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Abstract 

The objectives of this correlational research were: 1) to study the power of prediction of learning 

inquiry behaviors with psychological and social factors; and 2) to study the correlation between 

learning inquiry behaviors and twenty first century skills. The sample was 919 lower secondary 

school students chosen by multi-stage sampling. This research data were collected with 

questionnaires which used rating-scale and had reliabilities with alpha coefficients from .603 
to .896. The data were analyzed by hierarchical multiple regression and Pearson’s correlation 

coefficient. The results showed that: 1) Psychological factors (Achievement motive, Future 

orientation and self-control, Positive attitude toward learning inquiry behaviors) and social factors 

(Social support from family, Good atmosphere in the school, Relationship with friends) helped 
to predict students’ learning inquiry behaviors of lower secondary school students about 41.8 with 

statistically significant level .05, and 2) learning inquiry behaviors were significance positive 

correlate with twenty first century skills of lower secondary school students (r = .74, P<.05.)   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส าคัญในการท านายพฤติกรรม 
ใฝ่เรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จ านวน  919  คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามวัดตัวแปรที่ศึกษาโดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดอยู่ระหว่าง .603-
.896 โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 
1) ปัจจัยทางจิต ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และ
ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว บรรยากาศที่ดีในโรงเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน 
กับเพ่ือน ทั้งหมดร่วมกันท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ร้อยละ 41.8 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (r=.74, P<.05) 
 

ค ำส ำคัญ:  พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ปัจจัยทางจิตสังคม ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
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บทน า 
ปัจจุบันมนุษย์อยู่ในโลกโลกาภิวัฒน์ที่ไม่มีความแน่นอน ทักษะเดิม ๆ ที่มนุษย์มีและใช้ได้ผลในโลก 

