน ตวัแปรสมัพนัธภาพระหว่างครูกบันกัเรียนมีอิทธิพลทางบวกตอ่
การคดิเชิงกลยทุธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  สว่นงานวิจยัของ (วชัรีพร ล้ออทุยั, 2554) 
ศึกษาปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นข้าราชการครูส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 405 คน ผลการวิจยัพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครู ได้แก่ ลกัษณะทาง
กายภาพในท่ีท างาน  สัมพันธภาพระหว่างครูกับผู้ บังคับบัญชา  สัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นกัเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคา่น า้หนกัความส าคญั .109, .065 และ  
.127 ตามล าดบั และลกัษณะทางกายภาพในท่ีท างาน สมัพนัธภาพระหว่างครูกบันกัเรียน ส่งผล
ต่อสมรรถนะประจ าสายงานของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าน า้หนัก
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ความส าคญั .172 และ .178  และ (จิตรฐิกานต์ สบายจิตร, 2542) ศกึษาสมัพนัธภาพระหว่างครู
ประจ าชัน้กับนักเรียน การรับรู้คุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนสงักดัส านกังาน
การประถมศึกษาอ าเภอตระการพืชผล ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 
191 คน พบว่า สมัพนัธภาพระหว่างครูประจ าชัน้กบันกัเรียน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้
คุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการเรียน นักเรียนหญิงมีสัมพันธภาพระหว่างครูประจ าชัน้กับ
นกัเรียน การรับรู้คณุคา่ในตนเอง และพฤตกิรรมการเรียนสงูกวา่นกัเรียนชาย 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยเก่ียวข้อง จะเห็นได้ว่านักเรียนท่ี มี
สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนสูงนัน้  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หรือ
พฤตกิรรมการเรียน ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นีจ้งึคาดวา่นกัเรียนท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวย
ความสะดวกสงู จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านกัเรียนท่ีรับรู้
บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกต ่า 

บรรยากาศการเรียน 
นักเรียนจะประสบความส าเร็จในการเรียน และเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ 

บรรยากาศในชัน้เรียนจดัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่ง ดงัท่ี พอตา บุตรสุทธิวงศ์ (2553) กล่าวว่า 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้ น่าร่ืนรมย์ น่าอยู ่
น่าเรียน โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลงัท่ีสองของนักเรียน หากสามารถจดัสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนให้ดึงดดูใจนักเรียน อยากจะมาเรียน เม่ือได้มาเรียนแล้ว ติดใจ ไม่อยากกลบัไปบ้าน ก็
หมายความได้วา่โรงเรียนนัน้ได้จดัให้มีสิ่งแวดล้อม มีบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ท่ีน่าเรียน ข้อส าคญั
ประการหนึ่งก็คือ บรรยากาศนัน้จะดีเฉพาะบรรยากาศด้านกายภาพแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่
ต้องมีบรรยากาศทางด้านจิตใจด้วย คือครู จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีจิตใจรักเด็ก 
เอาใจใส่ในการอบรม ดแูลเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง จึงจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เตม็ท่ี  

บรรยากาศในการเรียนการสอนแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) บรรยากาศ
ทางกายภาพ ลกัษณะห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศทางกายภาพเหมาะสม ควรเป็นดงันี ้คือห้องเรียนมี
สีสนัน่าดแูละเหมาะสม สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี และสร้างพอเหมาะ ปราศจากเสียงรบกวน
และมีขนาดกว้างขวางเพียงพอกับจ านวนผู้ เรียน  มีบรรยากาศความเป็นอิสระของการเรียน การ
ท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ ตลอดจนการเคล่ือนไหวในกิจกรรมการเรียนการสอนทกุประเภท ห้องเรียน
สะอาดถูกสขุลกัษณะอนามยั เป็นระเบียบเรียบร้อย 2) บรรยากาศทางจิตใจ ผู้สอนและผู้ เรียนมี
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ส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศทางจิตใจร่วมกัน บรรยากาศทางจิตใจมีดังนี  ้ได้แก่ 2.1) 
บรรยากาศความคุ้นเคยหรือความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน บคุลิกภาพของผู้สอน เช่นการ
ยิม้แย้มแจ่มใส การแต่งกายสุภาพ การใช้ค าพูดเหมาะสมน า้เสียงน่าฟัง สิ่งเหล่านีเ้ป็นการเร้าใจ
และดึงดดูความสนใจผู้ เรียน พฤติกรรมการสอนของผู้สอน การสอนท่ีผู้สอนมีความเป็นระชาธิป
ไตย ซึ่งจะท าให้ห้องเรียน ด าเนินการเรียนการสอนด้วยความสนกุและมีชีวิตชีวา  พฤติกรรมการ
เรียนของผู้ เรียน ผู้ เรียนมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศอย่างมากคือการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีก าหนด 
ผู้ เรียนกบัผู้ เรียนรู้จกักนั คุ้นเคยกนั และมีความไว้วางใจต่อกัน มีการถามค าถามโต้แย้งกับผู้สอน
และผู้ เรียนอย่างมีเหตผุลและถูกต้องตามกาลเทศะ 2.2) บรรยากาศท่ีเป็นอิสระคือบรรยากาศท่ี
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีอิสระในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการค้นหาความรู้และ
เน้นการท างานเป็นกลุม่ให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั เป็นบรรยากาศท่ีจะท าให้การ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาและสนกุสนาน 2.3) บรรยากาศท่ีท้าทายคือ บรรยากาศท่ี
ผู้ สอนสร้างให้ผู้ เรียนกระตือรือร้น สนใจ ติดตาม ค้นคว้าศึกษา เช่น การถามค าถามท่ีต้องใช้
ความคิด  การค้นคว้า  การถามเร่ืองราวท่ีทนัสมยัทนัเหตกุารณ์ของประเทศและของโลก  การให้
ท างานท่ียากและซบัซ้อน ตลอดจนบรรยากาศการแข่งขนักนัระหว่างบคุคลหรือระหว่างกลุ่ม 2.4) 
บรรยากาศของการยอมรับนับถือ คือบรรยากาศท่ีผู้ เรียนยอมรับนับถือผู้ สอนในฐานะเป็นผู้ ให้
ความรู้และมีความสามารถทัง้ด้านเนือ้หาและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ท่ีสามารถท าให้ผู้ เรียน
ประสบความส าเร็จคือมีความรู้และสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทัง้ในการท างานและชีวืตประจ าวนั
ได้  2.5) บรรยากาศของการควบคมุ เป็นบรรยากาศท่ีจะท าให้ผู้ เรียนในห้องเรียนมีวินยัในตนเอง 
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบของห้องเรียน โดยผู้ เรียนมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานของตนเอง มีความ
ตรงตอ่เวลาในการเข้าเรียนและออกจากห้องเรียน ตลอดจนตรงตอ่เวลาในการสง่งาน มีวินยัในการ
ประพฤติปฏิบตัิในห้องเรียนอย่างเหมาะสมทัง้การแต่งกาย ภาษาท่าทางตลอดจนวาจาท่ีใช้มี
ความสภุาพและเป็นผู้ มีสมัมาคาราวะ 2.6) บรรยากาศของการกระตุ้นความสนใจ คือผู้สอนท าให้
ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจเพ่ือไปสูเ่ปา้หมายท่ีก าหนดและผู้สอนรู้จกัการให้การเสริมแรงเพ่ือให้ผู้ เรียนเพิ่ม
ความถ่ีของการมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ (พิมพ์พนัธ์ เตชะคปุต์, 2545) สอดคล้องกบั (อชัรา เอิบ
สขุสิริ, 2559)  ท่ีกล่าวว่า ครูต้องค านึงถึงความต้องการของนกัเรียนมากกว่าความต้องการของ
ตนเอง และมีความรับผิดชอบตอ่นกัเรียน บรรยากาศในการเรียนจะดีหรือไม่ขึน้อยู่กบัลกัษณะของ
ครูว่าจะสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนให้เป็นไปในรูปแบบใด ครูต้องตระหนักถึงความส าคญัของ
ห้องเรียน ว่าเป็นสถานท่ีท่ีจะพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ค่านิยมของนักเรียน พยายาม
สนบัสนนุให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มท่ี ได้ลงมือปฏิบตัิมากกว่า
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เป็นผู้ คอยนั่งรับฟังความคิดจากครูเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันต้องใช้แรงจูงใจกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจและมีเจตคติท่ีดีต่อครูและบทเรียน จัดบทเรียนและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับ
พฒันาการของนกัเรียน เรียนแล้วเข้าใจ ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ได้รับการช่ืน
ชมยอมรับให้ก าลังใจจากครูและเพ่ือน จะน าไปสู่การเกิดเจตคติท่ีดีของนักเรียน เกิดความ
รับผิดชอบ สนใจบทเรียนมากขึน้ การสร้างบรรยากาศท่ีให้ความส าคญักบัความรู้สึกของนกัเรียนท่ี
มีตอ่กลุ่มเพ่ือน ครู และโรงเรียน สามารถกระท าได้ดงัตอ่ไปนี ้1) บรรยากาศท่ีมีความใกล้ชิดและ
เป็นกนัเอง เชน่ การยิม้แย้ม ทกัทาย สมัผสัทางกาย เอาใจใส่ สนใจ รู้จกั สีหน้าท่าทางท่ีแสดงออก
ถึงความรักความหวงัดีตอ่นกัเรียน ความสม ่าเสมอ คงเส้นคงวา  2) บรรยากาศท่ีมีความอบอุ่น ครู
แสดงออกถึงความเข้าใจนกัเรียน ช่วยเหลือแนะน าในเร่ืองการเรียนและอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม จะ
ชว่ยให้นกัเรียนรู้สกึไว้วางใจรักครูรักวิชาเรียน และการให้นกัเรียนท ากิจกรรมร่วมกนั ช่วยเหลือกนั 
มีปฏิสมัพนัธ์ทางบวกตอ่กนั จะท าให้เกิดความรักความผกูพนัรู้สึกมัน่คงปลอดภยั  3) บรรยากาศ
ของการยอมรับนบัถือ ครูต้องแสดงให้นกัเรียนแตล่ะคนรู้สึกได้ว่าครูให้การยอมรับเขาในลกัษณะท่ี
เขาเป็นทัง้ข้อดี ข้อจ ากดั รวมถึงภูมิหลงัของเขา พร้อมจะส่งเสริมให้เขาพฒันาขึน้ตามศกัยภาพซึ่ง
ครูอาจปฏิบัติได้ด้วยการแสดงออกถึงการรับฟังนักเรียนด้วยความเข้าใจ ตัง้ใจ สนใจในสิ่งท่ี
นกัเรียนต้องการส่ือให้ครูทราบ แสดงออกถึงความเป็นกันเองไว้วางใจ แม้บางครัง้ค รูอาจไม่เห็น
ด้วยกับความคิดเห็นหรือพฤติกรรมบางอย่างของนักเรียน ครูสามารถบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยใน
ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมนัน้ แต่มิได้หมายความว่าครูไม่ยอมรับในความเป็นตวัเขา การส่ือ
ความหมายให้ผู้ อ่ืนรู้ว่าเขาเป็นท่ียอมรับ จะท าให้เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ น้ เกิด
ความรู้สกึท่ีดีตอ่กนัไว้วางใจกนั 

พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ
นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคญั เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นการเรียนรู้ทกุรูปแบบ เช่น การ
เรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในครอบครัว การเรียนรู้จากกลุ่มเพ่ือน การเรียนรู้จากส่ือประเภทตา่ง ๆ ตลอดจน
การเรียนรู้ในรูปแบบตา่ง ๆท่ีเป็นการเรียนในโรงเรียน และการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้เองนอกโรงเรียน  การ
จดัสภาพแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้ เรียนในการท่ีใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเน้นการ
แก้ปัญหา การค้นคว้าวิจยั การวางแผนและการจัดการ ต้องอาศยัการเรียนรู้ท่ีเป็นการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงต้องใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีอย่างหลากหลาย เพ่ือ
สร้างสรรค์ความรู้ บทบาทของครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกมากกว่าเป็นผู้สอน เน้นให้นกัเรียนเป็น
ผู้ ค้นหาความรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เน้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จดัห้องเรียนให้เหมาะแก่การเรียนรู้ทกุรูปแบบ สามารถใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มพนูขยายขอบเขตการ



  36 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและสนองความต้องการของนักเรียนได้ ดังนัน้
ห้องเรียนจงึความประกอบไปด้วยเทคโนโลยีทกุชนิดท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนการสอนให้
มากท่ีสดุ ควรมีมมุวิชาในแตล่ะกลุม่วิชา ผลงานนกัเรียน กฎระเบียบของห้องเรียน มมุอ่านหนงัสือ 
มมุเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต จดัท าและเก็บส่ือการเรียนการสอนอย่างเป็นระเบียบ  (พอตา 
บตุรสทุธิวงศ์, 2553)  

สรุป  บรรยากาศการ เ รียน  หมายถึ ง  การ รับ รู้ของนัก เ รียน ท่ี มีต่อ
สภาพแวดล้อมรอบ ๆตวัทัง้ในโรงเรียนและบริเวณรอบ ๆโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีนา่สนใจ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์หรือเทคโนโลยีตา่ง ๆท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ สิ่งเหล่านีล้้วนส่งผล
ตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองดงันัน้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี ครู โรงเรียนและ
ผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องต้องจัดสภาพแวดล้อมต่างรวมทัง้บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน 
โดยเฉพาะห้องเรียน ควรจดัให้มีความเหมาะสม ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีทกุชนิดท่ีเอือ้ประโยชน์
ตอ่การจดัการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนกัเรียน  

การวัดบรรยากาศการเรียน  
จากการประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบับรรยากาศการเรียน พบว่ามีนกัวิจยั

ได้สร้างแบบวดัไว้ดงันี ้ในงานวิจยัของ (วิลาศ บญุทองขาว, 2527) สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับ
บรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็นเนือ้หาในแต่ละด้านได้แก่ 
พฤติกรรมของนกัเรียน พฤติกรรมของครู เนือ้หาท่ีใช้สอน วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
การใช้ส่ือการเรียนการสอน และการวดัและการประเมินผล จ านวน 108 ข้อ เป็นมาตรประเมินคา่ 
(Rating Scale) 5 ระดบั คือ ไม่น่าพอใจมาก ไม่น่าพอใจ  น่าพอใจ  น่าพอใจมาก น่าพอใจมาก
ท่ีสดุ มีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่1.75 ขึน้ไป มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั .82 
ส่วนงานวิจยัของ (วินยั ด าสวุรรณ, 2552)  สร้างแบบวดัการรับรู้บรรยากาศห้องเรียน เป็นมาตร
ประเมินคา่ (Rating Scale) 5  ระดบั จากน้อยท่ีสดุไปจนถึงมากท่ีสดุ จ านวน 15 ข้อ มีคา่ความ
เช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั  .819  สว่นงานวิจยัของ กฤตธี สีหมนตรี (2557) สร้างแบบ
วดับรรยากาศในการเรียน เป็นมาตรประเมินคา่ (Rating Scale) 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่
จริงเลย” จ านวน 10 ข้อ แบบวดันีมี้คา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .33 - .68  มีคา่ความ
เช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั .81  การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัสร้างแบบวดับรรยากาศในการ
เรียนตามนิยามปฏิบตักิารเพ่ือให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 
 



  37 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบรรยากาศการเรียนกับพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีผ่านมามีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศตา่ง ๆกบัพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา เช่น  งานวิจยัของ (พรพรรณ บวัทอง, 2557) ศกึษา
สถานการณ์ในการท างานและลักษณะทางจิตท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการท างานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรท่ีมี
หน้าท่ีท างานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ จ านวน 390 คน ผลการวิจัยพบ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบรรยากาศในการวิจยัและแรงจงูใจในการท างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรม
การท างานวิจยัอย่างสร้างสรรค์ทัง้ด้านรวมและด้านย่อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ 
ด้านการริเร่ิมความคิด ด้านการสร้างแนวร่วมมือในการท างานวิจยั และด้านการลงมือปฏิบตัิและ
การน าไปใช้ประโยชน์ ส่วนงานวิจยัของวชัราภรณ์  อมรศกัดิ์ (2556) ศกึษาปัจจยัเชิงเหตแุละผล
ของพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 400 คน ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสวงหาความรู้มาก
พบในกลุ่มนักเรียนท่ีมีความมุ่งมัน่ในการศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์มาก และมีบรรยากาศ
ประชาธิปไตยในชัน้เรียนมาก และบรรยากาศประชาธิปไตยในชัน้เรียนเป็นตวัท านายท่ีส าคญัมาก
ท่ีสุดในการท านายพฤติกรรมแสวงหาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 19.2 ส่วนล าใย          
มากเจริญ(2554) ศกึษาปัจจยัทางจิตสงัคมและความสขุใจท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพของนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาสาขาวิชาการบญัชี  จ านวน  232 คน พบว่านกัศกึษาท่ี
มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมากและรับรู้บรรยากาศท่ีดีในชัน้เรียนมาก มีพฤติกรรมการเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพสูง พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและรับรู้
บรรยากาศท่ีดีในชัน้เรียนกบัพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวม ในกลุ่มนกัศกึษา
ชาย กลุม่วฒุิการศกึษาเดมิมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุม่ก าลงัศกึษาระดบัชัน้ปีท่ี 2 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัเก่ียวข้องกับบรรยากาศการเรียน จะ
เห็นได้ว่านักเรียนท่ีได้รับบรรยากาศทางการเรียนและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมนัน้ จะมี
พฤตกิรรมในด้านตา่ง ๆรวมทัง้พฤติกรรมการเรียนท่ีดีตามไปด้วย ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นีจ้ึงคาดว่า
นกัเรียนท่ีได้รับบรรยากาศการเรียนท่ีเหมาะสมสงู จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเองมากกวา่นกัเรียนท่ีได้รับบรรยากาศการเรียนท่ีเหมาะสมต ่า 
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สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน 
เพ่ือนเป็นบุคคลท่ีนกัเรียนต้องพบเจอประจ าเม่ือเข้ามาเรียนในโรงเรียน ซึ่ง

นกัเรียนท่ีเร่ิมเข้าสูว่ยัรุ่นจะให้ความส าคญักบัเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ จากการประมวลเอกสารพบว่า
มีนกัวิจยัได้ให้ความหมายของค าว่าสมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือนไว้ดงันี ้ วิไลลกัษณ์  ลงักา (2554) 
ให้ความหมายสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนว่า เป็นความสัมพันธ์ท่ีนักเรียนและเพ่ือน
ปฏิบตัิต่อกันทัง้ในและนอกห้องเรียนในการอยู่ร่วมกันกบัเพ่ือนนกัเรียนด้วยกัน มีความห่วงใยซึ่ง
กันและกัน ให้ก าลังใจกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ท ากิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน การให้ความ
ช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันทัง้ทางด้านวิชาการและด้านทั่ว ๆไป ณรัญชญา ภูมิคอนสาร (2555) 
กล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน หมายถึง การแสดงออกของบุคคลอันจะน ามาซึ่งการมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ พึ่งพาอาศยักนัและร่วมมือระหว่าง
กัน  ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ท ากิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน รวมทัง้การ
ยอมรับในความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  

สรุปได้วา่ สมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือน หมายถึง การปฏิบตัิตนของนกัเรียนกบั
เพ่ือนทัง้ในและนอกห้องเรียน แสดงห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมกบัเพ่ือน ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนด้าน
การเรียนและด้านอ่ืน ๆ แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กัน ท ากิจกรรมการ
เรียนร่วมกนั ให้ค าปรึกษา รวมถึงการได้รับการยอมรับและการรู้สกึวา่เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่เพ่ือน 

การวัดสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน 
จากการประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนและ

