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Abstract
The objective of this study was to examine the relationships of the sciencetific curious
behavior (consisted of 2 behaviors : Mindful of science Learning behavior and seeking
knowledge of Science behavior) with social situational factors, psychological traits, and
psychological states. Population is junior secondary students in schools under Bangkok
Education Service Area Office 2 and a sample is the 400 students. Based on the
Interactionism Model as a conceptual framework. Three-Way Analysis of Variance,
Hierarchical Multiple Regression were used to analyze the data. Research findings were as
follows. 1) The student who have high sciencetific mind ,high commitment to education in
field of science ,high self-efficiency and loved-reasoned oriented child rearing practice ,will
have high mindful of science learning behavior 2) The student who have high commitment to
education in science and high democratic class, will have high seeking knowledge of science
behavior 3) The independent variables in the study 3 groups is social situational factors
(loved-reasoned oriented child rearing practice, Democratic class and time for science
studying), psychological traits(self efficiency, ego identity and sciencetific mind), and
psychological states( attitude towards science and commitment to education in field of
science) could predict 3.1) Mindful of science learning behavior between 9 to 14.1 percent.
The important predictor is loved-reasoned oriented child rearing practice, sciencetific mind
and commitment to education in field of science 3.2) Seeking knowledge of science behavior
between 7.2 to 16.2 percent. The important predictor is democratic class, time for science
studying, attitudes toward science and commitment to education in field of science 4)
Seeking knowledge of science behavior can predict science achievement with 9.5 percent in
total sample and with the highest percentage of 11.3 percent in high economic status.
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ปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานคร1
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จุดมุงหมายของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมใฝรูใฝเรียน
วิชาวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอย 2 พฤติกรรมไดแก พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และพฤติกรรมแสงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน
400 คน ใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมในการกําหนดตัวแปรเชิงเหตุ และใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบสาม
ทาง และการถดถอยพหุคูณ ในการวิเคราะหขอมูล ผลวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่มีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมาก พบ
ในกลุมนักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตรมาก นักเรียนที่มีความมุงมั่นในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรมาก เชื่อ
อํานาจในตนมาก และไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลในครอบครัวมาก 2) นักเรียนที่มี
พฤติกรรมแสวงหาความรูมากพบในกลุมนักเรียนที่มีความมุงมั่นในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรมาก และ
มีบรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียนมาก 3) ปจจัยเชิงเหตุ3กลุมไดแก กลุมสถานการณ 3 ตัวแปร (การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล ,บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียน และเวลาที่ใชในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร) กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ความเชื่ออํานาจในตน เอกลักษณแหงอีโก และจิตวิทยาศาสตร)
และกลุมจิตตามสถานการณ 2 ตัวแปร (เจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และความมุงมั่นในการศึกษาตอในสาขา
วิทยาศาสตร) ทั้ง 8 ตัวแปร เขาในการทํานายพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรตามลําดับ ในกลุมรวม
และกลุมยอยดังนี้ 3.1) ทํานายพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร ไดระหวางรอยละ 9 ถึง 14.1 ตัวทํานาย
สําคัญของทั้งสามดานคือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล จิตวิทยาศาสตร และความมุงมั่นใน
การศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร 3.2) ทํานายพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร ไดระหวางรอยละ
7.2 ถึง 16.2 ตัวทํานายสําคัญคือ บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียน เวลาที่ใชในการเรียน เจตคติที่ดีตอวิชา
วิทยาศาสตร และ ความมุงมั่นในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร 4) พฤติกรรมแสวงหาความรูวิชา
วิทยาศาสตรสามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ไดรอยละ 9.5 ในกลุมรวม และทํานายได
สูงสุดถึงรอยละ 11.3 ในกลุมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง

คําสําคัญ: พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร พฤติกรรมแสวงหา
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ความเปนมาและความสําคัญ

วิทยาศาสตรเปนวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชา
ที่วาดวยการหลักการและเหตุผลในการหาคําตอบ
ของปรากฏการณหรือเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น
รอบตัวเรา เปนวิชาที่วาดวยกระบวนการแสวงหา
ความรูตั้งแตความรูขั้นพื้นฐานพื้นฐานเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณตางๆ ไปจนถึงการประยุกตใชความรู
นั้นใหเกิดเปนเทคโนโลยี และนวัตกรรมอันเปน
ประโยชนแกมนุษยชาติ ในปจจุบันจะเห็นไดวา
วิทยาศาสตรนั้นไดเขามามีสวนในเกือบทุกดานของ
ชีวิตมนุษยปจจุบัน ไมวาจะในดานการคมนาคม
ในดานการสื่อสาร ในทางดานวิศวกรรมสิ่งกอสราง
ตางๆ ในทางการแพทย โภชนาการ สาธารณสุข
จะเห็นไดวาในวิถีชีวิตประจําวันของมนุษยในยุค
ปจจุบันนั้นแทบทุกสวนลวนเกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเลี่ยงไมได วิชา
วิทยาศาสตรจึงถือเปนความรูขั้นพื้นฐานที่จําเปน
ตอมนุษยในยุคนี้ อันจะเห็นไดจากการที่วิชา
วิทยาศาสตรไดถูกจัดใหเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาพื้นฐานทั่วไป (general education)
และเปนตัวชี้วัดความเจริญของประเทศโดยสังเกต
ไดจากประเทศที่พัฒนาแลวมักจะมีมาตรฐานทาง
การศึกษาสูงไปดวย
แตจากผลการวิจัยของ สถาบันวิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศไทย(TDRI) กลับพบวา ผลการเรียน
ของนักเรียนซึ่งเปนตัวชี้วัดคุณภาพทางการศึกษาที่
สําคัญ นักเรียนไทยกลับมีแนวโนมที่ลดลง โดยผล
การสอบวัดมาตรฐานภายในประเทศ (O-NET)ในป
พ.ศ. 2546 เด็กไทยสอบวิชาคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ย 33.99 และ 48.82
ตามลําดับ และในป พ.ศ. 2553 คะแนนเฉลี่ยทั้ง
2 วิชา ลวงลงมาเหลือ 14.99 และ 30.9
ตามลําดับ นอกจากนี้จากการวัดขอสอบมาตรฐาน
ระหวางประเทศไมวาจะเปน โครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ Program of International
Student Assessment (PISA) และ Trends in
International Mathematics and Science