ยุคก่อน ๆ ไม่สามารถใช้ได้ผลในยุคปัจจุบันและอนาคต มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพ่ือความอยู่รอดในสังคม 
(Martin, 2010) เกิดกรอบแนวคิดส าหรับการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งต่างประเทศและในประเทศ 
อันได้แก่ กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยภาคี เพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (21 Partnership for 21st Century Skill, 2009: 1) ที่เน้นการศึกษาทักษะและความรู้ตามบริบท
ของประเทศต่าง ๆ และได้น ามาใช้อย่างกว้างขวาง โดยกลุ่มเมทิรี (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ; อธิป จิตตฤกษ์, 2554: 
120-121; อ้างอิงจาก Metiri Group, 2003) และกลุ่มองค์กรการศึกษาในประเทศไทย ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2551, 4) โดยคณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ได้จัดท ารายงานเสนอต่อยูเนสโก เรื่อง “การเรียนรู้ : ขุมทรัพย์ในตน” (Learning: The Treasure Within) 
ในรายงานฉบับนี้ ได้แตกความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสี่เสาหลักที่เป็นรากฐานของการศึกษา 
อันได้แก่  1 )  การเรียนเ พ่ือรู้  (Learning to Know) 2) การเรียนรู้ เ พ่ือปฏิบัติ ได้จริ ง  (Learning to Do)  
3) การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to Live Together) และ 4) การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) ดังนั้น 
การเรียนรู้จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญและเป็น “หัวใจ” ของการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ในขณะที่โลก 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ (ทิศนา แขมมณ,ี 2557: 7)  
 พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกช่วงวัย ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 5) และแนวการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่สอง พ.ศ. 2552-2561 (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 12) ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้
ของคนไทย 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และ 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ของสังคมซ่ึงจะส่งผลให้คนไทยยุคใหม่ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต รวมถึงยัง
ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไว้ว่าหลักสูตรจะต้องมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสาร  
การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ดังนั้น นักเรียนจึงจ าเป็นจะต้องมีความรู้พ้ืนฐาน  
ในสาระวิชาหลักและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้เพ่ือให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการก้าว
สู่การศึกษาระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการท างานและการด ารงชีวิตที่จะประสบความส าเร็จในอนาคต (กระทรวงศึกษา, 
2551: 4-5) ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ วิจารณ์ พานิช (2555: 29) ว่า “การศึกษาที่ถูกต้องส าหรับศตวรรษใหม่ 
ต้องเรียนรู้ให้บรรลุทักษะ คือท าได้ต้องเรียนเลยจากรู้วิชาไปสู่ทักษะการด ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง 
การเรียนจึงต้องเน้นเรียนโดยการลงมือท า หรือการฝึกฝนนั่นเอง และคนเราต้องฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นตลอด
ชีวิต” แต่ผลการศึกษาโดย สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum, 2014-2015: ออนไลน์) จากรายงาน
ความสามารถในการแข่งขัน 2014 - 2015 (The Global Competitiveness Report 2014 – 2015) เปรียบเทียบ
ดัชนีคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยอยู่ที่อันดับ 7  
ของอาเซียนจากทั้งหมด 8 อันดับ และจากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2559: ออนไลน์) โดยเก็บรวบรวม
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 จาก 55,920 ครัวเรือน พบว่าคนไทยมีการใช้เวลาในการอ่านหนังสือ
เฉลี่ย 66 นาที/วัน ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยอ่านมากที่สุดคือ หนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม แม้คนไทยจะใช้
เวลาในการอ่านเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่หากเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน พบว่า
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของคนไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จากปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของไทยดังกล่าว  
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จึงจ าเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ให้เกิดข้ึนแก่เยาวชน 
 จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ในกลุ่มปัจจัยทางจิต 
ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มุ่งอนาคต-ควบคุมตน เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และในกลุ่มปัจจัยทางสังคม 
ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว บรรยากาศที่ดีในโรงเรียน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้เป็นอย่างมาก ดังผลการศึกษาของ ธีรพงศ์ บ าเพ็ญทาน (2558) ได้ท าการศึกษา
สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ดนตรีของนักเรียน พบว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เป็นตัวท านายอันดับ 2 ที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ในชั้นเรียน ส่วนนันท์นภัส เจริญมิตรสกุล 
(2552) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของนักเรียน พบว่า สัมพันธภาพ  
ที่ดีระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน บรรยากาศที่ดีในโรงเรียน มีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ในอันดับที่ 1 และ 2 
จาก 6 ตัวแปร และสุมิตตรา เจิมพันธุ์ (2547) ได้ศึกษาจิตลักษณะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  
การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่า ตัวท านายที่ส าคัญ คือ ทัศนคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  มุ่งอนาคตควบคุมตน และการสนับสนุนทางสังคมในการเรียนคณิตศาสตร์
จากผู้ปกครอง ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ วงแหวน 
(2546)  ศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ตัวแปร 
เจตคติที่ดีต่อการเรียน และการสนับสนุนจากครอบครัว ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และ สุพัตรา  
ผลรัตนไพบูลย์ (2550)  ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
