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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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บทคัดยอ 
 จุดมุงหมายของงานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาปจจัยเชิงเหตุท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมใฝรูใฝเรียน            
วิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมยอย 2 พฤติกรรมไดแก พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
และพฤติกรรมแสงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานคร  โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน    
400 คน ใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมในการกําหนดตัวแปรเชิงเหตุ และใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบสาม
ทาง และการถดถอยพหุคูณ ในการวิเคราะหขอมูล ผลวิจัยพบวา  1) นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมาก พบ
ในกลุมนักเรียนท่ีมีจิตวิทยาศาสตรมาก นักเรียนท่ีมีความมุงม่ันในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรมาก เชื่อ
อํานาจในตนมาก และไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลในครอบครัวมาก  2) นักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมแสวงหาความรูมากพบในกลุมนักเรียนท่ีมีความมุงม่ันในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรมาก และ
มีบรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียนมาก  3) ปจจัยเชิงเหตุ3กลุมไดแก กลุมสถานการณ 3 ตัวแปร (การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล ,บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียน และเวลาท่ีใชในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร) กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ความเชื่ออํานาจในตน เอกลักษณแหงอีโก และจิตวิทยาศาสตร)
และกลุมจิตตามสถานการณ 2 ตัวแปร (เจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร และความมุงม่ันในการศึกษาตอในสาขา
วิทยาศาสตร) ท้ัง 8 ตัวแปร เขาในการทํานายพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรตามลําดับ ในกลุมรวม
และกลุมยอยดังนี้  3.1) ทํานายพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร ไดระหวางรอยละ 9 ถึง 14.1  ตัวทํานาย
สําคัญของท้ังสามดานคือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  จิตวิทยาศาสตร  และความมุงม่ันใน
การศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร  3.2) ทํานายพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร ไดระหวางรอยละ 
7.2 ถึง 16.2 ตัวทํานายสําคัญคือ บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียน เวลาท่ีใชในการเรียน เจตคติท่ีดีตอวิชา
วิทยาศาสตร และ ความมุงม่ันในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร  4) พฤติกรรมแสวงหาความรูวิชา
วิทยาศาสตรสามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ไดรอยละ 9.5 ในกลุมรวม และทํานายได
สูงสุดถึงรอยละ 11.3 ในกลุมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง  
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ความเปนมาและความสําคัญ 
วิทยาศาสตรเปนวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชา

ท่ีวาดวยการหลักการและเหตุผลในการหาคําตอบ
ของปรากฏการณหรือเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึน
รอบตัวเรา เปนวิชาท่ีวาดวยกระบวนการแสวงหา
ความรูตั้งแตความรูข้ันพ้ืนฐานพ้ืนฐานเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณตางๆ ไปจนถึงการประยุกตใชความรู
นั้นใหเกิดเปนเทคโนโลยี และนวัตกรรมอันเปน
ประโยชนแกมนุษยชาติ   ในปจจุบันจะเห็นไดวา
วิทยาศาสตรนั้นไดเขามามีสวนในเกือบทุกดานของ
ชีวิตมนุษยปจจุบัน ไมวาจะในดานการคมนาคม 
ในดานการสื่อสาร ในทางดานวิศวกรรมสิ่งกอสราง
ตางๆ ในทางการแพทย โภชนาการ สาธารณสุข  
จะเห็นไดวาในวิถีชีวิตประจําวันของมนุษยในยุค
ปจจุบันนั้นแทบทุกสวนลวนเก่ียวของกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเลี่ยงไมได  วิชา
วิทยาศาสตรจึงถือเปนความรูข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน
ตอมนุษยในยุคนี้ อันจะเห็นไดจากการท่ีวิชา
วิทยาศาสตรไดถูกจัดใหเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาพ้ืนฐานท่ัวไป (general education) 
และเปนตัวชี้วัดความเจริญของประเทศโดยสังเกต
ไดจากประเทศท่ีพัฒนาแลวมักจะมีมาตรฐานทาง
การศึกษาสูงไปดวย 

แตจากผลการวิจัยของ สถาบันวิจัยเพ่ือ
พัฒนาประเทศไทย(TDRI) กลับพบวา ผลการเรียน
ของนักเรียนซ่ึงเปนตัวชี้วัดคุณภาพทางการศึกษาท่ี
สําคัญ นักเรียนไทยกลับมีแนวโนมท่ีลดลง โดยผล
การสอบวัดมาตรฐานภายในประเทศ (O-NET)ในป 
พ.ศ. 2546 เด็กไทยสอบวิชาคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ย 33.99 และ 48.82 
ตามลําดับ  และในป พ.ศ. 2553 คะแนนเฉลี่ยท้ัง 
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
ระดับต่ํากวาประเทศเพ่ือนบานเกือบทุกประเทศ
ซ่ึง ไดแก ไตหวัน เกาหลีใต สิงคโปร  ฮองกง ญี่ปุน 
และ มาเลเซีย เปนตน  ในขณะท่ีชวงเวลา 10 ปท่ี
ผานมางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมข้ึน
เปน 2 เทา จากป พ.ศ. 2546 ท่ีมีงบไมถึง 20,000 
ลานบาท เพ่ิมเปน 40,000 ลานบาท ในป พ.ศ. 
2554   สัดสวนงบประมาณการศึกษาคิดเปนรอย
ละ 20 ของงบประมาณรวมประเทศสูงสุด ซ่ึง
มากกวาประเทศเพ่ือนบานเกือบทุกประเทศ
(ยกเวนฮองกง)   ผลการศึกษาอีกประการหนึ่ง
พบวา นักเรียนไทยใชเวลาเรียนวิทยาศาสตรเฉลี่ย
สัปดาหละ 6.5 ชั่วโมง เกือบมากท่ีสุดในโลก(นอย
กวารัสเซียและกรีซ) แตคะแนนวิทยาศาสตรกลับ
เกือบจะต่ําท่ีสุด(มากกวา อาเจนตินา บราซิล และ
อินโดนีเซีย) (อัมมาร สยามวาลา, ดิลกะ ลัทธ
พิพัฒน และสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย, 2555) 

พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนนั้นเปนคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนซ่ึงอยูในชวงวัยรุนท่ี
กําหนดไวตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป 
พ.ศ. 2551  กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ท่ีสอง ( 2552-2561) มีวิสัยทัศน ใหคนไทยได
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  โดยเนน 3 
ประเด็นหลักอันเปนเปาหมายในปพ.ศ.2561  
ไดแก 1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และเรียนรูของคนไทย  2) เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู  และ3) สงเสริมการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม สงผลใหคน
ไทยยุคใหม สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และมี
นิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต  มีความสามารถในการ
สื่อสาร ในการคิด วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่ม
สรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก
ประโยชนสวนรวม สามารถทํางานเปนกลุม ผูเรียน
ในทุกระดับประเภทการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 )  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันท่ีเทคโนโลยี และ



สื่อตางๆไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  นักเรียน
สามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารตางๆไดอยางงายดาย 
ตั้งแตสื่อวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ไปจนถึงการ
สื่อสารผานสังคมออนไลนท่ีมีการแลกเปลี่ยนถาย
โอน ขอมูลอยางไมจํากัด  เรียกไดวาปจจุบันเปน
ยุคแหงขอมูลขาวสารอยางแทจริง ซ่ึงหากนักเรียน
มีคุณสมบัติใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรก็จะ
สามารถ แสวงหาสื่อ หรือขอมูลท่ีเปนความรู และ
ประโยชนไดอยางเหมาะสม นําไปสูการสรางสังคม
แหงการเรียนรูอันเปนเปาประสงคตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    

โดยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดมุงศึกษาตัวแปร
เชิงเหตุท่ีสําคัญของพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
โดยใชรูปแบบทฤษฎีปฎิสัมพันธนิยม 
( Interactionism Model) เปนกรอบแนวคิด โดย
ศึกษาปจจัยเชิงเหตุไดแก ตัวแปรดานจิตลักษณะ
เดิม ( ไดแก ความเชื่ออํานาจในตน  จิต
วิทยาศาสตร และเอกลักษณแหงอีโก ) ตัวแปร
ดานสถานการณ ( ไดแก การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชเหตุผล  บรรยากาศประชาธิปไตย
ในชั้นเรียน และ เวลาท่ีใชในการเรียน
วิทยาศาสตร) และจิตลักษณะตามสถานการณ 
(ไดแก เจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
ความเครียดในการเรียนวิทยาศาสตร  และความ
มุงม่ันในการศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร) เปนตัวแปรเชิงเหตุท่ีคาดวาจะ
เก่ียวของอยางเดนชัดกับพฤติกรรม หรือรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษา ปจจัยเชิงผลจาก
พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยหวัง
วาการวิจัยในครั้งนี้จะไดองคความรูพฤติกรรมใฝรู
ใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรและนําไปสูการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธระหวางสถานการณทาง
สังคม กับจิตลักษณะของนักเรียนวามีความ
เก่ียวของกับพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนมากนอย
เพียงใดในนักเรียนประเภทตางๆ 

2. เพ่ือศึกษาปริมาณการทํานายไดของตัวแปร
จิตลักษณะและสถานการณทางสังคม และตัว
แปรท่ีมีบทบาทสําคัญในการทํานาย
พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนประเภทตางๆ 

3. เพ่ือศึกษาปริมาณการทํานายพฤติกรรมใฝรู
ใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัยไดมาจากการ

ทบทวนวรรณกรรมสรุปไดดังนี ้

พฤติกรรมนี้มีลักษณะใกลเคียงกันกับ 

พฤติกรรมตั้งใจเรียน แสวงหาความรู  พฤติกรรม

พัฒนาตนดานการเรียน  พฤติกรรมการศึกษาตอ 

พฤติกรรมการเรียน  พฤติกรรมไมหลบหนีเรียน  

พฤติกรรมการสงการบาน  พฤติกรรมรักการอาน   

ซ่ึงมีผูวิจัยไดใหความหมายไวดังนี้    เชน  นิภา 

วงศสุรภินันท (2548:4) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผู

ใฝรูใฝเรียน วาหมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจท่ี

แสดงถึงความปรารถนา  ความอยากรูอยากเห็น 

ความกระตือรือรน  ความสนใจ ความพอใจท่ีจะ

แสวงหาความรูดวยตนเอง ท้ังความรูดานการเรียน 

และสภาพแวดลอมรอบตัว มีความรูเทาทัน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สามารถนําความรูท่ี

ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง และดําเนิน

ชีวิตประจําวันได แบงออกเปน 7 ดาน ไดแก  เห็น

คุณคาสิ่งตางๆ  อยากรูอยากเห็น  ตั้งใจอยางมีสติ  

กลาคิดริเริ่ม  เพียรพยายาม  ศึกษาคนควาดวย

ตนเอง  และมีเหตุผล    ดุจเดือน พันธุมนาวิน  

(2550:31)ไดใหความหมาย พฤติกรรมการใฝรูใน

การเรียน หมายถึง การท่ีนักเรียนแสวงหาความรู



เพ่ิมเติม ในวิชาท่ีตนเรียนอยูท้ังทางตรงและ

ทางออม ตลอดจนการประยุกตใชสิ่งท่ีเรียนมาใน

ชีวิตประจําวันเพ่ือเพ่ิมพูนความเขาใจนั้นๆ เชน

การทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติม  การหาขอมูลขาวสารท่ี

เก่ียวของกับวิชาท่ีเรียน  เปนตน   เชนเดียวกับ

ชวนชัย เชื้อสาธชุน (2552:9)  ไดใหความหมาย

พฤติกรรมใฝเรียนรูวา หมายถึง การกระทําท่ี

ตองการท่ีจะมีความรูเพ่ิมข้ึน โดยการแสวงหา

ความรูท้ังทางตรงและทางออม เชน  อานหนังสือ

เพ่ิมเติม  ทําแบบฝกหัดจากหนังสืออ่ืน

นอกเหนือจากท่ีครูกําหนด  คนควาขอมูลจาก

อินเตอรเนตเพ่ือเสริมความรูจากท่ีเรียนในชั้นเรียน  

ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู พัฒนาตนเองใหรอบรู 

กลาซักถามเม่ือสงสัยหรือไมเขาใจ  และ

ประยุกตใชในการเรียนหรือชีวิตประจําวัน เพ่ือ

สรางประสบการณ หรือหาขอสรุปท่ีตองการ เปน

ตน  โดยแบงพฤติกรรมออกเปน 3 ประเภทตาม

ชวงเวลา คือ พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนกอนเรียนใน

หองเรียน  ขณะเรียนในหองเรียน  และหลังเรียน

ในหองเรียนหรือ  พฤติกรรมแสวงหาความ

นอกเหนือจากในชั้นเรียน   นอกจากนี้จิตรลดา  

อารียสันติชัย(2547:21) ไดใหความหมายของ

ความสนใจใฝรูในการอานวาหมายถึง  พฤติกรรม

กระตือรือรนท่ีจะอานเพ่ือเรียนรูเรื่องราว  หม่ัน

ศึกษาหาความรูดานตางๆเพ่ิมเติม แสวงหาแนวคิด

และวิธีการใหมๆเพ่ือนําไปปฎิบัติ โดยแบง

พฤติกรรมใฝรูในการการอานออกเปน 3 ดาน

ดังนี้คือ 1)ความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู

โดยการอานจากสื่อ  และแหลงเรียนรูตางๆ  2)

เรียนรูเรื่องราวตางๆเพ่ิมเติมดวยการอานอยูเสมอ  

และ3) หม่ันแสวงหาความรู แนวคิดและวิธีการ

ใหมๆโดยการอานจากแหลงการเรียนรูตางๆ 

 

ดังนั้นพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา

วิทยาศาสตร หมายถึง การท่ีนักเรียนมีพฤติกรรม

ใหความสนใจ ตั้งใจเรียน มีการเตรียมตัวเพ่ือท่ีจะ

เขาเรียน ทําการบาน  และใหความสนใจกับวิชาท่ี

ตนเรียน แสวงหาความรูเพ่ิมเติมท้ังทางตรงและ

ทางออม ตลอดจนนําไปใชในชีวิตประจําวันเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูความเขาใจในวิชานั้นๆ  โดยใน

งานวิจัยนี้จะขอแบงออกเปน 2 องคประกอบคือ 

1) พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนท่ีแสดงถึง

ความสนใจใสใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เปน

พฤติกรรมท่ีผูเรียนมีการเตรียมตัวกอนเขาเรียน

วิทยาศาสตรเชน การเตรียมอุปกรณการเรียน 

การอานเนื้อหาท่ีจะเรียนไปลวงหนา การตรงตอ

เวลาในการเขาเรียน พฤติกรรมการเขาเรียนวิชา

วิทยาศาสตรอยางสมํ่าเสมอ  ติดตามการสอนของ

อาจารยโดยไมทํากิจกรรมอ่ืนท่ีไมเก่ียวของ

ในขณะเรียน ใหความรวมมือในกิจกรรมในการ

เรียนดวยความสมัครใจ ถามอาจารยเม่ือสงสัย 

อภิปรายในเนื้อหาท่ีเรียน บันทึกเนื้อหาท่ีเรียน 

ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย และสงตาม

กําหนดเวลา ซ่ึงวัดโดยแบบวัดมาตรประเมินคา

รวม ซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากแบบวัด 

พฤติกรรมตั้งใจเรียนของชวนชัย เชื้อสาธุชน

(2552)จํานวน 10 ขอ ในลักษณะการประเมิน

รวมคามีมาตรวัด 6 ระดับ  2) พฤติกรรม

แสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร หมายถึง การ

กระทําเก่ียวกับการฟง การอาน การคิด การเขียน 

การชม การศึกษาดูงาน การเลือกรับสื่อตางๆโดย

ตระหนักในประโยชนของความรู เพ่ือใหไดความรู

เพ่ิมเติมทางดานวิทยาศาสตร ตลอดจนนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพ่ือเพ่ิมพูนความ