Study (TIMSS) ตางก็มีแนวโนมลดลง และอยูใน
ระดับต่ํากวาประเทศเพื่อนบานเกือบทุกประเทศ
ซึ่ง ไดแก ไตหวัน เกาหลีใต สิงคโปร ฮองกง ญี่ปุน
และ มาเลเซีย เปนตน ในขณะที่ชวงเวลา 10 ปที่
ผานมางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้น
เปน 2 เทา จากป พ.ศ. 2546 ที่มีงบไมถึง 20,000
ลานบาท เพิ่มเปน 40,000 ลานบาท ในป พ.ศ.
2554 สัดสวนงบประมาณการศึกษาคิดเปนรอย
ละ 20 ของงบประมาณรวมประเทศสูงสุด ซึ่ง
มากกวาประเทศเพื่อนบานเกือบทุกประเทศ
(ยกเวนฮองกง) ผลการศึกษาอีกประการหนึ่ง
พบวา นักเรียนไทยใชเวลาเรียนวิทยาศาสตรเฉลี่ย
สัปดาหละ 6.5 ชั่วโมง เกือบมากที่สุดในโลก(นอย
กวารัสเซียและกรีซ) แตคะแนนวิทยาศาสตรกลับ
เกือบจะต่ําที่สุด(มากกวา อาเจนตินา บราซิล และ
อินโดนีเซีย) (อัมมาร สยามวาลา, ดิลกะ ลัทธ
พิพัฒน และสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย, 2555)
พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนนั้นเปนคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนซึ่งอยูในชวงวัยรุนที่
กําหนดไวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานป
พ.ศ. 2551 กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง ( 2552-2561) มีวิสัยทัศน ใหคนไทยได
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยเนน 3
ประเด็นหลักอันเปนเปาหมายในปพ.ศ.2561
ไดแก 1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และเรียนรูของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู และ3) สงเสริมการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม สงผลใหคน
ไทยยุคใหม สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และมี
นิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการ
สื่อสาร ในการคิด วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่ม
สรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก
ประโยชนสวนรวม สามารถทํางานเปนกลุม ผูเรียน
ในทุกระดับประเภทการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 )
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยี และ

สื่อตางๆไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว นักเรียน
สามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารตางๆไดอยางงายดาย
ตั้งแตสื่อวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ไปจนถึงการ
สื่อสารผานสังคมออนไลนที่มีการแลกเปลี่ยนถาย
โอน ขอมูลอยางไมจํากัด เรียกไดวาปจจุบันเปน
ยุคแหงขอมูลขาวสารอยางแทจริง ซึ่งหากนักเรียน
มีคุณสมบัติใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรก็จะ
สามารถ แสวงหาสื่อ หรือขอมูลที่เปนความรู และ
ประโยชนไดอยางเหมาะสม นําไปสูการสรางสังคม
แหงการเรียนรูอันเปนเปาประสงคตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดมุงศึกษาตัวแปร
เชิงเหตุที่สําคัญของพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โดยใชรูปแบบทฤษฎีปฎิสัมพันธนิยม
( Interactionism Model) เปนกรอบแนวคิด โดย
ศึกษาปจจัยเชิงเหตุไดแก ตัวแปรดานจิตลักษณะ
เดิม ( ไดแก ความเชื่ออํานาจในตน จิต
วิทยาศาสตร และเอกลักษณแหงอีโก ) ตัวแปร
ดานสถานการณ ( ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชเหตุผล บรรยากาศประชาธิปไตย
ในชั้นเรียน และ เวลาที่ใชในการเรียน
วิทยาศาสตร) และจิตลักษณะตามสถานการณ
(ไดแก เจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ความเครียดในการเรียนวิทยาศาสตร และความ
มุงมั่นในการศึกษาตอในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร) เปนตัวแปรเชิงเหตุที่คาดวาจะ
เกี่ยวของอยางเดนชัดกับพฤติกรรม หรือรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร
นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษา ปจจัยเชิงผลจาก
พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยหวัง
วาการวิจัยในครั้งนี้จะไดองคความรูพฤติกรรมใฝรู
ใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรและนําไปสูการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางสถานการณทาง
สังคม กับจิตลักษณะของนักเรียนวามีความ
เกี่ยวของกับพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนมากนอย
เพียงใดในนักเรียนประเภทตางๆ
2. เพื่อศึกษาปริมาณการทํานายไดของตัวแปร
จิตลักษณะและสถานการณทางสังคม และตัว
แปรที่มีบทบาทสําคัญในการทํานาย
พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนประเภทตางๆ
3. เพื่อศึกษาปริมาณการทํานายพฤติกรรมใฝรู
ใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร

กรอบแนวคิดการวิจัยไดมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมสรุปไดดังนี้
พฤติกรรมนี้มีลักษณะใกลเคียงกันกับ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน แสวงหาความรู พฤติกรรม
พัฒนาตนดานการเรียน พฤติกรรมการศึกษาตอ
พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมไมหลบหนีเรียน
พฤติกรรมการสงการบาน พฤติกรรมรักการอาน
ซึ่งมีผูวิจัยไดใหความหมายไวดังนี้ เชน นิภา
วงศสุรภินันท (2548:4) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผู
ใฝรูใฝเรียน วาหมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจที่
แสดงถึงความปรารถนา ความอยากรูอยากเห็น
ความกระตือรือรน ความสนใจ ความพอใจที่จะ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ทั้งความรูดานการเรียน
และสภาพแวดลอมรอบตัว มีความรูเทาทัน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถนําความรูที่
ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง และดําเนิน
ชีวิตประจําวันได แบงออกเปน 7 ดาน ไดแก เห็น
คุณคาสิ่งตางๆ อยากรูอยากเห็น ตั้งใจอยางมีสติ
กลาคิดริเริ่ม เพียรพยายาม ศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และมีเหตุผล ดุจเดือน พันธุมนาวิน
(2550:31)ไดใหความหมาย พฤติกรรมการใฝรูใน
การเรียน หมายถึง การที่นักเรียนแสวงหาความรู

เพิ่มเติม ในวิชาที่ตนเรียนอยูทั้งทางตรงและ
ทางออม ตลอดจนการประยุกตใชสิ่งที่เรียนมาใน
ชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มพูนความเขาใจนั้นๆ เชน
การทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม การหาขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของกับวิชาที่เรียน เปนตน เชนเดียวกับ
ชวนชัย เชื้อสาธุชน (2552:9) ไดใหความหมาย
พฤติกรรมใฝเรียนรูวา หมายถึง การกระทําที่
ตองการที่จะมีความรูเพิ่มขึ้น โดยการแสวงหา
ความรูทั้งทางตรงและทางออม เชน อานหนังสือ
เพิ่มเติม ทําแบบฝกหัดจากหนังสืออื่น
นอกเหนือจากที่ครูกําหนด คนควาขอมูลจาก
อินเตอรเนตเพื่อเสริมความรูจากที่เรียนในชั้นเรียน
ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู พัฒนาตนเองใหรอบรู
กลาซักถามเมื่อสงสัยหรือไมเขาใจ และ
ประยุกตใชในการเรียนหรือชีวิตประจําวัน เพื่อ
สรางประสบการณ หรือหาขอสรุปที่ตองการ เปน
ตน โดยแบงพฤติกรรมออกเปน 3 ประเภทตาม
ชวงเวลา คือ พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนกอนเรียนใน
หองเรียน ขณะเรียนในหองเรียน และหลังเรียน
ในหองเรียนหรือ พฤติกรรมแสวงหาความ
นอกเหนือจากในชั้นเรียน นอกจากนี้จิตรลดา
อารียสันติชัย(2547:21) ไดใหความหมายของ
ความสนใจใฝรูในการอานวาหมายถึง พฤติกรรม
กระตือรือรนที่จะอานเพื่อเรียนรูเรื่องราว หมั่น
ศึกษาหาความรูดานตางๆเพิ่มเติม แสวงหาแนวคิด
และวิธีการใหมๆเพื่อนําไปปฎิบัติ โดยแบง
พฤติกรรมใฝรูในการการอานออกเปน 3 ดาน
ดังนี้คือ 1)ความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู
โดยการอานจากสื่อ และแหลงเรียนรูตางๆ 2)
เรียนรูเรื่องราวตางๆเพิ่มเติมดวยการอานอยูเสมอ
และ3) หมั่นแสวงหาความรู แนวคิดและวิธีการ
ใหมๆโดยการอานจากแหลงการเรียนรูตางๆ

ดังนั้นพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา
วิทยาศาสตร หมายถึง การที่นักเรียนมีพฤติกรรม
ใหความสนใจ ตั้งใจเรียน มีการเตรียมตัวเพื่อที่จะ
เขาเรียน ทําการบาน และใหความสนใจกับวิชาที่
ตนเรียน แสวงหาความรูเพิ่มเติมทั้งทางตรงและ
ทางออม ตลอดจนนําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อ
เพิ่มพูนความรูความเขาใจในวิชานั้นๆ โดยใน
งานวิจัยนี้จะขอแบงออกเปน 2 องคประกอบคือ
1) พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร
หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนที่แสดงถึง
ความสนใจใสใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เปน
พฤติกรรมที่ผูเรียนมีการเตรียมตัวกอนเขาเรียน
วิทยาศาสตรเชน การเตรียมอุปกรณการเรียน
การอานเนื้อหาที่จะเรียนไปลวงหนา การตรงตอ
เวลาในการเขาเรียน พฤติกรรมการเขาเรียนวิชา
วิทยาศาสตรอยางสม่ําเสมอ ติดตามการสอนของ
อาจารยโดยไมทํากิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของ
ในขณะเรียน ใหความรวมมือในกิจกรรมในการ
เรียนดวยความสมัครใจ ถามอาจารยเมื่อสงสัย
อภิปรายในเนื้อหาที่เรียน บันทึกเนื้อหาที่เรียน
ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย และสงตาม
กําหนดเวลา ซึ่งวัดโดยแบบวัดมาตรประเมินคา
รวม ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากแบบวัด
พฤติกรรมตั้งใจเรียนของชวนชัย เชื้อสาธุชน
(2552)จํานวน 10 ขอ ในลักษณะการประเมิน
รวมคามีมาตรวัด 6 ระดับ 2) พฤติกรรม
แสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร หมายถึง การ
กระทําเกี่ยวกับการฟง การอาน การคิด การเขียน
การชม การศึกษาดูงาน การเลือกรับสื่อตางๆโดย
ตระหนักในประโยชนของความรู เพื่อใหไดความรู
เพิ่มเติมทางดานวิทยาศาสตร ตลอดจนนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มพูนความ
เขาใจในวิชานั้นๆ และสามารถวัดพฤติกรรมนี้ดวย

