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การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ประเภทศึกษาความสัมพันธ์เปรี ยบเทียบ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษา
ว่าปั จจัยเชิ งเหตุด้านลักษณะสถานการณ์ จิ ตลักษณะเดิม และจิตลัก ษณะตามสถานการณ์ ของ
นักศึกษา มีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากน้ อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ชนั ้ ปี ที่ 2 ถึงชัน้ ปี ที่ 4 ซึ่งศึกษาอยู่ในสาขาการผลิตสื่อดิจิตอล แอนิเมชั่น มัลติมีเดียและ
เกมส์ จํานวน 424 คน
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ กรอบแนวคิดรู ปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์ นิยม (Interactionism Model) เป็ น
พื ้นฐานในการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกําหนดตัวแปรเชิงสาเหตุสําคัญกลุ่มต่างๆ ของ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี กลุม่ ตัวแปรที่ศกึ ษามี 5 กลุม่ ดังนี ้ 1) กลุม่ ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ประกอบด้ วยพฤติกรรมย่อย 3 ด้ าน (พฤติกรรมการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี) 2) กลุ่มตัวแปรอิสระด้ านลักษณะ
สถานการณ์ 4 ตัวแปร 3) กลุม่ ตัวแปรอิสระด้ านจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร 4) กลุม่ ตัวแปรอิสระด้ าน
จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร และ 5) กลุ่มตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของ
นักศึกษา 5 ตัวแปร รวมเป็ นตัวแปรที่ศกึ ษาทังสิ
้ ้น 18 ตัวแปร
ตัวแปรหลักในการวิจยั นี ้ วัดด้ วยแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีทงหมด
ั้
13 แบบวัด เป็ น
แบบวัดที่ผ้ วู ิจยั ร่วมสร้ างขึ ้นใหม่และนํามาปรับปรุงใช้ ใหม่จํานวน 8 แบบวัด ถูกนําไปทดลองใช้ และ
เลือกข้ อคําถามที่มีคุณภาพการวัดสูงไว้ ใช้ แต่ละแบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมพันธิ์ แอลฟ่ าอยู่
ระหว่าง .64 ถึง .94 มีสมมติฐานในการวิจยั 4 ข้ อ ใช้ สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3 วิธี ได้ แก่ 1) วิธี
ู แบบมีลําดับ และ 3) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง 2) วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิล
พบผลวิจยั ที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี ้
ประการแรก จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี แต่ละ
ด้ านใน 3 ด้ าน ปรากฏผลดังนี ้ 1) นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก
คือ (1) นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก พบในกลุ่ม (1.1) นักเรี ยนชายหรื อนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
(1.2) นักศึกษาชายที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง (2) นักศึกษาที่มีประสบการณ์ เข้ าร่ วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก พบในนักศึกษากลุ่มรวม และ (3) นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-

การควบคุมตนสูง พบใน (3.1) กลุม่ รวม (3.2) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง ผู้ซงึ่ มีประสบการณ์เข้ าร่ วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก (3.3) นักศึกษากลุ่มชันปี
้ ที่ 2 ผู้ซึ่งมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย แต่มี
ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก 2) นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่ างเหมาะสมมาก คือ (1) นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก พบใน (1.1) นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
ชัน้ ปี ที่ 4 หรื อนัก ศึกษาหญิ ง (2.2) นัก ศึก ษาที่ มี ผลการเรี ยน ผู้ซึ่งมี ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิ จกรรม
บําเพ็ญประโยชน์มาก (2) นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก พบในกลุม่
นักศึกษาชาย หรื อกลุ่มไม่เคยเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ (3) นักศึกษาที่มีลกั ษณะ
มุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง พบในกลุม่ รวม และ 3) นักศึกษาที่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้
ใฝ่ ดีมาก คือ (1) นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก พบในกลุม่ เคยเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้
และทักษะ ผู้ซึ่งมีประสบการเข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก (2) นักศึกษาที่มีประสบการณ์
เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก พบใน (2.1) กลุม่ รวม ผู้ซงึ่ มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมสูง
(2.2) นัก ศึก ษาที่ เ คยเข้ า รั บ การอบรมเสริ ม ความรู้ และทัก ษะ ผู้ซึ่ง มี แ บบอย่า งที่ ดี จ ากเพื่ อ นมาก
(3) นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง พบใน (3.1) กลุ่มรวม (3.2) กลุ่มรวม ผู้ซึ่งมี
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก
ประการที่สอง จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมีลําดับ ปรากฎผลดังนี ้ 1) ในการ
ทํานายพฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ ชุดตัวทํานายลําดับที่ 1 สามารถทํานายได้
ระหว่างร้ อยละ 6.3 ถึงร้ อยละ 37.9 ทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ นักศึกษาที่เคยเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้
และทักษะ พบตัวทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน และการมีแบบอย่างที่ดีจาก
ผู้ปกครอง ตามลําดับ และเมื่อนําชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 เข้ าร่วมโดยควบคุมอิทธิพลของตัวทํานายชุด
ที่ 1 ให้ คงที่สามารถทํานายได้ เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสําคัญในกลุ่มรวมและในทุกกลุ่มย่อย โดยเพิ่มขึน้
ระหว่างร้ อยละ 5.8 ถึง ร้ อยละ 21.8 ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นสูงสุดร้ อยละ 21.8 ในกลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 มี
ตัวทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน ความชอบเสี่ยงน้ อย และลักษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตน ตามลําดับ และเมื่อนําชุดตัวทํานายลําดับที่ 3 เข้ าร่ วม โดยควบคุมอิทธิพลของตัว
ทํานายชุดที่ 1 และ 2 ให้ คงที่ สามารถทํานายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ในกลุ่มรวมและในกลุม่ ย่อย
6 จาก 11 กลุม่ โดยทํานายได้ เพิ่มขึ ้นอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 6.4 ถึง ร้ อยละ 19.2 ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นสูงสุดใน
กลุ่ม นัก ศึก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นตํ่ า มี ตัว ทํ า นายที่ สํ า คัญ คื อ การมี เ จตคติที่ ดีต่อ พฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
สติสัมปชัญญะ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุม ตน และความชอบเสี่ยงน้ อย
ตามลําดับ 2) ในการทํานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่ างเหมาะสม ชุดตัวทํานายลําดับที่ 1
สามารถทํานายได้ ระหว่างร้ อยละ 7.8 ถึงร้ อยละ 35.2 และทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มนักศึกษาที่เคยเข้ า
รับการอบรมเสริ มความรู้และทักษะ โดยการมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง เป็ นตัวทํานายที่สําคัญ และ

เมื่อนํ าชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 เข้ าร่ วม โดยควบคุมอิทธิ พลของตัวทํ านายชุดที่ 1 ให้ คงที่ สามารถ
ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญในกลุ่มรวมและในทุกกลุ่มย่อย โดยเพิ่มขึ ้นระหว่างร้ อยละ 8.8 ถึง
ร้ อยละ 40.2 ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นสูงสุดในกลุม่ นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริมความรู้และ
ทักษะ มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือสติสมั ปชัญญะ และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ตามลําดับ เมื่อ
นําชุดตัวทํานายลําดับที่ 3 เข้ าร่ วม โดยควบคุมอิทธิ พลของตัวทํานายชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ให้ คงที่
สามารถทํานายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญในกลุ่มรวมและกลุม่ ย่อย 9 จาก 11 กลุ่ม ทํานายได้ เพิ่ม
ขึ ้นอยู่ระหว่างร้ อยละ 1.6 ถึง ร้ อยละ 7.9 ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาชาย มีตวั ทํานาย
ที่สําคัญ คือ ความชอบเสี่ยงน้ อย การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง สติสมั ปชัญญะ และการรับรู้ คณ
ุ
ความดี ตามลําดับ และ 3) ในการทํานายพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ชุดตัวทํานาย
ลําดับที่ 1 สามารถทํานายได้ ระหว่างร้ อยละ 12.0 ถึงร้ อยละ 57.2 ทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มนักศึกษาที่
เคยเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้และทักษะ มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
และการมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง ตามลําดับ และเมื่อนําชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 เข้ าร่ วม โดย
ควบคุมอิทธิพลของตัวทํานายชุดที่ 1 ให้ คงที่ สามารถทํานายได้ เพิ่มขึ ้นอยู่ระหว่างร้ อยละ 6.5 ถึง ร้ อย
ละ 20.6 และทํ านายได้ เพิ่มขึน้ สูงสุดในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย มีตัวทํ านายที่ สําคัญ คือ แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ ความชอบเสี่ยงน้ อย การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบ
คุมตน ตามลําดับ และตัวทํานายลําดับที่ 3 เข้ าร่วม โดยควบคุมอิทธิพลของตัวทํานายชุดที่ 1 และชุดที่
2 ให้ คงที่ สามารถทํานายได้ เพิ่มขึ ้นอยู่ระหว่างร้ อยละ 4.4 ถึง ร้ อยละ 13.8 ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นสูงสุดใน
กลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมีเจตคติที่ดีตอ่
พฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ความชอบเสี่ ย งน้ อ ย และการรั บ รู้ คุณ ความดี ตามลํ า ดับ ผลส่ว นนี ส้ นับ สนุน
สมมติฐานที่กําหนดขึ ้นบนพื ้นฐานของรูปแบบทฤษฏีปฏิสมั พันธ์นิยม
ประการที่สาม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แคนอนิเคิล ระหว่างชุดตัวแปรอิสระ (กลุ่ม
ลักษณะสถานการณ์ 4 ด้ าน กลุม่ จิตลักษณะเดิม 4 ด้ าน และกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ด้ าน)
รวม 10 ตัวแปร กับชุดตัวแปรตาม 3 ตัวแปร พบว่าทังสองชุ
้
ดตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั และสามารถ
สร้ างตัวแปรแคนอนิเคิลได้ ทงหมด
ั้
3 คู่ พบผลในกลุม่ นักศึกษาโดยรวม และกลุม่ ย่อยที่ศกึ ษาหลาย
กลุ่ม ซึ่งกล่าวได้ ว่า ยิ่งนักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง
มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก และมีการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชนมาก ก็ยิ่งมีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมาก และมีพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการมากเท่านัน้
ประการที่ส่ ี จากผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบคะแนนพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แต่ละด้ านใน 3
ด้ าน พิจารณาตามเพศของนักศึกษา ชัน้ ปี และผลการเรี ยน พบว่า 1) นักศึกษาที่ มีพฤติกรรมการ

ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการน้ อย คือ นักศึกษาชาย ชันปี
้ ที่ 2 2) นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อย และมีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีน้อย คือ นักศึกษาชาย ชันปี
้
ที่ 4 ที่มีผลการเรี ยนตํ่า กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวจัดเป็ นกลุ่มเสี่ยงที่ควรต้ องได้ รับการพัฒนาจิตใจให้
เหมาะสมตามผลวิจยั ประการที่สามต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัตเิ พื่อการพัฒนาต่ อไป
ในอนาคตควรมีการวิจยั โดยเฉพาะกับนักศึกษาประเภทที่เสี่ยง โดยการสร้ างกิจกรรม
ต้ นแบบเพื่อพัฒนาปั จจัยเชิงสาเหตุสาํ คัญดังกล่าวแล้ วในผลวิจยั ประการที่ 3 และทําการวิจยั เชิง
ทดลองประเมินผลต้ นแบบก่อนนําไปใช้ ในวงกว้ าง
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This Correlational-Comparative study was contained the objectives of the
examinations which comparing the relationship student’s learning perception with
psychological traits and psychological states. There was 424 students be the main focus
group which was not only junior but also sophomore and senior college students from the
major of digital media production, animation, multimedia and games.
Based on the Interactionism Model as a conceptual Framework, there was 18
variables in total which was devided in 5 groups: 1) three dependent variables of academic
and virtue oriented behaviors ( Innovative behavior, Appropriate use of technology and
Peer enhancement on academic and Virtue behaviors ); 2) four psychological situations; 3)
four psychological traits; 4) two psychological states; and last, 5) five biosocialbackgrounds of the samples.
The main important variables were assessed in summated-rating scale form. All the
items were tried out and carefully selected buy suing 8 high statistical criterias. The
reliability of each measure ranged was in between .64 and .93 and four hypotheses were
tested buy using three statistical approaches: 1) Three-Way ANOVA; 2) Hierarchical Multiple
Regression Analysis and 3) Canonical Correlation Analysis.
The interesting-important consequences were as follows.
Firstly, the results from Three-Way ANOVA indicated in 3 parts: 1) the college
students who most having Innovative behavior were (1) appropriate peer modeling students
which were (1.1) male or junior students (1.2) future orientation and self control students, (2)
experiencing in volunteer activities students that can be found in most of them, (3) future
orientation and highly self control students were found in (3.1) most of the students (3.2)
high-score and high-experience in volunteer activity students (3.3) less-appropriated peer
junior student but high-experience in volunteer activity students; 2) the college students

who had highly appropriate use of technology which were (1) highly appropriate peer
modeling students which can be found in (1.1) female or sophomore and senior students
(1.2) high-score and high-experience in volunteer activity students, (2) high-experience in
volunteer activity students which mostly found in male or non specific knowledge and non
specific knowledge and non specific knowledge and non skill training experiences, (3)
future orientation and highly self control students which been found in most of the student;
3) the college students who were had a highly peer enhancement on academic and virtue
behavior which were (1) appropriate peer modeling students found in a specific knowledge
and skill training experiences and well-experience in volunteer activities, (2) the wellexperience in volunteer activity students can be found in (2.1) most of the students who had
a future orientation and highly -self control (2.2) a specific knowledge and skill training
experiences and appropriate peer modeling students, (3) the future orientation and highly self control students were found in (3.1) most of the students (3.2) most of the students who
had well-experience in volunteer activity.
Secondly, the result from the Hierarchical Multiple Regression Analysis indicated
that: 1) the predictative of the innovative behavior from the first predictive variables stated
that 6.3% to 37.9% were the students who had a specific knowledge and skill training
experiences. In the order of mass media modeling and appropriated parental modeling
were found as an important predictive variable. After using the second predictive variable
were over-control the first predictive variable to make it more stable, the prediction was
rising up to 5.8% to 21.8% which the highest predictation was 21.8%. From sophormore
students had beed found an important predictation which were mass meadia modeling, less
amount of risk preference and future orientation and self control, by odered. Once using the
third predictive variable over-control the first and second ones, the predictation was highly
rising in most of sample and 6 groups of 11 groups. The predictive variable was rising up to
6.4% to 19.2% which the higest predicted was from the students who had a lower scored
and the important predictation was the favorable attitude toward academic and virtue
behaviors, mindfulness, need for achievement, future orientation and self control and less
amount of risk preference, by ordered; 2) the predictative of the appropriate use of
technology from the first predictive variable stated that 7.8% to 35.2% were the students

who had specific knowledge and skill training experiences and having the appropriate
parental modeling as an important predictive variable. After taking the second predictive
variable over controled the first predictive variable to make it stable, it was rising the
predictation in most of every sample to 8.8% to 40.2%. The highest predictation was from
specific knowledge and skill training experiences by having mindfulness and future
orientation and self control as the important predivtation, by ordered. Once using the third
predictive variable over-control the first and second ones, the predictation was highly rising
in most of sample and 9 groups of 11 groups. The predictive variable was rising up to 1.6%
to 7.9% which the higest predicted was from the male students who and the important
predictation was less amount of risk preference, appropriate parental modeling, mindfulness
and attitudinal gratefulness, by ordered; 3) the predictative of the peer enhancement on
academic and virtue behaviors behavior from the first predictive variables stated that 12.0%
to 57.2% were the students who had a specific knowledge and skill training experiences. In
the order of mass media modeling and appropriated parental modeling were found as an
important predictive variable. After using the second predictive variable were over-control
the first predictive variable to make it more stable, the prediction was rising up to 6.5% to
20.6% which the highest predictation was from male students which had beed found need
for achievement, less amount of risk preference, mass media modeling and future
orientation and self control, by odered. Once using the third predictive variable over-control
the first and second ones, the predictation was highly rising in most of sample and 6 groups
of 11 groups. The predictive variable was rising up to 4.4% to 13.8% which the higest
predicted was from the sophomore students and the important predictation was the mass
media modeling, favorable attitude toward academic and virtue behaviors, less amount of
risk preference and Attitudinal gratefulness, by ordered and supported the interactionism
model.
Thirdly, by using Canonical Correlation Analysis, the relationship between the 10
independent variables ( include four psychological situations, four psychological traits and
two psychological states ) and 3 dependent variable had been found and created 3 pairs of
canonical correlation in most of the sample. The more students had the need of
achievement, future orientation and self control, appropriate peer modeling and mass media

modeling, the more they had the appropriate use of technology, peer enchancement on
academic and virtue behaviors and innovative behavior.
Finally, the result of 3 comparisons of peer enhancement on academic and virtue
behaviors due to physical sex, college year and academic score had been found: 1) the
male-junior students had less innovative behavior; 2) the male-senior students, having a
lower score, had less appropriate use of technology and peer enhancement on academic
and virtue behaviors which was the risk sample that need the mental treat as the third result
of research from the ealier paragraph.
For future Research, an evaluative experimental study should be conducted to
find the effectiveness of psychological and situational training modules, based on the
findings of this study before applied to the mentioned at-risk students as well as widely
implementing to various groups of university students.
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การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน กับเจตคติตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี และพฤติกรรม
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน กับเจตคติตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
และพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ..............................................................................…
การมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กับเจตคติตอ่ พฤติกรรม
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี และพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ......................................................................
จิตลักษณะเดิม กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ………………………..………………….
ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม ....................................................................................
ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ..............................
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บทที่
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การรับรู้คณ
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรม
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี และพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีแต่ละด้ าน ใน 3 ด้ าน ของนักศึกษาที่มีแบบ
อย่างที่ดีจากเพื่อน มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และมีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย ....
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรม
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีของนักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรม
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สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
4 (ต่ อ)
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ ของนักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน มีประสบการณ์
เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และมีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
แตกต่างกัน ………………………………….……………………...…………………
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม ของนักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน มีประสบการณ์เข้ าร่วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และมีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน แตกต่างกัน .…..
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อน
ให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ของนักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ และมีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน แตกต่างกัน ...................
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี แต่ละด้ าน
ใน 3 ด้ าน ของตัวแปรในกลุม่ ลักษณะสถานการณ์ ตัวแปรในกลุม่ จิตลักษณะเดิม
และตัวแปรในกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ ของนักศึกษาที่มีเพศ ผลการเรี ยนตํา่
และชันปี
้ แตกต่างกัน ในกลุม่ รวม ................……………………...……….………..
ู แบบมี
ผลการทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีแต่ละด้ าน ใน 3 ด้ าน ด้ วยวิธีถดถอยพหุคณ
ลําดับ โดยใช้ ตวั ทํานายในกลุม่ ลักษณะสถานการณ์ กลุม่ จิตลักษณะเดิม และกลุม่
จิตลักษณะตามสถานการณ์ เข้ าทํานายตามลําดับ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย …….…
ผลการทํานายพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ เมื่อใช้ ตวั ทํานายชุด
ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ แต่ละ
ชุดเป็ นตัวทํานาย ……………………………………………………………….……..
ผลการทํานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เมื่อใช้ ตวั ทํานายชุดลักษณะ
สถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ แต่ละชุดเป็ นตัว
ทํานาย ……………………………………..……………………………..……….…..
ผลการทํานายพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี เมื่อใช้ ตวั ทํานายชุดลักษณะ
สถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ แต่ละชุดเป็ นตัว
ทํานาย ………………………………………………………………………..………
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บทที่
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ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบแคนอนิเคิลระหว่างตัวแปรในกลุม่ ลักษณะ
สถานการณ์จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ของนักศึกษา
รวม 10 ด้ าน กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี 3 ด้ าน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย ......................
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บัญชีตาราง
ตาราง
1
2
3
4

เกณฑ์การให้ คะแนนเศรษฐกิจของครอบครัวของนักศึกษา ……………………..
ตารางการเก็บข้ อมูล ……………………………………………………………………
ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ………………………………………………………..
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้
ใฝ่ ดีตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและ
กลุม่ ย่อย 11 กลุม่ และค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว ……………….……………………..
5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ที่แตกต่างกัน
ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 11 กลุม่ และค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว ……….…..…
6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม ตามการมีแบบอย่างที่ดจี ากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ที่แตกต่างกัน ในกลุม่
รวมและกลุม่ ย่อย 11 กลุม่ และค่าเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว …………………….
7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและ
กลุม่ ย่อย 11 กลุม่ และค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว …………………………………..…
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บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ลักษณะ
สถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ของนักศึกษา
พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชันปี
้ ที่แตกต่างกันในกลุม่ รวม และค่าเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว ………....…
9 ผลการเปรี ยบเทียบปริ มาณการทํานายที่เพิ่มขึ ้นของพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม
ด้ านวิชาการ ด้ วยชุดตัวทํานายลําดับที่ 1: กลุม่ ลักษณะสถานการณ์ ร่วมกับชุดตัว
ทํานายลําดับที่ 2: กลุม่ จิตลักษณะเดิม ร่วมกับชุดตัวทํานายลําดับที่ 3: กลุม่ จิต
ลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 11 กลุม่ ……....
10 ผลการเปรี ยบเทียบปริ มาณการทํานายที่เพิ่มขึ ้นของพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ด้ วยชุดตัวทํานายลําดับที่ 1: กลุม่ ลักษณะสถานการณ์ ร่วมกับชุดตัว
ทํานายลําดับที่ 2: กลุม่ จิตลักษณะเดิม ร่วมกับชุดตัวทํานายลําดับที่ 3: กลุม่ จิต
ลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 11 กลุม่ ………
11 ผลการเปรี ยบเทียบปริ มาณการทํานายที่เพิ่มขึ ้นของพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้
ใฝ่ ดี ด้ วยชุดตัวทํานายลําดับที่ 1: กลุม่ ลักษณะสถานการณ์ ร่วมกับชุดตัวทํานาย
ลําดับที่ 2: กลุม่ จิตลักษณะเดิม ร่วมกับชุดตัวทํานายลําดับที่ 3: กลุม่ จิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 11 กลุม่ ……..…………
12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลระหว่างตัวแปรในกลุม่ ลักษณะสถานการณ์
จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร กับพฤติกรรมใฝ่ รู้
ใฝ่ ดี3 ตัวแปร ปริ มาณการทํานาย (ร้ อยละ) และค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างของ
ค่าสหสัมพันธ์แคนอนิเคิล คูท่ ี่ 1 จําแนกกลุม่ ตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 11
กลุม่ ………………………………………………………………………..………….
13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลระหว่างตัวแปรในกลุม่ ลักษณะสถานการณ์
จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร กับพฤติกรรมใฝ่ รู้
ใฝ่ ดี 3 ตัวแปร ปริมาณการทํานาย (ร้ อยละ) และค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างของ
ค่าสหสัมพันธ์แคนอนิเคิล คูท่ ี่ 2 จําแนกกลุม่ ตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง
11กลุม่ …………………………………………………..…………………………….

หน้ า

127

137

140

142

146

151

บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลระหว่างตัวแปรในกลุม่ ลักษณะสถานการณ์
จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร กับพฤติกรรมใฝ่ รู้
ใฝ่ ดี 3 ตัวแปร ปริมาณการทํานาย และค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างของค่าสห
สัมพันธ์แคนอนิเคิล คูท่ ี่ 3 จําแนกกลุม่ ตามลักษณะชีวสังคมและภูมหิ ลัง 11 กลุม่ .....
15 คุณภาพเครื่ องมือวัด ..............................................................................................
16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของคะแนนตัวแปรต่างๆ ที่ศกึ ษา …………………….
17 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ………………….………………………….
18 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ……………..........................…………….
19 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน …………………………….…………..…..
20 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ……………………………….…………….
21 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ……………………………….…………….
22 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน …………………………………………..…..

หน้ า

154
192
219

216

216

217

217

218

218

บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
23 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน …………….………………………….……
24 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน .…..…….
25 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน …….…..
26 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ..……….
27 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน …………
28 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–
การควบคุมตน ....................................................................................................
29 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–
การควบคุมตน ....................................................................................................
30 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–
การควบคุมตน ....................................................................................................
31 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–
การควบคุมตน ....................................................................................................
32 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–
การควบคุมตน ...................................................................................................

หน้ า

219
219
220
220
221

221

222

222

223

223

บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
33 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ …….
34 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ….…
35 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ….…
36 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ……………..…………………………….
37 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ ........................................................................................................
38 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ ...........................................................................................................
39 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน …..…….
40 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน …..…….
41 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน .............
42 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ..............
43 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ……......
44 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน …….….

หน้ า
224
224
225

225

226

226
227
227
228
228
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บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
45 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–
การควบคุมตน ...................................................................................................
46 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ……………………….…………
47 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ ...........................................................................................................
48 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ ...........................................................................................................
49 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ ..........................................................................................................
50 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ ..........................................................................................................
51 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน …….....
52 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ............
53 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
สังคมโลกปั จจุบนั ถือว่ามีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม และ
การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ทําให้ เกิดความรู้ ใหม่ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งถื อว่าเป็ นนวัตกรรมที่ เกิ ดขึน้ อย่างต่อเนื่ อง และนับว่าจํ าเป็ นอย่างยิ่ งที่ จะต้ องส่งเสริ มให้ ทุกคน
ในสังคมเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและความรู้ ได้ อย่างรวดเร็ ว รวมทัง้ สามารถปรับตัวให้ ร้ ู เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น และมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้ างสรรค์ อันจะเป็ นการช่วยสร้ าง
โอกาสการเรี ยนรู้ ให้ คนไทย ดังที่พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต: ออนไลน์) กล่าวว่า “ที่ผ่านมาคนไทย
มีปัญหาอย่างหนึ่งที่เราพูดกันอยู่เสมอ คือ ขาดความใฝ่ รู้ ซึ่งเป็ นแหล่งที่มาของความเจริ ญก้ าวหน้ า
ถ้ าหากขาดความใฝ่ รู้ เสียแล้ วจะเจริ ญได้ อย่างไร เพราะฉะนันเราจะต้
้
องช่วยกันสร้ างสรรค์ความใฝ่ รู้
ที่ ถูก ต้ องให้ เ กิ ดขึน้ ในสังคมไทย” ซึ่งสอดคล้ องกับพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบัต รผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา 2551 มหาวิ ท ยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ. (วันที่ 14 ธันวาคม 2552) ที่วา่
“...การทํางานทุกอย่างให้ บรรลุถึงความสําเร็ จและความเจริ ญ ต้ องอาศัยความรู้ และความสามารถที่
กว้ างขวาง ลึกซึ ้ง ชัดเจน ซึง่ ต้ องได้ มาจากการพัฒนาตนเองให้ ดีขึ ้นเจริ ญขึ ้น อยู่เสมอ บุคคลใดไม่พฒ
ั นา
ตัวเอง กลับพอใจหยุดนิ่งอยู่กบั ที่ ในขณะที่วิชาการต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนผู้อื่นฝ่ ายอื่นพัฒนา
ก้ าวหน้ าไปอย่างไม่หยุดยัง้ ที่สดุ บุคคลนัน้ ก็จะกลายเป็ นคนล้ าหลังและงานที่ทําก็จะเสื่อมถอยไปด้ วย
บัณฑิตที่ต้องการความเจริ ญก้ าวหน้ าจึงต้ องพัฒนาตัวเอง พร้ อมจะเรี ยนรู้และลงมือปฏิบตั ิจริ ง และต้ องทํา
อย่างต่อเนื่องตลอด ทังชี
้ วิต”

ปั ญหาด้ านการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั พบว่า ผู้เรี ยนต้ องเรี ยนในสิ่งที่ผ้ สู อนเห็นว่าจําเป็ น
และสําคัญซึ่งมีอยู่มากมาย และผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรี ยนหรื อเยาวชน คือ ไม่สามารถนําความรู้ มา
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิได้ ดีเท่าที่ควร ขาดความกระตือรื อร้ น ไม่สนใจในชัว่ โมงเรี ยน ลืมง่าย ไม่ถูก
ผู้สอนกระตุ้น ไม่เตรี ยมตัวศึกษาค้ นคว้ ามาล่วงหน้ า ไม่แสดงความคิดเห็น รอรับความรู้ จากอาจารย์
แต่เพียงฝ่ ายเดียว (แสงเทียน ธรรมลิขิตกุล; และสุธีกาญจน์ ไชยลาภ. 2546:161) มีงานวิจยั จากอดีต
ถึงปั จจุบนั ที่แสดงถึงความสําคัญของการใฝ่ รู้ ที่ควรตระหนัก ส่งเสริ ม และพัฒนาในคนทุกเพศทุกวัย
โดยเฉพาะในกลุม่ นักศึกษา ซึง่ เป็ นวัยที่ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อการเตรี ยมความพร้ อมในการนําความรู้
ที่ได้ รับไปประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น ดังปรากฎในงานวิจยั ของ วิชยั เอียดบัว (2534)
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ดุษฎี โยเหลา, อ้ อมเดือน สดมณี และวันเพ็ญ วรวงศ์พงศา (2545) จินดารัตน์ ปี มณี (2548) ดุจเดือน
พันธุมนาวิน (2550) ชวนชัย เชื ้อสาธุชน (2552) เป็ นต้ น
ในขณะที่ประเทศไทยกําลังก้ าวเข้ าสูส่ งั คมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ คนในสังคมจะต้ อง
มีความตื่นตัวต่อการพัฒนาเยาวชน ซึง่ เป็ นพลังสําคัญของชาติ ดังนันผู
้ ้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและ
เอกชนควรให้ ความสําคัญกับการพัฒนาเยาวชนตามแนวทางที่เหมาะสมให้ มากขึ ้น ตลอดจนร่วมกัน
ส่งเสริ มให้ เยาวชนมีโอกาสในการเรี ยนรู้ เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็ นวัย
แห่งการแสวงหาความรู้ และสามารถจะนําประโยชน์จากองค์ความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ พฒ
ั นาประเทศชาติ
ในอนาคต ถ้ าหากเยาวชนในปั จจุบนั มีคณ
ุ ภาพไม่ดีเพียงพอ อนาคตของประเทศชาติก็คงต้ องประสบ
กับวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ข้ อมูลจากศูนย์ปฏิบตั ิการกระทรวงศึกษาธิการ (ชํานาญ ไชยศร.
2552: ออนไลน์) ได้ ทําการสํารวจพบว่าสื่อมีอิทธิพลต่อกลุม่ วัยรุ่ นมากที่สดุ คือ โทรศัพท์มือถือคิดเป็ น
ร้ อยละ 69 รองลงมาคือ อินเทอร์ เน็ตร้ อยละ 38 และโทรทัศน์ร้อยละ 31 และยังพบอีกว่าคนไทยสื่อสาร
ด้ วยโทรศัพท์มือถือมากที่สดุ เป็ นอันดับที่ 1 ของเอเซีย เฉลี่ย 2.47 ชัว่ โมงต่อวัน ส่วนใหญ่จะใช้ มือถือ
เพื่อการรับ-ส่ง SMS โดยพบว่า ผู้ชายจะใช้ มากกว่าผู้หญิงคิดเป็ นร้ อยละ 70 และร้ อยละ 68 ตามลําดับ
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหากเยาวชนใช้ ไปในกิจกรรมที่ เหมาะสมก็จะเกิดการพัฒนาตนเองได้ (เช่น
ค้ นคว้ าเพิ่มเติม นอกห้ องเรี ยน ทํางานส่งครู อาจารย์ เป็ นต้ น) แต่หากเยาวชนขาดการใฝ่ รู้และใฝ่ ดี ทัง้
ในด้ านการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ การนําเทคโนโลยีไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม เช่น เล่นเกมส์รุนแรงทาง
ออนไลน์ ค้ นหาเวปไซต์ลามก เป็ นต้ น ผลที่ตามมาก็น่าเป็ นห่วง
การพัฒนาคนเป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ นักวิชาการในสายจิตพฤติกรรมศาสตร์
ได้ พยายามศึกษาค้ นคว้ าระบบในการพัฒนาบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเยาวชน ซึ่งยังเป็ น
้ กษา
ไม้ ออ่ นที่ดดั ง่าย ให้ เป็ นคนใฝ่ รู้ใฝ่ ดี เช่น การรณรงค์ให้ เยาวชนคิดดีและทําดี ขยันหมัน่ เพียร ตังใจศึ
เล่าเรี ยน ตลอดจนคบเพื่อนอย่างเหมาะสมด้ วย (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2550; ดุจเดือน พันธุมนาวิน;
และอัมพร ม้ าคะนอง. 2547) และก่อนหน้ านีด้ วงเดือน พันธุมนาวิน (2549) ได้ กล่าวว่า การพัฒนา
เยาวชนไทยให้ เป็ นคนดีและเก่งได้ มากนัน้ ต้ องพัฒนาทังสาเหตุ
้
ทังทางด้
้
านจิตใจและสภาพแวดล้ อม
ทางสังคมของเยาวชนไปพร้ อมๆ กัน มีผลการวิจัยทางพฤติกรรมศาตร์ จากอดีตถึงปั จจุบนั ได้ แสดง
ให้ เห็นว่าการอธิบายถึงปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีของเยาวชนไทยควรต้ องทําการศึกษา
แบบสหวิทยาการ คือ ด้ านลักษณะสถานการณ์ ทางสังคมภายนอก เช่น การได้ รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัว และโรงเรี ยน การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน เป็ นต้ น และลักษณะจิตใจและบุคลิกภาพ เช่น
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นต้ น ดังตัวอย่างผลงานวิจยั หลายเรื่ อง เช่น
ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ชวนชัย เชือ้ สาธุชน (2552) กมลวรรณ สุวรรณโชติ (2548) นิศากร
สนามเขต (2550) เป็ นต้ น ในผลการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมใฝ่ รู้และใฝ่ ดี (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2550)
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พบว่ า ปั จ จัย เชิ ง เหตุที่ มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการทํ า นายพฤติ ก รรมใฝ่ รู้ และใฝ่ ดี ข องนัก เรี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ด้ านปั จจัยภายในตัวบุคคล ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ในการเรี ยนคณิตศาสตร์ และทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์ ปั จจัยภายนอกที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีได้ เด่นชัดที่สดุ คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครู
อี ก ประการหนึ่ ง เยาวชนเป็ นวัย ที่ กํ า ลัง แสวงหาเอกลัก ษณ์ ข องตน ซึ่ง ลัก ษณะของวัย นี ้
จะมีกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับเพื่อนเป็ นส่วนใหญ่ มักจะแยกตัวห่างจากบิดามารดาและไปเข้ ากลุ่มเพื่อน
มากขึ ้น มีความต้ องการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน ซึ่งถ้ าเข้ าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนดีก็จะเป็ นประโยชน์
ต่อ ตนเอง มี พ ฤติ ก รรมในทางสร้ างสรรค์ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม และเป็ นประโยชน์ ต่อ ส่ว นรวม (นิ ศ ากร
สนามเขต. 2550) ซึง่ สนับสนุนผลวิจยั ของกมลวรรณ สุวรรณโชติ (2548) ที่พบว่าการคบเพื่อนที่เป็ น
กัลยาณมิตรช่วยให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในสิ่งที่ดีงาม มีคณ
ุ สมบัติดีงาม คอยส่งเสริ มในเรื่ อง
ที่ ดี คอยส่ง เสริ ม ให้ ป ระกอบแต่ค วามดี มี ค วามสํา คัญ ต่อ การดํ า รงชี วิ ต ในสัง คม และสามารถนํ า
คุณธรรมไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังนัน้ การคบเพื่อนที่ดี มีเพื่อนเป็ นแบบอย่างที่ดี
และเข้ าร่ วมกิจกรรมที่สร้ างสรรค์ จึงนับเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุที่สําคัญ ซึ่งส่งผลให้ เยาวชนมีพฤติกรรม
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีได้ มาก
ด้ วยหลักการและเหตุผลข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
ของนักศึกษา โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่อาจเป็ นสาเหตุสําคัญของพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ของนักศึกษา ทังปั
้ จจัยภายนอกตัวบุคคลและปั จจัยภายในตัวบุคคล และมีหลักฐานจากผลการวิจยั
ในอดี ต พบว่ า ปั จจั ย ภายนอกตั ว บุ ค คลที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ พฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ข องเยาวชน
(ด้ านสถานการณ์ ทางสังคม) ที่สําคัญ เช่น การมีแบบอย่างที่ดีจากครอบครัวและเพื่อน เป็ นต้ น และ
ปั จจัยเชิงภายในตัวบุคคล(ด้ านจิตใจ)ที่สําคัญ เช่น การมีลกั ษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นต้ น โดยอาศัยรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์ นิยม (Interactionism Model) เป็ นกรอบแนวคิด
พื ้นฐานในการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อกําหนดตัวแปรเชิงสาเหตุกลุ่มต่างๆ ของพฤติกรรมใฝ่ รู้
ใฝ่ ดีในนักศึกษาได้ อย่างครอบคลุม คาดว่าผลวิจยั ที่ได้ รับจะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา ครอบครัวและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ องในเรื่ องการสร้ างเสริ มและพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย เพื่ อการวางนโยบาย
การวิจยั และพัฒนาปั ญญาชนกลุม่ นี ้ ที่จะเป็ นผู้นําของสังคมในอนาคตอันใกล้ ตอ่ ไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงจุ
ั ้ ดมุง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาว่าปฏิสมั พันธ์ระหว่างสถานการณ์ทางสังคม กับจิตลักษณะของนักศึกษาว่ามี
ความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมากน้ อยเพียงใด นักศึกษาที่เรี ยนเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิตอล
แอนิเมชัน่ มัลติมีเดียและเกมส์ ประเภทต่างๆ
2. เพื่อศึกษาปริ มาณการทํานายได้ ของตัวทํานายด้ านจิตลักษณะ และสถานการณ์ทาง
สังคม และตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญในการทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ของนักศึกษาประเภทต่างๆ
3. เพื่อศึกษาประเภทของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีน้อย และปั จจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้ อง

ความสําคัญของการวิจัย
1. ทําให้ ทราบว่ามีปัจจัยเชิงเหตุสําคัญใดบ้ างที่เกี่ยวข้ องต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีของนักศึกษา
2. ผลจากการวิจยั นี ้ช่วยเพิ่มความรู้ในทางกว้ างและทางลึก ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ การกําหนด
แนวทางการพัฒนา และปลูกฝั งพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีแก่เยาวชน ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยทัง้
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อชี ้แนวทางในการพัฒนาเยาวชนของสังคมต่อไป
3. ผลจากการวิจยั จะเป็ นพื ้นฐานของการวิจยั ในขันสู
้ งต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ รูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism Model) เป็ นแนวทาง
ในการประมวลเอกสาร เพื่อกําหนดตัวแปรเชิงเหตุในการทํานายพฤติกรรมใฝ่ เรี ยนรู้ ใฝ่ ดีตามรู ปแบบ
ทฤษฎีปฏิสมั พันธ์ นิยม เป็ นรู ปแบบทางทฤษฎีที่ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์หรื อสาเหตุการ
กระทําของมนุษย์ ซึง่ ได้ ข้อสรุปว่า สาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์มีอย่างน้ อย 4 สายสาเหตุ (Magnusson;
& Endler. 1977: 18-21) สายที ่ 1 จิตลักษณะเดิมเป็ นลักษณะทางจิตที่ติดตัวบุคคลมาจาก
ประสบการณ์ที่ได้ รับจากปฏิสมั พันธ์ในครอบครัวและสถานศึกษา มีลกั ษณะคงที่ไม่แปรเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์โดยง่าย เช่น จิตลักษณะต่างๆ ซึง่ เป็ นสาเหตุแกนกลางของพฤติกรรมคนดีและคนเก่ง ใน
ทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543) ซึง่ เป็ นจิตลักษณะพื ้นฐานโดยทัว่ ไปของคนไทยที่
สําคัญ เช่น แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุม เป็ นต้ น สายที ่ 2 ลักษณะสถานการณ์
คือ สาเหตุภายนอกตัวบุคคล หมายถึง สถานการณ์ปัจจุบนั ที่บคุ คลเผชิญอยู่ ซึง่ อาจเอื ้อหรื อขัดขวาง
ต่อการกระทําพฤติกรรมหนึง่ ๆ เช่น การได้ เห็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบตั จิ ากบิดามารดา เพื่อน หรื อ
บุคคลรอบข้ าง และประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรม เป็ นต้ น สายที ่ 3 อิทธิพลร่วมระหว่างสถานการณ์กบั
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จิตลักษณะเดิม หรื อ การปฏิสมั พันธ์ แบบกลไก (Mechanical Interaction) ซึ่งเป็ นการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างจิตลักษณะเดิมที่ ติดตัวมากับสถานการณ์ ที่บุคคลเผชิญอยู่และส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม
สายที ่ 4 จิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็ นจิตลักษณะของบุคคลที่เกิดจากการปฏิสมั พันธ์ แบบภายใน
ตน (Organismic Interaction) เป็ นสาเหตุสายหนึง่ ที่มีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมบุคคล โดยจิตลักษณะ
สายนี ้ของบุคคลมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงไปหรื ออยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของสถานการณ์ เช่น เจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมใฝ่ เรี ยนรู้ใฝ่ ดี เป็ นต้ น
2. ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ ทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) เป็ นกรอบ
แนวคิดในการกําหนดปั จจัยเชิงเหตุด้านจิตใจในกลุม่ จิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรมเป็ นทฤษฎีที่แสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของ
คนดีและคนเก่ง ทฤษฎีนี ้สร้ างจากผลการวิจยั ที่เปรี ยบเทียบลักษณะทางจิตใจของผู้ที่มีพฤติกรรมอย่าง
หนึง่ ในปริมาณที่แตกต่างกันทังๆ
้ ที่ผ้ กู ระทําเหล่านี ้อยูใ่ นสถานการณ์เดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน โดยการ
วิจยั กับคนไทยอายุ 6 ถึง 60 ปี จํานวนหลายพันคน ได้ ผลงานวิจยั ในประเทศไทยจํานวนมากภายใน
ระยะ 30 ปี มานี ้ และได้ ข้อสรุ ปเกี่ยวกับจิตลักษณะพื ้นฐานโดยทัว่ ไป (จิตแกนกลาง) ของคนไทยที่
สําคัญ ซึง่ เป็ นสาเหตุของพฤติกรรมคนดีและคนเก่ง โดยเปรี ยบบุคคลอุดมคติกบั ต้ นไม้ ใหญ่ที่ถกู แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน สาเหตุกลุม่ แรกอยู่ที่สว่ นรากของต้ นไม้ ประกอบด้ วยลักษณะพื ้นฐานทางจิตของบุคคล
3 ประการ คือ สติปัญญาหรื อความเฉลียวฉลาด สุขภาพจิต และการมีประสบการณ์ทางสังคม สาเหตุ
กลุ่มที่สองอยู่ที่สว่ นลําต้ นของต้ นไม้ ประกอบด้ วยจิตลักษณะ 5 ประการ เช่น แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และเจตคติ คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมหรื อสถานการณ์ หนึ่งๆ ส่วนกลุ่มที่สามคือ ผลที่อยู่ที่ใบ ดอก และผล
ของต้ นไม้ ได้ แก่ พฤติกรรมคนดีและคนเก่งประเภทต่างๆ
้ ที่ 2 ชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 การไม่ศึกษาศึก
3. การเลือกตัวอย่าง ผู้วิจยั เลือกนักศึกษาชันปี
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 เนื่องจากนักศึกษาชันปี
้ ที่1 เป็ นชันปี
้ ที่รายวิชาส่วนใหญ่เป็ นวิชาพื ้นฐานทัว่ ไป และ
้ ที่ 2 ถึงชันปี
้ ที่ 4 สําหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 และ 4 เป็ นชันปี
้ ที่ใกล้
เริ่มมีรายวิชาเอกบังคับมากขึ ้นในชันปี
จบการศึกษา นักศึกษาต้ องเตรี ยมพร้ อมในการทํางานหรื อศึกษาต่อในอนาคต จึงต้ องมีความพร้ อมใน
การรับนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถให้ คําแนะนําแก่ผ้ อู ื่นได้ อีกด้ วย
สํ า หรั บ สถานที่ ที่ เ ป็ นแหล่ ง ของข้ อ มูล ผู้วิ จัย ได้ เ ลื อ กเก็ บ ข้ อ มูล จากมหาวิ ท ยาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เนื่องจากพื ้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมักเป็ นพื ้นที่ที่ใช้
ในการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็ นส่วนใหญ่ นักศึกษาที่เรี ยนในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงมีโอกาสในการเปิ ดรับสื่อได้ ง่ายและรวดเร็ว
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรสําหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ที่เรี ยนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะที่จดั การเรี ยนการสอนในสาขา
วิชาที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิตอล แอนิเมชัน่ มัลติมีเดีย และเกมส์ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
จํานวน 6 แห่ง ดังนี ้ 1) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3) มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุรี 4) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า เจ้ าคุณ ทหาร
ลาดกระบัง 5) มหาวิทยาลัยรังสิต และ 6) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างสําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นิสติ ระดับปริญญาตรี ที่กําลังศึกษาอยูช่ นปี
ั ้ ที่ 2 ชันปี
้ ที่ 3
และชัน้ ปี ที่ 4 ในมหาวิ ท ยาลัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในภาคเรี ย นที่ 1 ประจํ า ปี การศึก ษา 2555
จํานวน 424 คน โดยมีขนตอนการเลื
ั้
อกตัวอย่างด้ วยวิธีการเลือก มหาวิทยาลัย ที่มีหลักสูตรการเรี ยน
การสอนด้ านการผลิตสื่อ แอนิเมชัน่ มัลติมีเดียและเกมส์ ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร และใช้ วิธีการสุม่
ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)
ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. ตัวแปรอิสระ มี 4 กลุม่ ได้ แก่
1.1 กลุม่ ลักษณะสถานการณ์ทางสังคม หมายถึง สถานการณ์ปัจจุบนั ที่บคุ คลกําลัง
ประสบอยู่จากอดีตถึงปั จจุบนั เป็ นสิ่งที่เอื ้อหรื อขัดขวางการเกิดพฤติกรรมหนึ่งๆ ลักษณะต่างๆ ของ
สถานการณ์ย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรื อการแสดงออกของบุคคล สําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ศึกษา
ลักษณะสถานการณ์ 4 ด้ าน คือ
1.1.1 การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
1.1.2 การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
1.1.3 การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
1.1.4 ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
1.2 กลุม่ จิตลักษณะเดิม หมายถึง ลักษณะจิตใจที่ผลักดันให้ เกิดพฤติกรรมหนึ่งๆ
เป็ นลักษณะที่สะสมมาในตัวบุคคลตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั มีลกั ษณะที่คอ่ นข้ างคงที่ ไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพล
ของสถานการณ์ปัจจุบนั ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ศกึ ษาตัวแปรจิตลักษณะเดิม ตามทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม
จํานวน 2 จาก 8 ตัวแปร (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543) และศึกษาตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบของการมี
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ภูมิค้ ุมกันตนทางจิตตามแนวคิดหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงอีก 2 ตัวแปร (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน; และงามตา วนินทานนท์. 2551) รวมเป็ นตัวแปรกลุม่ จิตลักษณะเดิมที่ศกึ ษา 4 ตัวแปร ดังนี ้
1.2.1 ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
1.2.2 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
1.2.3 สติสมั ปชัญญะ
1.2.4 ความชอบเสี่ยงน้ อย
1.3 จิตลักษณะตามสถานการณ์ หมายถึง ลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของสถานการณ์ปัจจุบนั มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่บคุ คล เผชิญอยู่
ตัวแปรทางจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่ศกึ ษาครัง้ นี ้ ได้ แก่
1.3.1 เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
1.3.2 การรับรู้คณ
ุ ความดี
1.4 ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง ได้ แก่ เพศ ชันปี
้ ผลการเรี ยน ระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้และทักษะ
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ประกอบด้ วยพฤติกรรมย่อย 3 ด้ าน คือ
2.1 พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
2.2 พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
2.3 พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในบทนี ้เป็ นการประมวลแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อกําหนดตัวแปรตาม ตัว
แปรอิสระและนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรเหล่านี ้ และแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตามเพื่อเป็ นพื ้นฐานในการตังสมมติ
้
ฐานของการวิจยั โดยจะนําเสนอเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ
ส่วนแรก คือ การประมวลเอกสารเพื่อกําหนดตัวแปร ความหมายของตัวแปร และวิธีการวัดของกลุ่ม
ตัวแปรตามของพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ซึ่งประกอบด้ วย 3 พฤติกรรมย่อย ได้ แก่ พฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้
ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ส่วนที่สอง เป็ นการประมวลเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ สาเหตุและความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงเหตุกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ประกอบด้ วย 1) ตัวแปรเชิงเหตุด้านสถานการณ์ และ
จิตลักษณะตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี 2) ตัวแปรเชิงเหตุด้านจิตลักษณะเดิมกับ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และ3) ตัวแปรเชิงเหตุด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีของ
นักศึกษา

พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี: ตัวแปร ความหมายและวิธีการวัด
ความสําคัญ ในยุคโลกาภิวตั น์นบั ว่าเป็ นยุคของโลกไร้ พรหมแดนอย่างแท้ จริ ง เพราะเป็ นยุค
ของการแพร่ กระจายและการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและมีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว
จึงมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา ในสถานการณ์ดงั กล่าวทําให้ คณะกรรมาธิการนานาชาติว่า
ด้ วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จัดทํารายงานเสนอต่อยูเนสโก โดยเสนอความคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ของการศึกษา ว่าในขณะที่ สงั คมโลกมีการพัฒนาของเทคโนโลยีอันส่งผลให้ บุคคลได้ ร้ ู จักรวบรวม
ข้ อมูล ทังสามารถเลื
้
อกสรรจัดอันดับ และนําข้ อมูลนันไปใช้
้
ประโยชน์ ดังนันผู
้ ้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องควรให้
ความสําคัญต่อกระบวนการศึกษาในสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ของบุคคล 3 ประการ คือ (1) การแสวงหา
ความรู้ (2) การหมัน่ สร้ างเสริ มเติมต่อยอดความรู้เดิม และ(3) การนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (สํานักงาน
คณะกรรม การการศึกษาแห่งชาติ. 2540: 30) ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วนันชี
้ ้ให้ เห็นได้ ว่าเยาวชนได้
กลายเป็ นกําลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ กําหนด
นโยบายการศึกษาโดยให้ ความสําคัญกับผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ที่มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี กล่าวคือ ควร
เป็ นทังคนดี
้ และคนเก่งควบคูก่ นั
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พฤติกรรมตาม
คุณธรรมหนึ่งๆ