เขาใจในวิชานั้นๆ และสามารถวัดพฤติกรรมนี้ดวย 



แบบวัด ซ่ึงผูวิจัยไดทําการปรับปรุงมาจากแบบวัด

พฤติกรรมการแสวงหาความรูแบบประเมินรวมคา

มีมาตรวัด 6 ระดับ ของ ชวนชัย เชื้อสาธุชน 

จํานวน12 ขอ  

สาเหตุของพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา

วิทยาศาสตร 

 ตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมใฝรูใฝ

เรียนวิชาวิทยาศาสตรซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรม

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 

สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีบุคคลเผชิญอยูใน

ปจจุบัน ซ่ึงอาจเอ้ืออํานวยหรือเปนอุปสรรคตอ

การแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ในสวนนี้ได

ประมวลเอกสารระบุความสําคัญตัวแปรลักษณะ

สถานการณ กับพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา

วิทยาศาสตร ไดแก การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน

และใชเหตุผล   บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้น

เรียน และ เวลาท่ีใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  

 การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใช

เหตุผล งานวิจัยหลายงานท้ังในประเทศไทยและ

ตางประเทศท่ีสนับสนุนวาครอบครัวนั้นมีสวนใน

การเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค และ

สงเสริมพฤติกรรมท่ีดีของเด็กและเยาวชน แนวคิด

หนึ่งท่ีเปนท่ียอมรับและนํามาใชในงานวิจัยอยาง

แพรหลาย คือทฤษฎีตนไมจริยธรรม ของ ดวง



เดือน พันธุมนาวิน  ซ่ึงใหความสําคัญกับการ

อบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนวามีสวนในการ

เสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรมในเด็กนักเรียน  

โดยไดแบงการเลี้ยงดูออกเปน 2 กลุมคือ  การ

เลี้ยงดูโดยรักสนับสนุน หมายถึง การท่ีผูปกครอง

หรือผูปกครองเด็ก แสดงใหเด็กทราบถึงความรัก 

ความหวังดี เชน อบรมใหเปนคนดีเพ่ือตัวเด็กเอง  

ใกลชิดสนิทสนมโดยใชเวลาอยูกับเด็ก  ทํา

กิจกรรมตางๆรวมกับเด็ก  เปนท่ีปรึกษาท่ีดีของ

เด็ก  และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลมากกวา

อารมณ หมายถึง การท่ีผูปกครอง หรือผูปกครอง

ของเด็กใหรางวัล หรือใหการสงเสริมเด็กเม่ือเด็ก

ทําสิ่งท่ีถูกตองอยางเหมาะสม และเม่ือเด็กทําไม

ถูกตองก็กลาวตักเตือน อธิบายอยางมีเหตุผล และ

ลงโทษเม่ือจําเปนเทานั้น ไมใชอารมณเปนใหญ  

และตองทําอยางสมํ่าเสมอ ยึดการกระทําหรือ

เจตนาของเด็กเปนหลักในการใหรางวัล หรือ

ลงโทษ  (ดวงเดือน, 2538)   

งานวิจัยในอดีตพบวาการอบรมเลี้ยงดู

แบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล มีผลตอการ

พฤติกรรมอันพึงประสงคของนักเรียนท่ีนาสนใจ

หลายอยาง เชน สุมิตรา เจิมพันธ(2545) พบวา

นักเรียนท่ีไดรับการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช

เหตุผลมาก จะมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชา

คณิตศาสตรมาก ,จิรวัฒนา ม่ันยืน และรุงทิพย 

สมานรักษ (2546)  พบวานักเรียนท่ีไดรับการ

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก จะมี

พฤติกรรมหลบหนีเรียนนอย  จากงานวิจัย

ดังกลาว จึงคาดวานักเรียนท่ีไดรับการเลี้ยงดูแบบ

รักสนับสนุนและใชเหตุผลมาก จะมีผลทําให

พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึง

ประกอบดวย 2 พฤติกรรมยอยคือพฤติกรรมตั้งใจ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหา

ความรูวิชาวิทยาศาสตร มากไปดวย 

บรรยากาศประชาธิปไตยในช้ันเรียน 

หมายถึง ประสบการณท่ีนักเรียนไดรับในระหวาง

กระบวนการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  เชน วิธีการ

สอนของครูท่ีจูงใจใหนักเรียนเกิดความใฝรูใฝเรียน  

การรับรูความใสใจของครูท่ีมีตอนักเรียน  ความ

ไวใจเชื่อใจสนิทสนมของนักเรียนท่ีมีตอครูผูสอน 

การลงโทษ การรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน 

ประชาธิปไตยในชั้นเรียน  ความเครียดในการ

เรียน   เปนตน   

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบวา

บรรยากาศประชาธิปไตย หรือประสบการณ

ประชาธิปไตยมีความเก่ียวของกับพฤติกรรมท่ี

นาสนใจตางๆเชน ชวนชัย เชือ้สาธุชน (2552) ได

ทําการวิจัยพบวา ประสบการณประชาธิปไตย มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนคนดี  