แบบวัด ซึ่งผูวิจัยไดทําการปรับปรุงมาจากแบบวัด
พฤติกรรมการแสวงหาความรูแบบประเมินรวมคา
มีมาตรวัด 6 ระดับ ของ ชวนชัย เชื้อสาธุชน
จํานวน12 ขอ

สาเหตุของพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา
วิทยาศาสตร
ตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมใฝรูใฝ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรซึ่งประกอบดวยพฤติกรรม
ยอย 2 ดานไดแก พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชา
วิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชา
วิทยาศาสตรนั้น โดยใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม
(Interactionism Model) (Mangnusson; &
Endler, 1976) เปนกรอบแนวคิดในการกําหนด
ตัวแปรเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ประกอบดวยตัวแปร 3 กลุมไดแก
ตัวแปรลักษณะสถานการณ 3 ตัวแปร ตัวแปรจิต
ลักษณะ เดิม 3 ตัวแปร และจิตลักษณะตาม
สถานการณ 2 ตัวแปร รวมเปน 8 ตัวแปร

ลักษณะสถานการณ กับพฤติกรรมใฝรูใฝ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร
ลักษณะสถานการณ หมายถึง
สภาพแวดลอมทางสังคมที่บุคคลเผชิญอยูใน
ปจจุบัน ซึ่งอาจเอื้ออํานวยหรือเปนอุปสรรคตอ
การแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ในสวนนี้ได
ประมวลเอกสารระบุความสําคัญตัวแปรลักษณะ
สถานการณ กับพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ไดแก การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
และใชเหตุผล บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้น
เรียน และ เวลาที่ใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช
เหตุผล งานวิจัยหลายงานทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศที่สนับสนุนวาครอบครัวนั้นมีสวนใน
การเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
สงเสริมพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน แนวคิด
หนึ่งที่เปนที่ยอมรับและนํามาใชในงานวิจัยอยาง
แพรหลาย คือทฤษฎีตนไมจริยธรรม ของ ดวง

เดือน พันธุมนาวิน ซึ่งใหความสําคัญกับการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนวามีสวนในการ
เสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรมในเด็กนักเรียน
โดยไดแบงการเลี้ยงดูออกเปน 2 กลุมคือ การ
เลี้ยงดูโดยรักสนับสนุน หมายถึง การที่ผูปกครอง
หรือผูปกครองเด็ก แสดงใหเด็กทราบถึงความรัก
ความหวังดี เชน อบรมใหเปนคนดีเพื่อตัวเด็กเอง
ใกลชิดสนิทสนมโดยใชเวลาอยูกับเด็ก ทํา
กิจกรรมตางๆรวมกับเด็ก เปนที่ปรึกษาที่ดีของ
เด็ก และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลมากกวา
อารมณ หมายถึง การที่ผูปกครอง หรือผูปกครอง
ของเด็กใหรางวัล หรือใหการสงเสริมเด็กเมื่อเด็ก
ทําสิ่งที่ถูกตองอยางเหมาะสม และเมื่อเด็กทําไม
ถูกตองก็กลาวตักเตือน อธิบายอยางมีเหตุผล และ
ลงโทษเมื่อจําเปนเทานั้น ไมใชอารมณเปนใหญ
และตองทําอยางสม่ําเสมอ ยึดการกระทําหรือ
เจตนาของเด็กเปนหลักในการใหรางวัล หรือ
ลงโทษ (ดวงเดือน, 2538)
งานวิจัยในอดีตพบวาการอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล มีผลตอการ
พฤติกรรมอันพึงประสงคของนักเรียนที่นาสนใจ
หลายอยาง เชน สุมิตรา เจิมพันธ(2545) พบวา
นักเรียนที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช
เหตุผลมาก จะมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชา
คณิตศาสตรมาก ,จิรวัฒนา มั่นยืน และรุงทิพย
สมานรักษ (2546) พบวานักเรียนที่ไดรับการ
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก จะมี
พฤติกรรมหลบหนีเรียนนอย จากงานวิจัย
ดังกลาว จึงคาดวานักเรียนที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก จะมีผลทําให
พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่ง
ประกอบดวย 2 พฤติกรรมยอยคือพฤติกรรมตั้งใจ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหา
ความรูวิชาวิทยาศาสตร มากไปดวย
บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียน
หมายถึง ประสบการณที่นักเรียนไดรับในระหวาง
กระบวนการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เชน วิธีการ
สอนของครูที่จูงใจใหนักเรียนเกิดความใฝรูใฝเรียน
การรับรูความใสใจของครูที่มีตอนักเรียน ความ
ไวใจเชื่อใจสนิทสนมของนักเรียนที่มีตอครูผูสอน
การลงโทษ การรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน
ประชาธิปไตยในชั้นเรียน ความเครียดในการ
เรียน เปนตน
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบวา
บรรยากาศประชาธิปไตย หรือประสบการณ
ประชาธิปไตยมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่
นาสนใจตางๆเชน ชวนชัย เชือ้ สาธุชน (2552) ได
ทําการวิจัยพบวา ประสบการณประชาธิปไตย มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนคนดี
เชนเดียวกับงานวิจัยของ สุภาสิณี นุมเนียน
(2546) ซึ่งพบวานักเรียนที่ปฏิสัมพันธกับครูแบบ
ประชาธิปไตยมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบ
ตอหนาที่ในครอบครัวและในโรงเรียนมากกวา
นักเรียนประเภทตรงขาม สอดคลองกับการศึกษา
ปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนา
นักเรียนของครูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
ของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร มาคะนอง
(2549) พบวาพฤติกรรมพัฒนานักเรียนของครู
สงผลใหนักเรียนรับรูการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครู แลวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่
เชนเดียวกับในงานวิจัยของวัฒนา พาผล (2551)
ไดรายงานวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบสืบสวนสอบสวนซึ่งเปนการเรียนการสอนที่
มุงเนนกระตุนใหนักเรียนหาคําตอบของปญหา
หรือแสวงหาความรูดวยตนเอง มีผลตอพฤติกรรม

ใฝเรียนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ในขณะ
ที่ จิรวัฒนา มั่นยืน และรุงทิพย สมานรักษ
พบวาการลงโทษจากครูในโรงเรียน การรับฟง
ความคิดเห็นของนักเรียนหรือประชาธิปไตย
ภายในโรงเรียน กับความเครียดมีผลทํานาย
พฤติกรรมหลบหนีเรียนในนักเรียนมัธยมศึกษา
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงคาดวา นักเรียนที่มีบรรยากาศ
ประชาธิปไตยในชั้นเรียนมาก จะมีพฤติกรรมใฝรู
ใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 2
พฤติกรรมยอยคือพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชา
วิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชา
วิทยาศาสตร มากไปดวย
เวลาที่ใชในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่นักเรียน
ใชในการเรียนในชั้นเรียน ในการเรียนเสริมกวด
วิชา ในการทําการบาน และอานทบทวน
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ในแตละสัปดาห โดย
นักเรียนที่ใชเวลาในการเรียนวิทยาศาสตรนอย
กวา คาเฉลี่ยของกลุมจัดวาเปนนักเรียนที่ใชเวลา
ในการเรียนวิทยาศาสตรนอย นักเรียนที่ใชเวลา
ในการเรียนวิทยาศาสตรมากกวาคาเฉลี่ยของกลุม
จัดวาเปนนักเรียนที่ใชเวลาในการเรียน
วิทยาศาสตรมาก จากงานวิจัยของ สําเริง บุญ
เรืองรัตน และอรุณศรี กุมุท(2523) ที่ไดใหขอมูล
ไววา นักเรียนที่มีความถนัดทางการเรียนต่ําหาก
ใชเวลาในการเรียนมากขึ้นก็สามารถเรียนรูได
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑดังเชนเดียวกันกับนักเรียนที่
มีความถนัดทางการเรียนสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
คาดวา นักเรียนใชเวลาในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรมาก จะมีพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 2 พฤติกรรมยอย
คือพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร และ

พฤติกรรมแสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร มาก
ไปดวย

จิตลักษณะเดิม กับพฤติกรรมใฝรูใฝ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร
จิตลักษณะเดิมหมายถึง ลักษณะจิตใจ
ของบุคคลที่เกิดขึ้นและสะสมมาแตแรกเกิด ใน
ครอบครัวและโรงเรียน มีลักษณะคงที่และ
เปลี่ยนแปลงไดยาก ในสวนนี้ไดประมวลเอกสาร
ระบุความสําคัญตัวแปรจิตลักษณะเดิม กับ
พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ไดแก
ความเชื่ออํานาจในตน เอกลักษณแหงอีโก และ
จิตวิทยาศาสตร
ความเชื่ออํานาจในตน หมายถึง ปริมาณ
ความคาดหวังทั่วไปของบุคคลวาสิ่งตางๆที่ตน
ไดรับนั้นเปนผลจากการกระทําของตน โดยเชื่อ
วาถากระทําดีจะไดผลตอบแทนดี ถากระทําชั่วจะ
ไดผลเสียตอบแทนแทน คนที่เชื่ออํานาจในตน
จึงหมายถึงบุคคลที่เชื่อวาความสําเร็จหรือ
ลมเหลวตางๆเกิดจากการกระทําของตนเอง และ
ตนสามารถควบคุมใหเปนไปตามตองการได
ความเชื่ออํานาจในตนจึงสามารถผลักดันใหบุคคล
กระทําในสิ่งที่ตนรับผิดชอบใหสําเร็จได
จากงานวิจัยในอดีต พบวาตัวแปรความ
เชื่ออํานาจในตนมีอิทธิพลในทางบวกตอ
พฤติกรรมอันพึงประสงค เชน พฤติกรรมตั้งใจ
เรียน พฤติกรรมแสวงหาความรู และพฤติกรรม
พัฒนาตนใหรอบรู (ชวนชัย เชื้อสาธุชน, 2552)
พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรที่ดีในนักเรียน
มัธยมปลาย (สุมิตรา เจิมพันธ, 2545) พฤติกรรม
ไมหลบหนีเรียน (จิรวัฒนา มั่นยืน และ รุงทิพย
สมานรักษ, 2546) พฤติกรรมใฝรูใฝดี ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน, 2550) เปนตน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงคาดวา

นักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนมาก จะมี
พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่ง
ประกอบดวย 2 พฤติกรรมยอยคือพฤติกรรมตั้งใจ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหา
ความรูวิชาวิทยาศาสตร มากไปดวย
เอกลักษณแหงอีโก หมายถึง การรูจัก
และรูรับภาพพจนเกี่ยวตนเองของบุคคล ยอมรับ
และผูกพันกับอุดมคติของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
เปนสิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งทําใหมีความมั่นใจใน
การกระทําของตนเอง เอกลักษณแหงอีโกมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม
หลายอยาง เชน การใฝเรียนรู ความตั้งใจในการ
เลือกตั้ง การเขารวมกิจกรรม จากงานวิจัยของ
ชวนชัย เชื้อสาธุชน(2552) พบวา ตัวแปร
เอกลักษณแหงอีโกซึ่งเปนตัวแปรกลุมจิตเดิม
รวมกับตัวแปรดานจิตตามสถานการณ และจิต
สถานการณสามารถทํานายพฤติกรรมตั้งใจเรียน
พฤติกรรมแสวงหาความรูและพฤติกรรมพัฒนา
ตนเองได 56.1 44.7 และ 35.0 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ และยังพบวา นักศึกษาที่มีเอกลักษณ
แหงอีโกสูงจะมีพฤติกรรมแสวงหาความรู และ
พฤติกรรมพัฒนาตนเองใหรอบรูของนักศึกษาสูง
ดวย จากผลงานวิจัยของ สุรพงษ ชูเดช
(2534:141) ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางประสบการณในการเรียนมหาวิทยาลัยกับ
จิตลักษณะที่สําคัญของนิสิต โดยกลุมตัวอยาง
นิสิตชั้นปที่ 3-4 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
รวมทั้งสิ้น 273 คน พบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง และมีประสบการณการทํา
กิจกรรมสูง มีเอกลักษณแหงอีโกมากกวา นิสิตที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ มีประสบการณการ
ทํากิจกรรมสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงคาดวา

นักเรียนที่เอกลักษณแหงอีโกสูง จะมีพฤติกรรมใฝ
รูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 2
พฤติกรรมยอยคือพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชา
วิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชา
วิทยาศาสตร มากไปดวย
จิตวิทยาศาสตร(Scientific Mind)
หมายถึง ลักษณะอุปนิสัย กระบวนการคิด ความ
เชื่อของนักเรียนซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของบุคคล
ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะที่ดีของ
นักวิทยาศาสตร ภายใตพื้นฐานกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไดแก ความมีเหตุมีผล เชื่อในความ
จริงที่พิสูจนได ความอดทนพยายาม ความมุงมั่น
ความซื่อสัตยซื่อตรง การมีใจกวางยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น และ กลาคิดกลาทําในสิ่งที่
ทาทาย ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนลักษณะพื้นฐาน
ของนักวิทยาศาสตรที่ดี เปนลักษณะที่เอื้อ
ประโยชนในการใชศึกษา แสวงหาความรู และทํา
กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตรไดดี
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงคาดวา นักเรียนที่มีจิตวิทยา
ศาสตรมาก จะมีพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 2 พฤติกรรมยอย
คือพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร และ
พฤติกรรมแสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร มาก
ไปดวย

จิตลักษณะตามสถานการณ กับ
พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร
จิตลักษณะตามสถานการณหมายถึง
ลักษณะทางจิตที่ไวตอการเปลี่ยนแปลง มักแปร
เปลี่ยนไปตามสถานการณที่บุคคลเผชิญอยู
โดยงาย ในสวนนี้ไดประมวลเอกสารระบุ
ความสําคัญตัวแปรจิตลักษณะเดิม กับพฤติกรรม
ใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ไดแก เจตคติที่ดีตอ

วิชาวิทยาศาสตร และความมุงมั่นในการศึกษา
ตอสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร
เจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร
(Attitude Toward Science) หมายถึง
ความรูสึกประทับใจ พึงพอใจ สนใจ และตองการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร การยอมรับและเชื่อวา
วิทยาศาสตรวาเปนวิชาความรูที่มีประโยชน
คุณคา ซึ่งผูวิจัยมีความคาดหวังวา นักเรียนที่มีเจต
คติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร จะมีพฤติกรรมใฝ
รูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรมาก และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากดวย
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบวา เจต
คติที่ดีมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมอันพึง
ประสงคหลายอยาง เชน พฤติกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน (จิตติพร ไวโรจนวิทยากร,2551)
พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรที่ดีในนักเรียน
มัธยมปลาย (สุมิตรา เจิมพันธ, 2545) พฤติกรรม
รักการอาน ( ศุภรางค อิทุณห,2552) พฤติกรรม
ไมหลบหนีเรียน (จิรวัฒนา มั่นยืน และ รุงทิพย
สมานรักษ, 2546) พฤติกรรมใฝรูใฝดี ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน, 2550) นอกจากนี้ในงานวิจัยจอง
ปาริชาติ เบ็ญจวรรณ (2551) ยังพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรมีความสัมพันธโดยตรง
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอีก
ดวย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงคาดวา นักเรียนที่มีเจต
คติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรมาก จะมีพฤติกรรมใฝรู
ใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 2
พฤติกรรมยอยคือพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชา
วิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชา
วิทยาศาสตร มากไปดวย