พฤติกรรมต่าง ๆ พบว่ามีนักวิจัยได้สร้างแบบวัดไว้ดังนี ้ในงานวิจัยของ (อาจารีย์ ช่างประดับ, 
2550)  สร้างแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเ รียนกับเพ่ือน โดยปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลของ ศิริวรรณ  สวุินท์ (2548) และศรินทิพย์  พงษ์ศาศวตั 
(2546) เป็นมาตรประเมินคา่ (Rating Scale) 5  ระดบั จาก จริงท่ีสดุ ถึง จริงน้อยท่ีสดุ จ านวน 15 
ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 3.353  - 9.369  มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา
เท่ากบั .906 ต่อมา  ณรัญชญา ภูมิคอนสาร (2555) ได้น าแบบวดัของอาจารีย์ ช่างประดบั 
(2550) ไปปรับปรุงใช้ ลกัษณะเป็นมาตรประเมินคา่ (Rating Scale) 5  ระดบั จากน้อยท่ีสดุไป
จนถึงมากท่ีสดุ มีจ านวน 15 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .448  - .691 มีคา่ความเช่ือมัน่
แบบสัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ .895 ส่วน วิไลลักษณ์  ลังกา (2554) สร้างแบบสอบถาม
สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพ่ือน โดยปรับปรุงมาจากงานวิจยัของ สุธาสินี  ใจเย็น  (2545) 
พิศดี  มินศิริ (2547) และ พสชนนั  นิรมิตไชยนนท์ (2549) เป็นมาตรประเมินคา่(Rating Scale) 6 
ระดบั ตัง้แตจ่ริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 16 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกราย
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ข้อระหว่าง .381 - .780  มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั .880  ส าหรับการวิจยั
ครัง้นีผู้้วิจยัใช้แบบวดัของ วิไลลกัษณ์  ลงักา (2554) โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีศกึษา 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนกับพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสมัพนัธภาพระหว่าง
เพ่ือนกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง พบว่า มีงานวิจยัท่ีศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างคู่ตวัแปรดงักล่าวค่อนข้างน้อย ผู้ วิจัยจึงทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนกับพฤติกรรมต่าง ๆ ดงันี ้ในงานวิจัยของ (ณรัญชญา ภูมิคอนสาร, 
2555)  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการกบัพฤติกรรมการเลียนแบบของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น นกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 จ านวน 816 คน ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจยัด้านการเปิดรับส่ือ สมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือน การอบรมเลีย้งด ูและความวิตกกงัวล
ตอ่การได้รับการยอมรับ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการเลียนแบบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01และ สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเลียนแบบอย่างไม่ มี
นยัส าคญัทางสถิติ ส่วน (พิชญา สมทรง, 2550) ศกึษาองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 โรงเรียนขนอมพิทยา อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนอมพิทยา อ าเภอขนอม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ปีการศกึษา 2549  จ านวน 188 คน ผลการศกึษาพบว่า องค์ประกอบท่ีมี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 โรงเรียนขนอมพิทยา อ าเภอขนอม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 3 องค์ประกอบโดยเรียงล าดบั
จากองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดไปหาองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลน้อยท่ีสดุ ได้แก่ สมัพนัธภาพ
ระหว่างนกัเรียนกับเพ่ือน สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับครู และบุคลิกภาพ  ส่วนงานวิจยัของ 
พระมหาสชุาติ  ใหมอ่อน (2550) ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต คณะ
มนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นพระนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2549 จ านวน 342 รูป ผลการศกึษา
พบว่า สมัพนัธภาพระหว่างพระนิสิตกับเพ่ือนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนของ
พระนิสิต คณะมนษุยศาสตร์  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ สพุตัรา  ผลรัตนไพบลูย์ 
(2550) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 
โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนระดบัช่วงชัน้
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ท่ี 3 โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ปีการศกึษา 2549 จ านวน 337 คน ผลการศกึษา
พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนสุ
ราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 5 ปัจจัย โดย
เรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีสง่ผลมากท่ีสดุไปหาปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ทศันคติตอ่การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ลกัษณะทางกายภาพในโรงเรียน บคุลิกภาพ สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือน
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ลักษณะชีวสังคมของนักเรียนกับพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
จากการประมวลงานวิจยัต่าง ๆผู้ วิจยัพบว่า การท่ีนกัเรียนจะมีพฤติกรรมการเรียน

หรือพฤตกิรรมท่ีพึงปรารถนาตา่งกนั หรือไม่ ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบคุคลด้านชีวสงัคมบางประการ
มีสว่นร่วมในการอธิบายด้วย  ในงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัจงึน าตวัแปร เพศ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ขนาด
ของโรงเรียน มาเป็นตวัแปรแบง่กลุ่มเพ่ือดวู่า พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ในนกัเรียนท่ีมีลกัษณะชีวสงัคมท่ี
แตกตา่งกนั 

เพศกับพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เพศ หมายถึง เพศของนกัเรียนโดยแบง่ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ เพศชาย และ

เพศหญิง จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องระหว่างเพศกับพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา พบว่ามี
นกัวิชาการได้ศกึษาไว้ ดงัตอ่ไปนี ้งานวิจยัของ (ทิพย์วรรณ สขุใจรุ่งวฒันา ธีรศกัดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, 
2553) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนท่ีดีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3  
สงักัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวดันครปฐม  ผลวิจัยพบว่า
พฤตกิรรมการเรียนท่ีดีของนกัเรียน เม่ือจ าแนกกตามเพศมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  โดยนกัเรียนเพศชายมีระดบัพฤติกรรมการเรียนท่ีดีมากกว่านกัเรียนเพศหญิง  
งานวิจยัของ (วีรนชุ แซ่ฉิน, 2557) ศึกษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเรียนรู้
จากประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชัน้ปีท่ี 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ผลการวิจบัพบว่านกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 3 ท่ีมีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานใน
สถานประกอบการแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากการประมวลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจะเห็นได้ว่า เพศมีอิทธิพลกบัพฤติกรรม
ท่ีพงึปรารถนาตา่ง ๆ ดงันัน้ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจึงคาดว่า เพศน่าจะเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ีได้จากการ
ประเมินผลการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ในภาคเรียนท่ีผ่านมาตามสมุดรายงานผลการเรียนซึ่งมี
คะแนนตัง้แต ่ 0.00 – 4.00 โดยมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องระหว่างผลการเรียนกบัพฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนาของนกัเรียน ดงันี ้ ในงานวิจยัของ (วรทศัน์ วฒันชีวโนปกรณ์, 2555)  ท่ีศกึษาเร่ืองปัจจยั
เชิงเหตทุางจิตและสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี กับกลุ่ม
ตวัอย่างคือนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 2 ถึงชัน้ปีท่ี 4 ซึ่งศึกษาอยู่ในสาขาการผลิตส่ือ
ดิจิตอล แอนิเมชั่น มัลติมีเดีย และเกมส์ จ านวน 424 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีมี
พฤตกิรรมการยอมรับนวตักรรมด้านวิชาการมากคือนกัศกึษาท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนสงู
ในกลุม่ท่ีมีผลการเรียนสงู สว่น (พรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช, 2547) ได้ศกึษาปัจจยัด้านพฤติกรรมการ
เรียนท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษามหาวิทยาลยักรุงเทพ โดยกลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยักรุงเทพ ภาคปกติชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2546 ทัง้หมด 9 คณะจ านวน 
900 คน พบว่า พฤติกรรมการเรียนทุกด้านมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และพฤติกรรมการเรียนด้านแรงจงูใจในการเรียนสามารถท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ทัง้ใน
กลุ่มรวมและในทกุคณะ สอดคล้องกบั (พรศรี บรรณกลุโรจน์, 2547) ศกึษาปัจจยัด้านพฤติกรรม
การเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนลาดปลา
เค้าพิทยาคม พบว่าพฤติกรรมการเ รียนทุกด้านรวมทัง้ด้านความวิตกกังวลในการเรียนมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

จากการประมวลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจะเห็นได้ว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาต่าง ๆ ดังนัน้ในงานวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยจึงคาดว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนา่จะเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ขนาดของโรงเรียนกับพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียน ซึ่งแบ่งตามเกณฑ์ของ

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ขนาดคือ ขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวน
นกัเรียนตัง้แต ่2,500 คนขึน้ไป) ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียนตัง้แต ่1,500 - 2,499 คน) ขนาดกลาง 
(จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 500 -1,499 คน) และขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียนตัง้แต ่1-499 คน) จาก
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องระหว่างขนาดโรงเรียนกบัพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา มีผู้ ได้ศกึษาไว้ ดงันี ้ (สรุชยั 
รุ่งเรืองกลุวนิช, 2558) ศกึษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมรักการอ่านและความคิด
สร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการวิจยัพบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
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อิสระ 3 ตวักบัพฤติกรรมรักการอ่านด้านการอ่านประเภทท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนของนกัเรียน โดย
พบในกลุ่มเพศหญิง และกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วน (พิลาลกัษณ์ ทองทิพย์, 2550) ศกึษาการ
ให้เหตผุลทางสถิติของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ให้เหตผุลทางสถิติดีกว่านกัเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิ .05 

จากการประมวลเอกสารงานวิจัยข้างต้น พบว่าขนาดของโรงเรียนมีความ
เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ดงันัน้ในงานวิจยันีค้าดว่า ตวัแปรขนาดของโรงเรียนน่าจะมี
ความเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา 

การวิจยันีมุ้่งศกึษาปัจจยัเชิงเหตทุัง้ภายในและภายนอกตวับคุคลท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น การท่ีนกัเรียน
ปฏิบตัิตนหรือแสดงออกถึงความสนใจในการปฏิบตัิกิจกรรม อยากเรียนรู้  มีส่วนร่วมกบักิจกรรม
การเรียนการสอน มีความตัง้ใจในการปฏิบัติ กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ทัง้ 3 ด้านซึง่ประกอบด้วย 1) ด้านการก าหนดเปา้หมายและวางแผนการเรียนรู้ หมายถึง 
การแสดงออกของผู้ เรียนใน 2 ลกัษณะ คือ การระดมความคิดด้วยการโต้แย้ง ถกเถียงเพ่ือให้ได้
เปา้หมายหรือประเด็นหวัข้อท่ีจะศกึษา และการวางแผนและก าหนดขอบเขตงานตามแผนเพ่ือให้
บรรลเุปา้หมาย 2)ด้านการลงมือปฏิบตั ิ หมายถึง  การแสดงออกของผู้ เรียนใน 4 ลกัษณะ คือ การ
ลงมือท างานตามแผนด้วยทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การประสานงานระหว่างสมาชิกกลุ่ม 
การแก้ปัญหา และการค้นหาความรู้เพิ่มเติม และ 3)ด้านการทบทวนและน าเสนอ  หมายถึง  การ
แสดงออกของผู้ เรียนใน 2 ลกัษณะ คือ การทบทวนความรู้ท่ีได้จากการปฏิบตัิโดยน าเหตกุารณทัง้
ท่ีส าเร็จและล้มเหลวมาแลกเปล่ียนในชัน้เรียน และการน าเสนอผลงานท่ีได้จากการปฏิบตัิหน้าชัน้
เรียน  

กรอบแนวคิดการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัประยุกต์สร้างจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองของผู้ เรียน (Constructionism) เน่ืองจากทฤษฎีนีส้อดคล้องกับการจัดการเรียนแบบเน้น
ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางและให้ความส าคญักบัการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยทฤษฎีนีมี้สมมติฐาน
ว่าปัจจยัท่ีก าหนดการสร้างการเรียนรู้ของผู้ เรียน ประกอบด้วย ตวัผู้ เรียน ในฐานะผู้สร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Cognitive Constructionism) และการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและสภาพแวดล้อม
อย่างกระตือรือร้น (Social  Constructionism) ดงันัน้ผู้วิจยัจึงก าหนดปัจจยัเชิงเหตขุองพฤติกรรม
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การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยแบง่เป็น กลุ่มปัจจยัด้านจิตลกัษณะของผู้ เรียนและกลุ่ม
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ส่วนตวัแปรในแต่ละกลุ่มปัจจัย ผู้ วิจัยได้คัดเลือกปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมในขอบเขตท่ีใกล้เคียงกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
จากงานวิจยัและปริญญานิพนธ์ ได้แก่ พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน พฤติกรรมตัง้ใจ
เรียน พฤตกิรรมรับผิดชอบ เป็นต้น  จงึได้ตวัแปรเชิงเหตทุัง้ด้านลกัษณะทางจิตและสภาพแวดล้อม
ทางสงัคม นอกจากนีก้ าหนดให้ตวัแปรชีวสงัคมเป็นตวัแปรแบง่กลุม่ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 

ในการวิจัยครัง้นีมี้การทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร 
โดยมีสมมตฐิานเบือ้งต้นวา่จะมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในกลุ่มลกัษณะทางจิต (นิสยัการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเอง) กบัลกัษณะทางสงัคม (บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก   บรรยากาศการ
เรียน ) ท่ีจะส่งผลต่อการแปรปรวนของพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา พบหลักฐานจากผลงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับการตัง้สมมติฐานดงักล่าว เช่น ในงานวิจัยของพรพรรณ บวัทอง(2557) ศึกษา
สถานการณ์ในการท างานและลักษณะทางจิตท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการท างานวิ จัยอย่าง
สร้างสรรค์ของนกัวิจยัในมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มรัตนโกสินทร์ พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบรรยากาศ
ในการวิจยัและแรงจงูใจในการท างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพฤติกรรมการท างานวิจยัอย่างสร้างสรรค์ทัง้
ด้านรวมและด้านยอ่ย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการริเร่ิมความคิด  ด้านการสร้าง
แนวร่วมมือในการท างาน ด้านการลงมือปฏิบัติและน าไปใช้ประโยชน์   สุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช 
(2558)  ศกึษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมรักการอ่านและความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ แรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ  สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเข้าถึงแหลง่การอา่น และการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การอ่านท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมรักการอ่านด้านรวม โดยพบในกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ เกรียง
ศกัดิ์ อบุลไทร (2555) ศกึษาปัจจยัเชิงเหตดุ้านจิตลกัษณะและสถานการณ์ในการท างานของครูท่ี
เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการปลกูฝังอบรมนกัเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผลท่ีมีตอ่
เจตคติของนกัเรียนตอ่พฤติกรรมการปลกูฝังอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู จาก
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ครูท่ีมีคา่นิยมเชิงจริยธรรมสงู ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจาก
คนรอบข้างมาก และครูมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับนักเรียนมาก จะมีพฤติกรรมการปลูกฝังอบรม
นกัเรียนด้านการประหยดัคา่ใช้จ่ายและออมเงินมาก โดยพบพบในกลุ่มครูอายุมาก และกลุ่มครู
อายุราชการมาก ปริญวิทย์ นุราช(2557) ศึกษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ
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เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพและความสขุในการเรียนของนิสิตทนัตแพทย์ พบว่าตวัแปรเจตคติท่ีดี
ต่อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์และสภาพแวดล้อมทางการเรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทนัตแพทย์ด้านย่อย 
2 ด้าน ได้แก่ ความเป็นวิชาชีพและความรู้วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 

นอกจากนีย้งัมีสมมติฐานเบือ้งต้นว่าปัจจยัเชิงเหตหุลายตวัแปรสามารถร่วมกัน
อธิบายพฤติกรรมของบุคคลได้มากกว่าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือน้อยด้าน โดยมีผลการวิจัยท่ี
สนบัสนนุสมมตฐิานดงักลา่ว เชน่ งานวิจยัของพรพรรณ บวัทอง(2557) พบวา่ ตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปร 
ได้แก่ การสนบัสนนุของหวัหน้างาน บรรยากาศในการวิจยั การรับรู้ความสามารถของตนเองเชิง
สร้างสรรค์ การรับรู้ความสามารถด้านการวิจัย แรงจูงใจในการท างานวิจัย เจตคติ ท่ีดีต่อการ
ท างานวิจยัอย่างสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพแบบเปิดกว้างสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการ
ท างานวิจยัอย่างสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 55 ส่วนงานวิจัยของ กฤตธี สีหมนตรี (2557) ศึกษา
สถานการณ์ในการเรียนดนตรีและลักษณะทางจิตท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่าง
รับผิดชอบของเยาวชนในโครงการศึกษาดนตรีส าหรับบุคคลทั่วไป  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าตวัแปร 5 ตวั ได้แก่ เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่าง
รับผิดชอบ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจในตนในการเรียนดนตรี เจตคติท่ีดีต่อความ
รับผิดชอบและบุคลิกภาพแบบแสดงตวั สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่าง
รับผิดชอบได้ร้อยละ 45 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะทางจติ 

นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง                          

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน          

เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบ     

     สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ลักษณะทางสังคม 

บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความ   
     สะดวก                                      
บรรยากาศการเรียน               
สมัพนัธภาพระหวา่งเพื่อน 

 

พฤติกรรมการเรียน 
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ด้านการก าหนดเปา้หมายและ 

วางแผนการเรียนรู้ 
 

ด้านการลงมือปฏิบตัิ   
 

ด้านการทบทวนและน าเสนอ   

ลักษณะชวีสังคม 

เพศ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ขนาดของโรงเรียน 
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นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
1. พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง  การปฏิบตัิตนของผู้ เรียนท่ี

แสดงถึงความสนใจในการปฏิบตัิกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งใน
การวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แบง่ออกเป็น 3 ด้านซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

1.1 ด้านการก าหนดเปา้หมายและวางแผนการเรียนรู้ ว่าหมายถึง การแสดงออกของ
ผู้ เรียนใน 2 ลกัษณะ คือ 1) การระดมความคิดด้วยการโต้แย้ง ถกเถียงเพ่ือให้ได้เป้าหมายหรือ
ประเด็นหัวข้อท่ีจะศึกษา และ 2) การวางแผนและก าหนดขอบเขตงานตามแผนเพ่ือให้บรรลุ
เปา้หมาย ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้สร้างข้อค าถามขึน้ใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับการศกึษาพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แบบวดัมาตรวดั 6 หน่วย  จาก “ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” ถึง “ไม่ปฏิบตัิ
เลย” นักเรียนท่ีได้คะแนนมาก จะมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการ
ก าหนดเปา้หมายและวางแผนการเรียนรู้มากกวา่นกัเรียนท่ีได้คะแนนน้อย 

1.2 ด้านการลงมือปฏิบตัิ  หมายถึง การแสดงออกของผู้ เรียนใน 4 ลกัษณะ คือ 1) 
การลงมือท างานตามแผนด้วยทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  2) การประสานงานระหว่าง
สมาชิกกลุ่ม 3) การแก้ปัญหา และ 4) การค้นหาความรู้เพิ่มเติม   ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้สร้างข้อ
ค าถามขึน้ใหมเ่พ่ือให้เหมาะสมกบัการศกึษาพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แบบ
วดัมีมาตรวดั 6 หน่วย  จาก “ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” ถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” นกัเรียนท่ีได้คะแนนมาก จะมี
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการลงมือปฏิบตัิมากกว่านกัเรียนท่ีได้คะแนน
น้อย 

1.3 ด้านการทบทวนและน าเสนอ  หมายถึง การแสดงออกของผู้ เรียนใน 2 ลกัษณะ 
คือ 1) การทบทวนความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติโดยน าเหตุการณ์ทัง้ท่ีส าเร็จและล้มเหลวมา
แลกเปล่ียนในชัน้เรียน และ 2) การน าเสนอผลงานท่ีได้จากการปฏิบตัิหน้าชัน้เรียน ในการวิจยัครัง้
นีไ้ด้สร้างข้อค าถามขึน้ใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับการศึกษาพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเอง แบบวดัมีมาตรวดั 6 หน่วย จาก “ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” ถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” นกัเรียนท่ีได้
คะแนนมาก จะมีพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการการทบทวนและน าเสนอ  
มากกวา่นกัเรียนท่ีได้คะแนนน้อย 

แม้จะก าหนดความหมายเป็น 3 ด้าน แต่ในการวิเคราะห์ทางสถิติ จะรวมเป็น
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง เน่ืองจากธรรมชาติของตวัแปรพฤติกรรมการเรียน
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แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นตวัแปรท่ีมีลกัษณะขัน้ตอนท่ีตอ่เน่ืองกนัไม่สามารถแยกออกเป็น
ด้านๆได้  

2. นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความพร้อมในการเรียน  
รักท่ีจะเรียนรู้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่และขวนขวายหาความรู้สม ่าเสมอ ส าหรับในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยั
น าแบบวดัของชชัพงศ์ เชือ้สา (2552)  มาปรับปรุงใช้ ทัง้นีผู้้ วิจยัจะดดัแปลงข้อค าถามเพ่ือให้
เหมาะสมกับการศึกษาพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แบบวัดมีมาตรวัด 6 
หน่วย จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย”  นกัเรียนท่ีได้คะแนนสงูกว่าคา่เฉล่ีย แสดงว่ามีนิสยัการ
เรียนรู้ด้วยตนเองมากกวา่นกัเรียนท่ีได้คะแนนต ่ากวา่คา่เฉล่ีย 

3. แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความต้องการของนกัเรียนท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในด้านการเรียน มีความพยายามเอาชนะอุปสรรค รู้จกัแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ไม่ย่อท้อ 
และพร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเองเพ่ือให้บรรลุเปา้หมาย ส าหรับในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้น าแบบวดั
ของจ ารูณ เทียมธรรม (2546) มาปรับปรุงใช้ ทัง้นีผู้้วิจยัจะดดัแปลงข้อค าถามเพ่ือให้ให้เหมาะสม
กับการศึกษาพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แบบวดัมีมาตรวดั 6 หน่วย จาก 
“จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย”  นกัเรียนท่ีได้คะแนนสงูกว่าคา่เฉล่ีย แสดงว่ามีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนมากกวา่นกัเรียนท่ีได้คะแนนต ่ากวา่คา่เฉล่ีย 

4. เจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การท่ีนกัเรียน
ประเมินพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองวา่เป็นเร่ืองท่ีดีหรือไม่ดี มีความชอบ ความ
ไม่ชอบ ความพอใจ ไม่พอใจ และมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบตัิหรือหลีกเล่ียงการปฏิบตัิพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ 
การลงมือปฏิบตัิ  และการทบทวนและน าเสนอ  ส าหรับงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัสร้างแบบวดัเจตคติท่ี
ดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองจากนิยามปฏิบตัิการ ลกัษณะแบบวดัเป็น
แบบมาตรประเมินรวมคา่ 6 หน่วย จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” นกัเรียนท่ีได้คะแนนสงูกว่า
คา่เฉล่ีย แสดงวา่มีเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านกัเรียนท่ี
ได้คะแนนต ่ากวา่คา่เฉล่ีย 

5. บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก หมายถึง การรับรู้ของนกัเรียนท่ีมีต่อ
ครูผู้สอนเร่ืองค าแนะน าจากครู  ความช่วยเหลือ การอ านวยความสะดวกจากครู เช่น  ใช้ค าถาม
กระตุ้นการเรียนรู้  คอยสงัเกตผู้ เรียน  สอนให้ผู้ เรียนเรียนรู้การตัง้ค าถาม  ให้ค าแนะน าเม่ือผู้ เรียน
เกิดสงสัย  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง  และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสร้างสรรค์
ผลงานอย่างอิสระ ส าหรับในงานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างข้อค าถามขึน้ใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับ
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การศกึษาพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แบบวดัมีมาตรวดั 6 หน่วย จาก “จริง
ท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย”  นกัเรียนท่ีได้คะแนนสงูกว่าคา่เฉล่ีย แสดงว่ารับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้
อ านวยความสะดวก มากกวา่นกัเรียนท่ีได้คะแนนต ่ากวา่คา่เฉล่ีย 

6. บรรยากาศการเรียน  หมายถึง การรับรู้ของนกัเรียนท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมรอบ ๆตวั 
ทัง้ในโรงเรียนและบริเวณรอบ ๆโรงเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ ตลอดจน
วสัดอุุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่าง ๆท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ ส าหรับในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัสร้างแบบวดั
ขึน้เอง เพ่ือให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แบบวดัมีมาตรวดั 6 
หนว่ย จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย”นกัเรียนท่ีได้คะแนนสงูกวา่คา่เฉล่ีย แสดงว่ารับรู้บรรยากาศ
การเรียนมากกวา่นกัเรียนท่ีได้คะแนนต ่ากวา่คา่เฉล่ีย 

7. สมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือน หมายถึง การปฏิบตัิตนของนกัเรียนกับเพ่ือนทัง้ในและ
นอกห้องเรียน แสดงห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมกบัเพ่ือน ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนด้านการเรียนและ
ด้านอ่ืน ๆ แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกนั ท ากิจกรรมการเรียนร่วมกัน 
ให้ค าปรึกษา รวมถึงการได้รับการยอมรับและการรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพ่ือน ส าหรับใน
งานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้น าแบบวดัของวิไลลกัษณ์  ลงักา (2554) มาปรับปรุงใช้ แบบวดัมีมาตรวดั 
6 หน่วย จาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย”  นกัเรียนท่ีได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ีย แสดงว่ามี
สมัพนัธภาพระหวา่งเพื่อนมากกวา่นกัเรียนท่ีได้คะแนนต ่ากว่าคา่เฉล่ีย 

8. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนท่ีได้จากการประเมินผล
การเรียนในกลุม่สาระตา่ง ๆ ในภาคเรียนท่ีผา่นมา โดยมีคะแนนตัง้แต ่0.00 – 4.00 

9. ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียน ซึ่งแบง่ตามเกณฑ์ของส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ขนาดคือ ขนาดใหญ่พิเศษ   (จ านวนนกัเรียนตัง้แต ่
2,500 คนขึน้ไป) ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่1,500 – 2,499คน) ขนาดกลาง (จ านวน
นกัเรียนตัง้แต ่500 – 1,499 คน) และขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียนตัง้แต ่1 – 499 คน) 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1. ลกัษณะทางจิต ได้แก่ นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  

เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  และลักษณะทางสังคม  ได้แก่
บทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวยความสะดวก  บรรยากาศการเรียน สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน
สามารถท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ยตามลกัษณะชีวสงัคม 

2. นกัเรียนท่ีมีนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเองสูง  และมีการรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้
อ านวยความสะดวกสงู จะมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง มากกว่านกัเรียนท่ีมี
นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกในลกัษณะ
อ่ืน ๆ ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ยตามลกัษณะชีวสงัคม 

3. นกัเรียนท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู และมีการรับรู้บรรยากาศการเรียนสงู  
จะมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง มากกว่านักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและมีการรับรู้บรรยากาศการเรียนในลกัษณะอ่ืน ๆ ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตาม
ลกัษณะชีวสงัคม 

4. นกัเรียนท่ีมีเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองสงู และมีการ
รับรู้บรรยากาศการเรียนสงู  จะมีพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง มากกว่านกัเรียน
ท่ีมีเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองและมีการรับรู้บรรยากาศการเรียน
ในลกัษณะอ่ืน ๆ ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ยตามลกัษณะชีวสงัคม 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบสหสมัพนัธ์เชิงเปรียบเทียบ (Correlational – 

Comparative Study)  เก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  
ในโรงเรียนสงักัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 33  ในบทนีจ้ะกลา่วถึง  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง การสร้างเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่ม
ตวัอยา่ง มีรายละเอียดดงันี ้

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  ท่ีก าลงัศกึษาใน

ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  จ านวน 85 โรงเรียน รวมจ านวนนกัเรียนทัง้หมด  29,638 คน  
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559)  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่  นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  ท่ีก าลงัศกึษา

ในปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนสงักัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  ผู้ วิจัยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ  Taro  
Yamane (Yamane. 1967) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่อยู่ท่ีร้อยละ  95  และสดัส่วนของความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับให้เกิดขึน้เทา่กบัร้อยละ 5  ซึง่สามารถค านวณได้ดงันี ้ 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁(𝑒2)
 

 
เม่ือ     N = จ านวนประชากรท่ีทราบคา่ 
           n = ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
           e = สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึน้ได้ซึ่งในการศกึษานี ้

ก าหนดให้ เทา่กบัร้อยละ 5 (e=.05) 
จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง หาได้จาก  
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n =    
29,638

1+29,638 (0.05)2 

n =    394.67 
ดงันัน้ จ านวนกลุม่ตวัอยา่งของการศกึษาครัง้นีเ้ทา่กบั  395 คน หรือประมาณ 

400 คน เม่ือได้ขนาดตวัอย่างแล้วจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage 
Sampling) ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การสุม่โรงเรียนในสงักดัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษาเขต 33 ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยสุ่มโรงเรียน จ านวน 4 โรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 
โรงเรียนแนงมดุวิทยาและโรงเรียนบแุกรงวิทยาคม 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างนกัเรียนในแตล่ะโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มแบบชัน้ภูมิอย่าง
มีสดัส่วน(Proportional stratified random sampling) โดยให้ขนาดเป็นชัน้ภูมิ ค านวณสดัส่วน
ตามจ านวนนกัเรียนแตล่ะโรงเรียนในแตล่ะขนาดตามสตูรการค านวณ 

Y =  
𝑛

𝑃
 𝑥 𝑁 

 
เม่ือ Y แทน จ านวนกลุม่เปา้หมายท่ีต้องการเก็บข้อมลู  
      N แทน จ านวนประชากรในแตล่ะกลุม่  
      n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งของแตล่ะกลุม่  
      P แทน ประชากรของกลุม่ประชากรทัง้หมด 

ขัน้ตอนท่ี 3 เม่ือได้สดัส่วนจ านวนกลุ่มตวัอย่างตามท่ีต้องการแล้ว (ตาราง 1) จึงเก็บ
รวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
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ตาราง 1 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามโรงเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน ช่ือโรงเรียน ระดบัชัน้ 
จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นกัเรียน รวม 

จริง สุม่ จริง สุม่ 

ใหญ่พิเศษ 
ประสาท 
วิทยาคาร 

ม. 1 13 1 538 65 
196 ม. 2 15 1 600 65 

ม. 3 16 1 572 66 

ใหญ่ ศีขรภมูิพิสยั 
ม. 1 11 1 400 43 

131 ม. 2 11 1 402 44 
ม. 3 11 1 340 44 

กลาง แนงมดุวิทยา 
ม. 1 3 1 105 15  

45 
 

ม. 2 4 1 118 15 
ม. 3 4 1 165 15 

เล็ก บแุกรงวิทยาคม 
ม. 1 3 1 65 9 

28 ม. 2 3 1 65 9 
ม. 3 3 1 111 10 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า (Summated rating 
scale) มีจ านวนทัง้สิน้  9 แบบวดั ทัง้ท่ีสร้างขึน้มาใหม่ตามนิยามเชิงปฏิบตัิการ ปรับปรุงจากแบบ
วดัท่ีใช้ในงานวิจัยอ่ืน ๆ และน ามาใช้ทัง้ฉบบั  มีรายละเอียดดงันี ้กลุ่มตัวแปรตาม มีแบบวัด
จ านวน 3 แบบวดัประกอบด้วย แบบวดัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการ
ก าหนดเปา้หมายและวางแผนการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการ
ลงมือปฏิบตั ิ พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการทบทวนและน าเสนอ  กลุ่ม
ตัวแปรลักษณะทางจิต มีแบบวัดจ านวน 3 แบบวัดประกอบด้วย แบบวัดนิสยัการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ส่วนกลุ่มตัวแปรลักษณะทางสังคม มีแบบวัดจ านวน 3 แบบวัด
ประกอบด้วย แบบวดับทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก แบบวดับรรยากาศการเรียน 
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แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน นอกจากนัน้ยังมีแบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมของ
นกัเรียน ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับเพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขนาดของโรงเรียน ซึ่งมี
รายละเอียดของแตล่ะแบบวดัดงันี ้

กลุ่มตัวแปรตาม  แบบวัดพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ประกอบด้วยแบบวดัพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 3 ด้าน 

1. แบบวัดพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการ
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ (แบบวดัตอนท่ี 2 ภาคผนวก ข) เป็นแบบวดัท่ีผู้วิจยั
ได้สร้างขึน้ใหม่ตามนิยามเชิงปฏิบตัิการ ข้อค าถามจะเก่ียวกบัการระดมความคิดด้วยการโต้แย้ง
ถกเถียงเพื่อให้ได้เปา้หมายหรือประเดน็หวัข้อท่ีจะศกึษา และการวางแผนและก าหนดขอบเขตงาน
ตามแผนเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย ลกัษณะของมาตรวดัเป็นแบบมาตรประเมินรวมคา่ 6 ระดบั จาก 
“ปฏิบตัมิากท่ีสดุ” ถึง “ไมป่ฏิบตัเิลย”  มีจ านวน  7  ข้อ มีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง 7-42  คะแนน 
ภายหลงัการหาคณุภาพเคร่ืองมือ พบวา่ แบบวดันีมี้คา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  .27 - .82   
มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแบบแอลฟ่าเทา่กบั .85 

เกณฑ์การให้คะแนน เม่ือเป็นข้อความทางบวก ผู้ ตอบจะได้คะแนน  6 
คะแนน ถึง  1 คะแนน  จากค าตอบ “ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” ถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย”  ตามล าดบั  แตถ้่าเป็น
ข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงกนัข้าม 

ตวัอย่างแบบวัดพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการ
ก าหนดเปา้หมายและวางแผนการเรียนรู้ 

0) ฉนัร่วมน าเสนอความคดิเห็นเก่ียวกบัหวัข้อท่ีต้องการศกึษา 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
ปฏิบตัมิาก
ท่ีสดุ 

ปฏิบตัมิาก ปฏิบตัิ
คอ่นข้างมาก 

ปฏิบตัิ
คอ่นข้างน้อย 

ปฏิบตัน้ิอย ไมป่ฏิบตัเิลย 

2. แบบวัดพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการลงมือ
ปฏิบัติ (แบบวัดตอนท่ี 2 ภาคผนวก ข) เป็นแบบวัดท่ีผู้ วิจัยได้สร้างขึน้ใหม่ตามนิยามเชิง
ปฏิบตัิการ ลักษณะของประโยคข้อค าถามจะเก่ียวกับการลงมือท างานตามแผนด้วยทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21การประสานงานระหว่างสมาชิกกลุ่ม  การแก้ปัญหา และการค้นหาความรู้
เพิ่มเติม   ลกัษณะของมาตรวดัเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า แตล่ะประโยคมีมาตรวดั 6 ระดบั 
จาก “ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” ถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย”  มีจ านวน  8  ข้อ มีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง 8-48  
คะแนน ภายหลงัการหาคณุภาพเคร่ืองมือ พบว่า แบบวดันีมี้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง   
.60 - .76  มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแบบแอลฟ่าเทา่กบั .88 



  54 

เกณฑ์การให้คะแนน เม่ือเป็นข้อความทางบวก ผู้ ตอบจะได้คะแนน  6  
คะแนน ถึง  1 คะแนน  จากค าตอบ “ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” ถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” ตามล าดบั  แตถ้่าเป็น
ข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงกนัข้าม 

ตวัอย่างแบบวดัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการลง
มือปฏิบตั ิ  

0) ฉนัลงมือท ากิจกรรมทกุขัน้ตอนตามท่ีวางแผนไว้ 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
ปฏิบตัมิาก
ท่ีสดุ 

ปฏิบตัมิาก ปฏิบตัิ
คอ่นข้างมาก 

ปฏิบตัิ
คอ่นข้างน้อย 

ปฏิบตัน้ิอย ไมป่ฏิบตัเิลย 

3.  แบบวัดพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านทบทวนและ
น าเสนอ (แบบวัดตอนท่ี 2 ภาคผนวก ข) เป็นแบบวัดท่ีผู้ วิจัยได้สร้างขึน้ใหม่ตามนิยามเชิง
ปฏิบตัิการ ลกัษณะของประโยคข้อค าถามจะเก่ียวกับ การทบทวนความรู้ท่ีได้จากการปฏิบตัิโดย
น าเหตกุารณ์ทัง้ท่ีส าเร็จและล้มเหลวมาแลกเปล่ียนในชัน้เรียน และการน าเสนอผลงานท่ีได้จาก
การปฏิบตัหิน้าชัน้เรียน ลกัษณะของมาตรวดัเป็นแบบมาตรประเมินรวมคา่ แตล่ะประโยคมีมาตร
วดั 6 ระดบั จาก “ปฏิบตัิมากท่ีสุด” ถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย”  มีจ านวน 7 ข้อ มีช่วงของคะแนนอยู่
ระหวา่ง  7-42  คะแนน ภายหลงัการหาคณุภาพเคร่ืองมือ พบว่า แบบวดันีมี้คา่อ านาจจ าแนกราย
ข้ออยูร่ะหวา่ง  .48 - .72  มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแบบแอลฟ่าเทา่กบั  .87 

เกณฑ์การให้คะแนน เม่ือเป็นข้อความทางบวก ผู้ ตอบจะได้คะแนน   6  
คะแนน ถึง  1 คะแนน  จากค าตอบ“ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” ถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย”  ตามล าดบั  แตถ้่าเป็น
ข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงกนัข้าม 

ตวัอย่างแบบวัดพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองด้านการ
ทบทวนและน าเสนอ   

0) ฉนัพดูคยุแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท ากิจกรรมกบัเพ่ือนกลุม่อ่ืน 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
ปฏิบตัมิาก
ท่ีสดุ 

ปฏิบตัมิาก ปฏิบตัิ
คอ่นข้างมาก 

ปฏิบตัิ
คอ่นข้างน้อย 

ปฏิบตัน้ิอย ไมป่ฏิบตัเิลย 
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กลุม่ตวัแปรอิสระด้านลกัษณะทางจิต ประกอบด้วย 3 แบบวดั ดงันี ้
แบบวัดนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง (แบบวดัตอนท่ี 3 ภาคผนวก ข) เป็นแบบ

วดัท่ีผู้วิจยัน าแบบวดัของชชัพงศ์ เชือ้สา (2552) มาปรับปรุงใช้ เป็นแบบวดัลกัษณะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนกัเรียนท่ีมีความพร้อมในการเรียน รักท่ีจะเรียนรู้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่และขวนขวายหา
ความรู้สม ่าเสมอ แบบวดัเป็นมาตรประเมินคา่ 6 ระดบัตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย”  มีจ านวน 
12 ข้อ มีชว่งของคะแนนอยู่ระหว่าง 12-72 คะแนน ภายหลงัการหาคณุภาพเคร่ืองมือ พบว่า แบบ
วดันีมี้คา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  .63 - .86   มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแบบแอล
ฟ่าเทา่กบั .95 

เกณฑ์การให้คะแนน เม่ือเป็นข้อความทางบวก ผู้ ตอบจะได้คะแนน  6  
คะแนน ถึง  1 คะแนน  จากค าตอบ “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดบั  แตถ้่าเป็นข้อความ
ทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงกนัข้าม 

ตวัอยา่งแบบวดัแบบวดันิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
0)ฉนักระตือรือร้นหาข้อมลูในเร่ืองท่ีต้องการรู้ 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน  (แบบวัดตอนท่ี 4 ภาคผนวก ข) 
เป็นแบบวดัท่ีผู้วิจยัได้น าแบบวดัของจ ารูณ เทียมธรรม (2546)  มาปรับปรุงใช้ ลกัษณะข้อค าถาม
จะเก่ียวกับความต้องการของนกัเรียนท่ีจะประสบความส าเร็จในด้านการเรียน มีความพยายาม
เอาชนะอุปสรรค รู้จักแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ไม่ย่อท้อ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเองเพ่ือให้บรรลุ
เปา้หมาย แบบวดัเป็นมาตรประเมินคา่ 6 ระดบัตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย”  มีจ านวน  9  ข้อ 
มีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง  9-54  คะแนน ภายหลงัการหาคณุภาพเคร่ืองมือ พบว่า แบบวดันีมี้
คา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  .65 -. 86  มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแบบแอลฟ่า
เทา่กบั .90 

เกณฑ์การให้คะแนน เม่ือเป็นข้อความทางบวก ผู้ ตอบจะได้คะแนน  6  
คะแนน ถึง  1 คะแนน  จากค าตอบ “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดบั  แตถ้่าเป็นข้อความ
ทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงกนัข้าม 

ตวัอยา่งแบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน   
0)ฉนัตัง้ใจเรียนเพ่ือจะได้มีอนาคตท่ีดี 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
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แบบวัดเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(แบบวดัตอนท่ี 5 ภาคผนวก ข) เป็นแบบวดัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ตามนิยามเชิงปฏิบตัิการ ลกัษณะของ
ประโยคข้อค าถามจะเก่ียวกับการท่ีนักเรียนประเมินพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง วา่เป็นเร่ืองท่ีดีหรือไมดี่ มีความชอบ ความไมช่อบ ความพอใจ ไม่พอใจ และมีแนวโน้มท่ีจะ
ปฏิบตัหิรือหลีกเล่ียงการปฏิบตัพิฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทัง้ 3 ด้าน แบบวดั
เป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบัตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย”   มีจ านวน  11  ข้อ มีช่วงของ
คะแนนอยู่ระหว่าง 11-66 คะแนน ภายหลงัการหาคณุภาพเคร่ืองมือ พบว่า แบบวดันีมี้คา่อ านาจ
จ าแนกรายข้ออยูร่ะหวา่ง  .20 - .85  มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแบบแอลฟ่าเทา่กบั .90 

เกณฑ์การให้คะแนน เม่ือเป็นข้อความทางบวก ผู้ ตอบจะได้คะแนน  6  
คะแนน ถึง  1 คะแนน  จากค าตอบ “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดบั  แตถ้่าเป็นข้อความ
ทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงกนัข้าม 

ตวัอยา่งแบบวดัเจตคติท่ีดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
0)ฉนัชอบหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการปฏิบตักิิจกรรม 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

0)ฉนัพอใจในการท ากิจกรรมทกุวิชา 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

0)ฉนัพร้อมจะลงมือปฏิบตังิานตามขัน้ตอนท่ีวางแผนไว้กบัเพ่ือนในกลุม่ 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