เชนเดียวกับงานวิจัยของ สุภาสิณี  นุมเนียน

(2546) ซ่ึงพบวานักเรียนท่ีปฏิสัมพันธกับครูแบบ

ประชาธิปไตยมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมรับผิดชอบ

ตอหนาท่ีในครอบครัวและในโรงเรียนมากกวา

นักเรียนประเภทตรงขาม สอดคลองกับการศึกษา

ปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนา

นักเรียนของครูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา  

ของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร มาคะนอง

(2549) พบวาพฤติกรรมพัฒนานักเรียนของครู

สงผลใหนักเรียนรับรูการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครู แลวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรท่ี 

เชนเดียวกับในงานวิจัยของวัฒนา พาผล (2551) 

ไดรายงานวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบสืบสวนสอบสวนซ่ึงเปนการเรียนการสอนท่ี

มุงเนนกระตุนใหนักเรียนหาคําตอบของปญหา 

หรือแสวงหาความรูดวยตนเอง มีผลตอพฤติกรรม



ใฝเรียนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3    ในขณะ

ท่ี จิรวัฒนา  ม่ันยืน  และรุงทิพย สมานรักษ 

พบวาการลงโทษจากครูในโรงเรียน  การรับฟง

ความคิดเห็นของนักเรียนหรือประชาธิปไตย

ภายในโรงเรียน  กับความเครียดมีผลทํานาย

พฤติกรรมหลบหนีเรียนในนักเรียนมัธยมศึกษา   

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงคาดวา นักเรียนท่ีมีบรรยากาศ

ประชาธิปไตยในชั้นเรียนมาก จะมีพฤติกรรมใฝรู

ใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 2 

พฤติกรรมยอยคือพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชา

วิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชา

วิทยาศาสตร มากไปดวย 

   เวลาท่ีใชในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร  หมายถึง จํานวนชั่วโมงท่ีนักเรียน

ใชในการเรียนในชั้นเรียน  ในการเรียนเสริมกวด

วิชา  ในการทําการบาน และอานทบทวน

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ในแตละสัปดาห โดย

นักเรียนท่ีใชเวลาในการเรียนวิทยาศาสตรนอย

กวา คาเฉลี่ยของกลุมจัดวาเปนนักเรียนท่ีใชเวลา

ในการเรียนวิทยาศาสตรนอย  นักเรียนท่ีใชเวลา

ในการเรียนวิทยาศาสตรมากกวาคาเฉลี่ยของกลุม 

จัดวาเปนนักเรียนท่ีใชเวลาในการเรียน

วิทยาศาสตรมาก  จากงานวิจัยของ สําเริง บุญ

เรืองรัตน และอรุณศรี กุมุท(2523) ท่ีไดใหขอมูล

ไววา นักเรียนท่ีมีความถนัดทางการเรียนต่ําหาก

ใชเวลาในการเรียนมากข้ึนก็สามารถเรียนรูได

ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑดังเชนเดียวกันกับนักเรียนท่ี

มีความถนัดทางการเรียนสูง  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง

คาดวา นักเรียนใชเวลาในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรมาก จะมีพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา

วิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 2 พฤติกรรมยอย

คือพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร และ

พฤติกรรมแสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร มาก

ไปดวย 

จิตลักษณะเดิม กับพฤติกรรมใฝรูใฝ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร  

จิตลักษณะเดิมหมายถึง ลักษณะจิตใจ

ของบุคคลท่ีเกิดข้ึนและสะสมมาแตแรกเกิด ใน

ครอบครัวและโรงเรียน มีลักษณะคงท่ีและ

เปลี่ยนแปลงไดยาก ในสวนนี้ไดประมวลเอกสาร

ระบุความสําคัญตัวแปรจิตลักษณะเดิม กับ

พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ไดแก 

ความเชื่ออํานาจในตน  เอกลักษณแหงอีโก  และ

จิตวิทยาศาสตร   

ความเช่ืออํานาจในตน หมายถึง ปริมาณ

ความคาดหวังท่ัวไปของบุคคลวาสิ่งตางๆท่ีตน

ไดรับนั้นเปนผลจากการกระทําของตน  โดยเชื่อ

วาถากระทําดีจะไดผลตอบแทนดี ถากระทําชั่วจะ

ไดผลเสียตอบแทนแทน  คนท่ีเชื่ออํานาจในตน 

จึงหมายถึงบุคคลท่ีเชื่อวาความสําเร็จหรือ

ลมเหลวตางๆเกิดจากการกระทําของตนเอง และ

ตนสามารถควบคุมใหเปนไปตามตองการได  

ความเชื่ออํานาจในตนจึงสามารถผลักดันใหบุคคล

กระทําในสิ่งท่ีตนรับผิดชอบใหสําเร็จได    

จากงานวิจัยในอดีต พบวาตัวแปรความ

เชื่ออํานาจในตนมีอิทธิพลในทางบวกตอ

พฤติกรรมอันพึงประสงค  เชน พฤติกรรมตั้งใจ

เรียน พฤติกรรมแสวงหาความรู และพฤติกรรม

พัฒนาตนใหรอบรู (ชวนชัย เชื้อสาธุชน, 2552)  

พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรท่ีดีในนักเรียน

มัธยมปลาย (สุมิตรา เจิมพันธ, 2545)  พฤติกรรม

ไมหลบหนีเรียน (จิรวัฒนา ม่ันยืน และ รุงทิพย 

สมานรักษ, 2546)  พฤติกรรมใฝรูใฝดี ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (ดุจเดือน พันธุม

นาวิน, 2550)  เปนตน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงคาดวา 



นักเรียนท่ีมีความเชื่ออํานาจในตนมาก จะมี

พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึง

ประกอบดวย 2 พฤติกรรมยอยคือพฤติกรรมตั้งใจ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหา

ความรูวิชาวิทยาศาสตร มากไปดวย 

เอกลักษณแหงอีโก หมายถึง การรูจัก

และรูรับภาพพจนเก่ียวตนเองของบุคคล  ยอมรับ

และผูกพันกับอุดมคติของสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึง

เปนสิ่งแวดลอมรอบตัว ซ่ึงทําใหมีความม่ันใจใน

การกระทําของตนเอง เอกลักษณแหงอีโกมี

ความสัมพันธเก่ียวของกับพฤติกรรมจริยธรรม

หลายอยาง เชน การใฝเรียนรู ความตั้งใจในการ

เลือกตั้ง การเขารวมกิจกรรม  จากงานวิจัยของ 

ชวนชัย เชื้อสาธชุน(2552)  พบวา ตัวแปร

เอกลักษณแหงอีโกซ่ึงเปนตัวแปรกลุมจิตเดิม 

รวมกับตัวแปรดานจิตตามสถานการณ และจิต

สถานการณสามารถทํานายพฤติกรรมตั้งใจเรียน 

พฤติกรรมแสวงหาความรูและพฤติกรรมพัฒนา

ตนเองได 56.1  44.7 และ 35.0 เปอรเซ็นต

ตามลําดับ และยังพบวา นักศึกษาท่ีมีเอกลักษณ

แหงอีโกสูงจะมีพฤติกรรมแสวงหาความรู และ

พฤติกรรมพัฒนาตนเองใหรอบรูของนักศึกษาสูง

ดวย  จากผลงานวิจัยของ สุรพงษ ชูเดช

(2534:141) ท่ีไดทําการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางประสบการณในการเรียนมหาวิทยาลัยกับ

จิตลักษณะท่ีสําคัญของนิสิต  โดยกลุมตัวอยาง

นิสิตชั้นปท่ี 3-4 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

รวมท้ังสิ้น 273 คน พบวา นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง และมีประสบการณการทํา

กิจกรรมสูง มีเอกลักษณแหงอีโกมากกวา นิสิตท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ มีประสบการณการ

ทํากิจกรรมสูง   ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงคาดวา 

นักเรียนท่ีเอกลักษณแหงอีโกสูง จะมีพฤติกรรมใฝ

รูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 2 

พฤติกรรมยอยคือพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชา

วิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชา

วิทยาศาสตร มากไปดวย 

จิตวิทยาศาสตร(Scientific Mind) 

หมายถึง ลักษณะอุปนิสัย กระบวนการคิด ความ

เชื่อของนักเรียนซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของบุคคล

ซ่ึงสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีดีของ

นักวิทยาศาสตร ภายใตพ้ืนฐานกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรไดแก ความมีเหตุมีผล เชื่อในความ

จริงท่ีพิสูจนได ความอดทนพยายาม  ความมุงม่ัน  

ความซ่ือสัตยซ่ือตรง การมีใจกวางยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน และ กลาคิดกลาทําในสิ่งท่ี

ทาทาย  ซ่ึงลักษณะดังกลาวเปนลักษณะพ้ืนฐาน

ของนักวิทยาศาสตรท่ีดี เปนลักษณะท่ีเอ้ือ

ประโยชนในการใชศึกษา แสวงหาความรู และทํา

กิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับวิชาวิทยาศาสตรไดดี    

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงคาดวา นักเรียนท่ีมีจิตวิทยา

ศาสตรมาก จะมีพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา

วิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 2 พฤติกรรมยอย

คือพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร และ

พฤติกรรมแสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร มาก

ไปดวย   

จิตลักษณะตามสถานการณ กับ

พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร  

จิตลักษณะตามสถานการณหมายถึง 

ลักษณะทางจิตท่ีไวตอการเปลี่ยนแปลง มักแปร

เปลี่ยนไปตามสถานการณท่ีบุคคลเผชิญอยู

โดยงาย ในสวนนี้ไดประมวลเอกสารระบุ

ความสําคัญตัวแปรจิตลักษณะเดิม กับพฤติกรรม

ใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ไดแก เจตคติท่ีดีตอ



วิชาวิทยาศาสตร  และความมุงม่ันในการศึกษา

ตอสาขาท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร   

เจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร 

(Attitude Toward Science)  หมายถึง 

ความรูสึกประทับใจ พึงพอใจ สนใจ และตองการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร  การยอมรับและเชื่อวา

วิทยาศาสตรวาเปนวิชาความรูท่ีมีประโยชน 

คุณคา ซ่ึงผูวิจัยมีความคาดหวังวา นักเรียนท่ีมีเจต

คติท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตร จะมีพฤติกรรมใฝ

รูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรมาก  และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนมากดวย  

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบวา เจต

คติท่ีดีมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมอันพึง

ประสงคหลายอยาง เชน พฤติกรรมตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน (จิตติพร ไวโรจนวิทยากร,2551)  

พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรท่ีดีในนักเรียน

มัธยมปลาย (สุมิตรา เจิมพันธ, 2545)  พฤติกรรม

รักการอาน ( ศุภรางค อิทุณห,2552)  พฤติกรรม

ไมหลบหนีเรียน (จิรวัฒนา ม่ันยืน และ รุงทิพย 

สมานรักษ, 2546)  พฤติกรรมใฝรูใฝดี ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (ดุจเดือน พันธุม