ความมุงมั่นในการศึกษาตอในสาขา
วิทยาศาสตร หมายถึง การเห็นความสําคัญและ
ประโยชนของการศึกษาตอ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การศึกษาตอสาขาวิทยาศาสตร มีความตั้งใจแนว
แนจะประกอบอาชีพที่เปนสาขาวิทยาศาสตร โดย
มีการเตรียมตัว วางแผน เจตนารมณที่จะศึกษา
ตอในสาขาวิทยาศาสตร ซึ่งลักษณะความมุงมั่น
ในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรนั้น เปน
ลักษณะของความมุงมั่นตั้งใจ เจตนาซึ่งเกี่ยว
เนื่องมาจาก สถานการณภายนอก และจิต
ลักษณะเดิมภายใน ที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการ
ตัดสินใจมุงมั่นในการเรียนตอในสาขา
วิทยาศาสตร
จากการศึกษางานวิจัยในอดีต ชวน
ชัย เชื้อสาธุชน (2552) รายงานวาความมุงมั่นตอ
การศึกษาตอสงผลตอพฤติกรรมตั้งใจเรียน
พฤติกรรมแสวงหาความรู และพฤติกรรมพัฒนา
ตนเอง ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในขณะที่
ภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) ไดใชตัวแปรความ
ตั้งใจในการเรียนตอสาขาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ มี
ผลตอพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร ทําใหงานวิจัยนี้จึงคาดวา นักเรียน
ที่มีความมุงมั่นในการศึกษาตอสาขาวิทยาศาสตร
มาก จะมีพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรซึ่ง
ประกอบดวย 2 พฤติกรรมยอยคือพฤติกรรมตั้งใจ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหา
ความรูวิชาวิทยาศาสตร มากไปดวย

สมมติฐานงานวิจัย

1. นักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตรสูง ใชเวลา
ในการเรียนวิทยาศาสตรมาก และมีความมุงมั่นที่
จะศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรมากนั้น จะมี
พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตละดาน
ใน 2 ดานไดแก (พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชา

วิทยาศาสตรและพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชา
วิทยาศาสตร ) มากกวากลุมเปรียบเทียบกลุมอื่นๆ
2. นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชเหตุผลในครอบครัวสูง มี
บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียนสูง และมี
ความเชื่ออํานาจใจตนสูง จะมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร หรือมีพฤติกรรมใฝรูใฝเรียน
วิชาวิทยาศาสตรแตละดานใน2ดานไดแก
( พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร และ
พฤติกรรมแสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร)
มากกวากลุมเปรียบเทียบกลุมอื่นๆ
3. ตัวแปรกลุมสถานการณ 3 ตัว (การ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล
บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียน และเวลาที่
ใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร) รวมกับ ตัวแปร
จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัว (เจตคติที่ดีตอ
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความมุงมั่นใน
การศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร) และตัวแปรจิต
เดิม 3 ตัว (ความเชื่ออํานาจในตน เอกลักษณแหง

อีโก และจิตวิทยาศาสตร) รวม 8 ตัวแปร รวมกัน
สามารถทํานายพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา
วิทยาศาสตรแตละดานใน 2 ดานไดแก (พฤติกรรม
ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร และพฤติกรรม
แสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร )ในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร
แตละดานใน 2 ดาน ไดแก (พฤติกรรมตั้งใจเรียน
วิชาวิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหาความรู
วิชาวิทยาศาสตร)สามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิทยาศาสตรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่กําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดยมีขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการ
สุมแบบหลายขั้น(Multistage Sampling) กลุม
ตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัชดา และโรงเรียนหอวัง จํานวน 400 คน

เครื่องมือที่ใชและคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือวัดตัวแปรมีทั้งหมด 10 ฉบับ
เปนแบบมาตราประเมินรวมคา สัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นอยูระหวาง .64 ถึง .87 (ตารางที่ 1)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 1) วิธี
วิเคราะหคาความแปรปรวนสามทาง และ
ปฏิสัมพันธที่มีนัยสําคัญถูกทดสอบดวยการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 2) วิธี
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน และ
แบบลําดับ

สรุปและอภิปรายผล
1. จากการวิเคราะหความแปรปรวนสาม
ทางของพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร
โดยพิจารณา 3 ตัวแปรไดแก การมีจิตวิทยา
ศาสตร เวลาที่ใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และ
ความมุงมั่นในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร
พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร ไมพบ
ความความแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว
พรอมกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตพบความ
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ทีละ
2 ตัว ไดแก การมีจิตวิทยาศาสตร และความมุงมั่น
ในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร ในกลุมรวม
กลุมนักเรียนชาย และกลุมครอบครัวที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจต่ํา พบความแปรปรวนตามตัวแปรอิสระ
ทีละตัว ไดแก การมีจิตวิทยาศาสตร ความมุงมั่น
ในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร การอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลในครอบครัว
และความเชื่ออํานาจในตน พฤติกรรมแสวงหา
ความรูวิชาวิทยาศาสตร พบความความ
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวพรอมกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในกลุมนักเรียนชาย แต
ไมพบความแปรปรวนตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร
พรอมกัน แตพบความแปรปรวนตามตัวแปรอิสระ
ทีละตัว ตัวแปรความมุงมั่นในการศึกษาตอในสาขา
วิทยาศาสตรในกลุมรวมและทุกกลุมยอย และ
ความแปรปรวนตามตัวแปรเวลาในการเรียน
วิทยาศาสตรในกลุมรวม และกลุมระดับการศึกษา
ของผูปกครองต่ํา
2. จากการวิเคราะหความแปรปรวนสาม
ทางของพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร
โดยพิจารณา 3 ตัวแปรไดแก การเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชเหตุผล บรรยากาศประชาธิปไตย
ในชั้นเรียน และความเชื่ออํานาจในตน
พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรพบความ
แปรปรวนตามตัวแปรอิสระทีละตัวคือตัวแปร
ความเชื่ออํานาจในตน และการเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุน(ในทุกกลุมยกเวนกลุมนักเรียนชาย)และ
ใชเหตุผล (ในทุกกลุมยกเวนกลุมฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง) พฤติกรรมแสวงหา
ความรูวิชาวิทยาศาสตร พบความแปรปรวนตาม
ตัวแปรอิสระการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช
เหตุผล และความเชื่ออํานาจในตนที่ปฏิสัมพันธกัน
2ตัวแปรพรอมกัน ในกลุมนักเรียนชายและกลุม
นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา พบความ
แปรปรวนตามตัวแปรอิสระทีละตัว ตัวแปร
บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียน (ในทุกกลุม
ยกเวนกลุมระดับการศึกษาของผูปกครองสูง)
เจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร พบความ
แปรปรวนแบบมีปฏิสัมพันธ3ตัวแปรพรอมกัน ใน

