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Abstract 

 

The purpose of this comparative correlational research were to 1) study the interaction 

effect between social situational factors, psychological traits, and situational-psychological trait 

related to reading behaviors of secondary school students; 2) to study the predictive power of 

reading behaviors on social situational factors and psychological traits and situational-

psychological traits in overall. The samples consisted of 381 students who study in Secondary 

School of the Secondary Educational Service Area of Bangkok. The research consisted of 9 

instruments, which were in the form of summated rating scales. The reliability with alpha 

coefficients was between .55 to .87. The data were analyzed by three-way analysis of variance 

and standard multiple regression analysis. The research findings were: 1) there was an  

interaction between the future orientation and self-control, environment that facilitates access to 

the reading and attitude toward reading behaviors correlated to reading behaviors; 2) in the  

overall group, independent factors of future orientation and self-control, love-oriented rearing 

practice, and environment facilitate access to the reading, perception of good model, attitude 

toward reading behaviors and efficacy of reading ability; which could together predict the 

reading behaviors at 45%. The perception of good model was the most effective factor which 

could be used for predicted the reading behaviors (β=.32) while the future orientation and self-

control the second respectively (β=.19). 
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 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกีย่วข้องกับพฤติกรรมรักการอ่าน 
ของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย1 

 
สุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช2 
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะทางสังคม ลักษณะทางจิต และ
จิตลักษณะตามสถานการณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักการอ่าน  
2) เพ่ือศึกษาอ านาจในการท านายพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยลักษณะ
ทางสังคม ลักษณะทางจิต และจิตลักษณะตามสถานการณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 381 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัยเป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จ านวน 9 แบบวัด มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์ 
แอลฟ่า ระหว่าง .55 ถึง .87  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three - way 
Analysis of Variance) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน (Standard Multiple Regression 
Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1) พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน และเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
รักการอ่านในกลุ่มย่อยเพศหญิง และกลุ่มย่อยโรงเรียนประเภทขนาดใหญ่พิเศษ และ 2) ตัวแปรส าคัญที่ท านาย
พฤตกิรรมรักการอ่านได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การอบรมเลี้ยง
ดูแบบรักสนับสนุน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง เจตคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่าน และการรับรู้ความสามารถในการอ่าน โดยสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมรัก 
การอ่านด้านรวมได้ร้อยละ 45 โดยตัวแปรที่เข้าท านายเป็นล าดับแรก ได้แก่ การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง 
(เบต้า .32) รองลงมาคือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (เบต้า .19) 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมรักการอ่าน ปัจจัยทางจิตสังคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน 
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บทน า 
ภูมิหลัง 
 ในปัจจุบันสังคมโลกเจริญก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  
มีความรู้สารสนเทศในสาขาต่าง  ๆ เกิดขึ้นอย่าง
มากมาย มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีปะปนกัน ดังนั้น
มนุษย์เราจะต้องอ่านให้มากขึ้น อ่านให้ไวขึ้น จะต้อง
พัฒนาการอ่านของตนเองให้รวดเร็วให้รู้จักเลือกอ่าน 
คัดสรรข้อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ต้องอาศัยประสบการณ์ในการอ่านช่วย มนุษย์ในยุคนี้
จ า เป็นต้องศึกษาค้นคว้ าวิจั ยหาความรู้ ใหม่  ๆ  
อยู่ตลอดเวลา การอ่านจึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ยิ่งในการด าเนินชีวิตให้ประสบผลส าเร็จ 
 ดังความตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช ทรงมีพระราช
ด ารัสในพิธีเปิดงานหนังสือระหว่างชาติและงานแสดง
การพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ.2515 ที่ว่า 
หนังสือเป็นเสมือนคลังความรู้ที่รวบรวมเรื่องราว 
ความคิดวิทยาการทุกด้านทุกอย่างซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ 
ได้คิดอ่านและพากเพียรพยายามบันทึกรักษาไว้ด้วย
ลายลักษณ์อักษร หนังสือเผยแพร่ไปในที่ใด ความรู้ 
ความคิดก็แพร่ไปที่นั้น หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมี
ประโยชน์ที่จะประมาณค่ามิได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดการ
เรียนรู้ของมนุษย์  หนั งสือเป็นสิ่ งส าคัญส าหรับ 
การพัฒนาทางกาย ทั้งอาชีพ ทั้งการค้นคว้าและใน
ที่สุดความพอใจ (แม้นมาส ชวลิต, 2544, หน้า 1) 
 จากความส าคัญของการอ่านรัฐบาลจึ ง
ประกาศให้ “การอ่าน” เป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้
ทางกรุ ง เทพมหานคร ยั ง ได้มีนโยบายส่ ง เสริ ม 
การอ่าน และการเรียนรู้ โดยมีความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และเครือข่ายการท างาน ด้านการส่งเสริม
การอ่านทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันต่าง ๆ 
ที่จะเข้ามาร่วมมือกันผลักดัน ให้กรุงเทพฯ เป็น 
มหานครแห่งการอ่านอย่างแท้จริงและยั่งยืน จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้เยาวชนมี
พฤติกรรมรักการอ่าน โดยจากผลการส ารวจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการอ่านของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ปี 2554 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2554) พบว่า  
คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่านหนังสือ