 
กลุม่ตวัแปรอิสระด้านลกัษณะทางสงัคม  ประกอบด้วย 3  แบบวดั ดงันี ้

แบบวัดบทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก (แบบวัดตอนท่ี 6 
ภาคผนวก ข) เป็นแบบวดัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ตามนิยามเชิงปฏิบตัิการ ลกัษณะข้อค าถามจะเก่ียวกบั
การรับรู้ของนักเรียนท่ีมีต่อครูผู้ สอนเร่ืองค าแนะน าจากครู  ความช่วยเหลือ การอ านวยความ
สะดวกจากครู เช่น  ใช้ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้  คอยสงัเกตผู้ เรียน  สอนให้ผู้ เรียนเรียนรู้การตัง้
ค าถาม  ให้ค าแนะน าเม่ือผู้ เรียนเกิดสงสยั  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง และเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ แบบวดัเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบัตัง้แต่ “จริง
ท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย”  มีจ านวน  9  ข้อ มีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง 9-54 คะแนน ภายหลงัการ
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หาคณุภาพเคร่ืองมือ พบว่า แบบวดันีมี้คา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .62 - .85  มีคา่ความ
เช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแบบแอลฟ่าเทา่กบั .93 

เกณฑ์การให้คะแนน เม่ือเป็นข้อความทางบวก ผู้ ตอบจะได้คะแนน  6  
คะแนน ถึง  1 คะแนน  จากค าตอบ “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดบั  แตถ้่าเป็นข้อความ
ทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงกนัข้าม 

ตวัอยา่งแบบวดับทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก 
0) ฉนัได้รับค าแนะน าจากครูในการท างานกลุม่ 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

แบบวัดบรรยากาศการเรียน (แบบวดัตอนท่ี 7 ภาคผนวก ข) เป็นแบบวดัท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ประกอบด้วยเนือ้หาเก่ียวกบัการรับรู้ของนกัเรียนท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมรอบ ๆตวั ทัง้
ในโรงเรียนและบริเวณรอบ ๆโรงเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ ตลอดจนวสัดุ
อปุกรณ์หรือเทคโนโลยีตา่ง ๆท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ แบบวดัเป็นมาตรประเมินคา่ 6 ระดบัตัง้แต ่“จริง
ท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย”  มีจ านวน  12  ข้อ มีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง  12-72  คะแนน ภายหลงั
การหาคณุภาพเคร่ืองมือ พบว่า แบบวดันีมี้คา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .69 - .90  มีค่า
ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแบบแอลฟ่าเทา่กบั .96 

เกณฑ์การให้คะแนน เม่ือเป็นข้อความทางบวก ผู้ ตอบจะได้คะแนน  6  
คะแนน ถึง  1 คะแนน  จากค าตอบ “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดบั  แตถ้่าเป็นข้อความ
ทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงกนัข้าม 

ตวัอยา่งแบบวดับรรยากาศการเรียน 
0)โรงเรียนของฉนัมีอปุกรณ์ท่ีเอือ้อ านวยตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน (แบบวดัตอนท่ี 8 ภาคผนวก ข) เป็นแบบ
วดัท่ีผู้วิจยัน าแบบวดัของวิไลลกัษณ์  ลงักา (2554) มาปรับปรุงใช้ ลกัษณะข้อค าถามจะเก่ียวกับ
การปฏิบตัตินของนกัเรียนกบัเพ่ือนทัง้ในและนอกห้องเรียน แสดงห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมกบัเพ่ือน 
ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกัน ท ากิจกรรมการเรียนร่วมกัน ให้ค าปรึกษา รวมถึงการได้รับการยอมรับและการ
รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพ่ือน แบบวดัเป็นมาตรประเมินคา่ 6 ระดบัตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่
จริงเลย” มีจ านวน 10 ข้อ มีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน ภายหลงัการหาคณุภาพ
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เคร่ืองมือ พบว่า แบบวดันีมี้คา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .52 - .89  มีคา่ความเช่ือมัน่แบบ
สมัประสิทธ์ิแบบแอลฟ่าเทา่กบั .93 

เกณฑ์การให้คะแนน เม่ือเป็นข้อความทางบวก ผู้ ตอบจะได้คะแนน  6  
คะแนน ถึง  1 คะแนน  จากค าตอบ “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดบั  แตถ้่าเป็นข้อความ
ทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงกนัข้าม 

ตวัอยา่งแบบวดัสมัพนัธภาพระหวา่งเพื่อน 
0)ฉันกับเพ่ือนมักจะท ากิจกรรมการเรียนด้วยกันและคอยช่วยเหลือกัน

เสมอ 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคม เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะ
พืน้ฐานสว่นบคุคล บางประการของนกัเรียน โดยเตมิค าลงในชอ่งวา่ง และเลือกตอบข้อความท่ีตรง
กบัความเป็นจริง ได้แก่ เพศ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ขนาดของโรงเรียน 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เองและแบบสอบถามท่ีได้ปรับมาจาก
ผู้ อ่ืน ไปหาคณุภาพเคร่ืองมือ ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผู้ วิจยัตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) ของแบบวดัโดยให้ผู้ เช่ียวชาญซึ่งมีคณุวุฒิท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านเนือ้หา
ของตวัแปรท่ีต้องการวดัจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบว่าแบบวดัแตล่ะฉบบัสามารถวดัได้ถกูต้อง
ตรงตามนิยามปฏิบตัิการหรือไม่ ภาษาท่ีใช้เหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างหรือไม่ และพิจารณาความ
คิดเห็นตรงกนัของผู้ เช่ียวชาญ 2 ใน 3 คน คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ความสอดคล้องมากกว่าหรือ
เทา่กบั 0.5 เป็นเกณฑ์การคดัเลือกข้อค าถาม จากนัน้น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนน าไปทดลอง
ใช้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) โดยข้อค าถามมีคา่ IOC อยูร่ะหวา่ง -0.33-1 

2.  การหาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination) การหาคา่อ านาจจ าแนก
ของแบบวดัท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัน าแบบวดัแต่ละฉบบัท่ีได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงแล้วไป
ทดลองใช้กบักลุ่มนกัเรียนท่ีมีความคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 60 คน แล้วมาวิเคราะห์หา
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item - total correlation) โดยเลือก
ข้อท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่.20 ขึน้ไปไว้ใช้ในแบบวดั (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 

3.  การหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัจะหา
หลงัจากการวิเคราะห์หาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อแล้ว จากนัน้เลือกเฉพาะข้อท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ



  59 

และได้รับการปรับปรุงเนือ้หา น ามาหาค่าความเช่ือมัน่ชนิดความสอดคล้องภายใน ด้วยวิธีหาค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s  Alpha  Coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้ 
1. ผู้ วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง

ผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีใช้เป็นสถานท่ีเก็บข้อมลู เพ่ือขออนญุาตเก็บข้อมลูงานวิจยั 
2. ผู้ วิจัยน าแบบวัดไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจาก

เจ้าหน้าท่ีและอาจารย์ในโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
2.1 อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่าง

พร้อมทัง้ยืนยนักบันกัเรียนวา่ ข้อมลูทัง้หมดจะเป็นความลบัและไมมี่ผลกระทบตอ่นกัเรียน 
2.2 ผู้วิจยัเก็บแบบสอบถามคืนและตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลูจากแบบ

วดัทกุฉบบั 
3. น าข้อมลูท่ีได้มาลงรหสัและกรอกข้อมลูลงในคอมพิวเตอร์ 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติโดยก าหนดระดับ

นยัส าคญัท่ีระดบั .05  มีขัน้ตอนการวิเคราะห์ตามล าดบัดงันี ้ 
1. วิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของข้อมลูส่วนบคุคลและตวัแปรท่ีศกึษาด้วยสถิติพืน้ฐาน 

ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย(Mean)  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
2. วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจยั ได้แก่ 

2.1 วิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี  1  

2.2 วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) เม่ือพบ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวัอย่างมีนยัส าคญั .05 จะเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คา่เฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่(Sheffe) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 สมมติฐานข้อท่ี 3 และ
สมมตฐิานข้อท่ี 4 
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การพทัิกษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
งานวิจยันีไ้ด้ผา่นการรับรองการท าวิจยัในมนษุย์จากสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและ

วิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ข้อเสนอการวิจัยท่ีรับรองจริยธรรม : SWUEC/E-220/2560  
การวิจยัไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ สวสัดิภาพ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายหรือจิตใจแก่   
ผู้ ท่ีให้ข้อมลู หลงัจากนัน้ผู้วิจยัท าหนงัสือขออนญุาตแก่โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างเพ่ือท าการเก็บ
ข้อมลู โดยการเก็บข้อมลูจะต้องมีขัน้ตอนหรือข้อชีแ้จงท่ีระบไุว้ในชุดแบบสอบถามอย่างชดัเจนว่า 
ผู้ให้ข้อมลูมีสิทธ์ิในการให้ข้อมลูโดยสมคัรใจและข้อมลูนัน้จะถกูเก็บเป็นความลับ การน าข้อมลูไป
อภิปรายผลหรือเผยแพร่จะกระท าในภาพรวมส าหรับการน าเสนอในรูปผลงานภาพรวมของการ
วิจยัเทา่นัน้ 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย

ตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 33 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบสหสมัพนัธ์เชิงเปรียบเทียบ (Correlational – Comparative Study) 
มีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาตวัท านายส าคญัของพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีลักษณะชีวสังคมต่างๆด้วยกลุ่มตัวแปรลักษณะทางจิตและ
ลกัษณะทางสงัคม  และเพ่ือศกึษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางจิตและลกัษณะทางสงัคมท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมี
ลกัษณะชีวสงัคมตา่งๆ  

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไปนี ้เป็นการเสนอผลตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 4 ข้อ ซึ่ง
มีล าดบัการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

4.1  ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างตามลกัษณะชีวสงัคมของนกัเรียน 
4.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนเพ่ือท านายพฤติกรรมการเรียนแบบ

สร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตวัแปรกลุ่มลกัษณะทาง
จิตและตวัแปรกลุม่ลกัษณะทางสงัคมเป็นตวัท านาย 

4.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองและรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้
อ านวยความสะดวกแตกตา่งกนั 

4.4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนและรับรู้บรรยากาศการ
เรียนแตกตา่งกนั 

4.5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเองและรับรู้บรรยากาศการเรียนแตกตา่งกนั 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในบทนี ้เร่ิมจากลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ลกัษณะของตวัแปรและผลการวเิคราะห์ข้อมลูตามสมมตฐิาน 4 ข้อ  มีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 



  62 

4.1  ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะตัวแปรที่ศึกษา 
ตาราง 2 ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง   
ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง เกณฑ์

แบง่กลุม่ 
คา่ต า่สดุ
และ

คา่สงูสดุ 

จ านวน 
(405 คน) 

ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เพศ ชาย   148 36.5   
 หญิง   257 63.5   

ระดบัชัน้ ม. 1   134 33.1   
 ม. 2   138 34.1   
 ม. 3   133 32.8   

ขนาดโรงเรียน เลก็   30 7.4   
 กลาง   45 11.1   
 ใหญ่   133 32.8   
 ใหญ่พิเศษ   197 48.6   

ผลการเรียนเฉลีย่ 
(GPA) 

มาก 
น้อย 

>3.09 
≤3.09 

3.10-4.00 
1.45-3.09 

225 
180 

55.6 
44.4 

3.09 0.64 

 

การวิจยันีมุ้ง่ศกึษากลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีศกึษาในโรงเรียนสงักดั
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  
ประกอบด้วยชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1, 2 และ 3 มีจ านวนทัง้สิน้ 405 คน  มีลกัษณะชีวสงัคม ดงันี ้ 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเพศหญิง จ านวน 257 คน (ร้อยละ 63.5) เป็นเพศชาย 
จ านวน 148 คน (ร้อยละ 36.5)  ระดบัชัน้ แบง่เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 134 คน 
(ร้อยละ 33.1) นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 138 คน (ร้อยละ 34.1) และนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 133  คน (ร้อยละ 32.8)  ขนาดโรงเรียน  แบง่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 30 คน (ร้อยละ 7.4)  โรงเรียนขนาดกลางจ านวน 45 คน (ร้อยละ 11.1)  โรงเรียนขนาด
ใหญ่ จ านวน 133 คน (ร้อยละ 32.8) และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  จ านวน 197 คน (ร้อยละ 
48.6)   มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ระหว่าง   1.45-4.00   คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.09  โดยแบง่เป็นกลุ่ม
ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่ม (1.45-3.09) มีจ านวน 180 คน  คิดเป็นร้อยละ 
44.4  และกลุม่ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียมากกว่าคา่เฉล่ียของกลุ่ม (3.10-4.00) มีจ านวน 225 คน  คิด
เป็นร้อยละ 55.6   
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กล่าวโดยสรุปพบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีสัดส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 34.1) ส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
(ร้อยละ 48.6)  และมากกวา่คร่ึงมีผลการเรียนเฉล่ียมากกวา่คา่เฉล่ียของกลุม่ (ร้อยละ 55.6) 
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ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีป้ระกอบด้วย ตวัแปรตาม ได้แก่  พฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง  ส่วนตวัแปรอิสระ  ประกอบด้วย กลุ่มตวัแปรลกัษณะทางจิต ได้แก่  นิสยั
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง  กลุ่มตวัแปรลกัษณะทางสงัคม  ได้แก่ บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวย
ความสะดวก  บรรยากาศการเรียน   สมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือน  ซึ่งแต่ละตวัแปรมีคา่เฉล่ีย   ค่า
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดงันี ้

พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง  การปฏิบตัิตนของผู้ เรียนท่ี
แสดงถึงความสนใจในการปฏิบตัิกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ช่วง
คะแนนอยู่ระหว่าง  38 – 120  คะแนน คา่เฉล่ียเท่ากบั 86.96  คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
15.37  โดยผู้ ท่ีได้คะแนนระหว่าง   38 - 86  คะแนน จดัเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองต ่ากว่าค่าเฉล่ีย   ส่วนผู้ ท่ีได้คะแนนระหว่าง  87- 120  คะแนน จัดเป็นผู้ ท่ีมี
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองสงูกวา่คา่เฉล่ีย 

นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความพร้อมในการเรียน  รัก
ท่ีจะเรียนรู้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่และขวนขวายหาความรู้สม ่าเสมอ  ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง  18 – 72  
คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากับ  53.63   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.54  โดยผู้ ท่ีได้คะแนน
ระหว่าง 18 – 53   คะแนน จดัเป็นผู้ ท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองต ่ากว่าค่าเฉล่ีย   ส่วนผู้ ท่ีได้
คะแนนระหวา่ง  54 – 72   คะแนน จดัเป็นผู้ ท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองสงูกว่าคา่เฉล่ีย    

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความต้องการของนักเรียนท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในด้านการเรียน มีความพยายามเอาชนะอุปสรรค รู้จกัแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ไม่ย่อท้อ 
และพร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเองเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย  ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง  17 – 52  คะแนน
คา่เฉล่ียเท่ากบั  39.24   คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.26  โดยผู้ ท่ีได้คะแนนระหว่าง  17 – 
39   คะแนน จัดเป็นผู้ ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าค่าเฉล่ีย   ส่วนผู้ ท่ีได้คะแนน
ระหวา่ง  40 – 52   คะแนน จดัเป็นผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่คา่เฉล่ีย    

เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การท่ีนักเรียน
ประเมินพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองวา่เป็นเร่ืองท่ีดีหรือไม่ดี มีความชอบ ความ
ไม่ชอบ ความพอใจ ไม่พอใจ และมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบตัิหรือหลีกเล่ียงการปฏิบตัิพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ 
การลงมือปฏิบตั ิ และการทบทวนและน าเสนอ  ชว่งคะแนนอยูร่ะหวา่ง 23 – 63   คะแนน คา่เฉล่ีย
เท่ากบั  48.25   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.71   โดยผู้ ท่ีได้คะแนนระหว่าง  23 – 48   
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คะแนน จดัเป็นผู้ ท่ีมีเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองต ่ากว่าคา่เฉล่ีย   
ส่วนผู้ ท่ีได้คะแนนระหว่าง  49 – 63   คะแนน  จดัเป็นผู้ ท่ีมีเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองสงูกวา่คา่เฉล่ีย    

บทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวยความสะดวก หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนท่ีมีต่อ
ครูผู้สอนเร่ืองค าแนะน าจากครู  ความช่วยเหลือ การอ านวยความสะดวกจากครู เช่น  ใช้ค าถาม
กระตุ้นการเรียนรู้  คอยสงัเกตผู้ เรียน  สอนให้ผู้ เรียนเรียนรู้การตัง้ค าถาม  ให้ค าแนะน าเม่ือผู้ เรียน
เกิดสงสยั  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสร้างสรรค์ผลงาน
อย่างอิสระ  ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง  13 – 54  คะแนนคา่เฉล่ียเท่ากบั  41.37   คา่ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 6.33  โดยผู้ ท่ีได้คะแนนระหว่าง   13  –  41  คะแนน จดัเป็นผู้ ท่ีรับรู้บทบาทของ
ครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกต ่ากว่าค่าเฉล่ีย   ส่วนผู้ ท่ีได้คะแนนระหว่าง 42 – 54  คะแนน 
จดัเป็นผู้ ท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกสงูกวา่คา่เฉล่ีย    

บรรยากาศการเรียน  หมายถึง การรับรู้ของนกัเรียนท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมรอบๆตวัทัง้ใน
โรงเรียนและบริเวณรอบๆโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ ตลอดจนวัสดุ
อปุกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้  ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง  19 – 107  คะแนน 
คา่เฉล่ียเท่ากบั  58.50   คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  8.44   โดยผู้ ท่ีได้คะแนนระหว่าง  19 
– 58  คะแนน จดัเป็นผู้ ท่ีรับรู้บรรยากาศในการเรียนต ่ากว่าค่าเฉล่ีย   ส่วนผู้ ท่ีได้คะแนนระหว่าง  
59 – 107  คะแนน จดัเป็นผู้ ท่ีรับรู้บรรยากาศในการเรียนสงูกวา่คา่เฉล่ีย    

สมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือน หมายถึง การปฏิบตัิตนของนกัเรียนกบัเพ่ือนทัง้ในและนอก
ห้องเรียน แสดงห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมกบัเพ่ือน ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนด้านการเรียนและด้าน
อ่ืนๆ แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกัน ท ากิจกรรมการเรียนร่วมกัน ให้
ค าปรึกษา รวมถึงการได้รับการยอมรับและการรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพ่ือน  ช่วงคะแนนอยู่
ระหวา่ง  14 – 60  คะแนน คา่เฉล่ียเทา่กบั  47.79   คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.23  โดยผู้
ท่ีได้คะแนนระหว่าง  14 – 47  คะแนน จดัเป็นผู้ ท่ีมีสมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือนต ่ากว่าค่าเฉล่ีย     
ส่วนผู้ ท่ีได้คะแนนระหว่าง  48 – 60  คะแนน จัดเป็นผู้ ท่ีมีสมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือนสูงกว่า
คา่เฉล่ีย    

 
 



  67 

4.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนเพื่อท านายพฤตกิรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
โดยใช้ตัวแปรกลุ่มลักษณะทางจิตและตัวแปรกลุ่มลักษณะทางสังคมเป็นตัวท านาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้เป็นการแสวงหาตัวท านายส าคญัและปริมาณการท านาย
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สถิติท่ีใช้คือ
การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยใช้
ตวัแปรอิสระ 6 ตวัซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มตวัแปรลกัษณะทางจิต มี 3 ตวั
แปร ได้แก่ นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรม
การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 2) กลุม่ตวัแปรลกัษณะทางสงัคม มี 3 ตวัแปรได้แก่ การรับรู้
บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก บรรยากาศการเรียน สมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือน เพ่ือ
เป็นการตอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ท่ีว่า “ตวัแปรลักษณะทางจิต ได้แก่ นิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
และตัวแปรลักษณะทางสังคม ได้แก่ การรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวยความสะดวก 
บรรยากาศการเรียน สมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือน สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ” การ
วิเคราะห์ข้อมลูในส่วนนีก้ระท าทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ท่ีแบง่ตามลกัษณะชีวสงัคม 3 
ตวัแปร ได้แก่ เพศ ขนาดโรงเรียน ผลการเรียนเฉล่ีย 

ในการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  ตวัแปรอิสระแต่ละตวัต้องไม่สมัพันธ์กันใน
ระดบัสงู กล่าวคือ ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระไม่ควรสงูกว่า 0.8  (Devore & Peck, 1993) 
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาท่ีเรียกว่า ความสมัพนัธ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicollinearity) ดงันัน้ก่อนการ
วิเคราะห์ผู้วิจยัได้วิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระแตล่ะคู ่ด้วยวิธีสหสมัพนัธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) จากผลการวิเคราะห์ดงักล่าว พบว่า 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระแตล่ะคูมี่คา่ไม่เกิน 0.8 และคา่ Tolerance ต้องมี
คา่น้อยกวา่ 0.10 และคา่ VIF ต้องมีคา่ไมเ่กิน 10 (ตาราง 8 ภาคผนวก ก) 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน เพื่อท านายพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่ม
ลักษณะทางจิต ได้แก่ นิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง และตัวแปรกลุ่มลักษณะ
ทางสังคม ได้แก่ การรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก บรรยากาศการ
เรียน และสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนเป็นตัวท านาย 