พบว่า บรรยากาศท่ีดีในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 ด้วยสาเหตุข้างต้นที่กล่าวมา พบว่าปัจจัยทางจิตสังคมมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ 
ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาปัจจัยทั้งสองกลุ่มในการท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากเป็นช่วงอายุ  
ที่มีความพร้อมในการฝึกฝนทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นช่วงเวลาที่จะเตรียมตัวไปสู่การเลือกเรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิชาการ หรือเรียนต่อในสายวิชาชีพ ดังนั้นพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้จึงเป็นพฤติกรรม 
ที่ส าคัญของนักเรียนที่จะก่อให้เกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส าคัญในการท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาครั้งนีผู้้วิจัยได้ประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ Bandura (1986: 
24) มาวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ เนื่องจาก Bandura กล่าวถึงพฤติกรรมและการเรียนรู้ของมนุษย์ 
ว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน เป็นการก าหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal Determinism) ระหว่างปัจจัย 
ด้านส่วนบุคคล (Personal Factor) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Factor) และผู้วิจัยจึงเลือก
ที่จะศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยปัจจัยลักษณะทางจิตที่ส าคัญ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และปัจจัยลักษณะทางสังคม คือ การสนับสนุนจากครอบครัว บรรยากาศที่ดี
ในโรงเรียน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ซึ่งได้มาจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1) ปัจจัยทางจิต ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตามแนวคิดของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539: 23-24) และใช้แนวคิด
ของ ฉันทนา ภาคบงกช และอุษา ศรีจินดารัตน์ (2552: 55) ในการศึกษาลักษณะมุ่งอนาคต -ควบคุมตน 
ส่วนเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ใช้แนวคิด ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531: 125-127) ปัจจัยทางสังคม ผู้วิจัยได้
น าแนวคิดของดุจเดือน พันธุมนาวิน (2552: 156-166) มาศึกษาการสนับสนุนจากครอบครัว ส่วนบรรยากาศที่ดี 
ในโรงเรียนใช้แนวคิดของ อ าภา บุญช่วย (2537: 145-153) และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนใช้แนวคิด
ของสมพร พรหมจรรย์ (2540: 9) และสุเมธ พงษ์เภตรา (2553: 5) ส่วนตัวแปรผล คือ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ผู้วิจัยน าแนวคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 Partnership for 21st Century Skill, 2009: 1)  
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้พบหลักฐานที่แสดงความส าคัญของกลุ่มตัวแปรต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่น่าปรารถนา โดยปัจจัยทางจิตพบผลในงานวิจัย ดังเช่น ศุภรางค์ อินทุณห์ (2553: 2) 
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นปัจจัยส าคัญอันดับแรกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน ในงาน  
ของสุขจิตร ตั้งเจริญ (2554: 147) พบว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบเป็นตัวแปรท านายอันดับแรก  
ในการท านายพฤติกรรมรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรี และโชติมา สุรฤทธิธรรม (2551) พบว่า พฤติกรรม
รับผิดชอบแปรปรวนไปตามลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และปัจจัยทางสังคม พบผลในงานวิจัย ดังเช่น กิตติรัตน์ 
ชัยรัตน์ (2547: 192) พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนด้านการเรียนสาระวิทยาศาสตร์จากครอบครัว เป็นตัวแปรอันดับ
แรกในการท านายพฤติกรรมเตรียมตัวก่อนเรียนและหลังเรียน ในงานวิจัยของเกวรี แลใจ (2556: 162) พบว่า 
บรรยากาศทางการเรียนส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชนเผ่าโดยอธิบายความแปรปรวน 
ได้ร้อยละ 41.3 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และยังพบในงานวิจัยของปริญวิทย์ นุราช (2558: 97 -117) พบว่า 
นิสิตที่มีบรรยากาศในการเรียนสูงจะมีพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพด้านความรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
มากกว่านิสิตที่มีบรรยากาศในการเรียนต่ า และ สุพัตรา ผลรัตนไพบูลย์ (2550: 118) พบว่า สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพ่ือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นล าดับที่ 4 จาก 5 ปัจจัย สอดคล้องกับไปรมา 
กุหลาบซ้อน (2553: 90) พบว่า ตัวแปรอันดับแรกที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช่วงชั้น
ที่ 3 คือ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และในงานวิจัยของ รัตนวงศ์ ศรีปัญญา (2557: 56) พบว่า นักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อน  
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญชัย ภักดี (2556: 120) พบว่า 
นักเรียนที่ได้ท าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขที่เน้นการปฏิบัติจะมีพัฒนาการความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ Bandura (1986: 24) โดย
จ าแนกกลุ่มตัวแปรออกเป็นปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และผลการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องพบว่า กลุ่มปัจจัยทางจิต ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต -ควบคุมตน เจตคติที่ดี 
ต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และกลุ่มปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางครอบครัว บรรยากาศที่ดีในโรงเรียน  
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และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยตามภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางจิต (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
ใฝ่เรียนรู้) และตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางสังคม (การสนับสนุนทางสังคม บรรยากาศที่ดีในโรงเรียน สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน) สามารถท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งในด้านรวม 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 2. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งสิ้น 58,718 คน จากโรงเรียน
ทั้งหมด 67 โรง (กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร , 2558: 
ออนไลน์) 