พฤติกรรมไม่
เบียดเบียนตนเอง

พฤติกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

พฤติกรรมไม่
เบียดเบียนผู้อ่ นื

พฤติกรรม
รับนวัตกรรม
ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบของพฤติกรรมของคนดีที่เก่ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2550: 50)
จากการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ องพบว่า พฤติกรรมของคนดีที่เก่งเมื่อยึดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยงสามารถกํ าหนดเป็ นกลุ่มพฤติกรรมที่ สําคัญได้ 4 กลุ่ม ดังนี ้ (ดุจเดือน
พันธุมนาวิน; และดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2550: 56)
1) พฤติกรรมตามคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเพียร ความอดทนความ
พอประมาณ การช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน ความสามัคคี เป็ นต้ น
2) พฤติกรรมรับนวัตกรรม หมายถึง การแสดงถึงความตระหนักของการเปลี่ยนแปลง มีการ
ยอมรับนวัตกรรมในแนวทางหรื อหลักการใหม่ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะส่งเสริ มให้ บุคคลมีความ
รอบรู้ในเรื่ องราวต่างๆ รอบตัว
3) พฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไม่ทําลาย ไม่ทํา
ร้ ายตนเอง เช่น มี พ ฤติกรรมการอดออม การไม่ใช้ จ่า ยเงิ น จนเกิ น ตัว การดูแลสุขภาพของตนเอง
การหลีกเลี่ยงการใช้ สารเสพติด การบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์และพอเหมาะพอควร เป็ นต้ น
4) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไม่เบียดเบียนหรื อทํา
ให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน เช่น พฤติกรรมซื่อสัตย์ พฤติกรรมรับผิดชอบต่อบทบาท หน้ าที่และสิทธิ เป็ นต้ น
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ซึ่งสามารถสรุ ปองค์ประกอบของพฤติกรรมของคนดีที่เก่ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ ดังแสดงในภาพประกอบ 1
ความหมายพฤติกรรมใฝ่ รู้ หมายถึง การที่บคุ คลแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เป็ นการเพิ่มพูน
สติปัญญา ทําให้ เป็ นคนมีเหตุมีผล มีความรับผิดชอบ และมัน่ ใจในตนเอง และนําความรู้ ที่ได้ ไปใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม (กรมวิชาการ. 2540: 1-5) และกระทรวงศึกษาธิการ (2548: 9) ได้ ให้
ความหมายของการใฝ่ รู้ ว่าเป็ นการแสดงออกของเยาวชน เช่น การกระตือรื อร้ น ตังใจและมุ
้
่งมัน่ ใน
การเรี ย น ใช้ เ วลาว่า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ สื บ ค้ น ข้ อมูล จากแหล่ง การเรี ย นรู้ ทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษา จดบันทึก และสรุปองค์ความรู้ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ แสงเทียน ธรรมลิขิตกุล และสุธีกาญจน์
ไชยลาภ (2543: 163) ได้ กล่าวถึงพฤติกรรมการใฝ่ รู้ว่าเป็ นการแสดงออกของเยาวชน เช่น การสืบเสาะ
แสวงหา ค้ นหา สืบค้ นข้ อมูลความรู้ตา่ งๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการ ความสนใจ ความอยากรู้ อยาก
เห็น ความกระตือรื อร้ น เป็ นต้ น ซึ่งจัดเป็ นแรงจูงใจภายในของบุคคล และอารี พันธ์ มณี (2546: 19)
ได้ กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนว่าเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะรักเรี ยน ชอบการศึกษาอยู่เสมอ
ตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหม่รอบตัวหรื อจากระบบการเรี ยน อยากรู้ อยากเห็น สนใจ ติดตาม และแสวงหา
ความรู้ มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองและการงาน ติดตามข่าวสาร อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เรี ยนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีทศั นคติที่ดีตอ่ การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปรับตนเองให้ ทนั สมัย ทันยุค ทัน
เหตุการณ์ ทันโลก และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ สามารถอยู่ในสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ได้ อย่างมี
ความสุข ยิ่งไปกว่านัน้ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550: 5) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมใฝ่ รู้ว่าเป็ นการ
ั้
อม รวมทังการ
้
กระทําของนักเรี ยนที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่ตนเรี ยนอยูท่ งทางตรงและทางอ้
ประยุก ต์ ใช้ สิ่ง ที่ เ รี ย นมาในชี วิตประจํ า วัน เพื่ อเพิ่ ม พูน ความรู้ ความเข้ า ใจในวิช านัน้ ๆ เช่น การทํ า
แบบฝึ กหัดเพิ่มเติม การหาข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับวิชาที่เรี ยน เป็ นต้ น ชวนชัย เชื ้อสาธุชน (2552: 9)
ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมใฝ่ เรี ยนรู้ ว่าหมายถึง การกระทําที่ต้องการมีความรู้ เพิ่มขึ ้น โดยการ
แสวงหาความรู้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม เช่น อ่า นหนัง สือ เพิ่ ม เติม ทํ า แบบฝึ กหัด จากหนัง สื อ อื่ น
้ ยน
นอกเหนือจากครู กําหนด ค้ นคว้ าข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต เพื่อเสริ มความรู้ จากที่เรี ยนในชัน้ ตังใจเรี
แสวงหาความรู้ พัฒนาตนให้ รอบรู้ กล้ าซักถามเมื่อสงสัยหรื อยังไม่เข้ าใจ และประยุกต์ใช้ ในการเรี ยน
และในชีวิตประจําวัน เพื่อสร้ างประสบการณ์หรื อหาข้ อสรุปที่ต้องการ เป็ นต้ น
ความหมายของพฤติกรรมใฝ่ รู้ ที่ประมวลได้ จากหลายแหล่ง ทําให้ เข้ าใจได้ ว่า พฤติกรรมใฝ่ รู้
นัน้ เป็ นพฤติก รรมที่ บุค คลแสดงออกถึ ง ลัก ษณะของการแสวงหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม จากแหล่งการเรี ยนรู้ทงภายในและภายนอก
ั้
เพื่อตอบสนองความอยากรู้ที่เพิ่มขึ ้น จนสามารถ
นําความรู้ ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ ซึง่ บุคคลที่มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ นี ้จะแสดงออกในลักษณะ
การรักเรี ยน ชอบการศึกษา ตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหม่ สืบค้ นข้ อมูลจนกระจ่างและสามารถตังคํ
้ าถาม
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ใหม่ได้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงสรุ ปว่าพฤติกรรมใฝ่ รู้ ของเยาวชน หมายถึง การปฏิบตั ิของเยาวชน
ที่แสดงออกถึงการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพิ่มเติมจากในวิชาที่
ตนเรี ยน ทังทางตรง
้
เช่น การติดตามข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนอยู่เสมอ การทําแบบฝึ กหัด
เพิ่มเติม การสืบค้ นข้ อมูลที่สงสัยจนกระจ่าง การซักถามเกี่ยวกับวิชาที่เรี ยนเพิ่มเติมจากผู้สอน เป็ นต้ น
้
และทางอ้ อม เช่น การค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู้ อื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจในวิชานันๆ
รวมทังการแสดงออกถึ
้
งการประยุกต์ใช้ ความรู้ที่ได้ มาในชีวิตประจําวันได้
ความหมายพฤติกรรมใฝ่ ดี หมายถึง ลักษณะที่เป็ นไปในทางที่น่าปรารถนา น่าพอใจ ใช้ ใน
ความหมายที่ตรงข้ ามกับลักษณะที่เป็ นความชัว่ เช่น คนดี ความดี ตรงข้ ามกับคนชัว่ คนร้ าย เป็ นต้ น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ (2552: 11) กล่าวถึงคนดีควบคู่กับการมีคุณธรรม ได้ แก่
การเสริ มสร้ างพื ้นฐานจิตใจของบุคคลให้ มีความอดทนและความเพียร การใช้ สติปัญญาในการดําเนิน
ชีวิต มีความเมตตา ช่วยเหลือ เกื ้อกูล และเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ รู้ จกั เสียสละแบ่งปั น มีความกตัญญูต่อทัง้
แผ่นดิน บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ ยิ่งกว่านัน้ ในงานวิจยั ของดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550: 4-8) ได้
ทําการศึกษาพฤติกรรมใฝ่ ดีของนักเรี ยนในขอบเขตความหมายที่ว่า เป็ นการคล้ อยตามอิทธิ พลของ
เพื่อน ลักษณะของการยอมรับอิทธิพลในทางที่ดี เช่น เลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี หรื อปฏิเสธ
อิ ท ธิ พ ลในทางที่ ไ ม่ ดี เช่ น ไม่ ย อมให้ เ พื่ อ นลอกการบ้ า น ปฏิ เ สธเมื่ อ เพื่ อ นชวนหนี เ รี ย น เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ คมนา วัชรธานินท์ (2546: 6) ซึง่ ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
อาสาสมัครพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมอาสาว่าเป็ นพฤติกรรม
ของพลเมื อ งดี เป็ นพฤติก รรมที่ มี ลัก ษณะที่ ค นในสัง คมยอมรั บ และยกย่อ ง ถ้ า บุค คลสามารถทํ า
ประโยชน์โดยคํานึงถึงส่วนรวมเป็ นสําคัญ เช่นเดียวกันกับงานอาสาสมัคร ที่แสดงถึงพฤติกรรมของ
ผู้สมัครใจทํางานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้ างสรรค์สงั คมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ สําหรับชวนชัย
เชื ้อสาธุชน (2552: 16-19) ได้ ศึกษาพฤติกรรมการเป็ นคนดีและพฤติกรรมการเป็ นกัลยาณมิตรของ
นักศึกษา โดยให้ ความหมายพฤติกรรมการเป็ นคนดีไว้ ว่า หมายถึง การกระทําของคนที่มีความซื่อสัตย์
เป็ นกัลยาณมิตร มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา รักชุมชนและท้ องถิ่น และได้ ให้
ความหมายของพฤติกรรมการเป็ นกัลยาณมิตรไว้ ว่า หมายถึง การกระทําที่ แสดงถึงการช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกัน เมตตา กรุ ณา ความรู้ สึกห่วงใย การเอาใจใส่ ความเห็นใจ ความเข้ าใจ มีนํา้ ใจต่อเพื่อน
ให้ คําแนะนําและเป็ นที่ปรึกษาที่ดี ช่วยเหลือเพื่อนในเวลาที่เพื่อนได้ รับความเดือดร้ อน แบ่งปั นสิ่งของ
ให้ เพื่อน ไม่ชกั จูงเพื่อนไปในทางที่เสื่อมเสีย เป็ นต้ น
จากการศึกษาถึงความหมายของพฤติกรรมใฝ่ ดีและพฤติกรรมเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมใฝ่ ดีนนั ้
ผู้วิจยั จึ่งสรุ ปความหมายที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นีว้ ่า พฤติกรรมใฝ่ ดี หมายถึง การที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิต่อ
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เพื่ อ นและคนรอบข้ า ง ที่ แ สดงออกถึ ง คุณ ธรรมและความถูก ต้ อ งตามที่ สัง คมให้ ก ารยกย่อ งและ
ปรารถนา ในลักษณะของการยอมรับอิทธิ พลในทางที่ดี เช่น การเลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี
ช่วยเหลือตักเตือน เป็ นต้ น และปฏิเสธอิทธิพลในทางไม่ดี เช่น ปฏิเสธการเที่ยวกลางคืน ปฏิเสธเมื่อ
เพื่อนชวนเสพยาเสพติด เป็ นต้ น โดยใช้ สติปัญญา มีความห่วงใย เห็นใจ เมตตา เอื ้อเฟื ้อเผื่อแผ่ต่อ
เพื่อน เช่น การให้ คําแนะนําและเป็ นที่ปรึ กษาที่ดี ให้ ความช่วยเหลือเพื่อนในเวลาที่เพื่อนได้ รับความ
เดือดร้ อน แบ่งปั นสิง่ ของ ไม่ชกั จูงเพื่อนไปในทางเสื่อมเสีย เป็ นต้ น
จากการศึกษาพบว่ายังมีงานวิจยั ที่ให้ ความหมายของพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีร่วมกันไม่มากนัก
แต่จากการทบทวนเอกสารชี ใ้ ห้ เห็นว่าพฤติกรรมใฝ่ รู้ และพฤติกรรมใฝ่ ดีนัน้ ควรดําเนินไปควบคู่กัน
เพื่ อ ให้ เ ป็ นพฤติ ก รรมที่ พึ ง ปรารถนาในเยาวชน ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง ได้ ร วบรวมความหมายและสรุ ป
ความหมายของพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีว่า หมายถึง การปฏิบตั ิของนักศึกษาที่แสดงออกถึงการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมทังทางตรงและทางอ้
้
อม อย่างมีสติปัญญา ปฏิบตั ิด้วยความถูกต้ อง รวมถึงสามารถนํา
ความรู้ นัน้ มาประยุก ต์ ใช้ ในการเรี ย น ชี วิตประจํ า วัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ สู่คนใกล้ ชิดได้
รวมทังการยอมรั
้
บอิทธิพลของเพื่อนในทางที่ดี เช่น เลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี ช่วยตักเตือน
เพื่อนและทําตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อน เป็ นต้ น ในการวิจยั ครัง้ นี ้จึงจะแบ่งพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีของ
นักศึกษา ออกเป็ น 3 พฤติกรรมย่อย คือ 1) พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ 2) พฤติกรรม
การใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่า งเหมาะสม และ3) พฤติก รรมสนับ สนุน เพื่ อ นให้ ใ ฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ซึ่ง มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ: ความหมายและวิธีวัด
ความสําคัญ การรับนวัตกรรมด้ านวิชาการนัน้ เป็ นสิ่งที่ดีและจําเป็ นอย่างยิ่งที่นกั ศึกษาผู้
เป็ นกํ าลังหลักของชาติต้องมี ความกระตือรื อร้ น ที่ จะเปิ ดรับและแสวงหาเพิ่มเติมที่ นอกเหนื อจาก
ความรู้ ที่ได้ เรี ยนนัน้ เนื่องจากความรู้ เป็ นสิ่งที่สามารถค้ นหาได้ ทกุ คน แต่สิ่งที่ทําให้ คนแตกต่างกันคือ
ความคิด ดังนันการเปิ
้
ดรับสิ่งใหม่ จึงมีความสําคัญที่ทําให้ เกิดความแตกต่าง เกิดความหลากหลาย
เกิ ดความคิดที่ มีคุณภาพ รวมถึงก่ อให้ เกิ ดต้ นแบบความคิด การต่อยอดความคิด การสร้ างความ
เชื่อมโยงหลายๆ ศาสตร์ ความรู้ แล้ วแผ่ขยายความคิดสูบ่ คุ คลอื่นได้
จากการประมวลเอกสารพบว่ากาวิจยั พฤติกรรมการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการของเยาวชนยัง
มีไม่มากนัก แต่มีงานวิจัยเกี่ ยวกับพฤติกรรมการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการหรื อพฤติกรรมที่ส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ เกิดพฤติกรรมการใช้ สิ่งใหม่อย่างเหมาะสมในกลุ่มครู อยู่บ้าง เช่น การวิจยั พฤติกรรมการ
รับนวัตกรรมของครูคณิตศาสตร์ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และอัมพร ม้ าคนอง. 2547) พฤติกรรมการรับ
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นวัตกรรมทางวิชาการของครู ประถมศึกษา (วิชยั เอียดบัว. 2535) พฤติกรรมการรับนวัตกรรมทาง
การศึกษาของครู คณิตศาสตร์ (สนาน คุณประเสริ ฐ. 2535) และพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี (ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร. 2547) เป็ นต้ น สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ศึกษา
พฤติกรรมการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการของนักศึกษา ดังนี ้
ความหมาย มีนักวิชาการให้ ความหมายของพฤติกรรมการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการไว้
หลายลักษณะด้ วยกันในต่างประเทศ (ตุลยวัต เมืองทอง 2546: 8; อ้ างอิงจาก Barnett. 1953) ได้
กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิดต่างๆ แบบแผนพฤติกรรมหรื อสิ่งของใหม่ อาจเป็ นสิ่งที่
มองเห็น สามารถสัมผัสได้ ด้วยประสาททังห้
้ า สิ่งที่เป็ นแบบแผนพฤติกรรม ความประพฤติตามระบบ
สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สิง่ ประดิษฐ์ วิทยาการ ตลอดจนสิง่ ที่เห็นเป็ นวัตถุที่แตกต่างไปจาก
ที่มีอยูเ่ ดิม
โรเจอร์ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และอัมพร ม้ าคะนอง. 2547; อ้ างอิงจาก Roger. 1983) ซึง่
เป็ นผู้เสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมของบุคคล โรเจอร์ กล่าวว่าการรับนวัตกรรมของ
บุคคล หมายถึง การที่บุคคลได้ นําเอาความรู้ ความคิด วิธีการปฎิบตั ิหรื อสิ่งใหม่ๆ ไปใช้ ปรับปรุ งการ
ทํางานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น หรื อเพื่อการดํารงชีวิตที่ดียิ่งขึ ้น กระบวนการรับนวัตกรรมของทุกคน
(3) ขัน้
จัดเป็ นกระบวนการทางจิตใจอย่างหนึ่ง ที่มีขนตอนสํ
ั้
าคัญ คือ (1) ขันตระหนั
้
ก (2) ขันสนใจ
้
ประเมิน (4) ขันทดลอง
้
และ (5) ขันยอมรั
้
บ โดยบุคคลที่จะรับนวัตกรรมจะต้ องผ่านขันตอนเหล่
้
านี ้
ต่อมาโรเจอร์ ได้ เสนอขันตอนของการรั
้
บนวัตกรรม เรี ยกว่ากระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม
(Innovation-Decision Process) ซึ่งประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ 5 ขันตอน
้
คือ (1) ขันความรู
้
้ (2) ขัน้
เปลี่ ยนความรู้ สึก (3) ขัน้ การตัดสินใจ (4) ขัน้ การนํ าไปใช้ และ (5) ขัน้ ยื นยันการตัดสินใจ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้ (1) ขัน้ ความรู้ (Knowledge Stage) คือ ขันตอนที
้
่บคุ คลได้ รับรู้ถึงสิ่งนันๆ
้ เป็ นครัง้
้ แ้ บ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
แรก และได้ แสวหาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ สิ่งนัน้ โดยความรู้ ในขันนี
ระดับที่ 1 เป็ นการตระหนักว่ามีความรู้ (Awareness Knowledge) เป็ นการรับรู้วา่ มีความรู้ มีนวัตกรรม
และรับรู้ ความจําเป็ นที่จะต้ องมีการเปลี่ยนแปลง ระดับที่ 2 เป็ นความรู้ เกี่ยวกับวิธีการใช้ นวัตกรรม
(How-to-Knowledge) เป็ นการรับรู้ ว่าจะใช้ ความรู้ ใช้ นวัตกรรมอย่างไรจึงจะเหมาะสม ถูกต้ อง โดยรู้
ถึงวิธีการปฏิบตั ิในแต่ละขันตอน
้
ระดับที่ 3 เป็ นความรู้เกี่ยวกับหลักการ (Principle Knowledge) เป็ น
ความรู้เกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง หลักการ หรื อทฤษฎีที่อยู่เบื ้องหลังการปฏิบตั ิ ความรู้ในลักษณะนี ้จะช่วยให้
บุคคลที่มีความเข้ าใจนวัตกรรมและวิธีการใช้ มากขึ ้น จึงส่งผลให้ เกิดการรับนวัตกรรมอย่างมีเหตุผล
มากขึ ้น กล่าวโดยสรุ ปว่าการรับนวัตกรรมของบุคคลในขันนี
้ ้ เป็ นระยะของการที่บคุ คลรับรู้ และสนใจ
เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดนัน้ รับรู้ เรี ยนรู้ วิธีการใช้ หลักเกณฑ์ ทฤษฎี ข้ อเท็จจริ ง ประโยชน์ และโทษ
ซึง่ ส่งผลให้ บคุ คลมีความตระหนักในความสําคัญของความรู้ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมนันๆ
้ (2) ขัน้ เปลี่ยน
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ความรู้ สึก (Persuasion Stage) เป็ นขันที
้ ่บคุ คลเริ่ มมีความรู้สกึ ชอบหรื อ ไม่ชอบนวัตกรรม ซึง่ เป็ นผล
ภายหลัง การมีความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมนันพอสมควรแล้
้
วจากขันแรก
้
ทําให้ บุคคลมีความต้ องการที่
จะมีความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมนันๆ
้ เพิ่มขึ ้น ในด้ านรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม ด้ านผลประโยชน์ที่
จะได้ รับจากนวัตกรรม ความเป็ นไปได้ ของการนําไปปฏิบตั ิซงึ่ มีผลต่อการมีทศั นคติที่ชอบหรื อไม่ชอบ
นวัตกรรม และส่งผลต่อการตัดสินใจรับนวัตกรรมในขันต่
้ อไป (3) ขัน้ การตัดสินใจ (Decision Stage)
ั ้ ขนแรกในส่
ั้
วนที่เกี่ยวกับความรู้ บุคคล
ในการตัดสินใจว่าจะรับนวัตกรรมหรื อไม่นนั ้ ความจริ งมีตงแต่
ต้ องตัดสินใจเลือกรับรู้ นวัตกรรมเพียงบางอย่าง ไม่สามารถรับรู้ นวัตกรรมทังหมด
้
ส่วนในขันของการ
้
้ ้ เป็ นการ
เปลี่ยนทัศนคติบุคคลต้ องรับรู้ บางอย่างที่จําเป็ นสําหรับการประเมิน การตัดสินใจในขันนี
ตัดสินใจที่จะทดลองใช้ นวัตกรรมด้ วย (4) ขัน้ การนําไปใช้ (Implementation Stage) ภายหลังที่
บุคคลตัดสินใจรับนวัตกรรมนันๆ
้ แล้ ว บุคคลจะนํานวัตกรรมไปใช้ ซึ่งจะเป็ นเวลานานเท่าใดขึ ้นอยู่กบั
บที่จะใช้ นวัตกรรมและการใช้ งานอย่างสมํ่าเสมอ
ลักษณะของ การใช้ นวัตกรรมนันๆ
้ รวมทังการยอมรั
้
และ (5) ขัน้ ยืนยันการตัดสินใจ (Confirmation Stage) เป็ นขันที
้ ่บุคคลได้ รับแรงเสริ ม เพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจในการตัดสินใจ โดยเมื่อบุคคลได้ รับข้ อมูลเกี่ ยวกับนวัตกรรมเพิ่มเติม อาจเน้ นให้ เขาได้
ตัดสินใจ แต่ถ้าได้ รับข้ อมูลที่ไม่สอดคล้ องกันระหว่างข้ อมูลเดิมกับข้ อมูลที่ได้ รับมาใหม่ อาจกระตุ้นให้
มีการรับนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องถาวร หรื ออาจทําให้ ลดลง
ในอดีตมีนกั วิจยั ไทยหลายท่านได้ ให้ ความหมายของการรับนวัตกรรม เช่น เสถียร เชยประทับ
(2525: 25) ได้ กล่าวว่าการรับนวัตกรรมเป็ นการตัดสินใจที่จะนําเอานวัตกรรมไปใช้ อย่างเต็มที่ เพราะ
คิดว่านวัตกรรมนันเป็
้ นวิถีทางที่มีประโยชน์มากกว่าและระยะเวลาตังแต่
้ ขนความรู
ั้
้ ถึงการยืนยันการใช้
นวัตกรรมนันอาจกิ
้
นเวลาหลายปี ต่อมามีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับนวัตกรรมหรื อการเปิ ด
้
กว้ างเพื่อรับข้ อมูลข่าวสารใหม่ๆ ด้ านวิชาการ ที่มีพื ้นฐานจากทฤษฎีของ โรเจอร์ แต่รวมขันตอนการ
ตัดสินใจรับนวัตกรรมลงเหลือ 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันตระหนั
้
กถึงประโยชน์และความสําคัญของความรู้
2) ขัน้ แสวงหาความรู้ การที่ บุคคลมีความกระตือรื อร้ นในการใฝ่ หาความรู้ หรื อวิทยาการใหม่ๆ มา
พัฒนาตน โดยใช้ วิธีการแสวงหา เช่น การอ่านหนังสือ ตํารา วารสาร เป็ นต้ น และ 3) ขันการนํ
้
าไป
ประยุก ต์ ใ ช้ การนํ า ความรู้ หรื อ วิ ท ยาการใหม่ ๆ ไปใช้ ในการปฏิ บัติ ตัว อย่ า งงานวิ จัย ที่ กํ า หนด
้
งกล่าว เช่น วิชยั เอียดบัว (2534: 12) ได้
ความหมายของการรับนวัตกรรมทางวิชาการ เป็ น 3 ขันตอนดั
ศึก ษาพฤติ ก รรมการยอมรั บ นวัต กรรมทางวิ ช าการของครู ป ระถมศึก ษา โดยให้ ค วามหมายของ
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการของครู หมายถึง การที่มีครูมีความตระหนักถึงความสําคัญ
และประโยชน์ของความรู้ วิธีการและสิง่ ใหม่ๆ แล้ วแสวงหามาใช้ เพื่อการพัฒนาการสอนของตนให้ ดีขึ ้น
เช่น การอ่านตํา รา วารสาร หนังสือพิมพ์ ต่างๆ เป็ นต้ น แล้ วนํ าความรู้ หรื อสิ่งใหม่ๆ จากการเสาะ
แสวงหามาใช้ พฒ
ั นางานของตนให้ เกิดประโยชน์สงู สุด สําหรับสนาน คุณประเสริ ฐ (2535: 9) ได้ ศกึ ษา
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การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครู คณิตศาสตร์ โดยให้ ความหมายของการยอมรับนวัตกรรม
เป็ น 2 ระดับ ดังนี ้ (1) การยอมรับนวัตกรรมทางความคิดหรื อทางจิตใจ หมายถึง ความตังใจที
้ ่จะใช้
นวัตกรรมโดยเริ่ มจากความพร้ อมในการรับทราบข่าวสารการมุ่งมัน่ เตรี ยมการใช้ ตังใจใช้
้
บ้างเล็กน้ อย
และตังใจใช้
้
เป็ นประจํา (2) การยอมรับนวัตกรรมทางการปฏิบตั ิหรื อพฤติกรรมการใช้ นวัตกรรมมา
แต่เดิม หมายถึง ปริ มาณการใช้ นวัตกรรมที่เริ่ มปฏิบตั ิมาตังแต่
้ การรับทราบข่าวสารการเตรี ยมการใช้
นําไปใช้ บ้างเล็กน้ อย การนําไปใช้ เป็ นประจําและการปรับปรุ งการใช้ ให้ ดีขึ ้น เป็ นต้ น ของดุจเดือน
พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547: 54) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมการรับนวัตกรรมของครู
คณิ ตศาสตร์ หมายถึง การที่ ครู มีความตระหนักถึงประโยชน์ และความสําคัญของแนวคิด วิธีการ
ความรู้ หรื อสิง่ ใหม่ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอนของตน มีความกระตือรื อร้ นที่จะแสวงหาความรู้นนั ้
มาพัฒ นาตนเอง ตลอดจนนํ า สิ่ ง ใหม่ ๆ เหล่า นี ม้ าประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการแสวงหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม ใน
ชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจในวิชานันๆ
้ เช่น การทําแบบฝึ กหัดเพิ่มเติม การหาข้ อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับวิชาที่เรี ยน เป็ นต้ น และดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ศึกษาพฤติกรรมใฝ่ รู้ ในการ
เรี ย นของนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น โดยให้ ค วามหมายว่ า เป็ นการกระทํ า ของนัก เรี ย นในวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ที่แสดงถึง 1) ความตระหนักถึงความสําคัญของวิชานี ้ 2) การแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม
ในวิชาทัง้ ทางตรง เช่น การทํ าการบ้ าน ตัง้ คําถามถามครู ในชัน้ เป็ นต้ น และทางอ้ อม เช่น การทํ า
แบบฝึ กหัดเพิ่มเติม การเล่นเกมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้ าใจในวิชานันๆ
้ เป็ นต้ น และ 3) การ
ประยุกต์ใช้ สงิ่ ที่เรี ยนมาในชีวิตประจําวัน เช่น นําความรู้ไปใช้ ในการคํานวณหาค่าใช้ จ่ายประจําวันหรื อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระทําของตน เป็ นต้ น
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น ทําให้ สามารถสรุ ปความหมายของพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการในการวิจัยครัง้ นี ้ว่า หมายถึง ปริ มาณการปฏิบตั ิตวั ของนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
วิชาการใหม่ใน 3 ขันตอน
้
คือ 1) ตระหนักรู้ ถึงประโยชน์ของความรู้ และทักษะใหม่ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
เรี ย นและการเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของตน เช่ น สนใจฝึ กฝนตนเอง ด้ ว ยการอ่ า น ทํ า การบ้ า น
ทํ า แบบฝึ กหัด เพิ่ ม เติ ม เล่น เกมส์ เ พิ่ม ทัก ษะความรู้ เป็ นต้ น 2) แสวงหาข้ อ มูล ใหม่ๆ ทัน สมัย เพื่ อ
ประกอบการเรี ยน เช่น แสวงหาข้ อมูลใหม่ๆ เพิ่มจากอินเทอร์ เน็ต กล้ าตังคํ
้ าถามข้ อสงสัย กับครู และ
ผู้ร้ ู เข้ าร่ วมอภิปรายเพื่อหาข้ อสรุ ปที่ ต้องการ เป็ นต้ น และ 3) ประยุกต์ ความรู้ และทักษะใหม่ ที่ได้
ค้ นคว้ าเรี ยนรู้ มาเพื่อใช้ ประโยชน์ ในการเรี ยนและในชีวิตประจํ าวัน เช่น การทําแบบฝึ กหัดเพิ่มเติม
การค้ นข้ อมูลวิธีการแปลกใหม่ การค้ นหาความรู้จากหลายแหล่งความรู้ เป็ นต้ น
การวั ด พฤติ ก รรมการยอมรั บ นวั ต กรรมด้ า นวิ ช าการ จากการประมวลงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้ องในอดีต พบว่ามีงานวิจยั จํานวนหนึ่งทําการวัดพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
เช่น ในงานวิจยั ของวิชยั เอียดบัว (2534: 53-54) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทาง
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วิชาการของครู มีมาตรวัด 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” จํานวน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 เรื่ อง
ความตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของความรู้ จํานวน 15 ข้ อ แต่ละด้ านมีพิสยั คะแนนอยู่
ระหว่าง 15 ถึง 90 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 2.09 - 5.65 มีค่าความ
เชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าเท่ากับ .75 ชุดที่ 2 เรื่ องการแสวงหาความรู้ของครู จํานวน 15 ข้ อ แต่
ละด้ านมีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 15 ถึง 90 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง
3.52-14.25 มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .79 และชุดที่ 3 เรื่ องการนําความรู้มาใช้
ปฏิบตั ิ จํานวน 15 ข้ อ แต่ละด้ านมีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 15 ถึง 90 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ
(t - ratio) อยูร่ ะหว่าง 6.61-9.37 มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .78 สําหรับงานวิจยั
ของดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมใฝ่ รู้ในการเรี ยน มีมาตรวัด 6 ระดับ ตังแต่
้
“จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” จํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีพิสยั คะแนนอยูร่ ะหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน และใน
งานวิจยั ของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมรับนวัตกรรม
ของครู คณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้ วย 15 ประโยค แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง
“ไม่จริ งเลย” แบบวัดนี ้มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อระหว่าง 7.37 ถึง 8.98 มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 15 ถึง
90 คะแนน และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดนี ้ เท่ากับ .85 ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ อาศัยขอบเขตการ
วัดพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมจากแบบวัดในงานวิจยั ของวิชยั เอียดบัว (2534) ดุจเดือน พันธุม
นาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547) เป็ นแนวทางในการสร้ างข้ อคําถามในแบบวัดพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการของนักศึกษา ตามขอบเขตของนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น
แบบวัดมาตรประเมินค่ามีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย”
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่ างเหมาะสม: ความหมายและวิธีวัด
ความสําคัญ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีได้ เข้ ามามีบทบาทต่อการดํารงชีวิตของคนใน
สังคมมากขึ ้นโดยเฉพาะในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา จะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นตัวที่ขบั เคลื่อนและ
กํ า หนดความเปลี่ ย นแปลงทัง้ หลายที่ เ กิ ด ขึ น้ ในสัง คมและเทคโนโลยี ยัง มี บ ทบาทที่ สํ า คัญ ต่ อ
ชีวิตประจําวันของเรามากขึ ้นอีกด้ วย (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ. 2552: 1) และสอดคล้ องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2545–2559 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545) ได้ ดําเนินการจัดทํา
แผนการศึกษา โดยอยู่บนพื ้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการให้ คนเป็ นศูนย์กลางใน
การพัฒนา เพื่อให้ คนไทยมีความสุข พึ่งตนเองและก้ าวทันโลก สามารถเลือกใช้ ความรู้ และเทคโนโลยี
อย่างคุ้มค่า เหมาะสม มี ระบบภูมิค้ ุมกันที่ ดี มี ความยื ดหยุ่นพร้ อมรั บการเปลี่ยนแปลงคู่กับการมี
คุณธรรมและความซื่อสัตย์สจุ ริ ต จะเห็นได้ วา่ เทคโนโลยีได้ แทรกซึมเข้ าไปในทุกภาคส่วนของสังคมและ
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มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของคนไทยเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ทําให้ ประหยัดเวลาในการเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสาร โดยอ่านข่าวและสื่ อสิ่งพิม พ์ ออนไลน์ เป็ นต้ น ด้ านการศึกษาหาความรู้ ทางวิชาการ เช่ น
สามารถค้ นคว้ าศึกษาจากฐานข้ อมูลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น ด้ านการดํารงชีวิตประจําวัน เช่น
การค้ นหาแผนที่การติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เป็ นต้ น การดําเนินธุรกิจ เช่น การขายสินค้ าบน
อินเทอร์ เน็ตการบริการผ่านระบบออนไลน์ เป็ นต้ น
ปั จจุบนั เยาวชนใช้ เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพูด ดู หรื อฟั งผ่านสื่อประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
โทรศัพท์ มือถือ คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์หรื อวิทยุ สิ่งที่น่าวิตกก็คือ เว็บไซต์ในอินเทอร์ เน็ตที่บรรดา
เยาชนเปิ ดดูก็คือ เว็บไซต์ที่มีเนื ้อหาไม่เหมาะสม มฑนา สีตสุวรรณ (2546: 11) ที่ได้ ระบุถึงภัยจาก
อินเทอร์ เน็ตไว้ อย่างน้ อย 7 ด้ าน ดังนี ้ 1) ภัยจากสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์ เน็ต 2) ภัยจากการเข้ า
ร่ วมพูดคุยในโปรแกรมสนทนาบนอินเทอร์ เน็ต 3) ภัยจากการค้ าบริ การทางเพศบนอินเทอร์ เน็ต 4) ภัย
จากการซื ้อขายหรื อได้ รับข้ อมูลที่อนั ตรายจากสินค้ าที่ผิดกฎหมายบนอินเทอร์ เน็ต 5) ภัยจากการ
เผยแพร่ ข้อมูลต้ องห้ าม ข้ อมูลที่เป็ นความลับ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัว หรื อข้ อมูลที่เป็ นอันตรายต่อผู้อื่น
และให้ ข้อมูลการใส่ร้ายผู้อ่ืนลงบนอินเทอร์ เน็ต 6) ภัยจากการใช้ ประโยชน์เพื่อการพนันในลักษณะ
ต่างๆ บนอินเทอร์ เน็ต 7) ภัยจากการเล่นเกมส์ที่มีเนื ้อหาไม่เหมาะสมในลักษณะที่รุนแรง ล่อแหลมและ
ละเมิ ด ทางเพศ นอกจากเทคโนโลยี จ ะสร้ างอัน ตรายให้ กับ ผู้ใช้ แล้ ว นัน้ การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ สูง ขึน้
ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมทางกายภาพอีกด้ วย ดังที่ณฎั ฐกา หอมทรัพย์ (2546: 21) กล่าวว่า
เทคโนโลยีที่ถือได้ ว่ามีการปรับเปลี่ยนมากที่สดุ ในระยะรอบปี คือ โทรศัพท์มือถือ ถึงแม้ โทรศัพท์มือถือ
จะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยอํานวยความสะดวกสบาย ให้ ความรวดเร็ วในการติดต่อสื่อสาร แต่ปัญหาที่
ตามมาคือ เรื่ องการกําจัดขยะโทรศัพท์มือถืออย่างไม่ถกู วิธีและอันตรายของการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่าง
ไม่ถกู ต้ องเหมาะสมขณะที่ขบั ขี่รถยนต์ เป็ นต้ น (อรพินทร์ ชูชม; และคนอื่นๆ 2550: 82-85) จากข้ อมูล
ดังกล่าวจะเห็นได้ วา่ เทคโนโลยีมีประโยชน์และมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของคนในสังคมมากขึ ้น
โดยเฉพาะวัยรุ่ นและนักศึกษา แต่หากนําเทคโนโลยีไปใช้ อย่างไม่เหมาะสมก็จะเป็ นภัยต่อตนเองและ
สังคมได้ มาก เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่ใช้ เวลาอยูก่ บั เทคโนโลยี แต่หากเยาวชนนําเทคโนโลยีดงั กล่าว
้ งจําเป็ นต้ องมีการ
มาใช้ ยงั ไม่เหมาะสม จะทําให้ เกิดผลกระทบต่อการศึกษาในปั จจุบนั ได้ มาก ดังนันจึ
พัฒ นาเยาวชนให้ เ รี ย นรู้ รู้ เท่ า ทัน มี ส ติปั ญ ญา มี ก ระบวนการคิด ที่ เ ป็ นระบบ เป็ นนายเครื่ อ งมื อ
้
กรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วิรุณ ตังเจริ
้ ญ. 2552: 3) ดังนันพฤติ
เหมาะสม จึงเป็ นพฤติกรรมส่วนหนึง่ ที่อยูใ่ นขอบเขตความหมายของพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ความหมาย ได้ มีผ้ ูให้ ความหมายพฤติก รรมการใช้ เทคโนโลยี อย่างเหมาะสมไว้ หลาย
ลักษณะด้ วยกัน เช่น บุญธรรม จิตต์อนันต์ (2540: 211) กล่าวว่า “เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม”
ต่างกันในแง่ความรู้ สึกของบุคคล เทคโนโลยีเ ป็ นคํากว้ างๆ ใช้ ได้ ทั่วไปแต่น วัตกรรมนัน้ ถื อว่าเป็ น
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ความคิ ด การกระทํ า หรื อ สิ่ ง ต่า งๆ ที่ บุค คลรู้ สึก ว่า ใหม่ สํ า หรั บ ตนซึ่ง ก็ คื อ เทคโนโลยี เ ช่ น เดี ย วกัน
ซึง่ สอดคล้ องกับ ตุลยวัต เมืองทอง (2546: 9) กล่าวว่าเทคโนโลยีเป็ นความรู้หนึ่งหรื อทักษะหนึ่งในการ
สิ่งของบางอย่างที่ไม่ได้ มีอยู่ในธรรมชาติเมื่อเทคโนโลยี
สร้ างหรื อผลิตสิ่งของบางอย่างรวมทังการใช้
้
ใดๆ ได้ รับการผลิตขึ ้นมาใหม่หรื อยังไม่ได้ รับการใช้ อย่างแพร่หลาย เราก็จะเรี ยกสิ่งนันว่
้ าเป็ นนวัตกรรม
และครรชิต มาลัยวงศ์ (2535: 76) กล่าวว่าเทคโนโลยี หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต
การสร้ างและการใช้ สงิ่ ของเป็ นกระบวนการหรื ออุปกรณ์ที่ไม่ได้ มีในธรรมชาติ
มีนกั วิจยั ในสายจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น ฐานันดร์ เปี ยศิริ (2547) ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรี ยนที่เข้ าร่ วม
โครงการห้ องเรี ยนสีเขียว ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าว่า หมายถึง การกระทํา
ของบุคคลต่อการใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า ก่อให้ เกิดประโยชน์และมีประสิทธภาพ โดยที่ยงั คงได้
ความสะดวกสบายเท่าเดิม หรื อไม่เสียประโยชน์จากการใช้ พลังงานลดลง ด้ วยการใช้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อย่างถูกวิธี และการดูแลรักษาเครื่ องใช้ ไฟฟ้าให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นยับยัง้
พฤติกรรมการใช้ ไ ฟฟ้ าอย่า งสิน้ เปลือง อัน เป็ นส่ว นหนึ่ง ที่ จ ะช่ว ยให้ เ กิ ดการประหยัดไฟฟ้า ซึ่ง จะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวันทังของตนเอง
้
ผู้อื่น และสังคมส่วนรวม ซึ่งสอดคล้ อง
กับมนูญ ขลิบเงิน (2547) ที่ศกึ ษาปั จจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการประหยัดของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมประหยัดพลังงาน หมายถึง การใช้
พลังงานต่างๆ อย่างคุ้มค่า เช่น พลังงานไฟฟ้ามีการใช้ ที่เหมาะสม เช่น การปิ ดไฟทุกครัง้ หลักจากเสร็ จ
สิ ้นการทํางาน การไม่เปิ ดชมรายการโทรทัศน์กบั ฟั งรายการวิทยุขณะเดียวกัน การไม่เปิ ดไฟที่ไม่ได้ ใช้
ประโยชน์ทิ ้งไว้ เป็ นต้ น นอกจากนัน้ นรา จันชนะกิจ (2548: 8) ได้ ศกึ ษาปั จจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการ
ระหว่างครอบครัว สังคม และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม
ของนักศึกษา ให้ ความหมายของพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์ มือถืออย่างปลอดภัยว่า หมายถึงการใช้
โทรศัพท์ มือถื อให้ เกิดความปลอดภัยต่อตัวเอง เช่น ไม่ใช้ โทรศัพท์ มือถื อในขณะที่ ทํากิ จกรรมอื่นๆ
พร้ อมกัน อ่านคําแนะนําในคู่มือการใช้ เพื่อใช้ ได้ อย่างถูกต้ องและการซ่อมบํารุ งโทรศัพท์มือถืออย่าง
ถูกวิธีและไม่ใช้ โทรศัพท์มือถือในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนอง เป็ นต้ น แบ่งศึกษาเป็ น 3 ด้ าน คือ 1) การใช้
โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย 2) การใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์ และ3) การใช้ โทรศัพท์มือถือ
อย่างถูกกาลเทศะ และดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547) ได้ ศึกษาพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยมี
ความหมายครอบคลุมการใช้ ในทางที่ เป็ นประโยชน์ ต่อตนเองและส่วนรวม การใช้ เพื่อการสื่อสาร
การค้ น หาข้ อ มูล เพื่ อ การศึก ษาการถ่ า ยทอดข้ อ มูล ผ่า นอิ น เทอร์ เ น็ ต การเล่น เกมเพื่ อ ผ่อ นคลาย
ความเครี ยด ต่อมาวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554: 19-22) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตของ
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นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ใน 2 ด้ าน คือ 1) พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนรู้ หมายถึง
การรายงานของนักเรี ยนเกี่ยวกับการกระทํากิจกรรมบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเสริ ม
ความรอบรู้ เพื่อการศึกษาเล่าเรี ยน เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน และเพื่อใช้ เวลาว่างอย่างมี
ประโยชน์ เป็ นต้ น และ 2) พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตอย่างปลอดภัย หมายถึง การกระทํากิจกรรม
ของนักเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความรู้ และทักษะดีพอที่จะป้องกันตนจาก
อันตรายที่อาจเกิดขึ ้นด้ วยความตระหนักรู้ ถึงภัยอันตรายและสามารถใช้ อินเทอร์ เน็ตได้ อย่างมัน่ ใจใน
ความปลอดภัย รวมทังใช้
้ อินเทอร์ เน็ตในปริ มาณที่เหมาะสมและรู้ วิธีการปฏิบตั ิตนในการรับมือกับ
สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ขณะทํากิจกรรมบนเครื อข่าย สําหรับจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551)
ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสมของนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และให้
ความหมายของพฤติกรรมประเภทนี ้ไว้ วา่ หมายถึง การที่นกั เรี ยนรายงานว่าตนได้ ใช้ เทคโนโลยี 2 ด้ าน
อย่างเหมาะสม ได้ แก่ 1) อินเทอร์ เน็ต เช่น การเล่นเกมส์พอประมาณ การแช็ท (Chat) ที่มีความระมัด
ระวัง เป็ นต้ น และ2) โทรศัพท์ มือถื อ เช่น การคุยโทรศัพท์ มือถือกับเพื่อนในและปริ มาณการคุยที่
เหมาะสม ไม่นานเกินไป เป็ นต้ น
จากการประมวลความหมายที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีประเภทต่างๆ (เช่น
พลังงาน การสื่อสาร เป็ นต้ น) อย่าเหมาะสม ดังกล่าวข้ างต้ น อาจสรุปความหมายของพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ในงานวิจยั นี ้ได้ ว่าหมายถึง การที่นกั ศึกษารายงานว่าตนได้ ใช้ เทคโนโลยี
(เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ อินเทอร์ เน็ตและซอฟแวร์ ต่างๆ เป็ นต้ น) อย่างเหมาะสมใน
3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การใช้ เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์ 2) การใช้ เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย และ3) การใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกกาลเทศะ
การวั ดพฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสม จากการประมวลผลงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้ องในอดีต พบว่ามีงานวิจัยจํานวนหนึ่งทําการวัดพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของนรา จันชนะกิจ (2548: 51-52) ซึ่งได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการใช้
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ อย่ า งปลอดภัย ของนัก ศึก ษา โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า น คื อ 1) พฤติ ก รรมการใช้
โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย จํานวน 15 ข้ อ เป็ นมาตรวัด 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย”
มีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 15 ถึง 90 คะแนน มีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธ์ แอลฟ่ าเท่ากับ .76
้ “จริ ง
2) พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์ จํานวน 10 ข้ อ เป็ นมาตรวัด 6 ระดับ ตังแต่
ที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธ์
แอลฟ่ าเท่ากับ .72 และ 3) พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะ จํานวน 14 ข้ อ เป็ นมาตร
วัด 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 14 ถึง 84 คะแนน มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .78 ในงานวิจยั ของดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547: 63-64)
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ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน
12 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมีมาตรวัด 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง
12 ถึง 72 คะแนน มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธ์ แอลฟ่ าเท่ากับ .75 ในงานวิจยั ของวันวิสา สรี ระ
ศาสตร์ (2554: 19-22) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย
จํานวน 2 ด้ าน คือ 1) พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนรู้ จํานวน 12 ข้ อ เป็ นมาตรวัด 6 ระดับ
ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 25 ถึง 70 คะแนน มีคา่ อํานาจจําแนกราย
ข้ อ อยู่ระหว่าง .18 ถึง .56 และมีค่าความเชื่ อมั่นแบบสัมประสิทธ์ แอลฟ่ าเท่ากับ .75 และ 2)
พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตอย่างปลอดภัย จํานวน 12 ข้ อ เป็ นมาตรวัด 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง
“ไม่จริ งเลย” มีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 25 ถึง 71 คะแนน มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .21 ถึง
.61 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .74 ในงานวิจยั ของจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ
(2551: 46-47) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
เป็ นแบบวัดที่ให้ นกั เรี ยนรายงานว่าตนได้ ใช้ เทคโนโลยี 2 ด้ าน ได้ แก่ 1) โทรศัพท์มือถือ เช่น การคุย
โทรศัพท์มือถือกับเพื่อนในเวลาที่เหมาะสม และปริมาณการคุยที่เหมาะสม ไม่นานเกินไป เป็ นต้ น และ
2) อินเตอรเน็ต เช่น การเล่มเกมส์พอประมาณ การแช็ทที่มีความระมัดระวัง เป็ นต้ น มีจํานวน 10 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” พิสยั ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อของแบบวัดนี ้
อยู่ระหว่าง 5.80 ถึง 9.85 และพิสยั ของความสัมพันธ์ ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัดอยู่ระหว่าง .43
ถึง .56 แบบวัดนี ้มีพิสยั คะแนนระหว่าง 10-60 คะแนน มีค่าความเชื่อมัน่ แบบแอลฟ่ า เท่ากับ .79
ในการวิ จัยครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย อาศัย ขอบเขตการวัด พฤติกรรมใช้ เ ทคโนโลยี อย่า งเหมาะสม จากแบบวัด
ในงานวิจยั ของจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) วันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) นรา จันชนะกิจ (2548)
และดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547) เป็ นแนวทางในการสร้ างข้ อคําถามในแบบวัดพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยี อย่า งเหมาะสมของนัก ศึก ษา ตามขอบเขตนิ ย ามปฏิบัติการของตัวแปรนี ้ เป็ นแบบวัด
ประเภทประเมินรวมค่ามีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน
คือ 1) ด้ านการใช้ เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 2) ด้ านการใช้ เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์ และ 3) ด้ านการ
ใช้ เทคโนโลยีอย่างถูกกาลเทศะ
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี : ความหมายและวิธีวัด
ความสําคัญ นักวิชาการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในประเทศไทยหลายท่านให้
ความสนใจศึกษาจิ ตลักษณะและพฤติกรรมของเยาวชนอย่างมาก ตังแต่
้ แรกเกิ ดจนถึงก่อนวัยรุ่ น
เยาวชนได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของครอบครั ว สะสมกัน มาโดยตลอด เมื่ อ ก้ า วเข้ า สู่วัย รุ่ น แล้ ว อิ ท ธิ พ ลของ
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ครอบครัวต่อเยาวชนจะลดน้ อยลง อิทธิพลของเพื่อนจะเข้ ามามีบทบาทต่อเยาวชนมากขึ ้น เยาวชนมัก
ใช้ เวลาในชีวิตประจําวันอยู่กับเพื่อนมากขึ ้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2547: 8) ในปั จจุบนั ได้ มี
นักศึกษาที่ย้ายถิ่นเข้ ามาอยู่ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อการศึกษาเล่าเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษากัน
จํานวนมาก ส่วนใหญ่ครอบครัวไม่ได้ ย้ายมาด้ วย ทําให้ เกิดความเหงาที่ต้องห่างไกลจากครอบครัว จึง
หันไปคบหาสมาคมกับเพื่อนและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนมาก การใช้ ชีวิตส่วนใหญ่จึงอยู่ท่ามกลาง
เพื่อน เพื่อนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของนักศึกษาเหล่านี ้ นักศึกษาเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะเช่า
บ้ านอาศัยอยู่กบั เพื่อน หรื ออยู่ตามหอพักที่ใกล้ มหาวิทยาลัยที่เรี ยนอยู่ มีเพียงส่วนน้ อยที่อาศัยอยู่กบั
ญาติพี่น้อง ในกรุ งเทพมหานคร นักศึกษาเหล่านี ้จึงมีอิสระในการใช้ ชีวิตประจําวันโดยไม่มีพ่อแม่ หรื อ
ผู้ปกครองคอยดูแลให้ คําแนะนําเหมือนกับที่อยู่ในต่างจังหวัด (วรรณี วรรณชาติ. 2541-1) ยิ่งกว่านัน้
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่ต้องการการยอมรับการเข้ ากลุ่มทําให้ มีแนวโน้ มที่จะถูกเพื่อนชักจูงให้ มีความประพฤติ
ไปในทางที่ดีหรื อทางที่ไม่ดีได้ ง่าย ดังนันหากเยาวชนคบเพื
้
่อนที่ดีก็จะเป็ นประโยชน์ ต่อชีวิต การคบ
เพื่อนที่ดีก็จะชักชวนกันไปกระทําหรื อประพฤติในสิง่ ที่ดี ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตัวเองและสังคม ย่อมเป็ นที่
สรรเสริ ญ เช่ น ชวนกัน อ่า นหนัง สื อ ทํ า การบ้ า น ติว ข้ อสอบ เป็ นต้ น แต่ห ากคบคนไม่ดีนัน้ ย่อ มมี
แนวโน้ มที่จะชักชวนไปกระทําหรื อประพฤติในสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถกู ต้ อง ผิดกฎหมาย และจะนําไปสู่ความ
ผิดพลาดของชีวิตในอนาคตได้ เช่น ชวนกันเที่ยวผับ บาร์ เสพยาเสพติด เล่นการพนัน เป็ นต้ น ดังนัน้
การเลือกคบเพื่อนและการรับอิทธิพลจากเพื่อนของนักศึกษา จึงเป็ นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ นกั ศึกษาเกิด
พฤติกรรมเหมาะสมต่างกัน
นอกจากการที่นกั ศึกษาเลือกคบเพื่อนที่ดีแล้ ว การที่นกั ศึกษาจะเป็ นผู้มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีได้ นนั ้
ควรมีการสนับสนุนส่งเสริ มให้ ผ้ อู ื่นกระทําพฤติกรรมที่น่าปรารถนาด้ วย ซึ่งเป็ นสิ่งที่บุคคลควรกระทํา
อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็ นการตอกยํ ้าพฤติกรรมที่น่าปรารถนาให้ แก่ตนเองแล้ วยังเป็ นการส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วย ซึ่งการสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
เป็ นตัวแปรที่มีการศึกษากันอย่างกว้ างขวางในปั จจุบนั เช่น ในงานวิจยั ของ จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ
(2551) ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการสนั บ สนุ น ให้ เพื่ อ นทํ า ตามหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้ น อนรรฆนงค์ เรี ยบร้ อยเจริญ (2549) ได้ ศึ ก ษาพฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนป้องกัน
ตนของนักเรี ยนหญิง ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ได้ ศึกษาพฤติกรรมคบ
เพื่อนอย่างเหมาะสมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น พระมหาไชยา กาละปั กษ์ (2550) ได้ ศึกษา
พฤติกรรมส่งเสริ มเพื่อนของนักเรี ยนอาชีวศึกษา วันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการ
สนับสนุนเพื่อนใช้ อินเตอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นต้ น
ความหมาย ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ไว้ หลายลักษณะ
ด้ วยกัน เช่น ในความหมายของดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550: 8) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่าง
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เหมาะสมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ว่าเป็ นลักษณะการรวมกลุ่ม การคล้ อยตามอิทธิพลของ
เพื่อน ลักษณะของการยอมรั บอิท ธิ พลในทางที่ ดี เช่น เลือกคบเพื่ อนที่ มีความประพฤติดี ช่วยกัน
ตักเตือน เป็ นต้ น หรื อปฏิเสธอิทธิ พลในทางที่ไม่ดี เช่น ไม่ยอมรับให้ เพื่อนลอกการบ้ าน ปฏิเสธเมื่อ
เพื่อนชวนหนีเรี ยน เป็ นต้ น มีผ้ ศู กึ ษาพฤติกรรมประเภทนี ้อีกจํานวนหนึ่ง เช่น รสนันท์ ณ นคร (2550)
ศึกษาพฤติกรรมสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นออมเงินใน 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านอารมณ์ เช่น ให้ กําลังใจ ชมเชยเมื่อ
เพื่อนออมเงิน เป็ นต้ น 2) ด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น บอกข่าวเกี่ยวกับการออมเงิน หรื อรณรงค์ต่างๆ
เป็ นต้ น และ 3) ด้ านอุปกรณ์ เช่น การซื ้อกระปุกออมสินให้ เป็ นต้ น สําหรับจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ
(2551: 13) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนในการปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยให้ ความหมายว่าสามารถกระทําได้ 2 ด้ าน คือ 1) ด้ านอารมณ์ เช่น ให้ กําลังใจ ชมเชยเมื่อเพื่อน
ออมเงิน 2) ด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น บอกข่าวเกี่ยวกับการกระทําอย่างเหมาะสมตามหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่างๆ เป็ นต้ น และวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554: 24) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการสนับสนุนเพื่อนใช้
อินเตอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยของนักเรี ยนมัธยมศึกษาใน 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การสนับสนุน
ด้ านอารมณ์ เช่น การให้ กําลังใจ ให้ การยอมรับ เป็ นต้ น 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น
การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ อินเตอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย เป็ นต้ น และ3) การสนับสนุน
ด้ านวัตถุสิ่งของที่ จําเป็ น เช่น เอกสาร หรื อบทความที่เกี่ ยวกับการใช้ อินเตอร์ เน็ตอย่างถูกต้ องและ
ปลอดภัย เป็ นต้ น
ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ จึงกําหนดความหมายของพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีว่า
เป็ นปริ มาณการรายงานของนักศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนเพื่อนนักศึกษาให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี โดยทําการ
สนับสนุนใน 3 ด้ าน คือ 1) การสนับสนุนด้ านอารมณ์ (เช่น ให้ กําลังใจให้ การยอมรับ เป็ นต้ น) 2) การ
สนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (เช่น การให้ ความรู้ การให้ ข้อมูล การให้ คําแนะนําและคําปรึกษา) และ
3) การสนั บ สนุ น ด้ านวัต ถุ สิ่ ง ของที่ จํ า เป็ น (เช่ น การให้ เพื่ อ นยื ม ซอฟแวร์ การช่ ว ยเพื่ อ นซ่ อ ม
คอมพิ ว เตอร์ เป็ นต้ น ) เช่ น การแบ่ง เอกสารประกอบการเรี ย น ให้ เ พื่ อน การให้ เ พื่ อนยื ม อุป กรณ์
เครื่ องใช้ การช่วยเพื่อนซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
การวัดพฤติกรรมสนั บสนุ นเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มีการวิจัยพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ มี
พฤติกรรมที่น่าปราถนาอยูจ่ ํานวนหนึง่ ตัวอย่างเช่น จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551: 47) ได้ สร้ างแบบ
วัดพฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนปฏิบตั ิตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการกระทําได้ 2 ด้ าน คือ
1) ด้ านอารมณ์ ตัวอย่างเช่น ให้ กําลังใจ ชมเชย เมื่อเพื่อนออมเงิน เป็ นต้ น และ 2) ด้ านข้ อมูลข่าวสาร
ตัวอย่างเช่น บอกข่าวเกี่ยวกับการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ เป็ นต้ น
แบบวัดนี ้ มีจํานวน 10 ข้ อ เป็ นการวัดด้ วยมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ ง
เลย” โดยแบบวัดมีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) ระหว่าง 5.89-8.79 พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
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10 ถึง 60 คะแนน มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ 0.85 งานวิจยั ของพระมหาไชยา
กาละปั กษ์ (2550) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริ มเพื่อนในนักเรี ยนอาชีวะ 2 ด้ าน คือ 1) การ
สนับสนุนส่งเสริ มทางด้ านอารมณ์ เช่น การพูดให้ กําลังใจเมื่อเพื่อนทําความดี ชมเชย แสดงความ
ชื่นชมกับความสําเร็ จของเพื่อน อารมณ์ ดีไม่เบื่อเมื่อเพื่อนมาขอคําปรึ กษา เป็ นต้ น และ 2) การ
สนับสนุน ส่งเสริ ม ด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น การชักชวน ตักเตือน แนะนํ า ให้ เ พื่อนทํ ากิ จกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ ไม่แนะนําหรื อชักจูงเพื่อนไปในทางเสียหาย เป็ นต้ น จํานวน 15 ข้ อ ลักษณะแบบวัดเป็ นแบบ
มาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” โดยแบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
.83 และวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554: 93-94) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนใช้
อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย โดยการกระทําได้ 3 ด้ าน คือ 1) การสนับสนุนด้ านอารมณ์
เช่น การให้ กําลังใจ การให้ การยอมรับ เป็ นต้ น และ 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น การให้
ข้ อมูลเกี่ ยวกับการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย 3) การสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของที่
จําเป็ น เช่น เอกสารหรื อบทความที่เกี่ยวกับการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างถูกต้ องและปลอดภัย เป็ นแบบวัดนี ้
มีจํานวน 10 ข้ อ เป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” โดยแบบวัดมีคา่
อํานาจจําแนกรายข้ อ (Item Total Correlation) อยูร่ ะหว่าง .89-.71 พิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 13 ถึง
59 คะแนน มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ 0.83
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ใช้ แ บบวัด พฤติ ก รรมการสนับ สนุน เพื่ อ นให้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต อย่ า ง
สร้ างสรรค์และปลอดภัย ของจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) และของวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554)
เป็ นแนวทางในการสร้ างข้ อคําถามวัดพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนนักศึกษาให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ตามขอบเขต
นิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ เป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริ ง
ที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” โดยแบ่งวัดเป็ น 3 ด้ านย่อย คือ 1) สนับสนุนด้ านอารมณ์ เช่น ให้ กําลังใจ ให้ การ
ยอมรับ เป็ นต้ น 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น การให้ ความรู้ การให้ ข้อมูล การให้ คําแนะนํา
และคําปรึกษา และ3) การสนับสนุนด้ านวัตถุสงิ่ ของที่จําเป็ น เช่น การแบ่งเอกสารประกอบการเรี ยนให้
เพื่อน การให้ เพื่อนยืมอุปกรณ์เครื่ องใช้ การช่วยเพื่อนซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
แนวทางการวิเคราะห์ สาเหตุของพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี: รู ปแบบทฤษฏีปฏิสัมพันธ์ นิยม
ในช่วงสามสิบกว่าปี ที่ผ่านมา นักพฤติกรรมศาสตร์ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2548: 7-8;
อ้ างอิงจาก Magnusson; & Endler. 1977; ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541; Tett; & Burnett. 2003 ;
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2550; Krueger. 2009) ได้ เสนอว่า การศึกษาตัวแปรอิสระหนึ่งด้ านกับตัวแปร
ตามหนึ่งด้ านเป็ นสิ่งที่ล้าสมัย เนื่องจากไม่ทําให้ นกั วิจยั เห็นภาพรวมเกี่ยวกับสาเหตุตา่ งๆ ของตัวแปร
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ตามนันๆ
้ ได้ อย่างครบถ้ วน รวมทังสาเหตุ
้
ของตัวแปรตามหนึ่งๆ มิใช่มีสาเหตุเพียงประเภทเดียวหรื อ
เพียงสาเหตุเดียว แต่เกิดจากสาเหตุหลายประเภท และจากหลายด้ านในแต่ละประเภทประกอบกัน
ดังนัน้ รูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism Model) จึงถูกเสนอขึ ้นมาและเป็ นที่ยอมรับ
อย่างแพร่ หลายจนถึงปั จจุบนั รู ปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์ นิยมได้ เสนอว่า (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.
2541: 105-108; อ้ างอิงจาก Magnusson; & Endler. 1977) พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์เกิดจาก
ลักษณะสถานการณ์ ปัจจุบัน เช่น
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
- การสนับสนุนทางสังคม เป็ นต้ น

อดีต
ครอบครัว,โรงเรี ยน
จิตลักษณะเดิม เช่น
- สุขภาพจิต
- สติปัญญา เป็ นต้ น

Mechanical
Interaction

พฤติกรรมของบุคคล

Organismic
Interaction

จิตลักษณะตามสถานการณ์ เช่น
- เจตคติตอ่ พฤติกรรมหนึง่ ๆ
- ความเครี ยดตามสถานการณ์ เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 2 การวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมบุคคลด้ วยรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม
(Interactionism Model) (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2548)
สาเหตุที่สําคัญอย่างน้ อย 4 ประการ คือ 1) สาเหตุทางจิตใจที่ติดตัวมาแต่เดิม เป็ นจิตลักษณะพื ้นฐาน
ของบุคคล เรี ยกว่า จิตลักษณะเดิม (Psychological attributes) เกิดจากการถ่ายทอดทางสังคมหรื อ
ประสบการณ์ ต่างๆ จากครอบครั วและโรงเรี ยนสะสมกันมาตัง้ แต่วัยเด็ก ตัวอย่างเช่น สุขภาพจิ ต
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน เป็ นต้ น 2) สาเหตุจากสถานการณ์ปัจจุบนั ที่บคุ คล
กํ าลังเผชิญอยู่ เรี ยกว่า ลักษณะทางสถานการณ์ (Situational factors) มี 2 ลักษณะ คือ 2.1)
สถานการณ์ ที่เอื ้ออํานวยให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมที่น่าปรารถนา ตัวอย่างเช่น การอบรมเลี ้ยงดูเด็กที่
เหมาะสม บุคคลเข้ ารับการฝึ กอบรมต่างๆ ทําให้ สามารถแสดงพฤติกรรมที่น่าปรารถนาได้ และ2.2)
สถานการณ์ที่ขดั ขวางไม่ให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรมที่น่าปรารถนาเพิ่มมากขึ ้น เช่น สภาพแร้ นแค้ น การ
ถูกลงโทษ การมีภาระงานมาก ความขัดแย้ งในหน่วยงาน เป็ นต้ น 3) เป็ นการปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
สาเหตุท างจิ ต ลัก ษณะเดิ ม กั บ สาเหตุท างสถานการณ์ ปั จ จุ บัน เรี ย กว่ า ปฏิ สัม พัน ธ์ แ บบกลไก
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(Mechanical Interaction) เช่น ครู ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ตํ่า และมีภาระงานมาก ทําให้ มีพฤติกรรม
การสอนนักเรี ยนอย่างไม่เหมาะสมมากกว่าครู ประเภทตรงข้ าม เป็ นต้ น และ4) เป็ นสาเหตุทางจิต
ลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบนั ที่บุคคลประสบอยู่ เรี ยกว่า จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ (Psychological states) เป็ นปฏิสมั พันธ์แบบในตน (Organismic Interaction) เช่น เจต
คติตอ่ พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่ ตามสถานการณ์ เป็ นต้ น ดังภาพประกอบ 2
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ข องนัก ศึก ษาในครั ง้ นี ้ ใช้ รู ป แบบทฤษฎี ป ฏิ สัม พัน ธ์ นิ ย ม
เป็ นกรอบแนวคิดเพื่อการประมวลเอกสารตลอดจนการตังสมมติ
้
ฐานในการวิจยั เพื่อกําหนดตัวแปรเชิง
เหตุในการอธิ บายและทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีของนักศึกษา โดยแบ่งปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรม
ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีของนักศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) จิตลักษณะเดิมของนักศึกษา ตัวอย่างตัวแปร เช่น
ลัก ษณะมุ่ ง อนาคต-การควบคุ ม ตน แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ สติ สัม ปชั ญ ญะ เป็ นต้ น 2) ลัก ษณะ
สถานการณ์ของนักศึกษา ตัวอย่างตัวแปร เช่น การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง การมีประสบการณ์
เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็ นต้ น 3) จิตลักษณะตามสถานการณ์ ของนักศึกษา เช่น เจตคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี เป็ นต้ น โดยจะใช้ วิธีการวิเคราะห์ ทางสถิติที่เป็ นการนําตัวแปรหลายกลุ่ม
เข้ าร่ วมกัน เพื่ออธิ บายความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี โดยภาพรวมได้ ต่อไปนี ้ เป็ น
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ความหมาย การวั ด ตัว แปรอิ ส ระในกลุ่ ม ต่ า งๆ และหลัก ฐานที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละด้ านกับตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีของนักศึกษา
ลักษณะสถานการณ์ กับเจตคติต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี และพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
นักจิตวิทยาเจ้ าของทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (Ecological System Theory) (งามตา
วนินทานนท์; และคนอื่นๆ. 2545: 32-33; อ้ างอิงจาก Bronfenbrenner. 1989: 188, 226-229) ได้
พยายามชี ้ให้ เห็นว่าสถานที่และสถานการณ์ซงึ่ เป็ นสภาพแวดล้ อมที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็ นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อพัฒนาการของมนุษย์การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสภาพแวดล้ อม ย่อมส่งผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมต่อมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ สภาพแวดล้ อมนันๆ
้ ดังนัน้ สถานการณ์ทางสังคมที่บคุ คล
ประสบอยู่ในปั จจุบนั เช่น สถานที่หรื อสภาพแวดล้ อมในครอบครัว โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
้ ่
จึงสามารถส่งผลกระทบต่อลักษณะทางจิตใจ และพฤติกรรมของบุคคลที่เผชิญสภาพแวดล้ อมนันอยู
ในการประมวลเอกสารในส่ ว นนี ไ้ ด้ ร วบรวมถึ ง ลัก ษณะของสถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี โดยในงานวิจยั นี ้จะได้ ศกึ ษาตัวแปรสถานการณ์ที่เกี่ยวกับนักศึกษาซึง่ ประกอบด้ วย
1) การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง 2) การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน 3) การเห็นแบบอย่างจาก
สื่อมวลชน 4) การมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในส่วนนี ้จะได้ ทําการประมวลผล
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วิจยั ในอดีตที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะของสถานการณ์เหล่านี ้กับพฤติกรรมที่น่าปรารถนา
ต่างๆ ที่ใกล้ เคียงกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดสมมติฐานในงานวิจยั ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี ้
การมีแบบอย่ างที่ดีจากผู้ปกครอง กับเจตคติต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และพฤติกรรม
ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
ครอบครัวเป็ นสถาบันพื ้นฐานของสังคม ประกอบด้ วยสามีภรรยาและลูก ซึง่ ครอบครัวอบอุ่น
ในที่ นี ้ หมายถึ ง ความรู้ สึก ของนัก ศึก ษาที่ มี ต่อ ครอบครั ว ในทางที่ ดี เช่ น รู้ สึก ว่ า บ้ า นเป็ นสถานที่
ที่มีความสุขมากกว่าที่ใดๆ มีความรู้สกึ ปลอดภัย ครอบครัวมีหน้ าที่อบรมถ่ายทอดวิถีปฏิบตั ิของสังคม
ที่ ทํ า ให้ บุต รสามารถดํ า รงชี วิ ตอยู่ใ นสัง คมได้ อย่ า งราบรื่ น ครอบครั ว จึง มี อิท ธิ พ ลในการถ่ า ยทอด
ความคิด เจตคติ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของเยาวชนอย่างมาก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคน
อื่นๆ. 2528)
การที่บคุ คลกระทําพฤติกรรมตามตัวแบบมีสาเหตุที่สําคัญได้ แก่ 1) ลักษณะของตัวแบบ โดยผู้
เลียนแบบจะเลือกเอาอย่างตัวแบบประเภทที่มีคณ
ุ สมบัติที่น่าสนใจ หรื อน่าเลื่อมใส และตัวแบบนันได้
้
กระทํ า พฤติ ก รรมที่ ส่ ง เสริ ม คุณ สมบัติ ข องตนด้ ว ย โดยตัว แบบที่ มี ลัก ษณะเป็ นผู้ใ หญ่ ก ว่ า หรื อ มี
ประสบการณ์มากกว่าจะถูกเลียนแบบมาก เพราะผู้เลียนแบบเชื่อว่าตัวแบบมีความรู้มากกว่าตนในสิ่ง
ที่ถูกที่ควร 2) ผลที่เกิดขึ ้นกับตัวแบบ จะเป็ นเครื่ องชี ้ว่าผู้เลียนแบบหรื อผู้สงั เกตจะทําตามตัวแบบ
หรื อไม่ ถ้ าตัวแบบกระทํ าพฤติกรรมหนึ่งแล้ วได้ รับรางวัล ซึ่งนําความพอใจมาให้ ผ้ ูกระทํา ผู้สงั เกต
ก็ย่อมอยากเลียนแบบการกระทํานัน้ เพราะหวังว่าตนจะได้ รับรางวัลบ้ าง ส่วนการที่ตวั แบบกระทํา
พฤติกรรมอย่างหนึง่ แล้ วถูกลงโทษ ทําให้ ตวั แบบเกิดความไม่พอใจหรื อเสียใจ ผู้สงั เกตย่อมไม่อยากให้
ประสบการณ์นนกั
ั ้ บตน จึงอาจงดเว้ นไม่เลียนแบบการกระทํานัน้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2524: 6772) แรงจูงใจอันเกิดจากความต้ องการที่จะกระทําตามบุคคล ผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อตนและความคิดของ
บุคคลผู้นนั ้ และเป็ นสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง ซึง่ จะเป็ นตัวกระตุ้นหรื อมีอิทธิพลต่อเจตนาที่จะกระทํา
ตาม ดังนันการมี
้
แบบอย่างพฤติกรรมจากครอบครัว จึงเป็ นการเรี ยนรู้ ทางสังคมของบุตร ในการรับรู้
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและการกระทําต่างๆ ของบิดามารดาและคนในครอบครัว และการเรี ยนรู้
ของเด็กส่วนมากมักเลียนแบบผู้ที่ตนรัก นิยมชมชอบ เช่น บิดามารดา ปู่ ย่า ตายาย และพี่น้อง เป็ นต้ น
กล่าวได้ วา่ ครอบครัวจึงเป็ นผู้ที่มีอิทธิพลต่อบุตรอย่างมาก ทังทางตรงจากการอบรมสั
้
ง่ สอนใน
การให้ ความรู้ ทักษะ และการกระตุ้นจูงใจ ให้ บตุ รปฏิบตั ิตามที่ตนสัง่ สอน และครอบครัวยังมีอิทธิพล
ต่อบุตรทางอ้ อมผ่านการปฏิบตั ิตนของผู้ใหญ่ในครอบครัวเป็ นตัวแบบแก่บุตรหลาน ซึ่งบุคคลใน
ครอบครัวหรื อบิดามารดาอาจปฏิบตั ติ นเป็ นตัวแบบทังทางบวกและทางลบก็
้
ได้ ซึง่ การเห็นแบบอย่างที่
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ดีจากผู้ปกครอง หมายความว่า การรับรู้หรื อเห็นการกระทําของผู้ใหญ่ในครอบครัว ที่มีบิดามารดาเป็ น
หลัก ทังที
้ ่กระทําเองหรื อสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นกระทํา
การวัดการมีแบบอย่ างที่ดีจากผู้ปกครอง ปรากฏในงานวิจยั เช่น งานวิจยั ของจิตติพร ไว
โรจน์วิทยาการ (2551) ที่ศกึ ษาการเห็นแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียวจากบิดามารดา แบบวัดมีจํานวน
10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั คะแนนระหว่าง 10-60
คะแนน มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) ของแบบวัดนี ้อยู่ระหว่าง 3.43 ถึง 8.73 และพิสยั ของ
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัดอยู่ระหว่าง .11 ถึง .52 แบบวัดนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบ
แอลฟ่ าเท่ากับ .67 สําหรับงานวิจยั ของฐานันดร์ เปี ยศิริ (2545) ที่ศกึ ษาการเห็นแบบอย่างที่ดีในเชิง
ของการได้ รับการสัง่ สอนจากผู้ปกครอง แบบวัดการเห็นแบบอย่างการประหยัดไฟฟ้าในครอบครัวของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบวัดมีจํานวน 12 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” ถึง
“ไม่จริ งเลย” มีพิสยั คะแนนระหว่าง 12-72 คะแนน มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) ของแบบวัดนี ้
อยู่ระหว่าง 5.83 ถึง 9.40 และพิสยั ของความสัมพันธ์ ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัดอยู่ระหว่าง .44
ถึง .57 แบบวัดนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบแอลฟ่ าเท่ากับ .85 ในงานวิจยั ของมนูญ ภูขลิบเงิน (2547: 49)
ได้ สร้ างแบบวัดการเห็นแบบอย่างการประหยัดจากครอบครัว ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบ
วัดนี ้มีจํานวน 12 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั คะแนน
ระหว่าง 12-72 คะแนน โดยแบบวัดนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบแอลฟ่ าเท่ากับ .69 ในงานวิจยั ของนิภาพร
โชติสดุ เสน่ห์ (2545) ได้ สร้ างแบบวัดการมีแบบอย่างจากบิดามารดา วัดกับนักศึกษาปริ ญญาตรี
จํานวน 10 ข้ อ มีมาตรในการประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” แบบวัดนี ้มีพิสยั
คะแนนระหว่าง 10-60 คะแนน โดยแบบวัดนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบแอลฟ่ าเท่ากับ .69 และในงานวิจยั
ของนรา จันชนะกิจ (2548) ที่ศึกษาการเห็นแบบอย่างในการใช้ โทรศัพท์มือถือจากครอบครัว ของ
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั
นักศึกษา แบบวัดมีจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
คะแนนระหว่าง 10-60 คะแนน มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) ของแบบวัดนี ้อยู่ระหว่าง 4.64 ถึง
9.26 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบแอลฟ่ าเท่ากับ .85
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั จึงใช้ ขอบเขตการวัดการได้ เห็นแบบอย่างจากผู้ปกครองของจิตติพร
ไวโรจน์วิทยาการ (2551) ฐานันดร์ เปี ยศิริ (2545) มนูญ ขลิบเงิน (2547) นิภาพร โชติสดุ เสน่ห์ (2545)
และนรา จันชนะกิจ (2548) มาเป็ นแนวทางหนึ่งประกอบการสร้ างข้ อความ แบบวัดเป็ นชนิดมาตร
ประเมินรวมค่าจํานวน 10 ข้ อ มีมาตรวัด 6 หน่วย ประกอบด้ วย “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” วัดโดยให้
นักศึกษารายงานตนเกี่ยวกับการรับรู้วา่ บิดามารดา หรื อผู้ปกครองของตนมีพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากน้ อย
เพียงใด
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ผลการวิจัยความสั มพันธ์ ระหว่ างการมีแบบอย่ างที่ดีจากผู้ ปกครอง กั บเจตคติต่อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มีงานวิจยั ในอดีตแสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างการ
มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองกับพฤติกรรมอนุรักษ์ เช่น จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551: 216-217)
ศึกษาพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ในโรงเรี ยนที่ประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 482 คน พบว่า เมื่อนําตัวแปรการเห็นแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
จากบิดามารดา ซึ่งเป็ นตัวทํานาย 1 ใน 3 ตัว และทํานายจิตลักษณะเดิมอีก 6 ตัวแปร รวมเป็ น 9 ตัว
ทํานาย สามารถร่ วมทํานายพฤติกรรมการออมของนักเรี ยนในกลุ่มสถานการณ์ และในกลุ่มนักเรี ยน
ประเภทต่างๆ ระหว่างร้ อยละ 26 ถึง 40 โดยตัวแปรการเห็นแบบอย่างจากบิดามารดาทํานายได้ ใน
ลําดับที่ 2 หรื อ 3 สําหรับงานวิจยั ของฐานันดร์ เปี ยศิริ (2545) ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการห้ องเรี ยน
สีเขียว นักเรี ยนจํานวน 701 คน จากโรงเรี ยนในกรุงเทพและต่างจังหวัดในเขตเมือง พบว่านักเรี ยนที่เห็น
แบบอย่างการประหยัดไฟฟ้าจากครอบครัวมาก มีพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้ามากกว่านักเรี ยนที่เห็น
แบบอย่างจากครอบครัวน้ อย เช่นเดียวกับมนูญ ภูขลิบเงิน (2547) ศึกษานักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 480 คน พบว่าการเห็นแบบอย่างการประหยัดจากครอบครัวมาก เป็ นตัวทํานายที่สําคัญ
ลํ า ดับ ที่ 2 เมื่ อ ร่ ว มกับ ตัว แปรด้ า นสถานการณ์ อี ก 3 ตัว แปร สามารถทํ า นายพฤติ ก รรมการการ
ประหยัดเวลาในกลุ่มรวมได้ ร้อยละ 15.3 พฤติกรรมการประหยัดค่าใช้ จ่ายในกลุ่มรวมได้ ร้อยละ 11.1
และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานได้ ร้อยละ 21.9 สําหรับ นิภาพร โชติสุดเสน่ห์ (2545) ได้ ศึกษา
ปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ อง กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็ น
ส่วนราชการในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 คน ปรากฏว่านักศึกษาที่มีแบบอย่าง
จากบิด ามารดามาก มี พ ฤติ ก รรมเสริ ม สร้ างและอนุรั ก ษ์ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วมากกว่ า นัก ศึก ษาที่ มี
แบบอย่างจากบิดามารดาน้ อย พบผลในกลุ่มรวม นอกจากนันยั
้ งพบ อีกว่าการมีแบบอย่างจากบิดา
มารดา เป็ นตัว ทํ า นายร่ ว มกับ ตัว แปรกลุ่ม สถานการณ์ อี ก 3 ตัว แปร สามารถทํ า นายพฤติ ก รรม
เสริ มสร้ างและอนุรักษ์ สถานที่ท่องเที่ยวได้ ในอันดับที่ 2 และในงานวิจยั ของนรา จันชนะกิจ (2549: 71)
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมของนักศึกษา จํานวน 365 คน พบว่า การเห็น
แบบอย่างในการใช้ โทรศัพท์ มือถื อจากครอบครั ว เมื่อเข้ าทํานายร่ วมกับตัวทํานายชุดลักษณะ
สถานการณ์อีก 2 ตัวแปร รวมเป็ น 3 ตัวแปร สามารถร่วมทํานายเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมได้ เป็ นลําดับที่ 1 โดยมีปริ มาณการทํานายร่วมในกลุม่ รวมร้ อยละ 36.4
(ค่าเบต้ าเท่ากับ .18) ในกลุม่ รวม โดยมีปริ มาณการร่วมทํานายร้ อยละ 27.9 และตัวแปรนี ้ยังสามารถ
ร่ วมทํานายเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมได้ เป็ นลําดับที่ 2 เช่นเดียวกัน
ในนักเรี ยนที่มีลกั ษณะชีวสังคมประเภทต่างๆ ได้ 11 จาก 24 กลุม่ (ค่าเบต้ าอยูร่ ะหว่าง .16 ถึง .27)
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จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น สรุปได้ ว่า เยาวชนที่ได้ มีแบบอย่างที่ดีจากครอบครัว (บิดา
มารดาและบุคคลรอบข้ าง) มากเท่าใด เป็ นเยาวชนที่มีเจตคติและพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากเท่านัน้
เช่น เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่าง
เหมาะสม พฤติกรรมการออม พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้จึงคาดได้ วา่ ยิ่งนักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมากเท่าใด มีพฤติกรรมใฝ่
รู้ใฝ่ ดีมากเท่านัน้
การมีแบบอย่ างที่ดีจากเพื่อน กับเจตคติท่ ีดีต่อพฤติรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และพฤติกรรม
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
นอกจากบิดามารดาที่มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝั งอบรมเยาวชนแล้ ว ยังพบงานวิจยั อีก
เป็ นจํานวนหนึ่งที่ได้ ศกึ ษาพบว่ากลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลในการถ่ายทอดทางสังคมเช่นกัน โดยกลุ่มเพื่อน
จะมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ ้นในแต่ละปี ที่เด็กอายุมากขึ ้น และมีอิทธิพลสูงสุดในช่วงวัยรุ่ น เพราะวัยรุ่นมัก
ยึดเอาเพื่อนเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ น ชอบทําในสิง่ ที่เป็ นที่ยอมรับของคนอื่น การได้ เข้ าร่วมทํางาน
หรื อได้ ทอ่ งเที่ยวกับสมาชิกของกลุม่ คนอื่นๆ ทําให้ เด็กวัยรุ่นเกิดความรู้สกึ ว่าเขาเป็ นคนที่มีความหมาย
และเกิดความเข้ าใจในตนเองมากขึ ้น (งามตา วนินทานนท์. 2535: 168) นอกจากนันวั
้ ยรุ่นมักใช้ เวลา
ว่างอยู่กบั เพื่อนเป็ นส่วนใหญ่และเลือกคบเพื่อนที่มีลกั ษณะนิสยั คล้ ายกับตน ลักษณะของเพื่อนที่อยู่
ในวัยเดียวกัน จึงมีอิทธิพลต่อเยาวชนก่อให้ เกิดการชักจูงและการเลียนแบบให้ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
หรื อไม่เหมาะสมได้ มาก (แสงอรุณ ธรรมเจริญ; และลินดา สุวรรณดี. 2547)
สําหรั บกลุ่มเพื่อนที่ ดีมีคุณค่านัน้ ช่วยให้ นักศึกษามีการปรั บตัวที่ ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ช่วยฝึ กทักษะทางสังคม ช่วยเสริ มสร้ างจิตใจและบุคลิกภาพทังในลั
้ กษณะที่ทําให้ มนั่ คงยิ่งขึ ้น และใน
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงให้ เกิดลักษณะใหม่ๆ และช่วยให้ นกั ศึกษาพบแนวทางในการประกอบอาชีพมี
ความมัน่ ใจในการทํางานหลักจากจบการศึกษาแล้ ว (ชวนชัย เชื ้อสาธุชน. 2552: 44-45) นอกจากนี ้
สุรพงษ์ ชูเดช (สุรพงษ์ ชูเดช. 2543: 41-42; อ้ างอิงจาก Feldman; & Newcomb. 1973) ได้ กล่าวถึง
ความสําคัญของเพื่อนที่มีตอ่ นักศึกษา คือ 1) เป็ นการเชื่อมโยงระยะการอยู่ภายในครอบครัวกับพ่อแม่
หรื อผู้ปกครองกับระยะการทํางานในโลกกว้ าง เพื่อนช่วยทําหน้ าที่ให้ นกั ศึกษาผ่านยุควิกฤตต่างๆ และ
ทํ า ให้ มี ค วามเป็ นอิ ส ระจากบ้ า นและครอบครั ว ได้ 2) ในบางสถานการณ์ เ พื่ อ นร่ ว มกลุ่ม สามารถ
ช่วยเหลือเกื ้อหนุนในด้ านกําหนดวัตถุประสงค์ในการเรี ยนและวิชาการได้ 3) เพื่อนสามารถช่วยเหลือ
ให้ กําลังใจในเรื่ องโดยทัว่ ๆ ไปซึ่งไม่สามารถจะหาได้ จากคณาจารย์ ชันเรี
้ ยน หรื อหลักสูตรที่กําหนด
เอาไว้ ได้ 4) เพื่อนสามารถให้ โอกาสนักศึกษาในการฝึ กการอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่มี
ภูมิหลัง ความสนใจและการฝึ กอบรมมาแตกต่างไปจากตน 5) เพื่อนช่วยเสริ มคุณค่าภายในกลุ่ม

30
ให้ เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น และทําให้ เป็ นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงคุณค่าต่างๆ เหล่านัน้ นอกจากนี ้แรงผลักดัน
จากกลุ่มยังอาจออกกไปในรู ปท้ าทายและต่อต้ านคุณค่า และความคิดเก่าๆ กระตุ้นความสํานึกทาง
วิชาการและเป็ นเครื่ องทดสอบแนวความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ แนะนําอาชีพและช่วยกระตุ้นและ
ให้ กําลังใจคนที่กําลังเปลี่ยวแนวความคิด 6) กลุ่มสามารถช่วยให้ นักศึกษามีความมัน่ ใจและพอใจ
ในตนเองยิ่งขึน้ 7) เพื่อนช่วยทํ าหน้ าที่ในการฝึ กเข้ าสังคมแก่นักศึกษาและช่วยสร้ างความสัมพันธ์
ส่วนตัว ซึง่ จะมีผลในการช่วยเหลือกันในระหว่างการทํางานในภายหลัง
จากการประมวลเอกสารทํ า ให้ ผ้ ูวิ จัย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การมี แ บบอย่ า งที่ ดี จ ากเพื่ อ น
ในงานวิ จัย นี ้ หมายถึ ง การรายงานของนัก ศึก ษาว่าได้ สัง เกตเห็ น และรั บรู้ การกระทํ า ของเพื่ อนๆ
ว่าเพื่อนมีความกระตือรื อร้ น ชอบและสนใจในการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการและใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม เช่น เห็ นเพื่อนค้ นคว้ า หาข้ อมูลที่ มีประโยชน์ ต่อการเรี ยน ค้ นหาข้ อมูลด้ านบันเทิ งจาก
อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ เห็ น เพื่ อ นปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บอย่า งเคร่ ง ครั ด ในการใช้
อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
การวัดการมีแบบอย่ างที่ดีจากเพื่อน มีตวั อย่างการวัดในงานวิจยั เช่น งานวิจยั ของกิตติ
รัตน์ ชัยรัตน์ (2547) สร้ างแบบวัดการมีแบบอย่างด้ านการเรี ยนสาระวิทยาศาสตร์ จากเพื่อนของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น เช่น ความร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน การเข้ าเรี ยน การส่งการบ้ าน แบบวัดมี
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง
จํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรวัด 6 ระดับตังแต่
10-60 คะแนน มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .14–.68 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ .85 ในงานวิจยั ของศุภรางค์ อินทุณห์ (2552) ได้ สร้ างแบบวัดการมีแบบอย่างพฤติกรรม
รักการอ่านจากเพื่อนของนักเรี ยนวัยรุ่ น เช่น เห็นเพื่อนค้ นหาข้ อมูลต่างๆ เพื่อนํามาใช้ วางแผนกิจกรรม
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั คะแนนอยู่
มีจํานวน 10 ข้ อแต่ละข้ อมีมาตรวัด 6 หน่วย ตังแต่
ระหว่าง 12 - 56 คะแนน มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .25–.56 แบบวัดนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .74 สําหรับงานวิจยั ของวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) ได้ สร้ างแบบวัด
การมีเพื่อนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้ อินเตอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา มีจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรวัด 6 ระดับจาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั
คะแนนอยู่ระหว่าง 11-60 คะแนน มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .14–.60 และมีค่าความ
เชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .77 และในงานวิจยั ของดวงกมล ทรัพย์ทิพยากร (2547) สร้ าง
แบบวัดการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนในการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เช่น เห็นเพื่อนค้ นหาข้ อมูลต่างๆ เพื่อนํามาใช้ วางแผนกิจกรรม มีจํานวน 10 ข้ อ มีพิสยั ค่า
อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 6.06–9.11 แบบวัดนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ .83 ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั อาศัยขอบเขตการวัดการมีเพื่อนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้
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อินเตอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัยของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา จากแบบวัดในงานวิจยั ของ
วันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) และแบบวัดการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างมี
ประโยชน์ หรื อโทษ เป็ นแนวทางในการสร้ างข้ อคําถามในแบบวัดการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนของ
นักศึกษา ตามขอบเขตนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ เป็ นแบบวัดประเภทประเมินรวมค่ามีมาตรวัด 6
ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย”
ผลการวิ จั ย ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการมี แ บบอย่ า งที่ ดี จ ากเพื่ อ น กั บ เจตคติ ต่ อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี สําหรับผลการวิจยั ความสัมพันธ์ ระหว่างการมีเพื่อน
เป็ นแบบอย่างพฤติกรรมใฝ่ รู้ กับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น ในงานวิจัยของพิชัย มณีรักษ์ (2547)
ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างการคบเพื่อนอย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมเบญจธรรม ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 346 คน พบว่า ผู้ที่มีการคบเพื่อนอย่างเหมาะสมมากเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรม
เบญจธรรม มากกว่าผู้ที่มีการคบเพื่อนอย่างเหมาะสมน้ อย พบในกลุม่ รวม ยังพบว่าการคบเพื่อนอย่าง
เหมาะสมเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมเบญจธรรม เมื่อร่วมกับตัวทํานายสถานการณ์
และจิตลักษณะเดิมอีก 3 ตัว รวมเป็ น 4 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมเบญจธรรมได้ ร้อยละ 40.1
พบผลเช่นนี ้ในกลุ่มรวม นักเรี ยนชายและนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนสูง งานวิจยั ของสุมิตตรา เจิมพันธ์
(2545) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเห็นแบบอย่างจากเพื่อนกับพฤติกรรมรับผิดชอบการเรี ยน
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 480 คน พบว่านักเรี ยนที่เห็นแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่อนมาก เมื่อร่ วมกับตัวทํานายจิตตามสถานการณ์และลักษณะสถานการณ์อีก 3 ตัว รวมเป็ น 4 ตัว
สามารถทํานายพฤติกรรมขณะเรี ยนคณิตศาสตร์ ได้ ร้อยละ 32.1 ในกลุ่มรวม โดยสามารถทํานายได้
เป็ นลําดับที่ 2 ในงานวิจยั ของศุภรางค์ อินทุณห์ (2552) พบว่าการมีแบบอย่างพฤติกรรมรักการอ่าน
จากเพื่อนของนักเรี ยนวัยรุ่ น เมื่อเข้ าร่ วมทํานายกับตัวทํานายชุดลักษณะสถานการณ์อีก 5 ตัวแปร
รวมเป็ น 6 ตัวแปร สามารถร่วมทํานายเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมรักการอ่านในกลุม่ รวมได้ เป็ นลําดับแรก
(ค่าเบต้ าเท่ากับ .44) โดยมีปริ มาณการร่วมทํานายร้ อยละ 41.50 และตัวแปรนี ้ยังสามารถร่ วมทํานาย
เจตคติที่ดี ต่อพฤติกรรมรักการอ่านได้ ในลําดับเดียวกัน ในนักเรี ยนที่มีลกั ษณะชีวสังคมประเภทต่างๆ
ในทุกกลุ่มที่ศกึ ษา (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .39 ถึง .51) นอกจากนี ้ยังพบว่า เมื่อเข้ าทํานายร่ วมกับตัว
ทํานายชุดลักษณะสถานการณ์อีก 5 ตัวแปร รวมเป็ น 6 ตัวแปร สามารถทํานายความสนใจเลือกอ่าน
เนื ้อหาที่มีประโยชน์ของนักเรี ยนได้ เป็ นลําดับแรก (ค่าเบต้ าเท่ากับ .42) ในกลุม่ รวม โดยมีปริ มาณ
การร่วมทํานายร้ อยละ 36.4
สําหรับผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่างการมีเพื่ อนเป็ นแบบอย่างที่ ดี กับพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ เช่น ในงานวิจยั ของแสงอรุ ณ ธรรมเจริ ญ และลินดา สุวรรณดี (2547) ศึกษาตัวบ่งชี ้ทางจิต
สังคมของพฤติกรรมจริ ยธรรมของวัยรุ่ นในเขตที่มีแหล่งยัว่ ยุในนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ชันปี
้ ที่ 4
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และชันปี
้ ที่ 6 จํานวน 1,210 คน ในโรงเรี ยนที่มีระดับแหล่งยัว่ ยุแตกต่างกัน พบว่านักเรี ยนที่มีลกั ษณะ
เพื่อนดีมาก เข้ าร่ วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ในชุมชนมาก พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย และเป็ นผู้ที่
รับรู้สื่อที่มีประโยชน์มาก นอกจากนี ้พบอีกว่า ตัวแปรการมีลกั ษณะเพื่อนดีมาก เมื่อเข้ าทํานายร่ วมกัน
สถานการณ์อีก 4 ด้ าน รวมเป็ น 5 ด้ าน สามารถทํานายพฤติกรรมพัฒนาตนเองของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยลักษณะเพื่อนเป็ นตัว
แหล่งยัว่ ยุมาก ได้ สงู สุดร้ อยละ 34.80 ในกลุม่ นักเรี ยนชันมั
ทํานายสําคัญลําดับที่ 2 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .36) นอกจากนี ้ตัวแปรลักษณะเพื่อนดี เมื่อทํานายร่วมกับตัว
ทํานายชุดสถานการณ์อีก 4 ด้ านรวมเป็ น 5 ด้ าน สามารถทํานายพฤติกรรมพัฒนาตนเองของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนแหล่งยัว่ ยุน้อย ได้ ร้อยละ 34.60 ในกลุม่ นักเรี ยนที่มีลกั ษณะครอบครัวแตกแยก ซึง่ ลักษณะ
เพื่อนดีเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .25)
สําหรั บผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่างการมีเพื่อนเป็ นแบบอย่างที่ ดี กับพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ เช่น ในงานวิจยั ของดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 403 คน พบว่า นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมากเป็ นผู้ที่มี
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างมีประโยชน์ มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่อนน้ อย พบในกลุม่ รวม และในกลุม่ ย่อย จํานวน 7 กลุม่ เช่น กลุม่ นักเรี ยนหญิง กลุม่ ระดับผลการ
เรี ยนตํ่า เป็ นต้ น ยิ่งกว่านัน้ เมื่อนําตัวแปรการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนเข้ าร่ วมกับตัวแปรกลุ่ม
สถานการณ์ อีก 2 ตัวแปร สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นโทษได้ เป็ นลําดับ
ที่ 1 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม โดยทํานายได้ ระหว่าง ร้ อยละ 12.1 ถึง 22.7 และสําหรับ
งานวิจัยของวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) ศึกษาการมีเพื่อนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้ อินเตอร์ เน็ต
อย่า งสร้ างสรรค์ และปลอดภัย กับ พฤติกรรมการใช้ อิน เทอร์ เ น็ ตอย่างปลอดภัยของนัก เรี ย นระดับ
มัธยมศึกษา เมื่อเข้ าทํานายร่วมกับตัวทํานายชุดลักษณะสถานการณ์อีก 5 ตัวแปร รวมเป็ น 6 ตัวแปร
สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัยได้ เป็ นลําดับที่ 3 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .19)
ในกลุม่ รวม โดยมีปริมาณการร่วมทํานายร้ อยละ 40.9
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่าการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนนัน้ ส่งผลให้ เกิดการ
กระทําพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ เช่น พฤติกรรมเบญจธรรม พฤติกรรมพัฒนาตนเอง พฤติกรรมรักการ
อ่าน และพฤติกรรมใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย เป็ นต้ น ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้ จึงคาดว่า
นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ และ
เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่า
นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย
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การเห็นแบบอย่ างจากสื่อมวลชน กับเจตคติต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และพฤติกรรม
ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโลกยุคข่าวสารไร้ พรมแดน การที่
จะก้ าวให้ ทนั ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเราจําเป็ นต้ องติดตามข่าวสารใหม่ๆ เสมอ และเปิ ดตัว
เองให้ รั บ ประสบการณ์ ใหม่ๆ เพื่ อ การรั บข่า วสารที่ มี ป ระโยชน์ แ ละมี ส่ว นช่ ว ยเพิ่ ม พูน ความรู้ และ
เปลี่ยนแปลงเจตคติที่บุคคลมีอยู่ได้ (อุบล เลี ้ยววาริ ณ. 2536) ซึ่งปั จจุบนั สื่อมวลชนเป็ นสถาบันที่มี
บทบาท และมีอิทธิพลต่อสังคมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากสังคมในยุคนี ้เป็ นยุคของการติดต่อสื่อสาร
การใช้ สื่ออย่างหลากหลายจึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ ทวั่ ถึง
และรวดเร็ว โดยเฉพาะเยาวชนมักได้ รับข่าวสารจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ค่อนข้ างมาก สังเกตได้ จาก
ในแต่ละวันเยาวชนใช้ เวลากับสื่อต่างๆ ไม่น้อย เช่น ดูโทรทัศน์ ฟั งวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์ นิทานและ
การ์ ตนู เป็ นต้ น นอกจากนันสถาบั
้
นครอบครัวในปั จจุบนั สมาชิกในครอบครัวมีเวลาให้ แก่กนั น้ อยลง
ด้ วยวิถีชีวิตที่ต้องเร่ งรี บแข่งขันในการทํางานอาชีพ ยิ่งทําให้ สื่อต่างๆ มีโอกาสเข้ าถึงเยาวชนได้ มากขึ ้น
(ศุภรางค์ อินทุณห์. 2552) ชี ้ให้ เห็นว่าข่าวสารมีความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของเยาวชน ผู้ซงึ่ จะ
เติบโตเป็ นกํ า ลังหลักของประเทศต่อไป ผู้ที่ได้ รับข่าวสารมากจะเป็ นผู้ที่มี ข้อมูลความรู้ มากทํ าให้
สามารถเตรี ยมพร้ อมรับการปรับเปลี่ยนทางความคิดและการกระทําได้ อย่างรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นไปตาม
ทฤษฎีของแมคไกว (McGuire. 1969) ได้ กล่าวถึงกระบวนการสื่อสารเพื่อชักจูงให้ เปลี่ยนเจตคติ
โดยการที่เด็กจะรับอิทธิพลของสื่อมวลชนด้ วยการให้ ความสนใจเนื ้อหาที่สื่อส่งมา แล้ วเข้ าใจเนื ้อหา
ตามความสามารถของตนเอง สุดท้ ายก็ยอมเปลี่ยนไปตามการกระตุ้น การชักจูง หรื อการให้ แบบอย่าง
ที่ได้ รับมา โดยแต่ละบุคคลมีปริ มาณการเปลี่ยนต่างกันไปส่งผลให้ เกิดจิตลักษณะที่แตกต่างกัน
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคนอื่นๆ. 2529: 42-44)
การรั บข้ อมูลข่า วสารจากสื่ อมวลชนนัน้ เป็ นกระบวนการถ่ า ยทอดข้ อมูลจากบุคคลหนึ่ง
เพื่อสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยมีสื่อกลางเป็ นผู้แปลงสารเหล่านัน้ เพื่อให้ ผ้ ูรับสาร
เข้ าถึงข้ อมูลของผู้สื่อสารได้ โดยการศึกษาเกี่ยวกับการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ในกลุ่มนักศึกษานันยั
้ งมีไม่มากนัก ในส่วนนี ้ทําการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการรับข่าวสารจาก
สื่อมวลชน ได้ ดงั นี ้
สื่อมวลชน หมายถึง สื่อหรื อตัวกลางที่เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารไปยังมวลชนหรื อกลุ่มคน
จํานวนมากๆ พร้ อมกันในเวลาเดียวกันด้ วยความรวดเร็ ว เที่ยงตรงและประหยัด ได้ แก่ วิทยุ โทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ ปั จจุบนั พบว่าสื่อมวลชนเป็ นสถาบันที่มีบทบาท และมีอิทธิพล
ต่อสังคมเป็ นอย่างมาก เพราะสังคม ในยุคนี ้เป็ นยุคของการติดต่อสื่อสาร สื่อมวลชนจึงเป็ นอีกช่องทาง
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หนึ่งที่สามารถเข้ าถึงประชาชนได้ ทวั่ ถึงและรวดเร็ ว โดยเฉพาะนักศึกษามักจะได้ รับอิทธิพลจากสื่อ
ต่างๆ เพราะในแต่ละวันนักศึกษามักใช้ เวลากับสื่อต่างๆ เช่น ดูโทรทัศน์ ฟั งวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์
นิทาน และการ์ ตนู อีกทังในปั
้ จจุบนั พ่อแม่มีเวลาให้ กบั ลูกน้ อยลง ด้ วยวิถีชีวิตที่ต้องเร่งรี บแข่งขันในการ
ทํางานอาชีพ จึงทําให้ สื่อต่างๆ มีโอกาสเข้ าถึงนักศึกษาได้ มากขึ ้น เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์ (2545: 437)
นอกจากนี ้แสงอรุ ณ ธรรมเจริ ญ และลินดา สุวรรณดี (2547: 37) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้สื่อที่มี
ประโยชน์ ห มายถึง การเลือกรั บข้ อมูลที่ เป็ นสาระความรู้ ข่าวสารหรื อรั บชมรายการที่ มีประโยชน์
จากสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ เป็ นต้ น เช่นเดียวกับดวงกมล พรหมลักขโณ (2549:
14) ได้ ให้ ความหมายของการรับข่าวสารสุขภาพด้ านสุขภาพ หมายถึง การรับรู้ และสนใจข่าวสารด้ าน
สุขภาพจากสื่อประเภท บทความ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ โทรทัศน์ และตัวบุคคล
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสรุปความหมายของ ตัวแปรการเห็นแบบอย่างจาก
สื่อมวลชนได้ วา่ หมายถึง การรับรู้แบบอย่างของนักศึกษาเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ การใช้
เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม และวิธี การสนับสนุน เพื่ อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี จากสื่ อประเภทต่า งๆ เช่ น วิท ยุ
โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต หนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสารต่างๆ เป็ นต้ น โดยเมื่อที่นักศึกษาได้ รับ
ข่าวสารแล้ ว เกิดการรับรู้ความหมาย และอาจตอบสนองในลักษณะของการกระทําพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
การวัดการเห็นแบบอย่ างจากสื่อมวลชน ในงานวิจยั ของลินดา สุวรรณดี (2543) ได้ สร้ าง
แบบวัด การรั บ รู้ ข่ า วสารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 จากโรงเรี ย นในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 480 คน แบบวัดนี ้มีจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ ง
ที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” แบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบแอลฟ่ าเท่ากับ .73 สําหรับในงานวิจยั ของรุ จิเรศ
พิชิตตานนท์ (2546) ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ข่าวสารด้ านสุขภาพของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ใน
้ “จริ ง
เขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 650 คน แบบวัดนี ้มีจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
ที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั คะแนนระหว่าง 10-60 คะแนน โดยแบบวัดนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบแอล
ฟ่ าเท่ากับ .80 ในงานวิจยั ของนิภาพร โชติสดุ เสน่ห์ (2545) ได้ สร้ างแบบวัดการรับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน แบบวัดนี ้มี
จํานวน 15 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” แบบวัดนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่
แบบแอลฟ่ าเท่ากับ .84 งานวิจยั ของพระสวรรค์ ยมสีดา (2548) ได้ สร้ างแบบวัดการเห็นแบบอย่างที่ดี
จากสื่อของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 4 โรงเรี ยน ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 457 คน
แบบวัดนี ้มีจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” แบบวัดนี ้มีคา่
ความเชื่อมัน่ แบบแอลฟ่ าเท่ากับ .78 และในงานวิจยั นิศากร สนามเขต (2550) ได้ สร้ างแบบวัดการเห็น
แบบอย่างผลการคบเพื่อนดีจากสื่อของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 639 คน แบบวัดนี ้มี
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” แบบวัดนี ้มีคา่ สัมประสิทธิ
จํานวน 15 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
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สหสัมพันธ์ รายข้ อระหว่าง .21 ถึง .52 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ อระหว่าง 2.70 ถึง 9.3 มีค่าความ
เชื่อมัน่ แบบแอลฟ่ าเท่ากับ .81
ในการวิจัยครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยจะใช้ ขอบเขตการเห็นแบบอย่างการคบเพื่อนดีจากสื่อ ของนิศากร
สนามเขต (2550) มาเป็ นแนวทางหนึง่ ประกอบการสร้ างข้ อความ ซึง่ แบบวัดนี ้ผู้วิจยั เป็ นผู้สร้ างขึ ้น เป็ น
แบบวัดที่นกั ศึกษารายงานตนว่ามีการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชนเพียงใด วัดโดยแบบวัดที่มีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย”
ผลการวิจัยความสั มพันธ์ ระหว่ างการเห็นแบบอย่ างจากสื่อมวลชน กับเจตคติต่อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
มี ผ้ ูศึกษาเกี่ ย วกับการรั บสื่ อประเภทต่างๆ ที่ อาจส่ง ผลต่อพฤติกรรมที่ พึง ปรารถนา เช่น
ในงานวิจัยของลินดา สุวรรณดี (2543: 95) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ข่าวสารด้ าน
สิง่ แวดล้ อม กับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสร้ างขยะ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จากโรงเรี ยนในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 480 คน พบว่า ผู้ที่ได้ รับรู้ ข่าวสารด้ านสิ่งแวดล้ อมมาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการสร้ างขยะมากกว่า นักเรี ยนที่รับรู้ ข่าวสารด้ านสิ่งแวดล้ อมน้ อย ผลเช่นนี ้พบในกลุ่ม
รวมและทุกกลุ่มย่อย ผู้วิจยั ยังพบอีกว่าการรับรู้ ข่าวสารด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ นตัวทํานายที่สําคัญลําดับ
ที่ 1 ของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้ างขยะ เมื่อร่ วมกับตัวทํานายลักษณะสถานการณ์ อีก 3 ตัว
รวมเป็ น 4 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้ างขยะได้ ร้อยละ 27.2 ในกลุ่มรวม และ
ร้ อยละ 26.7 ในกลุ่มผลการเรี ยนสูง สําหรับในงานวิจยั ของรุ จิเรศ พิชิตตานนท์ (2546: 59) ได้ ศกึ ษา
ความ สัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ข่าวสารสุขภาพจากสื่อกับพฤติกรรมฉลาดเลือกกิ น ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 650 คน ผู้วิจัยพบว่าผู้ที่มีการรับรู้ ข่าวสารสุขภาพจากสื่อมาก เป็ นผู้ที่มี
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมในการฉลาดเลือกกินและมี พฤติกรรมฉลาดเลือกกิ นมากกว่าผู้ที่มีการรั บรู้
ข่าวสารจากสื่อน้ อย ผลเช่นนี พ้ บในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม นักวิจัยยังพบอีกว่าการรั บรู้
ข่าวสารสุขภาพจากโรงเรี ยนและสื่อเป็ นตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน
เมื่อร่ วมกับตัวทํานายสถานการณ์อีก 2 ตัว รวมเป็ น 3 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมฉลาดเลือกกินได้
ร้ อยละ 28.6 พบผลเช่นนี ้ในกลุ่มบิดามารดาการศึกษาตํ่า นอกจากนี ้ ในงานวิจยั ของนิภาพร โชติสดุ
เสน่ห์ (2545) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรั บข่าวสารเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์ กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 400 คน ผู้วิจยั พบว่าการรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็ นตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมเสริ มสร้ าง
และอนุรักษ์ สถานที่ท่องเที่ยว เมื่อร่ วมกับตัวทํานายสถานการณ์ อีก 3 ตัว รวมเป็ น 4 ตัว สามารถ
ทํานายพฤติกรรมเสริ มสร้ างและอนุรักษ์ สถานที่ท่องเที่ยวได้ ร้อยละ 36.4 ในกลุม่ รวม ในงานวิจยั ของ
พระสวรรค์ ยมสีดา (2548: 79, 106) ได้ ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการบ้ าน วัด โรงเรี ยน ที่
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เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพุทธ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
จํานวน 4 โรงเรี ยน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 457 คน ผู้วิจยั พบว่า ผู้ที่มีการเห็นจากสื่อมาก เป็ น
ผู้ที่มีพฤติกรรมการกินแบบพุทธมากกว่า ผู้ที่มีการเห็นแบบอย่างจากสื่อน้ อย ผลเช่นนี ้พบในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย นักวิจยั ยังพบอีกว่า การเห็นแบบอย่างจากสื่อ เป็ นตัวทํานายลําดับที่ 1 เมื่อรวมกับตัว
ทํ า นายจิ ตลัก ษณะเดิม กับจิ ต ลัก ษณะตามสถานการณ์ และสถานการณ์ อีก 2 ตัว รวมเป็ น 3 ตัว
สามารถทํานายพฤติกรรมการกินแบบพุทธได้ ร้อยละ 15.5 พบผลเช่นนี ้ในกลุ่มชาย และในงานวิจยั
ของนิศากร สนามเขต (2550) พบว่าการเห็นแบบอย่างการคบเพื่อนดีจากสื่อของนักเรี ยนชันมั
้ ธยม
ศึกษาตอนปลายเมื่อเข้ าทํานายร่วมกับตัวทํานายชุดลักษณะสถานการณ์อีก 3 ตัวแปร และตัวแปรใน
กลุม่ จิตลักษณะเดิมอีก 4 ตัวแปร รวมเป็ น 8 ตัวทํานาย สามารถร่ วมทํานายเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรม
การคบเพื่อนอย่างเหมาะสมได้ เป็ นลําดับแรกในกลุ่มรวม โดยมีปริ มาณการร่ วมทํานายร้ อยละ 41.4
และตัวแปรนี ้ยังสามารถร่ วมทํานายพฤติกรรมการป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดีได้ เป็ นลําดับแรกในกลุ่ม
รวม โดยมีปริมาณร่วมทํานายได้ ร้อยละ 38.7
จากการประมวลเอกสารในส่วนนี ้ พบว่าผู้ที่เห็นแบบอย่างในด้ านต่างๆ จากสื่อ เช่น โทรทัศน์
วิทยุ หรื อสื่อสิ่งพิมพ์ มักมีพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับตัวแบบที่ตนเห็น เช่น พฤติกรรมเสริ มสร้ างและ
อนุรักษ์ สถานที่ท่องเที่ยว พฤติกรรมรักษาความสะอาด พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสร้ างขยะ พฤติกรรม
ฉลาดเลือกกิน และพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม เป็ นต้ น จึงทําให้ คาดได้ ว่า นักศึกษาที่เห็น
แบบอย่างที่ดีจากสื่อมวลชนมาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่เห็นแบบอย่างที่ดี
จากสื่อมวลชนน้ อย
ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กับเจตคติต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
และพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
การบําเพ็ญประโยชน์นบั เป็ นการทําประโยชน์แก่บคุ คลอื่น เช่น การช่วยเหลือด้ วยแรงกาย
และขวนขวายช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทังช่
้ วยแก้ ไขปั ญหา และ
ช่วยปรับปรุงส่งเสริ มในด้ านจริ ยธรรมช่วยเหลือส่งเสริ มให้ คนมีความเชื่อถูกต้ อง ให้ ประพฤติสิ่งที่ดีงาม
ให้ มีความเสียสละและให้ มีปัญญา โดยได้ แบ่งประเภทของการบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมไว้ ด้วยกัน
2 ลักษณะ คือ 1) ขวนขวายช่วยเหลือให้ งานสําเร็ จ ได้ แก่ การช่วยเหลือเกื ้อกูลกันทังด้
้ านกําลัง
ความคิด กําลังปั ญญาและกําลังทรัพย์ 2) การชักนําในทางที่ดี ได้ แก่การช่วยด้ านสติปัญญาด้ านความ
คิดเห็น (พระธรรมปิ ฎก. ป.อ. ปยุตโต. 2539: 8)
นอกจากนี ้ชวนชัย เชื ้อสาธุชน. (2552: 29) ได้ กล่าวถึงประสบการณ์ด้านการทํากิจกรรมของ
นักศึกษาว่า หมายถึง ความเจนจัดที่ เกิ ดจากการร่ วมทํ ากิ จกรรมต่างๆ ในช่วงที่ กําลังศึกษาอยู่ใน
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มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ ด้านการร่ วมกิจกรรมของนักศึกษาเกิดจากการร่ วมกระทํากิจกรรมของ
นักศึกษา ซึ่งขึ ้นอยู่กับความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน ดังนัน้ นักศึกษาที่เรี ยนในคณะวิชาต่างกัน
อาจมีความสนใจเข้ าร่ วมกิจกรรมประเภทเดียวกันได้ กิจกรรมในมหาวิทยาลัยมีอยู่หลายประเภท
ด้ วยกัน ตัวอย่างเช่น 1) กิ จกรรมด้ านวิชาการ เป็ นกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่ มุ่งเพิ่มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ ท างด้ า นวิ ช าการให้ แก่ นัก ศึก ษา 2) กิ จกรรมด้ า นศิล ปวัฒนธรรม เป็ นกิ จกรรมที่ มุ่ง
ส่งเสริ มความรู้ และประสบการณ์ ให้ แก่นกั ศึกษาทางด้ านศิลปและวัฒนธรรม 3) กิจกรรมด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ เป็ นกิจกรรมที่นกั ศึกษากระทําเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรื อสร้ างถาวรวัตถุที่เป็ นสาธารณสมบัติ 4)
กิจกรรมทางด้ านกีฬา เป็ นกิจกรรมที่ม่งุ พัฒนานักศึกษาในด้ านร่ างกายและจิตใจตลอดจนทักษะใน
การกีฬา 5) กิจกรรมทางด้ านนันทนาการ เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อให้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่
นักศึกษา 6) กิจกรรมส่วนกลาง เป็ นกิจกรรมที่จัดขึ ้นเพื่อเป็ นศูนย์รวมของนักศึกษาและยังเป็ นฝ่ าย
ควบคุม และให้ การสนับสนุนกิจกรรมส่วนอื่นๆ แบ่งออกเป็ นสองฝ่ ายคือ ฝ่ ายบริ หาร ซึ่งทํ าหน้ าที่
บริ หาร และฝ่ ายสภานักศึกษาซึง่ ทําหน้ าที่นิติบญ
ั ญัติองค์การ 7) กิจกรรมด้ านการเมืองเป็ นกิจกรรมที่
นักศึกษาได้ แสดงความคิดเห็นหรื อแสดงออก ซึ่งอาจเป็ นการคัดค้ านหรื อการสนับสนุนต่อเหตุการณ์
ต่างๆ ของสังคม
สรุ ปได้ ว่าการมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หมายถึงสิ่งที่นกั ศึกษาได้ รับ
จากการกระทําหรื อจากการมีโอกาสเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
การร่ วมกิจกรรมของนักศึกษามีความสัมพันธ์ กบั การพัฒนาตนเองในด้ านส่วนตัว อารมณ์ สังคมและ
ด้ านวิชาการ
จากการประมวลความหมายข้ างต้ น ผู้วิจยั กําหนดความหมายของตัวแปรการมีประสบการณ์
เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ว่า หมายถึง การรายงานของนักศึกษาให้ ทราบถึงความถี่และการ
เห็ น ประโยชน์ ข องประสบการณ์ ในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอาสาเพื่ อ ช่ ว ยผู้ อื่ น ในช่ ว งที่ ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย เช่น การสร้ างถาวรวัตถุที่เป็ นสาธารณชน การออกค่ายพัฒนาชนบท เป็ นต้ น
การวัดการมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาตัวแปร
การมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์อยู่บ้าง เช่น ในงานวิจยั ของสําหรับจุรีพร ภิบาล
จันทร์ (2551) ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ ประโยชน์จากการฝึ กอบรมเพื่อป้องกันอันตรายจากการทํางาน
โดยแบบวัดที่ ส ร้ างขึน้ เป็ นการถามเกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ที่ ผ้ ูปฏิ บัติง านได้ รับ โดยประเมิ น ร่ ว มกัน
ระหว่างปริ มาณการได้ รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการทํางาน และปริ มาณการ
รับรู้ ประโยชน์ของการฝึ กอบรมนันๆ
้ โดยคําถามในแต่ละข้ อมี 2 ตอน ตอนแรก ถามจํานวนครัง้ ของ
การเข้ ารับการฝึ กอบรมความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายของพนักงานปฏิบตั ิการในช่วงเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา ตอนที่สอง ถามเกี่ยวกับการรับรู้ ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมดังกล่าว มีข้อคําถาม
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จํานวน 10 ข้ อ คะแนนที่ได้ เป็ นผลคูณของการวัด 2 ส่วน ดังกล่าว พิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 31 ถึง 100
คะแนน เมื่อนําไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง .56 ถึง .84 และ
มีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .94 สําหรับในงานวิจยั ของสุรพงษ์ ชูเดช (2533) ได้
ศึกษาประสบการณ์ด้านการทํากิจกรรมของนิสิต โดยแบ่งการวัดออกเป็ น 3 ส่วน ส่ วนแรกเป็ นการวัด
จากประเภทของกิจกรรม จํานวน 3 ท่าน ซึง่ เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเข้ าใจกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเป็ น
อย่างดีพิจารณาประเภทกิจกรรมและให้ คะแนนไว้ วิธีดําเนินการให้ คะแนนทําแบบเดียวกับการให้
คะแนนวิชาการ พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 6.5–16.5 มีค่าความเชื่อมั่น .86 นิสิตที่ ได้ คะแนน
ประสบการณ์ด้านการทํากิจกรรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ หมายถึงนิสติ ที่ทํากิจกรรมประเภทที่ให้
ประสบการณ์ทางสังคมมาก นิสติ ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ หมายถึง นิสิตที่ทํากิจกรรม
ประเภทที่ให้ ประสบการณ์ ทางสังคมน้ อย ส่ วนที่สอง เป็ นการวัดจากตําแหน่งหน้ าที่ พิจารณาจาก
ตํ า แหน่ ง ที่ นิ สิตเคยทํ า หรื อกํ า ลัง ทํ า ในช่ว งที่ ร่ว มทํ า งานกับ กลุ่ม กิ จกรรมตํา แหน่ง หน้ า ที่ ใ นการทํ า
กิจกรรม วัดด้ วยแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้น โดยให้ นิสิตระบุตําแหน่งหน้ าที่ทงในอดี
ั้
ตและปั จจุบนั พร้ อม
ทัง้ ระบุระยะเวลาที่ ดํารงตํ าแหน่ง นิ สิตที่ ได้ คะแนนสูง หมายถึงนิสิตที่ เคยมี บทบาทที่ ต้องมี ความ
รับผิดชอบสูง มีความรู้ความเข้ าใจในงานที่ทํามาก นิสิตที่ได้ คะแนนตํ่า หมายถึงนิสิตที่มีบทบาทที่ต้อง
รับผิดชอบน้ อย มีความรู้ความเข้ าใจในงานที่ทําน้ อย ส่ วนที่สาม เป็ นการวัดจากความถี่ในการเข้ าร่วม
กิจกรรม พิจารณาจากจํานวนความถี่ ที่นิสิตแต่ละคนเข้ าร่ วมกิจกรรมโดยให้ นิสิตประเมินความถี่ใน
การเข้ าร่ วมกิจกรรมจาก “บ่อยมาก” ถึง “นานๆ ครัง้ ” นิสิตที่ประเมินว่า “บ่อยมาก” จะได้ 4 คะแนน
และลดลงตามลํ า ดับ จนกระทั่ง ถ้ าประเมิน ว่า “นานๆ ครั ง้ ” จะได้ 1 คะแนนผู้ตอบที่ ได้ ค ะแนนสูง
หมายถึ ง ผู้ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบ่อ ย ผู้ต อบที่ ไ ด้ ค ะแนนตํ่ า หมายถึ ง ผู้ที่ ไ ม่ ค่ อ ยได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ในงานวิจยั ของคมนา วัชรธานินท์ (2546: 73, 79) ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมอาสาในปั จจุบนั แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ให้ ผ้ ตู อบรายงานตําแหน่งหน้ าที่อาสาในชมรม/สมาคม/โครงการที่ตน
สังกัดอยู่ ด้ วยมาตรประเมินค่า 4 หน่วย จาก “ประธาน กรรมการ สมาชิก และไม่ได้ เป็ นเลย” สําหรับ
ส่วนที่สอง เป็ นการวัดปริ มาณความถี่ของการเข้ าร่ วมประชุม ด้ วยมาตรประเมินค่า 5 หน่วย จาก “ทุก
ครัง้ ” ถึง “ไม่เคยเลย” คะแนนที่ได้ คือผลคูณของการวัดสองส่วน สําหรับแสงอรุ ณ ธรรมเจริ ญ และ
ลินดา สุวรรณดี (2547) ได้ สร้ างแบบวัดการเข้ าร่ วมกิจกรรมที่ดีในโรงเรี ยนของวัยรุ่ น แบ่งเป็ น 2 ส่วน
คือ ส่ วนแรก เป็ นการรายงานว่าในโรงเรี ยนที่ตนศึกษาอยู่ว่ามีการจัดกิจกรรมที่ดีมากน้ อยเพียงใด
จํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรวัด 3 หน่วย ตังแต่
้ “มาก” ถึง “น้ อย” และ ส่ วนที่สอง เป็ นการรายงาน
ว่าตนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมเหล่านันมากน้
้
อยเพียงใด จํานวน 15 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย
ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” เมื่อนําคะแนนการวัด 2 ส่วนมาคูณกัน ได้ พิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง
15–270 คะแนน และมีคา่ ความเชื่อมัน่ .89
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ในการวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จัย ได้ ใ ช้ แบบวัด การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมที่ ดี ใ นโรงเรี ย น ของแสงอรุ ณ
ธรรมเจริ ญ และลินดา สุวรรณดี (2547) เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวัดการมีประสบการณ์ เข้ าร่ วม
กิจกรรมเข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดยวัดเป็ น 2 ส่วน ส่ วนแรก ให้ นกั ศึกษารายงานว่าตนได้
เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่จดั กิจกรรมมากน้ อยเพียงใด
แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 หน่วย ตังแต่
้ “มากที่สดุ ” ถึง “น้ อยที่สดุ ” และ
ส่ ว นที่ส อง เป็ นการรายงานว่า ตนได้ รับประโยชน์ จ ากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมหนึ่ง มากน้ อ ยเพี ย งใด
แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” คะแนนที่
ได้ มาจากผลคูณของการวัด 2 ส่วน ดังกล่าว
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กับ
เจตคติต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ในงานวิจยั ของจุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551:
184) ศึกษาจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการ
ทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก จํานวน 553 คน พบว่า การรับรู้
ประโยชน์จากการฝึ กอบรมเพื่อป้องกันอันตรายจากการทํางาน เมื่อร่ วมกับตัวแปรสถานการณ์ในการ
ทํางานอีก 2 ด้ าน รวมเป็ น 3 ตัวแปร สามารถทํานายเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการ
ทํางานได้ สูงสุดในกลุ่มพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการบริ หาร
คุณภาพ ISO 9001: 2000 โดยสามารถทํานายได้ ร้อยละ 35 โดยตัวแปรการรับรู้ ประโยชน์จากการ
ฝึ กอบรมเพื่อป้องกันอันตรายจากการทํางาน เข้ าทํานายได้ ในลําดับที่ 2 ยิ่งกว่านันเมื
้ ่อตัวแปรการรับรู้
ประโยชน์จากการฝึ กอบรมเพื่อป้องกันอันตรายจากการทํางาน เข้ าร่ วมกับตัวแปรกลุม่ สถานการณ์อีก
2 ตัวแปร รวมเป็ น 3 ตัวทํานาย สามารถทํานายพฤติกรรมป้งอกันอันตรายจากการทํางานตามหน้ าที่
ได้ สงู สุดร้ อยละ 41.6 โดยตัวทํานายดังกล่าวเข้ าทํานายในลําดับที่ 2 เช่นเดียวกัน สําหรับในงานวิจยั
ของสุรพงษ์ ชูเดช (2533) ได้ ศึกษาประสบการณ์ด้านการทํากิจกรรมของนิสิต จํานวน 190 คน โดย
แบ่งการวัดออกเป็ น 3 ส่วน คือ ประเภทของกิจกรรม ตําแหน่งหน้ าที่ และความถี่ ในการเข้ าร่ วม
กิจกรรม ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์ด้านการทํากิจกรรมเป็ นตัวทํานายที่สําคัญของจิตลักษณะ 3
ด้ าน คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิ งจริ ยธรรม และเอกลักษณ์ แห่งอีโก้ ของนิสิตและ
ในงานวิ จัย ของแสงอรุ ณ ธรรมเจริ ญ และลิน ดา สุว รรณดี (2547) พบว่า การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ดี
ในโรงเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษา เมื่อเข้ าทํ านายร่ วมกับการเป็ นแบบอย่างที่ ดีของครู สามารถ
ร่วมกันทํานายเจตคติที่ดีต่อการครองตนได้ คิดเป็ นร้ อยละ 18.4 ยิ่งไปกว่านัน้ ยังพบว่าตัวแปรการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมที่ดีในโรงเรี ยนของนักเรี ยนเมื่อเข้ าร่ วมกับตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ รวม 12 ตัวทํานาย สามารถทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนจากสิ่งยัว่ ยุ (ซึ่งเป็ น
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พฤติ ก รรมย่ อ ยพฤติ ก รรมหนึ่ ง ในพฤติ ก รรมการครองตน)ได้ ร้ อยละ 52.5 ในกลุ่ ม นั ก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยตัวแปรการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ดีในโรงเรี ยนเข้ าทํานายในลําดับที่ 2
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ นแสดงว่าผู้ที่มีประสบการณ์ ทางสังคมเป็ นผู้ที่มีเจตคติต่อ
พฤติกรรม ที่น่าปรารถนาและมีพฤติกรรมที่น่าปราถนา เช่น พติกรรมป้องกันอันตรายจากการทํางาน
ในหน้ าที่ พฤติกรรมของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมการครองตนของนักเรี ยนมัธยม
เป็ นตน ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงคาดได้ ว่านักศึกษาที่รายงานว่ามีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์มาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากกว่า นักศึกษาที่รายงานว่ามีประสบการณ์ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีน้อย
จิตลักษณะเดิม กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ในการประมวลเอกสารในส่วนนี ไ้ ด้ ศึกษาถึงจิตลักษณะเดิมที่ เ กี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมกับ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ใช้ จิตลักษณะเดิมในทฤษฎีต้นไม้ จริ ยรรมในการศึกษา ซึง่ ประกอบด้ วย
1) สุขภาพจิต 2) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 3) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และ 4) ความรู้หรื อความ
เฉลียวฉลาด นอกจากนี ้ตัวแปรทางจิตที่สําคัญอีกประการที่จะนํามาศึกษาคือ 1) การมีสติสมั ปชัญญะ
และ 2) การชอบความเสี่ยงน้ อย โดยในส่วนนี ้จะได้ ทําการประมวลผลวิจยั ในอดีตที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างจิตลักษณะเดิมเหล่านี ้ กับพฤติกรรมที่น่าปรารถนาต่างๆ ที่ใกล้ เคียงกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดสมมติฐานในงานวิจยั
ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม
ในทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรมได้ วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมคนดีคนเก่งและความใฝ่ เรี ยนรู้ใฝ่ ดี
อย่างมีประสิทธิผลว่ามีองค์ประกอบทางจิตที่เกี่ยวข้ องอยู่ 8 ประการแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือลักษณะ
ที่เป็ นพื ้นฐานทางจิตใจ 3 ประการและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมอีก 5 ประการ เมื่อนําไป
ประกอบเป็ นภาพต้ นไม้ แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนรากและส่วนลําต้ น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ส่วนรากเปรี ยบเสมือนลักษณะทางจิตใจที่เป็ นฐานทางจิตใจ 3 ประการนัน้ ได้ แก่
(1) สติปัญญาคือความเฉลียวฉลาดเหมาะสมกับอายุ หากเป็ นผู้ใหญ่ก็จะมีความสามารถทางความคิด
ที่เป็ นนามธรรมขันสู
้ งได้ (2) ประสบการณ์ทางสังคมคือการเข้ าใจมนุษย์และสังคมการรู้ จกั เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา (3) สุขภาพจิตดีคือการมีความวิตกกังวลน้ อยหรื อในปริมาณที่เหมาะสมกับเหตุการณ์
2. ส่วนลําต้ นเปรี ยบเสมือนลักษณะทางจิตใจ 5 ประการที่สง่ เสริ มให้ บคุ คลเป็ นคนดีคนเก่ง
ถ้ ามีมากในบุคคลใดบุคคลนันก็
้ จะมีพฤติกรรมคนดีคนเก่งอย่างสมํ่าเสมอ แต่ถ้าขาดลักษณะหลาย
ประการมากเท่าใดบุคคลนันก็
้ จะเป็ นผู้ที่ไม่สามารถเป็ นคนดีคนเก่ง ได้ แก่ (1) ทัศนคติคา่ นิยมคุณธรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมของคนดีที่สงั คมปรารถนามองเห็นคุณประโยชน์ของพฤติกรรมหรื อคุณธรรม
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นันเกิ
้ ดความพอใจและพร้ อมที่จะกระทําหรื อยึดคุณธรรมเป็ นหลัก (2) เหตุผลเชิงจริยธรรมคือการเลือก
กระทํ าหรื อไม่กระทํ าสิ่งใดด้ วยเหตุผลของการเห็นแก่ผ้ ูอื่นส่วนรวมและหลักสากลมากกว่ากระทํ า
หรื อไม่กระทําสิ่งใดด้ วยเหตุผล เพื่อตัวเองหรื อกลุ่มพรรคพวกของตน (3) ลักษณะมุ่งอนาคตสามารถ
คาดการณ์ไกลและสามารถควบคุมตนให้ อดได้ รอได้ อย่างเหมาะสม (4) ความเชื่ออํานาจในตน คือ
เชื่อผลที่เกิดกับตนว่าเป็ นเพราะการกระทําของตนมากกว่าความบังเอิญโชคเคราะห์หรื อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทําดีได้ ดีทําชัว่ จะต้ องได้ รับโทษ (5) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์หรื อความมุมานะบากบัน่ ฝ่ าฟั นอุปสรรค
จนประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเหมาะสมกับความสามารถของตน

ภาพประกอบ 3 ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม แสดงจิตลักษณะพื ้นฐาน และองค์ประกอบทางจิตใจ
ของพฤติกรรมทางจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543: 7)
จิตลักษณะทัง้ 8 ประการนี ้จะหล่อหลอมรวมเป็ นลําต้ นและรากแก้ วของต้ นไม้ จริยธรรมจะผลิดอกออก
ผลอันหมายถึง พฤติกรรมใฝ่ เรี ยนรู้ใฝ่ ดีที่มีประสิทธิผลหรื อเหมาะสม ซึง่ เป็ นพฤติกรรมสําคัญที่จะทําให้
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เยาวชนเป็ นอนาคตของชาติ และก่อให้ เกิดประโยชน์ทงต่
ั ้ อตนเองและต่อสังคมส่วนรวมได้ (นีออน
พิณประดิษฐ์ ; และคนอื่นๆ. 2546)
ดังนัน้ ความพร้ อมทางจิตใจ 3-5 ด้ าน จากจิตลักษณะ 8 ประการ ตามทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม
ในการที่ จะเป็ นคนดีและคนเก่ง อันจะนํ าไปสู่พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ การใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และสามารถสนับสนุนผู้อื่นต่อไป ดังเช่น ในงานวิจัยของวิชัย เอีย ดบัว
(2534), อุบล เลี ้ยววาริ ณ (2534), ฐานันดร์ เปี ยศิริ (2545), ดุษฎี โยเหลา อ้ อมเดือน สดมณี และวัน
เพ็ญ วรวงศ์พงศา (2545), กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ (2546), คมนา วัชรธานินท์ (2546), ชนม์นิภา วรกวิน
และลิ น ดา สุว รรณดี (2547), ดวงกมล ทรั พ ย์ พิ ท ยากร (2547), วัน เพ็ ญ วรวงศ์ พ งศา (2547),
กมลวรรณ สุวรรณโชติ (2548), นรา จันชนะกิจ (2548), บังอร เกิดคํา (2549), ดุจเดือน พันธุมนาวิน
(2550) เป็ นต้ น งานวิจยั เหล่านี ้ให้ ผลที่สอดคล้ องกันว่า เยาวชนที่เป็ นทังคนดี
้ และคนเก่ง จะต้ องเป็ นผู้
มีความพร้ อมทางจิตหลายด้ าน เช่น ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การรับรู้ การ
สนับสนุนทางสังคม การมีแบบอย่างพฤติกรรมที่ดี และการมีเจตคติที่ดี เป็ นต้ น
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ลัก ษณะมุ่ง อนาคตและควบคุม ตน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ พฤติ ก รรมของบุค คลนัน้ (ดวงเดื อ น
พันธุมนาวิน; งามตา วนินทานนท์; และคนอื่นๆ. 2536: 38) ได้ ให้ ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคาดการณ์ไกลเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่
จะเกิดในอนาคต โดยควบคุมพฤติกรรมไปสู่แนวทางที่ปรารถนาและรอรับสิ่งที่น่าพอใจมากกว่า มี
คุณค่ามากกว่าซึง่ จะเกิดมาในภายหลัง และการควบคุมตนเองเพื่อรอรับรางวัลที่สงู ค่าในอนาคตเพราะ
เชื่อว่าการกระทําของตนจะส่งให้ เกิดผลดีตามที่ตนต้ องการ แบ่งลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
ออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต คือ การคิดและการรับรู้ของบุคคลแบบคาดการณ์ไกล และ
เห็นความสําคัญของสิง่ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถคิดคาดการณ์ไกล
ว่าอะไรจะเกิดในอนาคตทังใกล้
้ และไกล 2) ความเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนัน้ อาจจะเกิดกับตนได้
เช่นเดียวกับที่จะเกิดกับผู้อื่น และ3) เห็นว่าสิ่งที่จะเกิดในอนาคตมีคณ
ุ ค่าหรื อความสําคัญไม่ลดลง
ั ้ ้ าหมาย
และการควบคุมตน คือ การมีทกั ษะที่จะดําเนินการระยะยาวให้ เกิดผลในอนาคตที่ตนได้ ตงเป
เอาไว้ โดยการที่บคุ คลจะจัดการกับสาเหตุภายในตนเองและสาเหตุภายนอกตนเพื่อให้ ตนมีพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยกระทําได้ บอ่ ยๆ และกระทําในปริมาณมากอย่างเหมาะสม เป้าหมายและการกระทํา
ั้
าคัญ 4 ขัน้
เหล่านี ้เกิดจากตนเองเป็ นผู้กําหนด มิได้ ถกู บีบบังคับจากผู้อื่น การควบคุมตนมีขนตอนสํ
คือ 1) สังเกตพฤติกรรมตนเอง เพื่อใช้ เป็ นพื ้นฐานการกําหนดพฤติกรรมขันต่
้ อไป 2) กําหนดเป้าหมาย
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ย่อย–เป้าหมายรวมของพฤติกรรม 3) จัดสภาพแวดล้ อมเพื่อเพิ่มพฤติกรรม 4) ให้ รางวัลตนเอง เมื่อ
กระทําตามเป้าหมายย่อยได้ สําเร็ จ นอกจากนี ้ (อุบล เลี ้ยววาริ น. 2534; อ้ างอิงจาก Mischel. 1974)
ได้ ให้ ความหมายของการควบคุมตนเอง หมายรวมถึง ความสามารถของบุคคลที่จะกระทําหรื องดเว้ น
การกระทํ าบางอย่างที่ ต้องใช้ ความอดทนและสามารถกระทําพฤติกรรมนัน้ ได้ อย่างมีปริ มาณและ
คุณภาพที่เหมาะสมเป็ นเวลานานพอที่จะนําไปสูผ่ ลที่ต้องการในอนาคตได้ สําหรับวันวิสา สรี รศาสตร์
(2554: 54) ได้ ให้ ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนว่าหมายถึง การที่นกั เรี ยนแต่
ละคนมีปริ มาณความสามารถในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็นความสําคัญของสิง่ ที่จะก่อประโยชน์ให้ กบั
ตนเองในอนาคต รวมทังความสามารถในการควบคุ
้
มบังคับตนเองให้ ร้ ู จกั การอดได้ รอได้ เพื่อรอรับ
ผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรื อสําคัญกว่าในอนาคต
ดังนัน้ ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน ในการวิจยั นี ้ หมายถึง การที่
นักศึกษาแต่ละคนมีปริ มาณความสามารถในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะก่อ
ประโยชน์ให้ กบั ตนเองในอนาคต รวมทังความสามารถในการควบคุ
้
มบังคับตนเองให้ ร้ ู จกั การอดได้
รอได้ เพื่อรอรับผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรื อสําคัญกว่าในอนาคต เช่น การขยันค้ นคว้ าเพื่อต้ องการ
สอบให้ ได้ คะแนนดี การใช้ เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและไม่เป็ นโทษต่อตนเอง เป็ นต้ น
การวัดลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน มีงานวิจยั ที่วดั ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุม
ตน ได้ แก่ งานวิจยั ของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ. (2529: 122) ศึกษาเรื่ อง การควบคุม
อิทธิพลสื่อมวลชนของครอบครัวกับจิตลักษณะที่สําคัญของเยาวชนไทย ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดลักษณะมุง่
อนาคต มีลกั ษณะเป็ นประโยคประกอบมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มี
จํานวน 10 ข้ อ โดยให้ ผ้ ตู อบประเมินค่าความสามารถของตน ในการคาดการณ์ไกลและการควบคุม
ตนเองด้ วยการรู้ จกั อดได้ รอได้ เพื่อได้ ผลที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตซึง่ แบบวัดมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
.65 ต่อมาดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และคนอื่นๆ (2536) ได้ ศกึ ษาลักษณะทางจิต
และพฤติกรรมของนักเรี ยนที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงในครอบครัวและการป้องกัน โดยสร้ างแบบวัดลักษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุมตน มีจํานวน 20 ข้ อ โดยให้ นกั เรี ยนรายงานถึงความสามารถคาดการณ์ไกล
เห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคต และบังคับตนเองให้ อดได้ รอได้ หรื อเลือกที่จะไม่รับ
ผลประโยชน์เล็กน้ อยในทันที แต่จะรอรับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรื อสําคัญกว่าที่จะตามมาในอนาคต
มีลกั ษณะเป็ นประโยคประกอบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” พิสยั คะแนน
อยูร่ ะหว่าง 20–120 คะแนน ผู้ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุม่ แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า แบบวัดนี ้มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .64 ต่อมาชวนชัย
เชื ้อสาธุชน (2552: 85-86) ได้ แก้ ไขดัดแปลงแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์
และคนอื่นๆ (2536) เป็ นแบบวัดชนิดมาตราประเมินรวมค่า โดยแต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วยประกอบ
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จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” จํานวน 15 ข้ อ มีพิสยั ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (ค่า r) อยู่ระหว่าง
.29-.68 และ (t - ratio) ตังแต่
้ 3.55-8.73 มีพิสยั ของความสัมพันธ์ ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัดอยู่
ระหว่างรายข้ อกับแบบวัดอยู่ระหว่าง .47 ถึง .74 มีพิสยั คะแนนระหว่าง 15-90 คะแนน และมีคา่ ความ
เชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .864 และมีคา่ ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างตังแต่
้ .41–.82 ส่วน
นีออน พิณประดิษฐ์ และคนอื่นๆ (2547) ได้ สร้ างแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน โดยดัดแปลง
มาจากแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ของบุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ที่นํามาปรับปรุงใช้ กบั กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นข้ าราชการตํารวจ จํานวน 1,209 นาย ลักษณะแบบวัดเกี่ยวกับการคาดการณ์ไกล
เล็งเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต เป็ นการรายงานนิสยั และการปฏิบตั ิตนในชีวิตประจําวันมีข้อคําถาม
จํานวน 15 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 หน่วยตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์ แอลฟาเท่ากับ .81 ในงานวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบวัดของดวงเดือน
พันธุมนาวิน, งามตา วนินทานนท์ และคนอื่นๆ. (2536) มีจํานวน 20 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นประโยค
ประกอบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” พิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 20–120
คะแนน โดยให้ นกั ศึกษารายงานถึงความสามารถคาดการณ์ไกล เห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดใน
อนาคต และบังคับตนเองให้ อดได้ รอได้ หรื อเลือกที่จะไม่รับผลประโยชน์เล็กน้ อยในทันที แต่จะรอรับ
ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรื อสําคัญกว่าที่จะตามมาในอนาคต
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน กับพฤติกรรม
ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ผลการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน กับพฤติกรรมใฝ่ รู้
ใฝ่ ดีนนั ้ ปรากฏในงานวิจยั หลายเรื่ อง เช่น งานวิจยั ของ สุภาสิณี นุ่มเนียน (2546) ศึกษาพฤติกรรม
รับผิดชอบต่อหน้ าที่ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 576 คน พบว่า นักเรี ยนที่มีลกั ษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุมตนมากเป็ นผู้มีพฤติกรรมรั บผิดชอบต่อหน้ าที่ ในครอบครั วและมีพฤติกรรม
รับผิดชอบต่อหน้ าที่ในโรงเรี ยนมากกว่านักเรี ยนที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนน้ อยพบผลใน
กลุม่ รวมและนักเรี ยนทุกประเภทที่ศกึ ษา นอกจากนี ้ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เมื่อเข้ า
ทํานายร่วมกับตัวทํานายชุดสภาพแวดล้ อมและจิตลักษณะเดิม อีก 7 ด้ าน รวมเป็ น 8 ด้ านสามารถ
ทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้ าที่ในครอบครัวได้ สงู สุดร้ อยละ 48.60 ในกลุม่ นักเรี ยนที่ไม่ใช่บตุ ร
คนแรก โดยลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .34)
และสามารถทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้ าที่ในครอบครัวได้ ร้อยละ 37.60 ในกลุ่มรวม โดย
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนเป็ นตัวทํานายสําคัญอันดับที่ 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .36) นอกจากนี ้ตัว
ทํานายชุดเดียวกันนี ้สามารถทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้ าที่ในโรงเรี ยนได้ สงู สุดร้ อยละ 52.80
ในกลุม่ นักเรี ยนที่มีภมู ิลําเนาต่างจังหวัด โดยลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เป็ นตัวทํานายสําคัญ
อันดับที่ 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .38) สําหรับงานวิจยั ของ งานวิจยั ของสุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545) ศึกษา
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พฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 524 คนผู้วิจยั พบว่า
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ร่วมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิมอีก 2 ด้ านรวมเป็ น 3 ด้ าน
สามารถทํานายพฤติกรรมหลังเรี ยนได้ สงู สุดร้ อยละ 50.60 ในกลุ่มนักเรี ยนที่มีฐานะเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง โดยลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .57)
มีผลงานวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของเยาวชนไทยจํานวนหนึง่ เช่น งานวิจยั ของธนะรัตน์ เก่งสกุล
(2548: 91, 121) พบว่า นักเรี ยนที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมากเป็ นผู้มีเจตคติที่ดีตอ่ การ
อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษมากกว่านักเรี ยนในลักษณะตรงข้ าม พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย
นอกจากนี ้พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เมื่อเข้ าทํานายร่วมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะ
เดิมอีก 3 ด้ าน รวมเป็ น 4 ด้ าน สามารถทํานายเจตคติที่ดีตอ่ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ ร้อย
ละ 18.20 ในกลุม่ นักเรี ยนที่ได้ รับเงินค่าขนมมาก โดยลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตนเป็ นตัวทํานาย
สําคัญลําดับที่ 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .39) ในงานวิจยั ของบุญตา นันทวะกุล (2546: 57, 61) พบว่า
นักเรี ยนที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคตสูงเป็ นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่านมากกว่านักเรี ยนที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต
ตํ่า พบผลในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อยทังสองกลุ
้
ม่ นอกจากนี ้ยังพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต เมื่อเข้ าทํานาย
ร่วมกับตัวทํานายชุดสถานการณ์ และจิตลักษณะเดิมรวม 7 ด้ าน สามารถทํานายพฤติกรรมรักการ
อ่านได้ สงู สุดร้ อยละ60.00 ในกลุม่ นักเรี ยนชาย โดยตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต เป็ นตัวทํานายสําคัญ
ลําดับที่ 4 (ค่าอาร์ เท่ากับ .77) ในงานวิจยั ของจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) พบว่าลักษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุมตน เมื่อเข้ าทํานายร่ วมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิมอีก 5 ตัวแปร รวมเป็ น
6 ตัวแปร สามารถร่ วมทํานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมได้ เป็ นลําดับแรก (ค่าเบต้ า
เท่ากับ .29) ในกลุ่มรวม โดยมีปริ มาณการร่ วมทํานายร้ อยละ 27.5 และตัวแปรนี ้ยังสามารถร่ วม
ทํานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมได้ เป็ นลําดับเดียวกันในนักเรี ยนที่มีลกั ษณะชีวสังคม
้
(ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .27-.40) สําหรับนรา จันชนะกิจ
ต่างๆกันได้ อีก 10 จาก 16 กลุ่มย่อยทังหมด
(2548: 81, 90) พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เมื่อเข้ าร่วมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม
อีก 4 ตัวแปร รวมเป็ น 5 ตัวแปร สามารถร่ วมทํานายพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย
ของนัก ศึกษา ได้ เพียงลําพังตัวแปรเดียว (ค่าเบต้ าเท่ากับ.40) ในกลุ่มรวม โดยมีปริ มาณการร่ ว ม
ทํานายร้ อยละ 17.4 และตัวแปรนีย้ งั สามารถร่ วมทํานายพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์ มือถื ออย่าง
ปลอดภัยได้ เป็ นลําดับเดียวกันในนักเรี ยนที่มีลกั ษณะชีวสังคมต่างๆกันได้ อีก 18 จาก 24 กลุ่มย่อย
ทังหมด
้
(ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .27-.48) และในชุดทํานายกลุม่ เดียวกัน สามารถร่ วมทํานายพฤติกรรม
การใช้ โทรศัพท์ มือถื ออย่างถูกกาลเทศะได้ เพียงลําพังตัวแปรเดียวใน 3 จาก 24 กลุ่มย่อยทัง้ หมด
(ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .35-.55) โดยมีปริ มาณการร่ วมทํานายร้ อยละ 15.2–35.5 และในงานวิจยั ของ
ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547) พบว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนน้ อยเป็ นผู้ที่มี
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พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นโทษมากกว่า นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
มาก พบในกลุม่ รวมและ 11 จาก 14 กลุ่มย่อยที่ศกึ ษา กล่าวคือ นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นโทษน้ อย นอกจากนี ้ยังพบว่า ลักษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุมตน เมื่อเข้ าทํานายร่วมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิมอีก 3 ตัวแปร รวมเป็ น
4 ตัวแปร สามารถร่ วมทํานายพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์ได้ เพียงลําพังตัวแปร
เดียวในกลุม่ นักศึกษาที่เรี ยนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีปริ มาณการร่วมทํานายร้ อยละ 3.5 (ค่าเบต้ า
เท่ากับ .17) นอกจากนี ้ ในตัวทํานายชุดเดียวกัน สามารถร่ วมทํานายพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต
อย่างเป็ นโทษได้ เพียงลําพังตัวแปรเดียว (ค่าเบต้ าเท่ากับ -.21) ในกลุ่มรวม โดยมีปริ มาณการร่ วม
ทํานายร้ อยละ 4.9 และตัวแปรนี ้ยังสามารถร่ วมทํานายพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างเป็ นโทษได้
เป็ นลําดับเดียวกันในนักเรี ยนที่มีลกั ษณะชีวสังคมต่างๆกันได้ อีก 9 จาก 14 กลุม่ ย่อยทังหมด
้
(ค่าเบต้ า
อยูร่ ะหว่าง -.17 ถึง -.28)
จากการประมวลผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น สรุปได้ ว่าผู้ที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุม
ตนมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่าน พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้ าที่ พฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์
พฤติกรรมรักการอ่าน พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต
อย่างเป็ นประโยชน์ เป็ นต้ น ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงคาดว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุม
ตนสูง จะมีพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนตํ่า
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เป็ นจิตลักษณะในกลุม่ จิตลักษณะที่ลําต้ น
ของต้ นไม้ จริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องการทํางานโดยตรง เป็ นจิตลักษณะสําคัญที่มีบทบาทในการ
ผลักดันให้ บคุ คลมีความเพียรพยายาม มุ่งมัน่ ทํางานในหน้ าที่ หรื อในการเรี ยน ให้ สําเร็ จลุลว่ งได้ ด้วย
มาตรฐานที่ดีเยี่ยม ลักษณะของบุคคลผู้มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นผู้ที่มงุ่ ทํางานเพื่อผลงานให้ บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลสูง กล่าวคือ มุ่งทํางานให้ สําเร็ จในเวลาที่
เหมาะสมและมีประโยชน์มาก เมื่อประสบความสําเร็จก็เกิดความสุข ความภาคภูมิใจในผลงานของตน
มากกว่าที่จะเห็นวามสําคัญของรางวัลที่เป็ นเงินทอง ลาภยศ หรื อคําชมเชยจากบุคคลอื่นแต่เมื่อเกิด
ความล้ มเหลวก็ไม่ย่อท้ อ และพร้ อมที่จะใช้ ความพยายามในการเริ่ มต้ นทําใหม่ ผู้ที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มักเป็ นผู้ที่ชอบการแข่งขันเพื่อชัยชนะ มีนิสยั รักงานและทํางานที่ยากโดยไม่ย่อท้ อ ทําให้
เป็ นคนที่พงึ่ ตนเอง และอาจเป็ นที่พงึ่ ของผู้อื่นได้ อีกด้ วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2522) นอกจากนี ้
ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูง ได้ แก่ 1) เป็ นผู้รับรู้ เหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการทํางาน
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เพื่อให้ เกิดความสําเร็ จ มากกว่าที่จะรับรู้ เหตุการณ์ ในแง่อื่นๆ รวมทังมี
้ ความไวในการรับรู้ เหตุการณ์
โดยคิดคาดการณ์ทงความสํ
ั้
าเร็ จและความล้ มเหลว 2) เป็ นผู้ยอมรับปั ญหาและดําเนินการแก้ ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้น เพราะถือว่าการแก้ ปัญหาคืองานที่จะต้ องทําให้ สําเร็ จด้ วยดีและให้ เกิดผลถาวร โดย
มองสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหาในแง่มุมที่ตนจะเข้ าไปรับผิดชอบดําเนินการแก้ ไขโดยเร็ วด้ วยความรู้
ความสามารถ และความพยายามของตน 3) เป็ นผู้ที่เพียรพยายามสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ สามารถ
ทํางานเป็ นผลสําเร็ จอย่างงดงาม และตังเป
้ ้ าประสงค์ในการทํางานให้ เหมาะสมกับขีดความสามารถ
ของตน ไม่ยากหรื อง่ายจนเกินไป 4) ดําเนินงานหรื อแก้ ปัญหาอย่างมีระเบียบขันตอน
้
มีความบากบัน่
อดทน ทํางานอย่างว่องไว มีประสิทธิภาพสูง ไม่รังเกียจการปฏิบตั ิใดๆ ที่จะนําไปสู่ความสําเร็ จในการ
ทํางาน และ 5) เมื่อทํางานสําเร็ จก็เกิดความพอใจ ชื่นใจ มีความสุข แต่เมื่อทํางานล้ มเหลวก็ไม่ย่อท้ อ
ต้ อ งการข้ อ มูลย้ อ นกลับ หรื อ การประเมิ น ผล ที่ จ ะชี ข้ ้ อ ดีข้อ เสี ย ของผลงานของตนเพื่ อ จะได้ นํ า ไป
ปรับปรุงการทํางานให้ ดียิ่งขึ ้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2547: 1-2; อ้ างอิงจาก McClelland; & Winter.
1971: 50-51)
ในความหมายของ สุชาดา ชลานุเคราะห์ (2552: 69) อ้ างอิงจาก McClellend (1953: 110111) ได้ ให้ ความหมายของแรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาที่ จะกระทํ าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ให้ สําเร็ จไปได้ ด้วยดี ทัง้ ในด้ านการแข่งขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ หรื อการแข่งขันกับผู้อื่น โดยการ
กํ าหนดเป้าหมายให้ เหมาะกับความสามารถของตนเอง และมีความมานะบากบั่นในการต่อสู้กับ
อุป สรรคต่า งๆ ที่ ม าขวางกัน้ เมื่ อ ประสบผลสํ า เร็ จ ก็ จ ะเกิ ด ความสบายใจ และมี ความวิ ตกกัง วล
เมื่อประสบกับความล้ มเหลว กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้ กระทําพฤติกรรมใดแล้ วได้ รับผลตอบแทน หรื อ
ได้ รั บ ความพึง พอใจก็ จ ะแสดงพฤติก รรมนัน้ อี ก ทัง้ นี ้ เพราะเขาคาดหวัง ว่า จะได้ รั บ ผลตอบแทน
เช่นเดียวกัน ถ้ าความคาดหวังนันเป็
้ นไปได้ จริ ง เมื่อเขาแสดงพฤติกรรมออกมาจะทําให้ ความคาดหวัง
และความเชื่อเกี่ยวกับการได้ รับผลตอบแทนหรื อความพึงพอใจต่อการที่จะกระทําพฤติกรรม ในทํานอง
เดียวกันเมื่อมีสะสมมากขึ ้น ก็ จะส่งผลให้ บุคคลต้ องการกระทําพฤติกรรมลักษณะนัน้ ๆ อีก ในทาง
ตรงกันข้ ามถ้ าบุคคลกระทําพฤติกรรมแล้ ว ไม่ได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่เกิดความพึงพอใจ เขาก็ ไม่
อยากจะกระทําพฤติกรรมนันอี
้ ก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์จงึ เป็ นลักษณะทางจิตอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ บคุ คล
ยอมรับที่จะทํางานอย่างมานะบากบัน่ ฝ่ าฟั นอุปสรรค เพื่อที่จะให้ การทํางานหรื อการแก้ ปัญหาบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตน นอกจากนี ้ วิรัติ ปานศิลา (2542: 63)
อ้ างอิงจาก Atkinson (1978) ยังได้ กล่าวถึงความสําเร็ จในการทํางานของบุคคล ซึ่งสรุ ปได้ ว่าในการ
ทํางานใดๆ ก็ตาม การแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อความสําเร็ จในการทํางาน ขึ ้นอยู่กบั การตีค่าหรื อ
ผลประโยชน์ ที่ได้ รับจากการกระทํ า กล่าวคือ การเกิ ดแรงจูงใจที่ จะหลีกเลี่ยงความล้ มเหลว และ
อิทธิ พลขององค์ประกอบภายนอกก็เป็ นสถานการณ์ ที่ยวั่ ยุให้ อยากทํางานมากขึ ้น นัน่ คือพฤติกรรม
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การทํ างานจะมีประสิทธิ ภาพสูงหรื อตํ่า ก็ ขึน้ อยู่กับลักษณะบุคคลและสิ่งยั่วยุภายนอกเป็ นสําคัญ
นอกจากนัน้ วันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554: 61) ได้ ให้ ความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึง
้ ง หรื อเป็ นไปตามที่ตน
ความปรารถนาของนักเรี ยนที่จะทํางานหนึง่ ๆ ให้ สําเร็จลุลว่ ง ตามมาตรฐานขันสู
ตังเป
้ ้ าหมายไว้ โดยได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ เมื่อมีอปุ สรรคก็คดิ หาทางแก้ ไขโดยไม่ยอ่ ท้ อ
ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จิตลักษณะเดิมด้ านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาว่า
เหตุการณ์ หรื อปั ญหาต่างๆ ที่ตนกําลังประสบอยู่เป็ นงานที่นกั ศึกษาต้ องทําให้ สําเร็ จด้ วยตนเองเป็ น
หลัก โดยมีการคิดที่จะทํางานนันๆ
้ อย่างมุง่ มัน่ เพียรพยายาม ไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรคใดๆ คิดสร้ างสภาพ
เอื ้อที่จะทํางานให้ สําเร็ จ คิดป้องกันการเกิดปั ญหาซํ ้า จึงพยายามหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะให้ ผลดีในระยะ
ยาว รู้ สึกมีความสุข เมื่อคาดคิดว่าจะทํ างานได้ สําเร็ จ แต่ถ้าคาดคิดว่างานจะล้ มเหลว ก็ ร้ ู สึกเศร้ า
เสียใจแต่ไม่คิดท้ อถอย พร้ อมที่จะหาทางปรับปรุ งแผนการทํางานจนทํางานได้ อย่างสําเร็ จอย่างดีใน
ที่สดุ
การวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีงานวิจยั ที่ทําการวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์กับข้ าราชการและ
นักเรี ยนไทย เช่น งานวิจยั ของ บุญรับ ศักดิ์มณี (2532: 57) วิจยั เรื่ อง การเสริ มสร้ างจิตลักษณะเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมการทํางานราชการ ได้ สร้ างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ที่เป็ นแบบวัดประเภทมาตร
ประเมินรวมค่า โดยอาศัยแนวการวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของเฮอร์ แมน (Hermans) มีจํานวน 20 ข้ อ
พิสยั ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อเท่ากับ 2.75 – 7.45 แบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ .84 ต่อมา สุมิตตรา เจิมพันธ์ (2546) ได้ นําแบบวัดนี ้มาปรับปรุงใช้ แบบวัดประกอบด้ วยข้ อ
คําถาม 10 ข้ อ แต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มี
พิสยั คะแนนระหว่าง 10 -60 คะแนน พิสยั ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 5.27-7.87
และมีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .80 ต่อมาดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร
ม้ าคนอง (2547: 54) ได้ สร้ างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์เพื่อใช้ ถามครูในการทําวิจยั เรื่ อง ปั จจัยเชิงเหตุ
และผลของพฤติกรรมการพัฒนานักเรี ยนของครู คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา โดยได้ ปรับปรุ งมา
จากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของจินตนา บิลมาศ และคนอื่นๆ (2529) โดยปรับลดข้ อคําถามลง
เหลือ 10 ประโยค แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั ของ
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 7.51-10.94 และพิสยั ของความสัมพันธ์ภายในระหว่าง
รายข้ อกับแบบวัดอยู่ระหว่าง .35-.70 แบบวัดมีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าเท่ากับ .86
สําหรับ ธนะรัตน์ เก่งสกุล (2548: 44) ได้ นําแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จํานวน10 ข้ อ พิสยั ค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ อ (t - ratio) เท่ากับ 2.83-10.37 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .69
และจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2552: 39) ได้ นําแบบวัดของ บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) มาใช้ จํานวน 14
ข้ อ มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ อยูร่ ะหว่าง .32 ถึง .64 มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ
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.83 และพิสยั คะแนนอยู่ระหว่าง 44 ถึง 90 และชวนชัย เชื ้อสาธุชน (2552: 87) ได้ แก้ ไขดัดแปลงแบบ
วัดของ บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) เป็ นแบบวัดชนิดมาตราประเมินรวมค่า โดยแต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย
ประกอบ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” จํานวน 15 ข้ อ มีพิสยั ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (ค่า r) อยู่
ระหว่าง .50-.69 ค่า (t - ratio) ตังแต่
้ 5.61-9.87 มีพิสยั ของความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับ
แบบวัดอยู่ระหว่างรายข้ อกับแบบวัดอยู่ระหว่าง .47 ถึง .74 มีพิสยั คะแนนระหว่าง 15 - 90 คะแนน
และมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .90 และมีคา่ ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง ตังแต่
้
.66–.83 ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของงามตา วนินทานนท์ (2552) ซึง่
เป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรวัด 6 ระดับ ตังแต่
้
“จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” และพิสยั คะแนนอยูร่ ะหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มีงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ อง เช่น สุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545: 76-89) ได้ ศกึ ษาจิตลักษณะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับพฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 524 คน พบว่า นักเรี ยนที่
มีแรงจูงในใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีพฤติกรรมการเตรี ยมตัวก่อนเรี ยนมาก มีพฤติกรรมเหมาะสมขณะเรี ยนในชัน้
เรี ยนมาก มีพฤติกรรมเหมาะสมหลังเรี ยนมาก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ สงู กว่า
นักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ตํ่าพบในกลุ่มรวม โดยเฉพาะกลุ่มนักเรี ยนที่มีมารดามีการศึกษาตํ่า
ฐานันดร์ เปี ยศิริ (2545: 108) ศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่เข้ า
ร่วมโครงการห้ องเรี ยนสีเขียว ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 701 คน พบว่านักเรี ยนที่มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมประหยัดไฟฟ้ามาก มีพฤติกรรมใช้ ไฟฟ้าส่วนตัวอย่าง
ประหยัดมาก และมีพฤติกรรมประหยัดไฟฟ้าในครอบครัวมาก ซึง่ พบในกลุม่ รวม กลุม่ ที่มีภมู ิลําเนาใน
กรุ งเทพฯ กลุม่ นักเรี ยนที่บิดามีการศึกษามาก และกลุม่ นักเรี ยนที่มารดามีการศึกษามาก สําหรับใน
งานวิจยั ของมนูญ ภูขลิบเงิน (2547) เรื่ องปั จจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการ
ประหยัดของนักเรี ยนชันมั
้ ธยม ศึกษาตอนปลาย จํานวน 480 คน พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มากเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการประหยัดเวลา พฤติกรรมการประหยัด
ค่าใช้ จ่าย และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานมากกว่านักเรี ยนที่มีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์น้อยด้ วย ส่วน
งานวิจยั ของ ธนะรัตน์ เก่งสกุล (2548: 97, 121) พบว่า นักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู เป็ นผู้มีเจต
คติที่ดีต่อการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษา อังกฤษมากกว่านักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ตํ่า พบในกลุ่มรวม
และทุกกลุม่ ย่อย นอกจากนี ้ยังพบว่า ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เมื่อเข้ าทํานายร่วมกับตัวทํานายชุด
จิตลักษณะเดิมอีก 3 ด้ าน รวมเป็ น 4 ด้ าน สามารถทํานายเจตคติที่ดีต่อการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ภาษาอังกฤษได้ สงู สุดร้ อยละ 28.90 ในกลุม่ นักเรี ยนที่บิดามีการศึกษามาก โดยตัวแปรแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .41) ชุดทํานายเดียวกันนี ้สามารถทํานายเจต
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คติตอ่ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 23.4 ในกลุ่มนักเรี ยนที่มารดามีการศึกษามากด้ วย
โดยตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .45) งานวิจยั ของอภิรดี
โสภาพงศ์ (2547) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริ ยธรรมของเจ้ าหน้ าที่จดั เก็บรายได้ จํานวน
326 คน ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์เป็ นตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่1 ของชุดตัวทํานายรวม
ทังหมดของพฤติ
้
กรรมซื่อสัตย์ในงาน โดยร่วมกับตัวทํานายที่สําคัญอีก 3 ตัว สามารถทํานายได้ ร้อยละ
30.1
จากผลการวิจยั ที่ประมวลเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทําให้ พบว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
มาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมรักการเรี ยน พฤติกรรมการอ่าน มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริ ยธรรม
มีพฤติกรรมประหยัดไฟฟ้าในครอบครัว และมีพฤติกรรมการประหยัดมากกว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์น้อย ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้จึงคาดว่า นักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรม
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากกว่า นักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ตํ่า
สติสัมปชัญญะ กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ปั จ จุบัน เยาวชนหรื อ นัก ศึก ษาที่ ป ระมาทขาดสติ สัม ปชัญ ญะในสัง คมเพิ่ ม มากขึน้ จนน่ า
เป็ นห่วง เพราะเยาวชนที่กําลังจะเป็ นกําลังสําคัญของครอบครัว ของสังคม และของประเทศชาติ
ดังนันควรปลู
้
กฝั งให้ เยาวชนมีเป็ นผู้ที่มีสติสมั ปชัญญะ เนื่องจากเป็ นวัยที่ต้องศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ และคุณธรรม หากเยาวชนไม่ใส่ใจและไม่ขยันหมัน่ เพียรในการศึกษาเล่าเรี ยนหาวิชา
ความรู้ และไม่หมัน่ ฝึ กฝนอบรมตนให้ มีความรู้ ความสามารถ และกลับประมาทมัวเมาในชีวิตหลง
ฟุ้งเฟ้อตามเพื่อน หลงเที่ยวเตร่ เสเพล และหลงติดอบายมุขหรื อแหล่งบันเทิงเริ งรมย์ตา่ งๆ ในขณะที่ยงั
ต้ องขอเงินจากพ่อแม่ ยังเรี ยนไม่สําเร็ จ และยังไม่มีงานทํา นําชีวิตไปสู่ความเสื่อม เป็ นโทษและเป็ น
ความทุกข์เดือดร้ อนต่อๆ ไป เพราะโทษของการขาดสติสมั ปชัญญะจะส่งผลทําให้ ไม่ประสบผลสําเร็ จ
ุ . 2542: 2) โดย
ในชีวิต นําให้ ชีวิตตกตํ่า และดําเนินชีวิตไปในทางเสื่อมได้ (พระภาวนาวิสทุ ธิคณ
สติสมั ปชัญญะสามารถแบ่งตามลักษณะการประพฤติปฏิบตั ิที่สามารถตรวจสอบและสังเกตได้ ชดั เจน
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ 1) สติสมั ปชัญญะทางด้ านการพูด หมายถึง การระลึกได้ และรู้ตวั ในด้ าน
การพูดหรื อวจีกรรม 4 อย่าง คือ การไม่พดู เท็จโกหกหลอกลวง ไม่พดู จาส่อเสียด ไม่พดู คําหยาบ ไม่พดู
เพ้ อเจ้ อเหลวไหลไร้ สาระ เป็ นต้ น 2) สติสมั ปชัญญะทางด้ านความคิด หมายถึง การระลึกได้ และรู้ ตวั
ด้ านการคิด การประพฤติสุจริ ตทางใจ ไม่คิดพยายามเบียดเบียนใครไม่คิดร้ าย มุ่งเบียดเบียน หรื อ
เพ่งมองในแง่ที่ จะทํ าลาย ไม่คิดเบียดเบีย นปองร้ ายใครให้ ได้ รับความทุกข์ ทัง้ ทางกายและจิตใจ
เป็ นต้ น 3) สติสัม ปชัญ ญะทางด้ า นการกระทํ า หมายถึง การระลึกได้ แ ละรู้ ตัว ในด้ า นการกระทํ า
มีสติสมั ปชัญญะในการประพฤติตน คือ ไม่ประมาท มีความรอบคอบในการดําเนินชีวิต ดํารงตนให้ อยู่
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ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม ประกอบกายกรรมที่สุจริ ต มีความระลึกได้ ร้ ู ตวั ในการควบคุมการกระทํา
ความสุจริตทางกาย ทําสิง่ ที่ดีงามถูกต้ อง เป็ นต้ น
สติสมั ปชัญญะ หมายถึง ความระลึกได้ ความรู้ ตวั การควบคุมตนเองให้ มีความพร้ อม
มี ส ภาพตื่ น ฉับ ไวในการรั บ รู้ ทางประสาทสัม ผัส ในการตัด สิน และในการกระทํ า พฤติ ก รรมอย่ า ง
เหมาะสม บนพื ้นฐานของการสํารวจ รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ ละเอียดลออ ทําอะไร
มักไม่ผิดพลาด ไม่เผลอลืม รู้ จกั เหตุผล มีความยังคิ
้ ดและรู้ สึกรับผิดชอบ ความระลึกได้ ความรู้ ตวั ใน
้
อผิดพลาดในสิง่ ที่กระทํา ในถ้ อยคําพูด และในเรื่ อง
การดําเนินชีวิต ความสํานึกอยูเ่ สมอไม่พลังเผลอหรื
ที่คดิ (พระธงชัย จะริ บรัมย์. 2552: 5) นอกจากนี ้จิตติพร ไวโรจน์พิทยากร (2551: 40)ได้ ให้ ความหมาย
ของการมีสติสมั ปชัญญะว่า หมายถึง ความเชื่อและความรู้ สกึ ใน 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) หลงลืมขาด
สติ 2) รู้สาเหตุของผล 3) หลงผิดจากความเป็ นจริ ง และ 4) การคิดตริ ตรองหรื อ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สอดคลัองกับ งามตา วนินทานนท์. 2551:11- 12; อ้ างอิงจาก Gallup, 1998 กล่าวว่า ความสามารถที่
มนุษย์มีเหนือสัตว์โลกอื่น คือ การมีสงั กัปหรื อความคิดรวบยอดด้ านความเป็ นตน (Self Conception)
ซึง่ ประกอบด้ วย ความสามารถอย่างน้ อย 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การตระหนักรู้ถึงความต่อเนื่อง (Sense of
Continuity) บุคคลที่ตระหนักรู้ เกี่ยวกับตนจะรู้ สึกว่าความสนใจ เจตคติและค่านิยมของเขายังคง
เหมือนเดิม ในช่วงเวลาที่ผา่ นไปจากวันหนึง่ สูอ่ ีกวันหนึง่ จากสถานการณ์หนึง่ ไปยังอีกสถานการณ์หนึง่
ความคงที่ข้ามช่วงเวลาและสถานที่ของจิตลักษณะในตัวบุคคล ทําให้ เขาเห็นว่าเขาต่างจากคนอื่น
อย่างไร ก่อให้ เกิดความรู้สกึ เชื่อมโยงต่อเนื่องภายในตนเอง 2) การตระหนักรู้ถึงลักษณะที่เป็ นตัวแทน
เฉพาะบุคคล (Sense of Personal Agency) หมายถึง เมื่อบุคคลดําเนินการถึงระดับที่สามารถเข้ า
ควบคุมเหนื อสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ และมีความสามารถที่ จะคงลักษณะเฉพาะนัน้ ข้ ามช่วงเวลาจากอดีต
ปั จจุบนั ถึงอนาคต และ3) การตระหนักรู้ถึงเอกลักษณ์แห่งตน (Sense of Identity) หมายถึง การที่
บุคคลเรี ยนรู้และเข้ าใจกระบวนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างตนกับคนอื่น จนเกิดมุมมอง ความสนใจ เจตคติ
มองเห็นความเหมือนและความแตกต่างได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ก่อให้ เกิดการเปรี ยบเทียบและตระหนักรู้
ถึงลักษณะนิสยั ของตนที่ต่างไปจากคนอื่นชัดเจนขึ ้น ภายในกระบวนการพัฒนาสังกัปความเป็ นตน
(Self-concept) ของบุคคล มีลกั ษณะการรู้ การคิดที่ก่อตัวร่วมอยู่ในกระบวนการเดียวกันนี ้ นัน่ คือ การ
ตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) ใจ (Mind) และการมีสติ (Consciousness) เป็ นความสามารถ
ของบุคคลในการที่จะใช้ ประสบการณ์ชีวิตและสภาวะทางจิตของตนเพื่อให้ เข้ าใจถึงสิ่งที่คนอื่นรู้ รู้ ว่า
เขารู้ สกึ อย่างไรและรู้ว่าเขาต้ องการอะไร ในความหมายนี ้ ใจจึงมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับสภาวะทางจิต
(Mental state) และการรู้การคิดทางสังคม (Social Cognition) ซึง่ ช่วยให้ บคุ คลเข้ าใจและตัดสินใจใน
กระบวนการปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่นได้ อย่างถูกกาละและเทศะมากขึ ้น ลักษณะความเป็ นตนอีกส่วนหนึ่ง
ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะใกล้ เคียงกับใจ (Mind) คือ การมีสติ (Consciousness) เมื่อบุคคลมีสติร้ ู ตวั ว่าตนมี
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ความรู้ สกึ เหมือนหรื อต่างจากคนอื่นอย่างไร จะช่วยให้ เขาสามารถปฏิบตั ิต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมมาก
ขึ ้น
สรุ ปได้ ว่าสติสมั ปชัญญะ หมายถึง ความระลึกได้ ความรู้ ตวั การควบคุมตนเองให้ มีความ
พร้ อม มี ส ภาพตื่น ฉับ ไวในการรั บรู้ ทางประสาทสัม ผัส ในการตัดสิน และในการกระทํ า พฤติก รรม
อย่างเหมาะสม บนพืน้ ฐานของการสํารวจ รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ ละเอียดลออ
ทํ า อะไรมัก ไม่ผิ ดพลาด ไม่เ ผลอลื ม รู้ จัก เหตุผ ล มี ค วามยัง้ คิด และรู้ สึก รั บ ผิด ชอบ ความระลึก ได้
้
อผิดพลาดในสิ่งที่กระทํา ในคําพูด
ความรู้ ตวั ในการดําเนินชีวิต ความสํานึกอยู่เสมอไม่พลังเผลอหรื
และในเรื่ องที่คิด ดังนันการวิ
้
จยั นี ้จึงคาดว่า นักศึกษาที่มีสติสมั ปชัญญะมาก จะมีพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
มากกว่านักศึกษาที่มีสติสมั ปชัญญะน้ อย
จากการประมวลความหมายข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย กํ า หนดความหมายของตั ว แปรการมี
สติสมั ปชัญญะ หมายถึง ปริ มาณที่นกั ศึกษารายงานให้ ทราบเกี่ยวกับความเชื่อและความรู้ สกึ ใน 4
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การหลงลืม 2) ความหลงเชื่อที่ผิดจากความเป็ นจริ ง 3) ขาดสติและสมาธิ
ในการกระทําสิง่ ต่างๆ และ 4) การควบคุมสติและอารมณ์ ในช่วงที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
การวัดสติสัมปชัญญะ มีงานวิจยั ที่วดั การมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ อง เช่ น ในงานวิจัย ของจิ ตติพ ร ไวโรจน์ วิท ยาการ (2551:
54) ที่ ศึก ษา
สติสมั ปชัญญะของนักเรี ยน ได้ นําแบบวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และงามตา วนินทานนท์ (2551)
มาใช้ เป็ นการรายงานของนักเรี ยนเกี่ยวกับความเชื่อและความรู้สกึ ใน 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) หลงลืม
ขาดสติ 2) รู้สาเหตุของผล 3) หลงผิดจากความเป็ นจริ ง และ 4) การคิดตริ ตรองหรื อจดจ่อกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง มีจํานวน 11 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” พิสยั ค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ อของแบบวัดนี ้ อยู่ระหว่าง 2.35 ถึง 7.79 และพิสยั ของความสัมพันธ์ภายในระหว่างราย
ข้ อกับแบบวัดอยูร่ ะหว่าง .14 ถึง .38 แบบวัดนี ้มีพิสยั คะแนนระหว่าง 11-66 คะแนน โดยแบบวัดนี ้มีคา่
ความเชื่อมัน่ แบบแอลฟ่ าเท่ากับ .64
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ นําแบบวัดสติสมั ปชัญญะของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และงามตา
วนินทานนท์ (2551) มีจํานวน 11 ข้ อ ชนิดมาตรวัด 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” พิสยั ค่า
อํานาจจําแนกรายข้ อของแบบวัดนี ้อยู่ระหว่าง 2.35 ถึง 7.79 และพิสยั ของความสัมพันธ์ ภายใน
ระหว่างรายข้ อกับแบบวัดอยูร่ ะหว่าง .14 ถึง .38 แบบวัดนี ้มีพิสยั คะแนนระหว่าง 11-66
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างสติสัมปชัญญะ กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ปั จจุบนั ยังมี
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับสติสัม ปชัญญะยัง มี ไม่ม ากนัก และพบว่าได้ ง านวิ จัยของ จิ ตติพ ร ไวโรจน์
วิทยาการ (2551) ที่ ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุผลของพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยน
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในโรงเรี ย นที่ ป ระยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ผลวิ จั ย พบว่ า
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สติสมั ปชัญญะ เมื่อเข้ าทํานายร่ วมกับตัวทํานายชุดลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะตามสถานการณ์
และจิตลักษณะเดิม รวมเป็ น 15 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้
สูงสุดร้ อยละ 39.8 ในกลุม่ รวม โดยสติสมั ปชัญญะเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 4 (ค่าเบต้ าเท่ากับ
.20) และสามารถทํานายได้ ร้อยละ 36.8 ในกลุม่ ไม่เล่นเกมส์ โดยสติสมั ปชัญญะเป็ นตัวทํานายสําคัญ
ลําดับที่ 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .27) ของนักเรี ยน
จากผลการวิจัยสติสัมปชัญญะทํ าให้ พบว่า บุคคลที่ มีสติสัมปชัญญะมาก เป็ นผู้ที่ มี
พฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า บุคคลที่มีสติสมั ปชัญญะน้ อย ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้
จึงคาดว่า นักศึกษาที่มีสติสมั ปชัญญะสูง เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมากกว่า นักศึกษาที่มีสติ
สัมปชัญญะตํ่า
ความชอบเสี่ยงน้ อย กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
เยาวชนเป็ นวัยที่ชอบสิ่งท้ าทาย เสี่ยงต่ออันตรายหรื อความสูญเสีย เป็ นจิตลักษณะที่นํา
บุคคลไปสู่การมีภมู ิค้ มุ กันตนน้ อย เนื่องจากเยาวชนที่ชอบเสี่ยง มักเป็ นคนที่ต้านทานการยัว่ ยุได้ น้อย
ไม่ว่ า จะเป็ นการยั่ว ยุจ ากความคิ ด ความรู้ สึก ภายในตน และการยั่ว ยุจ ากสถานการณ์ ภ ายนอก
ความชอบเสี่ยงของบุคคลมักปรากฏเพิ่มขึ ้นอย่างคงที่เรื่ อยๆ จนกระทัง่ บุคคลเข้ าสู่วยั ผู้ใหญ่ (จิตติพร
ไวโรจน์พิทยากร. 2551: 33; อ้ างอิงจาก Rivers; Reyna; & Mills. 2008) โดยเยาวชนเป็ นวัยที่เป็ นช่วง
หัวเลี ้ยวหัวต่อ และพร้ อมที่จะที่จะทําให้ สิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้ คาดถึงผลที่จะตามมาอุมาพร ตรังคสมบัติ
(2549) ได้ มีการศึกษาถึงพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น: ความชุกและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง วัยรุ่นเหล่านี ้เคยวิวาท
ชกต่อย การพกอาวุธปื น การใช้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การเที่ยวสถานเริงรมย์ การมีเพศสัมพันธ์ การขับ
รถผาดโผน การสูบบุหรี่ การใช้ ยาเสพติด เช่น ยาบ้ า กัญชา สารระเหย เฮโรอีน เป็ นต้ น และยังพบอีก
้ อายุยงั น้ อย เช่น การขับขี่มอเตอร์ ไซค์แข่งขันกันใน
ว่าแนวโน้ มในปั จจุบนั เยาวชนเริ่ มกระทําผิดตังแต่
ยามวิกาล การทะเลาะวิวาททังในและระหว่
้
างสถานศึกษา การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร โดยไม่มี
ทําแท้ ง ติดเอดส์ เป็ นต้ น ซึง่ ปั ญหาเหล่านี ้ล้ วน เป็ นสาเหตุ
การป้องกัน อันเป็ นสาเหตุของการตังครรภ์
้
สําคัญของการต้ องออกจากโรงเรี ยนกลางคัน รวมถึงยังมีวยั รุ่ นอีกเป็ นจํานวนมากที่แม้ ไม่ได้ เกี่ยวข้ อง
กับยาเสพติดร้ ายแรง แต่พบว่ามีการสูบบุหรี่ และดื่มสุราซึง่ อาจกลายเป็ นแนวโน้ มที่จะนําไปสูก่ ารเริ่มใช้
ยาเสพติดให้ โทษ รวมถึงยังเป็ นอันตรายต่อสุขภาพและมีผลเสียต่อการศึกษาเล่าเรี ยนเช่นเดียวกับ
งามตา วนินทานนท์ (2551: 15 ) กล่าวว่าความชอบสิ่งท้ าทาย เสี่ยงต่ออันตรายหรื อความสูญเสีย
แต่ถ้ารอดจะได้ ผลตอบแทนมากมาย เป็ นนิสยั ในสายเลือดของมนุษย์มาช้ านานแล้ ว การชอบความท้ า
ทายเป็ นจิตลักษณะที่นําบุคคลไปสู่การมีภูมิค้ มุ กันตนน้ อย เนื่องจากบุคคลที่ชอบเสี่ยง มักเป็ นคนที่
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ต้ านทานการยัว่ ยุได้ น้อย ไม่ว่าจะเป็ นการยัว่ ยุจากความคิด ความรู้ สึกภายในตน และการยัว่ ยุจาก
สถานการณ์ ภายนอก โดยวัยรุ่ นเป็ นวัยที่ชอบความเสี่ยงมากกว่าบุคคลวัยอื่นๆ เนื่องจากเป็ นวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงทังทางร่
้
างกายและจิตใจ ซึ่งมักพบว่ามีวยั รุ่ นชอบทําพฤติกรรมเสี่ยงในโอกาสต่างๆ
และบางคนประเมินผลลัพธ์ของการกระทําตํ่ากว่าความเป็ นจริ ง จึงทําให้ เกิดผลเสียแก่ตนเอง เช่น การ
พาตัวเข้ าไปยุง่ เกี่ยวกับสารเบื ้องต้ น เช่น บุหรี่ สุรา ความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อโรคทางเพศสัมพันธ์ ความ
เสี่ยงต่อการกระทําต่อผู้อื่นอย่างรุนแรง เป็ นต้ น
ในความหมายความชอบเสี่ยง ของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์. (2540:
15) หมายถึง ปริ มาณการรับรู้ และความรู้ สกึ ชอบหรื อพอใจในการแสดงพฤติกรรมที่ตน 1) เห็นว่าจะ
้
นอันตรายแก่
เกิดผลดีกบั ตนในอนาคต แต่ความจริ งไม่เป็ นเช่นนัน้ 2) ตระหนักว่าพฤติกรรมนันจะเป็
ตนได้ ตามความเป็ นจริ ง แต่ต้องการความตื่นเต้ น ท้ าทาย สนุก หรื อพฤติกรรมนัน้ อาจบรรลุเป้าหมาย
ได้ ยากถ้ าไม่คิดเสี่ยง และ 3) มีความพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ เนื่องจากหวังในรางวัล หรื อ
การยอมรับจากผู้อื่น หรื อเคยทําพฤติกรรมเหล่านัน้ สําเร็ จ หรื อเคยเห็นผู้อื่นทําสําเร็ จมาแล้ วในอดีต
สําหรับทองพูล บัวศรี (2550: 7) ได้ ให้ ความหมายของความชอบเสี่ยง หมายถึง การแสดงความตื่นเต้ น
การท้ าทาย การโอ้ อวด ในพฤติกรรมที่เสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การเกี่ยวข้ องกับอบายมุข การแข่งขัน
มอเตอร์ ไซค์ ที่ไม่คํานึงถึงความปลอดภัย การรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัย เป็ นต้ น และจิตติพร
ไวโรจน์วิทยาการ (2551: 39) ให้ ความหมายว่า เป็ นการรับรู้และความรู้สกึ ชอบหรื อพอใจในการแสดง
พฤติกรรมที่ ตน 1) เห็นว่าจะเกิ ดผลดีกับตนในอนาคต แต่ความจริ งไม่เ ป็ นเช่ นนัน้ 2) ตระหนักว่า
พฤติกรรมนันจะเป็
้
นอันตรายแก่ตนได้ ตามความเป็ นจริ ง แต่ต้องการความตื่นเต้ น ท้ าทาย สนุก หรื อ
พฤติกรรมนัน้ อาจบรรลุเป้าหมายได้ ยากถ้ าไม่คิดเสี่ยง และ 3) มีความพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรม
้ าเร็ จ หรื อ
เหล่านัน้ เนื่องจากหวังในรางวัล หรื อการยอมรับจากผู้อื่น หรื อเคยทําพฤติกรรมเหล่านันสํ
เคยเห็นผู้อื่นทําสําเร็ จมาแล้ วในอดีต
ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จิตลักษณะเดิมด้ านความชอบเสี่ยงน้ อย หมายถึง ลักษณะทางจิตใจของ
บุคคลที่แสดงถึงความชอบหรื อพอใจใน 4 องค์ประกอบ คือ และ(1) ความพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรม
เหล่านัน้ เนื่องจากหวังในรางวัล หรื อการยอมรับจากผู้อื่น หรื อเคยทําพฤติกรรมเหล่านันสํ
้ าเร็ จ หรื อ
เคยเห็ น ผู้อื่น ทํ า สํ า เร็ จ มาแล้ ว ในอดีต (2) การตระหนัก ว่า พฤติกรรมนัน้ จะเป็ นอัน ตรายแก่ ต นได้
แต่ต้องการความตื่นเต้ น ท้ าทาย สนุก หรื อพฤติกรรมนัน้ อาจบรรลุเป้าหมายได้ ยากถ้ าไม่คิดเสี่ยง
(3) การหวัง ผลดี ที่ จ ะเกิ ด ขึน้ กับ ตนในอนาคต จึง คิดที่ จ ะเสี่ ย งเนื่ อ งจากเป็ นนิ สัย เดิ ม หรื อ คิด ที่ จ ะ
หลีกเลี่ยง เพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ ้น
การวัดความเสี่ยงน้ อย ได้ มีผ้ สู ร้ างแบบวัดความเสี่ยงน้ อย โดยนักวิจยั ในโครงการวิจยั
แม่บท: การวิจยั และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็ น
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ผู้สร้ างแบบวัดนี ้ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และงามตา วนินทานนท์. 2545: 18) โดยได้ ให้ ความหมาย
ความชอบเสี่ยง หมายถึง การที่ตนรับรู้และความรู้สกึ ชอบหรื อพอใจในการแสดงพฤติกรรมที่ตน 1) เห็น
้
นอันตราย
ว่าจะเกิดผลดีกบั ตนในอนาคต แต่ความจริงไม่เป็ นเช่นนัน้ 2) ตระหนักว่าพฤติกรรมนันจะเป็
แก่ตนได้ ตามความเป็ นจริ ง แต่ต้องการความตื่นเต้ น ท้ าทาย สนุก หรื อพฤติกรรมนันอาจบรรลุ
้
เป้าหมายได้ ยากถ้ าไม่คิดเสี่ยง และ3) มีความพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ เนื่องจากหวังใน
้ าเร็จ หรื อเคยเห็นผู้อื่นทําสําเร็จมาแล้ ว
รางวัล หรื อการยอมรับจากผู้อื่น หรื อเคยทําพฤติกรรมเหล่านันสํ
ต่อมาทองพูล บัวศรี (2550: 51) ได้ สร้ างแบบวัดความชอบเสี่ยง จํานวน 12 ข้ อ แต่ละประโยคมีมาตร
6 หน่วยประกอบ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั ของค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่
ระหว่าง 3.86–9.01 และพิสยั ของความสัมพันธ์ ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัดอยู่ระหว่าง .20-.51
แบบวัดมีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .70 และจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551:
49) ได้ นําแบบวัดความเสี่ยงน้ อยของดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์ (2545) นํามาใช้
ในงานวิจยั จํานวน 10 ข้ อ แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มี
พิสยั ของค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 3.32 – 5.68 และพิสยั ของความสัมพันธ์
ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัดอยูร่ ะหว่าง .63-.81 แบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
เท่ากับ .60 และยิ่งไปกว่านันดุ
้ จเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์ (2551) ได้ สร้ างแบบวัด
ความชอบเสี่ยงของนักศึกษา ในการวิจยั เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดทางจิตแบบพหุมิติด้านการมีภมู ิค้ มุ กัน
ตน สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ จํานวน 12 ข้ อ เป็ นแบบวัดชนิดมาตรวัด 6 หน่วย ตังแต่
้
“จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย มีพิสยั ของค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 2.75–8.22 ซึง่ ใน
งานวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบวัดความชอบเสี่ยงของนักศึกษา ของดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา
้
วนินทานนท์ (2551) นํามาใช้ ในงานวิจยั มีจํานวน 12 ข้ อ เป็ นแบบวัดชนิดมาตรวัด 6 หน่วย ตังแต่
“จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย มีพิสยั ของค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 2.75–8.22 เพื่อ
นํามาใช้ วดั ความชอบเสี่ยงน้ อยของนักศึกษา
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างความชอบเสี่ยงน้ อย กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ปั จจุบนั
ยัง มี ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สติ สัม ปชั ญ ญะยัง มี ไ ม่ ม ากนั ก และพบว่ า ได้ งานวิ จั ย ของจิ ต ติ พ ร
ไวโรจน์วิทยาการ (2551: 113-114) ที่ศกึ ษาปั จจัยเชิงเหตุผลของพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ในโรงเรี ยนที่ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลวิจยั พบว่า
ความชอบเสี่ยงน้ อย ร่ วมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์ อีก 2 ด้ านรวมเป็ น 3 ด้ าน
สามารถทํานายพฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้ อยละ 12.3 ในกลุม่ รวม
โดยความชอบเสี่ยงน้ อยเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1(ค่าเบต้ าเท่ากับ .34) ของนักเรี ยน และทองพูล
บัวศรี (2550: 113-114) ที่ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างการฝึ กอบรม ครอบครัวและ
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จิตลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับความพร้ อมที่จะปรับตัวเป็ นคนดีของเยาวชนกระทําผิดในบ้ าน กาญจนา
ภิเษก ผลวิจัยพบว่าประเภทศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ
ความสัมพันธ์ กบั บิดามารดา ร่ วมกันสามารถทํานายพฤติกรรมความชอบเสี่ยงน้ อยได้ ร้อยละ 10.6
ในกลุม่ รวม
จากการประมวลผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น สรุปได้ วา่ ผู้ที่มีความชอบเสี่ยงน้ อยสูง เป็ นผู้มี
พฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาก และมีความพร้ อมที่จะปรับตัวเป็ นคนดี
ดังนัน้ ในงานวิจัยนี ้ จึงคาดว่านักศึกษาที่มีความชอบเสี่ยงน้ อยสูง จะมีพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมากกว่า
นักศึกษาที่มีความชอบเสี่ยงน้ อยตํ่า
จิตลักษณะตามสถานการณ์ กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
สาเหตุในการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ตามรู ปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์ นิยม (Interactionism
Model) กล่าวถึงกลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะที่เป็ นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ 2 กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งคือจิตลักษณะตามสถานการณ์หรื อการปฏิสมั พันธ์ แบบในตน (Organismic Interaction)
ซึ่ ง เป็ นลัก ษณะทางจิ ต ของบุ ค คลที่ เ กิ ด จากปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งจิ ต ลัก ษณะเดิ ม ของบุ ค คลกั บ
สถานการณ์ ปัจจุบนั ที่บุคคลเผชิญอยู่ เป็ นจิตลักษณะที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ หรื อ
เป็ นจิตลักษณะที่ อยู่ภายใต้ อิทธิ พลของสถานการณ์ จิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่คาดว่ามีความ
เกี่ยวข้ องอย่างสําคัญกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ของนักศึกษามี 2 ด้ าน คือ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
และการรับรู้คณ
ุ ความดี
เจตคติท่ ดี ตี ่ อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
เจตคติมีอิทธิพลที่สําคัญต่อพฤติกรรมในทางจิตวิทยาและเป็ นสาเหตุให้ บคุ คลมีพฤติกรรมใน
วิถีทางที่แน่นอน เนื่องจากเจตคติมีความเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพการรับรู้ และแรงจูงใจของบุคคล
สุชาดา นิภานันท์ (2548: 114) นอกจากนี ้ เจตคติเป็ นจิตลักษณะที่เกิดจากการรู้คิด เชิงประเมินค่า
เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดทํานองประโยชน์หรื อโทษของบุคคล ทําให้ มีความรู้สกึ โน้ มเอียงไปทางชอบ หรื อ
้ รวมทังความพร้
้
อมที่จะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่างอันเป็ นผลสืบเนื่อง
พอใจมากถึงน้ อยต่อสิ่งนันๆ
จากการเห็นประโยชน์หรื อพอใจต่อสิ่งนัน้ งามตา วนินทานนท์. (2535: 215) เจตคติประกอบสําคัญ
3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบทางการรู้คิด (Cognitive Component) หมายถึง การรู้การคิด
ความเชื่อ ตลอดจนข้ อสนเทศทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุทางเจตคติ เจตคติของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ต้ องประกอบด้ วยความรู้เกี่ยวกับสิ่งนันเป็
้ นอันดับแรก และเป็ นความรู้ ว่า สิ่งนันมี
้ คณ
ุ หรื อมีโทษมาก
น้ อยเพียงใด เป็ นความรู้หรื อความเชื่อถือที่ใช้ ประเมินค่าได้ 2) องค์ประกอบทางความรู้สกึ (Affective
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Component) องค์ประกอบนี ้เป็ นส่วนสําคัญที่สดุ ของเจตคติ หมายถึง ความรู้ สกึ ชอบหรื อไม่ชอบ
พอใจหรื อไม่พอใจ ความรู้ สกึ นี ้จะเกิดขึ ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อบุคคลมีความรู้ เกี่ยวกับคุณหรื อโทษของ
สิ่งนันแล้
้ วบุคคลจะต้ องมีความรู้ ว่าสิ่งใดดีหรื อไม่ดี ก่อนที่เขาจะมีความรู้ สึกชอบหรื อไม่ชอบสิ่งนัน้
องค์ประกอบทางความรู้สกึ ยังสอดคล้ องกับองค์ประกอบทางการรู้คดิ ด้ วย กล่าวคือ ถ้ าบุคคลรู้เกี่ยวกับ
้
ดีก็ย่อมจะไม่ชอบไม่พอใจ
สิ่งหนึ่งในทางดีก็ย่อมจะเกิดความรู้ สึก แต่ถ้ารู้ เกี่ยวกับสิ่งนันในทางไม่
3) องค์ประกอบทางการพร้ อมกระทํา (Action Tendency Component) หมายถึง การที่บคุ คลมีความ
พร้ อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริ ม สิ่งที่เขาชอบ พอใจ และพร้ อมที่จะทําลาย หรื อเพิกเฉยต่อสิ่งที่
้ ว
เขาไม่ชอบ ไม่พอใจ เมื่อบุคคลมีความรู้ เชิงประเมินค่า และมีความรู้ สกึ ชอบหรื อไม่ชอบสิ่งนันแล้
สิ่งที่สอดคล้ องกันซึง่ ติดตามมาคือ ความพร้ อมที่จะกระทําการให้ สอดคล้ องกับความรู้ สกึ ของตนต่อ
สิง่ นันด้
้ วย ดังนัน้ การรายงานถึงความพร้ อมในการปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ จึงเป็ นเครื่ องสะท้ อนให้ เข้ าใจ
เจตคติของบุคคลได้ ด้วยองค์ประกอบทัง้ 3 ประการของเจตคติมีลกั ษณะสําคัญหลายประการต่างๆ
กัน แต่ลกั ษณะที่เป็ นสามัญในองค์ประกอบทัง้ 3 ซึง่ นักจิตวิทยาสังคมนิยมวัดคือ ทิศทาง และปริ มาณ
ขององค์ประกอบนันๆ
้ ทิ ศทาง (direction) หมายถึง การประเมินค่าการรู้ การรู้สกึ และการพร้ อม
กระทําไปในด้ านที่เป็ นบวกหรื อลบ เช่น เกี่ยวกับองค์ประกอบทางการรู้ สามารถวัดได้ ว่าบุคคลมี
ความรู้ในประเด็นที่ต้องการวัดในทางที่ว่า สิ่งนันดี
้ หรื อเลว ส่วนองค์ประกอบทางการรู้สกึ สามารถวัด
้
อลบ คือ ในทางชอบและพอใจ หรื อไม่ชอบ ไม่พอใจ
ว่าบุคคลมีความรู้สกึ ต่อสิ่งนันไปในทางบวกหรื
ส่วนองค์ประกอบทางการพร้ อมกระทํา สามารถวัดได้ ว่าบุคคลพร้ อมที่จะกระทําต่อสิ่งนันในทางบวก
้
หรื อลบ ซึง่ ทางบวกหมายถึง การพร้ อมที่จะให้ การสนับสนุนหรื อช่วยเหลือ ส่วนทางลบ หมายถึง
การพร้ อมที่จะทําลายหรื อขัดขวางความเจริ ญของสิ่งนัน้ ปริ มาณ (magnitude) หมายถึง ความเข้ มข้ น
หรื อปริ มาณความรุ นแรงของเจตคติไปในทิศทางบวกหรื อลบ กล่าวคือ บุคคลอาจมีเจตคติตอ่ สิ่งหนึ่ง
อย่างรุนแรงมากและต่ออีกสิ่งหนึ่งเพียงเบาบาง ทังนี
้ ้ย่อมขึ ้นอยู่กบั ความสําคัญของสิ่งนัน้ หรื อขึ ้นอยู่
กับความพัวพันของบุคคลกับเรื่ องนัน้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2531: 5-8)
เจตคติ (Attitude) หมายถึง แนวโน้ มของการกระทําที่หนั เหเข้ าหาหรื อถอยหนีวตั ถุ ความคิด
รวบยอดหรื อสถานการณ์ต่างๆ เป็ นความพร้ อมก่อนที่จะตัดสินใจให้ ตอบสนองต่อลักษณะของวัตถุ
ความคิดรวบยอดหรื อสถานการณ์ที่ตวั เขาเข้ าไปเกี่ยวข้ องหรื อเป็ นความโน้ มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
สนองตอบต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อสิ่งเร้ า ซึง่ อาจจะเป็ นได้ ทงคน
ั ้ วัตถุสิ่งของ หรื อความคิด(Ideas) เจตคติ
อาจจะเป็ นบวกหรื อลบ ถ้ าบุคคลมีเจตคติบวกต่อสิ่งใดก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่งนัน้ ถ้ ามีเจต
คติลบก็จะหลีกเลี่ยง เจตคติเป็ นสิ่งที่จะเรี ยนรู้ และเป็ นการแสดงออกของค่านิยมและความเชื่อของ
บุคคล (สุรางค์ โค้ วตระกูล. 2541: 246) สําหรับ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553: 89) ได้ ให้ ความหมาย
ของเจตคติ คือ ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษ ความรู้ สกึ ชอบและไม่ชอบสิ่งต่างๆ ของบุคคล
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รวมทังความพร้
้
อมที่จะกระทําพฤติกรรมนันๆ
้ และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 4-9) ให้ ความหมาย
ของเจตคติ ว่าหมายถึง ความรู้ สึกที่แสดงออกมาอย่างมัน่ คงต่อบุคคลหรื อสถานการณ์ต่างๆ ใน
2 ลักษณะ คือ มีทิศทาง (Direction) บวกหรื อลบ ดีหรื อเลว และปริ มาณ (Magnitude) เป็ นความ
เข้ มข้ นหรื อความรุ นแรง ซึง่ บุคคลอาจจะมีเจตคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างรุ นแรง และมีเจตคติตอ่ อีกสิ่ง
หนึ่งเบาบางซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ความสําคัญของสิ่งเหล่านันด้
้ วย และแมคไกวร์ (วิรัติ ปานศิลา. 2542: 7;
อ้ างอิงจาก McGuire. 1969: 155-156) กล่าวว่า องค์ประกอบของเจตคติ ประกอบด้ วย 1) ความรู้เชิง
ประมาณค่า (Cognitive Component) หมายถึง การที่บคุ คลรับรู้เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของหรื อเหตุการณ์
ต่างๆ รวมทังความเชื
้
่อของบุคคลต่อสิง่ นันว่
้ าดี มีประโยชน์หรื อเลวมีโทษมากน้ อยเพียงใด2) ความรู้สกึ
พอใจ (Affective Component) หมายถึง ความรู้สกึ ของบุคคลต่อสิง่ หนึง่ สิง่ ใด จะเกิดโดยอัตโนมัติและ
สอดคล้ องกับความรู้เชิงประมาณค่าเกี่ยวกับสิง่ นันๆ
้ ด้ วย และ 3) การมุ่งกระทํา(Behavioral Intention
Component) หมายถึง ความโน้ มเอียงหรื อความพร้ อมที่บคุ คลจะแสดงพฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับ
ความรู้สกึ ของตน ซึง่ จะเห็นได้ ว่า การที่บคุ คลมี เจตคติ ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างกัน ก็เนื่องมาจากบุคคล
มีความเข้ าใจ มีความรู้ สึก หรื อมีแนวความคิดแตกต่างกันนันเอง
้
ดังนันส่
้ วนประกอบทางด้ าน
ความคิด หรื อ ความรู้ ความเข้ าใจ จึงนับได้ ว่าเป็ นส่วนประกอบขันพื
้ ้นฐานของเจตคติและส่วน
้
ประกอบนี ้ จะเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กบั ความรู้ สึกของบุคคล อาจออกมาในรู ปแบบแตกต่างกัน ทังใน
ทางบวกและทางลบ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และการเรี ยนรู้ กล่าวโดยสรุป เจตคติ เป็ นเรื่ องของจิตใจ
ท่าที ความรู้สกึ นึกคิด และความโน้ มเอียงของบุคคล ที่มีตอ่ ข้ อมูลข่าวสาร และการเปิ ดรับรายการกรอง
สถานการณ์ที่ได้ รับมา ซึง่ เป็ นไปได้ ทงเชิ
ั ้ งบวกและเชิงลบ เจตคติมีผลให้ มีการแสดงพฤติกรรมออกมา
จะเห็นได้ ว่า เจตคติ ประกอบด้ วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู้ สึกนันออกมาโดยทาง
้
พฤติกรรม นอกจากนี ้ วันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554: 69) ได้ ให้ ความหมายของเจตคติ หมายถึง ลักษณะ
ทางจิตของบุคคลที่ประกอบด้ วยการรู้การคิดเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ความรู้สกึ
ชอบ พอใจ ไม่ชอบ ไม่พอใจ และความพร้ อมที่จะกระทําต่อบุคคลหรื อสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปในทิศทางด้ าน
บวกหรื อด้ านลบและในปริ มาณความรุ นแรงที่สอดคล้ องกับการรับรู้ การคิดถึงประโยชน์และโทษ และ
ความรู้สกึ ของบุคคลนัน้
ดังนันเจตคติ
้
ที่ดีตอ่ พฤติกรรม สามารถสรุ ปได้ ว่าเป็ นลักษณะทางจิตของบุคคลที่ประกอบด้ วย
การรู้การคิดเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ความรู้สกึ ชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ
และความพร้ อมที่จะกระทําพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี 3 ด้ าน (การรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ การใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม และการสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี) ไปในทิศทางด้ านบวกหรื อลบและในปริ มาณความ
รุนแรงที่สอดคล้ องกับการรับรู้การคิดถึงประโยชน์และโทษ และความรู้สกึ ของบุคคล
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การวัดเจตคติท่ ดี ีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ในงานวิจยั ของ ทวีศกั ดิ์ บุญทน (2534: 46) ได้
สร้ างแบบวัดเจตคติต่อการอ่านของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยกําหนดความหมายไว้ ว่า
ความรู้ สึก และความคิดเห็นในทางบวกและลบ ของนักเรี ยนที่มีต่อการอ่านแบบวัดประกอบด้ วยข้ อ
คําถามจํานวน 20 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประเมิน 4 หน่วย คือ “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” , “เห็นด้ วย” , “ไม่เห็น
ด้ วย” และ “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” แบบวัดนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .99 ส่วน บุญตา นันทวะกุล (2546:
45) ศึกษาพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยสร้ างแบบวัดเจตคติตอ่ การอ่าน
ประกอบด้ วยประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับเจตคติตอ่ พฤติกรรมการอ่านใน 3 องค์ประกอบ มีจํานวนข้ อ
คําถาม 11 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” พิสยั คะแนนอยู่
ระหว่าง 11-66 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (Item Total Correlation) อยูร่ ะหว่าง .20-.58 และค่า
ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .75 ในงานวิจยั ของ อุบล เลี ้ยววาริ ณ (2549: 91) สร้ าง
แบบวัดเจตคติตอ่ การอ่านของนักเรี ยนประถมศึกษาในช่วงชันที
้ ่ 2 ผู้วิจยั วัดที่ปริ มาณการเห็นประโยชน์
มาก โทษน้ อยของการอ่านหนังสือ มีความรู้สกึ พอใจที่ได้ กระทําพฤติกรรมการอ่าน และแนวโน้ มหรื อ
ความมุ่งกระทําพฤติกรรมการอ่านหนังสือด้ วยตนเอง มีข้อจํานวน 14 ข้ อแต่ละข้ อมีมาตรวัด 6 หน่วย
ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสยั คะแนนอยูร่ ะหว่าง 14–84 คะแนนพิสยั ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ
(t - ratio) อยู่ระหว่าง 3.65-12.34 มีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .76 สําหรับ
งานวิจยั ของจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) สร้ างแบบวัดเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็ นแบบวัดความรู้ สกึ นึกคิดของนักเรี ยนในการพิจารณาประเมินประโยชน์และหรื อโทษของ
การปฏิบตั ติ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การมีความรู้สกึ พึงพอใจในการที่จะปฏิบตั ติ ามหลักหรื อวิธีการที่
เป็ นแนวทางในหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง แบบวัดนี ้มีจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” พิสยั ค่า
อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) ของแบบวัดนี ้อยู่ระหว่าง 4.66 ถึง 10.18 และพิสยั ของความสัมพันธ์
ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัด (Item Total Correlation) อยู่ระหว่าง .35 ถึง .58 มีพิสยั คะแนน
ระหว่าง 10–60 คะแนน มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .81 และวันวิสา สรี ระศาสตร์
(2554: 101-102) ได้ สร้ างแบบวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และเป็ นแบบวัด
ประเภทมาตรวัดประเมินร่ วมค่า แต่ละประโยคมีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย”
จํานวน 20 ข้ อ แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนของแบบวัดอยู่ระหว่าง 63 ถึง 116 คะแนน ค่าอํานาจจําแนก
รายข้ ออยู่ระหว่าง .22 ถึง .56 ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .77 ในการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจัยได้ ใช้ ขอบเขตนี ้ ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยจะใช้ ขอบเขตการวัดเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต อย่า งสร้ างสรรค์ แ ละปลอดภัย ของวัน วิ สา สรี ร ะศาสตร์ (2554) มาเป็ นแนวทางหนึ่ง
ประกอบการสร้ างข้ อ ความ ซึ่ง แบบวัดนี ผ้ ้ ูวิจัย เป็ นผู้สร้ างขึน้ เป็ นแบบวัดเกี่ ย วกับ การที่ นัก ศึก ษา
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รายงานตนว่าลักษณะทางจิตของตนที่ประกอบด้ วยการรู้การคิดเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเรื่ องใด
เรื่ องหนึง่ ความรู้สกึ ชอบ พอใจ ไม่ชอบ ไม่พอใจ และความพร้ อมที่จะกระทําต่อบุคคลหรื อสิง่ หนึ่งสิ่งใด
ไปในทิศทางด้ านบวกหรื อด้ านลบและในปริ มาณความรุ นแรงที่สอดคล้ องกับการรับรู้ การคิดถึง
ประโยชน์และโทษ และความรู้ สึกของบุคคล วัดโดยแบบวัดที่มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินรวมค่า มี
มาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย”
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างเจตคติท่ ดี ีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี กับพฤติกรรมใฝ่ รู้
ใฝ่ ดี มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ในงานวิจยั ของ ศิริกลุ กลิ่นทอง (2549: 117-178) ศึกษาปั จจัยทางจิต
สังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานของข้ าราชการที่เข้ าร่วมโครงการการเรี ยนรู้ ตามรอยพระยุคล
บาท กลุม่ ตัวอย่างคือ ข้ าราชการที่เข้ าร่ วมและไม่เข้ าร่ วมโครงการการเรี ยนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท
จํานวน 485 คน โดยกําหนดความหมาย ตัวแปรเจตคติที่ดีตอ่ โครงการการเรี ยนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ไว้ ว่าหมายถึง ข้ าราชการคิดว่าโครงการมีประโยชน์ หรื อไร้ ประโยชน์ มีความรู้ สึกชอบหรื อไม่ชอบ
โครงการฯ และมีแนวโน้ มหรื อพร้ อมที่จะมีพฤติกรรมส่งเสริ มหรื อต่อต้ านโครงการฯ ผลวิจยั พบว่า
ตัวแปรเจตคติที่ดีตอ่ โครงการฯเมื่อเข้ าทํานายร่วมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และ
จิตลักษณะตามสถานการณ์อีก 10 ด้ าน รวมเป็ น 11 ด้ าน สามารถทํานายพฤติกรรมคลายเครี ยดตาม
แนวพุทธได้ ร้อยละ 47.70 ในกลุม่ ข้ าราชการที่ไม่ได้ สงั กัดกระทรวงเกษตรฯ โดยเจตคติที่ดีตอ่ โครงการฯ
เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .25) สําหรับงานวิจยั ของอนรรฆนงค์ เรี ยบร้ อยเจริ ญ
(2549: 121, 125) พบว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการป้องกันการคุกคามทางเพศ เมื่อเข้ าทํานาย
ร่ วมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม อีก 4 ตัวแปร รวมเป็ น 5 ตัวแปร สามารถร่วมทํานายพฤติกรรม
การแสดงออกอย่างเหมาะสมได้ เพียงลําพังตัวแปรเดียว (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .29-.48) ใน 3 จาก 14
กลุ่มย่อยทังหมด
้
โดยมีปริ มาณการร่ วมทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 10.4–24.1 และในตัวทํานายชุด
เดียวกัน สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมป้องกันตนได้ เพียงลําพังตัวแปรเดียว (ค่าเบต้ าอยู่ระหว่าง .51 .54) ใน 2 จาก 14 กลุม่ ย่อยที่ศกึ ษา (ได้ แก่ กลุม่ นักเรี ยนที่บิดามีการศึกษามาก และนักเรี ยนที่ไม่มี
พี่น้องเพศหญิง) โดยมีปริ มาณการร่ วมทํานายอยู่ระหว่าง 27.9–31.3 ผลงานวิจยั ดังกล่าวสอดคล้ อง
กับผลวิจยั ของ ในงานวิจยั ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2529: 61-63) ที่ได้ วิจยั ไว้ ก่อนหน้ านี ้
หลายปี ในส่วนของผลวิจยั ที่เกี่ยวกับการส่งเสริ มในครอบครัวกับนิสยั รักการอ่านของนักเรี ยนวัยรุ่ น
พบว่า นักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อการควบคุมสื่อมวลชนของผู้ปกครองมาก เป็ นผู้ชอบอ่านสิ่งพิมพ์ที่มี
ประโยชน์มากกว่านักเรี ยนลักษณะตรงข้ าม (ค่าอาร์ ในกลุม่ รวมเท่ากับ .39 ) ผลงานวิจยั ดังกล่าว
สอดคล้ องกับผลวิจยั ของบุญตา นันทวะกุล (2546: 61) ศึกษาพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า นักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านสูง เป็ นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่านมากกว่า
นักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านตํ่าพบผลในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทัง้ 2 กลุ่ม นอกจากนี ้ตัวแปร
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เจตคติตอ่ การอ่านเมื่อทํานายร่ วมกับตัวทํานายกลุม่ สถานการณ์และจิตลักษณะรวม 7 ด้ าน สามารถ
ทํานายพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรี ยนได้ สงู สุดร้ อยละ 60.00 ในกลุ่มนักเรี ยนชาย โดยเจตคติต่อ
การอ่านเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 (ค่าอาร์ เท่ากับ .73) และงานวิจยั ของ สุมิตตรา เจิมพันธ์
(2545: 72, 136-145) ศึกษาจิตลักษณะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเรี ยนคณิต
ศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า เจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์ 3 ด้ าน คือพฤติกรรมเตรี ยมตัวก่อนเรี ยน พฤติกรรมขณะ
เรี ยน พฤติกรรมหลังเรี ยน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .64, .69, .69
และ .38 ตามลําดับ นอกจากนี ้ยังพบอีกว่า เจตคติต่อการเรี ยนคณิตศาสตร์ เมื่อทํานายร่ วมกับตัว
ทํานายชุดจิตลักษณะเดิม และประสบการณ์ในการเรี ยน อีก 10 ด้ าน รวมเป็ น 11 ด้ าน สามารถ
ทํานายพฤติกรรมเตรี ยมตัวก่อนเรี ยนได้ สงู สุดร้ อยละ 60.70 ในกลุม่ นักเรี ยนที่มีพี่น้องมาก โดยเจตคติ
ต่อพฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์ เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 (ค่าเบต้ าเท่ากับ .54) ชุดทํานาย
เดียวกันนี ้สามารถทํานายพฤติกรรมขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน ได้ สงู สุดร้ อยละ 63.50 ในกลุม่ นักเรี ยนที่มีพี่
น้ องมาก โดยเจตคติต่อพฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์ เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 (ค่าเบต้ า
เท่ากับ .34) และชุดทํานายนี ้ยังสามารถทํานายพฤติกรรมหลังเรี ยนสูงสุดได้ ร้อยละ 66.70 ในกลุ่ม
นักเรี ยนที่มีพี่น้องมาก ซึง่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์ เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 (ค่า
เบต้ าเท่ากับ .50) นอกจากนี ้เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์ เมื่อทํานายร่ วมกับชุดจิต
ลักษณะเดิม และประสบการณ์ในการเรี ยนอีก 10 ด้ าน รวมเป็ น 11 ด้ าน สามารถทํานายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ได้ สงู สุดร้ อยละ 59.00 ในกลุม่ นักเรี ยนที่มีมารดามีการศึกษาสูง โดยเจตคติ
ต่อพฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์ เป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 (ค่าเบต้ าเท่ากับ -.15)
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั สรุ ปได้ ว่า ผู้ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมที่พึงปรารถนา
มาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการทํางานมาก มีพฤติกรรมจริ ยธรรมมาก มีพฤติกรรมป้องกันการคุกคาม
ทางเพศมาก มีพฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์ มาก และมีพฤติกรรมรักการอ่านมาก ในการวิจยั นี ้
ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ตามนิยามปฏิบตั ิการ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถาม ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้ผู้วิจยั จึงคาดว่า นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก
มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากกว่า นักศึกษาที่มีลกั ษณะตรงข้ าม
การรับรู้คุณความดี กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนันสํ
้ าคัญและยิ่งใหญ่กว่าการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ครู
สถาบันและองค์ ก รต่างๆ ไม่อาจนํ ามาเปรี ยบเที ยบกันได้ หลายท่านเคยได้ ทําสิ่ง ต่างๆ ให้ แก่ชาติ
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บ้ านเมืองโดยไม่ร้ ูวา่ สิง่ ที่ทา่ นได้ ทํานันเป็
้ นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่น่าภูมิใจและน่าจดจําอย่างยิง่
การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินคือ การประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี เป็ นสถาบันที่ดี เป็ นองค์กรที่ดีเป็ น
้
ญคุณแผ่นดิน จึงมี
ตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทําแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ฉะนันการตอบแทนบุ
ความหมายกว้ างขวาง ลึกซึ ้ง ยิ่งใหญ่ไพศาล และครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คนหรื อสถาบันองค์กรได้
กระทําและยังประโยชน์ตอ่ แผ่นดิน หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คือเป็ นประโยชน์ตอ่ ชาติบ้านเมือง ทําให้ ชาติ
บ้ านเมืองของเรามีความเจริ ญ มีความก้ าวหน้ า มีความสงบสุข คนในชาติมีความรักสามัคคี มีสขุ ภาพ
แข็งแรง มีการศึกษาที่ดีพอ ที่จะประกอบอาชีพได้ มีความยัง่ ยืนและมีความไม่ดีน้อยมาก ถ้ าคนส่วน
ใหญ่ในชาติบ้านเมืองของเราเข้ าใจการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและปฏิบตั ิตามที่เข้ าใจ ชาติบ้านเมือง
ของเราก็จะมีคนดีมาก และคนที่ไม่ดีก็จะน้ อยตามไปด้ วย ไพริ นทร์ ขัดธิพงษ์ (2553: 38) นอกจากนี ้
อุบล เลี ้ยววาริ ณ (2551: 4) ได้ กล่าวถึงความรู้ สึกในบุญคุณ (Gratitude Gratefulness) หรื อความ
กตัญญูร้ ู คณ
ุ ว่า เป็ นจิตลักษณะหนึ่งที่เกิดจากการรับรู้ ถึงสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า ที่มีบุคคลหรื อสภาพแวดล้ อม
อื่นๆ ได้ กระทําให้ เกิ ดประโยชน์ ที่น่าปรารถนาแก่ตน แล้ วเกิ ดจิตสํานึกพร้ อมทําการตอบแทน ทัง้ นี ้
การรับรู้ นนเป็
ั ้ นการรับรู้ โดยการรู้ สึกเข้ าใจความรู้ สึกของบุคคลอื่น เห็นอกเห็นใจ จิตสํานึกในการรู้ สึก
รับผิดชอบตอบแทนกับสิ่งที่ตนได้ รับสิ่งดีๆ จากผู้อื่น ทังจากสั
้
งคม ชุมชน ประเทศชาติ หรื อจากโลก
้
นอกจากนี ้ความรู้ สึกบุญคุณสามารถจําแนกได้ ตามความละเอียดอ่อนจาก
และสิ่งแวดล้ อมทังหมด
จิตใจและสิ่งแวดล้ อมที่ตนได้ รับ มีความสัมพันธ์ กับระดับสติปัญญาในการจําแนกสิ่งที่รับรู้ ทงที
ั ้ ่เป็ น
รูปธรรม เช่น ความรู้สกึ รู้บญ
ุ คุณของผู้มีพระคุณที่เป็ นบุคคล ได้ แก่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณอื่นๆ
เป็ นต้ น และสิ่งที่ รับรู้ นามธรรม เช่น การรู้ บุญคุณสิ่งที่เป็ นนามธรรม ได้ แก่ ความรู้ สึกบุญคุณชาติ
ศาสนา แผ่นดินเกิด ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้ น ทัง้ นีม้ ีผลการวิจัยที่สอดคล้ องกันในเรื่ องระดับ
สติปัญญากับการรับรู้ ความกตัญญูกตเวที ซึง่ พบในนักเรี ยนว่านักเรี ยนที่มีระดับสติปัญญาสูงมีความ
กตัญญูกตเวที มากกว่านักเรี ยนที่มีระดับสติปัญญาตํ่า(ละมัย สุวรรณสิงห์ , 2547: 93) สาเหตุที่
ก่อให้ เกิดความรู้สกึ บุญคุณนัน้ เกิดได้ จาก 1) การได้ รับการปลูกฝั งอบรมจากครอบครัว 2) การปลูกฝั ง
อบรมในโรงเรี ยน 3) การได้ รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้อื่น 4) การได้ รับการอบรมพิเศษถึงการรู้สกึ
ในบุญคุณ 5) การเห็นแบบอย่างที่เหมาะสมจากคนรอบข้ าง สาเหตุตา่ งๆ ดังกล่าวส่งผลต่อความรู้ สกึ
ถึงการมีบญ
ุ คุณ และความพร้ อมที่จะตอบแทนผู้มีบญ
ุ คุณ อีกทังยั
้ งสามารถแผ่ขยายความรู้ สกึ ที่ดีไป
ยังบุคคลอื่นๆ ก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่ดีงามในการรู้สกึ ถึงบุญคุณด้ วย และอุบล เลี ้ยววาริ ณ (2551: 28)
ได้ กล่าวถึงการรับรู้ คณ
ุ ความดี หมายถึง สิ่งที่ดีงามควรยกย่องรับมาเป็ นหลักประจําใจ เพื่อเป็ นการ
กําหนดทิศทางของการกระทําต่างๆ ของบุคคล ให้ ประพฤติปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมทังในเชิ
้
งคุณภาพ
และในเชิ ง ปริ ม าณ จะกํ า หนดเฉพาะเจาะจงลงไปได้ เมื่ อ ทราบว่า บุค คลจะกระทํ า อะไร กับ ใคร
ในสถานการณ์ แบบใด เช่น มัคคุเทศก์ ที่ทําหน้ าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยพาไปชมสถานที่
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ต่างๆ ย่อมต้ องมีคณ
ุ ธรรมทางด้ านความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความเอื ้ออาทร และอื่นๆ เป็ นต้ น
การรับรู้คณ
ุ ความดีตอ่ บุคคล (Attitudinal Gratefulness) เป็ นภาวะทางจิตใจที่ยอมรับว่าบุคคลหนึ่งได้
ทําคุณประโยชน์แก่ตน แล้ วตนซาบซึ ้งรู้สกึ เป็ นหนี ้และอยากตอบแทนบุญคุณผู้นนั ้ (อุบล เลี ้ยววาริ ณ,
2551: 4) การรับรู้ คณ
ุ ความดี หรื อความกตัญญูต่อบุคคล นัน้ เป็ นสิ่งที่ควรตระหนักในตนเองเสมอ
หากผู้นนไม่
ั ้ ได้ รับการเอื ้ออํานวยในบางสิ่งบางอย่าง เช่น การเลี ้ยงดูบตุ รโดยพ่อแม่ ครู ผ้ ใู ห้ การศึกษา
ต้ นไม้ ที่ให้ ร่มเงา เป็ นต้ น บุคคลผู้นนอาจมิ
ั้
ได้ ดํารงชีวิตอยู่อย่างราบรื่ นได้ ง่าย การรับรู้ คณ
ุ ความดีเป็ น
จิตลักษณะที่น่าพึงปรารถนา ในบุคคลที่รับรู้ถึงคุณความดีจะรู้สกึ อยากตอบแทนต่อสิง่ ที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิตที่มีบุญคุณต่อตน เช่น การให้ สิ่งของ ที่จําเป็ นแก่เพื่อน การให้ คําแนะนําที่ดีต่อญาติ ไม่ก่อความ
เดือดร้ อนต่อผู้อื่น เป็ นต้ น (วรนุช สิปิยารักษ์ . 2552: 39)
ุ ความดีของบุคคล วรนุช สิปิยารักษ์ (2552: 40) ได้ กล่าวถึงการรับรู้คณ
ุ ความดี
การรับรู้คณ
ของบุคคล หมายถึง การรับรู้ ต่อสิ่งที่บคุ คลกระทําให้ แก่ตน โดยสิ่งที่กระทําให้ ตนนันเป็
้ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า
ุ ค่า มีประโยชน์นนเกิ
ั ้ ดจิตสํานึกในความพร้ อมที่จะตอบ
มีประโยชน์ต่อผู้ได้ รับ และผู้ที่ได้ รับสิ่งที่มีคณ
แทนแก่บคุ คลหรื อสิ่งที่ให้ ประโยชน์นนแก่
ั ้ ตน และจิตติพร ไวโรจน์วิทยากร (2552: 49) ได้ กล่าวถึงการ
รับรู้ คณ
ุ ความดีของบุคคล หมายถึง การรับรู้ ต่อสิ่งที่บุคคลกระทําให้ แก่ตน โดยสิ่งที่กระทําให้ ตนนัน้
เป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์ตอ่ ผู้ได้ รับ และผู้ที่ได้ รับสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์นนเกิ
ั ้ ดจิตสํานึกในความ
พร้ อมที่จะตอบแทนแก่บุคคลหรื อสิ่งที่ให้ ประโยชน์นนแก่
ั ้ ตน และอุบล เลี ้ยววาริ ณ (2551: 28)
ได้ กล่าวถึงการรับรู้ คณ
ุ ความดี หมายถึง สิ่งที่ดีงามควรยกย่องรับมาเป็ นหลักประจําใจ เพื่อเป็ นการ
้
งคุณภาพ
กําหนดทิศทางของการกระทําต่างๆ ของบุคคล ให้ ประพฤติปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมทังในเชิ
และในเชิ ง ปริ ม าณ จะกํ า หนดเฉพาะเจาะจงลงไปได้ เมื่ อ ทราบว่า บุค คลจะกระทํ า อะไร กับ ใคร
ในสถานการณ์ แบบใด เช่น มัคคุเทศก์ ที่ทําหน้ าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยพาไปชมสถานที่
ต่างๆ ย่อมต้ องมีคณ
ุ ธรรมทางด้ านความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความเอื ้ออาทร และอื่นๆ เป็ นต้ น
ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จิตลักษณะเดิมด้ านการรับรู้ คณ
ุ ความดี หมายถึง สิ่งที่ดีงามควรยกย่อง
รับมาเป็ นหลักประจําใจ เพื่อเป็ นการกําหนดทิศทางของการกระทําต่างๆ ของบุคคลให้ ประพฤติปฏิบตั ิ
้
งคุณภาพ และในเชิงปริ มาณ จะกําหนดเฉพาะเจาะจงลงไปได้ เมื่อทราบว่า
อย่างเหมาะสม ทังในเชิ
บุคคลจะกระทําอะไร กับใคร ในสถานการณ์ แบบใด เช่น มัคคุเทศก์ ที่ทําหน้ าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ โดยพาไปชมสถานที่ตา่ งๆ ย่อมต้ องมีคณ
ุ ธรรมทางด้ านความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความ
เอื ้ออาทร และอื่นๆ เป็ นต้ น
การวัดการรั บรู้ คุณความดี อุบล เลี ้ยววาริ ณ (2551 :49) ได้ สร้ างแบบวัดมีจํานวน 15 ข้ อ
แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบได้ แก่ 1) ด้ านการรับรู้คณ
ุ ความดีของบุคคล 2) ด้ านการรับรู้คณ
ุ ความดี
ของแผ่นดิน และ 3) ด้ านความอ่อนน้ อมถ่อมตน ซึง่ แต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรประเมินค่า 6 หน่วย
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ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” พิสยั ของค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 2.8 ถึง 8.8
สําหรับในงานวิจยั ของจิตติพร ไวโรจน์วิทยากร (2552: 49) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับปั จจัยเชิงเหตุและผลของ
พฤติก รรมหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ในโรงเรี ย นที่ ป ระยุก ต์ แ ละไม่
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ ใช้ แบบวัดการรับรู้คณ
ุ ความดี ของ อุบล เลี ้ยววาริ ณ
(2551) จํานวนข้ อ 12 ข้ อ เป็ นแบบวัดที่ให้ นกั ศึกษารายงานว่า ตนรู้สกึ ถึงบุญคุณของบุคคลใน 3 มิติ
ได้ แก่ 1) การวัดการรับรู้คณ
ุ ความดีของบุคคล (Intensity) 2) การวัดความถี่ของ การรับรู้บญ
ุ คุณของผู้
ที่สร้ างคุณประโยชน์แก่เรา (Frequency) และ 3) การวัดการรับรู้ว่ามีบคุ คลหรื อกลุม่ คนหลายภาคส่วน
ุ ความ
ช่วยสร้ างคุณประโยชน์แก่ชีวิตเราแต่ละด้ าน (Density) วัดได้ จาก 3 องค์ประกอบคือ การรับรู้คณ
ดีของบุคคล การรับรู้คณ
ุ ความดีของแผ่นดิน และความอ่อนน้ อมถ่อมตน แต่ละข้ อมีมาตร 6 หน่วย
ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” พิสยั ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อของแบบวัดนี ้อยู่ระหว่าง 2.9 ถึง 6.1
และพิสยั ของความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัดอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.60 แบบวัดนี ้มีพิสยั
คะแนนระหว่าง 12-72 คะแนน โดยแบบวัดนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบแอลฟ่ า เท่ากับ .40 และในงานวิจยั
ของไพรินทร์ ขัดธิพงษ์ (2553: 65) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดทาง
การเมืองของนิสิตนักศึกษาปริ ญญาตรี ได้ ใช้ แบบวัดการรับรู้ คณ
ุ ความดีของแผ่นดิน ของอุบล เลี ้ยว
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง
วาริ ณ (2551) จํานวนข้ อ 10 ข้ อ แต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรประเมินค่า 6 หน่วย ตังแต่
“ไม่จริ งเลย” พิสยั ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อของแบบวัดนี ้อยู่ระหว่าง 4.41 ถึง 9.53 และพิสยั ของ
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายข้ อกับแบบวัดอยู่ระหว่าง .14 ถึง .43 โดยแบบวัดนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่
แบบแอลฟ่ าเท่ากับ .62 ในงานวิจัยครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยได้ ใช้ แบบวัดการรับรู้ คุณความดีฉบับรวมในกลุ่ม
นักศึกษา ของอุบล เลี ้ยววาริ ณ (2551: 215) นํามาใช้ ในงานวิจยั ใน 3 องค์ประกอบได้ แก่ 1) ด้ านการ
รับรู้คณ
ุ ความดีของบุคคล 2) ด้ านการรับรู้คณ
ุ ความดีของแผ่นดิน และ 3) ด้ านความอ่อนน้ อมถ่อมตน
มีจํานวน 15 ข้ อ เป็ นแบบวัดชนิดมาตรวัด 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย มีพิสยั ของค่า
อํานาจจําแนกรายข้ อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 2.8 ถึง 8.8 และพิสยั ของความสัมพันธ์ ภายในระหว่างราย
ข้ อกับแบบวัดอยู่ระหว่าง .63-.81 แบบวัดมีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .60 เพื่อ
นํามาใช้ วดั ความชอบเสี่ยงน้ อยของนักศึกษ
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ ระหว่ างการรั บรู้ ความดี กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ในงานวิจยั
ของ วรนุช สิปิยารักษ์ (2552: 236-237) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับปั จจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการ
พึ่งตนเองในผู้สงู วัย จํานวน 441 คน ผลการวิจยั พบว่าผู้สงู วัยที่มีการรับรู้ คณ
ุ ความดีของแผ่นดินมาก
เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมพึง่ ตนเองมากกว่า ผู้สงู วัยที่มีการรับรู้คณ
ุ ความดีของแผ่นดินน้ อย นอกจากนี ้ผู้วิจยั
ยังพบผลอีกว่าในส่วนของพฤติกรรมการพึ่งตนเองด้ านเศรษฐกิจ การรับรู้ คณ
ุ ความดีเป็ นตัวทํานาย
สําคัญลําดับที่ 2 โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการพึ่งตนเองด้ านเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 30.4 ในกลุ่ม
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ย่อย สําหรับไพริ นทร์ ขัดธิพงษ์ (2553: 217-219) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความ
ฉลาดทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 474 คน ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาที่มีการ
รับรู้คณ
ุ ความดีของแผ่นดินมาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมความฉลาดทางการเมืองมากกว่า นักศึกษาที่มีการ
รับรู้คณ
ุ ความดีของแผ่นดินน้ อย นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบผลอีกว่าในส่วนของพฤติกรรมการรู้ปัญหาด้ าน
การเมือง การรับรู้ คณ
ุ ความดีเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการรู้
ปั ญ หาด้ า นการเมื อ งได้ ร้ อยละ 15.2 ในกลุ่ม ย่ อ ย สามารถทํ า นายพฤติ ก รรมการเลื อ กตัง้ อย่า งมี
จริ ยธรรม การรับรู้ คุณความดีเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการ
เลือกตังอย่
้ างมีจริ ยธรรมได้ ร้อยละ 38.1 ในกลุ่มย่อย และในงานวิจัยของจิตติพร ไวโรจน์ วิทยากร
(2552) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ น ในโรงเรี ยนที่ประยุกต์และไม่ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน
482 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนที่ มีการรั บรู้ คุณความดีของบุคคลมาก เป็ นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า และมีพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มากกว่า นักเรี ยนที่มีการรับรู้ คณ
ุ ความดีของบุคคลน้ อย นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบผลอีกว่าในส่วนของ
พฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การรับรู้ คณ
ุ ความดีเป็ นตัวทํานายสําคัญ
ลําดับสุดท้ าย เมื่อร่วมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์
อีก 2 ตัว รวมเป็ น 3 ตัว โดยสามารถทํานายพฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ ร้อยละ 31.7 ในกลุม่ ชาย
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น ผู้ที่รับรู้ ความดีของบุคคลเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนา
และมีความตังใจที
้ ่กระทําพฤติกรรมที่น่าปรารถนาได้ แก่ พฤติกรรมพฤติกรรมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาก พฤติกรรมฉลาดทางการเมืองมาก พฤติกรรมการพึ่งตนเองในผู้สงู วัยมาก เป็ นต้ น ดังนันในการ
้
วิจัยนี จ้ ึง คาดได้ ว่า นัก ศึก ษาที่ มี การรั บรู้ ถึงคุณความดีของบุคคลมาก เป็ นผู้ที่ มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
มากกว่า นักศึกษาที่มีการรับรู้ถึงคุณความดีของแผ่นดินน้ อย
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ นอกจากศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทางสังคมและตัวแปร
ทางจิตที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ศึกษาตัวแปรลักษณะชีวสังคมของนักศึกษา
ได้ แก่ เพศ ชันปี
้ ผลการเรี ยน ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว ประสบการณ์เข้ ารับการอบรมและเสริ ม
ทักษะ เพื่อนํามาใช้ เป็ นตัวแปรแบ่งกลุ่มย่อยในการแบ่งประเภทของนักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
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เพศ กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
เพศ หมายถึง เพศชาย และเพศหญิง
สําหรับในงานวิจยั ของสุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545: 159) ศึกษาจิตลักษณะและประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุม่ ตัวอย่างเป็ น
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 แบ่งเป็ น นักเรี ยนชาย 212 คน และนักเรี ยนหญิง 312 คน พบว่า
นักเรี ยนชันมั
นักเรี ยนหญิงมีพฤติกรรมการเตรี ยมตัวก่อนเรี ยน ขณะเรี ยน และหลังเรี ยนมากกว่านักเรี ยนชาย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.37 และ 33.39, 43.74 และ 41.42, 37.68 และ 34.50 ตามลําดับ)
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น เพศมีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่น่าปรารถนาต่างๆ เช่น
พฤติกรรมการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนัน้ ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัย
้ ้ วิจยั จึงนําตัวแปรเพศมาใช้ ใน
จึงคาดได้ วา่ ตัวแปรเพศจะมีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ดังนันผู
ครัง้ นี ้
ชัน้ ปี การศึกษา กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
ชันปี
้ การศึกษา หมายถึง ระดับชันการศึ
้
กษาที่นกั ศึกษากําลังศึกษาอยู่ สําหรับงานวิจยั นี ้
ได้ แก่ นักศึกษาระดัยชันปี
้ ที่ 2 ชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4
สําหรับในงานวิจยั ของ อนรรฒนงค์ เรี ยบร้ อยเจริ ญ (2549) พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 3 เป็ นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการป้องกันการคุกคามทางเพศ และมีพฤติกรรมป้องกันตน
มากกว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 และในงานวิจยั ของชวนชัย เชื ้อสาธุชน (2552: 445) พบว่าใน
้ ที่ 2 และชันปี
้
กลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 คณะครุศาสตร์ มีพฤติกรรมแสวงหาความรู้มากกว่า นักศึกษาชันปี
ที่ 3
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น พบว่า ชันปี
้ การศึกษามีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่น่า
ปรารถนาต่างๆ เช่น พฤติกรรมการป้องกันการคุกคามทางเพศ และพฤติกรรมแสวงหาความรู้ ดังนัน้
้ ที่ 4 เป็ นผู้มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากกว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
ในงานวิจยั นี ้ จึงคาดว่านักศึกษาชันปี
ผลการเรี ยน กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ผลการเรี ยน หมายถึง เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่ได้ จากการประเมินผลการเรี ยนทุกภาคเรี ยน
้ 0.00–4.00
ในปี การศึกษาที่ผา่ นมา ซึง่ มีคะแนนตังแต่
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สําหรับในงานวิจยั ของลินดา สุวรรณดี (2543) พบว่า นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนสูงมีพฤติกรรม
การใช้ สิ่งของอย่างคุ้มค่า และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสร้ างขยะ มากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนตํ่า
งานวิจยั ของจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) พบว่า นักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยสูง มีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยตํ่า งานวิจยั ของศุภรางค์ อินทุณห์ (2552)
พบว่า นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนสูง มีความสนใจเลือกอ่านเนื ้อหาที่เป็ นประโยชน์ และมีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมรักการอ่าน มากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนตํ่า งานวิจยั ของฤกษ์ ชยั คุณปู การ (2547: 229,
231) พบว่า นักนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูงจะพฤติกรรมตามสิทธิและหน้ าที่ และพฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมทางการเมืองมากกว่า นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น พบว่า ผลการเรี ยนมีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่น่า
ปรารถนาต่างๆ เช่น มีพฤติกรรมการใช้ สงิ่ ของอย่างคุ้มค่า พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสร้ างขยะ พฤติกรรม
การใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม พฤติกรรมตามสิทธิและหน้ าที่ และพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมทางการ
เมือง ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้ จึงคาดว่านักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากกว่านักศึกษาที่
มีผลการเรี ยนตํ่า
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง ในที่นี ้พิจารณาร่วมกันใน 2 มิติ คือ ปริ มาณรายได้
้
วของนักศึกษา โดยให้ นกั ศึกษาตอบเป็ นจํานวนเงินรายได้ ตามจริ ง
เฉลี่ยต่อเดือนทังหมดของครอบครั
และจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ใช้ จ่ายจากเงินรายได้ จํานวนดังกล่าว ครอบครัวที่มีปริ มาณรายได้
น้ อย แต่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวใช้ จ่ายเงินได้ ดงั กล่าวมาก จัดเป็ นครอบครัวที่มีระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัวตํ่า ส่วนครอบครัวที่มีปริ มาณรายได้ มาก และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวใช้ จ่ายเงิน
จากรายได้ ดงั กล่าวน้ อย จัดเป็ นครอบครัวที่มีเศรษฐกิจของครอบครัวสูง พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 1
ถึง 77 เศรษฐกิจของครอบครัวตํ่ามีคะแนนเป็ น 1 เศรษฐกิจของครอบครัวสูงสุดมีคะแนน 12 คะแนน
ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า ค่าเฉลี่ย จัดเป็ นผู้มี ฐานะเศรษฐกิ จของครอบครั วสูงกว่า ผู้ที่ ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ย
สําหรับในงานวิจยั ของสุภาสิณี นุ่มเนียม (2546) พบว่า นักเรี ยนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูงเป็ นผู้มีความตังใจที
้ ่จะมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของนักเรี ยน มากกว่านักเรี ยนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า นอกจากนี ้งานวิจยั ของศุภรางค์ อินทุณห์ (2552) พบว่า นักเรี ยน
ที่มีระดับเศรษฐกิจในครอบครัวสูง มีปริ มาณการอ่านเนื ้อหาที่เป็ นประโยชน์มากกว่า นักเรี ยนที่มีระดับ
เศรษฐกิจในครอบครัวตํ่า งานวิจยั ของสุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545) พบว่า นักเรี ยนที่มีฐานะทาง