  68 

 

 
 หม
าย
เห
ต ุ

: ต
วัท
 าน
าย

 6 
ตวั
แป
ร ไ
ด้แ
ก่ 

1 ห
มา
ยถ
ึง น

ิสยั
กา
รเรี
ยน
รู้ด้
วย
ตน
เอ
ง  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   4
 ห
มา
ยถ
ึง บ

ทบ
าท
ขอ
งค
รูใ
นฐ
าน
ะผ
ู้อ า
นว
ยค
วา
มส
ะด
วก
    
    

 

2 ห
มา
ยถ
ึง แ
รง
จงู
ใจ
ใฝ่
สมั
ฤท
ธิ์ท
าง
กา
รเรี
ยน

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   5
 ห
มา
ยถ
ึง บ

รร
ยา
กา
ศก
าร
เรีย

น 
3 ห

มา
ยถ
ึง เ
จต
คต
ิที่ดี
ตอ่
พฤ

ตกิ
รร
มก
าร
เรีย

นแ
บบ

สร้
าง
คว
าม
รู้ด้
วย
ตน
เอ
ง  

    
    

  6
 ห
มา
ยถึ
ง ส

มัพ
นัธ
ภา
พร
ะห
วา่
งเพ

ื่อน
 

ตา
รา
ง 4

 ค
า่ร้
อย
ละ
กา
รท
 าน
าย
 แล

ะล
 าด
บัค
วา
มส
 าค
ญั
ขอ
งต
วัท
 าน
าย
ตา่
งๆ
ขอ
งต
วัแ
ปร
อิส
ระ
 6

 ต
วัแ
ปร
ที่มี
ตอ่
พฤ
ติก
รร
มก
าร
เรีย

นแ
บบ

สร้
าง
คว
าม
รู้

ด้ว
ยต
นเ
อง
ใน
กล
ุม่ร
วม
แล
ะก
ลุม่
ยอ่
ย 



  69 

จากตาราง  4  พบว่า  ในกลุ่มรวม  ตวัแปรลกัษณะทางจิตและตวัแปรลกัษณะ
ทางสงัคมสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อยละ 52.4  
มีตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ได้แก่ นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง เจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเอง และสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน  โดยตวัแปรท่ีเข้าท านายล าดบัแรก ได้แก่  นิสัยการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (ค่าเบต้า .532) เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(คา่เบต้า .170) และสมัพนัธภาพระหวา่งเพื่อน (คา่เบต้า .099)  ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาในกลุม่ยอ่ยตามลกัษณะชีวสงัคม 8  กลุ่ม พบผลดงันี ้ในกลุ่มย่อย
เพศชาย  ตวัแปรลกัษณะทางจิตและตวัแปรลกัษณะทางสงัคมสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรม
การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อยละ 58.7  มีตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเป็นตวัแปรท่ีเข้าท านาย
ล าดบัแรก ได้แก่  นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง (คา่เบต้า .557 ) และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 
(คา่เบต้า .240) ตามล าดบั 

ในกลุ่มย่อยเพศหญิง  ตวัแปรลักษณะทางจิตและตวัแปรลักษณะทางสังคม
สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อยละ 50.9  มีตวัแปร
ส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และเข้าท านายเป็นล าดบัแรกได้แก่ นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง (คา่เบต้า .454) เจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง (ค่าเบต้า .260) และสมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือน 
(คา่เบต้า .110)  ตามล าดบั 

ในกลุ่มย่อยโรงเรียนขนาดเล็ก ตวัแปรลักษณะทางจิตและตวัแปรลักษณะ
ทางสงัคมสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อยละ 39.1  
มีตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และเข้าท านายเป็นล าดบัแรก ได้แก่ นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง (คา่เบต้า .626)  

ในกลุ่มย่อยโรงเรียนขนาดกลาง ตวัแปรลกัษณะทางจิตและตวัแปรลกัษณะ
ทางสงัคมสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อยละ 66.1  
มีตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และเข้าท านายเป็นล าดบัแรก  ได้แก่  นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง(คา่เบต้า .522) และ
บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก (คา่เบต้า  .399) ตามล าดบั 
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ในกลุ่มย่อยโรงเรียนขนาดใหญ่ ตวัแปรลักษณะทางจิตและตวัแปรลักษณะ
ทางสงัคมสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อยละ 35.7  
มีตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และเข้าท านายเป็นล าดบัแรก  ได้แก่   นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง (คา่เบต้า .444) และ
เจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง (คา่เบต้า .212) ตามล าดบั 

ในกลุ่มย่อยโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปร
ลกัษณะทางสงัคมสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อย
ละ 62.2  มีตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  และเข้าท านายเป็นล าดบัแรก ได้แก่ นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง(คา่
เบต้า .555)  เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง (ค่าเบต้า .164) และ
สมัพนัธภาพระหวา่งเพื่อน(คา่เบต้า .143)  ตามล าดบั 

ในกลุ่มย่อยผลการเรียนเฉล่ียน้อย  ตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปร
ลกัษณะทางสงัคมสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อย
ละ 57.1  มีตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเข้าท านายเป็นล าดบัแรก ได้แก่ นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง(คา่
เบต้า .423)   และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน (คา่เบต้า .381)  ตามล าดบั 

ในกลุ่มย่อยผลการเรียนเฉล่ียมาก  ตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปร
ลกัษณะทางสงัคมสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อย
ละ 47.3  มีตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และเข้าท านายเป็นล าดบัแรก ได้แก่  นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง(คา่
เบต้า .472) และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง (ค่าเบต้า .290)  
ตามล าดบั 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน สามารถสรุปได้ดงันี ้ตวัแปร
ส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองในกลุ่มรวมได้แก่ นิสยัการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง และสมัพนัธภาพระหว่าง
เพ่ือน  เม่ือพิจารณาในกลุ่มย่อย  ตามลกัษณะชีวสงัคม พบว่า ตวัแปรท่ีถูกคดัเลือกเข้าสู่สมการ
เป็นอันดบัแรกสูงสุดมี 1 ตวัแปร ได้แก่  นิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยพบในกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม 
ได้แก่  กลุม่เพศชาย  กลุม่เพศหญิง  กลุม่โรงเรียนขนาดเล็ก กลุม่โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียน
ขนาดใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  กลุ่มผลการเรียนเฉล่ียน้อย และกลุ่มผลการเรียนเฉล่ีย
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มาก  และคา่การท านายสงูสดุพบใน  2  กลุม่ คือ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ตวัแปรลกัษณะทางจิต
และตวัแปรลกัษณะทางสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ได้ร้อยละ 66.1  มีตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเข้าท านายเป็นล าดบัแรก  ได้แก่  นิสยัการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และบทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวยความสะดวก ตามล าดบั  กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ  ตวัแปรลกัษณะทางจิตและตวัแปรลกัษณะทางสงัคมสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ร้อยละ 62.2  มีตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเข้าท านายเป็นล าดบัแรก 
ได้แก่ นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง เจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ
สมัพนัธภาพระหวา่งเพื่อน ตามล าดบั 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤตกิรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนท่ีมีนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเองและการรับรู้บทบาท
ของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนน
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามตวัแปรอิสระ 2 ตวัคือ นิสยัการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก (รายละเอียดการแบ่งกลุ่มตวั
แปรดจูากตาราง 3)  จ าแนกตามกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ยท่ีแบง่ตามลกัษณะชีวสงัคม  8  กลุม่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละครัง้  กระท าทัง้ในกลุ่มตวัอย่างโดยรวมและในกลุ่มท่ีแยก
ยอ่ยตามลกัษณะชีวสงัคม  3  ตวัแปร ได้แก่  เพศ  ขนาดโรงเรียน  ผลการเรียนเฉล่ีย (รายละเอียด
การแบง่กลุม่ยอ่ยดจูากตาราง 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูมีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง(ก) และการรับรู้
บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก(ข) แตกตา่งกนัในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 8 กลุม่ 

(สว่นท่ี 1) และคา่เฉล่ียของพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามระดบัของตวัแปร
อิสระท่ีพบอิทธิพลเดี่ยว (สว่นท่ี 2) 
สว่นท่ี 1 

กลุม่ จ านวนคน คา่เอฟ 
นิสยัการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (ก) 

การรับรู้บทบาทของครูในฐานะ
ผู้อ านวยความสะดวก (ข) 

ก X ข 

รวม 405 113.412*** 25.629*** 2.672 
เพศชาย 148 40.123*** 1.710 <1 
เพศหญิง 257 69.003 27.264 6.266* 

โรงเรียนขนาดเล็ก 30 6.322* <1 1.843 
โรงเรียนขนาดกลาง 45 8.711** 13.334*** <1 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 133 13.876*** 9.225** <1 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 197 93.656*** 6.844** 2.596 
ผลการเรียนเฉล่ียน้อย 180 49.143*** 5.077* <1 
ผลการเรียนเฉล่ียมาก 225 50.508 13.376 5.198* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05,  ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01,  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .001 
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สว่นท่ี 2 

กลุม่ 
(สว่นท่ี 2) 

ตวัแปร เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่สงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 
กลุม่รวม นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง สงู  = 92.803 ต ่า  = 78.381 
 การรับรู้บทบาทของครูฯ สงู  = 89.024 ต ่า  = 82.160 
เพศชาย นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง สงู  = 93.945 ต ่า  = 77.059 
เพศหญิง นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การรับรู้บทบาทของครูฯ 
สงู  = 92.184 
สงู  = 89.739 

ต ่า  = 79.021 
ต ่า  = 81.466 

โรงเรียนขนาดเลก็ นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง สงู  = 89.750 ต ่า  = 77.952 
โรงเรียนขนาดกลาง นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การรับรู้บทบาทของครูฯ 
สงู  = 92.654 
สงู  = 93.987 

ต ่า  = 81.412 
 ต ่า  = 80.079 

โรงเรียนขนาดใหญ่ นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การรับรู้บทบาทของครูฯ 

สงู  = 90.420 
สงู  = 89.595 

ต ่า  = 81.483 
ต ่า  = 82.308 

โรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษ นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การรับรู้บทบาทของครูฯ 

สงู  = 94.762 
สงู  = 87.684 

ต ่า  = 75.361 
ต ่า  = 82.439 

ผลการเรียนเฉลีย่น้อย นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การรับรู้บทบาทของครูฯ 

สงู  = 91.834 
สงู  = 86.404 

ต ่า  = 75.831 
ต ่า  = 81.261 

ผลการเรียนเฉลีย่มาก นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การรับรู้บทบาทของครูฯ 

สงู  = 93.208 
สงู  = 90.227 

ต ่า  = 80.924 
ต ่า  = 83.905 

 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองและรับรู้บทบาทของ
ครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกแตกตา่งกนัในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  8 กลุ่ม  (ตาราง 5) พบว่า  
คะแนนพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนิสยั
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกลุ่มย่อย  2   กลุ่ม ได้แก่   กลุ่มเพศหญิงและกลุ่มผลการเรียนเฉล่ียมาก  
เม่ือท าการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียแบบรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’) ผลพบว่า  1) ในกลุ่ม
เพศหญิง (ตารางท่ี 9 ภาคผนวก ก) 1.1) ในหมูน่กัเรียนหญิงชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาท
ของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกสงู  ถ้ามีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองสงู จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรม
การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  มากกว่านกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีนิสยัการเรียนรู้
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ด้วยตนเองต ่า  1.2) ในหมู่นักเรียนหญิงชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้
อ านวยความสะดวกและมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองสงูพร้อมกนั  2  ด้าน  จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรม
การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  มากกว่านกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของ
ครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกต ่าและมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองต ่าพร้อมกัน  2 ด้าน  อาจ
กล่าวได้ว่านกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกสูง  
ในขณะเดียวกนัมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองสูง  จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเองมากท่ีสุด  และนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวย
ความสะดวกต ่า  ในขณะเดียวกนัมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองต ่า  จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเองน้อยท่ีสุด  2) ในกลุ่มผลการเรียนเฉล่ียมาก  (ตารางท่ี 10 
ภาคผนวก ก)  2.1) ในหมู่นกัเรียนผลการเรียนเฉล่ียมากท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวย
ความสะดวกสูง  ถ้ามีนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเองสูง  จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง  มากกวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองต ่า   2.2) 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกและมีนิสยัการ
เรียนรู้ด้วยตนเองสูงพร้อมกัน  2  ด้าน  จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง  มากกว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวยความ
สะดวกต ่าและมีนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเองต ่าพร้อมกัน  2 ด้าน  อาจกล่าวได้ว่านักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกสงู  ในขณะเดียวกนัมีนิสยั
การเรียนรู้ด้วยตนเองสูง  จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด  
และนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกต ่า  ใน
ขณะเดียวกนัมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองต ่า  จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเองน้อยท่ีสดุ      

เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง  แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวัทัง้ 2 ตวัคือ นิสัยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .001  (ตาราง 5  สว่นท่ี 1)กลา่วคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีนิสัยการเรียนรู้
ด้วยตนเองสงู มีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้นท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองต ่า  เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉล่ีย   92.803  และ 78.381  
ตามล าดบั   นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกสงู 
มีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีรับรู้
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บทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวยความสะดวกต ่า  เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉล่ีย  89.024  และ   
82.160  ตามล าดบั  (ตาราง  5 ส่วนท่ี 2)  ในกลุ่มย่อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง  แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (ตาราง 5 ส่วนท่ี 1) 
กล่าวคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองสูง มีพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ต ่า พบผลในทุกกลุ่มย่อย  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวย
ความสะดวกสงู มีพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกต ่า  พบผลในทกุกลุ่มย่อย  ยกเว้นกลุ่ม
เพศชาย  และกลุม่โรงเรียนขนาดเล็ก 

สรุปได้ว่า พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองและการรับรู้บทบาทของครู
ในฐานะผู้อ านวยความสะดวก กับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ในกลุ่มเพศ
หญิงและกลุม่ผลการเรียนเฉล่ียมาก  โดยนกัเรียนท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองสงูและรับรู้บทบาท
ของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกสงู เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง
มากกว่านกัเรียนท่ีมีลักษณะตรงกันข้าม   นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเองมาก คือ นกัเรียนท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองสงู  พบผลเดน่ชดัทกุกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
นอกจากนีย้งัพบว่านกัเรียนท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกสงู จะมีพฤติกรรม
การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากเช่นกนั พบผลเดน่ชดัในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  6 กลุ่ม 
ได้แก่ เพศหญิง  โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ผลการเรียน
เฉล่ียน้อย และผลการเรียนเฉล่ียมาก 

 
4.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤตกิรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนและรับรู้
บรรยากาศการเรียนแตกต่างกัน   
 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนน
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามตวัแปรอิสระ 2  ตวัคือ  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและบรรยากาศการเรียน (รายละเอียดการแบง่กลุ่มตวัแปรดจูากตาราง 3)  จ าแนก
ตามกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ยท่ีแบง่ตามลกัษณะชีวสงัคม  8  กลุม่ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละครัง้  กระท าทัง้ในกลุ่มตวัอย่างโดยรวมและในกลุ่มท่ีแยก
ยอ่ยตามลกัษณะชีวสงัคม  3 ตวัแปร ได้แก่  เพศ  ขนาดโรงเรียน  ผลการเรียนเฉล่ีย (รายละเอียด
การแบง่กลุม่ยอ่ยดจูากตาราง 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูมีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน (ก) และ
บรรยากาศการเรียน (ข) แตกตา่งกนัในกลุม่รวมและกลุ่มยอ่ย 8  กลุม่ (สว่นท่ี 1) และคา่เฉล่ียของ
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบอิทธิพลเดี่ยว 
(สว่นท่ี 2) 
สว่นท่ี  1 

กลุม่ จ านวนคน คา่เอฟ 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน (ก) 

บรรยากาศการเรียน
(ข) 

ก X ข 

รวม 405 102.674*** 4.112* <1 
เพศชาย 148 50.392*** 3.272 1.252 
เพศหญิง 257 48.019*** 1.507 <1 

โรงเรียนขนาดเล็ก 30 1.642 <1 <1 
โรงเรียนขนาดกลาง 45 15.602*** 2.750 1.007 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 133 20.139*** 1.079 2.498 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 197 79.099*** <1 1.091 
ผลการเรียนเฉล่ียน้อย 180 56.312*** 1.980 <1 
ผลการเรียนเฉล่ียมาก 225 36.073*** 1.006 <1 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05,  **  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01,  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .001 
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สว่นท่ี 2 

กลุม่ 
 

ตวัแปร เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่สงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 

กลุม่รวม แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 
บรรยากาศการเรียน 

สงู  = 94.023 
สงู  = 88.265 

ต ่า  = 79.627 
ต ่า  = 85.385 

เพศชาย แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  สงู  = 95.803   ต ่า  = 79.290 
เพศหญิง แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  สงู  = 92.987   ต ่า  = 80.217 

โรงเรียนขนาดกลาง แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  สงู  = 94.857   ต ่า  = 79.345 
โรงเรียนขนาดใหญ่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  สงู  = 93.036  ต ่า  = 81.931 
โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  สงู  = 95.709  ต ่า  = 77.181 

ผลการเรียนเฉล่ียน้อย แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  สงู  = 93.091  ต ่า  = 76.569 
ผลการเรียนเฉล่ียมาก แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  สงู  = 94.603  ต ่า  = 83.182 

 

จากตาราง 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  พิจารณาตามตวัแปรอิสระทีละ 2 ตวัแปร คือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและบรรยากาศการเรียน ทัง้ในกลุ่มนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นโดยรวมและใน
กลุม่ยอ่ย   โดยแบง่ตวัแปรอิสระออกเป็น  2  ระดบัด้วยคา่เฉล่ีย เป็นกลุ่มสงูกว่าคา่เฉล่ียและกลุ่ม
ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย มีตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  พบผลว่า 
คะแนนพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนและบรรยากาศการเรียนทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 

เม่ือพิจารณาตามตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า  คะแนนพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวัทัง้ 2 ตวัคือ แรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนและบรรยากาศการเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และ .05 
ตามล าดบั (ตาราง 8 ส่วนท่ี 1) กล่าวคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงู มีพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้นท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉล่ีย  94.023  และ  
79.627   ตามล าดบั   นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีรับรู้บรรยากาศการเรียนสูง มีพฤติกรรม
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การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีรับรู้บรรยากาศการ
เรียนต ่า  เปรียบเทียบระหวา่งคา่เฉล่ีย  88.265 และ 85.385  ตามล าดบั(ตาราง 6 สว่นท่ี 2) 

เม่ือพิจารณาตามตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มย่อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวัเช่นเดียวกนั(ตาราง 
8 ส่วนท่ี 1) กล่าวคือ  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง มี
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นท่ี มี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  พบผลในทกุกลุม่ยอ่ย  ยกเว้นกลุม่โรงเรียนขนาดเล็ก  

สรุปได้วา่ ไมพ่บปฏิสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนและบรรยากาศการ
เรียนกบัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองทัง้ในกลุ่มรวมและทกุกลุ่มย่อย  นกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมาก คือ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู พบผลเดน่ชดัในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
ได้แก่ กลุ่มเพศชาย  กลุ่มเพศหญิง  กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง  กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่   กลุ่ม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  กลุม่ผลการเรียนเฉล่ียน้อย และกลุม่ผลการเรียนเฉล่ียมาก   

 
4.5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤตกิรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนท่ีมีเจตคตท่ีิดีต่อพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเองและรับรู้บรรยากาศการเรียนแตกต่างกัน   
 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนน
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามตวัแปรอิสระ 2  ตวัคือ  เจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองและบรรยากาศการเรียน (รายละเอียดการ
แบง่กลุม่ตวัแปรดจูากตาราง 3)  จ าแนกตามกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยท่ีแบง่ตามลกัษณะชีวสงัคม  8  
กลุม่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละครัง้  กระท าทัง้ในกลุ่มตวัอย่างโดยรวมและในกลุ่มท่ีแยก
ยอ่ยตามลกัษณะชีวสงัคม  3 ตวัแปร ได้แก่  เพศ   ขนาดโรงเรียน  ผลการเรียนเฉล่ีย (รายละเอียด
การแบง่กลุม่ยอ่ยดจูากตาราง 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูมีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีเจตคติท่ีดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง(ก) และบรรยากาศการเรียน(ข) แตกตา่งกนัในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 8  กลุม่ 

