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Abstract
This research was correlation comparative study which had fundamental
concept from interactionism model. The purpose was to explore key predictors
and the at-risk group that related to self-determination behavior in learning of
636 sophomore undergraduate students. Multi- staged sampling was used.
Variable measuring tools were summated rating scales. Multiple regression
analysis found that psychological traits, situational factors, and psychological
states total 11 variables could predict self-determination behavior in learning
with 30.7% of collective group. The most important predictor was perceived
behavioral control in adaptive learning. The latter was attitude towards learning
behavior and future orientation and self-control in adaptive learning. It also found
that a risk group requiring urgent development was a group of students who got
low grade point average. They needed to be developed in attitude towards
learning, perceived behavioral control in adaptive learning, and achievement
motivation. The results indicated guidelines of development to fortify selfdetermination behaviors in learning of undergraduate students and to be a
fundamental for further research.
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง
ของนักศึกษาปริญญาตรี1
วรภัทร เมฆขจร2 ดุจเดือน พันธุมนาวิน3 ดวงเดือน พันธุมนาวิน4 โกศล มีคณ
ุ 5 ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ6
และ ศรัณย์ พิมพ์ทอง7
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ ซึ่งมีกรอบแนวคิดพื้นฐานจาก
รู ป แบบทฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ นิ ย ม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสวงหาตั ว ท านายที่ ส าคั ญ และ
กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองในนักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 จานวน 636 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปร
คือ แบบวัดชนิดมาตรประเมิ นรวมค่า ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้าน
จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 11 ตัวแปร สามารถทานาย
พฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองได้ 30.7% ในกลุ่มรวม โดยมีตัวทานายที่สาคัญ
ที่สุดคือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน รองลงมาคือ
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่อการปรับตัวในการเรียน และ
พบว่า นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งควรได้รับการพัฒนาอย่า งเร่งด่วน ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา
เกรดเฉลี่ยต่า ควรพัฒนาด้านทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผลการวิจัยนี้ ได้ชี้แนะถึงแนว
ทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษา
ปริญญาตรี และเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดงานวิจัยในอนาคต
คำสำคัญ: ปัจจัยเชิงเหตุ จิตลักษณะ สถานการณ์ พฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียน
ด้วยตนเอง นักศึกษาปริญญาตรี
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ที่มาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
การเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทาให้บุคคลมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้วยการถ่ายทอดผ่านกระบวนการสอน การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น บุคคลผู้ได้รับกระบวนการ
เรียนรู้จะมีโอกาสที่ดีกว่าในการดาเนินชีวิต เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และผลจากการ
เรียนจะนาพาบุคคลไปสู่การมีบทบาทในการพัฒนาสังคมทุกด้าน การเรียนในระดับ นี้มีความแตกต่างไปจากการ
เรียนขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมาก ผู้ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจึ งต้องมีการปรับตัวหลายประการ เช่น การพบกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ ระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ต้องตัดสินใจด้วยตนเองในเรื่องต่างๆ บุคคลผู้ซึ่งเปลี่ยน
สถานภาพจากนักเรียนมาเป็นนักศึกษาจึงต้องปรับตัวหลายประการ ตั้งแต่ปีแรกที่เน้นการเรียนเพื่อปรับพื้นฐาน
จนก้าวเข้าสู่ปี 2 ที่ต้องเริ่มเรียนรายวิชาประจาหลักสูตร นักศึกษาทุกชั้นปีจึงมีสภาวะเสี่ยงกับ ปัญหาต่างๆ เช่น
การจัดการบริหารเวลา การตัดสินใจเลือกเรียนหรือการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ (Monkholkaew et al., 2009);
Chantawong, 2015; Cherif, Adams, Movahedzadeh, Martyn, & Dunning, 2014) ที่ อ าจน าไปสู่ ส ภาพ
ความล้มเหลวทางการเรียนจนต้องทาให้หยุดพักการเรียน การออกกลางคัน หรือการสิ้นสภาพนักศึกษา
พฤติกรรมการปรับตัวเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ พึงปรารถนาของบุคคล สาหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น
นักศึกษาจาเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนได้ตลอดระยะเวลาที่
เรี ย นตามหลั ก สู ต ร ต้ อ งมี ค วามพร้ อ มในการเรี ย น สามารถรั บ มื อ และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ มี ค วาม
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม สามารถนาความรู้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้ และที่สาคัญ ต้องสามารถ
ตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองได้ เพื่อให้ตนเองสามารถคงอยู่ในระบบ เรียนจบตามหลักสูตร และมีความสุขในรั้ว
มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมามีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่สามารถตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองได้ จนอาจส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดล้มเหลว พฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองนั้น จึงเป็นหนึ่งในพฤติกรรมสาคัญของการปรับตัว
ในการเรียน นักศึกษาที่ประสบความสาเร็จในการเรียนจะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าตนเองต้องการเรียนด้านไหน สาขาวิชา
หรือหลักสูตรอะไร เรียนไปเพื่อประกอบอาชีพอะไรในอนาคต จึงมักเป็นผู้ที่รู้ตัวมาล่วงหน้าอยู่พอสมควรแล้วว่า
ตนเองจะต้องเผชิญกับการเรียนในแนวไหน หรือต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง ประกอบกับนักศึกษาไทยอย่างน้อย
กึ่งหนึ่ง เป็นนักศึกษาที่ ผู้ปกครองไม่ จบปริญญาตรี (Magjaroen, 2011; Wattanacheewanopakorn, 2012;
Keyen, 2018) ดังนั้น จึงไม่สามารถขอคาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนจากผู้ปกครองได้มากนัก บางกรณี เพื่อนหรือ
รุ่นพี่ก็ไม่สามารถให้คาแนะนาที่เหมาะสมได้ นักศึกษาที่มีการเตรียมตัวมาพร้อมจึงมักค้นหาข้อมูลมาล่วงหน้า เช่น
ข้อมูลสาขาวิชาที่ ตนสนใจที่ จะเข้าเรียน การเลือกวิชาเรียน และมักเป็นผู้ที่ตัดสินใจด้วยตนเองในการเรี ย น
ตลอดจนเรื่องต่างๆ ขณะที่กาลังเรียนอยู่ด้วย ในขณะที่นักศึกษาบางกลุ่ม ไม่สามารถตัดสินใจทางการเรียนด้วย
ตนเองได้ กลับตัดสินใจเนื่องจากครอบครัวเลือกให้เรียน ถูกชักจูงจากเพื่อน หรือเลือกเรียนตามกระแสสังคม
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาปัจจัยเชิงเหตุทางจิตใจและทางสถานการณ์ที่สาคัญของ
นักศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง โดยได้ให้ความสาคัญกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาปี 2 เพราะเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์การตัดสินใจด้วยตนเองมาแล้วเมื่อตอนที่อยู่ปี 1 และ
นักศึกษาปี 2 นั้น อยู่ในช่วงเริ่มต้นในการเรียนรายวิชาประจาหลักสูตร เป็นช่วงเวลาที่เริ่มเห็นจุดมุ่งหมายของชีวิต
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ที่ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม การเรียนในมหาวิทยาลัยย่อมต้องมีปัญหาและอุปสรรคตลอดเวลา นักศึกษาต้องเผชิญ
สภาวะดังกล่าวตลอดจนกว่าจะจบการศึกษา ซึ่งหากนักศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงใน
การเรียนไม่จบตามหลักสูตร ผลการวิจัยนี้ จะเป็นการสร้างฐานความรู้เรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วย
ตนเอง หรือนาไปสู่แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาที่อาจพบปัญหาในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนช่วยเสริมสร้างให้
นักศึกษากลุ่มอื่นมีความเข้มแข็งในการเรียน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ อันจะนาไปสู่
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาปริมาณการทานาย และแสวงหาตัวทานายของพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง
ในนักศึกษาปริญญาตรีประเภทต่างๆ
2) เพื่อแสวงหากลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้องพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง ในนักศึกษา
ปริญญาตรี
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยนี้ ได้ใช้รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (interactionism model) โดย Magnusson and Endler
(1977) เป็นพื้นฐานในการกาหนดกลุ่ ม ตั วแปรและกรอบแนวคิ ดการวิจัย โดยดาเนินการประมวลเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจในการเรี ย นด้ ว ยตนเอง (self-determination behavior in learning):
ความหมาย และวิธีวัด ความมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหรือกระทาการใดๆ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการ
ประสบความสาเร็จของบุคคล การตัดสินใจของบุคคลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การตัดสินใจโดยมี
ความเป็นอิสระแห่งตนหรือมีความเป็นตัวของตัวเอง หมายถึง คุณลักษณะในตัวบุคคลที่แสดงออกถึงความสามารถ
ในการตัดสินใจอย่างอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเอง และไม่ต้องพึ่งพาหรือได้รับการชักจูงจากบุคคลอื่น (Kurtines,
1978; Mundinger, 1980; Chickering & Reisser, 1993) และ 2) การตัดสินใจโดยการถูกชักจูง หมายถึง การ