68
เศรษฐกิจของครอบครั วสูงมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ สูงกว่า นักเรี ยนที่ มีฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น พบว่า ระดับเศรษฐกิจในครอบครัวมีความเกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมที่น่าปรารถนาต่างๆ เช่น มีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีพฤติกรรมรักการอ่าน
และ มีพฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์ ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงคาดว่า นักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากกว่านักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า
สรุ ปความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรต่ างๆ ที่ศึกษา
การวิจยั นี ้มุ่งศึกษาปั จจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทังปั
้ จจัยภายในและภายนอกตัวบุคคล ของ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีของนักศึกษา โดยพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี หมายถึง การกระทําของนักศึกษาที่แสดงถึง
การแสวงหาความรู้ เพิ่ม เติม ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม อย่า งมี สติปัญ ญา ปฏิบัติด้ว ยความถูก ต้ อ ง
ยอมรับอิทธิพลในทางที่ดี รวมถึงสามารถนําความรู้ นนมาประยุ
ั้
กต์ใช้ ในการเรี ยน ชีวิตประจําวัน และ
สามารถถ่ายทอดสู่คนใกล้ ชิดได้ และการคล้ อยตามอิทธิ พลของเพื่อนในลักษณะของการยอมรับ
อิทธิ พลในทางที่ดี เช่น เลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี ช่วยตักเตือน เป็ นต้ น ในการวิจัยนี แ้ บ่ง
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีของนักศึกษา ออกเป็ น 3 ด้ า น คือ 1) พฤติกรรมการยอมรั บนวั ตกรรมด้ า น
วิชาการ หมายถึง การที่นกั ศึกษามีความตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของแนวคิด วิธีการ
ความรู้ หรื อสิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนของตน มีความกระตือรื อร้ นที่จะแสวงหา ความรู้ นัน้ มา
พัฒนาตนเอง ตลอดจนนํ าสิ่งใหม่ๆ เหล่านี ม้ าประยุกต์ ใช้ รวมทัง้ มีการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมใน
ชีวิตประจํ าวันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจในการเรี ยน เช่น การหาข้ อมูลใหม่ๆ ประกอบการทํ า
แบบฝึ กหัด เป็ นต้ น 2) พฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยีอย่ า งเหมาะสม หมายถึง การที่ นัก ศึก ษา
รายงานว่าตนได้ ใช้ เทคโนโลยี 3 ด้ าน อย่างเหมาะสม ได้ แก่ (1) ด้ านการใช้ เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
(2) ด้ านการใช้ เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์ และ(3) ด้ านการใช้ เทคโนโลยีอย่างถูกกาลเทศะ และ
3) พฤติก รรมสนั บ สนุ น เพื่ อ นให้ ใ ฝ่ รู้ ใฝ่ ดี หมายถึ ง การรายงานของนัก ศึก ษาว่า ตนได้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนเพื่อนนักศึกษาให้ เห็นประโยชน์ รวมทังทํ
้ าตัวเป็ นแบบอบ่างที่ด้านการใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี โดยทําการ
สนับสนุนใน 3 ด้ าน คือ (1) สนับสนุนด้ านอารมณ์ เช่น ให้ กําลังใจ ให้ การยอมรับ เป็ นต้ น (2) การ
สนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น การให้ ความรู้ การให้ ข้อมูล การให้ คําแนะนําและคําปรึ กษา และ
(3) การสนับสนุนด้ านวัตถุสงิ่ ของที่จําเป็ น เช่น การแบ่งเอกสารประกอบการเรี ยนให้ เพื่อน การให้ เพื่อน
ยืมอุปกรณ์การเรี ยน การช่วยเพื่อนซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น สําหรับปั จจัยเชิงเหตุสําคัญของการเกิด
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีของนักศึกษาทัง้ 3 ด้ าน ดังกล่าวกําหนดขึ ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมนุษย์ คือ รูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism Model) เป็ น
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กรอบแนวความคิด (Conceptual framework)ในการประมวลเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง พบว่ามีตวั แปร
สําคัญใน กลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมของนักศึกษา (ได้ แก่
ลักษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สติสมั ปชัญญะ และความชอบเสี่ยงน้ อย)
กลุ่มลักษณะสถานการณ์ มี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง การมีแบบอย่างที่ดี
จากเพื่อน การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน และการมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์)
ุ
และ กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ มี 2 ตัวแปร (คือ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี การรับรู้คณ
ความดี) โดยอาศัยหลักฐานความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามคู่ต่างๆ ดังที่ปรากฏใน
การประมวลเอกสารบทที่ 2 งานวิจัยครัง้ นีจ้ ึงตังสมมติ
้
ฐานที่สอดรับกับวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1
เพื่อพิสจู น์ตามหลักการของรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยมที่กล่าวว่า พฤติกรรมใดๆ ของมนุษย์เกิดจาก
สาเหตุสําคัญทังสาเหตุ
้
ภายใน (ตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์) และ
สาเหตุภายนอก (ตัวแปรในกลุม่ ลักษณะสถานการณ์) ร่วมกัน
ในส่วนของการศึกษาปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ กับ ลัก ษณะสถานการณ์ ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ การแปรปรวนของคะแนนพฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
พบหลักฐานจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในอดีต ตัวอย่างเช่น พบปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปร ลักษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตน (จิตลักษณะเดิม) ประสบการณ์ที่ดีในการใช้ อินเตอร์ เน็ต (ลักษณะสถานการณ์ )
และการรับรู้ ปทัสถานทางสังคม (ลักษณะสถานการณ์) โดยพบว่าคะแนนของเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
การใช้ อินเตอร์ เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์ แปรปรวนไปตามปฏิลมั พันธ์ สามทาง ในกลุม่ นักศึกษาชายและ
กลุ่มนักศึกษาที่มีระยะเวลาใช้ อินเตอร์ เน็ตคิดเป็ นชัว่ โมงเฉลี่ยต่อวันมาก (ดวงกมล ทรัพย์ทิพยากร.
2547: 102) และในงานวิจยั ของ ชวนชัย เชื ้อสาธุชน (2552: 465) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการเป็ น
กัลยาณมิตรของนักศึกษาแปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์สามทาง ระหว่างเพศ ระดับชัน้ และคณะ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (F=2.42, P<.05)
ู แบบรวมและแบบเป็ นขัน้ ผลงานวิจยั ของจิตติพร
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ไวโรจน์พิทยากร (2551: 100) พบว่าตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะเดิม สถานการณ์และจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ ทัง้ 12 ตัวแปรร่ วมกัน สามารถทํานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมได้
ร้ อยละ 43.6 โดยมีลําดับตัวทํานายที่สําคัญเรี ยงจากมากไปน้ อย คือ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และสุขภาพจิต และดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550:
131) กลุ่ ม ตัว แปรจิ ต ลัก ษณะเดิ ม กลุ่ ม ตัว แปรสถานการณ์ และกลุ่ ม ตัว แปรจิ ต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์ รวม 9 ตัวร่ วมกัน พบว่า สามารถทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีในยการเรี ยนได้ ร้อยละ 55.6
โดยมี ตัว ทํ า นายที่ สํา คัญ คือ เจตคติที่ดีต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ แรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ย น
คณิตศาสตร์ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน การอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้ เหตุผลมากกว่า
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อารมณ์ จ ากตัว อย่ า งงานวิจัย 2 เรื่ อ งดัง กล่า วข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่า ในการทํ า นายและอธิ บ าย
พฤติกรรมด้ านหนึ่งๆ ได้ อย่างชัดเจน(ด้ วยปริ มาณการทํานายตังแต่
้ ร้อยละ 40 ขึ ้นไป) ต้ องใช้ ตวั แปร
หลายประเภทๆ ละหลายด้ านร่วมกัน ซึง่ เป็ นไปตามแนวคิดของรูปแบบทฤษฏีปฏิสมั พันธ์นิยม
ดังนัน้ สมมติฐานในการวิจัยครัง้ นี ้ จํานวน 4 ข้ อ จึงได้ มาจากการประมวลเอกสารในหัวข้ อ
ต่างๆ ในบทที่ 2 ตามหลักการของรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม ที่กล่าวว่าพฤติกรรมใดๆ ของมนุษย์
ย่ อ มเกิ ด จากสาเหตุห ลายด้ า นทัง้ สถานการณ์ ภ ายนอก จิ ต ลัก ษณะเดิ ม ที่ ติ ด ตัว บุค คลมา และ
จิตลักษณะตามสถานการณ์ร่วมกัน และจากการสรุปปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุม่ สถานการณ์กบั
จิตลักษณะที่สง่ ผลต่อตัวแปรตามดังกล่าวข้ างต้ น

นิยามปฏิบตั กิ ารของตัวแปรที่ศกึ ษา
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ทําให้ สามารถกําหนดความหมายและวิธีการวัด
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในกลุม่ ต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี ้
กลุ่มตัวแปรตาม
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี หมายถึง การกระทําของนักศึกษาที่แสดงออกถึงการแสวงหา
ความรู้ เพิ่มเติม ทังทางตรงและทางอ้
้
อม อย่างมีสติปัญญา ปฏิบตั ิด้วยความถูกต้ อง ยอมรับอิทธิพล
ในทางที่ดี รวมถึงสามารถนําความรู้นนมาประยุ
ั้
กต์ใช้ ในการเรี ยน ชีวิตประจําวัน และสามารถถ่ายทอด
สูค่ นใกล้ ชิดได้ และการคล้ อยตามอิทธิพลของเพื่อน ในลักษณะของการยอมรับอิทธิพลในทางที่ดี เช่น
เลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี ช่วยตักเตือน เป็ นต้ น โดยสามารถแบ่งศึกษาเป็ น 3 ด้ าน คือ
1. พฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ หมายถึง การที่นกั ศึกษามี
ความตระหนัก ถึ ง ประโยชน์ แ ละความสํ า คัญ ของสิ่ง ใหม่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเรี ย นของตน มี ความ
ั้
ฒนาตนเอง ตลอดจนนําสิ่งใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ แสวงหา
กระตือรื อร้ นที่จะแสวงหา ความรู้ นนมาพั
ความรู้ เพิ่มเติมในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจในการเรี ยน เช่น การทําแบบฝึ กหัด
เพิ่มเติม การหาข้ อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่ เกี่ ยวกับวิชาที่เรี ยน เป็ นต้ น ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยนําแนว
คําถามจากแบบวัดของวิชยั เอียดบัว (2534) และดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้ าคนอง (2547)
เป็ นแนวทางเพื่อสร้ างแบบวัดพฤติกรรมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการของนักศึกษา ตามขอบเขตของนิยาม
ปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดมาตรประเมินค่ามีมาตร 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง
“ไม่จริ งเลย” นักศึกษาที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม
ด้ านวิชาการมากกว่านักศึกษา ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
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2. พฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสม หมายถึ ง การที่ นัก ศึก ษา
รายงานว่า ตนได้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใน 3 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) การใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่า งมี ป ระโยชน์ 2) การใช้
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย และ 3) การใช้ เทคโนโลยีอย่างถูกกาลเทศะ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะใช้
ขอบเขตการวัดพฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น จากงานวิจยั
ของจิ ตติพร ไวโรจน์ วิทยาการ (2551) วันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) และดวงกมล ทรั พย์ พิทยากร
(2547) เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมของนักศึกษา ตาม
ขอบเขตนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรนี ้ เป็ นแบบวัดประเภทประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก
“จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” โดยนักศึกษาที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมากกว่านักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
3 พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี หมายถึง การรายงานของนักศึกษาว่า
ตนได้ สนับสนุนเพื่อนนักศึกษาให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี โดยทําการสนับสนุนใน 3 ด้ าน คือ 1) สนับสนุนด้ านอารมณ์
(เช่น ให้ กําลังใจ ให้ การยอมรับ เป็ นต้ น) 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (เช่น การให้ ความรู้ การให้
ข้ อมูล การให้ คําแนะนําและคําปรึ กษา) และ 3) การสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของที่จําเป็ น (เช่น การให้
เพื่อนยืมคอมพิวเตอร์ การช่วยเพื่อนซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น) ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ ขอบเขต
การวัดพฤติก รรมการสนับสนุน เพื่ อ นให้ ใช้ อิน เทอร์ เ น็ ตอย่า งสร้ างสรรค์ แ ละปลอดภัย ของวัน วิ ส า
สรี ระศาสตร์ (2554) เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวัดพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนนักศึกษาให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
ตามขอบเขตนิ ย ามปฏิบัติก ารของตัวแปรนี ้ เป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมิน รวมค่า มี มาตรวัด
6 หน่วยประกอบด้ วย “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” โดยนักศึกษาที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มี
พฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากกว่า นักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
กลุ่มตัวแปรด้ านลักษณะสถานการณ์
การมีแบบอย่ างที่ดีจากผู้ปกครอง หมายถึง การที่นกั ศึกษาได้ สงั เกตเห็นและรับรู้ ว่า
ตนได้ รับการอบรมสัง่ สอน ได้ รับความรู้ ทักษะ และถูกกระตุ้นจูงใจ ให้ ปฏิบตั ิตามที่บคุ คลในครอบครัว
สัง่ สอน และครอบครัวมีอิทธิพลต่อนักศึกษาทางอ้ อมผ่านการปฏิบตั ิเป็ นตัวแบบได้ มาก โดยเฉพาะใน
ครอบครัวหรื อบิดามารดาอาจปฏิบตั ิตนเป็ นตัวแบบแก่บตุ รทังทางบวกและทางลบก็
้
ได้ ในการวิจยั ครัง้
นี ้ ผู้วิจยั จะใช้ ขอบเขตการวัดการได้ เห็นแบบอย่างจากผู้ปกครองของกมลวรรณ สุวรรณโชติ (2548)
จิ ตติพร ไวโรจน์ วิทยาการ (2551) และวรรณลดา กันต์ โฉม (2553) มาเป็ นแนว ทางหนึ่งประกอบ
การสร้ างข้ อ ความแบบวัด เป็ นชนิ ด มาตรประเมิ น รวมค่า จํ า นวน 10 ข้ อ มี ม าตรวัด 6
หน่ว ย
ประกอบด้ วย “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” โดยนักศึกษาที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้มีแบบอย่าง
ที่ดีจากผู้ปกครอง สูงกว่านักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
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การมีแบบอย่ างที่ดจี ากเพื่อน หมายถึง การรายงานของนักศึกษาว่าได้ สงั เกตเห็นและ
รับรู้การกระทําของเพื่อนๆ ว่าเพื่อนมีความกระตือรื อร้ น ชอบและสนใจในการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
และใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมะสม เช่น เห็นเพื่อนค้ นคว้ าหาข้ อมูลที่มีประโยชน์ตอ่ การเรี ยน ค้ นหาข้ อมูล
ด้ า นบัน เทิ ง จากอิน เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การพัก ผ่อ นหย่อนใจ เห็ น เพื่ อนปฏิ บัติต ามกฎระเบี ย บในการใช้
อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จะใช้ ขอบเขตการวัดการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ของ วันวิ
สา สรี ระศาสตร์ (2554) มาเป็ นแนวทางหนึง่ ประกอบการสร้ างข้ อความ แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมิน
รวมค่า จํานวน 10 ข้ อ มีมาตรวัด 6 หน่วย ประกอบด้ วย “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” โดยนักศึกษาที่ได้
คะแนนจากแบบวัดสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีแบบอย่างพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีจากเพื่อนสูงกว่านักศึกษาที่
ได้ คะแนนตํ่ากว่า
การเห็นแบบอย่ างจากสื่อมวลชน หมายถึง ปริ มาณที่นกั ศึกษาสังเกตเห็นและรับรู้
ตัวอย่างเกี่ ยวกับการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ การใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และการสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีจากสื่อมวลชนประเภทต่างๆ โดยทางตรงและทางอ้ อม ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จะใช้
ขอบเขตการเห็นแบบอย่างพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีจากสื่อมวลชน ของนิศากร สนามเขต (2550) มาเป็ น
แนวทางหนึง่ ประกอบการสร้ างข้ อความ แบบวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินรวมค่ามีมาตรวัด 6 ระดับ
จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” โดยนักศึกษาที่ได้ คะแนนจากแบบวัดสูงกว่า แสดงว่าเป็ นนักศึกษาที่มี
แบบอย่างจากสื่อมวลชนสูงกว่านักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หมายถึง การรายงานของ
นักศึกษาให้ ทราบถึงความถี่และการเห็นประโยชน์ของประสบการณ์ จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ในการเข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรมอาสาเพื่ อ ช่ ว ยผู้อื่ น ในช่ ว งที่ ศึก ษาในมหาวิ ท ยาลัย เช่ น การสร้ างถาวรวัต ถุที่ เ ป็ น
สาธารณชน การออกค่ายพัฒนาชนบท การให้ สขุ ศึกษาด้ านต่างๆ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ นําแบบวัด
การเข้ าร่ วมกิ จกรรมที่ ดีในโรงเรี ยน ของแสงอรุ ณ ธรรมเจริ ญ และลินดา สุวรรณดี (2547) มาเป็ น
แนวทางในการสร้ างแบบวัดการมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมเข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดย
วัดเป็ น 2 ส่วน ส่ วนแรก ให้ นัก ศึกษารายงานว่าตนได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํา เพ็ญประโยชน์ ต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยซึ่งตนศึกษาอยู่จดั ขึ ้นมากน้ อยเพียงใด แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตร 6
หน่วย ตังแต่
้ “มากที่สดุ ” ถึง “น้ อยที่สดุ ” และ ส่ วนที่สอง เป็ นการรายงานว่าตนได้ รับประโยชน์จาก
้ “จริ ง
การเข้ าร่วมกิจกรรมหนึ่งๆ เพียงใด แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
ที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” คะแนนที่ได้ คือผลคูณของคะแนนในแบบวัดสองส่วน นักศึกษาที่ได้ คะแนนสูง
กว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มากกว่านักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่า
กว่า
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กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน หมายถึง การที่นกั ศึกษาแต่ละคนมีปริ มาณ
ความสามารถในการคาดการณ์ ไกล เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะก่อประโยชน์ ให้ กับตนเองใน
อนาคต รวมทังความสามารถในการควบคุ
้
มบังคับตนเองให้ ร้ ูจกั การอดได้ รอได้ เพื่อรอรับผลประโยชน์
ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรื อสําคัญกว่าในอนาคต ในการวัดลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน ผู้วิจยั ใช้ แบบ
วัดของยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549) คือแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต จํานวน 15 ข้ อ และควบคุมตน
จํานวน 24 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นประโยคประกอบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ ง
เลย” โดยจะมีการนําไปใช้ กบั กลุม่ นักศึกษาจํานวนหนึ่ง และคัดเลือกมาใช้ แบบวัดละ 10 ข้ อ นักศึกษา
ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดสูงกว่า แสดงว่าเป็ นนักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูงกว่า
นักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึง ปริ มาณการรายงานถึงความเพียรพยายามไปสู่
สถานภาพทางสังคมที่สงู ขึ ้น ความท้ าทายในการเรี ยน ความอดทนในการเรี ยน และความคาดหวังว่า
จะประสบความสําเร็ จ ของชวนชัย เชื ้อสาธุชน (2552) ซึง่ เป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั
จํานวน 15 ข้ อ แต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรวัด 6 ระดับ ตังแต่
คะแนนระหว่าง 15–90 คะแนน นักศึกษาที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ตอ่
พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากกว่านักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
สติสัมปชัญญะ หมายถึง นักศึกษารายงานให้ ทราบเกี่ยวกับความเชื่อและความรู้สกึ
ใน 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) หลงลืมขาดสติ 2) รู้สาเหตุของผล 3) หลงผิดจากความเป็ นจริ ง และ 4)
การคิดตริ ตรองหรื อจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในช่วงที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั
ได้ นําแบบวัดสติสมั ปชัญญะของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์ (2551) มีจํานวนข้ อ
คําถาม 19 ข้ อ มาตรวัด 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” เพื่อใช้ วดั สติสมั ปชัญญะของ
นัก ศึก ษาในการวิจัยครั ง้ นี ้ โดยนัก ศึก ษาที่ ไ ด้ คะแนนสูง กว่า แสดงว่ า เป็ นผู้ที่ มี สติ สัม ปชัญญะต่อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากกว่า นักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ความชอบเสี่ยงน้ อย หมายถึง ปริ มาณการรับรู้และความรู้สกึ ชอบหรื อพอใจในการ
แสดงพฤติกรรมที่ตน (1) เห็นว่าจะเกิดผลดีกบั ตนในอนาคต แต่ความจริ งไม่เป็ นเช่นนัน้ (2) ตระหนัก
ว่าพฤติกรรมนันจะเป็
้
นอันตรายแก่ตนได้ แต่ต้องการความตื่นเต้ น ท้ าทาย สนุก หรื อพฤติกรรมนัน้ อาจ
บรรลุเป้าหมายได้ ยากถ้ าไม่คดิ เสี่ยง และ (3) มีความพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ เนื่องจากหวัง
ในรางวัล หรื อการยอมรับจากผู้อื่น หรื อเคยทําพฤติกรรมเหล่านัน้ สําเร็ จ หรื อเคยเห็นผู้อื่นทําสําเร็ จ
มาแล้ วในอดีต วัดด้ วยแบบวัดของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และงามตา วนินทานนท์ (2551) มีจํานวน
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10 ข้ อ เป็ นแบบวัดชนิดมาตรวัด 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” นักศึกษาที่ได้ คะแนน
สูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้มีความชอบเสี่ยงน้ อยมากกว่า นักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า

กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์
เจตคติท่ ดี ตี ่ อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี หมายถึง ลักษณะทางจิตของบุคคลที่ประกอบด้ วย
การรู้การคิดเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ความรู้สกึ ชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ
และความพร้ อมที่ จ ะกระทํ า ต่อ บุค คลหรื อ สิ่ง หนึ่ง สิ่ ง ใดไปในทิ ศ ทางด้ า นบวกหรื อด้ า นลบและใน
ปริ มาณความรุ นแรงที่สอดคล้ องกับการรับรู้ การคิดถึงประโยชน์และโทษ และความรู้สกึ ของบุคคล ใน
การวัดเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี โดยอาศัย
แนวคิดจากแบบวัดของวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) มีจํานวนคําถาม 20 ข้ อ เป็ นแบบวัดชนิดมาตรวัด
6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” โดยนักศึกษาที่ได้ คะแนนจากแบบวัดสูงกว่า แสดงว่าเป็ น
นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีสงู กว่านักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
การรั บรู้คุณความดี หมายถึง สิ่งที่ดีงาม ควรยกย่องรับมาเป็ นหลักประจําใจ เพื่อเป็ น
การกํ า หนดทิ ศ ทางของการกระทํ า ต่า งๆ ของบุค คลให้ ป ระพฤติป ฏิ บัติ อ ย่า งเหมาะสม ทัง้ ในเชิ ง
คุณภาพ และในเชิ งปริ มาณ จะกํ าหนดเฉพาะเจาะจงลงไปได้ เมื่ อทราบว่า บุคคลจะกระทํ าอะไร
กับใคร ในสถานการณ์ แบบใด เช่น มัคคุเทศก์ ที่ทําหน้ าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยพาไปชม
สถานที่ต่างๆ ย่อมต้ องมีคณ
ุ ธรรมทางด้ านความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความเอื ้ออาทร และอื่นๆ
ุ ความดี ของอุบล เลี ้ยววาริ ณ (2551) มีจํานวน
เป็ นต้ น ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบวัดการรับรู้คณ
ข้ อคําถาม 12 ข้ อ เป็ นแบบวัดชนิดมาตรวัด 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีพิสยั คะแนน
ุ ความดีของบุคคล
ระหว่าง 12–72 คะแนน นักศึกษาที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้คณ
มากกว่า นักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
. ในการวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังของนักศึกษา ได้ แก่ เพศ ระดับชัน้
การศึกษา ผลการเรี ยน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา
เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิง
ชัน้ ปี การศึกษา หมายถึง ชันปี
้ การศึกษาที่นกั ศึกษากําลังศึกษาอยู่ สําหรับงานวิจยั นี ้
ั ้ ที่ 2 ชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4
ได้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
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ผลการเรี ยน หมายถึง เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่ได้ จากการประเมินผลการเรี ยนทุก
ภาคเรี ยนในปี การศึกษาที่ผา่ นมา ซึง่ มีคะแนนตังแต่
้ 2.00–4.00
ประสบการณ์ เข้ ารั บการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ หมายถึง การผ่านการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริ มความรู้ และทักษะนอกเหนือจากชัว่ โมงเรี ยนของนักศึกษา เช่น อบรม
ด้ านการใช้ งานคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
ระดับเศรษฐกิจของครอบครั ว หมายถึง ในที่นี ้พิจารณาร่ วมกันใน 2 มิติ คือ ปริ มาณ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนทังหมดของครอบครั
้
วของนักศึกษา โดยให้ นกั ศึกษาตอบเป็ นจํานวนเงินรายได้
ตามจริ ง และจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ใช้ จ่ายจากเงินรายได้ จํานวนดังกล่าว ครอบครัวที่มีปริ มาณ
รายได้ น้อย แต่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวใช้ จ่ายเงินได้ ดงั กล่าวมาก จัดเป็ นครอบครั วที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า ส่วนครอบครัวที่มีปริ มาณรายได้ มาก และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวใช้
จ่ายเงินจากรายได้ ดงั กล่าวน้ อย จัดเป็ นครอบครัวที่มีเศรษฐกิจของครอบครัวสูง พิสยั ของคะแนนอยู่
ระหว่าง 1 ถึง 77 เศรษฐกิจของครอบครัวตํ่ามีคะแนนเป็ น 1 เศรษฐกิจของครอบครัวสูงสุดมีคะแนน 77
คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยจัดเป็ นผู้มีฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวสูงกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
กว่าค่าเฉลี่ย (ดูตาราง 1 ประกอบ)
ตาราง 1 แสดงเกณฑ์การให้ คะแนนเศรษฐกิจของครอบครัวของนักศึกษา
รายได้ รวมต่ อเดือน

2 คน
1) ตํ่ากว่า 10,000 บาท
7
2) 10,001–20,000 บาท
14
3) 20,001–30,000 บาท
21
4) 30,001–40,000 บาท
28
5) 40,001–50,000 บาท
35
6) 50,001–60,000 บาท
42
7) 60,001–70,000 บาท
49
8) 70,001–80,000 บาท
56
9) 80,001–90,000 บาท
63
10) 90,001–100,000 บาท
70
11) 100,000 บาทขึ ้นไป
77

จํานวนสมาชิกในครอบครัว
3 คน 4 คน 5 คน 6 คน 7 คน > 7 คนขึน้ ไป
2
6
5
1
4 3
11 10
9
13 12
8
20 19 18 17 16
15
25 24 23
27 26
22
32 31 30
34 33
29
39 38 37
41 40
36
46 45 44
48 47
43
53 52 51
55 54
50
60 59 58
62 61
57
67 66 65
69 68
64
74 73 72
76 75
71

จิตลักษณะเดิม
1. ลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
3. สติสมั ปชัญญะ
4. ความชอบเสี่ยงน้ อย

พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
1. พฤติกรรมการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
2. พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่ างเหมาะสม
3. พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี

ลักษณะสถานการณ์
1. การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
2. การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
3. การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
4. ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

จิตลักษณะตามสถานการณ์
1. เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
2. การรับรู้คณ
ุ ความดี

ลักษณะชีวสังคมและภูมหิ ลัง

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดและความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรที่วจิ ัยครั ง้ นี ้
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เพศ / ชันปี
้ / ผลการเรี ยน / ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว /
ประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้และทักษะ
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สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์มาก และมีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง เป็ นผู้มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
มาก และเป็ นผู้มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีแต่ละด้ านใน 3 ด้ าน (ได้ แก่ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ าน
วิชาการ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี) มากกว่า
นักศึกษาที่เป็ นกลุม่ เปรี ยบเทียบลักษณะอื่นๆ
สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาชาย มีผลการเรี ยนตํ่า และอยู่ในชันปี
้ ที่ 2 เป็ นผู้มีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีน้อย และเป็ นผู้มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี แต่ละด้ านใน 3 ด้ าน (ได้ แก่ พฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้
ใฝ่ ดี) น้ อยกว่านักศึกษาที่เป็ นกลุม่ เปรี ยบเทียบลักษณะอื่นๆ
สมมติฐานที่ 3 ประกอบด้ วย สมมติฐานย่อย 3 ส่วน ดังนี ้
3.1 กลุม่ ตัวแปรลําดับที่ 1 คือ ลักษณะสถานการณ์ทางสังคมมี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมี
แบบอย่า งที่ ดีจ ากผู้ปกครอง การมี แบบอย่า งที่ ดีจากเพื่ อน การเห็ นแบบอย่า งจากสื่อ มวลชน การมี
ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์) สามารถทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี แต่ละด้ านใน 3 ด้ าน
(ได้ แก่ พฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี) ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.2 เมื่อควบคุมอิทธิพลกลุม่ ตัวแปรลําดับที่ 1 คือ ลักษณะสถานการณ์ทางสังคมให้ คงที่
แล้ ว นํากลุม่ ตัวแปรลําดับที่ 2 คือ จิตลักษณะเดิม มี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สติสมั ปชัญญะ และความชอบเสี่ยงน้ อย) เข้ าร่ วมทํานายด้ วย สามารถเพิ่มปริ มาณ
ทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี แต่ละด้ านใน 3 ด้ าน จากปริ มาณที่กลุม่ ตัวแปรลักษณะสถานการณ์ทางสังคม
เคยทํานายได้ อย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติ และ
3.3 เมื่อควบคุมอิทธิพลกลุม่ ตัวแปรลําดับที่ 1 และ 2 ให้ คงที่แล้ ว นํากลุม่ ตัวแปรลําดับที่
3 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ์มี 2 ตัวแปร (ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี การรับรู้คณ
ุ ความดี)
เข้ าร่วมทํานายอีก สามารถเพิ่มปริ มาณการทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี แต่ละด้ านใน 3 ด้ าน จากปริ มาณที่
กลุม่ ตัวแปรในลําดับที่ 1 และ 2 เคยทํานายได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 4 ตัวแปรในกลุ่มลักษณะสถานการณ์ ทางสังคมมี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมี
แบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง และการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมี
ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์) กลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ลักษณะมุ่ง
อนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใฝ่ สัมฤทธิ์ สติสมั ปชัญญะ และความชอบเสี่ยงน้ อย) และกลุม่ จิตลักษณะ
ุ ความดี) รวมเป็ น 10 ตัว
ตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี การรับรู้คณ
แปร สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ทัง้ 3 ด้ าน พร้ อมๆ กัน ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องนี ้เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ เปรี ยบเทียบ (Correlational - Comparative
Study) ได้ มีการกําหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั การหาคุณภาพ
เครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้ อมูล การจัดกระทําข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังต่อไปนี ้

การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ที่เรี ยนในมหาวิทยาลัย ซึง่ มีคณะที่จดั การเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการ
ผลิตสื่อดิจิตอล แอนิเมชัน่ มัลติมีเดีย และเกมส์ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 6 แห่ง ดังนี ้
1) มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ 2) มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร 3) มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี 4) มหาวิทยาลัยรังสิต 5) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และ 6) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) รายละเอียดการ
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแต่ละขันมี
้ ดงั นี ้ (ดูตาราง 2 และภาพประกอบ 2 )
1.
สุ่ม ตัว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ม อย่ า งง่ า ยโดยการจับ ฉลากเลื อ กมหาวิ ท ยาลัย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ที่มีหลักสูตรการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการผลิต
สื่อดิจิตอล แอนิเมชัน่ มัลติมีเดีย และเกมส์ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กําหนดโควต้ าในการจับฉลากอย่างละร้ อยละ 50
ของมหาวิทยาลัยทังภาครั
้
ฐและเอกชน โดยแบ่งออกเป็ น
1.1 มหาวิทยาลัยรั ฐ มีจํานวน 4 แห่ ง โดยร้ อยละ 50 ของมหาวิ ทยาลัยภาครั ฐ จะมี
จํานวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี
1.2 มหาวิทยาลัยเอกชน มีจํานวน 2 แห่ง โดยร้ อยละ 50 ของมหาวิทยาลัยภาคเอกชน
จะมีจํานวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ซึ่งผลจากการตอบรั บจากมหาวิทยาลัยที่ ผ้ ูวิจัยได้ สุ่มดังกล่าว พบว่า มีเพียงจํ านวน 2 แห่ง
เท่านัน้ ที่มีความพร้ อมที่จะให้ ผ้ ูวิจัยเข้ าไปเก็ บรวบรวมข้ อมูล ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสุ่มอย่างง่ายโดยการจับ
ฉลากเลือกมหาวิทยาลัยจํานวน 1 แห่ง จากที่เหลือ 3 แห่ง เพื่อทดแทนกับมหาวิทยาลัยที่ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถ
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เก็บข้ อมูลได้ โดยผลที่ได้ คือจากการสุ่มครัง้ ที่ 1 ได้ มหาวิทยาลัยรัฐ ได้ แก่ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
และมหาวิทยาลัยเอกชน ได้ แก่ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และการสุ่มครัง้ ที่ 2 พบว่า มหาวิทยาลัยที่มีความ
้
จยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลจริ ง
พร้ อมในการเก็บข้ อมูลสําหรับผู้วิจยั คือ มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนันในการวิ
ได้ 3 มหาวิทยาลัย
2. เลือกนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 เนื่องจากเป็ นชันปี
้ ที่เริ่ มเรี ยนรายวิชาเอกบังคับของหลักสูตรผลิตสื่อ
ดิจิตอล แอนิเมชั่น มัลติมีเดียและเกมส์ และชัน้ ปี ที่ 3 - 4 เนื่องจากเป็ นชัน้ ปี ที่เรี ยนรายวิชาเอกบังคับ
เกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิตอล แอนิเมชัน่ มัลติมีเดีย และเกมส์ ทังหมดของหลั
้
กสูตรแล้ ว และมีความพร้ อม
ในการศึกษาต่อ และการทํางานต่อไป (ดังตาราง 2 และภาพประกอบ 5)
ตาราง 2 ตารางการเก็บข้ อมูล
มหาวิทยาลัย

ศรี นครินทรวิโรฒ
รังสิต
ศรี ปทุม

คณะ/
วิทยาลัย

หลัก
สูตร

สาขาวิชา

นวัตกรรม
วท.บ. การออกแบบสื่อ
สื่อสารสังคม
ปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย
เทคโนโลยี
ทล.บ. คอมพิวเตอร์ เกมส์
สารสนเทศ
มัลติมีเดีย
ศิลปกรรม
ศศ.บ. ดิจิทลั อาร์ ตส์
ศาสตร์
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน่
การออกแบบอินเทอร์
แอคทีฟและเกม

รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็ นข้ อมูลที่สมบูรณ์ (คน)

จํานวนตัวอย่ าง (คน)
ชัน้ ปี ชัน้ ปี ชัน้ ปี รวม
2
3
4
52
(38)
53
(40)
35
(25)
35
(27)
35
(26)
201
(156)

39
(31)
40
(40)
35
(25)
35
(28)
35
(30)
184
(154)

55
(41)
57
(16)
35
(19)
35
(11)
35
(27)
217
(114)

146
(110)
150
(96)
105
(69)
105
(66)
105
(83)
611
(424)
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นิสติ นักศึกษาที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทังภาครั
้
ฐและเอกชน โดยมีคณะที่จดั การเรี ยนการสอนใน
สาขาวิชาที่ผลิตสื่อและเทคโนโลยี ในปี การศึกษา 2554 จํานวน 6 แห่ง

มหาวิทยาลัยรั ฐ (4 แห่ ง)
1. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยรั ฐ (2 แห่ ง)
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเอกชน (2 แห่ ง)
1. มหาวิทยาลัยรังสิต
2. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

มหาวิทยาลัยเอกชน (1 แห่ ง)

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประชากร

แบ่งกลุม่ ตาม
หน่วยงานปกครอง
คือ หน่วยงานของ
รัฐและเอกชน

สุม่ ตัวอย่างครัง้ ที่ 1
ด้ วยวิธีการจับฉลาก
โดยกําหนดโควต้ า
ร้ อยละ 50 การ
เลือกจากหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยรั ฐ และเอกชน (3 แห่ ง)
ที่ไม่ ได้ เลือกจากการสุ่มครั ง้ ที่ 1
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
3. มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

สุม่ ตัวอย่างครัง้ ที่ 2 ด้ วยวิธีการจับฉลาก
เลือกมหาวิทยาลัยจํานวน 1 แห่ง จากที่
เหลือ 3 แห่ง เพื่อทดแทนกับมหาวิทยาลัย
ที่ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถเก็บข้ อมูลได้

ตัวอย่ างที่ศกึ ษา (3 แห่ ง) ได้ แก่
มหาวิทยาลัยรั ฐ ได้ แก่ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเอกชน ได้ แก่ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และมหาวิทยาลัยรังสิต

้ งที่ใช้ เก็บข้ ม่อมูตัลวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) ในการวิจยั ครัง้ นี ้
ตารางภาพประกอบ
2 จํานวนตัว5อย่ขัานตอนการสุ

ตัวอย่าง
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การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ สร้ างขึ ้นตามขอบเขตของนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรต่างๆ โดย
เครื่ องมือทังหมดเป็
้
นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) ซึง่ มีทงเครื
ั ้ ่ องมือที่
สร้ างขึ ้นใหม่และได้ ปรับปรุ งจากแบบวัดที่ใช้ ในการวิจยั อื่นๆ รวมจํานวนเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ จํานวน 14 ฉบับ ได้ แก่ กลุม่ ตัวแปรตาม จํานวน 3 ฉบับ คือ แบบวัดพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้
ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แบบวัดจิตลักษณะเดิม จํ านวน 4 ฉบับ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใฝ่ สัมฤทธิ์
สติสัมปชัญญะ และความชอบเสี่ ย งน้ อย แบบวัดลัก ษณะสถานการณ์ จํ า นวน 4 ฉบับ ได้ แก่ การมี
แบบอย่างพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีที่ดีจากครอบครัว การมีแบบอย่างพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีจากเพื่อน การเห็น
แบบอย่างพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีจากสื่อมวลชน และการมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
แบบวัดจิตลักษณะตามสถานการณ์ จํานวน 3 ฉบับ ได้ แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี การรับรู้ คณ
ุ
ุ ความดีของแผ่นดิน ของนักศึกษา ซึง่ มีรายละเอียดของเครื่ องมือแต่ละ
ความดีของบุคคล และการรับรู้คณ
ฉบับดังต่อไปนี ้
1. แบบวัดพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี เป็ นแบบวัดที่ ให้ นักศึกษารายงานถึงการกระทํ าของบุคคล
้
อม รวมทัง้ การ
ในวัยเรี ยนในการที่จะแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมในวิชาที่ตนเรี ยนอยู่ ทังทางตรงและทางอ้
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ ที่ เรี ยนมาในชีวิตประจํ าวัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจในวิชานัน้ ๆ เช่น การทํา
แบบฝึ กหัดเพิ่มเติม การหาข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับวิชาที่เรี ยนเพิ่มเติม และการคล้ อยตามอิทธิพล ของ
เพื่อน ในลักษณะของการยอมรับอิทธิพลในทางที่ดี เช่น เลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี ช่วยตักเตือน
เป็ นต้ น หรื อปฏิเสธอิทธิ พลในทางที่ ไม่ดี เช่น การเที่ ยวกลางคืน ปฏิเสธเมื่ อเพื่อนชวนเสพยาเสพติด
เป็ นต้ น และเป็ นการกระทํ าที่ แสดงถึงการช่วยเหลือเกื อ้ กูลกัน เมตตา กรุ ณา รู้ สึกห่วงใย เอาใจใส่ มี
ความเห็นใจ ความเข้ าใจ มีนํ ้าใจต่อเพื่อน ให้ คําแนะนําและเป็ นที่ปรึกษาที่ดี และช่วยเหลือเพื่อนในเวลาที่
เพื่อนได้ รับความเดือดร้ อน แบ่งปั นสิ่งของให้ เพื่อน ไม่ชกั จูงเพื่อนไปในทางที่เสื่อมประกอบด้ วยแบบวัด
พฤติกรรม จํานวน 3 ฉบับ
1.1) แบบวัดพฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ เป็ นแบบวัดที่นกั ศึกษามี
ความตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของแนวคิด วิธีการ ความรู้ หรื อสิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ั้
ฒนาตนเอง ตลอดจนนําสิ่งใหม่ๆ เหล่านี ้มา
เรี ยนของตน มีความกระตือรื อร้ นที่จะแสวงหา ความรู้นนมาพั
ประยุกต์ใช้ จะแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจในการเรี ยน เช่น
การทําแบบฝึ กหัดเพิ่มเติม การหาข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับวิชาที่เรี ยน เป็ นแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดย
อาศัยขอบเขตจากแบบวัด ในงานวิจัยของวิชัย เอียดบัว (2534) ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และอัมพร ม้ า
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คนอง (2547) เป็ นแนวทางในการสร้ างข้ อคําถาม ซึ่งเป็ นแบบวัดที่มีคณ
ุ ภาพ ประกอบด้ วย 30 ประโยค
เป็ นชนิดมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” เมื่อนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ นักศึกษา จํานวน
104 คน แบบวัดมีค่าจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .16 ถึง .70 มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า
เท่ากับ .85 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 10 ข้ อ เมื่อนํามาใช้ จริ ง (กลุ่มตัวอย่าง 424 คน) แบบวัดมี
พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 28 ถึง 58 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .21 ถึง .54 และค่า
ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .69
ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
0. เมื่อออกนอกห้ องเรี ยน ข้ าพเจ้ าไม่สนใจที่จะค้ นคว้ าหาสิง่ ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการเรี ยน
……………... ……………... ………………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน ผู้ตอบได้
คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความ ทางลบ การให้
คะแนนเป็ นไปในทิศทางกลับกัน
1.2) แบบวัดพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่ างเหมาะสม เป็ นแบบวัดที่ให้ นกั ศึกษา
รายงานว่าตนได้ ใช้ เทคโนโลยี 3 ด้ าน อย่างเหมาะสม ได้ แก่ 1) ด้ านการใช้ เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 2)
ด้ านการใช้ เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์ และ3) ด้ านการใช้ เทคโนโลยีอย่างถูกกาลเทศะ เป็ นต้ น ในการวิจยั
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น โดยอาศัยขอบเขตการวัดในงานวิจยั ของ จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) วันวิสา
สรี ระศาสตร์ (2554) นรา จันชนะกิจ (2548) และดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547) เป็ นแนวทางในการ
สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมของนักศึกษา เป็ นแบบวัดประเภทประเมินรวมค่า
มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านการใช้ เทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย 2) ด้ านการใช้ เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์ และ 3) ด้ านการใช้ เทคโนโลยีอย่างถูกกาลเทศะ
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” เมื่อนําไปทดลองใช้ กบั
รวมจํานวน 29 ข้ อ เป็ นชนิดมาตรวัด 6 หน่วย ตังแต่
กลุ่มนักศึกษา จํานวน 104 คน แบบวัดมีค่าจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .21 ถึง .57 มีค่าความเชื่อมัน่ แบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .76 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 10 ข้ อ เมื่อนํามาใช้ จริ ง (กลุ่มตัวอย่าง
424 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 17 ถึง 51 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .22
ถึง .61 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .75
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ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
0. ฉันใช้ เวลาไปกับการคุยโทรศัพท์กบั เพื่อนวันละหลายชัว่ โมง
……………... ……………... ………………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน ผู้ตอบได้
คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความ ทางลบ การให้
คะแนนเป็ นไปในทิศทางกลับกัน
1.3) แบบวัดพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี เป็ นแบบวัดที่ให้ นกั ศึกษาว่าตนได้
ให้ การสนับสนุนเพื่อนนักศึกษาใฝ่ รู้ใฝ่ ดีในทางใดทางหนึง่ โดยทําการสนับสนุนใน 3 ด้ าน คือ 1) สนับสนุน
ด้ านอารมณ์ เช่น ให้ กําลังใจ ให้ การยอมรับ เป็ นต้ น 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่น การให้
ความรู้ การให้ ข้อมูล การให้ คําแนะนําและคําปรึกษา และ 3) การสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของที่จําเป็ น เช่น
การแบ่งเอกสารประกอบการเรี ยน ให้ เพื่อน การให้ เพื่อนยืมคอมพิวเตอร์ การช่วยเพื่อนซ่อมคอมพิวเตอร์
เป็ นต้ น ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะสร้ างแบบวัดพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ใช้ ขอบเขตการวัดของ
วันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวัดประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก
“จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” มีจํานวน 30 ข้ อ เป็ นชนิดมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย”
เมื่อนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ นักศึกษา จํานวน 104 คน แบบวัดมีคา่ จําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .16 ถึง .66 มี
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .87 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 10 ข้ อ เมื่อนํามาใช้
จริ ง (กลุ่มตัวอย่าง 424 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 26 ถึง 54 คะแนน ค่าอํานาจจําแนก
รายข้ ออยูร่ ะหว่าง .30 ถึง .62 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .80
ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
0. ฉันเคยแนะนําให้ เพื่อนเข้ าเว็บไซต์ที่เป็ นแหล่งข้ อมูลทางการศึกษา
……………... ……………... ………………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน ผู้ตอบได้
คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความ ทางลบ การให้
คะแนนเป็ นไปในทิศทางกลับกัน
2. แบบวัดการมีแบบอย่ างที่ดีจากผู้ปกครอง ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดการมีแบบอย่างที่ดีจาก
ผู้ปกครอง โดยใช้ ขอบเขตการวัดของ จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) มาเป็ นแนว ทางหนึ่งประกอบการ
สร้ างข้ อความแบบวัด ลักษณะของแบบวัดเป็ นการถามเกี่ยวกับการที่นกั ศึกษาได้ สงั เกตเห็นและรับรู้วา่ ตน
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ได้ รับการอบรมสัง่ สอน ได้ รับความรู้ ทักษะ และถูกกระตุ้นจูงใจ ให้ ปฏิบตั ิตามที่ครอบครัวสัง่ สอน และ
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อนักศึกษาทางอ้ อมผ่านการปฏิบตั ิเป็ นตัวแบบได้ มาก โดยเฉพาะในครอบครัวหรื อ
ได้ ลักษณะของแบบวัดเป็ นชนิด
บิดามารดาอาจปฏิบตั ิตนเป็ นตัวแบบแก่บุตร ทังทางบวกและทางลบก็
้
มาตรประเมินรวมค่า จํานวนประมาณ 30 ข้ อ เป็ นชนิดมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย”
เมื่อนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ นักศึกษา จํานวน 104 คน แบบวัดมีคา่ จําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .04 ถึง .52 มี
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .81 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 10 ข้ อ เมื่อนํามาใช้
จริ ง (กลุ่มตัวอย่าง 424 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 26 ถึง 54 คะแนน ค่าอํานาจจําแนก
รายข้ ออยูร่ ะหว่าง .04 ถึง .59 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .64
ตัวอย่างแบบวัดการมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
0. พ่อหรื อแม่มกั เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
…………….. ……………... ………………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริ งเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน ผู้ตอบได้
คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความ ทางลบ การให้
คะแนนเป็ นไปในทิศทางกลับกัน
3. แบบวัดการมีแบบอย่ างที่ดีจากเพื่อน ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดนี ้ขึ ้นโดยใช้ แนวการสร้ างตาม
แบบวัดการมีเพื่อนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้ อินเทอร์ เน็ต ของวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) ลักษณะของ
แบบวัดเป็ นการรายงานของนักศึกษาว่าได้ สงั เกตเห็นและรับรู้ การกระทําของเพื่อนๆ ว่าเพื่อนมีความ
กระตือรื อร้ น ชอบและสนใจในการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการและใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมะสม เช่น เห็น
เพื่อนค้ นคว้ าหาข้ อมูลที่มีประโยชน์ตอ่ การเรี ยน ค้ นหาข้ อมูลด้ านบันเทิง จากอินเทอร์ เน็ตเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ เห็นเพื่อนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบในการใช้ อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น ลักษณะของแบบวัดเป็ นชนิด
มาตรประเมินรวมค่า มีจํานวน 30 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรวัด 6 ระดับจาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” เมื่อ
นําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ นักศึกษา จํานวน 104 คน แบบวัดมีคา่ จําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .00 ถึง .57 มีคา่
ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .80 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 10 ข้ อ เมื่อนํามาใช้ จริ ง
(กลุม่ ตัวอย่าง 424 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 28 ถึง 57 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ
อยูร่ ะหว่าง .11 ถึง .46 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .67
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ตัวอย่างแบบวัดการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
0. เพื่อนของฉันมักใช้ แหล่งข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อผ่อนคลายความเครี ยด
……………... ……………... ………………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน ผู้ตอบได้
คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความ ทางลบ การให้
คะแนนเป็ นไปในทิศทางกลับกัน
4. แบบวัดการเห็นแบบอย่ างจากสื่อมวลชน ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดนี ้ขึ ้นโดยใช้ แนวการสร้ าง
ตามแบบวัดการเห็นแบบอย่างการคบเพื่อนดีจากสื่อของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ของนิศากร
สนามเขต (2550) ลักษณะของแบบวัดเป็ นการที่นกั ศึกษารับรู้ เกี่ยวกับการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ การ
ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และวิธีการสนับสนุนเพื่นให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี จากอุปกรณ์ สื่อสารต่างๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต หนังสือ วารสาร นิตยสาร เป็ นต้ น โดยหลักจากที่นกั ศึกษาได้ รับข่าวสารเหล่านี ้แล้ ว
เกิดการรับรู้ความหมาย และแสดงพฤติกรรมตอบสนอง ในลักษณะของพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีได้ ลกั ษณะของ
แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีจํานวน 32 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง
“ไม่จริ งเลย” เมื่อนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ นักศึกษา จํานวน 104 คน แบบวัดมีคา่ จําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
.41 ถึง .75 มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .85 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 10 ข้ อ
เมื่ อ นํ า มาใช้ จ ริ ง (กลุ่ม ตัว อย่า ง 424 คน) แบบวัด มี พิ สัย ของคะแนนอยู่ร ะหว่า ง 32 ถึ ง 60 คะแนน
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .20 ถึง .61 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .73
ตัวอย่างแบบวัดการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
0. ฉันรับรู้จากสื่อว่า มีวยั รุ่นหลายคนถูกหลอกลวงจากการแชตทาง Internet
……………... ……………... ………………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน ผู้ตอบได้
คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความ ทางลบ การให้
คะแนนเป็ นไปในทิศทางกลับกัน
5. แบบวัดประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ การรายงานของนักศึกษาให้
ทราบถึงความถี่และการเห็นประโยชน์ ของประสบการณ์ จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
อาสาเพื่อช่วยผู้อื่น ในช่วงที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัย เช่น การสร้ างถาวรวัตถุที่เป็ นสาธารณชน การออกค่าย
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พัฒนาชนบท การให้ สขุ ศึกษาด้ านต่างๆ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ นําแบบวัดการเข้ าร่ วมกิจกรรมที่ดีใน
โรงเรี ยน ของแสงอรุ ณ ธรรมเจริ ญ; และลินดา สุวรรณดี (2547) มาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวัดการมี
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมเข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดยวัดเป็ น 2 ส่วน ส่ วนแรก ให้ นกั ศึกษา
รายงานว่าตนได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่จดั กิจกรรมมาก
น้ อยเพียงใด แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
้ “มากที่สุด” ถึง “น้ อยที่สดุ ”
และ ส่ วนที่สอง เป็ นการรายงานว่าตนได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรมหนึง่ มากน้ อยเพียงใด แบบ
วัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตร 6 หน่วย ตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” โดยนักศึกษาที่ได้
คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มากกว่านักศึกษาที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 10 ข้ อ เมื่อนํามาใช้ จริ ง (กลุม่ ตัวอย่าง 424 คน) แบบวัด
มีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 120 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .45 ถึง .74 และค่า
ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .87
ตัวอย่างแบบวัดการมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
0. (ก) ข้ าพเจ้ าเข้ าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาผลิตสื่อสร้ างสรรค์แก่เยาวชนกลุม่ ด้ อยโอกาส
……………... ……………... ………………. ……………….. ……………. ……………
มากที่สดุ
มาก
ค่อนข้ างมาก ค่อนข้ างไม่น้อย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
0. (ข) ข้ าพเจ้ าเห็นว่าการเข้ าร่ วมกิจกรรมค่ายอาสาผลิตสื่อสร้ างสรรค์แก่เยาวชนกลุ่มด้ อยโอกาสทําให้
ข้ าพเจ้ าเห็นคุณค่าของการทําประโยชน์แก่บคุ คลอื่นมากขึ ้น
……………... ……………... ………………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน เมื่อเป็ นข้ อความทางบวก ผู้ตอบได้ คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริ ง
ที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ หากเป็ นข้ อความทางลบ ผู้ตอบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม
6. แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต-การ
ควบคุมตน ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, งามตา วนินทานนท์ และคณะ (2536) ข้ อคําถามเกี่ยวกับการที่
นักศึกษาแต่ละคนมีปริ มาณความสามารถในการคาดการณ์ ไกล เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะก่อ
ประโยชน์ให้ กบั ตนเองในอนาคต รวมทังความสามารถในการควบคุ
้
มบังคับตนเองให้ ร้ ูจกั การอดได้ รอได้
เพื่อรอรับผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรื อสําคัญกว่าในอนาคต เช่น การขยัน ดูหนังสือเพื่อต้ องการสอบให้
ได้ คะแนนดี การขยันเรี ยนหนังสือในปั จจุบนั เพื่อต้ องการทํางาน มีอาชีพที่ดีในอนาคต เป็ นต้ น แบบวัดเป็ น
แบบชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวนประมาณ 39 ข้ อ เป็ นชนิดมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง
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“ไม่จริ งเลย” เมื่อนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ นักศึกษา จํานวน 104 คน แบบวัดมีคา่ จําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
.09 ถึง .77 มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .92 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 20 ข้ อ
เมื่ อ นํ า มาใช้ จ ริ ง (กลุ่ม ตัว อย่ า ง 424 คน) แบบวัด มี พิ สัย ของคะแนนอยู่ร ะหว่า ง 32 ถึ ง 60 คะแนน
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .34 ถึง .88 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .94
ตัวอย่างแบบวัดลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
0. ฉันรี บทํางานที่อาจารย์มอบหมายให้ เสร็จเรี ยบร้ อยก่อนไปเที่ยวเสมอ
……………... ……………... ………………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน ผู้ตอบได้
คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความ ทางลบ การให้
คะแนนเป็ นไปในทิศทางกลับกัน
7. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของงามตา วนินทา
นนท์ (2552) ข้ อคําถามเกี่ยวกับการที่นกั ศึกษาแต่ละคนมีความมุง่ มัน่ หรื อความปรารถนาที่จะทําสิง่ ใด สิง่
หนึ่งให้ ประสบความสําเร็ จ และมีความเพียรพยายาม เพื่อกระทําสิ่งนันให้
้ บรรลุโดยไม่ท้อถอย ต่อ
อุปสรรคหรื อสิ่งกีดขวาง พยายามฝ่ าฟั นให้ บรรลุเป้าหมาย แบบวัดเป็ นชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวน
ประมาณ 10 ข้ อ เป็ นชนิดมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ ง
จํานวน 10 ข้ อ เมื่อนํามาใช้ จริ ง (กลุ่มตัวอย่าง 424 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 20 ถึง 59
คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .19 ถึง .84 และค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า
เท่ากับ .88
ตัวอย่างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
0. ฉันพยายามทุ่มเทเวลาให้ มากขึ ้นสําหรับการเรี ยนในวิชาที่ยากๆ
…………... …………... ………………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริ งเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน ผู้ตอบได้
คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความ ทางลบ การให้
คะแนนเป็ นไปในทิศทางกลับกัน

88
8. แบบวัดสติสัมปชัญญะ ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทา
นนท์ (2551) เป็ นการให้ นกั ศึกษานักศึกษารายงานให้ ทราบเกี่ยวกับความเชื่อและความรู้ สึกใน 4
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) หลงลืมขาดสติ 2) รู้สาเหตุของผล 3) หลงผิดจากความเป็ นจริ ง และ 4) การคิด
ไตร่ตรองหรื อจดจ่อกับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ในช่วงที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วยข้ อคําถามมีจํานวน
11 ข้ อ เป็ นชนิดมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 11
ข้ อ เมื่อนํามาใช้ จริ ง (กลุ่มตัวอย่าง 424 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 26 ถึง 57 คะแนน ค่า
อํานาจจําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .15 ถึง .64 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .85
ตัวอย่างแบบวัดสติสมั ปชัญญะ
0. ฉันทําของหายหลายครัง้ เพราะลืมทิ ้งไว้
…………….. …………….. ……………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน ผู้ตอบได้
คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความ ทางลบ การให้
คะแนนเป็ นไปในทิศทางกลับกัน
9. แบบวัดความชอบเสี่ยงน้ อย ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดของดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา
วนินทานนท์ (2551) แบบวัดนี ้เป็ นการวัด 1) ความพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรมเนื่องจากหวังในรางวัล
การยอมรั บจากผู้อื่น เคยทํ าพฤติกรรมเหล่านัน้ สําเร็ จ เคยเห็น ผู้อ่นทํ าสําเร็ จมาแล้ วในอดีต 2) การ
ตระหนักผลที่เป็ นอันตรายตามความเป็ นจริ ง แต่ต้องการความตื่นเต้ น ท้ าทาย สนุก ไม่มีอนั ตราย หรื อสิ่ง
เหล่านันบรรลุ
้
จดุ มุ่งหมายได้ ยาก 3) การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่เสี่ยง และ4) การยึดหลักการ โดยเป็ นแบบ
วัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า เป็ นชนิดมาตรวัด 6 หน่วย มีจํานวน 12 ข้ อ ประกอบ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่
จริ งเลย” ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 12 ข้ อ เมื่อนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ นักศึกษา จํานวน 104 คน
แบบวัดมีค่าจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .28 ถึง .77 และมีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ
.85
ตัวอย่างแบบวัดความชอบเสี่ยงน้ อย
0. แม้ สมาชิกในครอบครัวของฉันมีสุขภาพดีกันทุกคน แต่ฉันก็ เลือกที่ จะใช้ ช้อนกลางเมื่อรั บประทาน
อาหารร่วมกัน)
…………... …………... ………………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริ งเลย
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เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนนผู้ตอบได้
คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความ ทางลบ การให้
คะแนนเป็ นไปในทิศทางกลับกัน
10. แบบวัดเจตคติท่ ีดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดของวันวิสา สรี ระศาสตร์
(2554) แบบวัดนีเ้ ป็ นการวัดปริ มาณการ เป็ นลักษณะทางจิตของบุคคลที่ประกอบด้ วยการรู้ การคิด
เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ความรู้สกึ ชอบ พอใจ ไม่ชอบ ไม่พอใจ และความพร้ อมที่
จะกระทํ าต่อบุคคลหรื อสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปในทิศทางด้ านบวกหรื อด้ านลบและในปริ มาณความรุ นแรงที่
สอดคล้ องกับการรับรู้ การคิดถึงประโยชน์และโทษ และความรู้ สึกของบุคคล โดยเป็ นแบบวัดประเภท
มาตรวัดประเมินร่ วมค่า เป็ นชนิดมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” จํานวน 37 ข้ อ
เมื่อนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ นักศึกษา จํานวน 104 คน แบบวัดมีคา่ จําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .61 ถึง .67 มี
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .84 ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริ งจํานวน 15 ข้ อ เมื่อนํามาใช้
จริ ง (กลุ่มตัวอย่าง 424 คน) แบบวัดมีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 42 ถึง 83 คะแนน ค่าอํานาจจําแนก
รายข้ ออยูร่ ะหว่าง .29 ถึง .69 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .87
ตัวอย่างแบบวัดเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
0. ฉันเห็นว่าการเข้ าดูเวบไซต์ที่มีภาพลามกในวัยนี ้ เป็ นการกระทําที่เป็ นโทษ
……………... ……………... ………………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน ผู้ตอบได้
คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความ ทางลบ การให้
คะแนนเป็ นไปในทิศทางกลับกัน
ุ ความดี ของ อุบล เลี ้ยว
11. แบบวัดการรั บรู้ คุณความดี ในการวิจยั นี ้ใช้ แบบวัดการรับรู้คณ
วาริ ณ (2551) โดยเป็ นการรายงานของนักศึกษาว่า ตนรู้สกึ ถึงบุญคุณของบุคคลใน 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
ุ ความดีของแผ่นดิน และ 3) ด้ านความอ่อนน้ อม
1) ด้ านการรับรู้คณ
ุ ความดีของบุคคล 2) ด้ านการรับรู้ คณ
ถ่อมตน เป็ นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวน 15 ข้ อ เป็ นชนิดมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ”
ถึง “ไม่จริงเลย” ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกไว้ ใช้ จริงจํานวน 15 ข้ อ เมื่อนํามาใช้ จริง (กลุม่ ตัวอย่าง 424 คน) แบบวัด
มีพิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 39 ถึง 85 คะแนน ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .14 ถึง .66 และค่า
ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .84
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ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้คณ
ุ ความดี
0. ฉันเจริ ญงอกงามในชีวิตได้ เพราะตัวของฉันเองเท่านัน้
…………... …………... ………………. ……………….. ……………. …………….
จริงที่สดุ
จริ ง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริ งเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน มีอยู่สองเกณฑ์ คือ 1) ถ้ าเป็ นข้ อความทางบวก การให้ คะแนน ผู้ตอบได้
คะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามลําดับ และ 2) ถ้ าเป็ นข้ อความ ทางลบ การให้
คะแนนเป็ นไปในทิศทางกลับกัน
12. แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของนักศึกษา ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั สนใจ
ศึกษาความแตกต่างของลักษณะภูมิหลังบางประการของนักศึกษา โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเติม
คํ า ตอบลงในช่ อ งว่า ง ซึ่ง ลัก ษณะภูมิห ลัง ที่ ศึก ษาได้ แก่ เพศ ชัน้ ปี ผลการเรี ย น ระดับ เศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัว และประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริมความรู้และทักษะ

การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง นํามาจากผู้อื่น และปรับปรุ งจากผู้อื่น
จึงได้ ทําการหาคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี ้
1. การหาความเที่ ยงตรง (Validity) อัน ดําแรกทํ าการตรวจสอบความเที่ ยงทรงเชิ งเนื อ้ หา
(Content Validity) โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ซึง่ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเข้ าใจในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาที่ต้องการวัดเป็ นอย่างดี เป็ นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหาในแบบวัดแต่ละฉบับว่าสามารถ
วัดได้ ถกู ต้ องตรงตามจุดประสงค์ของเนื ้อหาที่จะวัด โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมตามนิยามปฏิบตั ิการ รวมทัง้
ภาษาและสํานวนถ้ อยคําของข้ อความมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างแล้ ว จึงปรับปรุ งแก้ ไขแบบวัดให้
สมบูรณ์ ก่อนนําไปทดลองใช้
2. การหาค่าจําแนกรายข้ อ (Item Discrimination) ผู้วิจยั นําแบบวัดแต่ละฉบับที่ได้ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงแล้ วไปทดลองใช้ กับกลุ่มนักศึกษาที่มีความคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน
จากนันนํ
้ าข้ อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ โดยการหาความสัมพันธ์ รายข้ อกับคะแนนรวม
(Item - Total Correlation) แล้ วเลือกเฉพาะข้ อคําถามที่มีความสัมพันธ์กบั คะแนนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ไว้ ใช้ ในแบบวัด
3. การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) การหาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
จะทําหลังจากการวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้ อแล้ ว จากนันเลื
้ อกเฉพาะข้ อที่มีนยั สําคัญทางสถิติ
และได้ รับการปรั บปรุ งจนมีเนื อ้ หาครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด แล้ วนํ ามาหาค่าความเชื่อมั่นชนิดความ
สอดคล้ องภายในด้ วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient)
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึงคณบดีสถาบันที่ใช้ เป็ น
สถานที่เก็บข้ อมูล เพื่อขออนุญาตเก็บข้ อมูลงานวิจยั
2. ผู้วิจยั นําแบบวัดไปดําเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากนักศึกษาที่เป็ น
กลุม่ ตัวอย่าง มาตอบแบบวัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขอความร่วมมือในการเป็ นกลุม่ ตัวอย่างเพื่อตอบ
แบบวัด โดยยืนยันกับผู้ตอบว่า ข้ อมูลทังหมดจะถู
้
กเก็บเป็ นความลับและไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาอย่าง
แน่นอน
2.2 แจกแบบวัดให้ กลุม่ ตัวอย่างตอบ และนัดหมายวันเวลาในการรับคืน
3. ผู้วิจยั รับแบบวัดคืนด้ วยตนเองตามวันเวลานัดหมาย พร้ อมทังตรวจสอบความสมบู
้
รณ์ของ
แบบวัดทุกฉบับ จากการตรวจแบบวัดที่ได้ รับกลับคืนมา จํานวน 520 ชุด จากตัวอย่างทังสิ
้ ้น 611 ชุด
พบว่า แบบวัดฉบับที่สมบูรณ์มีเพียง จํานวน 424 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 69.39 ของตัวอย่างทังหมด
้
4. ลงรหัสในแบบสอบถามและบันทึกข้ อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. นําข้ อมูลที่ได้ จากข้ อ 4 มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ประมวลผล และนําผลจากการประมวล
มาวิเคราะห์ และเสนอเป็ นผลการวิจยั

การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทําการประมวลผลข้ อมูลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยมีสถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ ในการบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่
ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิตวิ ิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่
2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three - Way Analysis of Variance)
สําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1 และ 2 เมื่อพบปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 2 หรื อ 3
ตัวแปร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทําการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffe’)
ู แบบมีลําดับ (Hierarchical Multiple Regression
2.2 การวิเคราะห์ ถดถอยพหุคณ
Analysis) สําหรับทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 3
2.3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิล (Canonical Correlation Analysis) สําหรับ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 4
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในตอนต่อไปนี ้ เป็ นการเสนอผลตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ 4 ข้ อ
ซึง่ ลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่าง ตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
ของนักศึกษา
2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three - Way Analysis of Variance) ของ
คะแนนเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และคะแนนของพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แต่ละด้ านใน 3 ด้ าน (ได้ แก่
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม หรื อพฤติกรรม
สนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี) พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ด้ าน คือ การมีแบบอย่างจากผู้ปกครอง
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
3. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three - Way Analysis of Variance) ของ
คะแนนเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และคะแนนของพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แต่ละด้ านใน 3 ด้ าน (ได้ แก่
พฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมใช้ เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม หรื อพฤติกรรม
สนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี) พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ด้ าน คือ เพศ ผลการเรี ยน และชันปี
้ ที่ศกึ ษา
4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบมีลําดับ (Hierarchical Multiple Regression
Analysis) ของ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และ
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีแต่ละด้ าน โดยใช้ ตวั ทํานายกลุ่มตัวแปรลําดับที่ 1 คือ ลักษณะ
สถานการณ์ ทางสังคม มี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมีแบบอย่างที่ดีจากครอบครัว การมีแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่อน การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์) กลุ่มตัว
แปรลําดับที่ 2 คือ จิตลักษณะเดิม มี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ สติสมั ปชัญญะ และความชอบเสี่ยงน้ อย) และกลุ่มตัวแปรลําดับที่ 3 คือ จิตลักษณะตาม
สถานการณ์มี 2 ตัวแปร (ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี การรับรู้คณ
ุ ความดี) เข้ าร่วมทํานายด้ วย
5. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิล (Canonical Correlation Analysis) ระหว่างตัวแปร
อิสระในกลุม่ ลักษณะสถานการณ์ทางสังคมมี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง และการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์) กลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใฝ่ สัมฤทธิ์
สติสมั ปชัญญะ และความชอบเสี่ยงน้ อย) และกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (ได้ แก่ เจตคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี การรับรู้ คณ
ุ ความดี) รวมเป็ น 10 ตัวแปร กับตัวแปรตามพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี

93
3 ด้ าน พร้ อมๆ กัน (ได้ แก่ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี)
การเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล ในบทนี ้ เริ่ ม จากลัก ษณะเบื อ้ งต้ น ของกลุ่ม ตัว อย่า ง ได้ แ ก่
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของนักศึกษาผู้ถกู ศึกษา ตามด้ วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน
4 ประการ ซึ่งกระทําการวิเคราะห์ ข้อมูลทังในกลุ
้
่มตัวอย่างโดยรวมและในกลุ่มย่อยที่แบ่งตามลักษณะ
ชีวสังคมและภูมิหลังของผู้ถกู ศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของผู้ถูกศึกษา
การวิจยั นี ้มุ่งศึกษากลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 2 ชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้
ที่ 4 ประจําปี การศึกษา 2555 ในมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ของภาครั ฐและ
เอกชน ซึ่งมีคณะที่จดั หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาด้ านการออกแบบมัลติมีเดีย แอนิเมชัน่ และเกมส์
ได้ กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทังสิ
้ ้น 424 คน ซึง่ มีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังดังนี ้ (ตาราง 3) แบ่ งเป็ น
มหาวิทยาลัยเป็ นหน่ วยงาน ภาครัฐ จํานวน 110 คน (ร้ อยละ 25.94) และภาคเอกชน จํานวน 314 คน
(ร้ อยละ 74.06) สาขา นักศึกษาสาขาดิจิทลั อาร์ ตส์ จํานวน 69 คน (ร้ อยละ 16.27) นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน่ จํานวน 66 คน (ร้ อยละ 15.57) นักศึกษาสาขาการออกแบบอินเทอร์ แอคทีฟและ
เกม จํานวน 83 คน (ร้ อยละ 19.58) นักศึกษาสาขาการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์ และมัลติมีเดีย จํานวน
110 คน (ร้ อยละ 25.94) และเป็ นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ เกมส์มลั ติมีเดีย จํานวน 96 คน (ร้ อยละ
22.64) ระดับชัน้ ปี ที่ศึกษา เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 จํานวน 156 คน (ร้ อยละ 36.79) นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
จํานวน 154 คน (ร้ อยละ 36.32) และนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 จํานวน 114 คน (ร้ อยละ 26.89) เพศ ชาย
จํานวน 238 คน (ร้ อยละ 56.13) และหญิง จํานวน 186 คน (ร้ อยละ 43.87) อายุ อยู่ระหว่าง 18-24 ปี
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.32) แบ่งเป็ นกลุ่มนักศึกษาที่มีอายุน้อย
(18-20.54 ปี )จํานวน 338 คน (ร้ อยละ 79.72) และนักศึกษาที่มีอายุมาก (20.55-24 ปี ) จํานวน 86 คน
(ร้ อยละ 20.28) ผลการเรี ยนของนักศึกษา อยู่ระหว่าง 2.00-4.00 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .91 และค่ามัธยฐานเท่ากับ 3) แบ่งเป็ นกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า(2.003.00)จํานวน 216 คน (ร้ อยละ 50.94) และนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง (3.01-4.00) จํานวน 208 คน (ร้ อย
ละ 49.06) ลําดับการเกิด อยู่ระหว่าง 1-7 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.19
และค่ามัธยฐานเท่ากับ 1) นักศึกษาที่ไม่ได้ เป็ นบุตรคนแรก จํานวน 207 คน (ร้ อยละ 48.82) และ
นักศึกษาที่เป็ นบุตรคนแรก จํานวน 217 คน (ร้ อยละ 51.18) ระดับเศรษฐกิจของครอบครั ว เมื่อ
พิจารณาใน 2 มิติ คือ ด้ านจํานวนสมาชิกในครอบครัวซึง่ แบ่งเป็ น 7 ระดับ ได้ แก่ 1) จํานวนสมาชิก 2 คน
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ตาราง 3 ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
มหาวิทยาลัยเป็ นหน่วยงานภาค
ระดับชัน้

เพศ
อายุ
ผลการเรี ยน
เป็ นบุตรคนที่
เศรษฐกิจครอบครัว
ระดับการศึกษาของบิดา
(จํานวนปี ที่ศกึ ษา)

รัฐ
เอกชน
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ชาย
หญิง
น้ อย
มาก
ตํ่า
สูง
ไม่ได้ เป็ นบุตรคนแรก
เป็ นบุตรคนแรก
ตํ่า
สูง
ตํ่า
สูง

เกณฑ์ การ
แบ่ งกลุ่ม

< 20.54
> 20.54
< 3.0
> 3.0
>1
<1
< 27
> 27
< 16
> 16

พิสัย

18-20.54 ปี
20.55-24 ปี
2.00-3.00 คะแนน
3.01-4.00 คะแนน
2-7 คะแนน
1 คะแนน
1-27 คะแนน
28-77 คะแนน
0-16 ปี
17-26 ปี

จํานวน
(424 คน)
110
314
156
154
114
238
186
338
86
216
208
207
217
215
209
348
76

ค่ ามัธย
ฐาน

ค่ า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

20.54

21

1.32

3.46

3.0

.91

1.83

1

1.19

31.0

27.0

17.23

14.99

16

3.80

ร้ อย
ค่ าเฉลี่ย
ละ
25.94
74.06
36.79
36.32
26.89
56.13
43.87
79.72
20.28
50.94
49.06
48.82
51.18
50.70
49.30
82.08
17.92
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(มีตอ่ )
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ตาราง 3 (ต่อ)

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้ าราชการ/ครู/อาจารย์/พนักงานของรัฐ
ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัท
อื่นๆ
ระดับการศึกษาของมารดา
ตํ่า
(จํานวนปี ที่ศกึ ษา)
สูง
อาชีพของมารดา
ข้ าราชการ/ครู/อาจารย์/พนักงานของรัฐ
ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัท
อื่นๆ
แผนวิชาที่ฉนั เคยเรี ยนในระดับมัธยม แผนการเรี ยนคณิต-วิทย์
แผนการเรี ยนคณิต-อังกฤษ
แผนการเรี ยนศิลป์-ภาษา
พณิชยกรรม-คหกรรม
ประสบการณ์เข้ ารับการอบรม
ไม่เคย
เสริมความรู้และทักษะ
เคย

เกณฑ์ การ
แบ่ งกลุ่ม

พิสัย

อาชีพของบิดา

< 16
> 16

0-16 ปี
17-26 ปี

<0
>0

0 ครัง้
1-22 ครัง้

จํานวน
(424 คน)
94
226
72
32
372
52
118
240
34
24
201
82
84
57
270
154

ร้ อย
ละ ค่ าเฉลี่ย
(100)
22.22
53.30
16.98
7.50
87.74 14.73
12.26
27.80
56.60
8.02
7.58
47.41
19.34
19.81
13.44
63.70 1.17
36.30

ค่ ามัธย
ฐาน

ค่ า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

16

3.13

.0

2.59
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2) จํานวนสมาชิก 3 คน 3) จํานวนสมาชิก 4 คน 4) จํานวนสมาชิก 5 คน 5) จํานวนสมาชิก 6 คน 6)
จํานวนสมาชิก 7 คน และ7) จํานวนสมาชิกมากกว่า 7 คน ส่วนรายได้ ของครอบครัว แบ่งเป็ น 11 ระดับ
ได้ แก่ 1) ตํ่ากว่า 10,000 บาท 2) 10,001–20,000 บาท 3) 20,001–30,000 บาท 4) 30,001–40,000
บาท 5) 40,001–50,000 บาท 6) 50,001–60,000 บาท 7) 60,001–70,000 บาท 8) 70,001–80,000
บาท 9) 80,001–90,000 บาท 10) 90,001–100,000 บาท 11) 100,000 บาทขึ ้นไป จึงแบ่งนักศึกษาเป็ น
77 ประเภท จากครอบครัวที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูงสุด คือ นักศึกษาที่ครอบครัวมีรายได้ ตงแต่
ั้
100,000 บาทขึ ้นไป และมีจํานวนสมาชิกน้ อยกว่า 2 คน และนักศึกษาที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวตํ่าสุด(ระดับ 1) คือ ครอบครัวที่มีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกมากกว่า 7
คน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.23 และค่ามัธยฐานเท่ากับ 27.0) เมื่อจัดแบ่ง
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษาออกเป็ น 2 ระดับ นักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า
จํานวน 215 คน (ร้ อยละ 50.70) และนักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง จํานวน 209 คน (ร้ อย
ละ 49.30) ระดับการศึกษาของบิดา อยูร่ ะหว่าง 0 ปี ถึง 26 ปี (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 16) แบ่งเป็ นบิดาที่มี
จํานวนปี ที่ศกึ ษาตํ่ากว่าหรื อเท่ากับระดับปริ ญญาตรี (16 ปี ) จํานวน 348 คน (ร้ อยละ 82.08) และบิดาที่
จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี จํานวน 76 คน (ร้ อยละ 17.92) อาชีพของบิดา แบ่งออกเป็ นอาชีพ
ข้ าราชการ/ครู /อาจารย์ /พนักงานของรัฐ จํานวน 94 คน (ร้ อยละ 22.22) อาชีพค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
จํานวน 226 คน (ร้ อยละ 53.30) อาชีพพนักงานบริ ษัท/เอกชน จํานวน 72 คน (ร้ อยละ 16.98) และอื่นๆ
จํานวน 32 คน (ร้ อยละ 7.50) ระดับการศึกษาของมารดา อยูร่ ะหว่าง 0 ปี ถึง 26 ปี (ค่ามัธยฐานเท่ากับ
16) แบ่งเป็ นมารดาที่มีจํานวนปี ที่ศกึ ษาตํ่ากว่าหรื อเท่ากับระดับปริ ญญาตรี (16 ปี ) จํานวน 372 คน (ร้ อย
ละ 87.74) และมารดาที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จํานวน 52 คน (ร้ อยละ 12.26) อาชีพของ
มารดา แบ่งออกเป็ นอาชีพข้ าราชการ/ครู /อาจารย์ /พนักงานของรัฐ จํ านวน 118 คน (ร้ อยละ 27.80)
อาชีพค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 240 คน (ร้ อยละ 56.60) อาชีพพนักงานบริ ษัท/เอกชน จํานวน 34 คน
(ร้ อยละ 8.02) และอื่นๆ จํานวน 32 คน (ร้ อยละ 7.58) แผนวิชาที่เคยเรี ยนในระดับมัธยม แบ่ง
ออกเป็ นแผนการเรี ยนคณิต-วิทย์ จํานวน 201 คน (ร้ อยละ 47.41) แผนการเรี ยนคณิต-อังกฤษ จํานวน 82
คน (ร้ อยละ 19.34) แผนการเรี ยนศิลป์-ภาษา จํานวน 84 คน (ร้ อยละ 19.81) และแผนการเรี ยนพณิช
กรรม-คหกรรม จํานวน 57 คน (ร้ อยละ 13.44) ประสบการณ์ เข้ ารั บการอบรมเสริมความรู้และทักษะ
อยู่ระหว่าง 0 ครัง้ ถึง 22 ครัง้ (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 0) แบ่งออกเป็ นคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการ
อบรมเสริ มความรู้ และทักษะ(0 ครัง้ ) จํานวน 270 คน (ร้ อยละ 63.70) คนที่มีประสบการณ์เข้ ารับการ
อบรมเสริมความรู้และทักษะ(1-22 ครัง้ ) จํานวน 154 คน (ร้ อยละ 36.30)
สรุ ปได้ ว่า กลุม่ ตัวอย่างที่วิจยั ครัง้ นี ้ จํานวน 424 คน เป็ นนักศึกษาภาครัฐ จํานวน 110 คน และ
ภาคเอกชน จํ า นวน 314 คน เป็ นนัก ศึก ษาชัน้ ปี ที่ 2 และชัน้ ปี ที่ 3 มากกว่า นัก ศึก ษาชัน้ ปี ที่ 4 และมี
นักศึกษาชายมากกว่านักศึกษาหญิง เป็ นนักศึกษาที่อายุน้อยมากกว่านักศึกษาที่อายุมาก มีคา่ เฉลี่ยอายุ
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เท่ากับ 20.54 นักศึกษามีผลการเรี ยน โดยเฉลี่ย 3.46 เป็ นบุตรคนแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.18 ระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวเฉลี่ยเท่ากับ 31.00 ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา โดยเฉลี่ย 14.99 และ
14.73 ตามลําดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาตํ่ากว่าหรื อเท่ากับระดับปริ ญญาตรี และประกอบอาชีพค้ าขาย
และธุรกิจส่วนตัว ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาส่วนใหญ่เคยเรี ยนแผนการเรี ยนคณิต-วิทย์
และส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริมความรู้และทักษะ

4.2 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติท่ ดี ีต่อพฤติกรรม
ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีแต่ ละด้ าน ใน 3 ด้ าน ของนักศึกษาที่มีแบบอย่ างที่ดี
จากเพื่ อ น มี ป ระสบการณ์ เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ และมี ลั ก ษณะมุ่ ง
อนาคต-การควบคุมตน แตกต่ างกัน
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ เป็ นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง โดยแบ่งออกเป็ น 4
ส่วนการวิเคราะห์ ตามตัวแปรตามที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ตัวแปรเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี และ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีแต่ละด้ านใน 3 ด้ าน (ได้ แก่ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมการ
ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี) สําหรับตัวแปรอิสระ 3 ด้ าน ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และ
ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ที่แตกต่างกัน รายละเอียดของตัวแปรอิสระมีดงั นี ้
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน หมายถึง การรายงานของนักศึกษาว่าได้ สงั เกตเห็นและรับรู้ การ
กระทําของเพื่อนๆ ว่าเพื่อนมีความกระตือรื อร้ น ชอบและสนใจในการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการและใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมะสม เช่น เห็นเพื่อนค้ นคว้ าหาข้ อมูลที่มีประโยชน์ตอ่ การเรี ยน ค้ นหาข้ อมูลด้ านบันเทิง
จากอินเทอร์ เน็ตเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เห็นเพื่อนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบในการใช้ อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
ช่วงของคะแนนที่ได้ อยูร่ ะหว่าง 28 – 57 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ โดยใช้ คะแนนเฉลี่ยเป็ นตัวแบ่งกลุม่
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.61) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 37.62 – 57 คะแนน จัดเป็ น
ผู้ที่อยู่ในกลุม่ ที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก ส่วนผู้ท่ีได้ คะแนนในกลุ่มตํ่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 28 –
37.61 คะแนน จัดเป็ นผู้ที่อยูใ่ นกลุม่ ที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย (ตาราง 16 ภาคผนวก ข)
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หมายถึง ปริมาณประสบการณ์ที่นกั ศึกษาได้ รับ
ประเมินจากผลคูณของคะแนนจํานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หนึ่งกับคะแนนการรับรู้ ถึง
ประโยชน์จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมนัน้ ช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 120 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
โดยใช้ คะแนนเฉลี่ยเป็ นตัวแบ่งกลุม่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.64) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ที่ได้ คะแนน
ระหว่าง 50.65 – 120 คะแนน จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุม่ มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก
ส่วนผู้ที่ได้ คะแนนในกลุ่มตํ่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 0 – 50.64 คะแนน จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเข้ าร่ วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย (ตาราง 16 ภาคผนวก ข)
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ลัก ษณะมุ่ ง อนาคต-การควบคุ ม ตน หมายถึ ง การที่ นัก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนรายงานปริ ม าณ
ความสามารถในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะก่อประโยชน์ให้ กบั ตนเองในอนาคต
รวมทังความสามารถในการควบคุ
้
มบังคับตนเองให้ ร้ ู จกั การอดได้ รอได้ เพื่อรอรับผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่
กว่าหรื อสําคัญกว่าในอนาคต ช่วงของคะแนนที่ได้ อยู่ระหว่าง 40–113 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
โดยใช้ คะแนนเฉลี่ยเป็ นตัวแบ่งกลุม่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.36) โดยผู้ที่ได้ คะแนนในกลุม่ สูงเป็ นผู้ที่ได้ คะแนน
ระหว่าง 82.37–113 คะแนน จัดเป็ นผู้ที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง ส่วนผู้ที่ได้ คะแนนในกลุ่ม
ตํ่าเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนระหว่าง 40–82.36 คะแนน จัดเป็ นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุม
ตนตํ่า (ตาราง 16 ภาคผนวก ข)
่มตัวอย่างโดยรวมและในกลุ่มที่แยกย่อยตาม
การวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละครัง้ กระทําทังในกลุ
้
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง 5 ตัวแปร ได้ แก่ ชัน้ ปี ที่ศึกษา เพศ ผลการเรี ยน ระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และโอกาสเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ ได้ เป็ นกลุ่มย่อย 11 กลุม่ (รายละเอียดการ
้
าเสนอผลการวิเคราะห์จงึ แบ่งออกเป็ นหัวข้ อย่อย 4 หัวข้ อ ดังนี ้
แบ่งกลุม่ ย่อยดูจากตาราง 3) ดังนันการนํ
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ของนักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และมีลกั ษณะ
มุง่ อนาคต-การควบคุมตน แตกต่างกัน
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม
ด้ านวิชาการของนักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และมีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน แตกต่างกัน
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมของนักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และ
มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน แตกต่างกัน
4.2.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้
ใฝ่ ดีของนักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และมี
ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน แตกต่างกัน
4.2.1 ผลการวิ เ คราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติ ท่ ี ดี ต่ อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีของนั กศึกษาที่มีแบบอย่ างที่ดีจากเพื่อน มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ และมีลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แตกต่ างกัน
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี พิจารณาตามตัว
แปรอิสระทีละ 3 ตัวแปรพร้ อมกัน คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน ทังในกลุ
้
ม่ นักศึกษาโดยรวมและในกลุม่ ที่แยกย่อยตาม
ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 11 กลุม่ (ตาราง 4) พบว่าคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี แปรปรวน
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ไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 จาก 11
กลุ่ม (ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 กลุ่มนักศึกษาชาย กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า กลุ่มนักศึกษา
ผลการเรี ยนสูง กลุม่ นักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวตํ่า และกลุม่ นักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์เข้ า
รับการอบรมเสริ มความรู้และทักษะ) เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 8 กลุม่ ที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทัง้
สามมาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการเชฟเฟ่ 1) ในกลุม่ รวมและกลุม่ นักศึกษาปี ที่ 3 (ตาราง 17 และ
ตาราง 18 ภาคผนวก ข และภาพประกอบ 6) พบผลว่า (1.1) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
มากหรื อน้ อ ยก็ ต าม และมี ประสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จกรรมบํา เพ็ญประโยชน์ ม ากหรื อน้ อ ยก็ ต าม ถ้ า มี
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง เป็ นผู้มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่ มี
ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตนตํ่ า (1.2) ในหมู่นัก ศึก ษาที่ มี แ บบอย่า งที่ ดี จ ากเพื่ อ นมาก และมี
ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง ถ้ ามีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มากด้ วย เป็ นผู้
มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมากกว่านักศึกษาที่มีประสบการเข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย
และ(1.3) พบผลเฉพาะในกลุ่มรวมว่า (ตาราง 17 ภาคผนวก ข) 1) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์ เข้ า
ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก หรื อน้ อยก็ตาม และมีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนมากหรื อน้ อย
ก็ตาม ถ้ ามีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก ก็เป็ นผู้มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมากกว่านักศึกษาที่มี
แบบอย่างที่ ดีจากเพื่อนน้ อย 2) ในกลุ่มนักศึกษาชาย กลุ่มนัก ศึกษาผลการเรี ยนตํ่า กลุ่มนักศึกษาที่
ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจตํ่า และกลุม่ นักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้และ
ทักษะ (ตาราง 19 ตาราง 20 และตาราง 23 ภาคผนวก ข) พบว่า ในหมู่นกั ศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่อนมากหรื อน้ อยก็ตาม และมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มากหรื อน้ อยก็ตาม ถ้ ามี
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน สูง เป็ นผู้มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่ มี
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า 3) ในกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง และกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคย
เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (ตาราง 21 และตาราง 23 ภาคผนวก ข) พบว่า ในหมู่นักศึกษาที่มี
ประสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ม ากและมี ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตน ถ้ า มี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก เป็ นผู้มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดี
จากเพื่อนน้ อย และ4) พบด้ วยว่า ในนักศึกษากลุม่ รวมและในนักศึกษากลุม่ ย่อยทัง้ 6 กลุม่ ถ้ านักศึกษามี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก มีลกั ษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตนสูง พร้ อมกัน เป็ นผู้มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะ 3 ด้ าน
ดัง กล่า วในปริ ม าณน้ อ ย และอาจกล่า วได้ ว่ า ในนัก ศึก ษากลุ่ม รวม ที่ มี แ บบอย่ า งจากเพื่ อ นมาก มี
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก และมีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง เป็ นผู้ที่มี
เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากที่สดุ
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีตาม
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่
อนาคต- การควบคุมตน ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 11 กลุม่ (ส่วนที่1) และค่าเฉลี่ย
ของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)

กลุ่ม

รวม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
ชาย
หญิง
ผลการเรี ยนตํ่า
ผลการเรี ยนสูง
เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
เศรษฐกิจครอบครัวสูง

ไม่เคยเข้ ารับอบรม
เคยเข้ าร่วมอบรม

424
156
154
114
238
186
216
208
215
209
270
154

ค่ าเอฟ
ประสบการณ์ ลักษณะมุ่ง
การมี
อนาคต –
เข้ าร่ วม
แบบอย่ าง
การควบคุม
กิจกรรม
ที่ดีจาก
กxข
กxค
ขxค
กxขxค
ตน
บําเพ็ญ
เพื่อน
ประโยชน์
ก
ข
ค
16.37***
1.26
149.02***
<1
5.30*
7.95** 26.60*** 45.2
2.97
<1
35.95***
4.23* 1.36 11.12***
<1
45.9
6.92**
<1
121.01*** 8.14**
<1
1.12 48.82*** 66.8
10.06**
<1
1.04
2.31
<1
42.6
24.56***
18.45***
<1
2.44
87.86***
<1
<1
1.14 20.82*** 42.5
14.01***
5.68*
23.41***
<1
3.13 11.20***
<1
56.6
1.30
3.21
1.34 13.85*** 45.0
<1
1.35
63.78***
69.69***
5.12*
113.24*** 1.82 47.74*** 38.89*** 11.22*** 67.5
2.09
<1
106.34*** 1.24
<1
3.01 13.55*** 54.7
16.82***
7.93**
19.89***
<1
9.63** 10.32**
<1
47.2
20.56***
<1
53.92***
<1 11.45*** 1.09 19.26*** 40.3
12.33***
28.16***
27.45*** 9.68** 2.35
<1
<1
59.4

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 , ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 , *** มีนยั สําคัญที่ระดับ .001

ร้ อยละทํานาย

จํานวนคน

ส่วนที่ 1
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ตาราง 4 (ต่อ)
ส่วนที่ 2
กลุ่ม
รวม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4

ชาย
หญิง

ผลการเรี ยนตํ่า
ผลการเรี ยนสูง

เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
เศรษฐกิจครอบครัวสูง

ไม่เคยเข้ าร่วมอบรม
เคยเข้ าร่วมอบรม

ตัวแปรอิสระ
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน

เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของ
คะแนนเจตคติท่ ดี ีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
มาก = 62.70
น้ อย = 59.83
มาก = 65.60
น้ อย = 59.93
มาก = 66.88
น้ อย = 58.09
มาก = 62.03
น้ อย = 59.38
มาก = 66.25
น้ อย = 55.16
มาก = 64.61
น้ อย = 58.10
มาก = 64.18
น้ อย = 58.53
มาก = 63.44
น้ อย = 59.27
มาก = 64.16
น้ อย = 56.65
มาก = 64.65
น้ อย = 59.10
มาก = 63.64
น้ อย = 60.11
มาก = 65.46
น้ อย = 58.29
มาก = 65.97
น้ อย = 57.21
มาก = 64.28
น้ อย = 57.69
มาก = 61.88
น้ อย = 60.10
มาก = 65.19
น้ อย = 56.79
มาก = 65.19
น้ อย = 56.79
มาก = 63.08
น้ อย = 57.84
มาก = 62.26
น้ อย = 58.66
มาก = 63.31
น้ อย = 57.61
มาก = 62.01
น้ อย = 58.24
มาก = 63.18
น้ อย = 57.07
มาก = 66.78
น้ อย = 61.05
มาก = 66.50
น้ อย = 61.26
มาก = 68.19
น้ อย = 57.26
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ภาพประกอบ 6 ปฏิสมั พันธ์ทงแบบ
ั้
Disordinal Interaction และ Ordinal (Kerlinger, & Lee. 2000)
ของคะแนนเฉลีย่ ระหว่างการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ที่สง่ ผลต่อความแปรปรวนของคะแนนเจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ในกลุม่ รวม
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พบว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
้ ที่ 2 กลุ่ม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุ่มย่อย 3 จาก 11 กลุ่ม (ตาราง 4) ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษาชันปี
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 และกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ เมื่อนําคะแนน
เฉลี่ย 4 กลุ่ม ที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระสองด้ านมาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่
(ตาราง 24 ถึงตาราง 26 ภาคผนวก ข) พบว่า 1) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์มาก ถ้ ามีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย พบในกลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 และกลุ่มนักศึกษาที่เคยมี
ประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้และทักษะ 2) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์น้อย ถ้ ามีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก เป็ นผู้มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่า
นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย พบในกลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 3) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีแบบอย่าง
จากเพื่อนมาก ถ้ ามีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย พบในกลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
และกลุ่มนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ 4) ในหมู่นักศึกษาที่มี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก และมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก พร้ อมกันทัง้ 2
ด้ า น มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่ า นัก ศึก ษาที่ มี แ บบอย่ า งที่ ดี จ ากเพื่ อ นน้ อ ย และมี
ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย พร้ อมกันทัง้ 2 ด้ าน พบในกลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3

103
และกลุม่ นักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริมความรู้และทักษะ อาจกล่าวได้ วา่ นักศึกษาที่
มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก และมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก พร้ อมกันทัง้ 2
้ ที่ 3 ด้ วยว่า
ด้ าน เป็ นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากที่สดุ และพบเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาชันปี
นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย และมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย เป็ นผู้
มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีน้อยที่สดุ
พบด้ วยว่า คะแนนเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 3 จาก 11 กลุม่
ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง กลุ่มนักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง และกลุ่มนักศึกษา
ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ (ตาราง 4) เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่ม
ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (ตาราง 27 ถึง 30)
พบว่า 1) ในหมูน่ กั ศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง ถ้ ามีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีเจต
คติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่ มี แบบอย่างที่ ดีจากเพื่อนน้ อย พบในกลุ่มรวม กลุ่ม
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง กลุม่ นักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง และกลุ่มนักศึกษาที่มีไม่เคยมี
ประสบการณ์ เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ 2) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก
ถ้ า มี ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตนสูง มี เ จตคติที่ ดีต่อพฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่า นัก ศึก ษาที่ มี
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า พบในกลุ่มรวม กลุ่มนักศึกษาที่ผลการเรี ยนสูง กลุ่มนักศึกษาที่มี
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง และกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และ
ทักษะ 3) ในหมูน่ กั ศึกษาที่มีแบบอย่างจากเพื่อนน้ อย ถ้ ามีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง มีเจตคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า พบได้ ในกลุ่มรวม
และ 4) พบทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ว่านักศึกษาที่ มีแบบอย่างที่ ดีจากเพื่อนมากและ
มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก พร้ อมกัน 2 ด้ าน เป็ นผู้มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้
ใฝ่ ดี มากกว่านักศึก ษาที่ มี แบบอย่างที่ ดีจากเพื่ อนน้ อย และมี ประสบการณ์ เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์น้อย พร้ อมกัน 2 ด้ าน อาจกล่าวได้ ว่า นักศึกษาในกลุม่ ดังกล่าวที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก
และมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก เป็ นผู้มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก
ที่สดุ
นอกจากนี ย้ ัง พบว่า คะแนนเจตคติที่ ดีต่อ พฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แปรปรวนไปตามปฏิสัม พัน ธ์
ระหว่างการมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน ใน
กลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 4 จาก 11 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 กลุม่ นักศึกษาหญิง กลุม่ นักศึกษาที่มี
ผลการเรี ยนสูง และกลุม่ นักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจสูง (ตาราง 4) เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย 4 กลุม่ ที่แบ่งตาม
ระดับของตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร มาเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (ตาราง 31 ถึง 35
ภาคผนวก ข.) ผลพบว่า 1) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง ถ้ ามีประสบการณ์
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เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ม าก มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย พบในกลุม่ รวม กลุม่ นักศึกษาหญิง กลุม่ นักศึกษาชัน้
ปี ที่ 2 กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง และกลุ่มนักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง 2) ในหมู่
นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก ถ้ ามีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน
สูง มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า พบใน
กลุม่ รวม กลุม่ นักศึกษาหญิง กลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 กลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง และกลุม่ นักศึกษาที่
มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง 3) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย
ถ้ า มี ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตนสูง มี เ จตคติที่ ดีต่อพฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่า นัก ศึก ษาที่ มี
ลักษณะ มุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า พบในกลุ่มรวม กลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 และกลุม่ นักศึกษาที่มีผล
การเรี ยนสูง 4) ในหมู่นักศึกษาที่ มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก มี ลกั ษณะมุ่ง
อนาคต-การควบคุมตนสูง พร้ อมกันทัง้ 2 ด้ าน มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มี
ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย และมีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า พร้ อม
กันทัง้ 2 ด้ าน พบในกลุม่ รวม กลุม่ นักศึกษาหญิง กลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 กลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง
และกลุ่มนักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง อาจกล่าวได้ ว่า นักศึกษาในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
4 กลุ่ม ดังกล่าว มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก และมีลกั ษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตนสูง พร้ อมกันทัง้ 2 ด้ าน เป็ นผู้ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากที่สดุ
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว 1) ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระที ละตัว คือ (1.1) การมี แบบอย่างที่ ดีจากเพื่อน หรื อลักษณะ
มุ่งอนาคต-การควบคุมตน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กล่าวคือ นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก
มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย (ค่าเฉลี่ยกลุ่มการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก เท่ากับ 62.70, SE = 0.548, N = 202, CI = 61.62 ถึง 63.78 และ ค่าเฉลี่ย
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อยเท่ากับ 59.83, SE = 0.451, N = 222, CI = 58.94 ถึง 60.71
ตามลําดับ) (ตารางที่ 4 ส่วนที่ 2) (1.2) นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีตอ่
พฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่ า นัก ศึก ษาที่ มี ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตนตํ่า (ค่า เฉลี่ ย กลุ่ม การมี
ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง เท่ากับ 65.60, SE = 0.441, N = 239, CI = 64.73 ถึง 66.46 และ
ค่าเฉลี่ยกลุม่ ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนตํ่า เท่ากับ 56.93, SE = 0.556, N = 185, CI = 55.84 ถึง
58.07 ตามลําดับ) (ตารางที่ 4 ส่วนที่ 2) 2) สําหรั บในกลุ่มย่อย ที่แบ่งตามลักษณะทางชีวสังคมและ
ภูมิห ลัง 11 กลุ่ม พบว่า คะแนนเจตคติที่ ดี ต่อ พฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แปรปรวนไปตามระดับที ล ะตัว คื อ
(2.1)การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบใน 7 จาก 11 กลุ่ม กลุ่มสําคัญได้ แก่
กลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 กลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 กลุ่มเพศหญิง กลุ่มผลการเรี ยนสูง กลุ่มระดับเศรษฐกิจ
ครอบครั ว สูง กล่า วคื อ นัก ศึก ษาที่ มี แ บบอย่า งที่ ดีจ ากเพื่ อ นมาก มี เ จตคติที่ ดี ต่อ พฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
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มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย (2.2) ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
แปรปรวนไปตามเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุ่มย่อย 5 จาก 11 กลุ่ม
กลุ่ม สํ า คัญ ได้ แ ก่ นัก ศึก ษาที่ เ คยมี ป ระสบการเข้ า รั บ การอบรมเสริ ม ความรู้ และทัก ษะ กล่า วได้ ว่ า
นัก ศึก ษาที่ มี ประสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จกรรมบํา เพ็ญประโยชน์ ม าก มี เจตคติที่ ดีต่อ พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
มากกว่า นัก ศึก ษาที่ มี ประสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํา เพ็ญประโยชน์ น้ อย (2.3) สํ า หรั บลัก ษณะมุ่ง
อนาคต-การควบคุมตน ก็แปรปรวนไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบในทุกกลุ่มย่อยที่ศึกษา กล่าวได้ ว่า
นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่
มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนตํ่า
สรุ ปได้ ว่า นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี คือ 1) นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่อนมาก พบผลใน (1.1) นักศึกษากลุ่มรวมและนักศึกษาในกลุ่มย่อย 7 จาก 11 กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
นัก ศึก ษาที่ เ รี ย นอยู่ชัน้ ปี ที่ 3 ชัน้ ปี ที่ 4 นัก ศึก ษาหญิ ง นัก ศึก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นสูง หรื อ นัก ศึ ก ษาที่
ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง (1.2) นักศึกษาในกลุ่มรวม นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง นักศึกษาที่
ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง และนักศึกษาที่ไม่เคยเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ ผู้ซึ่งมี
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง (1.3) นักศึกษาในกลุ่มที่ศกึ ษาอยู่ชนปี
ั ้ ที่ 2 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 และ
นัก ศึก ษาที่ เ คยเข้ า รั บ การอบรมเสริ ม ความรู้ และทัก ษะ ผู้ซึ่ง มี ป ระสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จกรรมบํา เพ็ ญ
ประโยชน์มาก (1.4) นักศึกษาในกลุ่มรวม กลุม่ ที่มีผลการเรี ยนสูง และกลุม่ ที่ไม่เคยเข้ ารับการอบรมเสริ ม
ความรู้และทักษะ ผู้ซงึ่ มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มากและมีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การ
ควบคุมตน 2) นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก พบผลใน (2.1) นักศึกษา
กลุ่มย่อย 5 จาก 11 กลุ่ม ที่สําคัญคือ กลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 กลุ่มนักศึกษาหญิง กลุ่มนักศึกษาผลการ
เรี ยนสูง กลุ่มนักศึกษาที่ ครอบครั วมี ฐานะทางเศรษฐกิ จสูง หรื อนักศึกษาที่ เคยเข้ ารับการอบรมเสริ ม
ความรู้และทักษะ (2.2) นักศึกษาในกลุ่มรวม กลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 กลุม่ นักศึกษาหญิง กลุ่มนักศึกษาที่
มีผลการเรี ยนสูงและกลุ่มนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง ผู้ซึ่งมีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การ
ควบคุมตนสูง (2.3) นักศึกษาในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 และในกลุม่ ที่เคยเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้และ
ทักษะ ผู้ซึ่งมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก (2.4) นักศึกษาในกลุ่มรวม กลุ่มชันปี
้ ที่ 3 ผู้ซ่งึ มีแบบอย่างที่ดี
จากเพื่อนมากและมีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง 3) นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุม
ตนสูงพบผลใน (3.1) นักศึกษาในกลุม่ รวม (3.2) นักศึกษาในกลุม่ รวมที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมากหรื อ
น้ อยก็ตาม (3.3) นักศึกษาในกลุ่มที่มีผลการเรี ยนสูง กลุม่ ที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงและกลุ่มที่
ไม่เคยเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ ผู้ซึ่งมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก (3.4) นักศึกษาในกลุ่ม
รวม นักศึกษาในกลุ่มชันปี
้ ที่ 2 และนักศึกษาในกลุ่มผลการเรี ยนสูง ผู้ซงึ่ มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์มากหรื อน้ อยก็ตาม (3.5) นักศึกษาในกลุ่มหญิงและนักศึกษากลุ่มที่ครอบครัวมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสูง ผู้ซึ่งมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก และ(3.6) นักศึกษาในกลุ่ม
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รวม นัก ศึกษาชัน้ ปี ที่ 3 นัก ศึกษาชาย นัก ศึก ษาที่ มีผลการเรี ยนสูง นักศึก ษาที่ ครอบครั วมี ฐานะทาง
เศรษฐกิจตํ่า และนักศึกษในกลุม่ นี ้ไม่เคยเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้และทักษะ ผู้ซงึ่ มีแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่อนมากหรื อน้ อยก็ตาม และมีประโยชน์การเข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มากหรื อน้ อยก็ตาม
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการยอมรั บ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ ของนักศึกษาที่มีแบบอย่ างที่ดจี ากเพื่อน มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ และมีลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แตกต่ างกัน
จากการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติก รรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ
พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปรพร้ อมกัน คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ทังในกลุ
้
ม่ นักศึกษาโดยรวมและในกลุม่
ที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 11 กลุ่ม (ตาราง 5) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุ่ม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 8 กลุ่ม ที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระสามตัวแปรมา
เปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการเชฟเฟ่ (ตาราง 36 ภาคผนวก ข ภาพประกอบ 7) ผลพบว่า 1) ในหมู่
นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย แต่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก ถ้ ามี
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่านักศึกษาที่
มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนตํ่า
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว (ตาราง 5) พบว่า พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ าน
วิชาการ แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์ เข้ าร่ วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุม่ ย่อย 2 จาก 11 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ นักศึกษาที่มี
ผลการเรี ยนตํ่า และกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่ม ที่แบ่งตามระดับของตัว
แปรอิสระสองตัวแปรมาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการเชฟเฟ่ (ตาราง 37 ถึง ตาราง 38 ภาคผนวก
ข) ไม่พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยคูใ่ ดต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พบด้ วยว่า คะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการ แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
ระหว่างการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน กับลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ในกลุ่มนักศึกษ 6 จาก 11 กลุ่มย่อย ได้ แก่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง นักศึกษาที่มี
ผลการเรี ยนตํ่า นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง และนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า (ตาราง 5)
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย 4 กลุม่ มีแบบอย่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร เปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการทาง
เชฟเฟ่ (ตาราง 39 ถึง 44 ภาคผนวก ข) พบว่า 1) ในหมูน่ กั ศึกษาที่มีประสบการณ์เข่าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ น้อย ถ้ ามีลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มี พฤติรกรมการรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ
มากกว่าผู้ที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า พบผลในนักศึกษากลุ่มชันปี
้ ที่ 3 กลุ่มนักศึกษาชาย
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กลุ่มนักศึกษาที่ มีผลการเรี ยนตํ่า (ตาราง 39 ตาราง 40 และตาราง 42 ภาคผนวก ข) และ 2) ในหมู่
นักศึกษาที่ มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง ถ้ ามีแบบอย่างที่ ดีจากเพื่อนน้ อย มีพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมากกว่า ผู้ที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก พบผลในกลุ่มนักศึกษาชาย
(ตาราง 40 ภาคผนวก ข)
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ าน
วิชาการ ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะ
มุง่ อนาคต-การควบคุมตน ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 11 กลุม่ (ส่วนที่1) และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว
(ส่วนที่2)
ส่วนที่ 1
ค่ าเอฟ
ลักษณะมุ่ง
อนาคต –
การควบคุม
กxข
ตน

กลุ่ม

รวม

3.32

<1

<1

14.2

นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
ชาย
หญิง
ผลการเรี ยนตํ่า
ผลการเรี ยนสูง
เศรษฐกิจครอบครัว
ตํ่า
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
ไม่เคยเข้ ารับการ
อบรม
เคยเข้ ารับการอบรม

156
154
114
238
186
216
208
215

5.81*
3.77
<1
18.28***
<1
3.72
<1
3.65

กxค

ขxค

กxขxค

ร้ อยละทํานาย

<1

จํานวนคน

ประสบการณ์
การมี
เข้ าร่ วม
แบบอย่ าง
กิจกรรม
ที่ดีจาก
บําเพ็ญ
เพื่อน
ประโยชน์
ก
ข
ค
424 3.16
6.94**
49.58***
6.65*
2.92
<1
<1
2.65
5.50*
13.12***
<1

28.85***
28.01***
7.05**
36.80***
1.52
17.60***
24.55***
16.24***

<1
<1
2.01
<1
<1
5.63*
5.62*
1.65

<1
7.97**
<1
26.99***
4.24*
7.86**
4.24*
4.21*

1.81
<1
1.48
<1
<1
1.32
10.47***
3.02

7.19**
2.37
<1
1.63
<1
<1
<1
<1

23.6
26.8
12.3
31.9
16.6
22.4
22.9
21.2

209 <1
270 <1

11.67***
4.17*

9.32**
22.77***

1.70
<1

<1
1.15

3.83
<1

2.04
2.20

22.1
11.0

154 2.43

6.76**

10.91***

2.08

<1

<1

<1

20.3

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 , ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 , *** มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
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ตาราง 5 (ต่อ)
ส่วนที่ 2
กลุ่ม
รวม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2

นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
ชาย
หญิง
ผลการเรี ยนตํ่า
ผลการเรี ยนสูง
เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
ไม่เคยเข้ าร่วมอบรม
เคยเข้ าร่วมอบรม

ตัวแปรอิสระ
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน

เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ าน
วิชาการ
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
มาก = 41.58
น้ อย = 40.20
มาก = 42.74
น้ อย = 39.04
มาก = 41.25
น้ อย = 38.73
มาก = 41.34
น้ อย = 38.64
มาก = 42.81
น้ อย = 37.18
มาก = 44.37
น้ อย = 40.12
มาก = 41.49
น้ อย = 38.65
มาก = 42.08
น้ อย = 39.41
มาก = 42.64
น้ อย = 38.85
มาก = 39.73
น้ อย = 37.00
มาก = 39.69
น้ อย = 37.04
มาก = 41.85
น้ อย = 39.63
มาก = 42.73
น้ อย = 38.75
มาก = 41.89
น้ อย = 39.87
มาก = 42.26
น้ อย = 39.50
มาก = 41.54
น้ อย = 38.26
มาก = 42.50
น้ อย = 39.62
มาก = 42.35
น้ อย = 39.78
มาก = 40.81
น้ อย = 39.69
มาก = 41.56
น้ อย = 38.94
มาก = 43.51
น้ อย = 40.24
มาก = 43.80
น้ อย = 38.76