(สว่นท่ี 1) และคา่เฉล่ียของพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามระดบัของตวัแปร
อิสระท่ีพบอิทธิพลเดี่ยว (สว่นท่ี 2) 
สว่นท่ี 1 

กลุม่ จ านวนคน คา่เอฟ 
เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง(ก) 

บรรยากาศการ
เรียน(ข) 

ก X ข 

รวม 405 83.867*** <1 1.918 
เพศชาย 148 18.445*** 1.383 1.127 
เพศหญิง 257 65.552*** <1 1.022 

โรงเรียนขนาดเล็ก 30 <1 <1 <1 
โรงเรียนขนาดกลาง 45 5.312* <1 <1 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 133 20.952*** <1 <1 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 197 63.005*** <1 <1 
ผลการเรียนเฉล่ียน้อย 180 8.195** 3.513 <1 
ผลการเรียนเฉล่ียมาก 225 70.471*** <1 2.619 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05,  **  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01,  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .001 
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สว่นท่ี 2 

กลุม่ 
 

ตวัแปร เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่สงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 

กลุม่รวม เจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการเรียนฯ สงู  = 94.714 ต ่า  = 80.640 
เพศชาย เจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการเรียนฯ สงู  = 94.363 ต ่า  = 82.153 
เพศหญิง เจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการเรียนฯ สงู  = 94.921 ต ่า  = 79.968 
โรงเรียนขนาดกลาง เจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการเรียนฯ สงู  = 97.083 ต ่า  = 83.951 
โรงเรียนขนาดใหญ่ เจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการเรียนฯ สงู  = 94.476 ต ่า  = 81.833 
โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ 

เจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการเรียนฯ สงู  = 95.873 ต ่า  = 78.471 

ผลการเรียนเฉล่ียน้อย เจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการเรียนฯ สงู  = 88.544 ต ่า  = 80.009 
ผลการเรียนเฉล่ียมาก เจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการเรียนฯ สงู  = 96.760 ต ่า  = 81.520 

 

จากตาราง 7  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง พิจารณาตามตวัแปรอิสระทีละ 2  ตวัแปร คือ เจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองและบรรยากาศการเรียน  ทัง้ในกลุ่มนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นโดยรวมและในกลุม่ยอ่ย โดยแบง่ตวัแปรอิสระออกเป็น  2  ระดบัด้วยคา่เฉล่ีย 
เป็นกลุ่มสูงกว่าคา่เฉล่ียและกลุ่มต ่ากว่าค่าเฉล่ีย มีตวัแปรตามคือ พฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง พบผลว่า คะแนนพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองไม่แปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองและ
บรรยากาศการเรียนทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 

เม่ือพิจารณาตามตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มรวม พบว่า  คะแนนพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระเพียงตวัเดียวคือ เจตคติท่ีดี
ตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  (ตาราง 
7 สว่นท่ี 1)กลา่วคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีเจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองสูง มีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง มากกว่านักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองต ่า   
เปรียบเทียบระหวา่งคา่เฉล่ีย  94.714  และ  80.640  ตามล าดบั(ตาราง 7 สว่นท่ี 2) 
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เม่ือพิจารณาตามตวัแปรอิสระทีละตวั ในกลุ่มย่อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวัเช่นเดียวกนั (ตาราง 
7 สว่นท่ี 1)กลา่วคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีเจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองสูง มีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองต ่า  พบผลใน
ทกุกลุม่ยอ่ย  ยกเว้นกลุม่โรงเรียนขนาดเล็ก 

สรุปได้ว่า  ไม่พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเองและบรรยากาศการเรียนกบัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองทัง้ในกลุ่ม
รวมและทกุกลุม่ยอ่ย  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเองสูง พบผลเด่นชดัในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มเพศชาย  กลุ่มเพศหญิง  กลุ่ม
โรงเรียนขนาดกลาง  กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่   กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  กลุ่มผลการเรียน
เฉล่ียน้อย และกลุม่ผลการเรียนเฉล่ียมาก 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง  “ปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้

ด้วยตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 33”  เป็นการวิจยัประเภทสหสมัพนัธ์เชิงเปรียบเทียบ (Correlational-Comparative Study) มี
ความมุง่หมายของการวิจยั  2  ประการคือ ประการแรก เพ่ือศกึษาตวัท านายส าคญัของพฤติกรรม
การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีลกัษณะชีวสงัคมตา่งๆ
ด้วยกลุม่ตวัแปรลกัษณะทางจิตและลกัษณะทางสงัคม  และ ประการท่ีสอง เพ่ือศกึษาปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะทางจิตและลกัษณะทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมีลกัษณะชีวสงัคมต่างๆ  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั
ครัง้นีไ้ด้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ท่ีก าลงัศกึษาในปีการศกึษา 2560 ในโรงเรียนสงักดั
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 33  จ านวน  
405  คน   กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มี
สดัส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 34.1) ส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (ร้อยละ 48.6)  และ
มากกวา่คร่ึงมีผลการเรียนเฉล่ียมาก (ร้อยละ 55.6) 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับแบ่งออกเป็นแบบสอบถามลักษณะชีวสังคมของผู้ ตอบ
แบบสอบถามและแบบวดัจ านวน  7 แบบวดั ได้แก่  แบบวดัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเอง แบบวดันิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง  แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดั
เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แบบวดัการรับรู้บทบาทของครูใน
ฐานะผู้อ านวยความสะดวก แบบวดับรรยากาศการเรียน และแบบวดัสมัพนัธภาพระหวา่งเพื่อน 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการศกึษา  ผู้วิจยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ  
คา่เฉล่ีย  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน และ
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของตวัแปรตามท่ีมีตวัแปรอิสระแตกตา่งกนั
ด้วยสถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 

ในบทนีเ้ป็นการสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลตามสมมติฐาน รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ มี
รายละเอียด ดงันี ้
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การสรุปและอภปิรายผลตามสมมตฐิาน  
จากการประมวลแนวคดิทฤษฎีและทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการ

เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดงัปรากฎในบทท่ี  2 ท าให้สามารถตัง้สมมติฐานในการวิจยัได้ 
จ านวน 4 ข้อ ซึ่งผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงอนมุานและสรุปผลตามสมมติฐานในแตล่ะ
ข้อดงันี ้

การสรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิานข้อที่ 1  
สมมติฐานข้อท่ี 1 ระบุว่า  “ลกัษณะทางจิต ได้แก่ นิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
และลกัษณะทางสงัคม ได้แก่ บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก  บรรยากาศการเรียน 
สมัพันธภาพระหว่างเพ่ือน  สามารถท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองได้
อยา่งมีนยัส าคญัทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ยตามลกัษณะชีวสงัคม” 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน เพ่ือหาตวัแปรท านายท่ีส าคญั เพ่ือ
ท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  ใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม พบว่าในกลุ่มรวม ตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤติกรรม
การเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ได้แก่  นิสยัการเรียนรู้
ด้วยตนเอง   เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง และสัมพันธภาพ
ระหว่างเพ่ือนสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ร้อยละ  
52.4  เม่ือพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบว่า ค่าการท านายสูงสุดพบในกลุ่ม
โรงเรียนขนาดกลาง  ตวัแปรส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ได้แก่  นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองและบทบาทของครูในฐานะผู้
อ านวยความสะดวก สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ร้อย
ละ  66.1 (ภาพประกอบ 2) 
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1,3,6  (ท านายได้  52.4%ในกลุม่รวม) 

1,2  (ท านายได้ 58.7% ในกลุม่เพศชาย)  

1,3,6   (ท านายได้ 50.9%ในกลุม่เพศหญิง) 

1  (ท านายได้ 39.1% ในกลุม่โรงเรียนขนาดเล็ก)  

1,4  (ท านายได้  66.1% ในกลุม่โรงเรียนขนาดกลาง) 

1,3  (ท านายได้ 35.7% ในกลุม่โรงเรียนขนาดใหญ่) 

1,3,6  (ท านายได้  62.2% ในกลุม่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ) 

1,2    (ท านายได้  57.1% ในกลุม่ผลการเรียนเฉลี่ยน้อย) 

1,3   (ท านายได้ 47.3% ในกลุม่ผลการเรียนเฉลี่ยมาก)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ผลการท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นทัง้ในกลุ่มรวมและกลุม่ยอ่ย โดยใช้ตวัแปรกลุม่ลกัษณะทางจิตและตวัแปร

กลุม่ลกัษณะทางสงัคม 
 
จึงสรุปได้ว่า  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นสนับสนุนสมมติฐานข้อท่ี 1 เพียง

บางส่วน 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู สามารถอภิปรายได้ดงันี ้
ตวัแปรท่ีถกูคดัเลือกเข้าสู่สมการเป็นอนัดบัแรกสงูสุดมี 3 ตวัแปร ได้แก่  นิสยัการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง  เจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองและสมัพนัธภาพ
ระหวา่งเพ่ือน  โดยนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นตวัท านายส าคญัท่ีเข้าสู่สมการเป็นอนัดบัแรกซึ่ง
พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกบัผลการศกึษาท่ีผ่านมาดงัเช่น  งานวิจยั
ของพสชนนั นิรมิตไชยนนท์ (2549) ท่ีศึกษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ผลการวิจยัพบว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง เป็นตวัท านายท่ีมีอิทธิพลสงูท่ีสดุในการท านายการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิต
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (คา่เบต้า = .489) และปัจจยั
ลกัษณะทางจิต ได้แก่ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  การรับรู้ความสามารถของตน 
และปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ การเป็นแบบอยา่งด้านการเรียนรู้ และบทบาทของอาจารย์ในการเป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ สามารถร่วมกันท านายการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตได้
ร้อยละ  68.900 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001    และงานวิจยัของวนัวิสา สรีระศาสตร์ 
(2555) ศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตดุ้านสถานการณ์ทางสงัคม และการมีภูมิคุ้มกันทางจิตท่ีเก่ียวข้อง
กับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย พบผลว่า จากผลการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณูแบบมีล าดบัขัน้ พบว่า จิตลกัษณะเดิมท่ีส าคญั สามารถท านายพฤติกรรมการใช้

ลักษณะทางจิต 

1. นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

2. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 

3. เจตคติที่ดีตอ่พฤติกรรมการเรียน แบบสร้าง     

    ความรู้ด้วยตนเอง   
ลักษณะทางสังคม 

4. บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก   

5.บรรยากาศการเรียน 

6.สมัพนัธภาพระหวา่งเพ่ือน 

 

 

พฤติกรรมการเรียนแบบ

สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
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อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภยั แตล่ะด้านทัง้ 3 ด้าน ได้เพิ่มเติมอย่างมีนยัส าคญัจาก
ตวัท านายตาม K-A-P Model คือ ความรู้เก่ียวกบัการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภยั 
และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย โดยสามารถเพิ่ม
ปริมาณการท านายได้ 4.1, 22.4 และ 6.8 ตามล าดบั     จะเห็นได้วา่นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น
ตัวแปรท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม ท่ีพึงปรารถนา  เน่ืองจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น
กระบวนการท่ีเกิดจากภายในตวัผู้ เรียน ท่ีผู้ เรียนได้ใช้ความคิดริเร่ิมและด าเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   มีความเป็นตวัของตวัเองไม่ขึน้กบัใครและสามารถน าตนเอง  ควบคมุด าเนินกระบวนการ
เรียนรู้เร่ืองท่ีตนเองสนใจได้ส าเร็จ เลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เรียนรู้ในสิ่งท่ีตนเองสนใจ 
โดยมีปัจจยัทางด้านการเรียนการสอนเป็นสิ่งท่ีคอยส่งเสริมให้การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองประสบ
ผลส าเร็จ (Knowles, 1975) กลา่วคือเม่ือนกัเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากครูท่ีรับบทบาทเป็นผู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ก็จะส่งผลให้มี
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึน้ 

สว่นตวัแปรเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เป็นตวัท านาย
ส าคญัในการท านายพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยบาง
กลุม่  สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีผา่นมา เชน่ งานวิจยัของกฤตธี สีหมนตรี (2557) ศกึษาสถานการณ์
ในการเรียนดนตรีและลกัษณะทางจิตท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบของ
เยาวชนในโครงการศกึษาดนตรีส าหรับบคุคลทัว่ไป  วิทยาลยัดริุยางคศิลป์มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี
พบวา่เจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบ  เป็นตวัท านายส าคญัท่ีเข้าสู่สมการ
เป็นอนัดบัแรกและอนัดบัรองลงมา  ในการท านายพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบทัง้
ด้านรวมและด้านย่อย 3 ด้าน  ธีรพงศ์ บ าเพ็ญทาน (2558)  ศกึษาสถานการณ์ทางสงัคมและจิต
ลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีของนกัเรียนวิชาเอกดนตรีระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย   พบว่าจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน  เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมใฝ่รู้
ใฝ่เรียนดนตรี  เป็นตวัแปรท่ีเข้าสู่สมการท านายเป็นอนัดบัแรกมากท่ีสดุ  ในการท านายพฤติกรรม
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีในชัน้เรียน   งานวิจยัของจีรพฒัน์  ศิริรักษ์ (2555) ท่ีศกึษาลกัษณะสถานการณ์
ในโรงเรียน  ครอบครัว และจิตพอเพียงท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  พบว่า  ตวัแปรเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบ เป็นตวัท านายส าคัญ
อนัดบัแรก ในการท านายพฤติกรรมรับผิดชอบทัง้ 2 ด้านประกอบด้วย  ด้านพฤติกรรมพัฒนา
ตนเองด้านการเรียน  สามารถท านายสูงสุดในกลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่า ท านายได้ร้อยละ  
22.90  และด้านพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชมุชน  สามารถท านายสงูสดุในกลุ่ม
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นกัเรียนท่ีมีเศรษฐกิจครอบครัวต ่า  ท านายได้ร้อยละ  21.90 จะเห็นได้ว่าเจตคติ เป็นตวัแปรท่ี
ส าคญัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ของบคุคล เน่ืองจากเจตคติเป็นจิตลกัษณะท่ีเกิดจากการ
รู้คดิเชิงประเมินคา่เก่ียวกบัสิ่งหนึง่สิ่งใดท านองประโยชน์หรือโทษของบคุคล ท าให้มีความรู้สึกโน้ม
เอียงไปทางชอบ  หรือพอใจมากถึงน้อยตอ่สิ่งนัน้ๆ รวมทัง้ความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเฉพาะ
อยา่งอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเห็นประโยชน์หรือพอใจตอ่สิ่งนัน้ (งามตา วนินทานนท์, 2545) 

ส่วนตวัแปรสมัพันธภาพระหว่างเพ่ือนเป็นตวัท านายท่ีส าคญัท่ีเข้าสู่สมการเป็นอนัดบั
รองลงมาในการท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  สอดคล้องกบังานวิจยัท่ี
ผ่านมา  เช่น   (ปาจรีย์ ทรงเสรีย์, 2560) ศึกษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร  พบว่า สมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างนกัเรียนกับเพ่ือน
เป็นตัวแปรท่ีเข้าท านายเป็นอันดับสามในการท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยตวัท านาย ท่ีส าคญัในการท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น คือ เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สัมพันธภาพ
ระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน และลกัษณะมุง่อนาคต-ควบคมุตน สามารถร่วมกนัท านายได้ร้อยละ 41  
ส่วน (อดิพล เปียทอง เยาวภา โชติวิชัย ศุภพิชญ์ ประเสริฐนู, 2558) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
พบวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษา คือปัจจยัด้านพฤติกรรมการ
สอนของอาจารย์เป็นปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก ปัจจัยท่ีส่งผลรองลงมาคือ 
สมัพันธภาพระหว่างเพ่ือน เน่ืองจากเพ่ือนมักท ากิจกรรมด้านการเรียนร่วมกับผู้ เรียน เช่น การ
ท างานกลุ่ม การแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านการเรียน และเพ่ือนให้ก าลงั ใจยามท่ีพบอุปสรรค
ด้านการเรียน  จะเห็นได้ว่าเพ่ือนเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญักับผู้ เรียน และสมัพนัธภาพระหว่าง
นกัเรียนกับเพ่ือนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน กลุ่มเพ่ือนจะช่วยให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นการเรียนรู้จากกนัและกันโดยการร่วมมือกันเสาะแสวงหาความรู้ อนั
ก่อให้เกิดสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งสมาชิกในกลุม่และชว่ยสง่เสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและ
กนั (วิไลลกัษณ์ ลงักา, 2554) 
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กลุม่เพศหญิง 
กลุม่ผลการเรียนเฉลี่ยมาก 

การสรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิานข้อที่ 2  
สมมติฐานข้อท่ี 2 ระบวุ่า  “นกัเรียนท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองสงู  และมีการรับรู้

บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกสงู มีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
มากกวา่นกัเรียนท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความ
สะดวกในลกัษณะอ่ืนๆ ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ยตามลกัษณะชีวสงัคม” 

การสรุปผลตามสมมติฐานในข้อนีม้าจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 
(Two-way Analysis of Variance) ของตวัแปรอิสระ 2 ตวั ได้แก่  นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
บทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวยความสะดวก  โดยตวัแปรตามคือพฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูส่วนนีพ้บว่า เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของ
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง พบวา่ ตวัแปรตามแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (ภาพประกอบ 3)  คือ นิสยัการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและบทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก  ในกลุ่มย่อย  2  กลุ่มคือ กลุ่ม
เพศหญิง และกลุ่มผลการเรียนเฉล่ียมาก  ผลในส่วนนีแ้สดงให้เห็นว่า  นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกสูง ในขณะเดียวกันมีนิสยัการเรียนรู้
ด้วยตนเองสงู จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง มากท่ีสดุและนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกต ่า ในขณะเดียวกันมี
นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองต ่า จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองน้อยท่ีสดุ 
พบในกลุม่ยอ่ย  2  กลุม่ได้แก่ กลุม่เพศหญิง และกลุม่ผลการเรียนเฉล่ียมาก 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ผลแสดงปฏิสมัพนัธ์แบบสองทางท่ีสนบัสนนุสมมตฐิานข้อท่ี 2 เพียงบางสว่น 

นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

พฤติกรรมการเรียนแบบ

สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

การรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก 
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จึงสรุปได้ว่า  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นให้การสนับสนุนสมมติฐานข้อท่ี 2 
เพียงบางส่วน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูข้างต้นท าให้ทราบวา่  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีนิสยั
การเรียนรู้ด้วยตนเองสูงและรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวยความสะดวกสูง    เป็นผู้ ท่ีมี
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ  ทัง้นีเ้พราะนิสยัการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนด าเนินการช่วยเหลือตนเองในการเรียนรู้  ผู้ เรียน
มีความคดิริเร่ิมในความอยากเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึง่แล้วท าการวางแผนศกึษาค้นคว้าตา่งๆด้วยตนเอง
ไปจนจบกระบวนการเรียนรู้ (สมคิด อิสระวฒัน์, 2542) การจัดการเรียนการสอนควรเป็นการ
มุง่เน้นให้ผู้ เรียนได้แสดงศกัยภาพในการเรียนรู้ของตนให้ได้มากท่ีสดุ มีเนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
และวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมจากครอบครัวและสถานศกึษาให้
มีลกัษณะรักท่ีจะใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพการเรียนรู้ของตนเอง และมีความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน โดยผู้ สอนมีหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ อ านวยความสะดวก 
(facilitator) ในการชว่ยให้ผู้ เรียนได้ขบคดิ ใช้วิจารณญาณ แก้ปัญหา และหาเหตผุลด้วยตนเอง ซึ่ง
ถือเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีควรให้ความส าคญัอย่างจริงจงัในบริบทปัจจุบนัท่ีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และแหล่งการเรียนรู้ผ่านทางระบบเครือข่าย Internet สามารถท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ดงันัน้การให้ความส าคญักับการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนเข้าใจและสร้างทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ ก็จะช่วยการเรียนรู้นัน้เป็นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ตามหลกัการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong Learning) (อมรรักษ์ สวนชผูล, 2558)   