ร้อยละ 68.6 ผู้ชายมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่า
ผู้หญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 68.8 และ 68.4 ตามล าดับ) 
และเมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจที่ผ่านมา พบว่า 
อัตราการอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2551 ทั้ง
ผู้ชายและผู้หญิงอัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/
นอกเวลาท างานของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 
เ มื่ อ พิ จ า รณา อัต ร าก าร อ่ านหนั ง สื อ ต าม เ ขต 
การปกครองและภาค พบว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่านอกเขต
เทศบาล (ร้อยละ 77.2 และ 64.1 ตามล าดับ) โดย
กรุงเทพมหานคร มีอัตราการอ่านหนังสือสูงที่สุด (ร้อย
ละ 84.2) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรา 
การอ่านหนังสือต่ าสุด (ร้อยละ 63.0) นอกจากนี้ยัง
พบว่า การอ่านหนังสือของประชากรมีความแตกต่าง
กันตามวัย กลุ่มวัยเด็กมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุดถึง
ร้อยละ 91.6 รองลงมาคือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัย
ท างาน และต่ าสุดคือ กลุ่มวัยสูงอายุ (ร้อยละ 78.6 
65.7 และ 44.3 ตามล าดับ) และผลที่ส าคัญยังพบอีก
ว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการส ารวจที่ผ่านมา  
ปี 2554 การอ่านหนังสือของประชากรเกือบทุกกลุ่ม
วัย มีอัตราการอ่านหนังสือเพ่ิมข้ึนจากปี 2551 มีเพียง
กลุ่มเยาวชนเท่านั้นที่มีอัตราการอ่านคงที่  จึงเป็น 
การสะท้อนให้เห็นว่าการอ่านของเยาวชนนั้นไม่
เพ่ิมข้ึน  
 ที่ผ่านมาพบว่า มีการศึกษาวิจัยเพ่ือส่งเสริม
และกระตุ้นให้ เกิดการ อ่านเพ่ิมมากขึ้นทั้ งในแง่ 
ของคุณภาพและปริมาณ และพบว่า ตัวแปรทางจิต
ลักษณะและตัวแปรสถานการณ์มีความเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการอ่านดังเช่น มิญช์มนัส วรรณมหินทร์ 
(2544, หน้า 88) พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปร
ที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สกุณี 
เกรียงชัยพร (2548, หน้า 61-70) พบว่า 
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสัยรักการ
อ่านของนักเรียน มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  .01 และพยากรณ์นิสัยรัก 
การอ่านได้ คือ แรงจูงใจในการอ่าน และณัฐวดี แซ่ตั้ง 
(2547, หน้า 60) พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมรักการอ่านคือ การควบคุมตน กิตติรัตน์  
ชัยรัตน์ (2547, หน้า 90, 143) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุ
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ของพฤติกรรมการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ใน
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มรวมพบว่า นักเรียน
ที่รับรู้การสนับสนุนด้านการเรียนสาระวิทยาศาสตร์
จากบิดามารดามาก เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ส า ร ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ม า ก ก ว่ า นั ก เ รี ย น ที่ รั บ รู้ 
การสนับสนุนด้านการเรียนสาระวิทยาศาสตร์จากบิดา
มารดาน้อย ลินดา สุวรรณดี (2543, หน้า 85) พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ
ใช้เหตุผล เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ
มากกว่านักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใช้เหตุผลน้อย เป็นต้น  
 ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพฤติกรรม
รักการอ่านของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นระดับการศึกษา 
ที่นักเรียนต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และการอ่านนับว่ามีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการเรียน และยังสอดคล้องกับนโยบาย 
ที่ส่ง เสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติด้วย  ซึ่ งใน
การศึกษาพฤติกรรมรักการอ่าน จะสอดคล้องกับ
การศึกษาในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการ 
โดยสนใจศึกษาทั้งคุณลักษณะทางจิตและคุณลักษณะ
ทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรม โดยแบ่งปัจจัยเชิงเหตุ
ของพฤติกรรมรักการอ่านออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ  
1) ลักษณะสถานการณ์ ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนุน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่ง
การอ่าน และการเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง  
2) จิตลักษณะเดิมของนักเรียน ได้แก่ ปรีชาเชิง
อารมณ์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน 3) จิตลักษณะตามสถานการณ์ของ
นักเรียน ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่าน 
และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการอ่าน  
นอกจากนี้ยังให้ความสนใจปัจจัยชีวสังคม ได้แก่ 
ขนาดโรงเรียน เพศของนักเรียน และระดับชั้นร่วม
ด้วย ผู้วิจัยคาดว่าการวิจัยนี้  จะช่วยบ่งชี้ปัจจัยเชิง
สา เหตุ ส า คัญแบบบู รณาการที่ ส ามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เยาวชนมี
พฤติกรรมรักการอ่านต่อไป 
 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 จากการประมวลเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมรักการอ่านครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวการวิเคราะห์
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ตามรูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) ที่
ใช้กันอย่างแพร่หลายจากอดีตถึงปัจจุบัน ของแมคนัส
สัน และเอนเลอร์ (Magnusson & Endler, 1977,  
p. 18-21) เป็นแนวทางเบื้องต้นในการประมวล
เอกสาร และก าหนดตัวแปรเชิงเหตุในการอธิบายและ
ท านายพฤติกรรมรักการอ่าน โดยรูปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยมกล่าวถึงสาเหตุส าคัญของพฤติกรรม 
ใด ๆ ของมนุษย์ไว้ 4 กลุ่มสาเหตุ คือ 1) ลักษณะของ
สถานการณ์ปัจจุบัน หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
บุคคลก าลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจะเอ้ืออ านวยหรือ
ขัดขวางการเกิดพฤติกรรม เช่น การอบรมเลี้ยงดูจาก
บิดามารดา ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึง
การได้รับการฝึกฝนจากโรงเรียนให้มีพฤติกรรมการ
เป็นพลเมืองดี โดยหากบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดเวลา บุคคลมีแนวโน้มที่จะ
กระท าพฤติกรรมสอดคล้องตามทิศทางที่สถานการณ์
ผลักดัน 2) จิตลักษณะเดิมของผู้กระท า หมายถึง จิต
ลักษณะค่อนข้างคงที่  ไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของ
สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นจิตลักษณะที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่
วัยเด็กสะสมมาถึงปัจจุบันจากการปลูกฝังอบรมใน
ครอบครัวและโรงเรียน ซึ่ งตัวแปรกลุ่มนี้  ได้แก่ 
ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล เช่น ลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน เป็นต้น 3)  จิตลักษณะร่วมกับ
สถานการณ์หรือที่เรียกว่า การปฏิสัมพันธ์แบบกลไก 
(Mechanical Interaction) คื อ  มี ปั จ จั ย ท า ง จิ ต
ลักษณะเดิมอย่างน้อย 1 ด้านร่วมกับปัจจัยทาง
สถานการณ์อย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อพฤติกรรมหนึ่ง 
ๆ และ 4) จิตลักษณะตามสถานการณ์ หรือเรียกว่า 
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ใ น ต น  ( Organismic Interaction) 
หมายถึง ลักษณะทางจิตที่ เป็นผลที่ เกิดจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคลกับ
สถานการณ์ปัจจุบันภายในตัวบุคคล โดยจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์มักแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
โดยง่าย หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ เช่น 
เจตคติต่อพฤติกรรมในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ความวิตก
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กังวล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็น
ลักษณะทางสังคม ลักษณะทางจิต และจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมของ
บุคคล ในแต่ละปัจจัยน ามาจากแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) ลักษณะทางสังคม ศึกษาการอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนตามแนวคิดของดวงเดือน 
พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และคณะ (2536) 
ส่วนแนวคดิของจันทร์พิมพ์ สายสมร (2537) ใช้ศึกษา
สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน 
ส่วนแนวคิดของแบนดูร่า (Bandura, 1997) ใช้ศึกษา
การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง 2) ลักษณะทาง
จิต ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และลักษณะมุ่งอนาคต
แ ล ะค ว บ คุ ม ต น  ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง ด ว ง เ ดื อ น  
พันธุมนาวิน (2522) และดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
คณะ (2529) ส่ วนปรีชาเชิ งอารมณ์ ใช้แนวคิด 
ของเมเยอร์และสโลเวย์ (Mayer & Salovey, 1997)
และโกลแมน (Goleman, 1995) และ 3) จิตลักษณะ
ตามสถานการณ์  ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดของงามตา 
วนินทานนท์ (2535) มาศึกษาเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
รักการอ่าน ส่วนการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การอ่านนั้นน าแนวคิดของแบนดูร่ า  (Bandura, 
1982) มาใช้ในการศึกษาและก าหนดเป็นตัวแปร 
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้พบหลักฐานที่แสดงความส าคัญของกลุ่มตัวแปร
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่น่ าปรา รถนา  
โดยกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิมพบผลในงานวิจัย 
ดังเช่น สกุณี เกรียงชัยพร (2548, หน้า 61-70) พบว่า
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสัย 
รักการอ่านของนักเรียน มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่าน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .01 และพยากรณ์นิสัย 
รักการอ่านได้  คือ แรงจูงใจในการอ่าน ในงาน 
ของสุพจน์ พัทธนียะ (2535, หน้า 90 - 96) พบว่า 
นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงมีพฤติกรรมรัก 
การอ่านสูงกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตต่ า 
และณัฐวดี แซ่ตั้ง (2547, หน้า 60) พบว่า ปัจจัยที่มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ พฤ ติ ก ร ร ม รั ก ก า ร อ่ า น  คื อ  
การควบคมุตน 
 กลุ่มตัวแปรลักษณะสถานการณ์ พบผลใน
งานวิจัย ดังเช่น กิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547, หน้า 90, 

143) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเรียนกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
กลุ่มรวมพบว่า นักเรียนที่รับรู้การสนับสนุนด้าน 
การเรียนสาระวิทยาศาสตร์จากบิดามารดามาก เป็นผู้
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสาระวิทยาศาสตร์มากกว่า
นักเรียนที่รับรู้การสนับสนุนด้านการเรียนสาระ
วิทยาศาสตร์จากบิดามารดาน้อย ลินดา สุวรรณดี 
(2543, หน้า 85) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการอบรม
เลี้ ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้ เหตุผล เป็นผู้ มี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสร้างขยะมากกว่านักเรียนที่
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล
น้อย และประนอม ทวีกาญจน์ (2526) ยังได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเดิม สภาพแวดล้อม
ทางบ้าน บรรยากาศในชั้นเรียน คุณภาพการสอนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 พบว่า 
บรรยากาศในชั้นเรียนที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และ
คอยสนับสนุนเอาใจใส่ ให้ค าแนะน า ท าให้นักเรียน
เกิดความอบอุ่น ความพึงพอใจ จะเป็นแรงกระตุ้นให้
นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและมีโอกาสเรียนส าเร็จมาก
ขึ้น 
 กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ พบ
ผลในงานวิจัย ดังเช่น สุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545, หน้า 
72 , 136 -145)  พบว่ า  เจตคติที่ ดี ต่อการ เรี ย น
คณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม 
การเรียนคณิตศาสตร์ 3 ด้าน คือ พฤติกรรมเตรียมตัว
ก่อนเรียน พฤติกรรมขณะเรียน พฤติกรรมหลังเรียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุญตา นันทวะกุล 
(2546, หน้า 61) พบว่า นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อ 
การอ่านสูงเป็นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่านมากกว่า
นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านต่ าพบผลในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย และในงานของประทีป จินงี่ (2539) 
พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนด้านการท างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย และการใช้เทคนิคการเตือน
ตนเองกับกลุ่มทดลอง พบว่า การรับรู้ความสามารถ
ของตนด้านการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างาน 
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 ในการวิจัยครั้งนี้มีการทดสอบสมมติฐานเพ่ือ
ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยมีสมมติฐาน
เบื้องต้นว่า จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มจิต
ลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ์ และจิตลักษณะ 
ตามสถานการณ์  ที่ จะส่ งผลต่อการแปรปรวน 
ขอ ง พฤ ติ ก ร ร ม ที่ น่ า ป ร า ร ถ น า  พบ ห ลั ก ฐ า น 
จากผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับการตั้งสมมติฐาน
ดังกล่าว เช่น ในงานวิจัยของศุภรางค์ อินทุณห์ 
(2552) พบว่า นักเรียนที่รับรู้การสนับสนุนด้าน 
การอ่านจากบิดามารดามาก มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
และมีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง เป็นผู้มี

ความสนใจเลือกอ่านเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากที่สุด 
พบในกลุ่มนักเรียนชาย กลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียน
ต่ า กลุ่มนักเรียนที่บิดามีการศึกษาน้อยกลุ่มนักเรียนที่
มารดามีการศึกษาน้อย  กลุ่ มนัก เรียนที่มีภาระ
รับผิดชอบในครอบครัวมาก และในวิจัยของธนญา 
ราชแพทยาคม (2554) พบว่า นักเรียนที่มีการรับรู้
ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บ
ออมเงินในโรงเรียนมาก มีลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนสู ง มีพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่ าย
มากกว่านักเรียนที่มีลักษณะตรงกันข้ามพบผลในกลุ่ม
นักเรียนประเภทต่าง ๆ 4 จาก 10 ประเภทที่ศึกษา  

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เ พ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ลักษณะทางสังคม ลักษณะทางจิต และจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมรักการอ่าน 

2. เพ่ือศึกษาอ านาจในการท านายพฤติกรรม
รักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายด้วยลักษณะทางสังคม ลักษณะทางจิต และจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
สูง มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน
สูง และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านสูง เป็นผู้
มีพฤติกรรมรักการอ่านมากกว่านักเรียนในลักษณะ 
อ่ืน ๆ ทั้ งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะ 
ชีวสังคม 
 2. ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ปรีชาเชิง
อารมณ์ )  ปั จ จั ยลั กษณะทางสั ง คม  3 ตั ว แปร  
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(การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเข้าถึงแหล่งการอ่าน การเห็นแบบอย่างท่ีดีจากคน
รอบข้าง) และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัว
แปร (เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่าน การรับรู้
ความสามารถของตนในการอ่าน) รวมเป็นปัจจัยเชิง
เหตุ 8 ตัวแปรสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมรัก
การอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้มากกว่าเมื่อท านายด้วยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่ม
เดียว (ใช้เกณฑ์ความแตกต่างของปริมาณการท านาย
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 5)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2556 จ านวน 111 
โรงเรียน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 121,849 คน โดย
แบ่งขนาดโรงเรียนออกเป็น 4 ขนาดคือ ขนาดใหญ่
พิเศษ (จ านวนนักเรียนมากกว่า 2,500 คน) ขนาด
ใหญ่ (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,501 - 2,500 คน) 
ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 501 - 1,500 คน) และ
ขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียนน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 
คน)  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรง เรี ยนสั งกัดส านั กงานเขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2556 เขต 1ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง

ส าเร็จรูปเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970) ได้จ านวนตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 398 คนโดย
ผู้วิจัยได้ขยายจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เป็น 400 คน 
เพ่ือให้เป็นจ านวนเต็มส าหรับกลุ่มตัวอย่าง สะดวกต่อ
การค านวณสัดส่วนในแต่ละกลุ่ม จากนั้นจึงใช้วิธีการ
สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ ห ล า ย ขั้ น ต อน  ( Multi-Stage 
Random Sampling) รายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 สุ่มเขตโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มี 2 
เขต คือ เขต 1 และเขต 2 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ได้โรงโรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร เขต 1  
 ขั้นที่ 2 ก าหนดจ านวนโรงเรียนด้วยการเลือก
ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Random Sampling) 
โดยก าหนดโควตาโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดละ 1 โรงเรียน และโรงเรียน
ขนาดกลางซึ่งมีจ านวนโรงเรียนมากที่สุด ก าหนด 2 
โรงเรียน  
 ขั้นที่ 3 สุ่มตัวอย่างนักเรียนแต่ละโรงเรียน
ด้วยการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน (Proportional 
Stratified  Random Sampling) โดยให้โรงเรียน
เป็นชั้นภูมิ ค านวณสัดส่วนตามจ านวนนักเรียนของแต่
ละโรงเรียนตามสูตรการค านวณ 
 ขั้นที่ 4 เมื่อได้สัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ต้องการแล้ว จึงเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) 
 รายละเอียดจ านวนกลุ่มตัวอย่างดังตาราง 1

 
ตาราง 1 จ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโรงเรียน 

ขนาดตามเกณฑ ์ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน  

ม.ปลาย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนตัวอย่าง 
ที่ค านวณได้ 