กลุมการศึกษาของผูปกครองต่ํา และพบความ
แปรปรวนแบบตัวแปรอิสระทีละตัว ในทั้ง 3 ตัว
แปร (การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและให
เหตุผล พบในทุกกลุมยกเวนกลุมนักเรียนชาย ,
บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียนพบในทุกกลุม
และความเชื่ออํานาจในตน พบในกลุมรวม กลุม
นักเรียนหญิง กลุมระดับการศึกษาของผูปกครอง
สูง และกลุมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา)
จากการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ
ที่เขาแบบเปนลําดับของชุดตัวทํานายลําดับที่ 1
กลุมลักษณะสถานการณ(การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชเหตุผล, บรรยากาศประชาธิปไตย
ในชั้นเรียน และเวลาที่ใชในการเรียนวิทยาศาสตร)
ลําดับที่2 กลุมจิตลักษณะเดิม (ความเชื่ออํานาจใน
ตน เอกลักษณแหงอีโก และจิตวิทยาศาสตร) และ
ลําดับที่3 กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ (เจตคติ
ที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และความมุงมั่นใน
การศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร) ตามลําดับ
พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร ผล
ปรากฏวา ชุดจิตลักษณะเดิมสามารถทํานาย
พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ไดเพิ่มขึ้น
จากตัวทํานายลําดับที่ 1 เคยทํานายไดอยางมี
นัยสําคัญ ในกลุมรวม และกลุมยอยทุกกลุม โดยมี
รอยละการทํานายเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 9.5 ถึง
รอยละ 14.9 มีตัวทํานายที่สําคัญคือ จิต
วิทยาศาสตร ในกลุมรวม และกลุมยอยทุกกลุม
เอกลักษณแหงอีโก ในกลุมรวม และกลุมนักเรียน
หญิง และความมุงมั่นในการศึกษาตอในสาขา
วิทยาศาสตร ในกลุมรวม กลุมระดับการศึกษาของ
ผูปกครองสูง และกลุมฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง เมื่อทําการควบคุมอิทธิพลตัวแปร
ลําดับที่ 1 และตัวแปรลําดับที่ 2 ใหคงที่ผล
ปรากฏวา ชุดจิตลักษณะตามสถานการณสามารถ
ทํานายพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เพิ่มขึ้นไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีรอยละ
การทํานายเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 9 ถึงรอยละ
14.1 มีตัวทํานายที่สําคัญคือ ความมุงมั่นใน

การศึกษาตอในสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั้งในกลุม
รวม และกลุมยอยทุกกลุม พฤติกรรมแสวงหา
ความรูวิชาวิทยาศาสตร ชุดจิตลักษณะตาม
สถานการณสามารถทํานายพฤติกรรมแสวงหา
ความรูวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในทุกกลุม โดยมีรอยละการทํานาย
เพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 7.2 ถึงรอยละ 16.2 มีตัว
ทํานายที่สําคัญคือ ความมุงมั่นในการศึกษาตอใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั้งในกลุมรวม และกลุมยอย
5 กลุม (ไดแก หญิง, ชาย, ระดับการศึกษาของ
ผูปกครองต่ํา, ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
และ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง) และ
เจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร ในกลุมรวม และ
กลุมยอย 4 กลุม (ไดแก หญิง, ระดับการศึกษา
ของผูปกครองสูง, ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา และ ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง)
3. พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชา
วิทยาศาสตรไมสามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใน
กลุมใดๆ พฤติกรรมแสวงหาความรูวิชา
วิทยาศาสตร สามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใน
กลุม รวม และกลุมยอยทั้ง 6 กลุม (ไดแก หญิง,
ชาย, ระดับการศึกษาของผูปกครองต่ํา,ระดับ
การศึกษาของผูปกครองสูง, ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวต่ํา และ ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง) ซึ่งรอยละการทํานายอยูระหวางรอย
ละ 5.9 ถึงรอยละ 12

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติงาน
จริง ผลการวิจัยเปนประโยชนแกครู ผูปกครอง
สถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของ ในการกําหนด

แนวทางสงเสริมพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา
วิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
2. ขอเสนอแนะในการนําไปทําการวิจัย
ตอไป ควรทําวิจัยในเชิงทดลองประเมินผลชุด
กิจกรรมอบรมตางๆ เพื่อสรางหลักสูตรในการ
พัฒนาพฤติกรรมใฝเรียนใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนตอไป เชนหลักสูตรการสรางความ
มุงมั่นในการศึกษาตอในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
เปนตน
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