ส่วนการรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก  เป็นการรับรู้ของนกัเรียน
ว่าครูคอยให้ค าแนะน า  คอยให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการอ านวยความสะดวกต่างๆในการ
เรียนรู้ เช่น  ครูถามค าถามเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้  คอยดูแลสังเกตนักเรียนตลอดเวลาปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้   ครูให้ค าแนะน าเม่ือนกัเรียนเรียนเกิดความสงสยั  ครูให้โอกาสนกัเรียนคิดหา
ค าตอบด้วยตนเองและสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ  ครูสอนให้นกัเรียนตัง้ค าถามเพ่ือการเรียนรู้ 
เน่ืองจากลกัษณะพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ครูจะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ ให้
ค าปรึกษาค าแนะน าช่วยเหลือให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างราบร่ืน ซึ่งลกัษณะท่ีครูคอยดแูล 
ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นแรงสนับสนุนผลักดนัให้นักเรียน
แสดงพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบ
ความส าเร็จในการเรียน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับคณุครูซึ่งส่งผลดีกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (อชัรา เอิบสขุสิริ, 2559) 
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จากผลในงานวิจยัครัง้นี ้ จึงสรุปได้ว่า ตวัแปรนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองและการรับรู้
บทบาทของครูในฐานะผู้ อ านวยความสะดวกเพียงตัวแปรเดียว  สามารถมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง (ด้านการก าหนดเปา้หมายและวางแผนการเรียนรู้ 
ด้านการลงมือปฏิบตัิ และด้านการทบทวนและน าเสนอ) โดยมีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับตวัแปร
นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่ีเก่ียวกบัพฤตกิรรมของบคุคลในอดีต  ตวัอยา่งเช่น  พสชนนั นิรมิตไชย
นนท์ (2549) ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัลกัษณะทางจิต ได้แก่ แรงจงูใจภายใน 
การรับรู้ความสามารถของตน ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และเจตคติตอ่การเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  อีกทัง้การท่ีพบว่านกัเรียนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีรับรู้
บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกสูง   เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเองมากกว่านกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความ
สะดวกต ่า  พบงานวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยครัง้นี ้ ตวัอย่างเช่น  พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ 
(2549) ศกึษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า บทบาทของอาจารย์ในการเป็นผู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
สมัพนัธภาพกบัเพ่ือน และความพร้อมของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01   

 
การสรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิานข้อที่ 3  

สมมตฐิานข้อท่ี 3 ระบวุา่  “นกัเรียนท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู และมีการ
รับรู้บรรยากาศการเรียนสงู  มีพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง มากกว่านกัเรียนท่ีมี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนและมีการรับรู้บรรยากาศการเรียนในลกัษณะอ่ืนๆ ทัง้ในกลุ่มรวม
และกลุม่ยอ่ยตามลกัษณะชีวสงัคม” 

การสรุปผลตามสมมติฐานในข้อนีม้าจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  
(Two-way Analysis of Variance) ของตวัแปรอิสระ 2 ตวั ได้แก่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน
และบรรยากาศการเรียน โดยตวัแปรตามคือพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้พบว่า ไม่พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2  ตวั 
คือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนและบรรยากาศการเรียน กับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 
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จึงสรุปได้ว่า  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นไม่สนับสนุนสมมตฐิานข้อท่ี 3 
อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

พบวา่ พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองแปรปรวนไปตามตวัแปรอิสระทีละตวั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิต ิมีสาระส าคญัดงันี ้

พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แปรปรวนไปตามตวัแปรอิสระ
ทีละตวั คือตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนและบรรยากาศการเรียน  กล่าวคือ 1)นกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่า พบผลเดน่ชดัในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 10 กลุม่(กลุม่เพศชาย กลุม่เพศหญิง กลุ่มโรงเรียน
ขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ กลุ่มผลการเรียนเฉล่ียน้อย 
และกลุม่ผลการเรียนเฉล่ียมาก) และ 2)นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีรับรู้บรรยากาศการเรียน
สงู มีพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีรับรู้
บรรยากาศการเรียนต ่าพบผลเดน่ชดัในกลุม่รวม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น พบว่า  คะแนนพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเอง  แปรปรวนไปตามตวัแปรอิสระ (แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน หรือบรรยากาศการ
เรียน) ทีละตวัเท่านัน้  แสดงให้เห็นว่าเพียงตวัแปรใดตวัแปรหนึ่งจากสองตวัแปรนีก็้สามารถส่งผล
ต่อคะแนนพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกนั  ทัง้นีเ้พราะ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ  ความต้องการของนกัเรียนท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในด้านการเรียน มีความพยายามเอาชนะอุปสรรค รู้จกัแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ไม่ย่อท้อ 
และพร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเองเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย   สอดคล้องกบังามตา  วนินทานนท์ (2545)  
ท่ีกล่าวว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นลักษณะภายในของบุคคลท่ีส าคญั  ซึ่งผลักดนัให้บุคคลเกิด
ความพากเพียรพยายามท่ีจะท างานจนประสบผลส าเร็จด้วยมาตรฐานท่ีดีเย่ียม 

ส่วนบรรยากาศการเรียน เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลตอ่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ทัง้ใน
ด้านผู้สอนหรือครูต้องมีประสบการณ์  มีความเช่ียวชาญ และสามารถจดัล าดบัขัน้ตอนการสอน
และจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม เป็นกัลยาณมิตร  ด้านผู้ เรียน ต้องมีความสนใจใฝ่รู้ และมี
ทศันคติเชิงบวกต่อการเรียน ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ จะต้องสอนแบบเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญัและสง่เสริมผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง  นอกจากนีส่ื้อการเรียนรู้ต้อง
มีความพร้อม  รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนมีความเหมาะสม  
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(ดาราวรรณ รองเมือง, 2562) ดงันัน้บรรยากาศการเรียนท่ีดี  จะท าให้นกัเรียนสามารถแสดงออก
ถึงพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึน้ 

จากผลในงานวิจยัครัง้นี ้ จึงสรุปได้ว่า ตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
บรรยากาศการเรียนเพียงตวัแปรเดียว  สามารถมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (ด้านการก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ ด้านการลงมือปฏิบตัิ และ
ด้านการทบทวนและน าเสนอ) โดยมีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัตวัแปรแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ท่ีเก่ียวกบั
พฤติกรรมของบุคคลในอดีต  ตวัอย่างเช่น  กฤตธี  สีหมนตรี (2557)  ศึกษาสถานการณ์ในการ
เรียนดนตรีและลักษณะทางจิตท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบของ
เยาวชน พบว่า เยาวชนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่าง
รับผิดชอบ มากกว่าเยาวชนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า ส่วนงานวิจัยของธีรพงศ์ บ าเพ็ญทาน 
(2558) ศกึษาสถานการณ์ทางสงัคมและจิตลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีของ
นกัเรียนวิชาเอกดนตรีระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง
และได้รับการสนับสนุนการเรียนดนตรีจากผู้ปกครองสูง เป็นนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ดนตรีในทัง้สองด้านมาก และนกัเรียนท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูและมีการเปิดรับข่าวสารด้านดนตรี
สงู จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีโดยการค้นคว้าด้วยตนเองนอกชัน้เรียนมากท่ีสดุ  และ
งานวิจยัของ (จีรพฒัน์ ศิริรักษ์, 2555) ศกึษาลกัษณะสถานการณ์ในโรงเรียน ครอบครัว และจิต
พอเพียงท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมรับผิดชอบของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น พบว่า นกัเรียน
ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู เป็นนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมรับผิดชอบมากทัง้สองด้านคือด้านพฤติกรรม
พัฒนาตนเองด้านการเรียนและพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน อีกทัง้การท่ี
พบว่านกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีรับรู้บรรยากาศการเรียนสูง เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  มากกวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีรับรู้บรรยากาศการเรียนต ่า  
พบงานวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยครัง้นี ้ ตัวอย่างเช่น  พรพรรณ บัวทอง (2557) ศึกษา
สถานการณ์ในการท างานและลักษณะทางจิตท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการท างานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศในการวิจัยและแรงจูงใจในการท างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการท างานวิจัย
อย่างสร้างสรรค์ทัง้ด้านรวมและด้านย่อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการริเร่ิม
ความคิด ด้านการสร้างแนวร่วมมือในการท างานวิจยั และด้านการลงมือปฏิบตัิและการน าไปใช้
ประโยชน์  ส่วนงานวิจยัของล าใย  มากเจริญ(2554) ศึกษาปัจจยัทางจิตสงัคมและความสขุใจท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  คณะ
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บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่านกัศึกษาท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคมุตนมากและรับรู้บรรยากาศท่ีดีในชัน้เรียนมาก มีพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
สงู  และงานวิจยัของ (รูดียะห์ หะ นิเลาะ แวอเุซ็ง อบัดลุฮากมั เฮ็งปิยา, 2562) ศกึษาองค์ประกอบ
ปัจจยัด้านสถานการณ์แวดล้อมท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัศกึษาหลกัสตูรอิสลามศกึษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  พบว่า  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยท่ี
ส าคญั คือ การสนบัสนนุจากครอบครัว บรรยากาศการเรียนรู้ และการปฏิสมัพนัธ์ของผู้สอน โดย
พบว่าบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรม ใฝ่เรียนรู้ของนกัศกึษา 
 

การสรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิานข้อที่ 4  
สมมติฐานข้อท่ี 4 ระบวุ่า  “นกัเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองสูง และมีการรับรู้บรรยากาศการเรียนสูง    มีพฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง  มากกว่านักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเองและมีการรับรู้บรรยากาศการเรียนในลกัษณะอ่ืนๆ ทัง้ในกลุม่รวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะ
ชีวสงัคม” 

การสรุปผลตามสมมติฐานในข้อนีม้าจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  
(Two-way Analysis of Variance) ของตวัแปรอิสระ 2 ตวั ได้แก่ เจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเองและบรรยากาศการเรียน โดยตวัแปรตามคือพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้พบว่า ไม่พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2  ตวั 
คือ เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองและบรรยากาศการเรียน  กับ
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม 
ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

จึงสรุปได้ว่า  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นไม่สนับสนุนสมมตฐิานข้อที่ 4 
อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

พบวา่ พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แปรปรวนไปตามตวัแปรอิสระทีละตวั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิต ิมีสาระส าคญัดงันี ้

พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง แปรปรวนไปตามตวัแปรอิสระ
ทีละตวั เฉพาะตวัแปรเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ 1)
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองสงู 
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เป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่านกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ี
มีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองต ่า พบผลเด่นชดัในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย 7 กลุ่ม(กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ 
กลุม่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ กลุม่ผลการเรียนเฉล่ียน้อย และกลุม่ผลการเรียนเฉล่ียมาก)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น พบว่า  คะแนนพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้
ด้วยตนเอง  แปรปรวนไปตามตวัแปรอิสระ (เจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเองหรือบรรยากาศการเรียน) ทีละตวัเท่านัน้  แสดงให้เห็นว่าเพียงตวัแปรใดตวัแปรหนึ่งจาก
สองตวัแปรนีก็้สามารถส่งผลต่อคะแนนพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองได้โดยไม่
จ าเป็นต้องมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั  ทัง้นีเ้พราะ เจตคติ เป็นจิตลกัษณะท่ีเกิดจากการรู้คิดเชิงประเมิน
คา่เก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึง่วา่เป็นประโยชน์หรือโทษตอ่บคุคล  ท าให้มีความรู้สึกโน้มเอียงไปทางชอบ 
หรือพอใจมากถึงน้อยต่อสิ่งนัน้ๆ รวมถึงความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่างอันเป็นผล
สืบเน่ืองจากความพึงพอใจต่อสิ่งนัน้  (งามตา วนินทานนท์, 2545)  เม่ือพิจารณาเหตุผลทาง
ทฤษฎี สามารถอธิบายได้ว่า  หากนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  โดยมองว่าการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งส าคญั
ของการศึกษาในโรงเรียน  ไม่ว่าจะเรียนในระดบัใดหรือโรงเรียนไหน  ก็จะส่งผลให้นักเรียนมี
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีพงึปารถนาตามท่ีตนต้องการ   

จากผลในงานวิจยัครัง้นี ้ จึงสรุปได้ว่า ตวัแปรเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการเรียนแบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองและบรรยากาศการเรียนเพียงตวัแปรเดียว  สามารถมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง (ด้านการก าหนดเปา้หมายและวางแผนการเรียนรู้ 
ด้านการลงมือปฏิบตัิ และด้านการทบทวนและน าเสนอ) โดยมีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัเจตคติท่ีดี
ต่อพฤติกรรมการเรียนต่างๆ ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลในอดีต  ตวัอย่างเช่น (ธนพทัธ์ จนัท์
พิพัฒน์พงศ์, 2559) ศึกษาปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
นกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือออนไลน์ เจตคติท่ีดีตอ่การใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญา และการรับรู้บรรทดั
ฐานของสงัคม  เป็นผู้ มีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาทัง้ด้านรวมและรายด้าน 3 ด้าน ได้แก่ 
พฤตกิรรมการใช้เฟซบุ๊กอย่างถกูกาลเทศะ พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กอย่างปลอดภยั และพฤติกรรม
การสนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญา  ส่วนงานวิจยัของปริญวิทย์ นรุาช (2557) ศกึษาปัจจยั
ทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพและความสขุในการเรียนของ
นิสิตทนัตแพทย์    พบวา่ ตวัแปรเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพทนัตแพทย์
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และสภาพแวดล้อมทางการเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกันส่งผลตอ่พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพทนัตแพทย์ ด้านยอ่ย 2 ด้าน ได้แก่ ความเป็นวิชาชีพ และความรู้วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  และ
งานวิจยัของวนัวิสา สรีระศาสตร์ (2554) ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตดุ้านสถานการณ์ทางสงัคม และ
การมีภูมิคุ้มกันทางจิตท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย
ของนกัเรียนหญิงระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภยั  จากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น พบว่า เจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภยัมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ และพฤติกรรมสนบัสนุนให้เพ่ือนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และ
ปลอดภยัมากกวา่ตวัแปรเชิงเหตอ่ืุน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้และพัฒนาการวิจัย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
1. จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของตวัแปรนิสยัการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและการรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก  พบว่า ตวัแปร 2 กลุ่ม ดงักล่าวมี
ความเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง   จากผลการวิจยัครัง้นีท้ าให้
ทราบว่า  นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีควรได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นให้มีพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมีนิสยัการเรียนรู้ด้วย
ตนเองน้อย และมีการรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวกน้อย เป็นผู้ มีพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองน้อยกว่านกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมีลกัษณะอ่ืนๆ  จาก
ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลูท่ีประโยชน์ส าหรับโรงเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ดงันี ้

1.1 ส่งเสริมให้นกัเรียนมีนิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึน้  โดยการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สอดแทรกกิจกรรมท่ีให้นักเรียนมีการศึกษา
ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวก ซึ่งครูจะต้องแสดงออกถึง
บทบาทในการช่วยเหลืออย่างชัดเจนท่ีจะท าให้นักเรียนสามารถรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้
อ านวยความสะดวก  จะท าให้นกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึน้ 

1.2 ส่งเสริมให้ครูแสดงออกถึงบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ของนกัเรียนเพิ่มขึน้  โดยโรงเรียนต้องคอยสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถ 
ทกัษะ ความเข้าใจในการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง เม่ือนกัเรียนท่ีมีนิสัยการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก  จะท าให้นกัเรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึน้ 
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2.  จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนเพ่ือท านายพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง  พบว่า มีตวัแปรท่ีถูกคดัเลือกเข้าสมการเป็นอันดบัแรกสูงสุด 
ได้แก่  นิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ผลการวิจยัในสว่นนีชี้ใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของตวัแปรนิสยัการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  นัน้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ได้  ดงันัน้โรงเรียนและครูสามารถน าผลดงักล่าวไปส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นมีพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึน้โดย  

2.1  การส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นมีนิสยัการเรียนรู้
ด้วยตนเองเพิ่มขึน้  ครูอาจใช้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นกัเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมลู  
การมอบหมายงานท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนท าจนติดเป็นนิสยัการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.2  การส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นมีเจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึน้  ครูควรส่งเสริมและพฒันาเจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียนในด้านการรู้คิด ความรู้สึกและความ
พร้อมในการกระท า ด้วยการถ่ายทอดเนือ้หา เทคนิคการสอนท่ีแปลกใหม่และมีความน่าสนใจ เกิด
ความสนุกท าให้นักเรียนเกิดความชอบ ความพึงพอใจต่อการเรียน นกัเรียนก็จะมีเจตคติท่ีดีต่อ
พฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึน้ 

2.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นมีสัมพันธภาพ
ระหว่างเพ่ือนท่ีดี โดยการจัดท่ีนั่งในชัน้เรียนเป็นกลุ่มขณะท่ีปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม  การพาออกไปท ากิจกรรมนอกห้องเรียน จะท าให้นักเรียนมีความต่ืนตวัและเกิด
การพดูคยุแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งการเดนิทาง สามารถพฒันาสมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือน
ของนกัเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบสหสมัพนัธ์เชิงเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ

ภาคตดัขวาง   ดังนัน้ควรท าการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Study) เพ่ือพิสูจน์ความเป็น
สาเหตุท่ีแท้จริงของปัจจัยเชิงสาเหตุโดยน าตัวแปรนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง และสมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือนมาสร้างโปรแกรม
การทดลอง 
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2. ควรท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น ศึกษาในระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย   ซึ่งมีระดบัพฒันาการท่ีแตกต่างจากช่วงวยัท่ีศึกษาในครัง้นี ้ หรือควรมี
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง ระหว่างโรงเรียนใน
สงักดัรัฐบาลและเอกชน 

3.  งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมลูกบันกัเรียนเท่านัน้ เน่ืองจาก
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นพฤติกรรมท่ีทัง้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วม
ด้วยกัน ดงันัน้ ควรมีการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ เพ่ือท าความเข้าใจความหมายของ
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองและคณุลกัษณะท่ีส าคญัของพฤติกรรมการเรียน
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเองตามลกัษณะมมุมองของผู้ ให้ข้อมลู  ผู้ ท่ีสนใจเร่ืองเดียวกนันี ้สามารถ
ตอ่ยอดงานวิจยันี ้ โดยการถอดบทเรียนความส าเร็จของโรงเรียนท่ีส่งเสริมการสอนด้วยการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง  เพ่ือค้นหาค าอธิบายเชิงลึกเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง 

4.  ควรมีการศกึษาถึงผลของพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีเกิด
ขึน้กบันกัเรียน เชน่  ความสขุในการเรียน  
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ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ตามระดบันิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองและการรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก
แตกตา่งกนั ในกลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นเพศหญิง 
นิสยัการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

บทบาทของครูในฐานะ
ผู้อ านวยความสะดวก 

จ านวน
คน 

รหสั คา่เฉลีย่ 21 
(86.06) 

12 
(81.18) 

11 
(76.87) 

สงู สงู 102 22 98.30 12.24 17.12* 21.43* 
สงู ต ่า 47 21 86.06  4.88 9.19 
ต ่า สงู 40 12 81.18   4.31 
ต ่า ต ่า 68 11 76.87    

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 

 

 

ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนพฤตกิรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ตามระดบันิสยัการเรียนรู้ด้วยตนเองและการรับรู้บทบาทของครูในฐานะผู้อ านวยความสะดวก
แตกตา่งกนั ในกลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียมาก 

นิสยัการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

บทบาทของครูในฐานะ
ผู้อ านวยความสะดวก 

จ านวน
คน 

รหสั คา่เฉลีย่ 21 
(88.08) 

12 
(82.11) 

11 
(79.73) 

สงู สงู 106 22 98.34 10.26 16.23* 18.61* 
สงู ต ่า 39 21 88.08  5.97 8.35 
ต ่า สงู 35 12 82.11   2.38 
ต ่า ต ่า 45 11 79.73    

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 
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แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามนี ้นกัเรียนสามารถเลือกตอบได้อย่างอิสระตามความคิดความรู้สึกของ
ตนเอง ไมมี่ค าตอบใดถกูหรือผิด ค าตอบของนกัเรียนแตล่ะคนจะแตกตา่งกนัไปตามประสบการณ์
เฉพาะตวัของแตล่ะคน  กรุณาตอบให้ครบทกุข้อ ซึ่งค าตอบของนกัเรียนทกุคนจะถือเป็นความลบั 
โดยจะน าไปใช้ส าหรับการศกึษาวิจยั วิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านัน้ ไม่มีการน าผลไปตรวจสอบ
หรือวิเคราะห์เป็นรายบคุคลแตอ่ยา่งใด 

เน่ืองจากแบบสอบถามมีจ านวนข้อคอ่นข้างมากจึงต้องรบกวนเวลาอนัมีคา่ของนกัเรียน
ประมาณ  1 ชัว่โมง  ขอให้นักเรียนอ่านค าถามอย่างตัง้ใจและพิจารณาเลือกค าตอบท่ีตรงกับ
ความคิดเห็นและสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด โปรดอ่านข้อแนะน าวิธีการตอบ เพ่ือจะท าให้
นกัเรียนเข้าใจและสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วและถกูต้อง  ข้อมลูท่ีได้รับจากนกัเรียนจะน าไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการพฒันาพฤตกิรรมการเรียนตอ่ไป 

ขอขอบคณุนกัเรียนอยา่งมากท่ีสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนีเ้ป็น
อยา่งด ี

สวรรยา ทองแม้น  

นิสิตปริญญาโท สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าแนะน าวิธีการตอบ 

1. อา่นข้อค าถามให้เข้าใจ 

2. ขอให้คดิวา่ข้อความเป็น “จริง” หรือ “ไมจ่ริง” ส าหรับนกัเรียน 

3. ถ้าเป็น “จริง” ขอให้คิดวา่ เป็นจริงมากน้อยเพียงใด มี 3 ระดบั คือ 

1) จริงเล็กน้อย  ขีด    ท่ี  “คอ่นข้างจริง” 

2) จริงปานกลาง   ขีด  ท่ี  “จริง” 

3) จริงมาก   ขีด    ท่ี “จริงท่ีสดุ” 

ถ้า “ไมเ่ป็นจริง”  ไมเ่ป็นจริงมากน้อยเพียงใดมี 3 ระดบัคือ 

1) ไมจ่ริงเล็กน้อย  ขีด   ท่ี  “คอ่นข้างไมจ่ริง” 

2) ไมจ่ริงปานกลาง   ขีด     ท่ี  “ไมจ่ริง” 

3)  ไมจ่ริงมาก       ขีด     ท่ี  “ไมจ่ริงเลย” 

ตวัอยา่งข้อค าถาม  เชน่ 

1)  ฉนัชอบการท ากิจกรรมในเวลาเรียนมากกว่านัง่เรียนเฉยๆ 

.............      ...............     .....................      ....................        .............       ................. 