ได้รับกระบวนการสื่อสารจากบุคคลอื่น จนเกิดการคล้อยตามหรือยอมรับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ค่านิยม ทัศนคติ หรือพฤติกรรมในที่ สุ ด (Shaw & Wright, 1967; Simons, 1976; McGuire, 1969) บุคคลที่
ได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจให้มีอิสระในการแสดงศักยภาพ ความสามารถ มีสิทธิในการตัดสินใจกระทาการใดๆ
ด้วยตนเอง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ จะประสบความสาเร็จและบรรลุถึงเป้าหมาย ดังเช่น
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง Deci and Ryan (1985, 2002) ได้สนใจศึกษาตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าว โดยเรียกตัวแปรนี้ว่า “การตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-Determination Theory)”
ซึ่งอธิบายถึงแรงจูงใจและบุคลิกภาพของบุคคล ให้ความสาคัญกับวิธีการปฏิบัติที่เน้นให้บุคคลมีอิสระในการแสดง
ความสามารถ ศักยภาพ สามารถสร้างทางเลือกในการปฏิบัติด้วยตนเองได้ ถือเป็นการเสริมสร้างพลังอานาจให้กับ
บุคคล ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อให้บุคคลได้บรรลุถึงเป้าหมาย
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ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ พฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง จึงหมายถึง ลักษณะของนักศึกษาที่มี
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เลือกตัดสินใจ เลือกดาเนินการ หรือได้รับการเคารพสิทธิต่างๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเรียน รวมถึงไม่ได้รับอิทธิพล ไม่ถูกโน้มน้าว ไม่ถูกชักจูง หรือไม่ถูกบังคับจากบิดา มารดา เพื่อน หรือ
คนรอบข้าง ที่มากเกินไป โดยวัดด้วยแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า (summated rating scales) ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น และบางส่ วนนามาจากแบบวัดการตัดสินใจทางการศึกษา-อาชีพ ของ Choochom, Sucaromana and
Tongpukdee (1997)
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง
การประเมิ น แก่ น แห่ ง ตน (core self-evaluation) หมายถึ ง ความสามารถในการประเมิ น ตนเองของ
นักศึกษา ว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ มีประสิทธิภาพ หรือไม่ และรู้สึกได้ว่าตนเองมีอานาจในการควบคุม
สภาพแวดล้อมรอบตัวและอารมณ์ของตนเองหรือไม่ โดยพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การเห็น
คุณค่าในตนเอง 2) การรับรู้ความสามารถทั่วไปของตนเอง 3) ความเชื่ออานาจในตน และ 4) ความมั่นคงทาง
อารมณ์ วัดด้วยแบบวัดของ Judge, Erez, Bono, and Thoresen (2003) ซึ่งแปลโดย Bhanthumnavin (2015)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (achievement motivation) หมายถึง การมีความปรารถนาหรือความต้องการที่จะ
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสาเร็จ การมีความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะกระทาสิ่งนั้นให้ประสบผล
ตามที่ต้องการของนักศึกษา ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะกระทาการสิ่งใดให้สาเร็จลุล่วงไปตามจุดประสงค์ที่
คาดหวั ง ไว้ โดยใช้ ค วามเพี ย รพยายามอย่ า งไม่ ย่ อ ท้ อ และต้ อ งมี ก ารวางแผนในการท างานให้ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถและศักยภาพของตนเองได้เป็นอย่างดี โดยวัดด้วยแบบวัดของ Bhanthumnavin (2015)
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาและความเครียด (stress coping ability) หมายถึง ความพยายามที่
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค หรือความเครียดของนักศึกษา ด้วยการใช้วิธีระงับ
บรรเทา หรือขจัดสิ่งที่เป็นปัญหา หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียด เพื่อให้สภาวการณ์ดังกล่าวกลับสู่ความเป็นปกติ
โดยวัดด้วยแบบวัดที่นามาจาก Bhanthumnavin and Vanindananda (2008)
ผลการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา พบว่ า ตั ว แปรที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั บ กลุ่ ม ตั ว แปรจิ ต ลั ก ษณะเดิ ม ในงานวิ จั ย นี้ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมที่ พึงปรารถนา ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา เช่น การ
ประเมิ น แก่ น แห่ ง ตน และแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤธิ์ กั บ พฤติ ก รรมป้ อ งกั น การรั บ และแพร่ โ รคในสถานที่ ส าธารณะ
(Praneetvatakul & Bhanthumnavin, 2018) และมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กั บ พฤติ ก รรมที่
เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น การมีภูมิคุ้มกันทางจิต กับพฤติกรรมพัฒนาตนเองด้านการเรียน (Sirirak, 2012) การ
ประเมินแก่นแห่งตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน (Bualar & Bhanthumnavin,
2018)
กลุ่มตัวแปรสถานการณ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง
การอบรมเลี้ ย งดู แ บบรั ก สนั บ สนุ น และใช้ เ หตุ ผ ล (love and reasoning oriented child rearing