เล็ก โรงเรียนวดัสังเวช 312 10.45 42 
กลาง โรงเรียนมักกะสันพิทยา 252 8.44 34 
กลาง โรงเรียนวมิุตยารามพิทยากร 246 8.24 33 
ใหญ่ โรงเรียนมัธยมวดัมกุฏกษตัริย ์ 846 28.32 113 

ใหญ่พิเศษ โรงเรียนมัธยมวดัสิงห ์ 1,331 44.56 178 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นเครื่องมือวัดประเภทมาตรประเมินค่า 

(Summated Rating Scale) จ านวน 9 แบบวัด 
ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมรักการอ่าน แบบวัดการอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน แบบวัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการ เข้ าถึ งแหล่ งการ อ่าน แบบวัดการ เห็ น
แบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง  แบบวัดปรีชาเชิง
อารมณ์ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบวัดลักษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุมตน แบบวัดเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมรักการอ่าน แบบวัดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการอ่านและแบบสอบถามลักษณะ 
ชีวสังคม ซึ่งแบบวัดทั้ง 9 ฉบับ มีค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อ (Item–Total Correlation) อยู่ระหว่าง .20  
- .76 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
อยู่ระหว่าง .55 - .87  

ทั้งนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โดยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเพ่ือสอดคล้องต่อกลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์  ไ ด้ แ ก่  แ บ บ วั ด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่านและ 
แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการอ่าน 

ส าหรับแบบวัดที่ผู้วิจัยปรับจากแบบวัดของ
ผู้อื่น ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมการอ่าน ผู้วิจัยปรับจาก
แนวค าถามจากแบบวัดความชอบอ่านเนื้อหาที่มี
ประโยชน์ ของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ 
(2529) แบบวัดการเห็นตัวอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง 
ผู้วิจัยปรับปรุงข้อค าถามบางส่วนจากแบบวัดการมี
แบบอย่างที่ดีจากเ พ่ือน ของศุภรางค์  อินทุณห์ 
(2552) มาปรับใช้ แบบวัดปรีชาเชิงอารมณ์  ผู้วิจัย
ปรับจากแบบวัดของ กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข  แบบวัดเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรัก 
การอ่าน ผู้วิจัยปรับปรุงข้อค าถามบางส่วนจากแบบวัด 
วัดเจตคติต่อการอ่านของอุบล เลี้ยววาริณ (2549) 
และบุญตา นันทวะกุล (2546) 

ในส่วนของแบบวัดที่ผู้วิจัยน าของผู้อ่ืนมาใช้
ได้แก่ แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน 
ผู้วิจัยใช้แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน 
ของดวงเดือน พันธุมนาวิน, งามตา วนินทานนท์ และ

คณะ (2536) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัยได้ใช้
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของสุมิตตรา เจิมพันธ์ 
(2546) แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
ผู้วิจัยใช้แบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน, งามตา 
วนินทานนท์ และคณะ (2536) แบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ของกานดา ทิววัฒน์ปกรณ์ (2543) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 1) วิเคราะห์ลักษณะ
ทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคลและตัวแปรที่ศึกษาด้วย
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสาม
ทาง (Three-way Analysis of Variance) เมื่อพบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 จะเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ 
(Scheffe') และ 3) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบมาตรฐาน (Standard Multiple Regression 
Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 381 คน 
เป็นนักเรียนเพศหญิง จ านวน 256 คน (ร้อยละ 67.2) 
เพศชาย จ านวน 125 คน (ร้อยละ 32.8) ส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 101 คน 
(ร้อยละ 26.5) รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 จ านวน 142 คน (ร้อยละ 37.3) ส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 141 คน รองลงมา
คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 116 คน (ร้อยละ 
30.4)  
 2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสาม
ทางของพฤติกรรมรักการอ่าน ของนักเรียนที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน อยู่ในสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน และมีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมรักการอ่านแตกต่างกัน 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนที่มีลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน (ก) อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน (ข) และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
รักการอ่าน (ค) แตกต่างกันในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม  
 

กลุ่ม 
จ านวน

คน 

พฤติกรรมรักการอ่าน 

ด้านรวม 
ด้านการอ่านประเภทท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการเรียนในชั้นเรียน 
ด้านการอ่านประเภทท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

กับการเรียนในชั้นเรียน 

กxข กxค ขxค กxขxค %ท านาย กxข กxค ขxค กxขxค %ท านาย กxข กxค ขxค กxขxค %
ท านาย 

กลุ่มรวม 381 <1 <1 <1 2.761 24.5 <1 <1 1.665 .639 16.8 <1 2.851 <1 4.528 24.5 
เพศชาย 125 3.289 <1 <1 <1 25.7 4.995* <1 <1 .447 20.7 1.069 <1 1.640 <1 25.3 
เพศหญิง 256 8.030** .953 3.850 6.857** 27.7 6.709* <1 3.712 1.948 18.3 5.367 2.994 2.167 9.785** 27.0 
ม.4 101 4.608* <1 <1 1.966 22.3 1.973 1.573 <1 2.096 19.0 5.894* <1 1.000 1.226 21.2 
ม.5 142 <1 <1 <1 <1 28.7 <1 <1 2.438 <1 17.4 1.396 <1 <1 1.017 33.5 
ม.6 138 4.059* <1 <1 2.303 29.2 1.373 <1 <1 <1 19.5 5.479* 1.618 1.642 4.242* 29.2 
ร.ร.ขนาดเล็ก 44 <1 <1 <1 <1 11.9 <1 1.051 1.228 <1 11.2 1.930 <1 1.102 <1 17.2 
ร.ร.ขนาดกลาง 80 <1 1.848 1.621 <1 25.4 <1 1.228 1.427 <1 19.1 1.102 1.735 1.167 <1 24.4 
ร.ร.ขนาดใหญ ่ 116 7.298* <1 <1 1.065 .335 2.033 <1 <1 <1 20.3 12.368* 2.126* <1 1.750 39.7 
ร.ร.ขนาดใหญ่พิเศษ 141 <1 <1 3.912* 9.589* 41.3 <1 <1 9.143* 1.296 32.1 <1 <1 <1 17.269* 40.4 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01, *** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .00 
 

 
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

สามทางของคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านด้านรวม 
ตามตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน 
และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านทั้งในกลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสั งคม 9 กลุ่ม 
(ตาราง 2 ภาพประกอบ 1) พบผลดังนี้  
 พฤติกรรมรักการอ่าน จากผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรม
รักการอ่านด้านรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมรักการ
อ่านด้านรวม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน และมีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมรักการอ่าน ในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
นักเรียนเพศหญิง และกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ
รายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบผลว่า  
1) กลุ่มนักเรียนเพศหญิง 1.1) ในกลุ่มนักเรียนที่อยู่
ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่านสูง 
มีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านสูง และมีลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่าน
ด้านรวมมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมต่ า 1.2) ในกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่ง