จริงท่ีสดุ        จริง             คอ่นข้างจริง        คอ่นข้างไมจ่ริง         ไมจ่ริง         ไมจ่ริงเลย   
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว 

1.    เพศ               ชาย                   หญิง 

2.    ระดบัชัน้            ม. 1                ม. 2               ม. 3     

3.    โรงเรียน  ..................................................... 

4.   ผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) เทา่กบั.................... 

 

ตอนที่ 2  การเรียนของฉัน 

โปรดอา่นข้อความในแตล่ะข้อให้เข้าใจและตดัสินใจเลือกค าตอบท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมาก

ท่ีสดุ โดยท าเคร่ืองหมาย    เหนือวลี  “ปฏิบตัมิากท่ีสดุ”    “ปฏิบตัมิาก”   “ปฏิบตัคิอ่นข้างมาก”   

“ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย”   “ปฏิบตัน้ิอย”  “ไมป่ฏิบตัเิลย”  เพียงแหง่เดียวในแตล่ะข้อ  กรุณาตอบให้

ครบทกุข้อ 

1. ฉนัร่วมน าเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัหวัข้อท่ีต้องการศกึษา (t=2.37, r=.52) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

2. เม่ือต้องท างานกลุม่ ฉนัจะแบง่หน้าท่ีกบัเพ่ือนๆในกลุ่มตามความถนดั  (t=5.21, r=.73) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

3. เม่ือครูมอบหมายงานกลุ่ม ฉนัจะพดูคยุกบัสมาชิกกลุ่มเพ่ือท าความเข้าใจประเดน็ท่ีจะศกึษา

ร่วมกนั(t=4.25, r=.76)  

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

 



  114 

4. เม่ือมีประเด็นท่ีจะศกึษาชดัแล้ว ฉนัมีส่วนร่วมวางแผนกิจกรรมในแตล่ะขัน้ตอน (t=3.92, 

r=.52)  

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

5. ฉนักบัเพ่ือนชว่ยกนัแบง่งานให้ทกุคนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุม่มากท่ีสดุ  (t=3.09, r=.67) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

6. ฉนัศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนถึงชัว่โมงเรียนเพ่ือเตรียมอภิปรายร่วมกบัครูและเพ่ือนในชัน้เรียน     

(t=2.75, r=.43) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

7. หลงัเลิกเรียน ฉนัค้นคว้าท่ีห้องสมดุเพ่ือน าข้อมลูมาวางแผนท ากิจกรรม (t=3.08, r=.30)  

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

8. ฉนัลงมือท ากิจกรรมทกุขัน้ตอนตามท่ีวางแผนไว้ (t=5.33, r=.58)  

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

9.เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ระหวา่งการท าโครงงาน ฉนัเป็นผู้น าในการแก้ปัญหา  (t=2.93, r=.43) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

10.เม่ือสมาชิกกลุม่มีความคิดเห็นไมต่รงกนัในการท าโครงงาน ฉนัเป็นตวักลางไกลเ่กล่ียเพ่ือ

หาทางออก (t=2.31, r=.29) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

11.ฉนัคอยสงัเกตผลท่ีเกิดขึน้เพ่ือน ามาปรับปรุงการท างาน (t=3.66, r=.61) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  
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12. เม่ือเกิดปัญหาขณะท าโครงงาน ฉนัค้นหาข้อมลูเพื่อแก้ปัญหาทนัที  (t=3.10, r=.50) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

13.ฉนัติดตอ่ประสานงานกบัสมาชิกกลุม่เพ่ือให้งานส าเร็จ  (t=3.62, r=.55) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

14.ฉนัจดบนัทกึผลการปฏิบตัริะหวา่งท่ีท าโครงงาน  (t=3.12, r=.47) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

15.เม่ือต้องท างานกลุม่ ฉนัค้นหาความรู้เพิ่มเตมิจากแหล่งเรียนรู้ตา่งๆ เช่น การสืบค้นข้อมลูทาง

อินเทอร์เน็ต  สมัภาษณ์ผู้ รู้  ฯลฯ  (t=5.15, r=.71) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

16.ฉนัพดูคยุแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท ากิจกรรมกบัเพ่ือนกลุม่อ่ืน  (t=3.25, r=.48) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

17.หลงัจากกิจกรรมกลุม่ ฉนัคดิวิเคราะห์และไตร่ตรองวา่จากการท ากิจกรรมนัน้ให้บทเรียนเร่ือง

ใดบ้าง (t=6.15, r=.67) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

18.ฉนัตัง้ใจฟังครูพดูสรุปความรู้ท่ีได้จากการท าโครงงาน  (t=5.05, r=.60) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

19.ฉนัเขียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการท าโครงงาน  (t=3.88, r=.72) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  
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20.ฉนัจดบนัทกึความรู้ท่ีได้จากการฟังเพ่ือนน าเสนอ (t=2.17, r=.53)  

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

21.หลงัจากทบทวนความรู้หากพบวา่ขัน้ตอนใดผิดพลาด ฉนัจะท าใหมก่่อนน าเสนอ  (t=5.02, 

r=.59) 

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

22.ฉนักบัเพ่ือนชว่ยกนัท าส่ือประกอบการน าเสนอผลงาน (t=4.81, r=.65)  

..................        ...............        ....................            ..................          .............       ............

ปฏิบตัิมากที่สดุ      ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก     ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย      ปฏิบตัิน้อย      ไมป่ฏิบตัิเลย  

 

ตอนที่ 3  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โปรดอา่นข้อความในแตล่ะข้อให้เข้าใจและตดัสินใจเลือกค าตอบท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมาก

ท่ีสดุ โดยท าเคร่ืองหมาย     เหนือวลี  “จริงท่ีสดุ”    “จริง”   “คอ่นข้างจริง”   “คอ่นข้างไมจ่ริง”   

“ไมจ่ริง”  “ไมจ่ริงเลย”  เพียงแหง่เดียวในแตล่ะข้อ กรุณาตอบให้ครบทกุข้อ 

1.ฉนักระตือรือร้นหาข้อมลูในเร่ืองท่ีต้องการจะรู้  (t=4.45, r=.74) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

2. เม่ือฉนัอยากจะรู้เร่ืองใดๆ ฉนัจะไมรี่รอท่ีจะหาค าตอบด้วยตนเอง  (t=3.63, r=.74) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

3.ฉนัต้องการเรียนรู้ให้มากขึน้ เพ่ือพฒันาตนเองให้ดียิ่งขึน้ไป  (t=3.19, r=.72) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 
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4.ฉนัจะไมย่ดึวิธีการเรียนอย่างใดอยา่งหนึง่เป็นหลกั แตจ่ะพยายามทดลองใช้วิธีการอ่ืนๆด้วย

วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   (t=3.09, r=.56) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

5.ฉนัชอบค้นคว้าจากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์  (t=5.10, r=.78) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

6. ถ้ามีสิ่งท่ีฉนัต้องการเรียนรู้ ฉนัจะหาทางเรียนรู้ให้ได้  (t=6.08, r=.73) 

..............        ..............         ................            .................          .............          ..............  

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

7.ฉนัสามารถบอกได้วา่ตนเองเรียนสิ่งใดได้ดีหรือไม่  (t=3.60, r=.69) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

8.ฉนัเช่ียวชาญในการค้นคว้าหาข้อมลูในเร่ืองท่ีสนใจ  (t=4.14, r=.61) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

9. ฉนัวางแผนอา่นหนงัสือให้จบก่อนท่ีจะสอบ  (t=4.72, r=.72) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

10. ฉนัมีการเตรียมตวัก่อนเข้าเรียนแตล่ะครัง้  (t=4.78, r=.76) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

11. ฉนักระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  (t=5.50, r=.85) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 
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12.ฉนัคอยสงัเกตข้อบกพร่องในการเรียนของตนเองเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข  (t=4.74, r=.76) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

 
 

ตอนที่ 4  ความพยายามของฉัน 

โปรดอา่นข้อความในแตล่ะข้อให้เข้าใจและตดัสินใจเลือกค าตอบท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมาก

ท่ีสดุ โดยท าเคร่ืองหมาย     เหนือวลี  “จริงท่ีสดุ”    “จริง”   “คอ่นข้างจริง”   “คอ่นข้างไมจ่ริง”   

“ไมจ่ริง”  “ไมจ่ริงเลย”  เพียงแหง่เดียวในแตล่ะข้อ กรุณาตอบให้ครบทกุข้อ 

1.ฉนัเตรียมวางแผนการเรียนตัง้แตเ่ปิดภาคเรียนในวนัแรกเพ่ือจะได้เรียนให้ดีท่ีสดุ  (t=4.59, 

r=.55) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

2.ฉนัพยายามอ่านหนงัสือเพ่ือจะท าคะแนนสอบให้ได้สงูๆ  (t=5.95, r=.70) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

3.เม่ือมีการแขง่ขนัฉนัจะพยายามอยา่งเตม็ความสามารถเพราะต้องการเป็นผู้ชนะ  (t=4.68, 

r=.58) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

4.เม่ือท างานง่ายๆเสร็จแล้วฉนัอยากท างานท่ียากๆขึน้ไปอีก (t=3.90, r=.62) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 
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5.เม่ือฉนัประสบความล้มเหลวในการเรียน ฉนัจะพยายามหาวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะเรียนให้ประสบ

ความส าเร็จ  (t=5.66, r=.72) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

6.ฉนัพยายามหาความรู้เพิ่มเตมิจากเอกสารหรือต าราในห้องสมดุ  เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัการเรียน      

(t=3.16, r=.54) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

7.ฉนัพยายามตัง้ใจเรียนเพ่ือจะได้ประสบความส าเร็จตามท่ีมุง่หวงัไว้  (t=6.02, r=.71) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

8.ถึงแม้ฉนัจะพบอปุสรรคในการท างาน ฉนัก็จะพยายามท างานนัน้ให้ส าเร็จ  (t=5.79, r=.74) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

9.ฉนัไมส่นใจเรียนเพราะมีความรู้สกึวา่การเรียนเป็นเร่ืองนา่เบื่อ (t=2.20, r=.34) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

 

ตอนที่ 5  ความคิดเหน็ต่อการเรียน 

โปรดอา่นข้อความในแตล่ะข้อให้เข้าใจและตดัสินใจเลือกค าตอบท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมาก

ท่ีสดุ โดยท าเคร่ืองหมาย     เหนือวลี  “จริงท่ีสดุ”    “จริง”   “คอ่นข้างจริง”   “คอ่นข้างไมจ่ริง”   

“ไมจ่ริง”  “ไมจ่ริงเลย”  เพียงแหง่เดียวในแตล่ะข้อ กรุณาตอบให้ครบทกุข้อ 
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1.ฉนัสนกุเม่ือครูมอบหมายให้หาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการปฏิบตักิิจกรรม  (t=4.88, 

r=.63) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

 

2.ฉนัคดิวา่การเรียนแบบให้นกัเรียนได้ปฏิบตักิิจกรรมเป็นสิ่งท่ีดี  (t=5.16, r=.73) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

3.ฉนัภมูิใจเม่ือน าเสนอผลงานให้เพ่ือนๆและครูชม  (t=4.98, r=.75) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

4.ฉนัคดิวา่การวางแผนการท างานเป็นขัน้ตอนท าให้งานออกมาส าเร็จตามแผนท่ีวางไว้  (t=5.40, 

r=.76) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

5.ฉนัไมอ่ยากมีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้ท า  (t=2.89, r=.43) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

6.ฉนัพอใจในการท ากิจกรรมทกุวิชา  (t=6.20, r=.77) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

7.ฉนัชอบจดบนัทึกความรู้ในระหวา่งท่ีเพ่ือนน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน  (t=2.87, r=.36) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 
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8.การได้ระดมความคิดกบัเพ่ือนๆสง่ผลดีตอ่การท างานกลุ่ม  (t=5.94, r=.69) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

9.ฉนัพร้อมจะลงมือปฏิบตังิานตามขัน้ตอนท่ีวางแผนไว้ร่วมกนักบัเพ่ือนในกลุม่  (t=3.98, r=.53) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

 

10.ฉนัไมพ่ร้อมท่ีจะแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งการลงมือปฏิบตังิานกลุม่  (t=2.53, r=.37) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

11.ฉนัเตรียมท่ีจะเขียนทบทวนวา่ได้ความรู้อะไรบ้างจากการลงมือปฏิบตักิิจกรรมกลุ่ม  (t=3.85, 

r=.49) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

 

ตอนที่ 6 คุณครูของฉัน 

โปรดอา่นข้อความในแตล่ะข้อให้เข้าใจและตดัสินใจเลือกค าตอบท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมาก

ท่ีสดุ โดยท าเคร่ืองหมาย     เหนือวลี  “จริงท่ีสดุ”    “จริง”   “คอ่นข้างจริง”   “คอ่นข้างไมจ่ริง”   

“ไมจ่ริง”  “ไมจ่ริงเลย”  เพียงแหง่เดียวในแตล่ะข้อ กรุณาตอบให้ครบทกุข้อ 

1.ฉนัได้รับค าแนะน าจากครูในการท างานกลุม่  (t=4.08, r=.61) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

2.ครูคอยสงัเกตฉนัเวลาท่ีก าลงัท างาน  (t=2.48, r=.60) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 
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3.ครูสอนให้ฉนัตัง้ค าถามเพื่อใช้ในการค้นคว้าหาข้อมลู  (t=4.89, r=.71) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

4.ฉนัได้รับโอกาสจากครูในการแสดงความคิดเห็น  (t=4.30, r=.82) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

5.ครูยกตวัอยา่งเหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีเช่ือมโยงกบัการท ากิจกรรมท าให้ฉนัเข้าใจมากขึน้  

(t=4.94, r=.76) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

6.ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน  (t=4.36, r=.76) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

7.เม่ือหมดคาบครูจะตัง้ค าถามวา่ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร    (t=5.32, r=.77) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

8.ฉนัได้รับความชว่ยเหลือจากครูในขณะท่ีท ากิจกรรม  (t=3.53, r=.78) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

9.ครูให้อิสระฉนัใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถ  (t=3.74, r=.75) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 
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ตอนที่ 7 โรงเรียนของฉัน  

โปรดอา่นข้อความในแตล่ะข้อให้เข้าใจและตดัสินใจเลือกค าตอบท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมาก

ท่ีสดุ โดยท าเคร่ืองหมาย     เหนือวลี  “จริงท่ีสดุ”    “จริง”   “คอ่นข้างจริง”   “คอ่นข้างไมจ่ริง”   

“ไมจ่ริง”  “ไมจ่ริงเลย”  เพียงแหง่เดียวในแตล่ะข้อ กรุณาตอบให้ครบทกุข้อ 

1.โรงเรียนของฉนัมีทนุสนบัสนนุในการท าโครงงาน  (t=3.25, r=.70) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

2.โรงเรียนของฉนัมีอปุกรณ์ท่ีเอือ้อ านวยตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน  (t=3.36, r=.80) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

3.โรงเรียนของฉนัมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนา่สนใจท าให้เกิดความอยากเรียน  (t=4.49, 

r=.86) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

4.โรงเรียนของฉนัจดัเตรียมอปุกรณ์การเรียนไว้ให้ยืมใช้  (t=3.13, r=.74) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

5.โรงเรียนของฉนัจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า  (t=3.72, r=.88) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

6.โรงเรียนของฉนัมีอินเทอร์เน็ตท าให้สะดวกในการค้นหาความรู้  (t=5.15, r=.76) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 
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7.โรงเรียนของฉนัจดัประกวดผลงานนกัเรียนในวนัส าคญัตา่งๆ  (t=3.06, r=.69) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

8.โรงเรียนของฉนัมีกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนได้เข้าร่วมตามความสนใจ  (t=3.81, r=.83) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

9.โรงเรียนของฉนัมีหนงัสือดีนา่อา่นนา่สนใจมากมาย  (t=5.16, r=.87) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

10. โรงเรียนของฉนัมีห้องท่ีเอือ้อ านวยกบักิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ เชน่ ห้องปฏิบตักิารทางภาษา 

ห้องโสตทศันศกึษา  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องประชมุ ฯลฯ  (t=4.19, r=.90) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไม่จริงเลย 

11.โรงเรียนของฉนัสนบัสนนุให้น าโครงงานนกัเรียนไปจดัแสดงในท่ีตา่งๆ  (t=4.00, r=.84) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

12. โรงเรียนของฉนัมีการพานกัเรียนไปศกึษานอกสถานท่ีตามแหลง่เรียนรู้ในชมุชนหรือสถานท่ีใน

จงัหวดัอ่ืนๆ  (t=3.91, r=.85) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 
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ตอนที่ 8 เพื่อนร่วมชัน้เรียนของฉัน 

โปรดอา่นข้อความในแตล่ะข้อให้เข้าใจและตดัสินใจเลือกค าตอบท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมาก

ท่ีสดุ โดยท าเคร่ืองหมาย     เหนือวลี  “จริงท่ีสดุ”    “จริง”   “คอ่นข้างจริง”   “คอ่นข้างไมจ่ริง”   

“ไมจ่ริง”  “ไมจ่ริงเลย”  เพียงแหง่เดียวในแตล่ะข้อ กรุณาตอบให้ครบทกุข้อ 

1.เพ่ือนๆชว่ยอธิบายเนือ้หาวิชาเม่ือฉนัไมเ่ข้าใจ  (t=4.26, r=.68) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

2.ฉนัได้รับการยอมรับจากกลุม่เพ่ือน  (t=5.75, r=.86) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

3.ฉนักบัเพ่ือนมกัจะท ากิจกรรมการเรียนด้วยกนัเสมอ  (t=3.78, r=.75) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

4.ฉนัมีเพ่ือนสนิทท่ีสามารถปรึกษาพดูคยุเก่ียวกบัเร่ืองเรียนได้   (t=3.37, r=.75) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

5.เพ่ือนยินดีช่วยเหลือฉนัเม่ือฉนัต้องการความช่วยเหลือ  (t=4.12, r=.78) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

6.ฉนัสามารถแลกเปล่ียนความคดิเก่ียวกบัการเรียนกบัเพ่ือนๆได้  (t=2.72, r=.48) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

7.เม่ือท างานกลุม่เพ่ือนรับฟังความคิดเห็นของฉนั  (t=4.53, r=.80) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 
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8.เม่ือต้องท างานกลุม่ ฉนัจะชว่ยเพ่ือนอยา่งสดุความสามารถ  (t=4.64, r=.65) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

9.เพ่ือนให้ค าแนะน ากบัฉนัเวลาท่ีปฏิบตักิิจกรรม  (t=4.04, r=.83) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 

10.เม่ือฉนัไมม่าโรงเรียน เพ่ือนชว่ยอธิบายบทเรียนท่ีผา่นมาแล้ว  (t=4.29, r=.64) 

..............        ..............         ................            .................          .............          .............. 

จริงท่ีสดุ           จริง             คอ่นข้างจริง          คอ่นข้างไมจ่ริง        ไมจ่ริง           ไมจ่ริงเลย 
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