ลักษณะทางชีวสังคม 

เพศ ประเภทโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 

ปัจจัยทางจิต 
1.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
2.ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
3.เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

ปัจจัยทางสังคม 
1.การสนับสนุนจากครอบครัว 
2.บรรยากาศที่ดีในโรงเรียน 
3.สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน 

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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 กลุ่มตัวอย่าง คือ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตารางส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 
120-121 อ้างอิงจาก Yamane, 1973: 1089) ซึ่งเป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประมาณค่าสัดส่วน
ของประชากร จึงได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 400 คน และแบ่งกลุ่มตามประเภทโรงเรียน จึงได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 800 คน จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
รายละเอียด ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ตามรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งมีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 67 โรง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  
มีจ านวน 31 โรง 2) กลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ซึ่งเป็นนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 36 โรง จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบ 
จับฉลากจากทั้งหมด เลือกโรงเรียน 10 โรง โดยแบ่งเป็นกลุ่มเท่ากันกลุ่มละ 5 โรง 
 ขั้นที่ 2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยแต่ละกลุ่มจากขั้นที่ 1 
ท าการสุ่มแต่ละขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดละ 2 โรง และโรงเรียนขนาดกลาง
ซึ่งมีจ านวนโรงเรียนมากที่สุด ก าหนดมา 4 โรง 
 ขั้นที่  3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) โดยให้โรงเรียนเป็นชั้นภูมิ ค านวณสัดส่วนตามจ านวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนตามสูตรการค านวณ 
 ขั้นที่ 4 เมื่อได้สัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจึงเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูลและผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือผู้วิจัยได้แจก
แบบสอบถามออกไปจ านวน 1,000 ฉบับ ได้รับกลับมา 919 ฉบับ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือวิจัยเป็นแบบวัดปัจจัยทางจิต ปัจจัยทางสังคม พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
รวม 8 ตอน จ านวน 120 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่าระดับตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” โดยมีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง .603 -.896 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression) เพ่ือค้นหา
อ านาจจากการท านายที่ส าคัญในพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และใช้สถิติการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น เพ่ือท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ด้วยกลุ่มตัวแปรปัจจัย
ทางจิต (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เจตคติต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ) และกลุ่มตัวแปรปัจจัย
ทางสังคม (การสนับสนุนจากครอบครัว บรรยากาศที่ดีในโรงเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน) เป็นตัว
ท านาย 
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ตาราง 1 ข้อมูลในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะห์สถิติรีเกรสชั่น 
(Regression) 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 
1 1       
2 .53** 1      
3 .22** .43** 1     
4 .60** .65** .39** 1    
5 .39** .46** .35** .60** 1   
6 .40** .38** .22** .57** .50** 1  
7 .50** .47** .23** .65** .53** .53** 1 

** p < .01 
1 = ตัวแปรตาม (พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 2 = แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3 = ลักษณะมุ่ง
อนาคต – ควบคุมตน 4 = เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 5 = การสนับสนุนจากครอบครัว 6 = บรรยากาศที่ดี
ในโรงเรียน 7 = สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน 
 

จากตาราง 1 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์รีเกรสชั่น (Regression) พบว่า ตัวแปร
ทุกตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม และเมื่อพิจารณาจากค่าความสัมพันธ์ พบว่า ระดับความสัมพันธ์ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหา Multicollinearity ที่ค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน .85 (Kline, 2005) 
 
ตาราง 2  ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยกับการทดสอบนัยส าคัญในการท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวแปรในการท านาย ขั้นที ่1 เฉพาะกลุ่มปัจจัยทางจิต ขั้นที ่2 กลุ่มปัจจัยทางจิตและสังคม 
b(SE) Beta b(SE) Beta 

Constant 1.26 (.01)   8.36(.07)  
ปัจจัยทางจิต     
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ .49* (.03) .45* .36* (.04) .33* 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ .50* (.06) .27* .47* (.06) .25* 
ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน -.20* (.08) -.07* -.16 (.08) -.059* 
ปัจจัยทางสังคม     
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน
กับเพ่ือน 

  .28* (.06) .16* 

บรรยากาศที่ดีในโรงเรียน   .09 (.07) .04 
การสนับสนุนจากครอบครัว   -.03 (.05) -.02 

F 202.60 9.84 
R2 .39 .41 

*p < .05  
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 จากตาราง 2 ผลการวิจัยพบว่าในขั้นที่ 1 ปัจจัยจิตลักษณะที่ประกอบด้วยเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม 
ใฝ่เรียนรู้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ทั้งสามตัวแปรส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสามารถท านายได้ร้อยละ 39 และเมื่อเพ่ิมตัวแปรปัจจัยทางสังคม 
ในขั้นที่ 2 พบว่าตัวแปรปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมสามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 41 โดยตัวท านาย 
ที่ส าคัญในการท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน  
 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Analysis) ด้วยวิธี
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Correlation) 

ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งด้าน
รวมและด้านย่อยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .74 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 “ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางจิต (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้) และตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางสังคม (การสนับสนุนทางสังคม บรรยากาศที่ดีในโรงเรียน 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน) สามารถท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ” โดยจากศึกษาอ านาจในการท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ อาจจะกล่าวได้ว่านักเรียน 
ที่กระท าหรือแสดงออกถึงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทางจิต และปัจจัยทางสังคม ดังที่  Bandura 
(1986: 24) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมและการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน เป็นการก าหนดซึ่งกัน
และกัน (Reciprocal Determinism) ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล (Personal) และปัจจัยลักษณะ 
ทางสภาพแวดล้อม (Environmental) พบว่าพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีปริมาณ 
การท านายที่เพ่ิมขึ้นจากกลุ่มท านายล าดับที่ 2 คือ ปัจจัยทางสังคม โดยการควบคุมอิทธิพลของกลุ่มท านายล าดับ 
ที่ 1 คือ ปัจจัยทางจิต ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางจิตและสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ได้
เพ่ิมข้ึน  
 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลในการท านายมากที่สุดจาก 6 ตัวแปรคือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545: 136-145) ที่ศึกษาจิตลักษณะและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่าเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์เป็นตัวท านายอันดับแรกร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ อีก 6 ตัวแปร รวมเป็น 7 ตัวแปร สามารถท านาย
พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนเรียนและพฤติกรรมหลังเรียนได้ร้อยละ 54.2 และร้อยละ 64 ในกลุ่มรวม ณัฐพล 
แย้มสะอาด (2551) ศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3 พบว่า เจตคติที่ดีต่อการเรียน เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญรวมต่อพฤติกรรมการเรียน 
มีขนาดน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ .74 โดยเจตคติต่อการเรียนมีค่าน้ าหนักความส าคัญทางตรงต่อพฤติกรรม 
การเรียน เท่ากับ .44 ซึ่งมีค่าอิทธิพลอยู่ในอันดับแรกของตัวท านายอ่ืน ๆ  
 ส่วนอิทธิพลที่เข้าท านายเป็นอันดับสอง คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง 
ลักษณะทางจิตใจที่ท าให้บุคคลประสบความส าเร็จ ทั้งในหน้าที่การงาน หรือการเรียน ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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และเป็นลักษณะที่ส าคัญภายในลักษณะหนึ่งที่ผลักดันให้บุคคลเกิดความเพียร ความพยายาม ที่จะท างาน  
ให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง คือผู้ที่มีพฤติกรรมการท างานเพ่ือมุ่งให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เมื่อประสบความส าเร็จก็จะเกิดความภาคภูมิใจ  
แต่เมื่อเกิดความล้มเหลวก็ไม่ท้อแท้ และพร้อมที่จะมีความเพียรพยายามในการลองท าใหม่ ผู้ที่มีแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักเป็นผู้ที่ชอบอาสาท างานต่าง ๆ ชอบการแข่งขันเพ่ือชัยชนะ มีนิสัยรักการงาน และท างานที่ยาก
โดยไม่ย่อท้อ ท าให้เป็นคนที่พ่ึงตนเองได้ และอาจจะเป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนด้วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2539: 
 23 - 24) ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตธี สีหมนตรี (2557: 164) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในการเรียนดนตรีและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบของ
เยาวชน พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สามารถท านายพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างรับผิดชอบด้านหลังเรียนดนตรี 
เป็นอันดับที่สองและร่วมท านายกับตัวแปรอ่ืน ได้ร้อยละ 30.0 ส่วนงานวิจัยของ สุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545) ได้
ศึกษาจิตลักษณะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ร่วมท านายพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนเรียนได้ร้อยละ 30.7 (ค่าเบต้า
เท่ากับ .29) โดยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เข้าสู่สมการท านายเป็นอันดับที่ 2 อีกทั้งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ยังสามารถ
ร่วมกับท านายพฤติกรรมขณะเรียนได้ร้อยละ 40.3 (ค่าเบต้าเท่ากับ .22) 

ส่วนอิทธิพลที่เข้าท านายเป็นอันดับสาม คือ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน สอดคล้องกัน  
กับแนวคิดของ สมพร พรหมจรรย์ (2540: 9) ให้ความหมายไว้ว่าเป็นพฤติกรรมพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้านการเรียน 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทางการเรียน ความห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งกันและกันของผู้เรียนและเพ่ือน
ปฏิบัติต่อกันด้านการเรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้านการเรียน  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทางการเรียน ความห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน การท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน รู้เคารพในสิทธิของผู้อื่น สนใจความรู้สึกของเพ่ือน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟังความคิดเห็น
ของเพ่ือนเพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน ซึ่งจะส่งผลให้การท างานกลุ่มและการปฏิบัติกับเพ่ือนเป็นไป
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดความส าเร็จด้านการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา ผลรัตนไพบูลย์ (2550: 
118) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียน
สุราษฎ์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัย พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นล าดับที่ 4 จาก 5 ปัจจัย (เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ลักษณะกายภาพ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ บุคลิกภาพ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ) 
ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 47.90 
สอดคล้องกับไปรมา กุหลาบซ้อน (2553: 90) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานกลุ่มของนักเรียนช่วงชั้น 
ที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานกลุ่มของนักเรียนมากที่สุด ได้แก่ 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน กับเพ่ือน โดยพบว่าสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายภายในโรงเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูและอัตมโนทัศน์ สามารถร่วมกันอธิบาย 
ความแปรปรวนการท างานกลุ่มของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้ร้อยละ 45.30  