การอ่าน และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านสูง
พร้อมกันสองด้าน เป็นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่าน 
ด้านรวมมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่ง
การอ่าน และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านต่ า 
1.3) ในกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
ต่ า อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการเข้าถึงแหล่ง 
การอ่านต่ า ถ้ามีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านสูง 
เป็นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่านด้านรวมมากกว่านักเรียน
ที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านต่ า สรุปได้ว่า
นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่านสูง 
ถ้ามีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านสูง เป็นผู้มี
พฤติกรรมรักการอ่านด้านรวมมากที่สุด 2) กลุ่ม
นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 2.1) ใน
กลุ่ มนัก เรี ยนที่มี ลั กษณะมุ่ งอนาคตควบคุ มตน 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่านและมี
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านสูงพร้อมกันสอง
ด้าน เป็นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่านด้านรวมมากกว่า
นั ก เ รี ย น ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ มุ่ ง อ น า ค ต ค ว บ คุ ม ต น 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน และ
มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านต่ า 2.2) ในกลุ่ม
นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่ า อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่านต่ า 
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ถ้ามีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านสูง เป็นผู้มี
พฤติกรรมรักการอ่านด้านรวมมากกว่านักเรียนที่มีเจต
คติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านต่ า สรุปได้ว่า นักเรียน
ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ มุ่ ง อ น า ค ต ค ว บ คุ ม ต น สู ง  อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่านสูง 
ถ้ามีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านสูง เป็นผู้มี
พฤติกรรมรักการอ่านด้านรวมมากท่ีสุด 
 พฤติกรรมรักการอ่านด้านการอ่านประเภท
ที่ เ กี่ ยวข้ องกับการ เ รี ยนในชั้ น เ รี ยน  จ ากผล 
กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ค ว ามแปรปร วนแบบสามทา ง 
ของคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านด้านการอ่าน
ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้นเรียน ตามตัว
แปรอิสระ 3 ตัว พบว่า คะแนนพฤติกรรมรักการอ่าน
ด้านการอ่านประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้น
เรียน ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน สภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน และมีเจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมรักการอ่านทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
 พฤติกรรมรักการอ่านด้านการอ่านประเภท
ที่ ไ ม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้นเรียน  จากผล 
กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ค ว ามแปรปร วนแบบสามทา ง 
ของคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านด้านการอ่าน
ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้นเรียน ตามตัว
แปรอิสระ 3 ตัว พบว่า คะแนนพฤติกรรมรักการอ่าน
ด้านการอ่านประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้น
เรียน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุมตน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเข้าถึงแหล่งการอ่าน และมีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมรักการอ่าน ในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่ มนั ก เรี ยน เพศหญิ ง  กลุ่ มนั ก เรี ยนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ
รายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบผลว่า  
1) กลุ่มนักเรียนเพศหญิง 1.1) ในกลุ่มนักเรียนที่มี
ลั กษณะมุ่ ง อน าคตแล ะควบคุ มต นสู ง  อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่านสูง  
ในขณะเดียวกันมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมในการอ่าน
สูง เป็นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่านด้านการอ่านประเภท
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้นเรียนมากกว่านักเรียน

ที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านต่ า 1.2) ในกลุ่ม
นักเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึง
แหล่งการอ่านสูง มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมในการอ่าน
สูง ในขณะเดียวกันมีลักษณะมุ่งอนาคต และควบคุม
ตนสูงเป็นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่านด้านการอ่าน
ประเภทที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนในชั้นเรียนมากกว่า
นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนต่ า  
1.3) ในกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึง
แหล่งการอ่าน และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรั ก 
การอ่านสูงพร้อมกันสามด้าน เป็นผู้มีพฤติกรรมรัก
การอ่านด้านการอ่านประเภทที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับ 
การเรียนในชั้นเรียนมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเข้าถึงแหล่งการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
รักการอ่านต่ า 1.4) ในกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนต่ า อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่านต่ า ในขณะเดียวกันมี 
เจตคติที่ ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านสู ง  เป็นผู้ มี
พฤติกรรมรักการอ่านด้านการอ่านประเภทที่ ไม่
เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้นเรียนมากกว่านักเรียน 
ที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านต่ า สรุปได้ว่า
นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง  
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน
สูง และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านสูง เป็นผู้
มีพฤติกรรมรักการอ่านด้านการอ่านประเภทที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้นเรียนมากที่สุด 2) กลุ่ม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2.1) ในกลุ่ม
นักเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึง
แหล่งการอ่านสูง มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมในการอ่าน
สูง ในขณะเดียวกันมีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม
ตนสูงเป็นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่านด้านการอ่าน
ประเภทที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนในชั้นเรียนมากกว่า
นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนต่ า  
2.2) ในกลุ่มนัก เรียนที่มีลักษณะมุ่ งอนาคตและ
ควบคุมตน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึง
แหล่งการอ่าน และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรัก 
การอ่านสูงพร้อมกันสามด้าน เป็นผู้มีพฤติกรรมรัก
การอ่านด้านการอ่านประเภทที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับ 
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การเรียนในชั้นเรียนมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อ
การ เข้ าถึ งแหล่ งการ อ่าน และมี เจตคติที่ ดี ต่ อ
พฤติกรรมรักการอ่านต่ า  สรุปได้ว่า  นักเรียนที่มี
ลั กษณะมุ่ ง อน าคตแล ะควบคุ มต นสู ง  อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่านสูง 
และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านสูง เป็นผู้มี
พฤติกรรมรักการอ่านด้านการอ่านประเภทที่ ไม่
เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้นเรียนมากที่สุดและ  
3) กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
3.1) ในกลุ่มนัก เรียนที่มีลักษณะมุ่ งอนาคตและ
ควบคุมตน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึง
แหล่งการอ่าน และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการ
อ่านสูงพร้อมกันสามด้าน เป็นผู้มีพฤติกรรมรักการ
อ่านด้านการอ่านประเภทที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนใน

ชั้นเรียนมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึง
แหล่งการอ่าน และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการ
อ่านต่ า 3.2) ในกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่านต่ า มีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมรักการอ่านต่ า ถ้ามีลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนสูง เป็นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่านด้านการ
อ่านประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้นเรียน
มากกว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
ต่ า สรุปได้ว่านักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนสูง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึง
แหล่งการอ่านสูง และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรัก 
การอ่านสูง เป็นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่านด้านการอ่าน
ประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้นเรียนมาก
ที่สุด 

 
 
ภาพประกอบ 2 ผลแสดงปฏิสัมพันธ์แบบสามทางของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน และเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่าน โดยตัวแปรตาม  คือ
พฤติกรรมรักการอ่าน 
 

จากผลการวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า นักเรียน 
ที่มีพฤติกรรมรักการอ่านมาก คือ 1) นักเรียนที่มี
ลั กษณะมุ่ ง อน าคตแล ะควบคุ มต นสู ง  อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่านสูง 
ถ้ามีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่านสูง เป็นผู้มี
พฤติกรรมรักการอ่านด้านรวมและด้านการอ่าน
ประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้นเรียนมาก
ที่สุด ผลการวิจัยในส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่มีจิตลักษณะ
เดิม (เช่น ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน) สูง อยู่