นอกจากนี ย้ ัง พบว่า คะแนนพฤติก รรมการยอมรั บนวัต กรรมด้ า นวิ ช าการแปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กับลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบในนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง (ตาราง 5) เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย 4 กลุม่ ที่แบ่ง
ตามระดับของตัวแปรอิสระสองตัวแปรมาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (ตาราง 45
ภาคผนวก ข) ผลพบว่า 1) ในหมูน่ กั ศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก ถ้ ามี
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ภาพประกอบ 7 ปฏิสมั พันธ์ทงแบบ
ั้
Disordinal Interaction และ Ordinal (Kerlinger; & Lee.2000)
ของคะแนนเฉลีย่ ระหว่างการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ที่สง่ ผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรม
้ ที่ 2
การยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ในกลุม่ รวม และกลุม่ นักศึกษาชันปี
‘
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่านักศึกษาที่
มี ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตนตํ่า และ 2) นัก ศึก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ
ประโยชน์ มาก มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง พร้ อมกันทัง้ 2 ด้ าน มีพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย และมี
ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนตํ่า พร้ อมกันทัง้ 2 ด้ าน
เมื่ อพิจารณาตามตัวแปรอิสระที ละตัว 1) ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการยอมรั บ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระที ละตัว คือ การมีแบบอย่างที่ ดีจากเพื่อน หรื อ
ประสบการณ์ เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรื อลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ กล่าวคือ (1.1) นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก มีพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย
(ค่าเฉลี่ยกลุม่ การมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก เท่ากับ 41.58, SE = 0.379, N =
219, CI = 40.84 ถึง 42.33 และค่าเฉลี่ยกลุม่ ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย เท่ากับ
40.20, SE = 0.364, N = 205, CI = 39.48 ถึง 40.91 ตามลําดับ) (ตารางที่ 5 ส่วนที่ 2) หรื อ (1.2)
นักศึกษาที่ มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีต่อพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า (ค่าเฉลี่ยกลุ่มการมีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การ
ควบคุมตนสูง เท่ากับ 42.74, SE = 0.326, N = 239, CI = 42.10 ถึง 43.38 และ ค่าเฉลี่ยกลุม่ ลักษณะ
มุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า เท่ากับ 39.04, SE = 0.412, N = 185, CI = 38.23 ถึง 39.85 ตามลําดับ)
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(ตารางที่ 5 ส่วนที่ 2) 2)ในกลุ่มย่อยที่แบ่งตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง 11 กลุ่ม พบว่า (2.1)
คะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ แปรปรวนไปตามระดับทีละตัว คือ การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบใน 2 จาก 11 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 และกลุ่ม
นักศึกษาชาย (ตาราง 5) กล่าวคือ นักศึกษาที่ มีแบบอย่างที่ ดีจากเพื่อนมาก มีพฤติกรรมการยอมรั บ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ ดีจากเพื่อนน้ อย (2.2) ประสบการณ์ เข้ าร่ วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ก็แปรปรวนไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบใน 6 จาก 11 กลุม่ ที่สําคัญ ได้ แก่
กลุ่ม นัก ศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 2 กลุ่ม นัก ศึก ษาที่ มี ร ะดับ เศรษฐกิ จ ครอบครั ว สูง (ตาราง 5) กล่ า วคื อ การมี
ประสบการณ์ เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรมบํา เพ็ญประโยชน์ ม าก มีพฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ
มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย (2.3) ลักษณะมุ่งอนาคต-การ
ควบคุม ตน ก็ แปรปรวนไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ พบใน 10 จาก 11 กลุ่ม กลุ่มที่ สํา คัญ คือ กลุ่ม
นัก ศึก ษาชาย โดยพบว่า นัก ศึกษาที่ มีลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มี พฤติก รรมการยอมรั บ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนตํ่า
สรุ ปได้ ว่า นักศึกษที่ มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก คือ 1) นักศึกษาที่ มี
แบบอย่ า งที่ ดี จ ากเพื่ อ นมาก พบผลใน (1.1) นัก ศึก ษากลุ่ม ชัน้ ปี ที่ 2 หรื อ กลุ่ม นัก ศึก ษาชาย (1.2)
นักศึกษาชายที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง 2) นักศึกกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรม
้ ที่ 2 หรื อนักศึกษาที่ครอบครัวมี
บําเพ็ญประโยชน์มาก พบในนักศึกษากลุ่มรวม โดยเฉพาะนักศึกษาชันปี
ฐานะทางเศรษฐกิจสูง และ 3) นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง พบใน (3.1) นักศึกษา
กลุ่มรวม โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาชาย (3.2) นักศึกษากลุ่มชันปี
้ ที่ 3 กลุ่มนักศึกษาชายและนักศึกษาที่มี
ผลการเรี ย นตํ่ า ผู้ซึ่ง มี แ บบอย่ า งที่ ดี จ ากเพื่ อ นน้ อ ย (3.3) นัก ศึ ก ษากลุ่ม ที่ มี ผ ลการเรี ย นสูง ผู้ซึ่ ง มี
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก และ(3.4) นักศึกษากลุม่ ชันปี
้ ที่ 2 ผู้ซงึ่ มีแบบอย่างที่ดี
จากเพื่อนน้ อย แต่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก
4.2.3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติ ก รรมการใช้
เทคโนโลยีอย่ างเหมาะสม ของนั กศึกษาที่มีแบบอย่ างที่ดีจากเพื่อน มี ประสบการณ์ เข้ าร่ วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และมีลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แตกต่ างกัน
จากการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของคะแนนพฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่า งเหมาะสม
พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปรพร้ อมกัน คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ทังในกลุ
้
ม่ นักศึกษาโดยรวมและในกลุม่
ที่ แ ยกย่ อ ยตามลัก ษณะชี ว สัง คมและภูมิ ห ลัง 11 กลุ่ม (ตาราง 6) พบว่ า คะแนนพฤติ ก รรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร พร้ อมกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในกลุม่ นักศึกษาที่เรี ยนอยู่ชนปี
ั ้ ที่ 4 เพียงกลุม่ เดียว เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย 8 กลุม่ ที่แบ่ง
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ตามระดับของตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (ตาราง 46
ภาคผนวก ข) ไม่พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยคูใ่ ดต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และ
ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 11 กลุม่ (ส่วนที่1) และ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบ
อิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1

กลุ่ม

รวม

<1

<1

12.8

นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
ชาย
หญิง
ผลการเรี ยนตํ่า
ผลการเรี ยนสูง
เศรษฐกิจครอบครัว
ตํ่า
เศรษฐกิจครอบครัว
สูง
ไม่เคยเข้ าร่วมอบรม
เคยเข้ าร่วมอบรม

156
154
114
238
186
216
208
215

<1
8.62**
4.66*
2.74
5.65*
<1
3.30
<1

กxค

ขxค

กxขxค

ร้ อยละทํานาย

<1

จํานวนคน

ค่ าเอฟ
การมี ประสบการณ์ ลักษณะมุ่ง
อนาคต –
เข้ าร่ วม
แบบอย่ าง
การควบคุม
กิจกรรม
ที่ดีจาก
กxข
ตน
บําเพ็ญ
เพื่อน
ประโยชน์
ก
ข
ค
424 <1
3.18
34.12***
1.12
3.71
<1
<1
15.01***
1.51
<1
2.90
<1

12.36***
18.75***
8.93**
4.33*
5.31*
6.77*
48.43***
34.26***

1.47
2.91
<1
11.03***
3.54
4.33*
6.36*
6.74**

<1
<1
<1
7.02**
<1
5.57*
17.68***
<1

4.76*
7.06**
2.67
3.44
1.72
2.11
10.05**
<1

<1
<1
4.76*
3.38
2.34
<1
<1
2.06

19.9
30.3
14.5
20.4
22.1
16.4
37.7
26.2

209 <1

<1

3.12

1.80

1.46

<1

<1

5.7

270 <1
154 <1

11.33***
1.74

7.19**
16.73***

<1
<1

<1
<1

<1
<1

1.03
<1

13.2
25.2

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 , ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 , *** มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
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ตาราง 6 (ต่อ)
ส่วนที่ 2
กลุ่ม
รวม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
ชาย
เกรดเฉลี่ยตํ่า
เกรดเฉลี่ยสูง
เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
ไม่เคยเข้ าร่วมอบรม
เคยเข้ าร่วมอบรม

ตัวแปรอิสระ
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน

เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่ าง
เหมาะสม
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
มาก = 38.80
น้ อย = 34.81
มาก = 38.75
น้ อย = 38.12
มาก = 37.35
น้ อย = 33.94
มาก = 38.16
น้ อย = 33.14
มาก = 36.94
น้ อย = 34.47
มาก = 37.41
น้ อย = 33.99
มาก = 37.41
น้ อย = 33.88
มาก = 42.64
น้ อย = 38.85
มาก = 38.63
น้ อย = 35.45
มาก = 39.60
น้ อย = 35.00
มาก = 40.50
น้ อย = 34.35
มาก = 37.88
น้ อย = 35.24
มาก = 37.61
น้ อย = 35.51
มาก = 40.10
น้ อย = 33.16

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว (ตาราง 6) พบว่า พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน กับประสบการณ์ เข้ าร่ วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุ่มย่อย 4 จาก 11 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษา
ชาย กลุ่ม นัก ศึก ษาที่ มีผลการเรี ยนตํ่า กลุ่มนัก ศึก ษาที่ มีผลการเรี ย นสูง และกลุ่มนัก ศึก ษาที่ มีระดับ
เศรษฐกิ จครอบครั วตํ่ า เมื่ อนํ าคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่ม ที่ แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทัง้ สองมา
เปรี ยบเที ยบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (ตาราง 47 ถึงตาราง 50 ภาคผนวก ข) พบว่า 1) ในหมู่
นัก ศึก ษาที่ มี แ บบอย่า งที่ ดี จ ากเพื่ อ นมาก ถ้ า มี ป ระสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ น้ อ ย
มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ ม าก พบได้ ใ นกลุ่ม นัก ศึก ษาชายที่ มี ผลการเรี ย นตํ่ า และกลุ่ม นัก ศึก ษาที่ มี ระดับเศรษฐกิ จ
ครอบครัวตํ่า 2) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย ถ้ ามีแบบอย่าง
ที่ดีจากเพื่อนมาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่อนน้ อย พบได้ ในกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า กลุ่มนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า
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3) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก ถ้ ามีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
มาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย
พบ ในกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง 4) พบว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์มาก แต่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากที่สดุ
พบในกลุม่ นักศึกษาผลการเรี ยนตํ่าและนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า
พบด้ วยว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
ระหว่างการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ในกลุม่ ย่อย 3 จาก 11 กลุม่
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้ แก่ กลุม่ นักศึกษาชาย กลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า และนักศึกษาที่มีผล
การเรี ยนสูง (ตาราง 6) เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มที่แบ่งตามตัวอิสระ 2 ตัวแปร มาเปรี ยบเทียบกันเป็ น
รายคูด่ ้ วยวิธีการทางเชฟเฟ่ (ตาราง 51 ถึงตาราง 53 ภาคผนวก ข) พบว่า 1) ในหมูน่ กั ศึกษาที่มีแบบอย่าง
ที่ดีจากเพื่อนน้ อย ถ้ ามีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตํ่า พบในกลุม่ นักศึกษาชายผลการเรี ยนตํ่า 2) ในหมู่
นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก ถ้ ามีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตํ่า พบในกลุ่มนักศึกษา
ที่มีผลการเรี ยนสูง และ 3) นักศึกษาที่มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก มีลกั ษณะ
มุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง พร้ อมกันทัง้ 2 ด้ าน มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่า
นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย และมีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุม
ตนตํ่า พร้ อมกันทัง้ 2 ด้ าน พบในกลุม่ นักศึกษาผลการเรี ยนสูง
นอกจากนี ย้ ัง พบว่า คะแนนพฤติ ก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสม แปรปรวนไปตาม
ปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งในกลุ่ม ประสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ กับ ลัก ษณะมุ่ง อนาคตการควบคุมตน ในกลุ่มย่อย 3 จาก 11 กลุ่ม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 6) เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย
4 กลุ่ม ที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการของเชฟเฟ่
(ตาราง 54 ถึงตาราง 55 ภาคผนวก ข) พบว่า 1) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ มากหรื อน้ อยก็ตาม ถ้ ามีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
้ ที่ 2
อย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า พบในกลุ่มนักศึกษาชันปี
และกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 2) ในหมูน่ กั ศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนตํ่า ถ้ ามีประสบการณ์
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํา เพ็ ญ ประโยชน์ น้ อยด้ ว ย มี พ ฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่า งเหมาะสม มากกว่ า
นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก พบในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 อาจกล่าว
ได้ วา่ นักศึกษาที่มีประสบการณ์มากแต่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนน้ อย เป็ นผู้มีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อยที่สดุ 3) นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก
และมี ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตนสูง พร้ อมกัน มี พ ฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่า งเหมาะสม
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มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อยและลักษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตนตํ่าพร้ อมกัน พบได้ ในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว (ตาราง 6) 1) ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการ
ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม แปรปรวนไปตามลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ กล่าวคือ นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า (ค่าเฉลี่ยกลุ่มลักษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตนสูง เท่ากับ 38.80, SE = 0.422, N = 239, CI = 37.97 ถึง 39.63 และ ค่าเฉลี่ยกลุม่
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนน้ อย เท่ากับ 34.81, SE = 0.532, N = 185, CI = 33.78 ถึง 35.88
ตามลําดับ) (ตาราง 6 ส่วนที่ 2) 2) ในกลุ่มย่อย ที่แบ่งตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง 11 กลุ่ม
พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ (2.1) การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน พบใน 3 จาก 11 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 กลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 และกลุ่มนักศึกษาหญิง (ตาราง 6) กล่าวได้ ว่า นักศึกษาที่มี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมากมีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่าง
ที่ดีจากเพื่อนน้ อย (2.2) การมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ พบใน 2 จาก 11 กลุ่ม
ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษาชาย และกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์ เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และ
ทักษะ (ตาราง 6) กล่าวได้ ว่า การมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก มีพฤติกรรมการ
ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย
(2.3) ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แปรปรวนไปตามพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบใน 10 จาก 11 กลุ่ม ยกเว้ นกลุ่มนักศึกษาที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง
โดยพบว่า นัก ศึก ษาที่ มี ลัก ษณะ มุ่ง อนาคต-การควบคุม ตนสูง มี พ ฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี อย่ า ง
เหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนตํ่า
สรุ ปได้ ว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก ได้ แก่ 1) นักศึกษาที่มี
แบบอย่า งที่ ดี จ ากเพื่ อ นมาก พบใน (1.1) กลุ่ม นัก ศึก ษาชัน้ ปี ที่ 3 กลุ่ม นัก ศึก ษาชัน้ ปี ที่ 4 หรื อ กลุ่ม
นักศึกษาหญิง (1.2) กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า และกลุ่มนักศึกษาที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจตํ่า
ผู้ซึ่งมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย (1.3) กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง ผู้ซึ่งมี
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก 2) นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ ม าก พบในกลุ่ม นัก ศึก ษาชาย หรื อ กลุ่ม ที่ ไ ม่ เ คยเข้ า รั บ การอบรมเสริ ม ความรู้ และทัก ษะ
3) นักศึกษาที่เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ น้อย พบในกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า และกลุ่ม
นักศึกษาที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจตํ่า ผู้ซึ่งมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก 4) นักศึกษาที่มีลกั ษณะ
มุ่ง อนาคต-การควบคุ ม ตนสูง พบใน (4.1) กลุ่ม นัก ศึ ก ษาชาย กลุ่ม นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นตํ่ า
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กลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง ผู้ซงึ่ มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมากหรื อน้ อยก็ตาม (4.2) กลุม่ นักศึกษชันปี
้
ที่ 2 กลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 ผู้ซงึ่ มีประสบการณ์เข้ ากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มากหรื อน้ อยก็ตาม
4.2.4 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมสนั บสนุ น
เพื่อนให้ ใ ฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ของนั ก ศึกษาที่มีแบบอย่ างที่ดีจากเพื่อน มี ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิ จกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ และมีลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แตกต่ างกัน
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี พิจารณาตาม
ตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปรพร้ อมกัน คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน ทังในกลุ
้
่มนักศึกษาโดยรวมและในกลุ่มที่แยก
ย่อยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 11 กลุม่ (ตาราง 7) พบว่า คะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้
ใฝ่ ดี แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร อย่างมีนยั สําคัญ ในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่
3 และกลุ่ ม นัก ศึ ก ษาหญิ ง เมื่ อ นํ า คะแนนเฉลี่ ย 8 กลุ่ ม ที่ แ บ่ ง ตามระดับ ตัว แปรอิ ส ระ 3 ตัว แปร
มาเปรี ยบเทียบเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ พบว่าไม่มีคะแนนเฉลี่ยรายคูใ่ ด ที่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 56 และตาราง 57 ภาคผนวก ข)
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว (ตาราง 7) พบว่า พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุม่ ย่อย 2 จาก 11 กลุม่
้ ที่ 3 และกลุ่มนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และ
ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษาชันปี
ทักษะ เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม่ ที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรี
้
ยบเทียบกันเป็ นราย
คู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (ตาราง 58 ถึงตาราง 59 ภาคผนวก ข) พบในกลุ่มนักศึกษาที่เคยเข้ ารับการอบรม
เสริ มความรู้ และทักษะ (ตาราง 59 ภาคผนวก ข) 1) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก ถ้ ามี
ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่า
นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย 2) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ า
ร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก ถ้ ามีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้
ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย พบในกลุ่มนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ เข้ ารับ
การอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ 3) นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีประสบการณ์เข้ าร่ วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มากพร้ อมกัน มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย และมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ น้อยพร้ อมกัน อาจ
กล่าวได้ วา่ นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก และมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
มาก เป็ นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมากที่สดุ สําหรับการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี เป็ นรายคู่ ในกลุ่มนักศึกษาที่เรี ยนชันปี
้ ที่ 3 (ตางราง 60 ภาคผนวก
ข) ไม่พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยคูใ่ ดต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่
อนาคต-การควบคุมตน ที่แตกต่างกัน ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 11 กลุม่ (ส่วนที่1) และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามระดับของตัวแปรอิสระที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1

5.33*

2.32

16.3

นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
ชาย
หญิง
ผลการเรี ยนตํ่า
ผลการเรี ยนสูง
เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
ไม่เคยเข้ ารับการอบรม
เคยเข้ ารับการอบรม

156
154
114
238
186
216
208
215
209
270
154

6.31*
<1
1.37
6.57*
4.43*
4.46*
<1
3.78
<1
5.20*
<1

11.95***
1.37
1.64
<1
4.80*
9.23**
<1
4.10*
2.91
<1
<1

<1
6.46*
<1
<1
5.16*
3.78
<1
2.46
<1
<1
<1

19.7
26.4
29.1
17.3
22.8
19.5
24.2
20.3
23.9
12.3
28.1

กลุ่ม

<1
<1
7.26**
2.41
<1
<1
3.81
1.75
<1
1.37
<1

<1
<1
24.13***
2.65
<1
<1
14.91***
2.79
14.67***
2.14
14.42***

2.80
21.05***
2.93
23.51***
2.79
4.37*
33.65***
6.99**
7.26**
16.47***
1.63

1.28
4.72*
1.18
1.24
<1
<1
<1
2.04
<1
<1
12.38***

กxค

ขxค

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 , ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 , *** มีนยั สําคัญที่ระดับ .001

กxขxค

ร้ อยละทํานาย

1.15

จํานวนคน

รวม

ค่ าเอฟ
การมี ประสบการณ์ ลักษณะมุ่ง
อนาคต –
เข้ าร่ วม
แบบอย่ าง
การควบคุม
กิจกรรม
ที่ดีจาก
กxข
ตน
บําเพ็ญ
เพื่อน
ประโยชน์
ก
ข
ค
424 <1
5.31*
29.81***
2.90
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ตาราง 7 (ต่อ)
ส่วนที่ 2
กลุ่ม
รวม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
ชาย
เกรดเฉลี่ยตํ่า
เกรดเฉลี่ยสูง
เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
ไม่เคยเข้ าร่วมอบรม
เคยเข้ าร่วมอบรม

ตัวแปรอิสระ
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ลักษณะมุง่ อนาคต – การควบคุมตน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของ
คะแนนเจตคติท่ ดี ีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
มาก = 42.61
น้ อย = 41.31
มาก = 43.51
น้ อย = 40.42
มาก = 45.78
น้ อย = 40.98
มาก = 42.27
น้ อย = 39.59
มาก = 43.37
น้ อย = 38.49
มาก = 43.34
น้ อย = 39.80
มาก = 44.12
น้ อย = 41.82
มาก = 42.01
น้ อย = 39.99
มาก = 42.52
น้ อย = 39.48
มาก = 43.29
น้ อย = 41.22
มาก = 42.97
น้ อย = 39.03
มาก = 42.39
น้ อย = 39.62
มาก = 42.02
น้ อย = 39.83
มาก = 45.78
น้ อย = 42.31

ภาพประกอบ 8 ปฏิสมั พันธ์ทงแบบ
ั้
Ordinal (Kerlinger; & Lee.2000) ของคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
ที่สง่ ผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ในกลุม่ รวม
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พบด้ วยว่าคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการ
มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน กับลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุ่มย่อย
5 จาก 11 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 กลุ่มนักศึกษาชายและหญิง กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยน
ตํ่า และกลุม่ นักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้และทักษะ เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย
4 กลุม่ ที่แบ่งตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ (ตาราง 60 ถึงตาราง 64 ภาคผนวก
ข) พบเฉพาะคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ในกลุ่มนักศึกษาชายเท่านัน้ ที่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 62 ภาคผนวก ข) โดยพบว่าในหมู่นกั ศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดี
จากเพื่อนน้ อย ถ้ ามีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่า
นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนตํ่า
นอกจากนี ้ยังพบว่าคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
ระหว่างประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กับลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน อย่างมี
นัยสําคัญในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 จาก 11 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 กลุ่มนักศึกษาหญิ ง
กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า และกลุ่มนักศึกษาที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจตํ่า เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย
4 กลุ่ม ที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ (ตาราง 65 ถึงตาราง 69
ภาคผนวก ข และภาพประกอบ 8) พบผลดังนี ้ 1) ในหมูน่ กั ศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์มาก ถ้ ามีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่า
นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า พบในกลุม่ รวม กลุม่ นักศึกษาหญิงเรี ยนชันปี
้ ที่ 2 กลุม่
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า และกลุ่มนักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวตํ่า 2) ในหมู่นักศึกษาที่ มี
ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุ ม ตนสู ง ถ้ ามี ป ระสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ม าก
มี พ ฤติ ก รรมสนับ สนุน เพื่ อ นให้ ใ ฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่า นัก ศึก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ
ประโยชน์ น้อย พบในกลุ่มรวม กลุ่มนักศึกษาหญิง และกลุ่มนักศึกษาที่มีผลกาเรี ยนตํ่า และ 3) พบใน
กลุ่มรวม และกลุ่มนักศึกษาที่ มีผลการเรี ยนตํ่า ถ้ านักศึกษาที่มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์มาก และมีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง พร้ อมกัน เป็ นผู้มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากที่สดุ
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระที ละตัว (ตาราง 7 ส่วนที่ 1) 1) ในกลุ่ มรวม พบว่า คะแนน
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ (1.1) ประสบการณ์เข้ าร่วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กล่าวคือ นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์มาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย (ค่าเฉลี่ยกลุม่ มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มากเท่ากับ
42.61, SE = 0.409, N = 219, CI = 41.81 ถึง 43.42 และ ค่าเฉลี่ยกลุม่ มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์น้อย เท่ากับ 41.31, SE = 0.392, N = 205, CI = 40.54 ถึง 42.08 ตามลําดับ)
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(ตาราง 7 ส่วนที่ 2) (1.2) นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อน
ให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่ า นัก ศึ ก ษาที่ มี ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุ ม ตนตํ่ า (ค่ า เฉลี่ ย กลุ่ม มี ลัก ษณะ
มุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง เท่ากับ 43.51,SE = 0.493, N = 187, CI = 79.242 ถึง 81.179 และ
ค่าเฉลี่ยกลุม่ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า เท่ากับ 40.42, SE = 0.444, N = 185, CI = 39.54
ถึง 41.29 ตามลําดับ) (ตารางที่ 7 ส่วนที่ 2) ในกลุ่มย่อย ที่แบ่งตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
11 กลุ่ม พบว่า คะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ
้ ที่
(2.1) การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบใน 1 จาก 11 กลุม่ คือ นักศึกษาชันปี
4 (ตาราง 7) กล่าวคือ การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่า
นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ ดีจากเพื่อนน้ อย (2.2) การมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
้ ที่ 4 กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบใน 4 จาก 11 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษาชันปี
เรี ยนสูง กลุ่มนักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง และกลุ่มนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการ
อบรมเสริ มความรู้ และทักษะ (ตาราง 7) กล่าวคือ การมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
มาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์น้อย (2.3) ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ก็แปรปรวนไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบใน 7
จาก 11 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ นักศึกษาชาย กลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 และกลุม่ นักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์
เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ โดยพบว่า นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มี
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนตํ่า
สรุ ปได้ ว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี คือ 1) นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดี
จากเพื่อนมาก พบใน (1.1) กลุ่มนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 (1.2) นักศึกษาในกลุ่มที่เคยเข้ ารับการอบรมเสริ ม
ความรู้และทักษะ ผู้ซงึ่ มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก 2) นักศึกษาที่มีประสบการณ์
เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก พบใน (2.1) นักศึกษาในกลุ่มรวม และโดยเฉพาะนักศึกษากลุ่ม
เรี ยนชันปี
้ ที่ 4 นักศึกษากลุ่มผลการเรี ยนสูง นักศึกษากลุ่มครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง หรื อนักศึกษา
กลุ่มเคยเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ (2.2) นักศึกษาในกลุ่มรวม นักศึกษาหญิง นักศึกษาที่มี
ผลการเรี ยนตํ่า ผู้ซึ่งมีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง (2.3) นักศึกษาที่เคยเข้ ารับการอบรมเสริ ม
ความรู้และทักษะ ผู้ซงึ่ มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก 3) นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง
พบใน (3.1) นักศึกษในกลุม่ รวม กลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 กลุม่ นักศึกษาหญิง กลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยน
ตํ่า และกลุ่ม นัก ศึก ษาที่ ค รอบครั ว มี ร ะดับ เศรษฐกิ จ ตํ่า ผู้ซึ่ง มี ป ระสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํา เพ็ ญ
ประโยชน์มาก (3.2) นักศึกษาชาย ผู้ซงึ่ มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย
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4.3 ผลการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
แต่ ล ะด้ า น ใน 3 ด้ า น ของตั ว แปรในกลุ่ มลั ก ษณะสถานการณ์ ตั ว แปรในกลุ่ ม
จิตลักษณะเดิม และตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ ของนักศึกษาที่มีเพศ
ผลการเรียนตํ่า และชัน้ ปี แตกต่ างกัน
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ เป็ นการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามคะแนนของตัวแปรตามที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ ซึ่งได้ แก่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี 3 ด้ าน (ได้ แก่ พฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี) และตัวแปรกลุ่ม
ลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน และการมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์) ตัวแปรกลุ่ม
จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใฝ่ สัมฤทธิ์ สติสมั ปชัญญะ
และความชอบเสี่ยงน้ อย) และตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (ได้ แก่ เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และการรับรู้ คุณความดี) รวม 13 ตัวแปร ทีละตัวแปร โดยพิจารณาตามลักษณะชีว
สังคมและภูมิหลังของนักศึกษา 3 ตัวแปรพร้ อมกัน คือ เพศ ผลการเรี ยน และระดับชัน้ ปี โดยทํ าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะในกลุม่ รวม
เพศ หมายถึง เพศของนักศึกษาทัง้ เพศชาย และเพศหญิง
ผลการเรี ยน หมายถึง เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่ได้ จากการประเมินผลการเรี ยนในปี
การศึกษาที่ผา่ นมา ซึง่ มีคะแนนตังแต่
้ 2.00–4.00 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.19 ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.0) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ผลการเรี ยนตํ่า มีผลการเรี ยนอยูร่ ะหว่าง
2.00–3.00 และกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง มีผลการเรี ยนอยูร่ ะหว่าง 3.01–4.00
ชันการศึ
้
กษา หมายถึง ชันปี
้ การศึกษาที่นกั ศึกษากําลังเรี ยนอยู่ ในที่นี ้ครอบคลุมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 2 ชันปี
้ ที 3 และชันปี
้ ที่ 4
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมการยอมรั บ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี ที่แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (ตาราง 8) พบว่า
คะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ
ทีละ 3 ตัว หรื อทีละ 2 ตัว
เมื่ อ พิ จ ารณาตามตัว แปรอิ ส ระที ล ะตัว พบว่ า คะแนนพฤติ ก รรมการยอมรั บ นวัต กรรม
ด้ านวิชาการ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศ หรื อระดับชัน้ ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(ตาราง 8 ส่วนที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษาหญิ ง มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่า
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นักศึกษาชาย (ค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาหญิง เท่ากับ 41.54, SE = 0.373, N = 186, CI = 40.81 ถึง 42.27
และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาชาย เท่ากับ 40.50, SE = 0.319, N = 238, CI = 39.87 ถึง 41.12 ตามลําดับ)
คะแนนพฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ ยังแปรปรวนไปตามระดับชัน้ ปี อย่างเชื่ อมั่นได้
(ตาราง 78) เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย 3 กลุ่ม ที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร มาเปรี ยบเทียบเป็ น
รายคู่ด้วยวิธีการเชเฟ่ พบว่า นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่า
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 และนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 ค่าเฉลี่ย 42.43 กับ 40.59 และ 40.02 ตามลําดับ (ตาราง 75
ภาคผนวก ข)
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ลักษณะ
สถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ของนักศึกษา พิจารณาตามเพศ
ผลการเรี ยน และชันปี
้ ที่แตกต่างกันในกลุม่ รวม (ส่วนที่1) และค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ตามระดับของตัวแปรอิสระ
ที่พบอิทธิพลเดี่ยว (ส่วนที่ 2)

จํานวนคน

ค่ าเอฟ

ร้ อยละทํานาย

ส่วนที่ 1
เพศ

พฤ.การยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
พฤ.การใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
พฤ.สนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
การมีแบบอย่างทีด่ ีจากผู้ปกครอง
การมีแบบอย่างทีด่ ีจากเพื่อน
การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน

424
424
424

4.50*
29.41***
14.28***

1.85
6.80**
8.99 **

10.10***
5.35**
10.60 ***

1.23
<1
1.62

2.10
9.72***
<1

1.52
4.71**
<1

1.66
1.83
2.85

8.5
19.9
11.6

424
424
424

53.79***
68.21***
44.61***

<1
4.77**
1.84

1.71
5.27***
2.98

<1
<1
4.08*

1.29
<1
2.15

1.82
<1
<1

2.44
2.07
3.17

17.2
21.5
19.7

ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

424
424
424

12.08***
1.85
30.32*** 15.91***
10.84*** 6.99**

1.46
1.81
<1

3.65
<1
<1

<1
1.33
1.97

2.26
<1
1.81

<1
<1
2.10

13.4
14.1
8.5

424
424
424

10.19**
9.09**
33.49***

4.72**
<1
<1

<1
<1
2.22

1.71
<1
14.89***

2.46
2.79
4.63**

1.05
<1
2.70

2.03
1.91
<1

8.3
7.8
17.0

424

14.46***

<1

14.27***

<1

2.13

2.21

<1

15.5

ตัวแปรตาม

ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
สติสมั ปชัญญะ
ความชอบเสี่ยงน้ อย
เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
การรับรู้คณ
ุ ความดี

ระดับ
ชัน้ ปี
ค

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

ก

ผลการ
เรี ยน
ข

* มีนยั สําคัญที่ระดับ .05, ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01, *** มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
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ตาราง 8 (ต่อ)
ส่วนที่ 2
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตัวแปร
ในกลุม่ ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์
กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ยสูง กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ยกลาง

พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม
ด้ านวิชาการ
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม

เพศ

หญิง = 41.54

ระดับชันปี
้
เพศ

ปี 3 = 42.43
หญิง = 38.78

ผลการเรี ยน
ระดับชันปี
้
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี เพศ
ผลการเรี ยน
ระดับชันปี
้
การมีแบบอย่างทีด่ ีจากผู้ปกครอง
เพศ
การมีแบบอย่างทีด่ ีจากเพื่อน
เพศ
ผลการเรี ยน
ระดับชันปี
้
การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
เพศ
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ เพศ
ประโยช์
ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
สติสมั ปชัญญะ
ความชอบเสี่ยงน้ อย
เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
การรับรู้คณ
ุ ความดี

เพศ
ผลการเรี ยน
เพศ
ผลการเรี ยน
เพศ
ผลการเรี ยน
เพศ
เพศ
เพศ
ระดับชันปี
้

สูง = 37.96
ปี 2 = 38.49
หญิง = 42.92
สูง = 42.71
ปี 3 = 43.57
หญิง = 40.61
หญิง = 39.88
สูง = 38.34
ปี 2= 38.87
หญิง = 46.06
หญิง = 55.87
หญิง = 86.81
สูง = 85.71
หญิง = 41.37
สูง = 41.13
หญิง = 42.46
สูง = 42.11
หญิง = 51.16
หญิง = 64.57
หญิง = 62.77
ปี 2 = 63.03

กลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ยตํา่

ชาย = 40.50
ปี 4 = 40.59

ปี 3 = 36.59

ปี 2 = 41.41

ปี 3 = 37.64

ปี 4 = 62.26

ปี 2 = 40.02
ชาย = 35.59
ตํ่า = 36.42
ปี 4 = 36.49
ชาย = 40.93
ตํ่า = 41.14
ปี 4 = 40.79
ชาย = 36.90
ชาย = 35.68
ตํ่า = 37.23
ปี 4 = 36.84
ชาย = 42.53
ชาย = 46.13
ชาย = 78.83
ตํ่า = 79.93
ชาย = 38.87
ตํ่า = 39.11
ชาย = 40.25
ตํ่า = 40.60
ชาย = 48.83
ชาย = 60.00
ชาย = 59.84
ปี 3 = 58.62
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4.3.2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติ ก รรมการใช้
เทคโนโลยีอย่ างเหมาะสม พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี ที่แตกต่ างกันในกลุ่มรวม
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (ตาราง 8) พบว่า
คะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระที
ละ 3 ตัว เมื่ อพิ จ ารณาตามตัวแปรอิ สระที ละ 2 ตัว พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี อย่า ง
เหมาะสม แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่าง เพศกับชันปี
้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อนําคะแนน
เฉลี่ยของ 6 กลุ่ม ที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรี
้
ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (ตาราง 70 ภาคผนวก ข) พบผลว่า 1) ในหมู่นกั ศึกษาหญิง ถ้ าเป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 มีพฤติกรรม
การใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 2) ในหมู่นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 2 และชันปี
้ ที่ 3
ถ้ าเป็ นนักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาชาย อาจกล่าวได้ ว่า
นักศึกษาชาย เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อยที่สดุ นอกจากนี ้ยังพบว่าคะแนน
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัวแปร คือ ผลการเรี ยน
้ ที่ศกึ ษา (ตาราง 8) เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย 6 กลุม่ ที่แบ่งตามระดับตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร มาเปรี ยบ
กับชันปี
เทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (ตาราง 71 ภาคผนวก ข) พบผลว่า 1) ในหมู่นกั ศึกษาที่เรี ยนอยู่
้ ที่ 3 ถ้ ามีผลการเรี ยนสูง มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมากกว่า นักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 2 หรื อชันปี
ผลการเรี ยนตํ่า และ2)ในหมู่นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง ถ้ าเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 มีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมากกว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศ ผลการเรี ยน และชันปี
้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 8
ส่วนที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาชาย
(ค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาหญิง เท่ากับ 38.78, SE = 0.447, N = 186, CI = 37.91 ถึง 39.66 และค่าเฉลี่ย
กลุม่ นักศึกษาชาย เท่ากับ 35.59, SE = 0.426, N = 238, CI = 35.58 ถึง 35.26 ตามลําดับ) หรื อ
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีผลการ
เรี ยนตํ่า (ค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง เท่ากับ 37.96, SE = 0.406, N = 208, CI = 37.16 ถึง
38.76 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า เท่ากับ 36.42, SE = 0.416, N = 216, CI = 35.58
ถึง 37.26 ตามลําดับ) นอกจากนี ้ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ยังแปรปรวนไปตามระดับชันปี
้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย 3 กลุ่ม ที่แบ่งตามระดับ
ของตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการเชเฟ่ พบว่า ไม่มีคะแนนเฉลี่ยคู่ใด
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 76 ภาคผนวก ข)
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4.3.3 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมสนั บสนุ น
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (ตาราง 8) พบว่า คะแนน
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรื อ
ทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
เมื่ อพิจารณาตามตัวแปรอิสระที ละตัว พบว่า คะแนนพฤติกรรมสนับสนุน เพื่ อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 8
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศ ผลกาเรี ยน และชันปี
ส่วนที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาชาย (ค่าเฉลี่ย
กลุม่ นักศึกษาหญิง เท่ากับ 42.92, SE = 0.363, N = 186, CI = 42.13 ถึง 43.70 และค่าเฉลี่ยกลุม่
นักศึกษาชาย เท่ากับ 40.93, SE = 0.342, N = 283, CI = 40.26 ถึง 41.60 ตามลําดับ) หรื อนักศึกษาที่มี
ผลการเรี ยนสูง มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า (ค่าเฉลี่ยกลุม่
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง เท่ากับ 42.71, SE = 0.363, N = 208, CI = 41.96 ถึง 43.46 และค่าเฉลี่ย
กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า เท่ากับ 41.14, SE = 0.380, N = 216, CI = 40.42 ถึง 41.85
ตามลําดับ) นอกจากนี ้ยังพบว่าคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี แปรปรวนไปตามระดับชันปี
้
อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ เมื่ อนํ า คะแนนเฉลี่ย 3 กลุ่ม ที่ แบ่ง ตามระดับ ของตัว แปรอิส ระ 1 ตัว แปร
มาเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการเชเฟ่ (ตาราง 77 ภาคผนวก ข) พบว่า ไม่มีคะแนนเฉลี่ยคูใ่ ดแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4.3.4 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการมีแบบอย่ างที่ดีจาก
ผู้ปกครอง พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี ที่แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของคะแนนการมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง(ตาราง 8) พบว่า คะแนนการมีแบบอย่าง
ที่ดีจากผู้ปกครอง ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรื อทีละ 2 ตัว แต่อย่าง
ใด
เมื่ อ พิ จ ารณาตามตัว แปรอิ ส ระที ล ะตัว พบว่ า คะแนนการมี แ บบอย่ า งที่ ดี จ ากผู้ป กครอง
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 8 ส่วนที่ 2) กล่าวคือ
นักศึกษาหญิง มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง มากกว่านักศึกษาชาย (ค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาหญิง เท่ากับ
40.61, SE = 0.384, N = 186, CI = 39.85 ถึง 41.36 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาชาย เท่ากับ 36.90, SE
= 0.329, N = 283, CI = 36.25 ถึง 37.54 ตามลําดับ)
4.3.5 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการมีแบบอย่ างที่ดีจาก
เพื่อน พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี ที่แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของคะแนนการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (ตาราง 8) พบว่า คะแนนการมีแบบอย่างที่ดีจาก
ผู้ปกครอง ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรื อทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
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เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน แปรปรวนไป
ตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศ ผลการเรี ยน หรื อชันปี
้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 8 ส่วนที่ 2)
กล่าวคือ นักศึกษาหญิง มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน มากกว่านักศึกษาชาย (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักศึกษาหญิง
เท่ากับ 39.88, SE = 0.386, N = 186, CI = 39.12 ถึง 40.64 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาชาย เท่ากับ
35.68, SE = 0.331, N = 238, CI = 35.03 ถึง 36.34 ตามลําดับ) หรื อ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง
มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน มากกว่านักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า (ค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง
เท่ากับ 38.34, SE = 0.351, N = 208, CI = 37.65 ถึง 39.03 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยน
ตํ่า เท่ากับ 37.23, SE = 0.368, N = 216, CI = 36.51 ถึง 39.95 ตามลําดับ) นอกจากนี ้ยังพบว่าคะแนน
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน แปรปรวนไปตามระดับชันปี
้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย
3 กลุ่ม ที่แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร มาเปรี ยบเทียบกันเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการเชเฟ่ (ตาราง
78 ภาคผนวก ข) พบว่า ไม่มีคะแนนเฉลี่ยคูใ่ ดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4.3.6 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการเห็นแบบอย่ างจาก
สื่อมวลชน พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี ที่แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของคะแนนการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน (ตาราง 8) พบว่า คะแนนการเห็นแบบอย่าง
จากสื่อมวลชน ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว เมื่อพิจารณาตามตัวแปร
อิสระทีละ 2 ตัว พบว่า คะแนนการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
เพศกับผลการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่ม ที่แบ่งตามระดับของ
ตัวแปรอิสระทังสองมาเปรี
้
ยบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการชองเชฟเฟ่ (ตาราง 72 ภาคผนวก ข) พบผลว่า
1) ในหมู่นกั ศึกษาผลการเรี ยนสูงหรื อตํ่า ถ้ าเป็ นนักศึกษาหญิง มีการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
มากกว่านักศึกษาชาย
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนการมีแบบอย่างจากสื่อมวลชน แปรปรวน
ไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 8 ส่วนที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษา
หญิง มีแบบอย่างจากสื่อมวลชน มากกว่านักศึกษาชาย (ค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาหญิง เท่ากับ 46.06, SE =
0.402, N = 186, CI = 43.94 ถึง 45.37 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาชาย เท่ากับ 42.53, SE = 0.385, N =
238, CI = 43.18 ถึง 44.69 ตามลําดับ)
4.3.7 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนประสบการณ์ เข้ าร่ วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี ที่แตกต่ างกันในกลุ่มรวม
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (ตาราง 8)
พบว่า คะแนนประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัว
แปรอิสระทีละ 3 ตัว หรื อทีละ 2 ตัว แต่อย่างใด
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เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 8 ส่วนที่ 2)
กล่า วคื อ นัก ศึก ษาหญิ ง มี ป ระสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ มากกว่ า นัก ศึก ษาชาย
(ค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาหญิง เท่ากับ 55.87, SE = 2.129, N = 186, CI = 51.69 ถึง 60.06 และค่าเฉลี่ย
กลุม่ นักศึกษาชาย เท่ากับ 46.13, SE = 1.825, N = 238, CI = 42.54 ถึง 49.72 ตามลําดับ)
4.3.8 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนลั กษณะมุ่ งอนาคตการควบคุมตน พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี ที่แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการ
วิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนของคะแนนลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตน (ตาราง 8) พบว่า คะแนน
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรื อ
ทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
เมื่ อ พิ จ ารณาตามตัว แปรอิ ส ระที ล ะตัว พบว่า คะแนนลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตน
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศ หรื อผลการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 8 ส่วน
ที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษาหญิง มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน มากกว่านักศึกษาชาย (ค่าเฉลี่ยกลุ่ม
นักศึกษาหญิง เท่ากับ 86.81, SE = 1.100, N = 186, CI = 84.65 ถึง 88.97 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษา
ชาย เท่ากับ 78.83, SE = 0.944, N = 238, CI = 76.97 ถึง 80.68 ตามลําดับ) หรื อ นักศึกษาที่มีผลการ
เรี ยนสูง มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน มากกว่านักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า (ค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษา
ที่มีผลการเรี ยนสูง เท่ากับ 85.71, SE = 1.001, N = 208, CI = 83.74 ถึง 87.68 และค่าเฉลี่ยกลุ่ม
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า เท่ากับ 79.93, SE = 1.048, N = 216, CI = 77.86 ถึง 81.900 ตามลําดับ)
4.3.9 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์
พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี ที่แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนของคะแนนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (ตาราง 8) พบว่า คะแนนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรื อทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ แปรปรวนไปตามตัว
แปรอิสระที ละตัว คือ เพศ และผลการเรี ยน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (ตาราง 8 ส่วนที่ 2) กล่าวคือ
นักศึกษาหญิง มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มากกว่านักศึกษาชาย (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักศึกษาหญิง เท่ากับ 41.37,
SE = 0.578, N = 186, CI = 40.24 ถึง 42.51 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาชาย เท่ากับ 38.87, SE =
0.496, N = 238, CI = 37.89 ถึง 39.84 ตามลําดับ) หรื อ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง มีแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ มากกว่านักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง เท่ากับ 41.13,
SE = 0.526, N = 208, CI = 40.96 ถึง 42.16 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า เท่ากับ
39.11, SE = 0.551, N = 216, CI = 28.03 ถึง 40.20 ตามลําดับ)
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4.3.10 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนสติ สั ม ปชั ญ ญะ
พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี ที่แตกต่ างกันในกลุ่ มรวม จากการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนของคะแนนสติสัมปชัญญะ (ตาราง 8) พบว่า คะแนนสติสัมปชัญญะ ไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรื อทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนสติสมั ปชัญญะ แปรปรวนไปตามตัวแปร
อิสระทีละตัว คือ เพศ และผลการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 8 ส่วนที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษา
หญิง มีสติสมั ปชัญญะ มากกว่านักศึกษาชาย (ค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาหญิง เท่ากับ 42.46, SE = 0.525,
N = 186, CI = 41.43 ถึง 43.49 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาชาย เท่ากับ 40.25, SE = 0.450, N = 238,
CI = 39.37 ถึง 41.14 ตามลําดับ) หรื อ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง มีสติสมั ปชัญญะ มากกว่านักศึกษาที่
มีผลการเรี ยนตํ่า (ค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง เท่ากับ 42.11, SE = 0.478, N = 208, CI =
41.17 ถึง 43.05 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า เท่ากับ 40.25, SE = 0.500, N = 216, CI
= 39.62 ถึง 41.59 ตามลําดับ)
4.3.11 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความชอบเสี่ยงน้ อย
พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี ที่แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนของคะแนนความชอบเสี่ยงน้ อย (ตาราง 8) พบว่า คะแนนความชอบเสี่ยงน้ อย ไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรื อทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนความชอบเสี่ยงน้ อย แปรปรวนไปตามตัว
แปรอิ ส ระที ล ะตัว คื อ เพศ อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (ตาราง 8 ส่ว นที่ 2) กล่า วคื อ นัก ศึก ษาหญิ ง
มีความชอบเสี่ยงน้ อย มากกว่านักศึกษาชาย (ค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาหญิง เท่ากับ 51.16, SE = 0.587, N
= 186, CI = 50.00 ถึง 52.31 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาชาย เท่ากับ 49.83, SE = 0.503, N = 238, CI
= 47.84 ถึง 49.82 ตามลําดับ)
4.3.12 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติ ท่ ี ดี ต่ อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี ที่แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (ตาราง 8) พบว่า คะแนนเจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว เมื่อพิจารณาตามตัว
แปรอิสระทีละ 2 ตัว พบว่า คะแนนเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่ม ที่
เพศกับผลการเรี ยน และเพศกับชันปี
แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทังสองมาเปรี
้
ยบเทียบกันเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการชองเชฟเฟ่ (ตาราง 73 และ
ตาราง 74 ภาคผนวก ข) พบผลว่า 1) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีผลการเรี ยนสฆูงหรื อตํ่า และในหมู่นกั ศึกษาที่
เรี ยนอยู่ชนปี
ั ้ ที่ 2 หรื อชันปี
้ ที่ 3 ถ้ าเป็ นนักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาชาย
2) ในหมูน่ กั ศึกษาชาย เรี ยนอยูช่ นปี
ั ้ ที่ 3 และนักศึกษาชายที่มีผลการเรี ยนสูง จัดเป็ นกลุม่ ที่มีเจตคติที่ดีตอ่
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พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีน้อยที่สดุ และนักศึกษาหญิงที่ผลการเรี ยนสูง เป็ นผู้ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
มากที่สดุ
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี แปรปรวน
ไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 8 ส่วนที่ 2) กล่าวคือ นักศึกษา
หญิ ง มี เจตคติที่ ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านัก ศึก ษาชาย (ค่าเฉลี่ยกลุ่ม นัก ศึกษาหญิ ง เท่ากับ
64.57, SE = 0.600, N = 186, CI = 63.39 ถึง 65.75 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาชาย เท่ากับ 60.00, SE
= 0.571, N = 238, CI = 58.99 ถึง 61.01 ตามลําดับ)
4.3.13 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการรั บรู้ คุณความดี
พิจารณาตามเพศ ผลการเรี ยน และชัน้ ปี ที่แตกต่ างกันในกลุ่มรวม จากการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนของคะแนนการรับรู้ คณ
ุ ความดี (ตาราง 8) พบว่า คะแนนการการรับรู้ คณ
ุ ความดี ไม่แปรปรวน
ไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรื อทีละ 2 ตัวแต่อย่างใด
ุ ความดี แปรปรวนไปตามตัว
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่า คะแนนการรับรู้ คณ
แปรอิ ส ระที ล ะตัว คื อ เพศ หรื อ ระดับ ชัน้ ปี อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (ตาราง 8 ส่ว นที่ 2) กล่า วคื อ
นักศึกษาหญิง มีการรับรู้ คณ
ุ ความดี มากกว่านักศึกษาชาย (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักศึกษาหญิง เท่ากับ 62.77,
SE = 0.584, N = 186, CI = 61.62 ถึง 63.91 และค่าเฉลี่ยกลุม่ นักศึกษาชาย เท่ากับ 59.84, SE =
0.501, N = 238, CI = 58.86 ถึง 60.83 ตามลําดับ) นอกจากนี ้ยังพบว่า คะแนนการรับรู้คณ
ุ ความดี
แปรปรวนไปตามระดับชันปี
้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อนําคะแนนเฉลี่ย 3 กลุ่ม ที่แบ่งตามระดับของ
ตัว แปรอิ ส ระ 1 ตัว แปร มาเปรี ย บเที ย บเป็ นรายคู่ด้ว ยวิ ธี ก ารเชเฟ่ พบว่า (ตาราง 79 ภาคผนวก ข)
ุ ความดี(คะแนนเฉลี่ย 63.03 และ 62.26) มากกว่า
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 และชันปี
้ ที่ 4 มีคะแนนการรับรู้ คณ
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 (คะแนนเฉลี่ย 58.62)
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรทีละตัว พบว่า คะแนนการรับรู้คณ
ุ ความดี แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ระดับชันปี
้ อย่างเชื่อมัน่ ได้ (ตาราง 79 ภาคผนวก ข) กล่าวคือ นักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 3 มีการรับรู้ คณ
ุ ความดี มากกว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 และนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 ค่าเฉลี่ย 62.91 กับ
62.12 และ 58.10 ตามลําดับ
สรุ ปจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีแต่ละด้ าน ตัวแปร
ในกลุ่มลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ของนักศึกษา พิจารณา
ตามเพศ ผลการเรี ยน และชันปี
้ ที่กําลังศึกษาอยู่สามารถสรุปผลที่เกี่ยวกับนักศึกษากลุม่ เสี่ยง จากตาราง
8 ได้ ดงั นี ้ 1) นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการน้ อย คือ นักศึกษาชาย หรื อ
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 2) นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อย คือ (2.1) นักศึกษาชาย
ผลการเรี ยนตํ่าหรื อนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 (2.2) นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 และชันปี
้ ที่ 3 ที่เป็ นฝ่ ายชาย (2.3) นักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 4 ที่เป็ นนักศึกษาหญิง หรื อ (2.4) นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 และชันปี
้ ที่ 3 ที่มีผลการเรี ยนตํ่า 3) นักศึกษาที่
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มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีน้อย คือ นักศึกษาชาย ผลการเรี ยนตํ่า หรื อนักศึกษาในชันปี
้ ที่ 4
4) นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ ดีจากผู้ปกครองน้ อย คือ นักศึกษาชาย 5) นักศึกษาที่ มีแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่อนน้ อย คือ นักศึกษาชายผลการเรี ยนตํ่า หรื อนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 6) นักศึกษาที่เห็นแบบอย่างจาก
สื่อมวลชนน้ อย คือ นักศึกษาชาย 7) นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย คือ
นักศึกษาชาย 8) นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า คือ นักศึกษาชาย หรื อนักศึกษาที่ผล
การเรี ยนตํ่า 9) นักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ตํ่า คือ นักศึกษาชาย หรื อนักศึกษาที่ผลการเรี ยนตํ่า
10) นักศึกษาที่มีสติสมั ปชัญญะตํ่า คือ นักศึกษาชาย ผลการเรี ยนตํ่า 11) นักศึกษาที่มีความชอบเสี่ยง
น้ อยตํ่า คือ นักศึกษาชาย 12) นักศึกษาที่มีเจตคติต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีน้อย คือ (12.1) นักศึกษาชาย
ุ ความดีน้อย คือ นักศึกษาชาย ชันปี
้
(12.2) นักศึกษาชายที่มีผลการเรี ยนตํ่า 13) นักศึกษาที่มีการรับรู้คณ
ที่ 3
4.4 ผลการทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีแต่ ละด้ าน ใน 3 ด้ าน (พฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ าน
วิชาการ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่ างเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี)
ด้ วยวิธีถดถอยพหุคูณแบบมีลาํ ดับ โดยใช้ ตวั ทํานายในกลุ่มลักษณะสถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะ
เดิม และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ เข้ าทํานายตามลําดับ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ในส่ว นนี ้ เป็ นการค้ น หาปริ ม าณการทํ า นายที่ เ พิ่ ม ขึ น้ และตัว ทํ า นาย
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรม
สนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แต่ละด้ านโดยใช้ ตวั ทํานาย 3 ชุด ชุดตัวทํานายลําดับที่ 1 คือ กลุ่มลักษณะ
สถานการณ์ 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน การเห็น
แบบอย่างจากสื่อมวลชน การมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์) ชุดตัวทํานายลําดับที่ 2
กลุ่ ม จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม 4 ตั ว แปร (ได้ แก่ ลั ก ษณะมุ่ ง อนาคต-การควบคุ ม ตน แรงจู ง ใฝ่ สั ม ฤทธิ์
สติสมั ปชัญญะ และความชอบเสี่ยงน้ อย) ชุดตัวทํานายลําดับที่ 3 กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์
2
ตัวแปร (ได้ แก่ เจตคติที่ ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และการรั บรู้ คุณความดี) รวมเป็ น 10 ตัว แปร
(ดูรายละเอียดความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษาตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation
Coefficient) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพิสูจน์ ให้ เห็นถึงความสําคัญของชุดตัวทํานายกลุ่มจิตลักษณะเดิม
และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ในการร่ วมอธิบายพฤติกรรมของนักศึกษาที่เพิ่มขึ ้นตามลําดับ และไม่
ซํ ้าซ้ อนกัน ใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบมีลําดับ (Hierarchical Multiple Regression Analysis)
ซึง่ พิจารณาจากร้ อยละการทํานายที่เพิ่มขึ ้น ว่ามีนยั สําคัญหรื อไม่หลังจากเพิ่มกลุม่ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม
เข้ าเป็ นลําดับที่ 2 และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ เข้ าเป็ นลําดับที่ 3 รวมทัง้ เพื่อระบุลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่เข้ าร่ วมทํานายในลําดับหลัง ว่าจะยังคงสามารถทํานายพฤติกรรมได้ หรื อไม่
หลังจากควบคุมตัวทํานายเดิมทุกตัวให้ มีค่าคงที่แล้ ว โดยพิจารณาจากการมีนยั สําคัญและขนาดของค่า
สัมประสิทธิ์ ก ารถดถอยของตัวแปร การวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนนี ก้ ระทํ า ทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุ่ม ย่อย
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11 กลุม่ ที่แบ่งตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 5 ลักษณะ ได้ แก่ ชันปี
้ เพศ ผลการเรี ยน ระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัว และประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริมความรู้และทักษะ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศกึ ษาในการวิจยั นี ้ จํานวน 13 ตัวแปร ในกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวม ด้ วยวิธีสมั พันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correltion) พบว่า ตัวแปร
ทังหมดมี
้
ความสัมพันธ์ กนั ทางบวกและมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปร
ต่างๆ อยู่ระหว่าง 0.02 ถึง 0.80 พบตัวแปรคู่ที่มีค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์ สงู ที่สดุ คือ เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (r=0.80, p<.001) ซึ่งมีเพียงคู่เดียว ตัวแปรที่ศึกษาอื่นๆ ทัง้ หมดมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ น้อยกว่า .67 ดังนันโอกาสที
้
่จะเกิด Multicollinearity จึงมีน้อย (ดูรายละเอียดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ศกึ ษาตามค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์ น้อย (ดูรายละเอียดความสัมพันธ์ ระหว่างตัว
แปรต่างๆ ที่ศกึ ษาตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coeffcient)
4.4.1 ผลการทํานายพฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ เมื่อใช้ ตัวทํานายชุด
ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ แต่ ละชุดเป็ นตัวทํานาย
เมื่อนําคะแนนของพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มาทําการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคณ
ู แบบมีลําดับขัน้ (ตาราง 2) โดยใช้ ชดุ ตัวแปรลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร เป็ นกลุ่มตัวทํานาย
ลําดับที่ 1 ปรากฎว่าลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร ทํานายพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ในกลุ่ม รวมได้ ร้ อยละ 10.1 มี ตัว ทํ า นายที่ สํ า คัญ คื อ การเห็ น แบบอย่ า งจากสื่ อ มวลชน และการมี
แบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (ค่าเบต้ า .25 และ .14 ตามลําดับ) และในกลุม่ ย่อยทํานายได้ ระหว่างร้ อยละ
6.3 ถึง ร้ อยละ 37.9 โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ เข้ ารับการอบรมเสริ ม
ความรู้ และทักษะ มีตวั ทํานายสําคัญ คือ การมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ การเห็น
แบบอย่างจากสื่อมวลชน และการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (ค่าเบต้ า .54, .37และ .35 ตามลําดับ)
ทํานายได้ ตํ่าสุด ในกลุ่มนักศึกษาที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจตํ่า และเมื่อนําตัวทํานายกลุ่มจิตลักษณะ
เดิม 4 ตัวแปร เข้ ามาเพิ่มเป็ นชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 ปรากฏว่าชุดจิตลักษณะเดิมทํานายพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ในนักศึกษากลุ่มรวมได้ เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสําคัญร้ อยละ 13.2 โดยมีตวั
ทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน สติสมั ปชัญญะ ความชอบเสี่ยงน้ อย และการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (ค่าเบต้ า .16, .11, .11 และ -.13 ตามลําดับ) และในกลุ่มย่อย 11 ประเภท ก็
ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญระหว่างร้ อยละ 5.8 ถึง ร้ อยละ 21.8 โดยทํานายเพิ่มขึ ้นสูงสุดในกลุ่ม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน ความชอบเสี่ยงน้ อย และ
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน (ค่าเบต้ า .33, .27 และ.10 ตามลําดับ) หมายความว่า ยิ่งนักศึกษา
เห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชนมาก มีความชอบเสี่ยงน้ อย มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูงเท่าใด ก็
ยิ่งมีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมากเท่านัน้ ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นตํ่าที่สดุ ในกลุ่มนักศึกษา
หญิง และเมื่อนําตัวทํานายกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร เข้ ามาเพิ่มเป็ นชุดตัวทํานายลําดับ

131
ตาราง 9 ผลการเปรี ยบเทียบปริมาณการทํานายที่เพิม่ ขึ ้นของพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ด้ วยชุดตัวทํานายลําดับที่ 1: กลุม่ ลักษณะสถานการณ์ร่วมกับ
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 2: กลุม่ จิตลักษณะเดิม ร่วมกับชุดตัวทํานายลําดับที่ 3: กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 11 กลุม่
จํานวน
กลุม่

(คน)

ลําดับที่ 1 (กลุม่ ลักษณะสถานการณ์ 1-4)
ร้ อยละทํานาย

ตัวทํานาย

ค่าเบต้ า

ที่มีนยั สําคัญ

ลําดับที่ 2 (กลุม่ จิตลักษณะเดิม 5-8)
R
Square

ตัวทํานาย

Change

ที่มีนยั สําคัญ

ค่าเบต้ า

ลําดับที่ 3 (ชุดกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 9-10)
R Square

ตัวทํานาย

Change

ที่มีนยั สําคัญ

ค่าเบต้ า

3,7,8,2

.16, .11, .11, -.13

7.4***

9,7,8,3,5,2

.27, .14, .14 , .11, .09, -.15

3

.19

6.5**

9,3,2

.33, .20, -.18

21.8***

3,8,5

.33, .27, .10

7.1***

9,8,3,2

.28, .26, .23, -.07

.42, -.19

20.4***

1,6,7,2

.42, .25, .17, -.26

.9

1,6,7,4,2

.40, .28, .20, -.03, -.20

3,4,2

.29, -.24, -.04

19.4***

8,7,2

.17, .16, -.35

9,7,10,8,2,1

.26, .18, .17, .14, -.32, -.13

26.9

1,3

.33, .18

1

.23

1

.19

216

15.8

3,1,4,2

.34, .25, -.06, -.22

21.3***

7,6,8,2

.27, .21, 19, -.32

9,7,6,5, 8

.48, .28, .21, .19, -.09

ผลการเรี ยนสูง

208

13.2

3,4

.20, .02

7.5***

3,5,4

.18, .08, .03

3,5,4

.18, .74, .03

เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า

215

6.3

3,4

.17, -.05

10.0***

6,4

.24, .03

10.1***

9,6,5,4, 2

.38, .18, .11, .04, -.16

เศรษฐกิจครอบครัวสูง

209

33.4

3,1

.41, .18

13.1***

3,5,8

.29, .11, 09

1.5

3,8,5,10

.32, .09, .80, .12

ไม่เคยเข้ าร่วมอบรม

270

13.7

3

.21

14.4***

3,8,7,4

.19, .15, .11, .03

.3

3,8,7,4

.18, .15, .12, .03

เคยเข้ ารับการอบรม

154

37.9

4,3,2

.54, .37, .35

16.8***

6,2

.49, .23

17.1***

2,9,5,10

.45, .39, .02, -.36

รวม

424

10.1

3,1

.25, .14

13.2***

นักศึกษาชั ้นปี ที่ 2

156

20.1

1,3

.31, .27

8.9**

นักศึกษาชั ้นปี ที่ 3

154

16.3

3,4

.47, -.04

นักศึกษาชั ้นปี ที่ 4

114

17.6

1,2

ชาย

238

10.4

หญิง

186

ผลการเรี ยนตํ่า

5.8**

6.4***
2.1
19.2***
.0

* มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 *** มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
หมายเหตุ R Square Change = ร้ อยละการทํานายที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเพิ่มชุดทํานายใหม่เข้ าไป ขณะที่ชดุ ตัวทํานายเดิมถูกควบคุมให้ คงที่
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 1 :
1 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง 2 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน 3 หมายถึง การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 :
5 หมายถึง ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน 6 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
7 หมายถึง สติสมั ปชัญญะ
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 3 :
9 หมายถึง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
10 หมายถึง การรับรู้คณ
ุ ความดี

4 หมายถึง การมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
8 หมายถึง ความชอบเสี่ยงน้ อย
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ที่ 3 ปรากฏว่าชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์สามารถทํานายพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ในกลุ่ม รวมได้ เ พิ่ ม ขึน้ อย่า งมี นัย สํ า คัญ ร้ อยละ 7.4 โดยมี ตัว ทํ า นายที่ สํา คัญ คือ การมี เ จตคติที่ ดี ต่อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี สติสมั ปชัญญะ ความชอบเสี่ยงน้ อย การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน ลักษณะมุ่ง
อนาคต-การควบคุมตน และการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (ค่าเบต้ า .27, .14, .14, .11, .09 และ -.15
ตามลําดับ) และในกลุม่ ย่อย 11 ประเภท ก็ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ 6 จาก 11 กลุม่ ปริ มาณ
การทํานายเพิ่มขึ ้นอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 6.4 ถึง ร้ อยละ 19.2 โดยทํานายเพิ่มขึ ้นสูงสุดในกลุม่ นักศึกษาที่มีผล
การเรี ยนตํ่า มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ การมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี สติสมั ปชัญญะ แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน และความชอบเสี่ยงน้ อย (ค่าเบต้ า .48, .28, .21, .19 และ
-.09 ตามลําดับ) หมายความว่า ยิ่งนักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก สติสมั ปชัญญะสูง
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูง ลักษณะมุ่งอนาคต- การควบคุมตนสูง แต่มีความชอบเสี่ยงน้ อยในปริ มาณตํ่า
เท่าใดก็มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมากเท่านัน้ ในปริ มาณทํานายได้ เพิ่มขึ ้นตํ่าที่สดุ ในกลุม่ นักศึกษาชาย
การวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนนี ้ (ตาราง 9) สรุ ปได้ ว่าตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร
(คือ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สติสมั ปชัญญะ และความชอบเสี่ยงน้ อย)
สามารถทํานายพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จากที่ตวั
ทํานายชุดลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง การมีแบบอย่างที่ดี
จากเพื่ อน การเห็นแบบอย่า งจากสื่ อมวลชน การมี ประสบการณ์ เ ข้ าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ )
เคยทํานายไว้ ในลําดับที่ 1 พบผล ในกลุ่มรวม และทุกกลุ่มย่อยที่ศึกษา มีช่วงร้ อยละการทํานายที่เพิ่ม
ขึ ้นอยู่ระหว่างร้ อยละ 5.8 ถึง ร้ อยละ 21.8 โดยมีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
ความชอบเสี่ยงน้ อย ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน และการมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง ตัวทํานาย
ชุดจิ ตลัก ษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (คือ เจตคติที่ดีต่อพฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี การรั บรู้ คุณความดี)
สามารถทํานายพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ จากที่ตวั ทํานาย
ชุดจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร เคยทํานายไว้ ในลําดับที่ 2 พบผลในกลุม่ รวม และกลุม่ ย่อย 6 จาก 11 กลุม่
มีช่วงร้ อยละการทํานายที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อยู่ระหว่างร้ อยละ 6.4 ถึง ร้ อยละ 19.2 โดยมี
ตัว ทํ า นายที่ สํ า คัญ เรี ย งลํ า ดับ จากมากไปน้ อ ย คื อ การมี เ จตคติ ที่ ดี ต่อ พฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี การเห็ น
แบบอย่างจากสื่อมวลชน ความชอบเสี่ยงน้ อย สติสมั ปชัญญะ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความชอบเสี่ยงน้ อย
และลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตน ซึ่ง ผลในส่ว นนี ้ หมายความว่ า นัก ศึก ษาที่ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก มีสติสมั ปชัญญะสูง มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน
สูงเท่าใด แต่มีความชอบเสี่ยงน้ อยตํ่า ก็เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมากเท่านัน้
4.4.2 ผลการทํานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่ างเหมาะสม เมื่อใช้ ตัวทํานายชุด
ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ แต่ ละชุดเป็ นตัวทํานาย
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เมื่ อนํ าคะแนนของพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มาทํ าการวิเคราะห์ ถดถอย
พหุคณ
ู แบบมีลําดับขัน้ (ตาราง 10) โดยใช้ ชดุ ตัวแปรลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร เป็ นกลุม่ ตัวทํานาย
ลําดับที่ 1 ปรากฏว่าลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร ร่ วมกันทํ านายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ในกลุม่ รวมได้ ร้อยละ 16.0 มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง และการ
มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (ค่าเบต้ า .34 และ .03 ตามลําดับ) หมายความว่ายิ่ง
นักศึกษามีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก และมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก
เท่าใด ก็ มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมากเท่านัน้ และในกลุ่มย่อยทํานายได้ ระหว่าง
ร้ อยละ 7.8 ถึง ร้ อยละ 35.2 โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุ่มนักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริ ม
ความรู้ และทักษะ มีตวั ทํานายสําคัญ คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (ค่าเบต้ า .38) ทํานายได้
ตํ่าสุดในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 และเมื่อนําตัวทํานายกลุม่ จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร เข้ ามาเพิ่มเป็ นชุดตัว
ทํานายลําดับที่ 2 ปรากฏว่าชุดจิตลักษณะเดิมสามารถทํานายพฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ในกลุ่มรวม ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสําคัญร้ อยละ 18.5 โดยมีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ ความชอบเสี่ยงน้ อย
การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง สติสมั ปชัญญะ และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน (ค่าเบต้ า .22,
.19 , .18 และ .07 ตามลําดับ) และในกลุม่ ย่อยทุกประเภท ก็ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
อยู่ระหว่างร้ อยละ 8.8 ถึง ร้ อยละ 40.2 โดยทํานายเพิ่มขึ ้นสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ ารับ
การอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ ก็มีตวั ทํานายที่ สําคัญ คือ สติสมั ปชัญญะ และลักษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตน (ค่าเบต้ า .57 และ .16 ตามลําดับ) หมายความว่า ยิ่งนักศึกษามีสติสมั ปชัญญะสูง และมี
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูงเท่าใด จะมีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมากเท่านัน้
ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นตํ่าที่สดุ ในกลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 เมื่อนําตัวทํานายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2
ตัว แปร เข้ า มาเพิ่ ม เป็ นชุด ตัว ทํ า นายลํ า ดับ ที่ 3 ปรากฏว่ า ชุด จิ ต ลัก ษณะตามสถานการณ์ ทํ า นาย
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ในกลุ่มรวมได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญร้ อยละ 1.8 โดยมีตวั
ทํานายที่สําคัญ คือ ความชอบเสี่ยงน้ อย การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง สติสมั ปชัญญะ และเจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (ค่าเบต้ า .23, .18, .14และ .13 ตามลําดับ) และในกลุม่ ย่อยทุกประเภท ก็ทํานาย
ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญระหว่างร้ อยละ 1.6 ถึง ร้ อยละ 7.9 โดยทํานายเพิ่มขึ ้นสูงสุดในกลุ่มนักศึกษา
ชาย มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ ความชอบเสี่ยงน้ อย การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง สติสมั ปชัญญะ และ
การรับรู้คณ
ุ ความดี (ค่าเบต้ า .28, .21, .20 และ .14 ตามลําดับ) หมายความว่า ยิ่งนักศึกษามีเจตคติที่ดี
ต่อ พฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ม าก มี ค วามชอบเสี่ ย งน้ อ ยในปริ ม าณสูง มี แ บบอย่ า งที่ ดี จ ากผู้ป กครองมาก
สติสมั ปชัญญะสูง และมีการรับรู้ คณ
ุ ความดีมากเท่าใด ก็จะมีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
มากเท่านัน้ ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นตํ่าที่สดุ ในกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง
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ตาราง 10 ผลการเปรี ยบเทียบปริมาณการทํานายของพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ด้ วยชุดตัวทํานายลําดับที่ 1 : กลุม่ ลักษณะสถานการณ์ ร่วมกับชุด
ตัวทํานายลําดับที่ 2 : จิตลักษณะเดิม ร่วมกับชุดตัวทํานายลําดับที่ 3 : กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร แต่ละกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 11 กลุม่
จํานวน
กลุม่

(คน)

ลําดับที่ 1 (กลุม่ ลักษณะสถานการณ์ 1-4)
ร้ อยละทํานาย

ตัวทํานาย

ค่าเบต้ า

ที่มีนยั สําคัญ

ลําดับที่ 2 (กลุม่ จิตลักษณะเดิม 5-8)
R Square

ตัวทํานาย

Change

ที่มีนยั สําคัญ

ค่าเบต้ า

ลําดับที่ 3 (ชุดกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 9-10)
R Square

ตัวทํานาย

Change

ที่มีนยั สําคัญ

ค่าเบต้ า

รวม

424

16.0

1,4

.34 , .03

18.5***

8,1,7,5,

.22 , .19 , .18 , .07

1.8***

8, 1, 7, 9

.23 , .18 , .14 , .13

นักศึกษาชั ้นปี ที่ 2

156

20.3

1,3,4

.37 , .28 , -.07

24.1***

1,8,3,5,4

.36 , .34 , .22 , .18 , -.07

7.4***

9, 8, 5, 7

.38 , .36 , .13 , -.04

นักศึกษาชั ้นปี ที่ 3

154

26.2

2,1

.43 , .29

30.3***

8,7,5,6

.38 , .28 , .14 , -.24

4.1***

8, 7, 5, 6

.38 , .27 , .14 , -.24

นักศึกษาชั ้นปี ที่ 4

114

7.8

1

.28

8.8*

1,6,3

.38 , .26 , -.11

1.9*

1, 5, 2

.41 , -.14 , -.28

ชาย

238

9.9

1,4

.33 , -.05

20.9***

8 , 7, 1

.27 , .25 , .19

7.9***

8, 1, 7, 10

.28 , .21 , .20 , .14

หญิง

186

17.2

1,2

.28 , .18

15.0***

5

.09

5.7***

9, 8

.29 , 16

ผลการเรี ยนตํ่า

216

11.2

1,4

.33 , -.05

18.1***

8,7

.36 , .26

1.4

8, 7, 1

.32 , .25 , .21

ผลการเรี ยนสูง

208

23.1

1,2

.33 , .15

23.5***

1,7,8,5

.21, .16 , .12 , .08

1.6*

1, 8, 7

.19 , .17 , .12

เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า

215

15.7

1, 4

.35, -.03

31.1***

1, 7, 8

.21, .19, .16

1.1

1, 8

.24, .17

เศรษฐกิจครอบครัวสูง

209

17.2

1,2

.31 , .20

15.2***

8,7,6

.24 , .21 , -.23

4.7***

9, 8, 7, 6

.34 , .27 , .22 , -.35

ไม่เคยเข้ าร่วมอบรม

270

20.0

1, 2, 4

.34, .15, -.03

14.5***

8, 1

.33, .24

3.9***

8, 9, 4, 6

.36, .31, -.03, -.20

เคยเข้ าร่ วมอบรม

154

35.2

1

.38

40.2***

7, 5

.57, .16,

1.8*

7, 10, 5

.52, .19, .17

* มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 *** มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
หมายเหตุ R Square Change = ร้ อยละการทํานายที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเพิ่มชุดทํานายใหม่เข้ าไป ขณะที่ชดุ ตัวทํานายเดิมถูกควบคุมให้ คงที่
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 1 :
1 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง 2 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน 3 หมายถึง การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 :
5 หมายถึง ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน 6 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
7 หมายถึง สติสมั ปชัญญะ
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 3 :
9 หมายถึง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
10 หมายถึง การรับรู้คณ
ุ ความดี

4 หมายถึง การมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
8 หมายถึง ความชอบเสี่ยงน้ อย
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การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ (ตาราง 10) สรุ ปได้ ว่าตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (คือ
ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สติสมั ปชัญญะ และความชอบเสี่ยงน้ อย) สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จากที่ ตัวทํานาย
ชุดลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์) เคยทํานายไว้ ใน
ลําดับที่ 1 พบผล ในกลุ่มรวม และทุกกลุ่มย่อย มีพิสยั ร้ อยละการทํานายที่เพิ่มขึ ้น อยู่ระหว่างร้ อยละ 8.8
ถึง ร้ อยละ 40.2 โดยมีตวั ทํานายที่สําคัญ (คือ สติสมั ปชัญญะ และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน)
ตัวทํานายชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (คือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี การรับรู้ คุณ
ความดี) สามารถทํานายพฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จาก
ที่ตวั ทํานายชุดจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร เคยทํานายไว้ ในลําดับที่ 2 พบผลในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 5
จาก 11 กลุม่ มีพิสยั ร้ อยละการทํานายที่เพิ่มขึ ้นอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 1.6 ถึงร้ อยละ 7.4 มีตวั ทํานายที่สําคัญ
(คื อ เจตคติ ที่ ดี ต่อ พฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ความชอบเสี่ ย งน้ อ ย ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตน และ
สติสมั ปชัญญะ)ผลในส่วนนี ้หมายความว่า นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมาก (มีความชอบ
เสี่ยงน้ อย มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูงเท่าใด แต่มีสติสมั ปชัญญะตํ่าเท่าใด ก็เป็ นผู้มีพฤติกรรม
การใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมากเท่านัน)
้
4.4.3 ผลการทํานายพฤติกรรมสนั บสนุ นเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี เมื่ อใช้ ตัว ทํานายในชุ ด
ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ แต่ ละชุดเป็ นตัวทํานาย
เมื่อนําคะแนนของพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มาทําการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบ
มีลําดับขัน้ (ตาราง 11) โดยใช้ ชุดตัวแปรลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร เป็ นกลุ่มตัวทํานายลําดับที่ 1
ปรากฏว่าลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร ทํานายพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ในกลุ่มรวมได้ ร้อย
ละ 23.9 มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
และการมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (ค่าเบต้ า .40 , .21 และ .02 ตามลําดับ) และใน
กลุ่มย่อยทํานายได้ ระหว่างร้ อยละ 12.0 ถึง ร้ อยละ 57.2 โดยทํานายได้ สูงสุดในกลุ่มนักศึกษาที่มี
ประสบการณ์ เข้ ารั บการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ มีตัวทํ านายสําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจาก
สื่อมวลชน และการมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (ค่าเบต้ า .45 และ .31 ตามลําดับ) ทํานายได้ ตํ่าสุดใน
นักศึกษาชาย และเมื่อนําตัวทํานายกลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร เข้ ามาเพิ่มเป็ นชุดตัวทํานายลําดับที่ 2
ปรากฏว่าชุดจิตลักษณะเดิมทํานายพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ในกลุ่มรวมได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมี
นัยสําคัญร้ อยละ 12.2 โดยมีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ความชอบเสี่ยงน้ อย การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน (ค่าเบต้ า
.30, .22, .19, .15 และ .06 ตามลําดับ)และในกลุม่ ย่อยประเภทต่างๆ ก็ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
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ตาราง 11 ผลการเปรี ยบเทียบปริมาณการทํานายที่เพิม่ ขึ ้นของพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ด้ วยชุดตัวทํานายลําดับที่ 1 : กลุม่ ลักษณะสถานการณ์ ร่วมกับ
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 : กลุม่ จิตลักษณะเดิม ร่วมกับชุดตัวทํานายลําดับที่ 3 : กลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 11 กลุม่
จํานวน
กลุม่

(คน)

ลําดับที่ 1 (กลุม่ ลักษณะสถานการณ์ 1-4)
ร้ อยละทํานาย

ตัวทํานาย

ค่าเบต้ า

ที่มีนยั สําคัญ

ลําดับที่ 2 (กลุม่ จิตลักษณะเดิม 5-8)
R Square

ตัวทํานาย

Change

ที่มีนยั สําคัญ

ลําดับที่ 3 (ชุดกลุม่ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 9-10)
ค่าเบต้ า

3, 6, 8, 1, 5

.30 , .22 , .19 , .15 , .06

3,1,2

.38 , .30 , -.27

16.1***

3,8,4,7

.55 , .34 , -.05 , -.19

.31 , .05

8.9***

3,4

.25 , .06

3,4

.33 , .03

20.6***

6,8,3,5

.40 , .27 , .15 , .18

40.6

3,1,2

.52 , .37 , -.20

9.3***

3,1,6,2

216

33.8

3,1,4

.54 , .32 , -.06

18.6***

ผลการเรี ยนสูง

208

21.5

1

.01

เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า

215

14.0

3, 4

เศรษฐกิจครอบครัวสูง

209

51.1

ไม่เคยเข้ าร่วมอบรม

270

เคยเข้ าร่วมอบรม

154

R Square

ตัวทํานาย

Change

ที่มีนยั สําคัญ
3, 9, 8, 6, 1

.25 , .24 , .18 , .18 , .11

3,1,2

.44 , .27 , -.26

3,9,8,10,4

.39, .34 , .31 , .13 , -.06

3,4

.22 , .06

9.4***

9,6,8,5

.33 , .32 , .24 , .21

.43 , .27 , .18 , -.12

.6

3,1,6,2

.46 , .26 , .22 , -.19

6,1,8,7

.62 , 3.2 , .26 , -.19

9.6***

6,9,1,8,4

.50 , .46 ,.31 , .21 , -.04

16.0***

3,8,5,4

.29 , .09 , .08 , .02

.3

3,5,4

.31 , .09 , .02

.32, -.05

12.3***

6, 3, 8, 4, 5

.28, .26, .12, -.03, -.11,

.9

6, 3, 8, 4, 5

.26, .23, .12, -.03, -.13

3,1

.62 , .37

12.6***

3,1,6,8

.45 , .32 , .24 , .14

.0

3,1,6,8

.45 , .32 , .24 , .14

18.6

3, 1

.27, .12

9.9***

3, 8

.26, .14

1.2

3, 8, 5, 4

.31, .12, .06, .02

57.2

3, 1

.45, .31

18.8***

6, 3, 1, 8

.59, .29, .25, .20

6, 9, 1, 3, 8

.47, .35, .26, .22, .17

รวม

424

23.9

3,1,4

.40 , .21 , .02

12.2***

นักศึกษาชั ้นปี ที่ 2

156

34.8

3,1,2

.45 , .41 , -.25

6.5**

นักศึกษาชั ้นปี ที่ 3

154

40.4

3,4

.74 , -.08

นักศึกษาชั ้นปี ที่ 4

114

30.9

3,4

ชาย

238

12.0

หญิง

186

ผลการเรี ยนตํ่า

* มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 *** มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
หมายเหตุ R Square Change = ร้ อยละการทํานายที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเพิ่มชุดทํานายใหม่เข้ าไป ขณะที่ชดุ ตัวทํานายเดิมถูกควบคุมให้ คงที่
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 1 :
1 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง 2 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน 3 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากสือ่ มวลชน
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 :
5 หมายถึง ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน 6 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
7 หมายถึง สติสมั ปชัญญะ
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 3 :
9 หมายถึง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
10 หมายถึง การรับรู้คณ
ุ ความดี