สมมติฐานที่ 2 “พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น” พบว่า พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .74 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 
ประการซึ่ งมีความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่  21 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 4)  ดั งต่อไปนี้ 
1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
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ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ การเลือกรับ หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้ วิธีการสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง  
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมี 
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  4) ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม และรู้สึกหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน  
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ งาน วิจัย 
ของ รัตนวงศ์ ศรีปัญญา (2557: 56) ท าการศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 1. จากผลการศึกษาการถดถอยพหูคูณแบบเชิงชั้น ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรส าคัญที่สามารถท านาย
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ด้านรวมและด้านย่อยเป็นล าดับแรก ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะให้ครูควรส่งเสริมหรือพัฒนาเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน ในด้านการรู้คิด  
ด้านความรู้สึก และด้านความพร้อมกระท า ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหา การหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน
แปลกใหม่และมีความน่าสนใจเกิดความสนุกให้นักเรียนรู้สึกชอบหรือพอใจต่อการเรียนเพ่ือสร้างเจตคติที่ดี 
ต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ทางการเรียนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติม อันจะเป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน
มากขึ้น 
 2. จากผลการศึกษาการถดถอยพหูคูณแบบเชิงชั้น ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรส าคัญที่สามารถท านาย
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ด้านรวมและด้านย่อยในล าดับแรก ๆ นั้น ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ดังนั้น ผู้ปกครองสามารถ
เสริมสร้างให้บุตรเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน พยายามท างานจนส าเร็จด้วยมาตรฐานที่ดีได้
ด้วยการสอนให้เห็นคุณค่าของผลงานที่ได้มาจากการท างานอย่างสุดความสามารถ ไม่ให้เคยชินกับการท างาน 
แค่ท าเพ่ือผ่าน และให้การชื่นชมหรือเสริมแรงด้วยวิธีต่าง ๆ เมื่อท างานได้ดี 
 3. จากผลการศึกษาการถดถอยพหูคูณแบบเชิงชั้น ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรส าคัญที่สามารถท านาย
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ด้านรวมและด้านย่อยในล าดับแรก ๆ นั้น ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ผู้วิจัย 
มีข้อเสนอแนะให้ส่งเสริมคุณลักษณะทางสังคม โดยโรงเรียนควรมีแนวทางส่งเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
จะท าให้มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ได้มากขึ้น 
 4. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 โดยพบว่า พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
มั ธยมศึกษาตอนต้น  ค่ าสั มประสิทธิ์ สหสัม พันธ์ เท่ ากับ  .74 ดั งนั้ น  ผู้ วิ จั ยขอเสนอแนะให้ผู้ บริหาร 
ในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการระหว่าง
เนื้อหากับการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะและการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21 เช่น การเรียนรู้โดยการใช้สื่อออนไลน์เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน และในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยเน้นให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานและน ามาจัดนิทรรศการ เป็นต้น   
 5. กระทรวงศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 1 ควรมีการปรับเกณฑ์ 
การประเมินผลโดยเพิ่มสัดส่วนของการประเมินนักเรียนในด้านการปฏิบัติ ด้านการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในอนาคต
ควบคู่ไปกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้นอกห้องเรียนมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางจิต (เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์) และ
ปัจจัยทางสังคม (สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน) เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
ดังนั้นตัวแปรเหล่านี้จึงควรให้มีการศึกษาต่อไปเช่น น าตัวแปรไปสร้างโปรแกรมหรือท าชุดฝึกอบรม 
การวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือพัฒนาเจตคติที่ดี สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
เพ่ือน เป็นต้น  
 2. จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้มีความสัมพันธ์กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยน
อยู่ที่ระดับสูง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการวิจัยเชิงทดลองโดยสร้าง  
ชุดการเรียนรู้เพ่ือวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนที่จ าเป็นใน 3 ด้าน คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและการท างาน 
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