ใ น ลั ก ษ ณ ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ท า ง สั ง ค ม สู ง  ( เ ช่ น 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน) และ
มีจิตลักษณะตามสถานการณ์สูง (เช่น เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมรักการอ่าน) เป็นผู้มีพฤติกรรมน่าปรารถนา
มากกว่าผู้ที่มีจิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ์ทาง
สังคม จิตลักษณะตามสถานการณ์ในลักษณะอ่ืน ๆ 
จะเห็นได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนนั้นมี
ความส าคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์เป็นความสามารถ
ของบุคคลในการคาดการณ์ไกลเล็งเห็นความส าคัญ
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ของสิ่งที่จะเกิดในอนาคต โดยควบคุมพฤติกรรมไปสู่
แนวทางท่ีปรารถนาและรอรับสิ่งที่น่าพอใจมากกว่า มี
คุณค่ามากกว่า ซึ่งจะเกิดมาในภายหลัง เป็นลักษณะ
การควบคุมตนเองเพ่ือรอรับรางวัลที่สูงค่าในอนาคต
เพราะเชื่อว่าการกระท าของตนจะส่งให้เกิดผลดีตามที่
ตนต้องการ  (ดวง เดื อน พันธุมนาวิ น ,  ง ามตา  
วนินทานนท์ , และคณะ, 2536, หน้า 38) ส่วน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่านนั้น  
ที่ผ่านมามีการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัย
ส า คั ญ ที่ มี ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง บุ ค ค ล  โ ด ย
สภาพแวดล้อมโดยรอบมี อิทธิพลต่อการเรียนรู้ 
ของบุคคล บุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมปรับ
พฤติกรรมของตนเองตามสภาพแวดล้อมไปในทางที่ดี 
เรียกว่า ปรับตัวไปในทางที่ก่อให้เกิดเป็นการเรียนรู้ 
ที่ดี (เทื้อน ทองแก้ว , 2538, หน้า 74 - 75) และ
จันทร์พิมพ์ สายสมร (2537, หน้า 67 - 68) ได้กล่าว
ไว้ว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนเป็นตัวแปรส าคัญ
ในการเรียน ซึ่งนอกจากผู้เรียนและผู้สอนแล้วยังมี 
“ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ร เ รี ย น ” เ นื่ อ ง จ า ก
สภาพแวดล้ อมทา งการ เ รี ยนมี ผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียน มีการศึกษา
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการเรียน และพบว่า 
สภาพแวดล้อมทางการเรียนมีความส าคัญต่อการเรียน
อยู่หลายประการด้วยกัน และเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
รักการอ่านนั้น เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความพร้อมในการปฏิบัติ
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเป็นเครื่องสะท้อนให้เข้าใจเจตคติ
ของบุคคลที่ท าให้เกิดพฤติกรรมตามมาได้ (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2531, หน้า 5-8) ผลการวิจัยในส่วนนี้
แสดงให้เห็นว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มจิต
ลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ์ และจิตลักษณะ 
ตามสถานการณ์  ที่ส่ งผลต่อการแปรปรวนของ
พฤติกรรมที่น่าปรารถนา ซึ่งในการศึกษางานวิจัยที่
ผ่านมานั้นยังไม่พบในพฤติกรรมรักการอ่าน แต่มี
งานวิจัยที่ศึกษาในพฤติกรรมที่น่าปรารถนาอ่ืน ๆ  
ของนักเรียน เช่น ในงานของธนญา ราชแพทยาคม 
(2554) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านธนาคารในโรงเรียน 
ครอบครัวและการมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร

พบว่า นักเรียนที่มีการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรม
รณรงค์การประหยัดและเก็บออมเงินในโรงเรียนมาก 
มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง มีพฤติกรรม
ประหยัดการใช้จ่ายมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะ
ตรงกันข้ามพบผลในกลุ่มนักเรียนประเภทต่าง  ๆ  
4 จาก 10 ประเภทที่ศึกษา และงานวิจัยของจีรพัฒน์ 
ศิริรักษ์ (2555) ศึกษาลักษณะสถานการณ์ในโรงเรียน 
ครอบครัวและจิตพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
รับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พบว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมพัฒนาตนเองด้าน 
การเรียนมาก เป็นผู้ที่ เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ได้รับ 
การประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง พบในกลุ่ม
รวมและใน 11 จาก 12 กลุ่มย่อย มีแรงจูง ใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูง พบในกลุ่มรวมและใน 9 จาก 12 กลุ่มย่อย 
มีภูมิคุ้มกันทางจิตสูง พบในกลุ่มรวมและใน 9 จาก 
12 กลุ่มย่อย และเป็นผู้ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ได้รับ
การประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างและมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงพร้อมกัน 2 ด้าน พบในกลุ่มรวม 
กลุ่มนักเรียนหญิง กลุ่มนักเรียนที่บิดามีการศึกษาต่ า 
กลุ่มนักเรียนมารดาที่มีการศึกษาต่ า และกลุ่มนักเรียน
ที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ า 
 อย่างไรก็ตาม ส าหรับผลที่ไม่เป็นไปตามที่
คาดหมายบางส่วน เนื่องจากไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม
ตน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน 
และเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่าน กับพฤติกรรม
รักการอ่านด้านการอ่านประเภทที่ เกี่ยวข้องกับ 
การเรียนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยดังที่
สรุปผลไปแล้วนั้น แสดงให้ เห็นว่าพฤติกรรมรัก 
การอ่านด้านการอ่านประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
ในชั้นเรียนอาจมีปัจจัยเชิงเหตุ อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
ดังเช่นในงานวิจัยของศุภรางค์ อินทุณห์ (2552) 
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและปัจจัยเชิงผล
ด้านการจัดการกับความเครียดของพฤติกรรมรัก 
การอ่านในนักเรียนวัยรุ่น ที่พบว่าปัจจัยเชิงเหตุส าคัญ
ที่สามารถท านายความสนใจเลือกอ่านเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์ได้ คือ ลักษณะสถานการณ์ 6 ตัวแปร 
(ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การอบรม
เลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลการรับรู้  การสนับสนุนด้าน 
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การ อ่านจากบิ ดามารดา  การควบคุม อิทธิพล
สื่อมวลชนของบิดามารดา การรับรู้การสนับสนุนด้าน
การอ่านจากครู และการมีแบบอย่างพฤติกรรมรัก 
การอ่านจากเพ่ือน) จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ได้แก่ 
สติปัญญา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน) จิตตามลักษณะสถานการณ์ 2 ตัว
แปร (ได้แก่  เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่าน  
เจตคติที่ดีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน) โดย
สามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 55.40 ถึงร้อยละ 
64.20 และผลจากงานวิจัยของวัชราภรณ์ อมรศักดิ์ 
(2556) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมใฝ่รู้
ใฝ่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ
ใช้ เหตุผล จิตวิทยาศาสตร์  และความมุ่ งมั่นใน
การศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ สามารถท านาย
พฤติกรรมแสวงหาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 
19.2 จากข้อค้นพบที่ส าคัญดังกล่าว แสดงให้เห็น
หลักฐานว่ ายั งมีปัจจัย เชิ ง เหตุ อีกหลายตัวแปร 
ที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่น่าปรารถนาเกี่ยวกับ 
การอ่านและการเรียนรู้ของบุคคล 