practice) หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาถึงการเลี้ยงดูของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ด้วยความรัก ความเอาใจ
ใส่ สนใจในทุกข์สุข ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้ความใกล้ชิดสนิทสนม ให้ความสาคัญกับตนมากน้อยเพียงใด
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บิดา มารดา หรือผู้ปกครองอธิบายถึงเหตุผลในการส่งเสริมหรือขัดขวางการกระทาของตน และให้รางวัลหรือ
ลงโทษอย่ า งสมเหตุ ส มผลและสม่ าเสมอหรื อ ไม่ โดยวั ด ด้ ว ยแบบวั ด ที่ น ามาจาก Bhanthumnavin and
Vanindananda (1993)
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (family support) หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาถึงการได้รับความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลจากทางครอบครัวใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ เช่น การให้ความรักความห่วงใย การให้
กาลังใจ 2) ด้านสารสนเทศ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน และ 3) ด้านวัตถุ เช่น การ
ช่วยเหลือด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน เพื่อเอื้ออานวยให้นักศึกษาเกิดการปรับตัวในเรียน วัดด้วยแบบวัดที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น และบางส่วนนามาจาก Nurash (2014) และ Tangcharoen (2011)
การเห็นแบบอย่างที่ดีจากรุ่นพี่ (good role model from senior student) หมายถึง การที่นักศึกษาได้
เห็นแบบอย่างที่ดีในการปรับตัวในการเรียนจากนักศึกษารุ่นพี่ ซึ่งทาให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
เหล่านั้น และส่งผลต่อพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการปรับตัวในการเรียน วัดด้วยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
การได้รับอิทธิพลจากเพื่อนในทางที่ดี (good peer influence) หมายถึง การได้รับรู้หรือเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมที่ดีของเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับ การปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา ซึ่งสามารถส่งอิทธิพลต่อตัวนักศึกษา
จนเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบพฤติกรรมที่ดีต่างๆ ดังกล่าว โดยเล็งเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อตนเอง
โดยวัดด้วยแบบวัดที่นามาจากแบบวัดของ Tasee (2008) และ Magjaroen (2011)
จากการศึกษา พบว่า ตัวแปรที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวแปรสถานการณ์ในงานวิจัยนี้ มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา เช่น การเห็นแบบอย่างพฤติกรรม
ป้องกันการรับและแพร่โรคในชีวิตประจาวันจากคนรอบข้าง กับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรคในสถานที่
สาธารณะ (Praneetvatakul & Bhanthumnavin, 2018) อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (Komanee, Leesattrupai, & Vanno, 2017) และมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น การสนับสนุน ด้านการเรียนจากผู้ปกครอง กับ
พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนเรียน (Jhermpun, 2002) การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล และการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนหรือรุ่นพี่ กับพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน (Bualar & Bhanthumnavin, 2018)
การมีแบบอย่างจากเพื่อน กับพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (Magjaroen, 2011)
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน (favorable attitude towards learning) หมายถึง การมีความรู้เชิงประเมินค่า
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ส่งผลให้นักศึกษามีความพอใจในการเรี ยน และมีความ
พร้อมที่จะมีพฤติกรรมต่างๆ ที่ส่ งเสริม การเรียน โดยวัดด้วยแบบวัด ของ Bhanthumnavin and Makanong
(2004) แบบวัดของ Magjaroen (2011) และแบบวัดบางส่วนผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
ลั ก ษณะมุ่ ง อนาคตควบคุ ม ตนต่ อ การปรั บ ตั ว ในการเรี ย น (future orientation and self-control in
adaptive learning) หมายถึง การที่นักศึกษามีพฤติกรรมมุ่งอนาคต โดยมีความสามารถในการคาดการณ์ไกลถึง
อนาคตที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง สามารถคาดการณ์ถึงผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและคิดหาวิธีป้องกันได้ และมี
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พฤติกรรมควบคุม ตน โดยสามารถบังคับ ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้การกระทาของตนเองมีค วาม
เหมาะสมและเกิดผลที่พึงประสงค์ สามารถอดได้รอได้โดยไม่คิดเปลี่ยนใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือเพื่อให้เกิด
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน และเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง ส่งผลให้สามารถคงอยู่ใน
ระบบการเรียนและสาเร็จในการเรียนตามหลักสูตรได้ วัดด้วยแบบวัดที่บางส่วนได้นามา และบางส่วนได้ปรับจาก