4.4***

ค่าเบต้ า

1.1
13.8***
.4

8.0***

4 หมายถึง การมีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
8 หมายถึง ความชอบเสี่ยงน้ อย
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10 จาก 11 กลุ่มย่อย ปริ มาณการทํานายอยู่ระหว่างร้ อยละ 6.5 ถึง ร้ อยละ 20.6 โดยทํานายเพิ่มขึ ้นสูงสุด
ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย มีตัวทํ านายที่ สําคัญ คือ แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ความชอบเสี่ยงน้ อย การเห็ น
แบบอย่างจากสื่อมวลชน และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน (ค่าเบต้ า .40, .27, .15 และ .18
ตามลําดับ) ทํ านายได้ เพิ่มขึน้ ตํ่าที่ สุดในกลุ่มนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 เมื่ อนําตัวทํ านายกลุ่มจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ 2 ตัวแปร เข้ ามาเพิ่มเป็ นชุดตัวทํานายลําดับที่ 3 ปรากฏว่าชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์
ทํานายพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ในกลุ่มรวมได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญร้ อยละ 4.4 โดยมีตวั
ทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ความชอบ
เสี่ยงน้ อย แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (ค่าเบต้ า .25, .24, .18, .18 และ .11
ตามลําดับ) และในกลุ่มย่อยประเภทต่างๆ ก็ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 4 จาก 11 กลุ่ม
ย่อย ปริมาณการทํานายอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 4.4 ถึง ร้ อยละ 13.8 โดยทํานายเพิ่มขึ ้นสูงสุด ในกลุม่ นักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 3 มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
ความชอบเสี่ยงน้ อย การรับรู้ คณ
ุ ความดี และการมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (ค่า
เบต้ า .39, .34, .31, .13 และ -.06 ตามลําดับ) ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นตํ่าที่สดุ ในกลุม่ รวม
การวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนนี ้ (ตาราง 11) สรุ ปได้ ว่าเมื่อตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร
(คือ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สติสมั ปชัญญะ และความชอบเสี่ยงน้ อย)
สามารถทํ านายพฤติกรรมสนับสนุน เพื่ อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ได้ เ พิ่ม ขึน้ อย่างมีนัยสํ าคัญ จากที่ ตัว ทํ านายชุด
ลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์) เคยทํานายไว้ ใน
ลําดับที่ 1 พบผลในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 10 กลุ่ม มีพิสยั ร้ อยละการทํานายที่เพิ่มขึ ้นอยู่ระหว่างร้ อยละ
6.5 ถึง ร้ อยละ 20.6 โดยมีตวั ทํานายสําคัญ (คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง และความชอบเสี่ยงน้ อย) ตัวทํานายชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2
ตัวแปร (คือ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี การรับรู้คณ
ุ ความดี) สามารถทํานายพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อน
ให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จากที่ตวั ทํานายชุดจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร เคยทํานาย
ไว้ ในลําดับที่ 2 พบผล ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 4 จาก 11 กลุ่ม มีพิสยั ร้ อยละการทํ านายที่เพิ่มขึ ้นอยู่
ระหว่างร้ อยละ 4.4 ถึ ง ร้ อยละ 13.8 โดย มีตัวทํ านายที่ สําคัญ (คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
การมีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ความชอบเสี่ยงน้ อย การรับรู้คณ
ุ ความดี และการมีประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์)
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4.5 ผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ แบบแคนอนิเคิลระหว่ างตัวแปรในกลุ่มลักษณะสถานการณ์
จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ของนักศึกษา รวม 10 ด้ าน กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่
ดี 3 ด้ าน (ได้ แก่ พฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่ าง
เหมาะสม พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี) จําแนกตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง
จากการวิ เ คราะห์ สหสัม พัน ธ์ แ บบแคนอนิ เ คิล ระหว่า งตัว แปรในกลุ่ม ลัก ษณะสถานการณ์
จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ของนักศึกษา รวม 10 ตัวแปร (ได้ แก่ การมีแบบอย่างที่ดี
จากผู้ปกครอง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมีประสบการณ์เข้ าร่วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สติสมั ปชัญญะ
ุ ความดี) กับตัวแปรพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี 3
ความชอบเสี่ยงน้ อย เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี การรับรู้คณ
ตัวแปร ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลจะได้ ความสัมพันธ์กี่คนู่ นั ้ ขึ ้นอยูก่ บั จํานวนตัวแปรของชุดตัว
แปรที่น้อยกว่า ซึง่ ในการวิเคราะห์ครัง้ นี ้ ตัวแปรที่น้อยกว่าคือ ตัวแปรชุดพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มี 3 ตัวแปร
(ได้ แก่ ตัวแปรพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ตัวแปรพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม และตัวแปรพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี) ดังนันผลการวิ
้
เคราะห์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิล
ครัง้ นี ้ จึงได้ ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ จํานวน 3 คู่ มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พบว่ามีคา่
วิล์สแลมดาเท่ากับ .37 .77 และ .92 ตามลําดับ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .70 .42
และ .27 ตามลําดับ ซึง่ การแปลผลจะเริ่ มแปลผลจากคูแ่ รกไปจนถึงคูส่ ดุ ท้ าย โดยดูผลจากค่าสัมประสิทธิ์
เชิงโครงสร้ างของสหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลในกลุ่มที่ค่าสูงที่สดุ จากลําดับที่ 1 ถึง 3 หรื อดูเฉพาะค่า
สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างที่สงู โด่งเพียงค่าใดค่าหนึ่ง เพื่อการอธิบายหรื อแปลผล ซึง่ ในงานนี ้จะเริ่ มแปลผล
ตังแต่
้ กลุม่ รวมไปถึงกลุม่ ย่อยทัง้ 11 กลุม่ ตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของนักศึกษา
จากผลการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลคู่ท่ ี 1 (ตาราง 12) ซึง่ เป็ นคูท่ ี่มีคา่ สหสัมพันธ์
สูงสุด พบความสัมพันธ์แคนอนิเคิลทังในกลุ
้
ม่ รวมและทุกกลุ่มย่อย ในกลุ่มนักศึกษาโดยรวม จํานวน
424 คน พบว่าตัวแปรคูท่ ี่ 1 มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยปริ มาณการทํานายเท่ากับ
ร้ อยละ 49.0 และพบผลว่าตัวแปรแคนอนิเคิล ตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่ม
ตัวแปรอิสระคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.76) รองลงมาคือ ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน (.62) และการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.61) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัว
แปรตามคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.86) รองลงมาคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.75) และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.53) ตามลําดับ หมายความว่า นักศึกษา
ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก เป็ นผู้มี
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก และมี
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมากด้ วย
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เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กับชุดตัวแปรแคนอ
นิเคิลในกลุม่ ย่อยต่างๆ 11 กลุม่ (ตาราง 12) คูท่ ี่ 1 พบว่า 1) ในกลุม่ นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .81 และพบผลว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิง
โครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.75) รองลงมาคือลักษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตน (.52) และการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน (.50) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีค่า
สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.99) รองลงมา
คือพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.56) และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.52)
ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง มีการ
เห็ น แบบอย่ า งจากสื่ อ มวลชน เป็ นผู้มี พ ฤติ ก รรมสนับ สนุน เพื่ อ นให้ ใ ฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ม าก มี พ ฤติ ก รรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก และมีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมากด้ วย และ 2) ในกลุม่
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 3 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลเท่ากับ .80 และพบผลว่า ตัวแปรแคนอนิเคิล
ตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุม
ตน (.67) รองลงมาคือการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.65) และการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน (.55)
ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.97) รองลงมาคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.46) และพฤติกรรม
การยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (-.05) ตามลําดับ กล่าวคือนักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุม
ตนสูง มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีแบบอย่างจากสื่อมวลชนมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ าน
วิชาการน้ อย 3) ในกลุม่ นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลเท่ากับ .71 และพบว่า
ตัวแปรแคนอนิ เคิลตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์ เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ การมี
แบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (.71) รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.67) และการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
(.64) ตามลําดับ ตัวแปรแรกที่มีความสัมพันธ์สงู สุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม (.92) รองลงมาคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.71) และพฤติกรรมสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (.55) หมายความว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 ที่มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก มีแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์สงู และมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก
มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก และมีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมากด้ วย
4) ในกลุม่ นักศึกษาชาย มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .71 และพบว่าตัวแปรแคนอนิเคิล
ตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์ เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.74)
รองลงมาคือ การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.71) และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน (.64) ตามลําดับ
และตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม (.91) รองลงมาคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.65) และพฤติกรรมการยอมรับ
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ตาราง 12 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลระหว่างตัวแปรในกลุม่ ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร
กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี 3 ตัวแปร ปริ มาณการทํานาย (ร้ อยละ) และค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างของค่าสหสัมพันธ์แคนอนิเคิล คูท่ ี่ 1 จําแนกกลุม่ ตามลักษณะ
ชีวสังคมและภูมิหลัง 11 กลุม่
ตัวแปรอิสระ
รวม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
เพศชาย
เพศหญิง
ผลการเรี ยนตํ่า
ผลการเรี ยนสูง
เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
ไม่เคยเข้ ารับการอบรม
เคยเข้ ารับการอบรม

จํานวนคน
424
156
154
114
238
186
216
208
215
209
270
154

ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์

ปริ มาณการ
ทํานาย
(ร้ อยละ)

.70***
.81***
.80***
.71***
.71***
.72***
.84***
.65***
.72***
.77***
.72***
.76***

49.0
65.61
63.68
50.41
50.41
51.84
70.56
42.25
51.84
59.29
51.84
57.76

ค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างของกลุม่ ตัวแปร (ชุดตัวแปรอิสระ) เรี ยงลําดับจากสูงไปตํ่า
1
.766
.756
.675
.711
.746
.786
.776
.681
.646
.792
.735
.711

2
.625
.525
.652
.676
.712
.755
.682
.616
.625
.676
.713
.676

3
.612
.503
.553
.642
.645
.573
.635
.524
.551
.581
.686
.622

4
.603
.462
.466
.637
.643
.501
.623
.398
.552
.555
.642
.578

5
.477
.391
.427
.568
.487
.462
.597
.339
.503
.533
.494
.425

6
.471
.398
.359
.403
.461
.447
.568
.335
.357
.437
.487
.427

7
.344
.387
.341
.385
.424
.308
.431
.323
-.274
.398
.2810
.313

8
.338
.359
.234
.364
.358
.214
-.194
.2310
.169
.269
-.198
.179

9
.0810
.294
-.118
.339
.2010
.109
-.149
.147
-.108
.234
-.191
.1710

10
.049
.0110
.0810
.1010
-.039
.0610
-.0610
.082
.0610
-.1310
-.149
-.034

ค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ าง
ของกลุม่ ตัวแปร (ชุดตัวแปร
ตาม) เรี ยงลําดับจากสูงไปตํ่า
1
2
3
12
13
.86
.75
.5311
.9913
.5612
.5211
.9712
.4613
-.0511
.9212
.7111
.5513
.9112
.6513
.5111
.8713
.7612
.6611
.9212
.6513
-.6111
.9813
.2012
.1711
.8312
.8213
.0711
.8211
.7412
.6913
.9412
.5911
-.5413
.9113
.7912
.4011

* มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 , ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 , *** มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
กลุ่มจิตลักษณะเดิม
5 หมายถึง ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
6 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
7 หมายถึง สติสมั ปชัญญะ
8 หมายถึง ความชอบเสี่ยงน้ อย
12 หมายถึง พฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์
9 หมายถึง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
10 หมายถึง การรับรู้คณ
ุ ความดี

13 หมายถึง พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
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หมายเหตุ สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ แทนตัวแปร
ชุดตัวแปรอิสระ
กลุ่มลักษณะสถานการณ์
1 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
2 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
3 หมายถึง การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
4 หมายถึง ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ชุดตัวแปรตาม
11 หมายถึง พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
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นวัตกรรมด้ านวิชาการ (.51) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาชายที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีแบบอย่าง
ที่ ดี จ ากเพื่ อ นมาก มี ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตนสูง เป็ นผู้มี พ ฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่า ง
เหมาะสมมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
มากด้ วย 5) ในกลุม่ นักศึกษาหญิง มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .72 และพบว่า ตัวแปร
แคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
(.75) รองลงมาคือลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน (.78) และการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน (.57)
ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรม
สนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (.87) รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.76) และ
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.66) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาหญิงที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ สูง มี ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูงมีการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชนมาก เป็ นผู้มี
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก และมีพฤติกรรม
การยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมากด้ วย 6) ในกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .84 และพบว่าตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีความสัมพันธ์ สงู สุดในกลุม่
ตัวแปรอิสระคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.77) รองลงมาคือ การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.68) และลักษณะมุ่ง
อนาคต-การควบคุมตน (.63) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีความสัมพันธ์ สงู สุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.92) รองลงมาคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (.65)
และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (-.61) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่ผลการเรี ยน
ตํ่ามีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง เป็ นผู้มี
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมาก แต่มีพฤติกรรม
การยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการน้ อย 7) ในกลุ่มนั กศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง มีค่าสัมประสิทธิ์
สห สัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .65 และพบว่าตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์ เชิง
โครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (.68) รองลงมาคือแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ (.61) และประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (.52) ตามลําดับ รองลงมาและ
ตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ คือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่
รู้ ใฝ่ ดี (.98) รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.20) และพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ (.17) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่ผลการเรี ยนสูง มีแบบอย่างที่ดีจาก
ผู้ปกครองมาก มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู และมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก เป็ นผู้มี
พฤติ ก รรมสนับ สนุน เพื่ อ นให้ ใ ฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ม าก มี พ ฤติ ก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสมมาก และมี
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก 8) ในกลุ่มนักศึกษาที่ครอบครั วมีระดับเศรษฐกิจตํ่า
มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .72 และพบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มี
ความสัมพันธ์ สงู สุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.64) รองลงมาคือลักษณะมุ่งอนาคต-
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การควบคุมตน (.62) และแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (.55) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีความสัมพันธ์
สูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.83) รองลงมาคือ พฤติกรรม
สนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (.82) และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (-.07) ตามลําดับ
หมายความว่านักศึกษาที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจตํ่ามีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูง มีลกั ษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตนสูง มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
มาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก แต่มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการน้ อย
9) ในกลุม่ นักศึกษาที่ครอบครั วมีระดับเศรษฐกิจสูง มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .77
และพบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีความสัมพันธ์ สงู สุดในกลุม่ ตัวแปรอิสระคือ การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน (.79) รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.67 ) คือการมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (.58)
ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีความสัมพันธ์ สงู สุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม
ด้ านวิชาการ (.82) รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.74) และพฤติกรรมสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.69) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูงมีแบบอย่างที่ดี
จากเพื่อนมาก มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก และมีพฤติกรรม
สนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก 10) ในกลุม่ นักศึกษาที่ไม่ เคยมีประสบการณ์ เข้ ารั บการอบรมเสริ ม
ความรู้ และทักษะ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .72 และพบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิล
ตัวแปรแรกที่มีความสัมพันธ์ สูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน (.73)
รองลงมาคือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน (.71) และ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.68) ตามลําดับ และตัวแปร
แรกที่มีความสัมพันธ์ สูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.94)
รองลงมาคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.59) และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
(-.54) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริมความรู้และทักษะ มี
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชนมาก มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู
เป็ นผู้มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก
แต่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีน้อย 11) ในกลุ่มนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ เข้ ารั บการ
อบรมเสริ มความรู้ และทักษะ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .76 และพบว่า ตัวแปร
แคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีความสัมพันธ์ สงู สุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
(.71) รองลงมาคือแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.67) และการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.62) ตามลําดับ และตัวแปร
แรกที่มีความสัมพันธ์สงู สุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.91) รองลงมาคือ
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.79) และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.40)
ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษา ที่เคยมีประสบการณ์ เข้ ารั บการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ
มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรม
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สนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก และมีพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมากด้ วย
สรุ ปผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลคู่ที่ 1 ระหว่างตัวแปรลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร
ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร และตัวแปรตาม 3 ตัวแปร
ได้ วา่ ในความสัมพันธ์คทู่ ี่ 1 ฝ่ ายตัวแปรอิสระที่มีคา่ สัมประสิทธ์เชิงโครงสร้ างที่เข้ าร่ วมทํานาย คือ แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน และการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ตามลําดับ และฝ่ ายตัว
แปรตามที่มีคา่ สัมประสิทธ์เชิงโครงสร้ างที่เข้ าร่ วมทํานาย คือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลคู่ท่ ี 2 (ตาราง 13) ซึง่ เป็ นคู่ที่มีค่าสหสัมพันธ์ สงู
่มรวม และทุกกลุ่มย่อยดังต่อไปนี ้ ในกลุ่มนักศึกษา
รองลงมา พบความสัมพันธ์ แคนอนิเคิลทังในกลุ
้
โดยรวม จํานวน 424 คน พบว่าตัวแปรคูท่ ี่ 2 มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยปริ มาณการ
ทํานายเท่ากับร้ อยละ 17.64 พบผลว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุด
ในกลุม่ ตัวแปรอิสระคือ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.63) รองลงมาคือ การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
(.47) และการรับรู้คณ
ุ ความดี (.42) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดใน
กลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.64) รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม (.48) และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.03) ตามลําดับ หมายความว่า
ุ ความดีมาก
นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีการรับรู้ คณ
เป็ นผู้มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก และ
มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมากด้ วย
เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ เ ชิ ง โครงสร้ างของตัว แปรที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ชุด ตัว แปร
แคนอนิเคิลในกลุม่ ย่อยต่างๆ 11 กลุม่ (ตาราง 13) คูท่ ี่ 2 พบว่า 1) ในกลุม่ นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 มีค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .58 และพบผลว่าตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่า
สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ การรับรู้ คณ
ุ ความดี (.59) รองลงมาคือการเห็น
แบบอย่างจากสื่อมวลชน (.55) และการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.50) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่
สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.76)
รองลงมาคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.44) และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
(-.15) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่มีการรับรู้คณ
ุ ความดีมาก มีการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
มาก มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก มีพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก แต่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีน้อย 2) ในกลุม่ นักศึกษาชัน้
ปี ที่ 3 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอ นิเคิลเท่ากับ .61 และพบผลว่าตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มี
ค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรอิสระคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.60) รองลงมาคือ การมี
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แบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (.40) และเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.34) ตามลําดับ และตัวแปรแรก
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี(.86)
รองลงมาคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.47) และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม (-.08) ตามลําดับ กล่าวคือนักศึกษาที่แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก
มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี เป็ นผู้มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก มีพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการมาก แต่มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อย 3) ในกลุม่ นักศึกษาชัน้ ปี
ที่ 4 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .55 และพบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่า
ุ ความดี (.60) รองลงมาคือประสบการณ์
สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรอิสระคือการรับรู้คณ
เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (.51) และการมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (.50) ตามลําดับ และตัว
แปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
(.74) รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.30) และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม
ด้ านวิชาการ (.08) หมายความว่านักศึกษาที่มีการรับรู้ คณ
ุ ความดีมาก มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์มาก และมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
มาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก และมีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
มาก 4) ในกลุม่ นักศึกษาชาย มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลเท่ากับ .52 และพบว่า ตัวแปรแคนอ
นิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.41) รองลงมาคือแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.34) และการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.32) ตามลําดับ
และตัวแปรแรกที่ มีค่าสัมประสิทธิ์ เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ (.73) รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.38) และพฤติกรรม
สนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.24) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาเพศชายที่มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้
ใฝ่ ดีมาก มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สงู และมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการมาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก และมีพฤติกรรมสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมาก 5) ในกลุม่ นักศึกษาหญิง มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลเท่ากับ .49 และ
พบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรอิสระคือ การเห็น
แบบอย่างจากสื่อมวลชน (.53) รองลงมาคือการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.36) และการมีแบบอย่างที่ดี
จากผู้ปกครอง (.35) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรตาม
คือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.46) รองลงมาคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
(.45) และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.39) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาเพศหญิง
ที่มีการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชนมาก มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก
เป็ นผู้มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมาก และมี
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก 6) ในกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า มีคา่ สัมประสิทธิ์
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ตาราง 13 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลระหว่างตัวแปรในกลุม่ ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร
กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี 3 ตัวแปร ปริมาณการทํานาย (ร้ อยละ) และค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างของค่าสหสัมพันธ์แคนอนิเคิล คูท่ ี่ 2 จําแนกกลุม่ ตามลักษณะ
ชีวสังคมและภูมิหลัง 11 กลุม่
ตัวแปรอิสระ
รวม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
เพศชาย
เพศหญิง
ผลการเรี ยนตํ่า
ผลการเรี ยนสูง
เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
ไม่เคยเข้ ารับการอบรม
เคยเข้ ารับการอบรม

จํานวนคน
424
156
154
114
238
186
216
208
215
209
270
154

ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์

ปริ มาณการ
ทํานาย
(ร้ อยละ)

.42***
.58***
.61***
.55***
.52***
.49***
.59***
.46***
.59***
.57***
.55***
.56***

17.64
33.64
36.97
30.25
27.04
24.01
34.81
21.16
34.81
32.49
30.25
31.31

ค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างของกลุม่ ตัวแปร (ชุดตัวแปรอิสระ) เรี ยงลําดับจากสูงไปตํ่า
1
.639
.5910
.606
.6010
.419
.533
.458
.652
.596
.595
.441
.556

2
.491
.553
.401
.514
.346
.362
.359
.615
.5610
.589
.429
.382

3
.4210
.502
.349
.501
.322
.351
.211
.433
.541
.4510
.364
.334

4
.352
.509
.253
.493
.284
.259
.112
.399
.533
.421
.346
.331

5
.315
.415
.204
.297
.275
.2210
.104
.374
.319
.376
-.262
.3010

6
.263
.381
.198
.246
.191
.195
.093
.357
.308
.354
.2310
.288

7
.208
.356
.107
.169
.187
.184
.066
.346
.274
.328
.145
.247

8
.166
.168
-.0910
.105
.1510
.106
.057
.3110
.145
.317
.098
-.243

9
.147
-.047
.082
.048
.138
-.087
-.0210
.268
-.117
.233
-.053
.219

10
.104
-.014
-.015
-.022
-.063
-.078
.025
.082
-.082
.102
-.027
-.045

ค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ าง
ของกลุม่ ตัวแปร (ชุดตัวแปร
ตาม) เรี ยงลําดับจากสูงไปตํ่า
1
2
3
13
12
.64
.48
.0311
.7612
.4411
-.1513
.8613
.4711
-.0812
.7413
.3012
.0811
.7311
.3812
.2413
.4611
.4513
.3912
.7911
.2913
-.2812
.9312
.5311
-.1213
.7211
.5012
-.2513
.5612
.5513
.0111
.8413
.2112
-.1711
.9211
.1012
-.0213

* มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 , ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 , *** มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
กลุ่มจิตลักษณะเดิม
5 หมายถึง ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
6 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
7 หมายถึง สติสมั ปชัญญะ
8 หมายถึง ความชอบเสี่ยงน้ อย
12 หมายถึง พฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์
9 หมายถึง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
10 หมายถึง การรับรู้คณ
ุ ความดี

13 หมายถึง พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
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หมายเหตุ สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ แทนตัวแปรตาม
ชุดตัวแปรอิสระ
กลุ่มลักษณะสถานการณ์
1 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
2 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
3 หมายถึง การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
4 หมายถึง ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ชุดตัวแปรตาม
11 หมายถึง พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
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สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .59 และพบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่ มีค่าสัมประสิทธิ์
เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือความชอบเสี่ยงน้ อย (.45) รองลงมาคือ สติสมั ปชัญญะ (.35)
และการมีแบบอย่างจากผู้ปกครอง (.21) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุด
ในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.79) รองลงมาคือ พฤติกรรมสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (.29) และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (-.28) ตามลําดับหมายความว่า
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่ามีความชอบเสี่ยงน้ อยสูง มีสติสมั ปชัญญะสูง มีแบบอย่างจากผู้ปกครองมาก
เป็ นผู้มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก แต่มี
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อย 7) ในกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .46 และพบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิง
โครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.65) รองลงมาคือลักษณะ
มุ่งอนาคต-การควบคุมตน (.61) และการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน (.43) ตามลําดับ และตัวแปรแรก
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุด ในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
(.93) รองลงมาคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.53) และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้
ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (-.12) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่ผลการเรี ยนสูงการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก
มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง และมีการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชนมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการ
ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก แต่มีพฤติกรรม
สนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีน้อย 8) ในกลุ่มนักศึกษาที่ครอบครั วมีระดับเศรษฐกิจตํ่า มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .59 และพบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิง
ุ ความดี (.56)
โครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.59) รองลงมาคือ การรับรู้ คณ
และการมีแบบอย่าง ที่ดีจากผู้ปกครอง (.54) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ าง
สูงสุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.72) รองลงมาคือพฤติกรรมการ
ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.50) และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (-.25) ตามลําดับ หมายความ
ว่ า นัก ศึก ษาที่ ร ะดับ เศรษฐกิ จ ของครอบครั ว ตํ่ า มี แ รงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ สูง มี ก ารรั บ รู้ คุณ ความดี ม าก
มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก มีพฤติกรรม
การใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก แต่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีน้อย 9) ในกลุม่ นักศึกษาที่
ครอบครั วมีระดับเศรษฐกิจสูง มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลเท่ากับ .57 และพบว่าตัวแปร
แคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรอิสระคือ ลักษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตน (.59) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.58) และการรับรู้ คณ
ุ ความดี (.45)
ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.56) รองลงมาคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.55) และพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.01) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง
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มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก มีการรับรู้ คณ
ุ ความดีมาก
เป็ นผู้มีพฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก และ
มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมากด้ วย 10) ในกลุม่ นักศึกษาที่ไม่ เคยมีประสบการณ์ เข้ า
รั บการอบรมเสริมความรู้ และทักษะ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลเท่ากับ .55 และพบว่า
ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์ เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ การมี
แบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (.44) รองลงมาคือเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.42) และประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (.36) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดใน
กลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (.84) รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม (.21) และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (-.17) ตามลําดับ หมายความว่า
นักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์ เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมาก มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็ นผู้มีพฤติกรรม
สนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก แต่มีพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรม ด้ านวิชาการน้ อย 11) ในกลุม่ นักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ เข้ ารั บการอบรมเสริมความรู้
และทักษะ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลเท่ากับ .56 และพบว่าตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มี
ค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรอิสระคือ คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.55) รองลงมาคือการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.38) และประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (.33) ตามลําดับ และ
ตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม
ด้ านวิชาการ (.92) รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.10) และพฤติกรรมสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี(-.02) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ เข้ ารับการอบรมเสริ ม
ความรู้ และทักษะ มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ มาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก มีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก แต่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีน้อย
สรุ ปผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลคู่ที่ 2 ระหว่างตัวแปรลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร
ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร และตัวแปรตาม 3 ตัวแปร
ได้ วา่ ในความสัมพันธ์คทู่ ี่ 2 ฝ่ ายตัวแปรอิสระที่มีคา่ สัมประสิทธ์เชิงโครงสร้ างที่เข้ าร่วมทํานาย คือ เจตคติที่
ุ ความดี ตามลําดับ และฝ่ ายตัว
ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง และการรับรู้คณ
แปรตามที่มีค่าสัมประสิทธ์ เชิงโครงสร้ างที่เข้ าร่ วมทํานาย คือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลคู่ท่ ี 3 (ตาราง 14) ซึง่ เป็ นคู่ที่มีค่าสหสัมพันธ์ สงู
รองลงมา พบความสัมพันธ์ แคนอนิเคิลทังในกลุ
้
่มรวม และทุกกลุ่มย่อยดังต่อไปนี ้ ในกลุ่มนักศึกษา
โดยรวม จํานวน 424 คนพบว่าตัวแปรคูท่ ี่ 3 มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยปริ มาณ
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ตาราง 14 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลระหว่างตัวแปรในกลุม่ ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10 ตัวแปร
กับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี 3 ตัวแปร ปริมาณการทํานาย (ร้ อยละ) และค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างของค่าสหสัมพันธ์แคนอนิเคิล คูท่ ี่ 3 จําแนกกลุม่ ตามลักษณะ
ชีวสังคมและภูมิหลัง 11 กลุม่
ตัวแปรอิสระ
รวม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
เพศชาย
เพศหญิง
ผลการเรี ยนตํ่า
ผลการเรี ยนสูง
เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
ไม่เคยเข้ ารับการอบรม
เคยเข้ ารับการอบรม

จํานวนคน
424
156
154
114
238
186
216
208
215
209
270
154

ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์

ปริ มาณการ
ทํานาย
(ร้ อยละ)

.27***
.35*
.41***
.47***
.36***
.33**
.38***
.37***
.39***
.32**
.28**
.38**

7.29
12.25
.16.73
22.09
12.96
10.89
14.44
13.69
15.21
10.24
7.84
14.44

ค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างของกลุม่ ตัวแปร (ชุดตัวแปรอิสระ) เรี ยงลําดับจากสูงไปตํ่า
1
.5010
.568
.565
.612
.5410
.644
.789
.5110
.532
.677
.621
.674

2
.451
.515
.524
.324
.461
.641
.6210
.407
.384
.396
.362
.613

3
.326
.331
.393
.231
.339
.629
.574
.315
.287
.324
.2910
.519

4
.243
.242
.3510
.2010
.322
.488
.523
.308
.229
.2410
.275
.4810

5
.218
.219
.341
.133
.194
.373
.451
.204
.1910
.236
.181
.271

6
.129
.176
.299
.135
.163
.3510
.395
.133
.156
.213
.149
.236

7
.174
.123
.186
.138
.107
.165
.277
.126
.148
.192
.068
.222

8
.137
-.044
.107
.106
.088
.152
-.052
.122
-. 053
.165
.033
.142

9
.032
-.027
-.068
.087
.066
.146
.046
-.069
.045
.109
-.034
.075

10
.025
-.0110
-.052
-.059
-.055
-.117
-.018
-.011
-.0110
-.041
-.036
.027

ค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ าง
ของกลุม่ ตัวแปร (ชุดตัวแปร
ตาม) เรี ยงลําดับจากสูงไปตํ่า
1
2
3
11
12
.85
.15
-.1613
.7211 -.3312 -.0313
.8811 -.2512 -.2213
.7011
.4013
.2412
.7213
.4611
-.1712
.5811
.5212
-.2213
.7013 -.2712 -.0311
.8311 -.3112
.1913
.6911
.5112
-.2713
.5611
.4613
.3612
.7911 -.2612 -.0613
.6012
.4113
.0111

* มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 , ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 , *** มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
กลุ่มจิตลักษณะเดิม
5 หมายถึง ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
6 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
7 หมายถึง สติสมั ปชัญญะ
8 หมายถึง ความชอบเสี่ยงน้ อย
12 หมายถึง พฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์
9 หมายถึง เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
10 หมายถึง การรับรู้คณ
ุ ความดี

13 หมายถึง พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
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หมายเหตุ สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ แทนตัวแปร
ชุดตัวแปรอิสระ
กลุ่มลักษณะสถานการณ์
1 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
2 หมายถึง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
3 หมายถึง การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
4 หมายถึง ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ชุดตัวแปรตาม
11 หมายถึง พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
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การทํานายเท่ากับร้ อยละ 7.29 พบผลว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ าง
สูงสุดในกลุม่ ตัวแปรอิสระคือ การรับรู้คณ
ุ ความดี (.50) รองลงมาคือ การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
(.45) และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน (.32) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิง
โครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.85) รองลงมาคือ
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.15) และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (-.16)
ุ ความดีมาก มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก
ตามลําดับ หมายความว่า นักศึกษาที่มีการรับรู้ คณ
มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง เป็ นผู้มีพฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก และ
มีพฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก แต่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีน้อย
เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ เ ชิ ง โครงสร้ างของตัว แปรที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ชุด ตัว แปร
แคนอนิเคิลในกลุม่ ย่อยต่างๆ 11 กลุม่ (ตาราง 14) คูท่ ี่ 3 พบว่า 1) ในกลุม่ นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 มีค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .35 และพบผลว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่า
สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรอิสระคือ ความชอบเสี่ยงน้ อย (.56) รองลงมาคือลักษณะ
มุง่ อนาคต- การควบคุมตน (.51) และการมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (.33) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่
มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างธ์สงู สุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
(.72) รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (-.33) และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้
ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (-.03) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่มีความชอบเสี่ยงน้ อยสูง รองลงมาคือลักษณะ
มุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง และการมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการมาก มีพฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อย แต่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อน
ให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีน้อยด้ วย 2) ในกลุม่ นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 3 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลเท่ากับ .41 และ
พบผลว่า ตัวแปรแคนอนิเ คิลตัวแปรแรกที่ มีค่า สัมประสิทธิ์ เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัว แปรอิสระคื อ
ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน (.56) รองลงมาคือ ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
(.52) และการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน (.39) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิง
โครงสร้ างสูงสุด ในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.88) รองลงมาคือ
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (-.25) และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (.22)
ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีประสบการณ์ เข้ าร่ วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก มีการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชนมาก จะเป็ นผู้มีพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการมาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อย และมีพฤติกรรมสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีน้อย และ 3) ในกลุม่ นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ
.47 และพบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรอิสระคือ
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.61) รองลงมาคือประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (.32) และ
การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (.23) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุด
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ในกลุม่ ตัวแปรตามคือพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.70) รองลงมาคือ พฤติกรรมสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.13) และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.24) หมายความว่านักศึกษาที่มี
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก มีแบบอย่างที่ดี
จากผู้ปกครองมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้
ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก และมีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมากด้ วย 4) ในกลุ่มนักศึกษาชาย มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .36 และพบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์
เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรอิสระคือ การรับรู้คณ
ุ ความดี (.54) รองลงมาคือ การมีแบบอย่างที่ดีจาก
ผู้ปกครอง (.46) และเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.33) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์
เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (.72) รองลงมาคือ
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.46) และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (-.17)
ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาชายที่มีการรับรู้คณ
ุ ความดีมาก มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก และ
มีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝดีมาก มีพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก แต่มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อย 5) ในกลุ่ม
นักศึกษาหญิง มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลเท่ากับ .33 และพบว่าตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปร
แรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ (.64) รองลงมาคือ การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (.64) และเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
(.62) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรม
การยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.58) รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.52)
และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (-.22) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาชายที่มีประสบการณ์
เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก มีเจตคติทีดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
มาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
มาก แต่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝดีน้อย 6) ในกลุม่ นักศึกษาผลการเรี ยนตํ่า มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .38 และพบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิง
โครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี(.78) รองลงมาคือการรับรู้ คณ
ุ
ความดี(.62) และประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (.57) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มี
ค่าสัมประสิทธิ์ เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (.70)
รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (-.27) และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ าน
วิชาการ (-.03) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่ผลการเรี ยนตํ่า มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมาก
มีการรับรู้ คณ
ุ ความดีมาก และมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก เป็ นผู้มีพฤติกรรม
สนับสนุน เพื่ อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก มี พฤติก รรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อย แต่มีพฤติก รรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการน้ อยด้ วย 7) ในกลุม่ นักศึกษาผลการเรี ยนสูง มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
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แคนอนิเคิลเท่ากับ .37 และพบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดใน
กลุม่ ตัวแปรอิสระคือ การรับรู้คณ
ุ ความดี (.51) รองลงมาคือสติสมั ปชัญญะ (.40) และลักษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตน (.31) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรตาม
คือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.83) รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม (-.31) และ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.19) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่ผล
ุ ความดีมาก มีสติสมั ปชัญญะสูง และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง เป็ น
การเรี ยนตํ่า มีการรับรู้ คณ
ผู้มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก มีพฤติกรรมการยอมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อย
และมีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมาก 8) ในกลุม่ นักศึกษาที่ระดับเศรษฐกิจของครอบครั วตํ่า
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .39 และพบว่าตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่า
สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.53) รองลงมาคือ
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (.38) และสติสมั ปชัญญะ (.28) ตามลําดับ และตัวแปรแรก
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
(.69) รองลงมาคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.51) และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (-.27)ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า มีแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่อนมาก มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก และมีสติสมั ปชัญญะมาก เป็ นผู้มี
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก แต่มี
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีน้อย 9) ในกลุ่มนักศึกษาที่ระดับเศรษฐกิจครอบครั วสูง มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .32 และพบว่า ตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์
เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรอิสระคือ คือ สติสมั ปชัญญะ (.67) รองลงมาคือแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (.39)
และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (.32) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิง
โครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.56) รองลงมาคือ
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี (.46) และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.36) ตามลําดับ
หมายความว่ า นัก ศึก ษาที่ ร ะดับ เศรษฐกิ จ ครอบครั ว สูง มี ส ติสัม ปชัญ ญะสูง มี แ รงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ สูง
มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
มาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก และมีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก
10) ในกลุ่มนั กศึกษาที่ไม่ เคยมีประสบการณ์ เข้ ารั บการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ
มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลเท่ากับ .28 และพบว่าตัวแปรแคนอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์
เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือการมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง (.62) รองลงมาคือ การมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน (.36) และการรับรู้คณ
ุ ความดี(.29) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์
เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.79) รองลงมาคือ
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (-.26) และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (-.06)
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ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่ ไม่เคยมีประสบการณ์ เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ
มีแบบอย่างที่ ดีจากผู้ปกครองมาก มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีการรั บรู้ คุณความดีมาก เป็ นผู้มี
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมาก แต่มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อย และ
มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีน้อยด้ วย 11) ในกลุ่มนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ เข้ ารั บการ
อบรมเสริ มความรู้ และทักษะ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิลเท่ากับ .38 และพบว่าตัวแปรแค
นอนิเคิลตัวแปรแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ ประสบการณ์เข้ าร่ วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (.67) รองลงมาคือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน (.61) และเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี (.51) ตามลําดับ และตัวแปรแรกที่มีคา่ สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างสูงสุดในกลุม่ ตัวแปร
ตามคือ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (.60) รองลงมาคือ พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
(.41) และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ (.01) ตามลําดับ หมายความว่านักศึกษาที่เคยมี
ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก มีการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชนมาก มีเจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมาก เป็ นผู้มีพฤติกรรมใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อน
ให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดีมาก และมีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมากด้ วย
สรุ ปผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ แคนอนิเคิลคู่ที่ 3 ระหว่างตัวแปรลักษณะสถานการณ์ 4 ตัวแปร
ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร และตัวแปรตาม 3 ตัวแปร
ได้ ว่าในความสัมพันธ์ ค่ทู ี่ 3 ฝ่ ายตัวแปรอิสระที่มีค่าสัมประสิทธ์ เชิงโครงสร้ างที่เข้ าร่ วมทํานาย คือ การรับ
รู้คณ
ุ ความดี การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ตามลําดับ และฝ่ ายตัวแปรตามที่มี
ค่าสัมประสิทธ์เชิงโครงสร้ างที่เข้ าร่ วมทํานาย คือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรม
การใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามลําดับ
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บทที่ 5
การสรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องนี ้ เป็ นการวิจยั ประเภทศึกษาความสัมพันธ์ และเปรี ยบเทียบ (Correlational Comparative Study) ทังปั
้ จจัยด้ านลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์
ตลอดจนลัก ษณะทางชี ว สัง คมและภูมิห ลัง ว่า มี ค วามสํา คัญเกี่ ย วข้ อ งกับ พฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ข อง
นักศึกษา แต่ละด้ านใน 3 ด้ าน (ได้ แก่ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม หรื อพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี) มากน้ อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนนักเรี ยนทังสิ
้ ้น 424 คน
ในบทนี ้ประกอบด้ วยหัวข้ อหลักตามลําดับดังนี ้ 5.1) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน
5.2) ข้ อดี ข้ อจํากัดของการวิจยั ครัง้ นี ้ และ 5.3) ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการวิจยั ต่อไป

5.1 การสรุ ปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน
จากการประมวลทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ดังปรากฏในบทที่ 2
ทําให้ สามารถตังสมมติ
้
ฐานในการวิจยั ได้ จํานวน 4 ข้ อ ซึง่ ได้ ทําการทดสอบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สรุปผลตามสมมติฐานในแต่ละข้ อได้ ดงั นี ้
5.1.1 การสรุ ปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 1 กล่าวว่า นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีประสบการณ์ เข้ าร่ วม
กิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก และมี ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง เป็ นผู้มี เจตคติที่ ดีต่อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีมาก และเป็ นผู้มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีแต่ละด้ านใน 3 ด้ าน (ได้ แก่ พฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี) มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะอื่นๆ
การสรุ ปสมมติฐานในข้ อนี ้มาจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษาที่ มี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก และกลุ่มนักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย 2) ประสบการณ์ เข้ า
ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ นักศึกที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์มาก และกลุ่มนักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย และ
3) ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคตการควบคุมตนสูง และกลุ่มนักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า ส่วนตัวแปรตาม คือ
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เจตคติ ที่ ดี ต่อ พฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี พฤติก รรมการยอมรั บ นวัต กรรมด้ า นวิ ช าการ พฤติก รรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี โดยจะวิเคราะห์ตวั แปรตามทีละ
ด้ าน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้พบว่าคะแนนของตัวแปรตามแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระ
ทัง้ 3 ตัวพร้ อมกัน ทีละ 2 ตัว และทีละตัว จํานวน 4 ตัวแปรตาม ดังนี ้
เจตคติ ท่ ีดี ต่ อ พฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี พบว่ า 1) คะแนนเจตคติ ที่ ดี ต่อ พฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ3 ตัว พร้ อมกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ในกลุม่ รวม นักศึกษาชาย ชันปี
้ ที่ 3 นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง นักศึกษา
ที่ไม่เคยเข้ าร่ วมอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ และนักศึกษาที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจตํ่า (ตาราง 4
และตาราง 17 ถึงตาราง 23 ในภาคผนวก ข และภาพประกอบ 5) กล่าวคือ 1) นักศึกษาที่มีแบบอย่าง
ที่ดีจากเพื่อนมาก ได้ รับประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก และมีลกั ษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย
มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ น้อย และมีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า
2) ในหมู่นัก ศึก ษาที่ มี แ บบอย่ า งที่ ดี จ ากเพื่ อ นมาก มี ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุม ตนสูง และ
มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่า
นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย 3) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์
เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง และมีแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่ อ นมาก มี เ จตคติ ที่ ดี ต่อ พฤติก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่ า นัก ศึก ษาที่ มี แ บบอย่ า งที่ ดี จ ากเพื่ อ นน้ อ ย
4) ในหมูน่ กั ศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก
และมีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มี
ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนตํ่า 5) ในหมูน่ กั ศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย ประสบการณ์
เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ น้อย และมีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า 6) ในหมู่นกั ศึกษาที่มี
ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ น้อย มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า และ
มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดี
จากเพื่อนน้ อย
คะแนนเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี พบว่า 1) คะแนนเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในกลุ่ม
รวม นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง นักศึกษาที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง และนักศึกษาที่ไม่เคยเข้ ารับ
การอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ (ตาราง 4) กล่าวคือ 1)ในหมู่นกั ศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
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มาก และมี ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
มากกว่ า นัก ศึก ษาที่ มี แ บบอย่ า งที่ ดี จ ากเพื่ อ นน้ อ ย และมี ป ระสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ
ประโยชน์น้อย 2) ในหมูน่ กั ศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง ถ้ ามีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
มาก มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย
คะแนนเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว อย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (ตาราง 4) ดัง นี ้ 1) นัก ศึก ษาที่ มี แ บบอย่า งที่ ดี จ ากเพื่ อ นมาก มี เ จตคติที่ ดี ต่อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย พบในกลุม่ นักศึกษาโดยรวม และ
้ ที่ 3 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 นักศึกษาหญิง นักศึกษาที่มีผลการ
นักศึกษาบางประเภท (ได้ แก่ นักศึกษาชันปี
เรี ยนสูง นักศึกษาที่มีเศรษฐกิจครอบครัวสูง และนักศึกษาที่ไม่เคยเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และ
ทักษะ) 2) นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรม
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย พบในกลุม่ นักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 4 นักศึกษาหญิง นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง นักศึกษาที่มีเศรษฐกิจครอบครัวสูง และนักศึกษา
ที่เคยเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ 3) นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง
มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า พบใน
กลุม่ นักศึกษาโดยรวม และนักศึกษาทุกประเภทที่ศกึ ษา
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ในส่ ว นตัว แปรตามเจตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝดี เ ป็ นไปตาม
สมมติฐานมาบางส่วน
พฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ พบว่า 1) คะแนนพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ ไม่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ3 ตัว แต่พบว่า
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พร้ อมกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(ตาราง 5 และตาราง 39 ถึ ง ตาราง 45 ในภาคผนวก ข และภาพประกอบ 6) กล่า วคือ 1) ในหมู่
นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก ถ้ ามีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า พบในกลุ่ม
นักศึกษาชาย ชันปี
้ ที่ 3 กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า 2) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตนสูง ถ้ ามีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก พบในกลุ่มนักศึกษาชาย 3) ในหมู่นกั ศึกษาที่มี
ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก ถ้ ามีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มี
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน
ตํ่า พบในกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง 4)ในหมู่นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์มาก มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง พร้ อมกันทัง้ 2 ด้ าน มีพฤติกรรมการยอมรับ
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นวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย และ
มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนตํ่า พร้ อมกันทัง้ 2 ด้ าน พบในกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง
คะแนนพฤติกรรมการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว
อย่างมีนัย สําคัญทางสถิ ติ (ตาราง 5) ดังนี ้ 1) นักศึกษาที่ มีประสบการณ์ เข้ า ร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์มาก มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ า
ร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย พบในกลุ่มนักศึกษาโดยรวม และนักศึกษาบางประเภท (ได้ แก่
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง นักศึกษาที่มีเศรษฐกิจ
ครอบครัวสูง นักศึกษาที่ไม่เคยเข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ และนักศึกษาที่เคยเข้ ารับการ
อบรมเสริ มความรู้และทักษะ)2) นักศึกษาที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูง มีตอ่ พฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า พบในกลุ่ม
นักศึกษาโดยรวม และนักศึกษาเกือบทุกประเภทที่ศกึ ษา (ยกเว้ นนักศึกษาหญิง)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนตัวแปรตามพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ เป็ นไป
ตามความคาดหมายบางส่วน
พฤติ ก รรมการใช้ เทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสม พบว่ า 1) คะแนนพฤติ ก รรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ไม่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ3 ตัว แต่
พบว่า แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ2 ตัว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(ตาราง 6 และตาราง 47 ถึงตาราง 50 ในภาคผนวก ข) คือ 1) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่อนมาก ถ้ ามีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก พบได้ ในกลุ่ม
นักศึกษาชายที่มีผลการเรี ยนตํ่า และกลุม่ นักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวตํ่า 2) ในหมู่นกั ศึกษา
ที่มีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย ถ้ ามีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีพฤติกรรม
การใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่ มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่ อนน้ อย พบได้ ในกลุ่ม
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า 3) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก
ถ้ ามีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มี
แบบอย่ า งที่ ดีจ ากเพื่ อ นน้ อ ย พบในกลุ่ม นัก ศึก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นสูง
4) ในหมู่นัก ศึก ษาที่ มี
ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย ถ้ ามีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีพฤติกรรมการ
ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย พบในกลุม่ นักศึกษาที่มี
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
คะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว
อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ (ตาราง 6) ดังนี ้ 1) นักศึกษาที่ มีลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุม ตนสูง
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มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน
ตํ่า พบในกลุ่มนักศึกษาโดยรวม และนักศึกษาเกือบทุกประเภทที่ศึกษา (ยกเว้ นนักศึกษาที่มีระดับ
เศรษฐกิจสูง) 2) การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย พบในกลุ่มย่อย(ได้ แก่กลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 กลุ่ม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 และกลุ่มนักศึกษาหญิง) 2) การมีประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
มาก มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรม
บํ า เพ็ ญ ประโยชน์ น้ อ ย พบในกลุ่ม ย่ อ ย(ได้ แ ก่ กลุ่ม นัก ศึก ษาชาย และกลุ่ม นัก ศึก ษาที่ ไ ม่ เ คยมี
ประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้และทักษะ)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนตัวแปรตามพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเป็ นไป
ตามสมมติฐานบางส่วน
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี พบว่า 1) คะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้
ใฝ่ ดี ไม่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ3 ตัว แต่พบว่า แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระทีละ2 ตัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตาราง 7 และตาราง 58 ถึง
ตาราง 60 ในภาคผนวก ข) คือ 1) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก ถ้ ามีประสบการณ์
เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มี
ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์น้อย พบในกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า 2) ในหมู่
นักศึกษาที่มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก ถ้ ามีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก
มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย พบในกลุ่ม
นักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้และทักษะ 3) ในหมู่นกั ศึกษาที่มีแบบอย่าง
ที่ดีจากเพื่อนมาก ถ้ ามีประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อน
ให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่ มีประสบการณ์ เ ข้ าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ น้อย พบในกลุ่ม
นักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริมความรู้และทักษะ
คะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว
อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ (ตาราง 7) ดังนี ้ 1) นัก ศึกษาที่ มีประสบการณ์ เ ข้ าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ ญ
ประโยชน์ มาก มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ เข้ าร่ วม
กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ น้ อ ย พบในกลุ่ม นัก ศึก ษาโดยรวม และนัก ศึก ษาบางประเภท (ได้ แ ก่
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง นักศึกษาที่มีระดับเศรษฐกิจสูง และนักศึกษาที่เคยเข้ า
รับการอบรมเสริ มความรู้ และทักษะ) 2)ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่ มีลกั ษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนตํ่า พบในกลุ่มนักศึกษา
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โดยรวม และนักศึกษาเกือบทุกประเภทที่ศกึ ษา (ยกเว้ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 นักศึกษา
หญิง และและนักศึกษาที่เคยเข้ ารับการอบรมเสริมความรู้และทักษะ)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนตัวแปรตามพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีเป็ นไปตาม
ความคาดหมายบางส่วน
จึงสรุปได้ วา่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานบางส่วน
กลุม่ รวม
กลุม่ นักศึกษาปี 3

เจตคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมใฝร่ ใู้ ฝด่ ี

กลุม่ นักศึกษาปี 2

พฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้านวิชาการ

มีแบบอย่างทีด่ จี ากเพือ่ น

ประสบการณ์เข้าร่วม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
กลุม่ นักศึกษาปี 4

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม

กลุม่ นักศึกษาปี 3
กลุม่ นักศึกษาหญิง

พฤติกรรมสนับสนุนเพือ่ น
ให้ใฝร่ ใู้ ฝด่ ี

ลักษณะมุง่ อนาคตการควบคุมตน

ภาพประกอบ 9 ผลการวิจยั ที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 1
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ นทําให้ ทราบว่า นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก มีเจต
คติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มี พ ฤติ ก รรมการยอมรั บ นวัต กรรมด้ า นวิ ช าการ มี พ ฤติ ก รรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อนน้ อย มีผลงานวิจยั ในอดีตที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ การมีแบบอย่ างที่ดีจากเพื่อน
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พบผลที่สอดคล้ องการผลวิจัยนี ้ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) นักเรี ยนที่มี
เพื่อนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมาก มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่าง
สร้ างสรรค์และปลอดภัย หรื อมีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัยมากกว่านักเรี ยนที่มีเพื่อน
เป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของดวงกมล ทรัพย์พิทยากร
(2549) ที่พบว่า นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนมาก เป็ นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตอย่างมีประโยชน์มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อนน้ อย
พบอีกว่า นักศึกษาที่มีประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ มาก พฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสนับสนุน
เพื่ อ นให้ ใ ฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่ า นัก ศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ น้ อ ย มี
ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ พบผลที่สอดคล้ องกับผลวิจัยนี ้ ตัวอย่างเช่น
งานวิจัยของวันวิสา สรี ระศาสตร์ (2554) พบว่า นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ที่มีการรับรู้ประโยชน์จากการฝึ กอบรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตในโรงเรี ยนมาก เป็ นนักเรี ยนที่มีเจตคติ
ที่ดีตอ่ การใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย มีพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัย
และมีพฤติกรรมการสนับสนุนเพื่อนให้ ใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์และปลอดภัย มากกว่านักเรี ยนที่
มีการรับรู้ประโยชน์จากการฝึ กอบรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตในโรงเรี ยนน้ อย และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของรุ จิเรศ พิชิตานนท์ (2546) ที่ศึกษาพฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเรี ยนวัยรุ่ นตอนปลาย พบว่า
นักเรี ยนที่มีการทํากิจกรรมเหมาะสมร่ วมกับเพื่อนมาก มีเจตคติที่ดีต่อการฉลาดเลือกกินมาก และมี
พฤติกรรมฉลาดเลือกกินมากกว่านักเรี ยนที่มีกิจกรรมร่ วมกับเพื่อนน้ อย พบผลเช่นนีใ้ นนักเรี ยนทัง้
กลุม่ รวมและกลุม่ ย่อยหลายประเภท
ยิ่ ง กว่ า นัน้ ยัง พบว่ า นัก ศึ ก ษาที่ มี ลัก ษณะมุ่ง อนาคต-การควบคุ ม ตน มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม และมีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
น้ อย มีผลงานวิจยั ในอดีตที่ศกึ ษาเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน พบผลที่
สอดคล้ องการผลวิจยั นี ้ ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของศุภรางค์ อินทุณห์ (2552) ที่ศกึ ษาพบว่า นักเรี ยนที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง เป็ นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่านมากว่า นักเรี ยนที่มีลกั ษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนตํ่า พบผลสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ประดิษฐา เสถียรมงคลกิจ (2549: 51) พบ
ผลสําคัญอีกว่า นักเรี ยนที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตนสูง เป็ นผู้มีพฤติกรรมรักการอ่านมากกว่า
นักเรี ยนที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตนตํ่า
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5.1.2 การสรุ ปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 2 กล่าวว่า นักศึกษาชาย มีผลการเรี ยนตํ่า และอยูใ่ นชันปี
้ ที่ 2 เป็ นผู้มีเจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีน้อย หรื อเป็ นผู้มีพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แต่ละด้ านใน 3 ด้ าน (ได้ แก่ พฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม พฤติกรรมสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี) น้ อยกว่านักศึกษาที่มีลกั ษณะอื่นๆ
การสรุปผลตามสมมติฐานในข้ อนี ้ มาจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางระหว่าง
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) เพศ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มนักศึกษาชาย และกลุ่มนักศึกษาหญิง
2) ผลการเรี ยน แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ ผลการเรี ยนตํ่า และผลการเรี ยนสูง 3) ระดับชัน้ แบ่งเป็ น 3 กลุม่
้ ที่ 2 กลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 และกลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 ส่วนตัวแปรตาม คือ
คือ กลุ่มนักศึกษาชันปี
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม พฤติกรรม
สนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี และเจตคติท่ีดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้พบว่าคะแนนของตัวแปรตามแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระ
ดังนี ้
พฤติกรรมการยอมรั บนวัตกรรมด้ านวิชาการ ไม่พบปฏิสมั พันธ์ แบบสามทาง สองทาง
แต่อย่างใด แต่พบว่าคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทีละตัว โดยพบว่า นักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
มากกว่านักศึกษาชาย และนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มากกว่า
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 ซึง่ เป็ นไปตามความคาดหมายบางส่วน
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่ างเหมาะสม ไม่พบปฏิสมั พันธ์ แบบสามทาง แต่พบว่า
1) คะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 ตัว คือ เพศ และระดับดับการศึกษา กล่าวคือ นักศึกษาหญิง ถ้ าเป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 มี
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาชาย ชันปี
้ ที่ 4 และนักศึกษาผลการเรี ยน
สูง ถ้ าเป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาผลการ
้ 4 มีผลการเรี ยนตํ่า เป็ นผู้ที่มี
เรี ยนตํ่า ถ้ าเป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 อาจกล่าวได้ ว่า นักศึกษาชาย ชันปี
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมน้ อยที่สดุ ซึง่ เป็ นไปตามความคาดหมายบางส่วน และยัง
พบว่า 2) คะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัว
แปรอิสระทีตวั คือ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มากกว่า
นักศึกษาที่ มีผลการเรี ยนตํ่า และนัก ศึก ษาชัน้ ปี ที่ 2 มี พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม
มากกว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
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พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ไม่พบปฏิสมั พันธ์ แบบสามทาง สองทาง แต่อย่าง
ใด แต่พบว่าคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ แปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ตัว แปรอิ ส ระที ล ะตัว โดยพบว่ า นัก ศึก ษาหญิ ง มี พ ฤติ ก รรมสนับ สนุน เพื่ อ นให้ ใ ฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่ า
นัก ศึก ษาชาย และนัก ศึก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นสูง มี พ ฤติก รรมสนับ สนุน เพื่ อ นให้ ใ ฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่ า
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า และนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 มีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่า
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
เจตคติท่ ีดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ไม่พบปฏิสมั พันธ์ แบบสามทาง แต่พบว่า 1) คะแนน
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดีระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ เพศ กล่าวคือ นักศึกษาหญิง ถ้ ามีผล
การเรี ยนสูง มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่านักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า ซึ่งเป็ นไปตาม
ความคาดหมายบางส่วน และยังพบว่า 2)คะแนนเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ฝีดี แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระทีตวั คือ นักศึกษาหญิง มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มากกว่า
นักศึกษาชาย
จึงสรุปได้ วา่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานบางส่วน
5.1.3 การสรุ ปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 3 ประกอบด้ วย สมมติฐานย่อย 3 ส่วน ดังนี ้
3.1 กลุม่ ตัวแปรลําดับที่ 1 คือ ลักษณะสถานการณ์ทางสังคมมี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมี
แบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมี
ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ) สามารถทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แต่ละด้ านใน 3
ด้ า น (ได้ แ ก่ พฤติก รรมการยอมรั บนวัต กรรมด้ า นวิ ช าการ และพฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่า ง
เหมาะสม พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี) ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.2 เมื่อควบคุมอิทธิพลกลุ่มตัวแปรลําดับที่ 1 คือ ลักษณะสถานการณ์ทางสังคมให้
คงที่แล้ ว นํากลุ่มตัวแปรลําดับที่ 2 คือ จิตลักษณะเดิม มี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต-การ
ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สติสมั ปชัญญะ และความชอบเสี่ยงน้ อย) เข้ าร่ วมทํานายด้ วย สามารถ
เพิ่ ม ปริ ม าณทํ า นายพฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แต่ล ะด้ า นใน 3 ด้ า น จากปริ ม าณที่ ก ลุ่ม ตัว แปรลัก ษณะ
สถานการณ์ทางสังคมเคยทํานายได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และ
3.3 เมื่อควบคุมอิทธิพลกลุ่มตัวแปรลําดับที่ 1 และ 2 ให้ คงที่แล้ ว นํากลุ่มตัวแปร
ลําดับที่ 3 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ์มี 2 ตัวแปร (ได้ แก่ เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี การรับ
รู้ คณ
ุ ความดี) เข้ าร่ วมทํานายอีก สามารถเพิ่มปริ มาณการทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แต่ละด้ านใน 3
ด้ าน (พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางด้ านวิชาการ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
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พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี) จากปริ มาณที่กลุ่มตัวแปรในลําดับที่ 1 และ 2 เคยทํานายได้
พร้ อมๆ กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อนําคะแนนของพฤติกรรมการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ มาทําการวิเคราะห์ถดถอยแบบมี
ลําดับขัน้ (ตาราง 9) โดยใช้ กลุ่มตัวแปรลักษณะสถานการณ์ มี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมีแบบอย่างที่ดี
จากผู้ปกครอง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมีประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์) เป็ นกลุ่มตัวทํานายลําดับที่ 1 และเมื่อตัวทํานายกลุ่ม จิตลักษณะเดิม
มี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สติสมั ปชัญญะ และ
ความชอบเสี่ยงน้ อย) เข้ ามาเพิ่มเป็ นชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 เมื่อทําการควบคุมอิทธิพลของตัวแปร
ตัวทํานายลําดับที่ 1
1. การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
2. การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
ตัวทํานายลําดับที่ 2
1. การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
2. สติสมั ปชัญญะ
3. ความชอบเสี่ยงน้ อย
4. การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ตัวทํานายลําดับที่ 3
1. เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
2. การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
3. ความชอบเสี่ยงน้ อย
4. การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
5. ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
6. สติสมั ปชัญญะ

ทํานายได้ ร้อยละ 10.1 ในกลุ่มรวม
ทํานายสูงสุดร้ อยละ 37.9
ในกลุ่มนักศึกษาที่เคยเข้ ารับการอบรม

ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.2 ในกลุ่มรวม
ทํานายได้ เพิ่มสูงสุดร้ อยละ 21.8
ในกลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3

พฤติกรรม
การยอมรับ
นวัตกรรมด้ าน
วิชาการ

ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.4 ในกลุ่มรวม
ทํานายได้ เพิ่มสูงสุดร้ อยละ 19.2 ในกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า

ภาพประกอบ 10 ผลการทํานายพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ โดยใช้ กลุม่ สถานการณ์
เป็ นตัวทํานายลําดับที่ 1 กลุม่ จิตลักษณะเดิมร่วมเป็ นตัวทํานายลําดับที่ 2 กลุม่ จิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ร่วมเป็ นตัวทํานายลําดับที่ 3 ในกลุม่ นักศึกษารวมและกลุม่ ย่อย
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ลําดับที่ 1 ให้ คงที่ ผลปรากฏว่า ชุดจิตลักษณะเดิมสามารถทํานายพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ าน
วิชาการ ได้ เพิ่มขึ ้นจากที่ตวั ทํานายลําดับที่ 1 เคยทํานายได้ อย่างมีนยั สําคัญ ในกลุ่มรวม (ภาพ
ประกอบ 10) และในกลุม่ ย่อยทุกประเภทที่ศกึ ษา โดยมีร้อยละการทํานายที่เพิ่มขึ ้นระหว่างร้ อยละ 5.8
ถึง ร้ อยละ 21.8 โดยในกลุม่ รวมทํานายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.2 และทํานายได้ เพิ่มขึ ้นสูงสุดร้ อยละ 21.8
ในกลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน ความชอบเสี่ยง
น้ อย และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน ตามลําดับ และเมื่อนําตัวทํานายกลุ่มจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ 2 ตัวแปร (เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี และการรับรู้คณ
ุ ความดี) เข้ ามาเพิ่มเป็ นชุดตัว
ทํานายลําดับที่ 3 เมื่อทําการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2 ให้ คงที่ผลปรากฏว่า
ชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์สามารถทํานายพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ได้ เพิ่มขึ ้น
จากที่ตวั ทํานายลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2 เคยทํานายได้ อย่างมีนยั สําคัญ ในกลุม่ รวม (ภาพประกอบ
10) และในกลุม่ ย่อย 6 จาก 11 กลุม่ โดยมีร้อยละการทํานายที่เพิ่มขึ ้นอยู่ระหว่างร้ อยละ 6.4 ถึง ร้ อย
ละ 19.2 โดยในกลุม่ รวมทํานายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.4 และทํานายได้ เพิ่มขึ ้นสูงสุดร้ อยละ 19.2 ในกลุม่
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นตํ่ า มี ตัว ทํ า นายที่ สํ า คัญ คื อ การมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี
สติสัมปชัญญะ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุม ตน และความชอบเสี่ยงน้ อย
ตามลําดับ
เมื่อนําคะแนนของพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มาทําการวิเคราะห์ ถดถอย
แบบมีลําดับขัน้ (ตาราง 11) โดยใช้ กลุ่มตัวแปรลักษณะสถานการณ์ มี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมี
แบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมี
ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์) เป็ นกลุม่ ตัวทํานายลําดับที่ 1 และเมื่อตัวทํานายกลุม่
จิตลักษณะเดิม มี 4
ตัว แปร (ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์
สติสมั ปชัญญะ และความชอบเสี่ยงน้ อย) เข้ ามาเพิ่มเป็ นชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 เมื่อทําการควบคุม
อิทธิพลของตัวแปรลําดับที่ 1 ให้ คงที่ ผลปรากฏว่า ชุดจิตลักษณะเดิมสามารถทํานายพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ได้ เพิ่มขึ ้นจากที่ตวั ทํานายลําดับที่ 1 เคยทํานายได้ อย่างมีนยั สําคัญ ในกลุม่
รวม และในกลุ่มย่อยทุกประเภทที่ ศึกษา (ภาพประกอบ 11) โดยมีร้อยละการทํานายที่ เพิ่มขึน้ อยู่
ระหว่างร้ อยละ 8.8 ถึงร้ อยละ 40.2 โดยในกลุ่มรวมทํ านายได้ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 18.5 และทํ านายได้
เพิ่มขึ ้นสูงสุดร้ อยละ 40.2 ในกลุม่ นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้ ารับการอบรมเสริ มความรู้และทักษะ มี
ตัวทํานายที่สําคัญ คือสติสมั ปชัญญะ และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน ตามลําดับ และเมื่อนํา
ตัวทํานายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และการรับ
รู้คณ
ุ ความดี) เข้ ามาเพิ่มเป็ นชุดตัวทํานายลําดับที่ 3 เมื่อทําการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรลําดับที่ 1
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และลําดับที่ 2 ให้ คงที่ ผลปรากฏว่า ชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์สามารถทํานายพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ได้ เพิ่มขึ ้นจากที่ตวั ทํานายลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2 เคยทํานายได้ อย่างมี
นัยสําคัญ ในกลุม่ รวม (ภาพประกอบ 11) และในกลุม่ ย่อย 9 จาก 11 กลุม่ โดยมีร้อยละการทํานายที่
เพิ่มขึ ้น อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 1.6 ถึง ร้ อยละ 7.9 โดยในกลุม่ รวมทํานายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.8 และทํานาย
ได้ เพิ่มขึ ้นสูงสุด ร้ อยละ 7.9 ในกลุม่ นักศึกษาชาย มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ ความชอบเสี่ยงน้ อย การมี
แบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง สติสมั ปชัญญะ และการรับรู้คณ
ุ ความดี ตามลําดับ
ตัวทํานายลําดับที่ 1
1. การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
2. ประสบการเข้ าร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
ตัวทํานายลําดับที่ 2
1. ความชอบเสี่ยงน้ อย
2. การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
3. สติสมั ปชัญญะ
4. ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
ตัวทํานายลําดับที่ 3
1. ความชอบเสี่ยงน้ อย
2. สติสมั ปชัญญะ
3. การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
4. เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
5. ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน

ทํานายได้ ร้อยละ 16 ในกลุ่มรวม
ทํานายสูงสุดร้ อยละ 35.2
ในกลุ่มนักศึกษาที่เคยเข้ ารับการอบรม

ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.5 ในกลุ่มรวม
ทํานายได้ เพิ่มสูงสุดร้ อยละ 40.2
ในกลุ่มนักศึกษาที่เคยเข้ ารับการอบรม

พฤติกรรม
การใช้ เทคโนโลยี
อย่ างเหมาะสม

ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.8 ในกลุ่ม
ทํานายได้ เพิ่มสูงสุดร้ อยละ 7.9
ในกลุ่มนักศึกษาที่เคยเข้ ารับการอบรม

ภาพประกอบ 11 ผลการทํานายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยใช้ กลุม่ สถานการณ์
เป็ นตัวทํานายลําดับที่ 1 กลุม่ จิตลักษณะเดิมร่วมเป็ นตัวทํานายลําดับที่ 2 กลุม่ จิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ร่วมเป็ นตัวทํานายลําดับที่ 3 ในกลุม่ นักศึกษารวมและกลุม่ ย่อย
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เมื่อนําคะแนนของพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี มาทําการวิเคราะห์ ถดถอยแบบมี
ลําดับขัน้ (ตาราง 12) โดยใช้ กลุม่ ตัวแปรลักษณะสถานการณ์ มี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ การมีแบบอย่างที่ดี
จากผู้ปกครอง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมีประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์) เป็ นกลุม่ ตัวทํานายลําดับที่ 1 และเมื่อตัวทํานายกลุม่ จิตลักษณะเดิม
ตัวทํานายลําดับที่ 1
1. การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
2. การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
3. ประสบการเข้ าร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
ตัวทํานายลําดับที่ 2
1. การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
3. ความชอบเสี่ยงน้ อย
4. การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
5. ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
ตัวทํานายลําดับที่ 3
1. การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
3. ความชอบเสี่ยงน้ อย
4. เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
5. ประสบการเข้ าร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์

ทํานายได้ ร้อยละ 23.9 ในกลุ่มรวม
ทํานายสูงสุดร้ อยละ 57.2
ในกลุ่มนักศึกษาที่เคยเข้ ารับการอบรม

ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.2 ในกลุ่มรวม
ทํานายได้ เพิ่มสูงสุดร้ อยละ 20.6
ในกลุ่มนักศึกษาชาย

พฤติกรรม
สนับสนุนเพื่อน
ให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี

ทํานายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.4 ในกลุ่มรวม
ทํานายได้ เพิ่มสูงสุดร้ อยละ 13.8 ในกลุ่มนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3

ภาพประกอบ 12 ผลการทํานายพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี โดยใช้ กลุม่ สถานการณ์เป็ นตัว
ทํานายลําดับที่ 1 กลุม่ จิตลักษณะเดิมร่วมเป็ นตัวทํานายลําดับที่ 2 กลุม่ จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ร่วมเป็ นตัวทํานายลําดับที่ 3 ในกลุม่ นักศึกษารวมและกลุม่ ย่อย
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มี 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สติสมั ปชัญญะ และ
ความชอบเสี่ยงน้ อย) เข้ ามาเพิ่มเป็ นชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 เมื่อทําการควบคุมอิทธิ พลของตัวแปร
ลําดับที่ 1 ให้ คงที่ ผลปรากฏว่า ชุดจิตลักษณะเดิมสามารถทํานายพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ได้ เพิ่มขึ ้นจากที่ตวั ทํานายลําดับที่ 1 เคยทํานายได้ อย่างมีนยั สําคัญ ในกลุ่มรวมและในกลุ่มย่อยทุก
ประเภทที่ศกึ ษา (ภาพประกอบ 12) โดยมีร้อยละการทํานายที่เพิ่มขึ ้นอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 6.5 ถึง ร้ อยละ
20.6 โดยในกลุ่มรวมทํานายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.2 และทํานายได้ เพิ่มขึ ้นสูงสุดร้ อยละ 20.6 ในกลุ่ม
นักศึกษาเพศชาย มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความชอบเสี่ยงน้ อย การเห็นแบบอย่าง
จากสื่อมวลชน และลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน ตามลําดับ และเมื่อนําตัวทํานายกลุ่มจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี และการรับรู้ คณ
ุ ความดี) เข้ ามา
เพิ่มเป็ นชุดตัวทํานายลําดับที่ 3 เมื่อทําการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2 ให้ คงที่
ผลปรากฏว่า ชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์ สามารถทํานายพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ได้
เพิ่มขึ ้นจากที่ตวั ทํานายลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2 เคยทํานายได้ อย่างมีนยั สําคัญ ในกลุ่มรวม
(ภาพประกอบ 12) และในกลุม่ ย่อย 4 จาก 11 กลุม่ โดยมีร้อยละการทํานายที่เพิ่มขึ ้นอยู่ระหว่างร้ อย
ละ 4.4 ถึง ร้ อยละ 13.8 โดยในกลุม่ รวมทํานายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.8 และทํานายได้ เพิ่มขึ ้นสูงสุดร้ อย
้ ที่ 3 มีตวั ทํานายที่สําคัญ คือ การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน การมี
ละ 13.8 ในกลุ่มนักศึกษาชันปี
เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ความชอบเสี่ยงน้ อย และการรับรู้คณ
ุ ความดี ตามลําดับ
้
จึงกล่าวได้ วา่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้จึงสนับสนุนสมมติฐานข้ อที่ 3 ทังหมด
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ดัง กล่า วข้ า งต้ น เพื่ อ หาปริ ม าณการทํ า นายและตัว ทํ า นายของ
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี 3 ด้ าน ในแต่ละด้ าน โดยใช้ ตวั ทํานายหลายกลุ่ม กลุ่มละหลายตัวแปร พบผลที่
สนับ สนุ น สมติ ฐ านที่ 3 ซึ่ ง กํ า หนดขึ น้ บนพื น้ ฐานของรู ป แบบทฤษฏี ป ฏิ สัม พัน ธ์ นิ ย ม ที่ ก ล่ า วว่ า
พฤติกรรมใดๆ ของบุคคลสามารถทํานายได้ ด้ วยปั จจัยเชิงสาเหตุจากสายวิชาการหลายสาย สายละ
หลายด้ าน มากกว่าการใช้ วิชาการน้ อยสาย สายละน้ อยด้ าน มีงานวิจยั ในอดีตหลายเรื่ องให้ ผลที่สดอด
คล้ องตามรู ปแบบทฤษฏีปฏิสมั พันธ์ นิยม ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี (ดวงกมล ทรั พย์ พิทยากร. 2547) พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างสร้ างสรรค์ และ
ปลอดภัยของนักเรี ยนหญิงระดับชันมั
้ ธยมศึกษา (วันวิสา สรี ระศาสตร์ . 2554) พฤติกรรมใฝ่ เรี ยนรู้และ
ใฝ่ ดีของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2550) พฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ. 2551)พฤติกรรมความฉลาดคบเพื่อนของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น (วรรณลดา กันต์โฉม. 2553)
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5.1.4 การสรุ ปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 4 กล่าวว่า ตัวแปรในกลุ่มลักษณะสถานการณ์ทางสังคมมี 4 ตัวแปร (ได้ แก่
การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง และการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์) กลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (ได้ แก่ ลักษณะมุ่ง
อนาคต-การควบคุม ตน แรงจูง ใฝ่ สัม ฤทธิ์ สติ สัม ปชัญ ญะ และความชอบเสี่ ย งน้ อ ย) และกลุ่ม
จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร (ได้ แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี การรับรู้ คณ
ุ ความดี)
รวมเป็ น 10 ตัวแปร สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ทัง้ 3 ด้ าน พร้ อมๆ กัน (ได้ แก่ พฤติกรรม
การยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ชุดตัวแปรตาม
พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี

ชุดตัวแปรอิสระ
(เรี ยงลําดับตามค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ าง)

1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
2. ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
3. การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
4. การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
5. การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน

ร้ อยละการทํานายอยู่ระหว่าง ร้ อย
ละ 42.25 ถึงร้ อยละ 70.56
ค่าสัมประสิทธิ์แคนอนิเคิล
อยู่ระหว่าง .65 ถึง .84

1. พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม
2. พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อน
ให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
3. พฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ

ภาพประกอบ 13 แสดงความสัมพันธ์แคนอนิเคิล คูท่ ี่ 1 ในกลุม่ รวม สนับสนุนสมมติฐานที่ 4
ชุดตัวแปรตาม
พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี

ชุดตัวแปรอิสระ
(เรี ยงลําดับตามค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ าง)

1. เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
2. การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
3. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
4. การรับรู้คณ
ุ ความดี
5. ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน

ร้ อยละการทํานายอยู่ระหว่าง ร้ อย
ละ17.64 ถึงร้ อยละ 36.97
ค่าสัมประสิทธิ์แคนอนิเคิล
อยู่ระหว่าง .42 ถึง .61

1. พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อน
ให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
2. พฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ
3. พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม

ภาพประกอบ 14 แสดงความสัมพันธ์แคนอนิเคิล คูท่ ี่ 2 ในกลุม่ รวม สนับสนุนสมมติฐานที่ 4
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(เรี ยงลําดับตามค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ าง)

ชุดตัวแปรตาม
พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี

1. ประสบการเข้ าร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
2. การรับรู้คณ
ุ ความดี
3. การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
4. การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
5. การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน

1. พฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ
2. พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม
3. พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อน
ให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี

ชุดตัวแปรอิสระ

ร้ อยละการทํานายอยู่ระหว่างร้ อย
ละ 7.29 ถึงร้ อยละ 22.09
ค่าสัมประสิทธิ์แคนอนิเคิล
อยู่ระหว่าง .27 ถึง .47

ภาพประกอบ 15 แสดงความสัมพันธ์แคนอนิเคิล คูท่ ี่ 3 ในกลุม่ รวม สนับสนุนสมมติฐานที่ 4
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แบบแคนอนิเคิลระหว่างจิตลักษณะและลักษณะสถานการณ์
11 ด้ านกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี 3 ด้ าน (ได้ แก่ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ พฤติกรรม
การใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี) ของนักศึกษา จําแนกตาม
ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 12 กลุ่ม ปรากฏผลว่า ในกลุ่มรวม พบความสัมพันธ์ แบบแคนอนิเคิล
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 3 คู่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรี ยงจากคูท่ ี่ 1 คูท่ ี่ 2 และคูท่ ี่ 3 เท่ากับ .70 ,
.42 และ .27 ตามลําดับ ปริ มาณการทํานายเรี ยงจากคู่ที่ 1 คูท่ ี่ 2 และคู่ที่ 3 เท่ากับร้ อยละ 49.0 ,
17.64 และ 7.29 ตามลําดับ ค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างชุดตัวแปรอิสระคูท่ ี่ 1 อยู่ระหว่าง .04 ถึง .76
และค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างชุดตัวแปรตามคูท่ ี่ 1 อยู่ระหว่าง .53 ถึง .86 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ ส่วนค่า
สัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างชุดตัวแปรอิสระคู่ที่ 2 อยู่ระหว่าง .10 ถึง .63 และค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ าง
ชุดตัวแปรตามคูท่ ี่ 2 อยูร่ ะหว่าง .03 ถึง .64 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ และค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้ างชุดตัว
แปรอิสระคูท่ ี่ 3 อยู่ระหว่าง .02 ถึง .50 และค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ างชุดตัวแปรตามคูท่ ี่ 3 อยู่ระหว่าง
-.16 ถึง .85 ในกลุ่มย่ อย พบความสัมพันธ์แคนอนิเคิลในคูท่ ี่ 1 คูท่ ี่ 2 และคูท่ ี่ 3 ในทุกกลุม่ ย่อยทัง้ 11
กลุ่ม มีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครองมาก มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูง มีการรั บรู้ คุณความดีมาก และมี
ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตนสูงเท่าใด ก็ยิ่งมีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี และพฤติกรรม
การยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการมากเท่านัน้ และ 3) ความสัมพันธ์ แคนอนิเคิลคู่ที่ 3 (ภาพประกอบ
15) พบตัว แปรที่ มี ค่า สัม ประสิท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ใ นกลุ่ม ตัว แปรอิส ระเรี ย งลํ า ดับ จากมากไปน้ อ ย คื อ
ุ ความดี การมีแบบอย่างที่ดี
ประสบการณ์เข้ าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ รองลงมาคือ การรับรู้ คณ
จากผู้ปกครอง การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ ในกลุ่มตัวแปรตามเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย คือ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ าน
วิชาการ และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม กล่าวได้ ว่า ยิ่งนักศึกษาได้ มีประสบการเข้ า
ร่ ว มกิ จกรรมบํ า เพ็ญประโยชน์ ม าก มี ก ารรั บรู้ คุณความดีมาก มี แบบอย่า งที่ ดีจ ากผู้ปกครองมาก
มี แบบอย่า งที่ ดีจ ากเพื่ อ นมาก และเห็ นแบบอย่า งจากสื่อ มวลชนมาก และพฤติกรรมการยอมรั บ
นวัตกรรมด้ านวิชาการมากและพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เท่านัน้
จึงกล่าวได้ วา่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้จึงสนับสนุนสมมติฐานข้ อที่ 4 ทังหมด
้
สรุ ปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แคนอนิเคิลระหว่างชุดตัวแปรอิสระ (ลักษณะสถานการณ์ 4
ตัวแปร จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร และจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร) รวม 10 ตัวแปร กับชุด
ตัวแปรพฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ทัง้ 3 ด้ าน (พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ และพฤติกรรมการ
ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี) ได้ ผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์
จํานวน 3 คู่ แต่ละคูม่ ีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิล
อยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับสูงเป็ นส่วนใหญ่ กล่าวได้ วา่ การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลย่อม
มี ค วามสัม พัน ธ์ กับปั จจัย เชิ ง สาเหตุทัง้ ภายในและภายนอก ซึ่ง สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของงามตา
วนินทานนท์ และคนอื่นๆ (2545) ที่พบว่ายิ่งนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษามีลกั ษณะมุ่งอนาคตมาก มี
พัฒนาการทางจิตสังคมขัน้ 1-4 ตามทฤษฏีของอิริคสันสูง มีเอกลักษณ์แห่งตนสูง มีสขุ ภาพจิตดีมาก
และมีความเชื่ออํานาจในตนสูงเท่าใด ก็ยิ่งเป็ นผู้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากเท่านัน้ (เช่น มีการคบ
เพื่อนอย่างเหมาะสมมาก แต่มีพฤติกรรมก้ าวร้ าวน้ อย) และใน งานวิจัยของธนญา ราชแพทยาคม
(2554) พบว่า ยิ่งนักเรี ยนมัธยมศึกษามีการรับรู้ ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บ
ออมเงินในโรงเรี ยนมาก และได้ รับแบบอย่างที่ดีจากครอบครัวมาก ก็ยิ่งมีพฤติกรรมประหยัดการใช้
จ่ายมากเท่านัน้ และยิ่งนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมประหยัดและเก็บออมมาก และมีเจคติที่ดีต่อ
โครงการธนาคารมากก็ยิ่งมีพฤติกรรมสนับสนุนให้ เพื่อนประหยัดและเก็บออมเงินมากเท่านัน้