3. ผลการศึ กษาอ านาจ ในการท านาย
พฤติกรรมรักการอ่าน โดยใช้ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 3 
ตัวแปร (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน ปรีชาเชิงอารมณ์) ตัวแปรลักษณะทาง
สังคม 3 ตัวแปร (การเลี้ ยงดูแบบรักสนับสนุน 
สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน  
การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง) และตัวแปรจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมรักการอ่าน การรับรู้ความสามารถของตน
ในการอ่าน) รวมเป็นปัจจัยเชิงเหตุ 8 ตัวแปร เป็นตัว
ท านาย พบว่า ตัวแปรที่ท านายพฤติกรรมรักการอ่าน
ได้อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ได้แก่ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนุน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่ง
การอ่าน การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง  
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่าน และการรับรู้
ความสามารถในการอ่าน โดยสามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมรักการอ่านด้านรวมได้ร้อยละ 45 โดยตัว
แปรที่ เข้าท านายเป็นล าดับแรก ได้แก่ การเห็น
แบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง (เบต้า .317) รองลงมา
คือ ลักษณะมุ่ งอนาคตควบคุมตน (เบต้า .186)
นอกจากนี้ยังพบว่า ปริมาณการท านายชุดที่ 4 รวม 8 
ตัวแปร สามารถท านายพฤติกรรมรักการอ่านของ
นักเรียนทั้งด้านรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ได้มากกว่า
ชุด อ่ืน ๆ ชุด ใดชุดหนึ่ งที่ มีปริ มาณการท านาย
รองลงมา อย่างน้อยร้อยละ 5 (ตาราง 3) 

ตาราง 3 ค่าร้อยละการท านายพฤติกรรมรักการอ่านด้านรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ด้วยตัวท านายชุดที่ 1 : กลุ่มจิต
ลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ชุดที่ 2 : กลุ่มลักษณะทางสังคม 3 ตัวแปร ชุดที่ 3 : กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร 
และชุดที่ 4 กลุ่มจิตลักษณะเดิม กลุ่มลักษณะทางสังคม และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 8 ตัวแปร 
 

ชุดตัวแปร 
พฤติกรรมรักการอ่าน 

R2 ตัวท านาย Beta 
ปริมาณความแตกต่าง 

(ร้อยละ)* 
ชุดที ่1 (1,2,3) .23 1,2 .319,.249 22 
ชุดที่ 2 (4,5,6) .30 4,5,6 -.185,.202,.451 15 
ชุดที่ 3 (7,8) .31 7,8 .308,.320 14 
ชุดที่ 4 (1,2,3,4,5,6,7,8) .45 2,4,5,6,7,8 .186,-.225,.103,.317,.130,.010 14 
ค่าเบต้ามีนัยส าคัญที่ระดบั .05  และ *แสดงความแตกต่างตามเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 5 ของปริมาณการท านายระหว่างตัวท านายชุดที่ 4 กับตัว
ท านายชุดที่ 1 ชุดที่ 2 หรือชุดที่ 3 
 
หมายเหตุ : ตัวท านาย 1 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์     2 หมายถึง ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  

3 หมายถึง ปรีชาเชิงอารมณ์    4 หมายถึง การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน   
5 หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน  6 หมายถึง การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง   

  7 หมายถึง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่าน   8 หมายถึง การรับรู้ความสามารถในการอ่าน 
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 จ าก กา ร ศึ กษ าอ า น า จ ในก า รท า น า ย
พฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน อาจกล่าวได้ว่า 
นักเรียนที่กระท าหรือแสดงออกถึงพฤติกรรมรัก 
การอ่านนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยจิตลักษณะเดิม ปัจจัย
ลักษณะทางสังคม และปัจจัยลักษณะตามสถานการณ์
ข อ ง ตั ว นั ก เ รี ย น  ดั ง ที่ เ อ น เ ด อ ร์  แ ล ะ ค ณ ะ 
(Magnusson & Endler, 1977; Tett & Burnett, 
2003) ได้เสนอว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากสาเหตุ
หล ายประกา ร  ซึ่ ง รู ปแบบทฤษฎี ปฏิ สั ม พัน ธ์ 
(Interactionism Model) โดยพฤติกรรมทางสังคม
ของมนุษย์เกิดจากสาเหตุส าคัญอย่างน้อย 4 ประการ 
คือ 1) สาเหตุทางลักษณะสถานการณ์  2) สาเหตุทาง
จิตลักษณะเดิม 3) สาเหตุร่วมระหว่างจิตลักษณะเดิม
กับสถานการณ์ ที่ เรียกว่า  ปฏิสัมพันธ์แบบกลไก 
(Mechanical Interaction) และ 4) สาเหตุทางจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ เป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์
แบบในตน (Organismic Interaction) ระหว่างจิต
ลักษณะเดิมของบุคคลกับสถานการณ์ที่บุคคลก าลัง
เผชิญอยู่ ผลการวิจัยในส่วนนี้สรุปได้ว่า  ปัจจัยที่มี
อ า น า จ ในกา รท า น ายพฤติ ก ร รมรั ก ก า ร อ่ าน 
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยจิตลักษณะเดิม 
เป็นสาเหตุทางจิตใจภายในตัวบุคคลที่ติดตัวมาแต่
ดั้งเดิมมีลักษณะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย ได้แก่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
และปรีชาเชิงอารมณ์ 2) ปัจจัยลักษณะทางสังคม เป็น
สาเหตุที่อยู่ภายนอกตัวบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของบุคคล ได้แก่  การเลี้ ยงดูแบบรักสนับสนุน 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน และ
การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง และ 3) ปัจจัย
ลักษณะตามสถานการณ์ เป็นลักษณะที่ตัวแปรจิต
ลักษณะเดิมกับตัวแปรสถานการณ์ร่วมกันส่งผลต่อ
พฤติกรรมหนึ่ง ๆ ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรัก
การอ่าน และการรับรู้ความสามารถของตนในการอ่าน 
จะเห็นได้ว่าการใช้ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ลักษณะ 
ทางสังคม และลักษณะตามสถานการณ์เป็นตัวท านาย
ร่วมกันจะสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมที่น่า
ปรารถนาได้มากยิ่งข้ึน ดังเช่นในงานวิจัยต่าง ๆ ที่ผ่าน
มาพบว่า การน าตัวแปรเชิงเหตุเหล่านี้มาท านาย
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งจะท าให้สามารถท านาย