นาวิน, 2550)  นอกจากนี้ในงานวิจัยจอง        

ปาริชาติ เบ็ญจวรรณ (2551)  ยังพบวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรมีความสัมพันธโดยตรง

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอีก

ดวย  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงคาดวา นักเรียนท่ีมีเจต

คติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตรมาก จะมีพฤติกรรมใฝรู

ใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 2 

พฤติกรรมยอยคือพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชา

วิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชา

วิทยาศาสตร มากไปดวย  

ความมุงม่ันในการศึกษาตอในสาขา

วิทยาศาสตร หมายถึง การเห็นความสําคัญและ

ประโยชนของการศึกษาตอ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

การศึกษาตอสาขาวิทยาศาสตร  มีความตั้งใจแนว

แนจะประกอบอาชีพท่ีเปนสาขาวิทยาศาสตร โดย

มีการเตรียมตัว  วางแผน เจตนารมณท่ีจะศึกษา

ตอในสาขาวิทยาศาสตร   ซ่ึงลักษณะความมุงม่ัน

ในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรนั้น เปน

ลักษณะของความมุงม่ันตั้งใจ เจตนาซ่ึงเก่ียว

เนื่องมาจาก สถานการณภายนอก และจิต

ลักษณะเดิมภายใน ท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดการ

ตัดสินใจมุงม่ันในการเรียนตอในสาขา

วิทยาศาสตร  

จากการศึกษางานวิจัยในอดีต ชวน

ชัย เชื้อสาธุชน (2552) รายงานวาความมุงม่ันตอ

การศึกษาตอสงผลตอพฤติกรรมตั้งใจเรียน 

พฤติกรรมแสวงหาความรู และพฤติกรรมพัฒนา

ตนเอง  ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในขณะท่ี

ภิญญาพันธ รวมชาติ (2553) ไดใชตัวแปรความ

ตั้งใจในการเรียนตอสาขาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ มี

ผลตอพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน

วิทยาศาสตร    ทําใหงานวิจัยนี้จึงคาดวา นักเรียน

ท่ีมีความมุงม่ันในการศึกษาตอสาขาวิทยาศาสตร

มาก จะมีพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรซ่ึง

ประกอบดวย 2  พฤติกรรมยอยคือพฤติกรรมตั้งใจ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหา

ความรูวิชาวิทยาศาสตร มากไปดวย 

สมมติฐานงานวิจัย 

1. นักเรียนท่ีมีจิตวิทยาศาสตรสูง  ใชเวลา

ในการเรียนวิทยาศาสตรมาก และมีความมุงม่ันท่ี

จะศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรมากนั้น จะมี

พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตละดาน

ใน 2  ดานไดแก (พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชา



วิทยาศาสตรและพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชา

วิทยาศาสตร ) มากกวากลุมเปรียบเทียบกลุมอ่ืนๆ 

2. นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก

สนับสนุนและใชเหตุผลในครอบครัวสูง มี

บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียนสูง  และมี

ความเชื่ออํานาจใจตนสูง จะมีเจตคติท่ีดีตอการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร หรือมีพฤติกรรมใฝรูใฝเรียน

วิชาวิทยาศาสตรแตละดานใน2ดานไดแก                    

( พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร และ

พฤติกรรมแสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร)

มากกวากลุมเปรียบเทียบกลุมอ่ืนๆ 

3. ตัวแปรกลุมสถานการณ 3 ตัว (การ

อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล  

บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียน  และเวลาท่ี

ใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร) รวมกับ ตัวแปร

จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัว (เจตคติท่ีดีตอ

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร  และความมุงม่ันใน

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 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555  ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

 



    โดยมีข้ันตอนการสุมกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการ

สุมแบบหลายข้ัน(Multistage Sampling)  กลุม

ตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

รัชดา และโรงเรียนหอวัง  จํานวน 400 คน   

 

 เคร่ืองมือที่ใชและคุณภาพเคร่ืองมือ 

 เครื่องมือวัดตัวแปรมีท้ังหมด 10 ฉบับ 

เปนแบบมาตราประเมินรวมคา สัมประสิทธิ์ความ

เชื่อม่ันอยูระหวาง .64 ถึง .87 (ตารางท่ี 1) 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  1) วิธี

วิเคราะหคาความแปรปรวนสามทาง และ

ปฏิสัมพันธท่ีมีนัยสําคัญถูกทดสอบดวยการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 2) วิธี

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน และ

แบบลําดับ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

1. จากการวิเคราะหความแปรปรวนสาม

ทางของพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

โดยพิจารณา 3 ตัวแปรไดแก การมีจิตวิทยา

ศาสตร เวลาท่ีใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และ

ความมุงม่ันในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร

พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร ไมพบ

ความความแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว

พรอมกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตพบความ

แปรปรวนไปตามปฏสิัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ทีละ 

2 ตัว  ไดแก การมีจิตวิทยาศาสตร และความมุงม่ัน

ในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร ในกลุมรวม 

กลุมนักเรียนชาย และกลุมครอบครัวท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจต่ํา พบความแปรปรวนตามตัวแปรอิสระ

ทีละตัว ไดแก การมีจิตวิทยาศาสตร  ความมุงม่ัน

ในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร การอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผลในครอบครัว 