5.3 ข้ อดีและข้ อจํากัดของการวิจัย
งานวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ประเภทศึกษาความสัมพันธ์ เปรี ยบเทียบ (Correlational –
Comparative Study) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่า ปั จจัยด้ านจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ ในการ
ทํ า งาน จิ ต ลัก ษณะตามสถานการณ์ ตลอดจนลัก ษณะทางชี ว สัง คมและภูมิ ห ลัง มี ค วามสํ า คัญ
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ในกลุ่มตัวอย่างครัง้ นี ้มากน้ อยเพียงใด และเพราะเหตุใด ผลงานวิจยั
ครัง้ นี ้มีข้อดีและข้ อจํากัดที่ควรนําเสนอต่อนักวิจยั และนักพัฒนาไว้ เป็ นข้ อควรคํานึงก่อนนําผลงานวิจยั
ไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.3.1 ข้ อดีของงานวิจัย
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1. ใช้ หลั กการทางพฤติกรรมศาสตร์ ในการทํานายและอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคล โดยอาศัยรู ปแบบปฏิสมั พันธ์ นิยมเป็ นกรอบแนวคิดพื ้นฐานในการประมวลเอกสาร ทําให้
สามารถกําหนดตัวแปรเชิงสาเหตุสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ทังที
้ ่เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุ
ภายนอกและภายในบุคคล จึงเป็ นการวิจยั ที่ศึกษาสาเหตุสําคัญของพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี ซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นสหวิทยาการ
2. คุณภาพของเครื่ องมือวัดที่ใช้ ในการวิจัย ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ มีการสร้ างแบบวัดชนิด
มาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scales) โดยผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึ ้นใหม่จํานวน 8 ฉบับ ทุก
แบบวัดที่สร้ างขึ ้นและปรับปรุ งได้ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง จากคณะผู้เชี่ยวชาญและผ่านการ
ทดลองใช้ จากการประเมินคุณภาพของแบบวัดพบว่ามีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ถึงระดับสูง และทังฉบั
้ บมีความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าอยู่ระหว่าง .64 ถึง .87 (ตาราง 15
ภาคผนวก ก)
5.3.2 ข้ อจํากัดของงานวิจัย
1. การวิจัยนี้เป็ นการศึกษาประเภทความสัมพันธ์ เชิงเปรี ยบเทียบ (Correlational –
Comparative Study) ดังนัน้ ผลวิจยั ที่พบจึงเป็ นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตามเท่านัน้ ผลของการวิจยั ยังมิได้ มีการพิสจู น์เพื่อยืนยันความเป็ นสาเหตุ และผลของพฤติกรรม
ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี จึงควรจะมีการวิจยั เชิงทดลองประเมินผล (Experimental Study) เพื่อพิสจู น์ความเป็ นสาเหตุ
ที่แท้ จริงของปั จจัยเชิงเหตุสําคัญที่พบต่อไป

5.4 ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและวิจัยต่ อไป
5.4.1 ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัตเิ พื่อการพัฒนา
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรั บหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินโครงการ
พัฒนาศั กยภาพเยาวชน ผลงานวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นประโยชน์ ต่อการกํ าหนดแนวทางการพัฒนา และ
ปลูก ฝั ง พฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ ดี แก่ เ ยาวชน ในความรั บผิดชอบของมหาวิท ยาลัย ทัง้ ภาครั ฐและเอกชน
ตลอดจนเป็ นข้ อ มูล พื น้ ฐานให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน เช่น กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ที่จะนําไปใช้ เพื่อชี ้แนวทางในการพัฒนาเยาวชนของ
สังคมอย่างเหมาะสมต่อไป
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5.4.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยต่ อไป
1. ควรทําการวิจัยเชิงทดลองประเมินผล (Experimental - Evaluative Study) เพื่อ
สร้ างหลักสูตรการพัฒนานักศึกษา เช่น พัฒนาลักษณะมุ่งอนาคต–การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
และเจคคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี เป็ นต้ น
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ตาราง 15 คุณภาพเครื่ องมือวัด

ชื่อตัวแปร

แบบวัดที่สร้ างขึน้ เอง
1.พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
2.พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
3.พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
4.การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง

ชื่อแบบวัด

การปฏิบตั ิของฉัน
ในการเรี ยนและใช้
เทคโนโลยี
แบบอย่างการ
เรี ยนรู้และใช้
เทคโนโลยีของคน
รอบข้ าง

ทดลองใช้
จํานวนข้ อเดิม/
พิสัยค่ า
นําไปใช้ ทดลองใช้ Item-total
Correlation

Reliability
(Alpha
Coefficient)

จํานวนข้ อ
ที่ใช้ จริง

ใช้ จริง
พิสัยค่ า
Item-total
Correlation

Reliability
(Alpha
Coefficient)

30
29
30
30

.16 - .70
.21 - .57
.16 - .66
.04 - .52

.85
.76
.87
.81

10
10
10
10

.21 - .54
.22 - .61
.30 - .62
.04 - .59

.69
.75
.80
.64

30

.00 - .57

.80

10

.11 - .46

.67

6.การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน

32

.41 - .75

.85

10

.20 - .61

.73

7.ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรมทาง
สังคม
8.เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ความคิดเห็นด้ าน
การเรี ยนและการใช้
เทคโนโลยีของฉัน

10

.52 - .70

.88

10

.45 - .74

.87

37

.61 - .67

.84

15

.29 - .69

.87

5.การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
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ตัวแปร

แบบวัดที่นํามาใช้ โดยตรง
9.ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน

ชื่อแบบวัด

Reliability
(Alpha
Coefficient)

จํานวนข้ อ
ที่ใช้ จริง

ใช้ จริง
พิสัยค่ า
Item-total
Correlation

Reliability
(Alpha
Coefficient)

39

.09 - .77

.92

20

.34 - .88

.94

10.แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

10

-

-

10

.19 - .84

.88

11.สติสมั ปชัญญะ

11

-

-

11

.15 - .64

.85

12.ความชอบเสี่ยงน้ อย

12

-

-

12

.28 - .77

.85

23

-

-

15

.14 - .66

.84

13.การรับรู้คณ
ุ ความดี

สิง่ ที่ฉนั คิดในปั จจุบนั
และอนาคต

ทดลองใช้
จํานวนข้ อเดิม/
พิสัยค่ า
นําไปใช้ ทดลองใช้ Item-total
Correlation

ความคิดเห็นด้ านการ
เรี ยนและการใช้
เทคโนโลยีของฉัน
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คําชีแ้ จง
สวัสดีนักศึกษาผู้ตอบแบบวัดทุกท่ าน
ขอให้ นกั ศึกษาตอบแบบวัดด้ วยความจริงใจ และตอบครบทุกข้ อ ข้ อมูลที่นกั ศึกษาให้
นี ้จะถูกเก็บเป็ นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจะทําในรูปของกลุม่ เท่านัน้ ก่อนลงมือตอบโปรด
อ่านคําแนะนําวิธีการตอบให้ เข้ าใจ และขอขอบคุณที่นกั ศึกษาสละเวลาอันมีคา่ ให้ แก่การวิจยั
ครัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
ผู้วิจยั
นายวรทัศน วัฒนชีวโนปกรณ์
นิสติ ปริญญาโท สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คําแนะนําวิธีการตอบ
ขันที
้ ่ 1 อ่านข้ อความแต่ละประโยคให้ เข้ าใจ
ขันที
้ ่ 2 ขอให้ ท่านคิดว่า ข้ อความเป็ น “จริง” หรื อ “ไม่จริง” สําหรับนักเรี ยน
ขันที
้ ่ 3 ถ้ า “เป็ นจริง” ขอให้ คดิ ว่า เป็ นจริงมากน้ อยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ
1) จริ งเล็กน้ อย

ขีด

ที่ "ค่อนข้ างจริง”

2) จริงปานกลาง

ขีด

ที่ "จริง”

3) จริ งมาก

ขีด

ที่ "จริงที่สดุ ”

ถ้ า “ไม่จริง” ขอให้ คดิ ว่า ไม่จริ งมากน้ อยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ
1) ไม่จริ งเล็กน้ อย

ขีด

ที่ "ค่อนข้ างไม่จริง”

2) ไม่จริ งปานกลาง

ขีด

ที่ "ไม่จริง”

3) ไม่จริ งมาก

ขีด

ที่ "ไม่จริงที่สดุ ”
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ตัวอย่ างประโยค เช่ น
0. ฉันต้ องการที่จะทดลองใช้ เทคโนโลยีที่ออกใหม่ในสาขาที่ฉนั เรี ยน
.................... .................... ....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง

.................... .................... ....................
ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย

ฉบับที่ 1 การปฏิบัตขิ องฉัน ในการเรียนและใช้ เทคโนโลยี
คําชีแ้ จงในการตอบ
นักศึกษาแต่ละท่านอาจจะมีหลักและวิธีการปฏิบตั ิในการเรี ยนและใช้ เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ้ทีละประโยค แล้ วพิจารณาว่าท่านได้ ปฏิบตั ติ ามประโยคเหล่านี ้ จริ งหรื อไม่ มาก
น้ อยเพียงใด กรุ ณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
1IN. ฉันเห็นว่าการที่ฉนั เปิ ดรับข้ อค้ นพบใหม่ๆ ทางวิชาการ จะทําให้ ฉนั ทํางานส่งอาจารย์ได้ ดีขึ ้น
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

2IN. ฉันเลือกเล่นเกมส์ที่เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมทางวิชาการเพื่อฝึ กฝนตนเองให้ รอบรู้มากขึ ้น
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

3IN. ฉันคิดว่าความรู้เกี่ยวกับวิธีผอ่ นคลายความเครี ยดไม่สําคัญต่อการเรี ยนของฉัน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

4IN. ในขณะที่อาจารย์สอน ถ้ ามีข้อสงสัย ฉันมักไม่กล้ าถามอาจารย์ผ้ สู อน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

5IN. ฉันชอบศึกษาวิธีการทํางานของสิง่ ประดิษฐ์ ใหม่
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง
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1TC. ฉันมักส่งต่อไฟล์ถ่ายโอนข้ อมูลที่ได้ รับมาเผยแพร่ตอ่ ให้ เพื่อนเสมอ โดยไม่สนใจความหมายของข้ อมูลนัก
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

2TC. ฉันใช้ อินเทอร์ เน็ตในการค้ นหาข้ อมูล ทังด้
้ านการเรี ยนและบันเทิงได้ อย่างสมดุลตามเวลาที่มี
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

3TC. ฉันมักบ่ายเบี่ยงเมื่อผู้ปกครองจะเรี ยกให้ ช่วยทําอย่างอื่นในขณะที่ฉนั เล่นเกมส์
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

4TC. ฉันแอบฝ่ าฝื นกฎของการใช้ ห้องLABคอมพิวเตอร์ บางครัง้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

5TC. ฉันสามารถคุยโทรศัพท์มือถือไปได้ ทกุ ที่ แม้ ขณะกําลังข้ ามถนน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

1SS. ฉันแสดงความดีใจกับเพื่อน เมื่อทราบว่าเขาทําผลงานได้ ดีขึ ้นกว่าเดิม
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

2SS. ฉันปลอบใจเพื่อนที่กําลังวิตกกังวลเรื่ องผลการเรี ยน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

3SS. ฉันมักแสดงอาการเบื่อหน่าย เมื่อเพื่อนขอร้ องให้ ไปเป็ นเพื่อน เข้ าร่วมชมนิทรรศการ หรื อประชุมสัมมนาทางวิชาการ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

4SS. ฉันแสดงความรํ าคาญที่เพื่อนมาขอคําแนะนําในการเข้ าโปรแกรมที่ไม่ถนัด
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง
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5SS. ฉันแบ่งปั นข่าวเทคโนโลยีและความก้ าวหน้ าใหม่ๆ ให้ เพื่อนได้ รับทราบบ่อยครัง้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

6IN. ฉันพยายามหาเวลาเข้ าร่วมประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชาที่ฉนั เรี ยน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

7IN. ฉันไม่สามารถบอกฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใหม่ๆ ได้ มากเท่าเพื่อน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

8IN. แม้ ฉนั จะค้ นคว้ าทางอินเทอร์ เน็ตบ่อย แต่ไม่ได้ นํามาใช้ ประโยชน์ในงานที่ทําส่งอาจารย์
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริ ง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

9IN. ฉันสามารถลดขันตอนการทํ
้
างานได้ โดยนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

10IN. ฉันสามารถหาทางเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่ค้นพบเข้ ากับการเรี ยนของฉัน ได้ หลายครัง้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

6TC. หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม/ไฟล์ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต ฉันต้ องสแกนไวรัสก่อนเสมอ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

7TC. ฉันตรวจสอบชื่อเวปไซต์ก่อนเปิ ดรับทุกครัง้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

8TC. เมื่อใช้ คอมพิวเตอร์ เสร็จ ฉัน Shut down และถอดปลัก๊ ทุกครัง้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง
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9TC. ฉันเสียบสายชาร์ จโทรศัพท์ทิ ้งไว้ บอ่ ยครัง้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริ ง

....................
ไม่จริงเลย

10TC. บางครัง้ ฉันตื่นสายจนเข้ าเรี ยนไม่ทนั เพราะเล่นเกมส์ออนไลน์จนดึก
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

6SS. ฉันมักบอกข่าวเพื่อนๆ เมื่อทราบว่าจะมีการอบรมพิเศษในหัวข้ อที่น่าสนใจ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

7SS. ฉันแนะนําเพื่อนๆ ในการใช้ โปรแกรมใหม่ๆ อย่างถูกขันตอน
้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

8SS. เมื่อมีโปรแกรมใหม่ ฉันมักจะแบ่งปั น ให้ เพื่อนเสมอ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

9SS. ฉันระแวดระวัง ไม่ยอมให้ เพื่อนยืมอุปกรณ์ของฉันไปใช้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

10SS. เมื่อทราบว่าคอมพิวเตอร์ ของเพื่อนมีปัญหา ฉันช่วยซ่อมเบื ้องต้ นทันที
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

ฉบับที่ 2 แบบอย่ างการเรียนรู้และใช้ เทคโนโลยีของคนรอบข้ าง
1MP. ฉันเคยได้ ยินผู้ปกครองเล่าว่าได้ เสนอเพื่อนร่วมงานให้ ปรับปรุงวิธีการทํางานโดยนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วย
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย
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2MP. ผู้ปกครองมักบ่นว่าเทคโนโลยีใหม่มีราคาแพงเกินไปไม่น่าใช้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

3MP. ผู้ปกครองของฉันมักนําข่าวสารความรู้ใหม่ๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในครอบครัว
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

4MP. ฉันเห็นผู้ปกครองอ่านคูม่ ือการใช้ งานเครื่ องไฟฟ้าที่ซื ้อมาใหม่ อย่างละเอียดก่อนลงมือใช้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

5MP. ผู้ปกครองของฉันชอบคุยโทรศัพท์กบั เพื่อนครัง้ ละนานๆ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

1MF. เพื่อนๆ ในกลุม่ ของฉันขยันค้ นหาวิธีสร้ างสื่อแนวใหม่ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ทําผลงานส่งอาจารย์
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

2MF. เพื่อนของฉันกระตือรื อร้ นหาหนังสือและเอกสารที่อาจารย์แนะนํามาอ่านเสริมความรู้อยูเ่ สมอ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

3MF. เพื่อนของฉันมักพึง่ พาข้ อมูลทางวิชาการจากเพื่อนคนอื่นมากกว่าจะค้ นหาด้ วยตนเอง
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

4MF. ฉันเคยเห็นเพื่อนบางคนเปิ ดเว็บโป๊ ทางอินเทอร์ เน็ต
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

5MF. ฉันรู้วา่ เพื่อนบางคนใช้ โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง
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1MM. ฉันเคยชมรายการโทรทัศน์ที่สมั ภาษณ์บคุ คลที่นําทักษะด้ านการสื่อสารที่เรี ยนมาใช้ ในงานอาชีพจนประสบความสําเร็จ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

2MM. ฉันติดตามคลิปในเวบไซต์ที่นําเสนอเกี่ยวกับวิธีการใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใหม่ๆ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

3MM. ฉันเคยชมรายการโทรทัศน์/อินเทอร์ เน็ต ที่จดั แข่งขันประดิษฐ์ เครื่ องมือ หรื อเครื่ องใช้ ที่มีประโยชน์ตอ่ การทํางานอาชีพต่างๆ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

4MM. ฉันได้ ยินข่าวอยูบ่ อ่ ยครัง้ ว่าดาราที่ประสบความสําเร็จในอาชีพเป็ นคนที่ใฝ่ หาความรู้อยูเ่ สมอ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

5MM. ฉันเคยเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐที่พยายามสื่อให้ เยาวชนเห็นถึงอันตรายจากการเข้ าไปเล่นเกมส์
ออนไลน์ในร้ านอินเทอร์ เน็ต
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

6MP. ฉันเห็นผู้ปกครองมักเสียบสายชาร์ จโทรศัพท์ทิ ้งไว้ บอ่ ยครัง้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

7MP. ฉันทราบว่าผู้ปกครองแนะนําวิธีประดิษฐ์ ของใช้ จากเศษวัสดุเหลือใช้ แก่ญาติหรื อเพื่อน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

8MP. ฉันเคยเห็นผู้ปกครองตักเตือนสมาชิกในครอบครัวไม่ให้ หลงเชื่อข้ อมูลข่าวสารที่สง่ ผ่านมาทางอินเทอร์ เน็ต
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

9MP. ฉันเคยเห็นผู้ปกครองแนะนําเพื่อนให้ ซื ้อของละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะราคาถูก
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง
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10MP. ผู้ปกครอง มักปฏิเสธเพื่อน ที่ชวนให้ ไปชมการแสดงผลงานและนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

6MF. ฉันเห็นเพื่อนของฉันหลายคนนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในการนําเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

7MF. เพื่อนสนิทของฉันปิ ดคอมพิวเตอร์ ทกุ ครัง้ เมื่อไม่ได้ ใช้ ตอ่
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

8MF. ฉันได้ ยินเพื่อนสนิทแนะนําเพื่อนบางคนให้ ดาวน์โหลดโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ ทํางาน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

9MF. ฉันมีเพื่อนที่ใจดีช่วยแนะนําวิธีการใช้ งานโปรแกรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรี ยนให้ ในชันเรี
้ ยน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

10MF. ฉันเห็นเพื่อนๆ พากันไปเข้ าร่วมงาน เพื่อให้ กําลังใจและเชียร์ เพื่อน กล่าวชื่นชมเพื่อนที่ประกวด เช่น การสร้ างสื่อ
สร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็ นต้ น
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

6MM. ฉันเคยทราบจากสื่อว่า มีวยั รุ่นหลายคนถูกหลอกลวงจากการแช็ททางอินเทอร์ เน็ต
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

7MM. ฉันเห็นดาราวัยรุ่นบางคนช่วยรณรงค์ทางสื่อมวลชนเพื่อชักจูงให้ วยั รุ่นรู้จกั ใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเหมาะสม
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย
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8MM. ฉันรู้สกึ ชื่นชมสารคดีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของวัยรุ่นบางคน ที่ร้ ูจกั ใช้ เวลาว่างชักนําเพื่อนๆ ให้ ทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

9MM. ฉันชื่นชมดาราวัยรุ่นบางคนที่สละเวลาไปบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันว่างจากงาน
....................
....................
....................
....................
....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง
ค่อนข้ างไม่จริ ง
ไม่จริง

....................
ไม่จริ งเลย

10 MM. ฉันเคยชมรายการสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่างผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน พบว่าท่านเหล่านัน้
เป็ นทังคนดี
้ และคนเก่ง
....................
....................
....................
....................
....................
....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง
ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริ ง
ไม่จริงเลย

ฉบับที่ 3 ประสบการณ์ เข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม
คําชีแ้ จงในการตอบ
คําถามส่วนนี ้มี 2 ตอน ตอนแรก ให้ ท่านพิจารณาว่าขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ท่านได้ เคยเข้ าร่ วมกิจกรรม
ที่ ใ ห้ ป ระสบการณ์ เกี่ ย วกับ การบํ า เพ็ญ ประโยชน์ เพื่ อ สังคมต่อไปนี ห้ รื อ ไม่ (โปรดระบุจํานวนครั ง้ ) ตอนที ่สอง ให้ ท่า น
พิจารณาว่าการเข้ าร่ วมกิจกรรมแต่ละครัง้ ของท่านเกิดประโยชน์แก่ท่านจริ งหรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด กรุ ณาตอบให้ ครบ
ทุกข้ อ
1EP. (ก) ฉันได้ เข้ าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชนบทที่มหาวิทยาลัยจัดขึ ้น
--------------มากกว่า 4 ครัง้

-----------------

------------------

-----------------

3 – 4 ครัง้

1 – 2 ครัง้

ไม่เคยเลย

(ข) การได้ เข้ าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชนบทดังกล่าว ทําให้ ฉนั เรี ยนรู้ถงึ วิถีชีวิตของคนในชนบทได้ ตามความเป็ นจริงมากขึ ้น
--------------จริงที่สดุ

----------------จริ ง

------------------

-----------------

-----------------

-----------------

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริงเลย

2EP. (ก) ฉันเคยเข้ าร่วมกิจกรรมอาสาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนต่างจังหวัด
--------------มากกว่า 4 ครัง้

-----------------

------------------

-----------------

3 – 4 ครัง้

1 – 2 ครัง้

ไม่เคยเลย
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(ข) การได้ เข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กระตุ้นให้ ฉนั คิดอยากช่วยเหลือนักเรี ยนเหล่านันต่
้ อไปอีก
--------------จริงที่สดุ

----------------จริ ง

------------------

-----------------

-----------------

-----------------

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริ ง

ไม่จริงเลย

3EP. (ก) ฉันมีสว่ นร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ ้าท่วมเมื่อปี ที่ผา่ นมา (เช่น กรอกกระสอบทราย แพ็คถุงยังชีพ เป็ นต้ น)
---------------

-----------------

------------------

-----------------

มากกว่า 4 ครัง้

3 – 4 ครัง้

1 – 2 ครัง้

ไม่เคยเลย

(ข) การได้ เข้ าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ ้าท่วม ทําให้ ฉนั รู้สกึ ภาคภูมิใจที่ได้ มีโอกาสช่วยเหลือคนไทยในยามทุกข์ยาก
---------------

-----------------

------------------

-----------------

-----------------

-----------------

จริงที่สดุ

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

4EP. (ก) ฉันได้ เข้ าร่วมกิจกรรมซ่อมแซมสถานที่สาธารณะที่ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตนํ ้าท่วมเมื่อปี ที่แล้ ว
---------------

-----------------

------------------

-----------------

มากกว่า 4 ครัง้

3 – 4 ครัง้

1 – 2 ครัง้

ไม่เคยเลย

(ข) การเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทําให้ ฉนั รู้สกึ ว่าชีวิตตนเองมีคณ
ุ ค่ามากขึ ้นที่ได้ ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่เดือดร้ อน
---------------

-----------------

------------------

-----------------

-----------------

-----------------

จริงที่สดุ

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

5EP. (ก) ฉันได้ ร่วมทํากิจกรรมเลี ้ยงอาหารหรื อบริจาคเงินและสิง่ ของให้ แก่เด็กด้ อยโอกาสและคนชรา
---------------

-----------------

------------------

-----------------

มากกว่า 4 ครัง้

3 – 4 ครัง้

1 – 2 ครัง้

ไม่เคยเลย
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(ข) การได้ ทํากิจกรรมเลี ้ยงอาหารหรื อบริจาคเงินและสิง่ ของแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาส ทําให้ ฉนั เห็นถึงคุณค่าและบุญคุณของพ่อแม่
ผู้ปกครองของฉันยิ่งขึ ้น
---------------

-----------------

------------------

-----------------

-----------------

-----------------

จริงที่สดุ

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

(ค) การได้ ทํากิจกรรมเลี ้ยงอาหารหรื อบริจาคเงินและสิง่ ของแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาส ทําให้ ฉนั ได้ รับประสบการณ์
ชีวิตจริงของกลุม่ คนที่แตกต่าง
---------------

-----------------

------------------

-----------------

-----------------

-----------------

จริงที่สดุ

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

6EP. (ก) ฉันได้ เข้ าร่วมกิจกรรมบูรณะซ่อมแซมสิง่ ปลูกสร้ างในวัด
---------------

-----------------

------------------

-----------------

มากกว่า 4 ครัง้

3 – 4 ครัง้

1 – 2 ครัง้

ไม่เคยเลย

(ข) การเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทําให้ ฉนั รู้สกึ ภูมิใจที่ได้ ทําความดีด้านการทํานุบํารุงศาสนา
---------------

-----------------

------------------

-----------------

-----------------

-----------------

จริงที่สดุ

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

7EP. (ก) ฉันเคยเข้ าร่วมโครงการปลูกป่ า เช่น ป่ าชายเลน ป่ าเขาหัวโล้ น เพื่ออนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมกับมหาวิทยาลัยหรื อองค์กรเอกชน
---------------

-----------------

------------------

-----------------

มากกว่า 4 ครัง้

3 – 4 ครัง้

1 – 2 ครัง้

ไม่เคยเลย

(ข) การเข้ าร่วมโครงการปลูกป่ า ทําให้ ฉนั เห็นประโยชน์ของป่ าไม้ และการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมมากยิ่งขึ ้น
---------------

-----------------

------------------

-----------------

-----------------

-----------------

จริงที่สดุ

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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8EP. (ก) ฉันได้ เข้ าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน เช่น นํ ้า ไฟฟ้า นํ ้ามัน เป็ นต้ น ของมหาวิทยาลัย
---------------

-----------------

------------------

-----------------

มากกว่า 4 ครัง้

3 – 4 ครัง้

1 – 2 ครัง้

ไม่เคยเลย

(ข) การเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทําให้ ฉนั เห็นประโยชน์และเรี ยนรู้วิธีการประหยัดพลังงานขึ ้น
---------------

-----------------

------------------

-----------------

-----------------

-----------------

จริงที่สดุ

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

9EP. (ก) ฉันได้ เข้ าร่วมโครงการรณรงค์ลดโลกร้ อน เช่น เก็บและแยกขยะในมหาวิทยาลัย งดใช้ ถงุ พลาสติก
ปิ ดไฟฟ้าที่ไม่จําเป็ น เป็ นต้ น
---------------

-----------------

------------------

-----------------

มากกว่า 4 ครัง้

3 – 4 ครัง้

1 – 2 ครัง้

ไม่เคยเลย

(ข) การเข้ าร่วมโครงการดังกล่าว ทําให้ ฉนั เข้ าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นใกล้ ตวั ชัดเจนขึ ้น
---------------

-----------------

------------------

-----------------

-----------------

-----------------

จริงที่สดุ

จริง

ค่อนข้ างจริง

ค่อนข้ างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

ฉบับที่ 4 สิ่งที่ฉันคิดในปั จจุบันและอนาคต
1FS. การวางแผนการทํารายงานส่งอาจารย์เป็ นการเสียเวลา เมื่อใกล้ สง่ ค่อยทําก็ได้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

2FS. ฉันไม่เห็นจําเป็ นต้ องระวังตัวเมื่อขึ ้นรถโดยสารประจําทาง เพราะฉันไม่ได้ พกสิง่ มีคา่ ติดตัว
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย
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3FS. ฉันเห็นว่า “สิบเบี ้ยใกล้ มือ” สําคัญกว่า “ช้ าๆ ได้ พร้ าสองเล่มงาม”
....................
....................
....................
....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง
ค่อนข้ างไม่จริง
4FS. ฉันไม่สนใจว่าฉันใช้ เวลาในแต่ละวันให้ เกิดประโยชน์หรื อไม่
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

5FS. ฉันไม่เห็นความจําเป็ นที่จะต้ องตรวจไวรัสในคอมพิวเตอร์ เพราะฉันใช้ คอมพิวเตอร์ กบั เพื่อนไม่กี่คน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

1AC. ฉันชอบเริ่มทํางานทันทีโดยไม่เสียเวลาคิดวางแผนก่อน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

2AC. ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่า ควรคิดวางแผนก่อนทําสิง่ ใดๆ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

3AC. เมื่อพบว่าสิง่ ที่ทําอยูน่ นยาก
ั้
และคงจะทําไม่สําเร็จ ฉันก็จะยอมแพ้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

4AC. ฉันมักไม่คิดจะปรับปรุงตนเองให้ เรี ยนดีขึ ้น
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

5AC. เมื่อพบว่าฉันได้ คะแนนสอบสูงขึ ้นกว่าเดิม ฉันจะรู้สกึ ดีใจมาก
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

1CS. คนใกล้ ชิดเห็นว่าฉันเป็ นคนขี ้ลืม
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง
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2CS. ฉันทําของหายหลายครัง้ เพราะลืมทิ ้งไว้
....................
....................
....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริ ง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

3CS. ฉันมักนัง่ รถโดยสารประจําทางเลยป้ายที่ต้องการจะลง
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

4CS. คนใกล้ ชิดมักทักว่าฉันชอบเหม่อลอย ขณะทํางาน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

5CS. ฉันเชื่อว่า ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์สนิ เงินทองมากๆ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

1RP. ฉันตังใจจะทํ
้
าหน้ าที่พลเมืองดี จึงไม่คิดที่จะละเมิดกฎหมายเสียเอง
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

2RP. แม้ สมาชิกในครอบครัวของฉันมีสขุ ภาพดีกนั ทุกคน แต่ฉนั ก็เลือกที่จะใช้ ช้อนกลาง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

3RP. ฉันเห็นเพื่อนได้ รับรางวัลจากการพนัน ฉันอยากจะลองทําบ้ าง เผื่อจะโชคดี
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

4RP. โรคเอดส์มีอนั ตรายมาก จนฉันไม่คิดเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์กบั ใครที่ไม่แน่ใจว่าปลอดภัย
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

5RP. ฉันรู้วา่ มีเพื่อนบางกลุม่ เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด ฉันจึงไม่คบหาด้ วย
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง
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6FS. ฉันไม่เห็นความจําเป็ นที่จะต้ องอดทนเรี ยนให้ ดีในวันนี ้ เพราะอนาคตโอกาสยังจะเปิ ดกว้ างในการเรี ยนรู้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

7FS. ฉันไม่เห็นจะต้ องระวังตัวเรื่ องไข้ หวัดนกเพราะฉันไม่มีโอกาสสัมผัสไก่โดยตรง
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

8FS. เมื่อจะไปในที่เปลี่ยวยามกลางคืน ฉันมักไม่ได้ คาดคิดถึงอันตรายอะไรเลย
....................
....................
....................
....................
....................
....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง
ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
9FS. แม้ วา่ จะได้ ยินข่าวว่ามีคนชอบแอบถ่ายรูปคนที่เข้ าห้ องนํ ้า ฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะโชคร้ ายถูกถ่ายภาพเช่นกัน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

10FS. ความใจเร็วด่วนได้ มักทําให้ เราพลาดโอกาสดีๆ ที่เกิดขึ ้นในภายหลัง
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

6AC. เมื่อฉันคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการทําบางอย่างให้ เสร็จเร็วและดีขึ ้น ฉันจะรู้สกึ ภูมิใจมาก
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

7AC. เมื่อเริ่มวันใหม่แต่ละวัน ฉันไม่คอ่ ยได้ คิดว่าจะทําอะไรบ้ างในวันนัน้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

8AC. ฉันยังไม่ได้ คิดตังเป
้ ้ าหมายอะไรเรื่ องการเรี ยนต่อของฉัน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

9AC. แท้ จริงแล้ ว ฉันเป็ นคนชอบสนุกมากกว่าจะจริงจังกับงาน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง
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10AC. ฉันชอบคิดถึงชีวิตที่อยูอ่ ย่างสบาย โดยไม่ต้องทํางาน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
....................
....................
....................
....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง
ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
9CS. แม้ จะรู้วา่ การแสดงอารมณ์โกรธเป็ นสิง่ ไม่ดี แต่ฉนั ก็เผลอแสดงออกบ่อยครัง้ เมื่อถูกยัว่ ยุ

....................
ไม่จริงเลย

6CS. ตัวฉันเป็ นคนไร้ คา่ เมื่อแก่ลง
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

7CS. ฉันเห็นด้ วยกับคํากล่าวที่วา่ “ทําดีได้ ดีมีที่ไหน ทําชัว่ ได้ ดีมีถมไป”
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

8CS. ฉันรู้วา่ ความตายย่อมเกิดขึ ้นกับทุกคน แต่ฉนั ก็คงจะยอมรับได้ ยาก

....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

6RP. แม้ จะมีคนมาชักจูงให้ ทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารราคาแพงฟรี ฉันก็จะไม่ทดลอง
....................
....................
....................
....................
....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง
ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริ ง

....................
ไม่จริงเลย

10CS. เมื่อรู้สกึ โกรธ ฉันพยายามยับยังด้
้ วยการคิดถึงผลไม่ดีที่อาจจะเกิดตามมา
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

7RP. ฉันชอบเล่นเกมส์แบบการพนันหรื อซื ้อหวย เพราะต้ องการเสี่ยงดวง
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

8RP. ฉันจะระมัดระวังเรื่ องการใช้ รถใช้ ถนนเป็ นพิเศษ เพราะอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ไม่น่าเสี่ยงอย่างยิ่ง
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

205
9RP. แม้ คนขับรถที่ฉนั นัง่ มาด้ วยจะขับรถเร็ว ดูน่าหวาดเสียว แต่ฉนั เห็นว่าเป็ นเรื่ องสนุก ตื่นเต้ นมากกว่า
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

10RP. เมื่อใกล้ สอบ ฉันจําเป็ นต้ องอยูด่ กึ เพื่อดูหนังสือ จึงคิดจะใช้ สารที่มีผ้ แู นะนําว่าช่วยให้ ไม่ง่วงนอน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
....................
....................
....................
....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง
ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
14FS. การทํางานทีละขันตอนจะช่
้
วยให้ ฉนั สําเร็จตามเป้าหมายได้ ดีกว่าการทําทุกอย่างพร้ อมกัน

....................
ไม่จริงเลย

11FS. ฉันเลือกที่จะเก็บขยะไว้ กบั ตนเองดีกว่าที่จะทิ ้งลงพื ้น เมื่อยังไม่มีถงั ขยะ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

12FS. ฉันไม่เคยประเมินตนว่า ฉันได้ ทําอะไรบ้ างตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

13FS. ฉันมักไม่ทราบสาเหตุวา่ ทําไมฉันจึงไปตามนัดสายบ่อยครัง้

....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

15FS. ฉันเตรี ยมตัวในการสอบอย่างหนัก แทนการจดโน๊ ตย่อเข้ าไปในห้ องสอบหรื อการลอกข้ อสอบ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

11CS. เมื่อมีเพื่อนชวนให้ ซื ้อของใด ฉันจะคิดถึงประโยชน์ใช้ สอยก่อน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

11RP. ฉันมักเลือกซื ้อสิง่ ของเครื่ องใช้ เฉพาะเมื่อมีการลดราคา แลกซื ้อ หรื อแจกแถมเป็ นส่วนใหญ่
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย
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12RP. ฉันอยากเข้ าร่วมกิจกรรมที่น่าตื่นเต้ น เช่น รายการ fear factor เพราะมีโอกาสได้ รับรางวัลก้ อนโต
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

16FS. ฉันไม่เคยสํารวจทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองว่าอยูใ่ นเกณฑ์ไหน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

17FS. ฉันเขียนข้ อความเตือนตัวเอง เพื่อให้ ไม่ลืมความตังใจที
้ ่จะกระทําเรื่ องต่างๆ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

18FS. ฉันไม่เคยจดบันทึกสิง่ ที่ต้องทําในวันข้ างหน้ าเลย แม้ วา่ ฉันจะเป็ นคนขี ้ลืม
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

19FS. เมื่อรู้วา่ ตนเองทํางานล่าช้ าเกินไป ฉันจะกําหนดเส้ นตายให้ ตวั เอง
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

20FS. แม้ ฉนั จะเคยทํางานได้ สําเร็จ แต่ฉนั ก็ไม่เคยนึกชมตนเอง
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

ฉบับที่ 5 ความคิดเห็นด้ านการเรียนและการใช้ เทคโนโลยีของฉัน
1TT. ฉันเห็นว่าความรู้เรื่ องเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความสําคัญต่อการเรี ยนของฉันมาก
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

2TT. การหาความรู้จากนิทรรศการหรื อการประชุมทางวิชาการ ไม่จําเป็ นนักต่อการเรี ยนของฉัน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย
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3TT. ฉันเห็นว่าการศึกษาคูม่ ือการใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างละเอียด ก่อนใช้ เป็ นเรื่ องสําคัญ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

4TT. ฉันไม่คิดเตือนเพื่อนเมื่อเห็นเขาแชทขณะอาจารย์สอน เพราะเกรงว่าเขาจะโกรธ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

5TT. ฉันเห็นว่าการชวนเพื่อนเข้ าร่วมฟั งสัมมนาทางวิชาการด้ านเทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยกระตุ้นให้ เขาสนใจเรี ยนมากขึ ้น
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

1GF. ฉันเป็ นมิตรเฉพาะคนที่ทําดีกบั ฉันเท่านัน้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

2GF. คนรอบตัวเป็ นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ ฉนั ล้ มเหลว
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

3GF. การที่ฉนั คิดถึงในหลวงอยูบ่ อ่ ยๆ ทําให้ ฉนั รักษาความดีอยูไ่ ด้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

4GF. ฉันระลึกถึงคําสัง่ สอนของพระศาสนา ในศาสนาที่ฉนั นับถืออยูบ่ อ่ ยๆ
....................
....................
....................
....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง
ค่อนข้ างไม่จริง
5GF. ฉันมักระลึกถึงคุณความดีของพระมหากษัตริย์ไทยอยูบ่ อ่ ยๆ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

6TT. ฉันรู้สกึ พอใจที่จะค้ นคว้ าหาข้ อมูลใหม่ๆ ทําโครงงาน (Project) ให้ ดีขึ ้น
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง
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7TT. ฉันรู้สกึ เบื่อที่จะต้ องค้ นคว้ าข้ อมูลใหม่ เพื่อนํามาใช้ ทําโครงงาน (Project)
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

8TT. ฉันรู้สกึ หงุดหงิดที่ถกู มอบหมายจากอาจารย์ให้ เข้ าร่วมประชุมทางวิชาการ
....................
....................
....................
....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริ ง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

9TT. ฉันรู้สกึ ดีใจที่มีสว่ นช่วยส่งเสริมให้ เพื่อนมีผลการเรี ยนดีขึ ้น
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

10TT. ฉันรู้สกึ ห่วง เมื่อเห็นเพื่อนบางคนเชื่อถือข้ อมูลข่าวสารทางเฟสบุ๊คหรื อทวิสเตอร์ มากเกินไป
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

6GF. การที่ฉนั มีสขุ ภาพดีเกิดจากการสนับสนุนของครอบครัว คนใกล้ ชิด ชุมชน และธรรมชาติร่วมกัน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

7GF. ธรรมชาติรอบๆ ตัวของฉัน ล้ วนมีสว่ นสร้ างความสุขทางจิตใจแก่ฉนั มาก
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

8GF. ฉันเชื่อว่าคนรอบตัวฉันมีความดีมากกว่าความไม่ดี
....................
....................
....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง
9GF. ฉันขอบคุณอุปสรรคที่ช่วยทําให้ ฉนั แข็งแกร่ง
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

10GF. ฉันคิดว่าทุกสิง่ ให้ การเรี ยนรู้ที่ดีแก่ฉนั ได้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง
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11TT. ฉันตังใจว่
้ าจะหาเวลาค้ นหาข้ อมูลความรู้ใหม่ๆ เก็บสะสมไว้ ใช้ ประกอบการเรี ยนของฉัน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

12TT. แม้ ในอนาคตจะจบการศึกษาแล้ วฉันก็ยงั ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่เรี ยนมากับงานอาชีพอย่างไร
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

13TT. ฉันต้ องการที่จะสนทนาหรื อเล่นเกมส์ออนไลน์แม้ จะเป็ นช่วงเวลาใกล้ สอบ
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

14TT. ฉันยินดีที่จะช่วยเพื่อนสืบค้ นข้ อมูล ความรู้จากแหล่งต่างๆ สําหรับทํารายงานกลุม่ อย่างเต็มที่
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

15TT. ฉันเต็มใจแบ่งปั นโปรแกรมซอฟแวร์ ทนั สมัยแก่เพื่อน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

11GF. ฉันไม่ชอบให้ ใครมาวิจารณ์ตวั ฉัน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

12GF. ฉันรู้สกึ ไม่พอใจหากมีเพื่อนมาตําหนิการกระทําของฉัน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

13GF. ฉันจะโกรธมาก เมื่อรู้วา่ มีผ้ อู ื่นดูถกู ฉัน
....................
....................
....................
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง
14GF. ฉันรู้สกึ อิจจฉาเพื่อนถ้ าเขาได้ รับการยกย่องมากกว่าฉัน
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง
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15GF. ฉันเป็ นมิตรเฉพาะคนที่ทําดีกบั ฉันเท่านัน้
....................
จริงที่สดุ

....................
จริง

....................
ค่อนข้ างจริง

....................
ค่อนข้ างไม่จริง

....................
ไม่จริง

....................
ไม่จริงเลย

ฉบับที่ 6 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษาผู้ตอบ
คําชีแ้ จง : ขอให้ นกั ศึกษาเติมข้ อความลงในช่องว่าง ทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องว่างตามข้ อมูลที่เป็ นจริ งของนักศึกษา
1. มหาวิทยาลัยเป็ นหน่ วยงานภาค

รัฐ

เอกชน

1.1) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

1.2) มหาวิทยาลัยรังสิต

1.3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1.4) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

1.5) สาขาอื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
2. สาขาวิชาที่เรี ยน
2.1) สาขาดิจิทลั อาร์ ตส์

2.2) สาขาคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน่

2.3) สาขาการออกแบบอินเทอร์ แอคทีฟและเกม

2.4) สาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย

2.5) สาขาการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย

2.6) สาขาคอมพิวเตอร์ เกมส์มลั ติมีเดีย

2.7) สาขาอื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
3. ระดับชัน้

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

4. เพศ

ชาย

หญิง

ปี ที่ 4

5. อายุ
5.1) อายุ 18 ปี

5.2) อายุ 19 ปี

5.3) อายุ 20 ปี

5.4) อายุ 21 ปี

5.5) อายุ 22 ปี

5.6) อายุ 23 ปี

5.7) อื่นๆ (โปรระบุ)..............................

6. เกรดเฉลี่ยสะสม
6.1) เกรดเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00

6.2) เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 – 2.50

6.3) เกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 – 3.00

6.4) เกรดเฉลี่ยสะสม 3.01 – 3.50

6.5) เกรดเฉลี่ยสะสม 3.51 – 4.00
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7. จํานวนคนในครอบครั วทัง้ หมด รวมทัง้ ตัวฉันเองด้ วย
7.1) จํานวน 2 คน

7.2) จํานวน 3 คน

7.3) จํานวน 4 คน

7.4) จํานวน 5 คน

7.5) จํานวน 6 คน

7.6) จํานวน 7 คน

7.7) จํานวนเกินกว่า 7 คน (โปรระบุ)............คน

8.1) คนที่ 1

8.2) คนที่ 2

8.3) คนที่ 3

8.5) คนที่ 5

8.6) คนสุดท้ อง

8.7) อื่นๆ (โปรระบุ) คนที่..................

8. ฉันเป็ นลูกคนที่
8.4) คนที่ 4

9. ครอบครั วของฉันมีรายได้ (รวมรายได้ ของสมาชิกในครอบครัวทุกคน) ประมาณเดือนละ
9.1) ตํ่ากว่า 10,000 บาท

9.2) 10,001 – 20,000 บาท

9.3) 20,001 – 30,000 บาท

9.4) 30,001 – 40,000 บาท

9.5) 40,001 – 50,000 บาท

9.6) 50,001 – 60,000 บาท

9.8) 70,001 – 80,000 บาท

9.9) 80,001 – 90,000 บาท

9.7) 60,001 – 70,000 บาท
9.10) 90,001 – 100,000 บาท

9.11) 100,000 บาทขึ ้นไป (โปรดระบุ)....................

10. บิดาจบการศึกษาระดับ
10.1) ประถมศึกษา

10.2) มัธยมศึกษา

10.5) ปริญญาตรี
10.6) ปริญญาโท
10.8) อื่นๆ (โปรดระบุ)..............
11. อาชีพของบิดา

10.3) ปวช.

10.4) ปวส.

10.7) ปริญญาเอก

ยังมีชีวิตอยู่

เสียชีวิต

11.1) ข้ าราชการ

11.2) ครู/อาจารย์

11.3) ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

11.4) พนักงานบริ ษัท

11.5) พนักงานของรัฐ

11.6) อื่นๆ (โปรระบุ)..............................

12. มารดาจบการศึกษาระดับ
12.1) ประถมศึกษา

12.2) มัธยมศึกษา

12.5) ปริ ญญาตรี
12.6) ปริญญาโท
12.8) อื่นๆ (โปรดระบุ)..............

12.3) ปวช.
12.7) ปริญญาเอก

12.4) ปวส.
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13. อาชีพของมารดา

ยังมีชีวิตอยู่

เสียชีวิต

13.1) ข้ าราชการ

13.2) ครู/อาจารย์

13.3) ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

13.4) พนักงานบริ ษัท

13.5) พนักงานของรัฐ

13.6) อื่นๆ (โปรระบุ)..............................

14. แผนวิชาที่ฉันเคยเรี ยนในระดับมัธยม
14.1) แผนการเรี ยนคณิต-วิทย์

14.2) แผนการเรี ยนคณิต-อังกฤษ

14.3) แผนการเรี ยนศิลป์-ภาษา
14.4) พณิชยกรรม-คหกรรม
14.7) สาขาอื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
15. นักศึกษาเคยมีโอกาสเข้ าอบรมเสริมความรู้และทักษะ
ด้ าน 1) ............................................................................................... จํานวน.............ครัง้
ด้ าน 2) ............................................................................................... จํานวน.............ครัง้
ด้ าน 3) ............................................................................................... จํานวน.............ครัง้
ด้ าน 4) ............................................................................................... จํานวน.............ครัง้
ด้ าน 5) ............................................................................................... จํานวน.............ครัง้

--------------------------ขอบคุณครับ--------------------------
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ภาคผนวก ข
(การวิเคราะห์ ข้อมูลในรายละเอียด)
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของคะแนนตัวแปรต่างๆ ที่ศกึ ษา
ลักษณะทัว่ ไป
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
พฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
สติสมั ปชัญญะ
ความชอบเสี่ยงน้ อย
การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน

จํานวน

ค่ามัธยฐาน

ค่าเฉลี่ย

424
424
424
424

40.00
37.00
41.00
84.00

40.92
37.03
42.04
82.36

424
424
424
424
424

41.00
41.00
51.00
38.50
37.00

40.03
41.03
49.96
38.53
37.61

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.92
6.31
5.36
14.99
7.64
6.93
7.72
5.33
5.50

กลุม่ คะแนน
28 ถึง 58 คะแนน
17 ถึง 51 คะแนน
26 ถึง 54 คะแนน
น้ อย (40 ถึง 82.36 คะแนน)
มาก (82.37 ถึง113คะแนน)
น้ อย (20 ถึง 40.03 คะแนน)
มาก (40.04 ถึง 59 คะแนน)
น้ อย (26 ถึง 41.03 คะแนน)
มาก (41.04 ถึง 57 คะแนน)
น้ อย (38 ถึง 49.96 คะแนน)
มาก (49.97 ถึง 67 คะแนน)
น้ อย (26 ถึง 38.53 คะแนน)
มาก (38.54 ถึง 54 คะแนน)
น้ อย (28 ถึง 37.61 คะแนน)
มาก (37.62 ถึง 57 คะแนน)

จํานวน

185
239
193
231
230
194
199
225
212
212
222
202

หมายเหตุ *เป็ นค่าที่ใชในการแบ่งคะแนนของตัวแปรออกเป็ น 2 กลุม่
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ตาราง 16 (ต่อ)
ลักษณะทัว่ ไป
การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
การรับรู้คณ
ุ ความดี

จํานวน

ค่ามัธยฐาน

ค่าเฉลี่ย

424

44.00

44.23

424
424
424

52.00
61.00
61.00

50.64
62.27
60.95

กลุม่ คะแนน
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
น้ อย (32 ถึง 44.23 คะแนน)
5.67
28.89
8.31
8.02

มาก (44.24 ถึง 60 คะแนน)
น้ อย ( 0 ถึง 50.64 คะแนน)
มาก (50.65ถึง120 คะแนน)
น้ อย (42 ถึง 62.27 คะแนน)
มาก (62.28 ถึง 83 คะแนน)
น้ อย (39 ถึง 60.95 คะแนน)
มาก (60.96 ถึง 85 คะแนน)

จํานวน
237
187
205
219
254
170
200
224

หมายเหตุ *เป็ นค่าที่ใชในการแบ่งคะแนนของตัวแปรออกเป็ น 2 กลุม่
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ตาราง 17 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–
การควบคุมตน ในกลุม่ รวม
การมี
แบบอย่าง
ที่ดีจาก
เพื่อน
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย

ลักษณะมุ่ง
อนาคต –
การควบคุม
ตน
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลี่ย

212

112

122

211

121

221

111

222
212
112
122
211
121
221
111

85
77
49
28
20
86
20
59

71.06
64.64
63.76
62.93
60.00
57.56
55.10
55.07

6.42*
-

7.30*
0.88
-

8.13*
1.71
0.83
-

11.06*
4.64
3.76
2.93
-

13.50*
7.08*
6.2*
5.37*
2.44
-

15.96*
9.54*
8.66*
7.83*
4.9*
2.46
-

15.99*
9.57*
8.69*
7.86*
4.93*
2.49
0.03
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 18 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
การมี
แบบอย่าง
ที่ดีจาก
เพื่อน
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

ประสบการณ์
เข้ าร่วม
กิจกรรม
บําเพ็ญ
ประโยชน์
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย

ลักษณะ
มุง่ อนาคต
– การ
ควบคุม
ตน
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลี่ย

112

212

122

211

121

221

111

222
112
212
122
211
121
221
111

31
19
29
10
6
26
14
19

72.84
69.58
62.38
60.20
59.33
55.15
53.57
52.58

3.26
-

10.46*
7.20
-

12.64*
9.38*
2.18
-

13.51*
10.25*
3.05
0.87
-

17.69*
14.43*
7.23
5.05
4.18
-

19.27*
16.01*
8.81*
6.63
5.76
1.58
-

20.26*
17.00*
9.80*
7.62
6.75
2.57
0.99
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
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ตาราง 19 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่างที่ดี
จากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่
นักศึกษาชาย
การมี
แบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

ประสบการณ์
เข้ าร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญ
ประโยชน์
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย

ลักษณะ
มุง่ อนาคต
– การ
ควบคุมตน
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลี่ย

222

212

122

211

121

221

111

112
222
212
122
211
121
221
111

33
24
30
20
8
58
18
47

67.03
64.42
63.40
61.80
59.25
58.24
54.67
54.45

2.61
-

3.63
1.02
-

5.23
2.62
1.60
-

7.78*
5.17
4.15
2.55
-

8.79*
6.18
5.16
3.56
1.01
-

12.36*
9.75*
8.73*
7.13*
4.58
3.57
-

12.58*
9.97*
8.95*
7.35*
4.80
3.79
0.22
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 20 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า
การมี
แบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์

มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย

ลักษณะมุ่ง
อนาคต –
การควบคุม
ตน
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลี่ย

112

122

212

211

121

221

111

222
112
122
212
211
121
221
111

51
31
10
27
6
50
6
35

67.49
67.29
67.00
62.11
60.67
59.08
55.33
53.74

0.20
-

0.49
0.29
-

5.38
5.18
4.89
-

6.82
6.62
6.33
1.44
-

8.41*
8.21*
7.92
3.03
1.59
-

12.16*
11.96*
11.67*
6.78
5.34
3.75
-

13.75*
13.55*
13.26*
8.37*
6.93
5.34
1.59
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
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ตาราง 21 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่างที่ดี
จากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ใน
กลุม่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนสูง
การมี
แบบอย่าง
ที่ดีจาก
เพื่อน
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก

ประสบการณ์
เข้ าร่วม
กิจกรรม
บําเพ็ญ
ประโยชน์
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก

ลักษณะ
มุง่ อนาคต
– การ
ควบคุม
ตน
มาก
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลี่ย

212

122

211

112

111

121

221

222
212
122
211
112
111
121
221

34
50
18
14
18
24
36
14

70.17
66.00
60.67
59.71
57.67
57.00
55.44
55.00

4.17
-

9.50*
5.33
-

10.46*
6.29
0.96
-

12.50*
8.33*
3.00
2.04
-

13.17*
9.00*
3.67
2.71
0.67
-

14.73*
10.56*
5.23
4.27
2.23
1.56
-

15.17*
11.00*
5.67
4.71
2.67
2.00
0.44
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 22 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่างที่ดี
จากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ใน
กลุม่ นักศึกษาที่มีเศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
การมี
แบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน

ประสบการณ์
เข้ าร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญ
ประโยชน์

มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย

ลักษณะ
มุง่ อนาคต
– การ
ควบคุม
ตน
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลี่ย

112

122

212

211

121

221

111

222
112
122
212
211
121
221
111

28
37
4
53
8
36
16
33

69.36
66.59
66.00
64.96
60.75
57.33
54.63
54.15

2.77
-

3.36
0.59
-

4.40
1.63
1.04
-

8.61*
5.84
5.25
4.21
-

12.03*
9.26*
8.67*
7.63
3.42
-

14.73*
11.96*
11.37*
10.33*
6.12
2.7
-

15.21*
12.44*
11.85*
10.81*
6.60
3.18
0.48
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
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ตาราง 23 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่างที่ดีจาก
เพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่
นักศึกษาที่ไม่เคยเข้ าร่วมอบรมฯ
การมี
แบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก

ประสบการณ์
เข้ าร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญ
ประโยชน์
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
มาก

ลักษณะมุ่ง
อนาคต –
การควบคุม
ตน
มาก
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลี่ย

212

112

211

122

121

111

221

222
212
112
211
122
121
111
221

52
57
21
16
13
56
35
20

68.54
64.04
61.62
60.00
58.15
57.64
55.54
55.10

4.50
-

6.92*
2.42
-

8.54*
4.04
1.62
-

10.39*
5.89
3.47
1.85
-

10.90*
6.40*
3.98
2.36
0.51
-

13.0*
8.50*
6.08*
4.46
2.61
2.1
-

13.44*
8.94*
6.52*
4.9
3.05
2.54
0.44
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 24 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ รวม
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
162
68.01
7.65
77
63.45
7.82
40
57.55
5.64
145
56.54
4.44

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

12

21

11

4.56*
-

10.46*
5.9*
-

11.47*
6.91*
1.01
-
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ตาราง 25 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
12
21
คน
มาตรฐาน
84
70.21
7.29
11.04* 12.85*
36
59.17
6.53
1.81
28
57.36
6.13
60
56.07
3.88

11
14.14*
3.10
1.29
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

ตาราง 26 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่าง
ที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่มีเศรษฐกิจครอบครัวสูง
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
81
69.53
8.94
36
59.94
7.86
16
58.88
5.74
76
57.21
4.65

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

12

21

11

9.59*
-

10.65*
1.06
-

12.32*
2.73
1.67
-
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ตาราง 27 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่าง
ที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่ไม่เคยเข้ าร่วมอบรม
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
109
66.47
7.41
34
59.87
7.04
36
57.55
5.88
91
56.59
3.57

12

21

11

6.60*
-

8.92*
2.32
-

9.88*
3.28
0.96
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 28 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามประสบการณ์
เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ รวม
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
–การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

22
12
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
113
126
106
79

69.04
64.29
57.09
56.32

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

9.03
6.12
4.44
5.08

12

21

11

4.75*
-

11.95*
7.20*
-

12.72*
7.97*
0.77
-
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ตาราง 29 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามประสบการณ์
เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
–การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

22
12
11
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
40
48
36
32

70.75
65.13
58.00
52.50

9.18
6.89
2.55
4.64

12

11

21

5.62*
-

12.75*
7.13*
-

18.25*
12.63*
5.50*
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 30 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามประสบการณ์
เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาหญิง
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
–การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

22
12
11
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
69
63
24
30

72.75
63.29
59.00
56.33

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

8.22
6.56
3.56
4.39

12

11

21

9.46*
-

13.75*
4.29
-

16.42*
6.96*
2.67
-
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ตาราง 31 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามประสบการณ์
เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่มี
เกรดเฉลี่ยสูง
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
– การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

22
12
11
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
52
68
38
50

70.96
63.79
58.00
55.32

9.57
6.46
4.04
4.90

12

11

21

7.17*
-

12.96*
5.79*
-

15.64*
8.47*
2.68
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 32 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามประสบการณ์
เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่มี
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
– การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

22
12
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
81
36
54
38

69.09
60.94
57.67
57.26

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

10.12
5.37
4.57
5.30

12

21

11

8.15*
-

11.42*
3.27
-

11.83*
3.68
0.41
-
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ตาราง 33 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่าง
ที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

22
21
12
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
38
38
34
46

69.37
66.42
59.82
58.48

9.89
5.62
7.43
4.77

21

12

11

2.95
-

9.55*
6.60*
-

10.89*
7.94*
1.34
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

ตาราง 34 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่าง
ที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

รหัส

22
21
11
12

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
45
35
38
36

66.84
61.86
61.08
56.56

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

11.84
3.29
9.20
5.90

21

11

12

4.98*
-

5.76*
0.78
-

10.28*
5.30*
4.52*
-
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ตาราง 35 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่าง
ที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในกลุม่ นักศึกษาที่เคยเข้ าร่วมอบรม
การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

22
21
12
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
33
24
45
52

75.03
64.42
60.62
60.29

6.25
3.45
8.10
8.31

21

12

11

10.61* 14.41*
3.8
-

14.74*
4.13
0.33
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 36 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ตาม
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่
อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่กลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
การมี
แบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์

น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก

มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย

ลักษณะมุ่ง
อนาคต –
การควบคุม
ตน
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลี่ย

222

112

212

111

221

121

211

122
222
112
212
111
221
121
211

6
34
14
34
32
4
28
4

47.67
42.06
41.14
40.35
39.06
38.50
37.14
34.00

5.61
-

6.53
0.92
-

7.32
1.71
0.79
-

8.61
3.00
2.08
1.29
-

9.17
3.56
2.64
1.85
0.56
-

10.53*
4.92
4.00
3.21
1.92
1.36
-

13.67*
8.06
7.14
6.35
5.06
4.50
3.14
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
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ตาราง 37 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามการมีแบบอย่างที่ดจี ากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในกลุม่
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตํ่า
การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

22
11
12
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย
คน
57
66
60
33

41.84
41.45
39.53
38.61

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

11

12

21

6.55
5.08
5.51
4.04

0.39
-

2.31
1.92
-

3.23
2.84
0.92
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 38 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามการมีแบบอย่างที่ดจี ากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในกลุม่
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง
การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

รหัส

22
12
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย
คน
48
54
64
42

42.38
41.81
41.34
39.19

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

12

21

11

4.94
4.28
3.36
2.96

0.57
-

1.04
0.47
-

3.19
2.62
2.15
-
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ตาราง 39 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ตาม
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
12
22
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
29
46.17
3.76
60
42.52
5.06
20
40.40
5.15
45
39.89
3.56

22

21

11

3.65
-

5.77*
2.12
-

6.28*
2.63
0.51
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 40 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
ตามการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาชาย
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
น้ อย
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส จํานวน ค่าเฉลี่ย
คน
12
53
45.45
22
54
39.74
21
26
39.38
11
105
38.58

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5.01
3.85
4.956
3.36

22

21

11

5.71*
-

6.07*
0.36
-

6.87*
1.16
0.80
-

228
ตาราง 41 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ตาม
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาหญิง
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย

รหัส
22
11
12
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
108
42.88
5.26
40
40.40
3.41
24
39.00
4.21
14
38.43
3.03

11

12

21

2.48
-

3.88
1.4
-

4.45
1.97
0.57
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 42 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ตาม
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตํ่า
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
น้ อย
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
12
22
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
41
45.05
5.74
78
40.88
6.14
12
39.17
4.37
85
38.36
3.51

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

22

21

11

4.17
-

5.88*
1.71
-

6.69*
2.52
0.81
-

229
ตาราง 43 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ตาม
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส
22
12
11
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
84
42.71
3.58
36
41.61
4.95
60
40.10
3.15
28
39.00
4.44

12

11

21

1.10
-

2.61
1.51
-

3.71
2.61
1.10
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 44 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ตาม
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่มี
เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
น้ อย
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
12
22
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
90
42.06
4.74
32
39.69
5.73
52
38.50
4.23
41
38.12
2.53

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

22

21

11

2.37
-

3.56
1.19
-

3.94
1.57
0.38
-
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ตาราง 45 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ตาม
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
– การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน

22
12
21
11

52
68
50
38

44.08
41.09
40.00
39.42

3.86
3.73
4.39
2.26

12

21

11

2.99
-

4.08*
1.09
-

4.66*
1.67
0.58
-

*อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 46 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–
การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
การมี
แบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์

มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
มาก

มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก

ลักษณะ
มุง่ อนาคต
– การ
ควบคุม
ตน
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลี่ย

112

122

121

111

211

212

221

222
112
122
121
111
211
212
221

20
16
12
32
8
10
14
2

38.70
38.38
38.00
36.13
35.25
34.60
34.57
30.00

0.32
-

0.7
0.38
-

2.57
2.25
1.87
-

3.45
3.13
2.75
0.88
-

4.10
3.78
3.40
1.53
0.65
-

4.13
3.81
3.43
1.56
0.68
0.03
-

8.70
8.38
8.00
6.13
5.25
4.60
4.57
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

231
ตาราง 47 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตามการ
มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในกลุม่ นักศึกษา
ชาย
การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก

รหัส

21
11
12
22

จํานวน ค่าเฉลี่ย
คน
38
80
78
42

39.00
36.82
35.10
31.33

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

11

12

22

6.17
6.87
4.88
7.08

2.18
-

3.90*
1.72
-

7.67*
5.49*
3.77
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 48 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตามการ
มีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในกลุม่ นักศึกษาที่มี
เกรดเฉลี่ยตํ่า
การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก

รหัส จํานวน ค่าเฉลี่ย
คน
21
12
11
22

33
60
66
57

40.00
35.83
35.67
34.61

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

12

11

22

6.22
4.88
7.67
7.70

4.17*
-

4.33*
0.16
-

5.39*
1.22
1.06
-
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ตาราง 49 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตาม
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในกลุม่
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง
การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

รหัส

22
21
11
12

จํานวน ค่าเฉลี่ย
คน
48
64
42
54

40.21
39.03
38.10
34.70

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

21

11

12

6.44
4.72
3.75
4.75

1.18
-

2.11
0.93
-

5.51*
4.33*
3.40
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 50 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตาม
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในกลุม่
เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก

รหัส จํานวน ค่าเฉลี่ย
คน
21
22
11
12

61
44
70
40

40.95
36.64
36.26
35.10

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

22

11

12

5.07
5.27
7.54
4.64

4.31*
-

4.69*
0.38
-

5.85*
1.54
1.16
-
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ตาราง 51 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตาม
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาชาย
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
น้ อย
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
12
22
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย
คน
53
38.62
54
35.19
26
34.54
105
34.22

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.90
9.20
2.42
5.95

22

21

11

3.43
-

4.08*
0.65
-

4.40*
0.97
0.32
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 52 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตาม
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่มี
ผลการเรียนตํ่า
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

รหัส
12
21
22
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
41
39.49
5.27
12
37.17
4.15
78
36.50
8.03
85
33.94
6.24

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

21

21

11

2.32
-

2.99
0.67
-

5.55*
3.23
2.56
-

234
ตาราง 53 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตาม .
การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่มี
ผลการเรี ยนสูง
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส
22
12
11
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
84
41.31
5.08
36
37.61
3.96
60
35.33
4.83
28
34.21
2.67

12

11

21

3.70
-

5.98*
2.28
-

7.10*
3.40
1.12
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 54 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตาม
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
– การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
น้ อย
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

12
22
11
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
48
40
36
32

40.63
39.35
38.28
33.56

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

3.98
8.81
2.85
4.30

22

11

21

1.28
-

2.35
1.07
-

7.07*
5.79*
4.72*
-

235
ตาราง 55 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตาม
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
– การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
น้ อย
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

12
22
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
48
41
40
25

40.73
36.17
33.75
30.52

5.20
7.81
4.06
8.73

22

21

11

4.56
-

6.98*
2.42
-

10.21*
5.65*
3.23
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 56 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–
การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
การมี
แบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์

ลักษณะ
มุง่ อนาคต
– การ
ควบคุมตน

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลี่ย

222

212

211

111

121

221

น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

112
222
122
212
211
111
121
221

19
31
10
29
6
19
26
14

47.74
47.23
44.00
42.14
42.00
41.47
40.31
40.14

0.51 3.74 5.60
- 3.23 5.09
- 1.86
-

5.74
5.23
2.00
0.14
-

6.27
5.76
2.53
0.67
0.53
-

7.43
6.92
3.69
1.83
1.69
1.16
-

7.60
7.09
3.86
2.00
1.86
1.33
0.17
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

122
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ตาราง 57 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–
การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาหญิง
การมี
แบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์

ลักษณะ
มุง่ อนาคต
– การ
ควบคุมตน

รหัส

จํานวน
คน

ค่าเฉลี่ย

211

121

112

212

122

221

มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก

มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก

มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
มาก
น้ อย

222
211
111
121
112
212
122
221

61
12
12
28
16
47
8
2

46.69
42.00
41.67
41.36
41.25
41.19
40.75
37.00

4.69 5.02 5.33
- 0.33 0.64
- 0.31
-

5.44
0.75
0.42
0.11
-

5.5
0.81
0.48
0.17
0.06
-

5.94
1.25
0.92
0.61
0.5
0.44
-

9.69
5.00
4.67
4.36
4.25
4.19
3.75
-

111

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 58 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมีแบบอย่าง
ที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

22
11
21
12

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
45
38
35
36

45.02
44.61
42.11
41.33

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

8.48
4.73
3.15
3.17

11

21

12

0.41
-

2.91
2.50
-

3.69
3.28
0.78
-
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ตาราง 59 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ในกลุม่ นักศึกษา
ที่เคยเข้ าร่วมอบรมฯ
การมีแบบอย่างที่
ดีจากเพื่อน
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

ประสบการณ์เข้ า
ร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

22
11
12
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
33
52
45
24

50.48
43.27
42.76
41.42

7.50
5.58
4.95
4.28

11

12

21

7.21*
-

7.72*
0.51
-

9.06*
1.85
1.34
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 60 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่
ไม่เคยเข้ าร่วมอบรมฯ
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
น้ อย
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
12
22
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
34
42.32
3.47
109
41.72
3.72
36
40.76
4.48
91
38.90
3.76

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

22

21

11

0.60
-

1.56
0.96
-

3.42
2.82
1.86
-
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ตาราง 61 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

รหัส
22
21
11
12

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
38
44.26
5.26
38
41.05
4.05
46
40.65
4.89
34
40.53
6.10

21

11

12

3.21
-

3.61
0.40
-

3.73
0.52
0.12
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 62 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาชาย
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
น้ อย
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
12
22
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
53
44.70
4.59
54
41.74
5.48
26
40.62
4.01
105
39.41
4.63

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

22

21

11

2.96
-

4.08
1.12
-

5.29*
2.33
1.21
-
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ตาราง 63 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาหญิง
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

รหัส
22
11
21
12

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
108
44.30
6.07
40
41.45
3.27
14
41.29
4.80
24
41.08
4.34

11

21

12

2.85
-

3.01
0.16
-

3.22
0.37
0.21
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 64 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามการมี
แบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลีย่ ตํ่า
การมีแบบอย่างที่ ลักษณะมุง่ อนาคต
ดีจากเพื่อน
– การควบคุมตน
น้ อย
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย

รหัส
12
22
21
11

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
41
45.00
5.41
78
44.05
7.81
12
43.00
4.00
85
40.52
4.89

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

22

21

11

0.95
-

2.00
1.05
-

4.48
3.53
2.48
-
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ตาราง 65 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตาม
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่ รวม
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
– การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

22
12
11
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
113
126
79
106

45.19
41.96
40.23
40.11

6.15
4.62
4.70
4.11

12

11

21

3.23*
-

4.96*
1.73
-

5.08*
1.85
0.12
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 66 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตาม
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
– การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

22
12
11
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
40
48
36
32

45.00
40.83
40.83
39.38

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

5.46
3.89
5.27
5.00

12

11

21

4.17
-

4.17
.00
-

5.62*
1.45
1.45
-
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ตาราง 67 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตาม
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน
ในกลุม่ นักศึกษาหญิง
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
– การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย

รหัส

22
11
12
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
69
24
63
30

46.00
41.83
41.21
41.07

6.34
4.45
4.21
2.96

11

12

21

4.17
-

4.79*
0.62
-

4.93*
0.76
0.14
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 68 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตาม
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนตํ่า
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
– การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

22
12
11
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
61
58
41
56

46.36
42.29
41.85
40.07

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

7.71
5.66
5.423
4.263

12

11

21

4.07*
-

4.51*
0.44
-

6.29*
2.22
1.78
-
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ตาราง 69 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตาม
ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และลักษณะมุง่ อนาคต–การควบคุมตน ในกลุม่
นักศึกษาที่มีเศรษฐกิจครอบครัวตํ่า
ประสบการณ์เข้ า ลักษณะมุง่ อนาคต
ร่วมกิจกรรม
– การควบคุมตน
บําเพ็ญประโยชน์
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย

รหัส

22
12
11
21

จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
32
90
41
52

44.13
42.90
41.85
39.31

3.77
4.41
5.03
3.51

12

11

21

1.23
-

2.28
1.05
-

4.82*
3.59
2.54
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 70 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ตามเพศและระดับชันปี
้ ในกลุม่ รวม
เพศ
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

ระดับชันปี
้
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 2
ปี 4
ปี 3

รหัส
21
22
13
11
23
12

จํานวนคน ค่าเฉลี่ย 22
13
72
40.39 0.75 3.58*
64
39.64
- 2.83*
64
36.81
84
36.52
50
36.32
90
33.49

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

11
3.87*
3.12*
0.29
-

23
4.07*
3.32*
0.49
0.2
-

12
6.9*
6.15*
3.32*
3.03*
2.83*
-
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ตาราง 71 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ตามผลการเรี ยน และระดับชันปี
้ ในกลุม่ รวม
ผลการเรี ยน

ระดับชันปี
้

รหัส

สูง
สูง
ตํ่า
ตํ่า
สูง
ตํ่า

ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 2
ปี 4
ปี 3

21
22
13
11
23
12

จํานวน ค่าเฉลี่ย 22
13
คน
74
39.59 1.67 2.44*
74
37.92
0.77
54
37.15
82
37.15
60
36.10
80
34.31

11

23

12

2.44*
0.77
-

3.49*
1.82
1.05
1.05
-

5.28*
3.61*
2.84*
2.84*
1.79
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 72 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน ตามเพศ
และผลการเรี ยน ในกลุม่ รวม
เพศ

ผลการเรี ยน

หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

สูง
ตํ่า
ตํ่า
สูง

รหัส จํานวน ค่าเฉลี่ย
ส่วน
21
คน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
22
106
47.06
4.81
1.5
21
80
45.56
6.34
11
136
42.68
5.78
12
102
42.33
4.18

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

11

12

4.38*
2.88*
-

4.73*
3.23*
0.35
-
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ตาราง 73 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามเพศ
และผลการเรี ยน ในกลุม่ รวม
เพศ

ผลการเรี ยน

หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

สูง
ตํ่า
ตํ่า
สูง

รหัส จํานวน ค่าเฉลี่ย
ส่วน
21
11
คน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
22
106
66.43
9.86 3.04* 5.08*
21
80
63.39
7.90
2.04
11
136
61.35
7.51
12
102
58.39
5.32

12

8.04*
5.00*
2.96*
-

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
ตาราง 74 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามเพศ และระดับชันปี
้
ในกลุม่ รวม
เพศ

ระดับชันปี
้

รหัส

หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย

ปี 3
ปี 3
ปี 4
ปี 2
ปี 4
ปี 3

22
21
23
11
13
12

จํานวน ค่าเฉลี่ย 21
23
คน
74
66.23 0.06 4.03*
74
66.17
- 3.97*
54
62.20
82
60.95
60
60.63
80
58.79

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

11

13

12

5.28*
5.22*
1.25
-

5.60*
5.54*
1.57
0.32
-

7.44*
7.38*
3.41*
2.16*
1.84*
-
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ตาราง 75 ผลการเปรี ยบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ ตามชันปี
้
จํานวน 3 กลุม่ และผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้ านวิชาการ ตามชันปี
้ จํานวน 3 กลุม่
ส่วนที่ 1
ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4
ชันปี
้ ที่ 2

จํานวน
154
156
114

ค่ าเฉลี่ย
42.43
40.59
40.02

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.48
4.52
4.11

F
21.51***

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 ***มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
ส่วนที่ 2
ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4
ชันปี
้ ที่ 2

ค่ าเฉลี่ย
42.43
40.59
40.02

ชัน้ ปี ที่ 3
-

ชัน้ ปี ที่ 4
1.84*
-

*เปรี ยบเทียบรายคูแ่ บบพอนฟอรานี ที่ปรับค่านัยสําคัญแล้ ว

ชัน้ ปี ที่ 2
2.41*
.57
-
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ตาราง 76 ผลการเปรี ยบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตามชันปี
้
จํานวน 3 กลุม่ และผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม ตามชันปี
้ จํานวน 3 กลุม่
ส่วนที่ 1
ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4

จํานวน
156
114
154

ค่ าเฉลี่ย
38.49
36.59
36.49

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.45
6.62
6.01

F
1.80

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 ***มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
ส่วนที่ 2
ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4

ค่ าเฉลี่ย
38.49
36.59
36.49

ชัน้ ปี ที่ 2
-

ชัน้ ปี ที่ 3
1.90
-

*เปรี ยบเทียบรายคูแ่ บบพอนฟอรานี ที่ปรับค่านัยสําคัญแล้ ว

ชัน้ ปี ที่ 4
2.00
0.10
-
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ตาราง 77 ผลการเปรี ยบเทียบของคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามชันปี
้
จํานวน 3 กลุม่ และผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสนับสนุน
เพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี ตามชันปี
้ จํานวน 3 กลุม่
ส่วนที่ 1
ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 4

จํานวน
114
156
154

ค่ าเฉลี่ย
43.57
41.41
40.79

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.93
4.73
5.03

F
1.68***

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 ***มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
ส่วนที่ 2
ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 4

ค่ าเฉลี่ย
43.57
41.41
40.79

ชัน้ ปี ที่ 3
-

ชัน้ ปี ที่ 2
2.16
-

*เปรี ยบเทียบรายคูแ่ บบพอนฟอรานี ที่ปรับค่านัยสําคัญแล้ ว

ชัน้ ปี ที่ 4
2.78
0.62
-
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ตาราง 78 ผลการเปรี ยบเทียบของคะแนนการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ตามชันปี
้ จํานวน 3 กลุม่
และผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของการมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน ตามชันปี
้
จํานวน 3 กลุม่
ส่วนที่ 1
ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4

จํานวน
114
156
154

ค่ าเฉลี่ย
38.87
37.64
36.84

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
27.86
26.23
31.86

F
2.10

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 ***มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
ส่วนที่ 2
ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4

ค่ าเฉลี่ย
38.87
37.64
36.84

ชัน้ ปี ที่ 2
-

ชัน้ ปี ที่ 3
1.23
-

*เปรี ยบเทียบรายคูแ่ บบพอนฟอรานี ที่ปรับค่านัยสําคัญแล้ ว

ชัน้ ปี ที่ 4
2.03
0.80
-
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ตาราง 79 ผลการเปรี ยบเทียบของคะแนนการรับรู้คณ
ุ ความดี ตามชันปี
้ จํานวน 3 กลุม่ และผลการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของการรับรู้คณ
ุ ความดี ตามชันปี
้ จํานวน 3 กลุม่
ส่วนที่ 1
ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 4
ชันปี
้ ที่ 3

จํานวน
156
114
154

ค่ าเฉลี่ย
63.03
62.26
58.62

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.30
7.21
8.50

F
16.78

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01 ***มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
ส่วนที่ 2
ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 4
ชันปี
้ ที่ 3

ค่ าเฉลี่ย
63.03
62.26
58.62

ชัน้ ปี ที่ 2
-

ชัน้ ปี ที่ 4
0.77
-

*เปรี ยบเทียบรายคูแ่ บบพอนฟอรานี ที่ปรับค่านัยสําคัญแล้ ว

ชัน้ ปี ที่ 3
4.41*
3.64*
-

ตาราง 80 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุม่ ตัวอย่างโดยรวม
ตัวแปร
1.พฤติกรรมการรับนวัตกรรมด้ านวิชาการ
2.พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
3.พฤติกรรมการสนับสนุนเพื่อนให้ ใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
4.การมีแบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง
5.การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน
6.การเห็นแบบอย่างจากสื่อมวลชน
7.ประสบการณ์เข้ าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
8.เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมใฝ่ รู้ใฝ่ ดี
9.ลักษณะมุง่ อนาคต-การควบคุมตน
10.แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
11.สติสมั ปชัญญะ
12.ความชอบเสี่ยงน้ อย
13.การรับรู้คณ
ุ ความดี

ค่ าเฉลี่ย

SD.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

39.22

4.606

.349**

.586**

.225**

.109*

.292**

.078

.400**

.399**

.325**

.353**

.481**

.252**

35.49

5.998

.311**

.356**

.293**

.219**

.028

.506**

.443**

.467**

.479**

.475**

.379**

40.49

4.655

.347**

.193**

.455**

.133**

.366**

.467**

.222**

.396**

.522**

.366**

44.23

5.665

.504**

.469**

.248**

.403**

.373**

.341**

.229**

.512**

.371**

50.64

28.892

.360**

.043

.388**

.363**

.401**

.262**

.461**

.406**

69.05

10.573

.424**

.355**

.384**

.156**

.156**

.546**

.534**

35.93

7.036

.043

.090

.238**

.192**

.195**

.137**

36.99

6.826

.802**

.672**

.656**

.681**

.548**

44.02

6.001

.621**

.654**

.666**

.622**

63.29

6.357

.507**

.519**

.491**

63.97

6.666

.446**

.330**

62.27

8.312

60.95

8.02

.678**

*มีนยั สําคัญที่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญที่ระดับ .01, ***มีนยั สําคัญที่ระดับ .001
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