พฤติกรรมนั้น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ดังเช่นในงานวิจัย 
ของ สุภาสินี นุ่มเนียน (2546, หน้า 168) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใช้เหตุผล เมื่อเข้าร่วมท านายกับชุด
ท านายกลุ่มสถานการณ์อีก 3 ด้าน สามารถท านาย
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัวได้ร้อยละ 
34.30 ในกลุ่มนักเรียนเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547, หน้า 115, 
132) ไ ด้ ศึ กษาพฤติ ก ร รมกา ร ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า การมีแบบอย่าง
ที่ดีจากเพ่ือน เมื่อเข้าท านายร่วมกับตัวท านายชุด
สถานการณ์อีก 2 ด้าน รวมเป็น 3 ด้าน สามารถ
ท านายเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ต
อย่างเป็นประโยชน์ได้สูงสุดร้อยละ 24 ในกลุ่ม
นักศึกษาที่มีสถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพียงล าพัง และ
สอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของสุ มิ ตตรา  เจิ ม พันธ์  
(2545, หน้า 72, 136-145) ศึกษาจิตลักษณะและ
ประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า เจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ เมื่อท านายร่วมกับตัวท านายชุดจิต
ลักษณะเดิม และประสบการณ์ในการเรียน อีก 10 
ด้าน รวมเป็น 11 ด้าน สามารถท านายพฤติกรรม
เตรียมตัวก่อนเรียนได้สูงสุดร้อยละ 60.70 ในกลุ่ม
นักเรียนที่มีพ่ีน้องมาก นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า
ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมรักการอ่าน คือ  
การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง ผลในส่วนนี้
แสดงให้เห็นว่าการเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง
นั้นเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและปรับพฤติกรรม
ของมนุษย์ที่ส าคัญปัจจัยหนึ่ง โดยกระบวนการเรียนรู้
จากแม่แบบหรือแบบอย่างที่ดี เป็นกระบวนการ 
ที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลได้เห็นพฤติกรรมผู้อ่ืนและ
พฤติกรรมนั้น  ๆ  จะชี้ น าพฤติกรรมของ เขาให้
เปลี่ยนไปได้ (Bandura, 1977, หน้า 22-23) จากผล
ดั งกล่ า ว  พบผลที่ คล้ ายคลึ งกั น ในการท านาย
พฤติกรรมรักการอ่านหรือพฤติกรรมการเรียน ดังเช่น
งานของรังสิมันต์ สุนทรไชยา (2536) ได้ศึกษาเรื่อง 
ผลของตัวแบบที่มีต่อพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยใน
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ชั้นเรียนของนักเรียนวัยย่างเข้าสู่วัยรุ่น พบว่า ตัวแบบ
ที่ดีมีผลท าให้เกิดการเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น
การตั้งใจเรียน การมีระเบียบวินัยในการเรียน หรือ
เ พ่ิมการมีปฏิ สั ม พันธ์ที่ ดี กั บ เ พ่ื อน ได้ โ ดยผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้จากการสังเกต และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิตติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547) ศึกษาเรื่อง
ประสบการณ์ในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และลักษณะ
จิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ พบว่า การมี
แบบอย่างด้านการเรียนสาระวิทยาศาสตร์จากเพ่ือน 
เมื่อเข้าท านายร่วมกับตัวท านายชุดสถานการณ์อีก 3 
ด้าน รวมเป็น 4 ด้าน สามารถท านายเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนสาระวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 38.20 ในกลุ่ม
นักเรียนที่มีเศรษฐกิจของครอบครัวสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว  ส ามารถน า
ผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนและเยาวชน 
รายละเอียด ดังนี้ 

1) จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
สามทางท า ให้ ท ร าบว่ า  นั ก เ รี ยนที่ ค ว ร ได้ รั บ 
การส่งเสริมและกระตุ้นให้มีพฤติกรรมรักการอ่านเป็น
ล าดับต้น ๆ ได้แก่ นักเรียนที่มีจิตลักษณะเดิมต่ า (เช่น 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน) อยู่ในลักษณะทาง
สังคมต่ า (เช่น สภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการเข้าถึง
แหล่งการอ่าน) และมีจิตลักษณะตามสถานการณ์ต่ า 
(เช่น เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่าน) จากผล
ดั ง กล่ า ว  ส ามารถน า ไป ใ ช้ ป ระ โ ยชน์ ส าห รั บ
สถานศึกษา ครูอาจารย์ และผู้ปกครองในการก าหนด
แนวทา ง ใน กา ร พัฒนาและส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ่ าน 
ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น เช่น สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง ก า ร อ่ า น  โ ร ง เ รี ย น ค ว ร จั ด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการอ่าน มีมุมให้อ่านหนังสือ 
หรือปรับปรุงสถานที่อ่านหนังสือให้เหมาะสม ส าหรับ
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ครูอาจารย์ควรมี 
การอบรมให้ความรู้ท าความเข้าใจกับนักเรียนว่า 
การอ่านนั้นเป็นประโยชน์ต่ออนาคต ท าให้สอบได้
คะแนนดี และมีอาชีพที่ดีในอนาคตได้ ส่วน เจตคติที่ดี

ต่ อพฤติกรรมรักการ อ่าน  พ่อแม่ผู้ ปกครองให้ 
ความร่วมมือกับโรงเรียนในการกระตุ้นส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอ่าน เพ่ือให้นักเรียน
รู้สึกมีความพร้อม ความพอใจ ความตั้งใจ และมุ่งมั่น
ต่อการอ่านมากขึ้นตามไปด้วย 

2) จากผลการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบว่า
นักเรียนที่ควรสนับสนุนให้เป็นแบบอย่างในการอ่าน 
ได้แก่ นักเรียนที่มีจิตลักษณะเดิมสูง (ลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตน) อยู่ในลักษณะสถานการณ์สูง 
(สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งการอ่าน) 
และมีจิตลักษณะตามสถานการณ์สูง (เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมรักการอ่าน) โดยพบอย่างโดดเด่นในกลุ่ม
นักเรียนเพศหญิง โรงเรียนจึงควรมีการสนับสนุน
นักเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการอ่านโดยอาจมี
การประกาศเกียรติคณุ ให้รางวัล หรือจัดเป็นกิจกรรม
เพ่ือนช่วยเพื่อน เป็นต้น  

3) จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบมาตรฐานเพ่ือท านายพฤติกรรมรักการอ่าน 
พบว่า ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ปรีชาเชิงอารมณ์  
การเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเข้าถึงแหล่งการอ่าน การเห็นแบบอย่างท่ีดีจากคน
รอบข้าง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรักการอ่าน และ 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการอ่าน สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมรักการอ่านด้านรวมได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็น
ว่าตัวแปรที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรัก 
การอ่านคือ การเห็นแบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้าง 
ดังนั้นสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องจึงควรน าผลจากการวิจัยไปเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการก าหนดทิศทางการส่งเสริมพฤติกรรม 
รักการอ่านของเยาวชนไทย โดยอาจมีการประกาศ
เกียรติคุณหรือให้รางวัลส าหรับเยาวชนผู้มีพฤติกรรม
รักการอ่านดีเด่นเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อ่ืน
ต่อไป 

ส าหรับในการศึกษาครั้งต่อไปเพ่ือให้การวิจัย
เรื่องพฤติกรรมรักการอ่านสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ควรมี
การศึ กษาปัจจั ย เชิ ง เหตุ อ่ืน  ๆ  ที่ เ กี่ ยวข้ องกับ
พฤติกรรมรักการอ่าน เช่น ลักษณะสถานการณ์ 
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(ปทัสถานทางสังคม) จิตลักษณะเดิม (ความเชื่อ
อ านาจในตน เอกลักษณ์แห่งตน) จิตตามลักษณะ
สถานการณ์ (เช่น ความวิตกกังวลตามสถานการณ์) 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเชิงเหตุที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมรักการอ่าน และสามารถน าผลไปส่งเสริม
ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีพฤติกรรมรัก
การอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จากผลการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน เ พ่ือท านาย
พฤติกรรมรักการอ่านนั้นท าให้ทราบเพียงว่าตัวแปรทั้ง 
8 ตัวแปรสามารถท านายพฤติกรรมรักการอ่านได้
ปริมาณเท่าใด แต่ยังไม่ทราบว่าตัวแปรใดเป็นปัจจัย
เชิง เหตุส าคัญที่มี อิทธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรมรัก 
การ อ่าน ดั งนั้นจึ งควรศึกษาเ พ่ือหาอ านาจใน 
การท านายพฤติกรรมรักการอ่านโดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบล าดับขั้นเพ่ิมเติม เพ่ือดูว่าตัว
แปรใดมีปริมาณการท านายและอ านาจในการท านาย
สูงสุด 
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