และความเชื่ออํานาจในตน  พฤติกรรมแสวงหา

ความรูวิชาวิทยาศาสตร  พบความความ

แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัวพรอมกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในกลุมนักเรียนชาย  แต

ไมพบความแปรปรวนตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร

พรอมกัน แตพบความแปรปรวนตามตัวแปรอิสระ

ทีละตัว ตัวแปรความมุงม่ันในการศึกษาตอในสาขา

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 และความเชื่ออํานาจในตนท่ีปฏิสัมพันธกัน

2ตัวแปรพรอมกัน ในกลุมนักเรียนชายและกลุม

นักเรียนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา พบความ

แปรปรวนตามตัวแปรอิสระทีละตัว ตัวแปร

บรรยากาศประชาธิปไตยในช้ันเรียน (ในทุกกลุม

ยกเวนกลุมระดับการศึกษาของผูปกครองสูง) 

เจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร พบความ

แปรปรวนแบบมีปฏิสัมพันธ3ตัวแปรพรอมกัน ใน



กลุมการศึกษาของผูปกครองต่ํา และพบความ

แปรปรวนแบบตัวแปรอิสระทีละตัว ในท้ัง 3 ตัว

แปร (การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและให

เหตุผล พบในทุกกลุมยกเวนกลุมนักเรียนชาย ,

บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียนพบในทุกกลุม 

และความเชื่ออํานาจในตน พบในกลุมรวม กลุม

นักเรียนหญิง กลุมระดับการศึกษาของผูปกครอง

สูง และกลุมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา)   

จากการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 
ท่ีเขาแบบเปนลําดับของชุดตัวทํานายลําดับท่ี 1 
กลุมลักษณะสถานการณ(การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชเหตุผล, บรรยากาศประชาธิปไตย
ในชั้นเรียน และเวลาท่ีใชในการเรียนวิทยาศาสตร) 
ลําดับท่ี2 กลุมจิตลักษณะเดิม (ความเชื่ออํานาจใน
ตน  เอกลักษณแหงอีโก และจิตวิทยาศาสตร) และ
ลําดับท่ี3 กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ (เจตคติ
ท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร และความมุงม่ันใน
การศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตร) ตามลําดับ  
พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ผล
ปรากฏวา ชุดจิตลักษณะเดิมสามารถทํานาย
พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร ไดเพ่ิมข้ึน
จากตัวทํานายลําดับท่ี 1 เคยทํานายไดอยางมี
นัยสําคัญ ในกลุมรวม และกลุมยอยทุกกลุม  โดยมี
รอยละการทํานายเพ่ิมข้ึนระหวางรอยละ 9.5 ถึง
รอยละ 14.9  มีตัวทํานายท่ีสําคัญคือ  จิต
วิทยาศาสตร ในกลุมรวม และกลุมยอยทุกกลุม 
เอกลักษณแหงอีโก ในกลุมรวม และกลุมนักเรียน
หญิง และความมุงม่ันในการศึกษาตอในสาขา
วิทยาศาสตร ในกลุมรวม กลุมระดับการศึกษาของ
ผูปกครองสูง และกลุมฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง เม่ือทําการควบคุมอิทธิพลตัวแปร
ลําดับท่ี 1 และตัวแปรลําดับท่ี 2  ใหคงท่ีผล
ปรากฏวา ชุดจิตลักษณะตามสถานการณสามารถ
ทํานายพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เพ่ิมข้ึนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีรอยละ
การทํานายเพ่ิมข้ึนระหวางรอยละ 9  ถึงรอยละ 
14.1  มีตัวทํานายท่ีสําคัญคือ ความมุงม่ันใน

การศึกษาตอในสาขาวิชาวิทยาศาสตรท้ังในกลุม

รวม และกลุมยอยทุกกลุม  พฤติกรรมแสวงหา
ความรูวิชาวิทยาศาสตร ชุดจิตลักษณะตาม
สถานการณสามารถทํานายพฤติกรรมแสวงหา
ความรูวิชาวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึนไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในทุกกลุม โดยมีรอยละการทํานาย
เพ่ิมข้ึนระหวางรอยละ 7.2  ถึงรอยละ 16.2  มีตัว
ทํานายท่ีสําคัญคือ ความมุงม่ันในการศึกษาตอใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรท้ังในกลุมรวม และกลุมยอย 
5 กลุม (ไดแก หญิง, ชาย, ระดับการศึกษาของ
ผูปกครองต่ํา, ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา 
และ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง) และ
เจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร 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 และกลุมยอยท้ัง 6 กลุม (ไดแก หญิง, 

ชาย, ระดับการศึกษาของผูปกครองต่ํา,ระดับ

การศึกษาของผูปกครองสูง, ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวต่ํา และ ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวสูง) ซ่ึงรอยละการทํานายอยูระหวางรอย

ละ 5.9  ถึงรอยละ 12 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติงาน

จริง  ผลการวิจัยเปนประโยชนแกครู ผูปกครอง 

สถานศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ ในการกําหนด



แนวทางสงเสริมพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชา

วิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการนําไปทําการวิจัย

ตอไป ควรทําวิจัยในเชิงทดลองประเมินผลชุด

กิจกรรมอบรมตางๆ เพ่ือสรางหลักสูตรในการ

พัฒนาพฤติกรรมใฝเรียนใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร

ของนักเรียนตอไป เชนหลักสูตรการสรางความ

มุงม่ันในการศึกษาตอในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  

เปนตน 
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