แบบวัดของ Bhanthumnavin and Vanindananda (1993) และ Bhanthumnavin (2015) เพื่อให้เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่าง และแบบวัดบางส่วนผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (perceived behavioral control
in adaptive learning) หมายถึง การรับรู้ของนักศึกษาว่าพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนเป็นการกระทาที่ง่าย
หรือยาก ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์ การคาดการณ์ เกี่ยวกั บปัจจัยที่เอื้ออานวยหรือปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อพฤติกรรมนั้น และมีความเชื่อว่าตนจะสามารถควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ซึ่งมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยวัดด้วยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ตัวแปรที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ในงานวิจัย
นี้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมที่ พึงปรารถนา ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา เช่น
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรคในชีวิตประจาวัน และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรคในชีวิตประจาวัน กับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรคในสถานที่
สาธารณะ (Praneetvatakul & Bhanthumnavin, 2018) และมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กั บ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน กับพฤติกรรมจด
จ่อใส่ใจในการเรียน (Bualar & Bhanthumnavin, 2018) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม กับ
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะเข้าเรียน (Ajzen & Madden, 1986)
ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง ประกอบด้วย ข้อคาถามที่เกี่ยวข้องกับ เพศ เกรดเฉลี่ย และคณะ
จากการประมวลเอกสารงานวิจัย พบว่า เพศ เกรดเฉลี่ย และคณะ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
กับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา เช่น เกรดเฉลี่ย และสาขาวิชาที่เรียน กับพฤติกรรม
การซื้ อ สิ น ค้ า อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ (Tangchitprattanar, Bhanthumnavin, Bhanthumnavin, & Pimthong,
2019) และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น เพศ และเกรดเฉลี่ย
กับพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียน (Bualar & Bhanthumnavin, 2018)
สมมติฐานการวิจัย
ตัวทานายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ ร่วมกับตัวทานายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ รวม 10
ตัวแปร สามารถทานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี
ในกลุ่มรวมหรือกลุ่มย่อย อย่างน้อย 1 กลุ่ม ได้มากกว่าตัวทานายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว อย่างน้อย 5%
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากรูปแบบทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยมและการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย สามารถสร้างกรอบ
แนวคิดได้ดังภาพประกอบ 1
จิตลักษณะตามสถานการณ์

จิตลักษณะเดิม

1. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
2. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่อการ
ปรับตัวในการเรียน
3. การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนเรียน

1. การประเมินแก่นแห่งตน
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
3. ความสามารถในการจัดการกับปัญหา
และความเครียด

สถานการณ์
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ
ใช้เหตุผล
2. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
3. การเห็นแบบอย่างที่ดีจากรุ่นพี่
4. การได้รับอิทธิพลจากเพื่อนในทางที่ดี

พฤติกรรมการตัดสินใจ
ในการเรียนด้วยตนเอง

ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
เพศ เกรดเฉลี่ย คณะ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดและความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ คัดเลือกนักศึกษาปี
2 จากมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดย
ค านวณจากตั ว แปรในการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง 4 ประเภท ได้ แ ก่ 1) จ านวนมหาวิ ท ยาลั ย 3 แห่ ง 2) จ านวนคณะ
มหาวิทยาลัยละ 3 คณะ 3) จานวนสาขาวิชา คณะละ 4 สาขา และ 4) จานวนนักศึกษา สาขาวิชาละ 16-18 คน
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยเก็บข้อมูลได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้จริงจานวน 636 คน แบ่งลักษณะ
ชีวสังคมและภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 1) เพศ ได้แก่ ชาย 166 คน (ร้อยละ 26.1) และหญิง 470 คน (ร้อย
ละ 73.9) 2) เกรดเฉลี่ย ใช้ค่ามัธยฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเกรดเฉลี่ยเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยต่า (ไม่
เกิน 2.90) 323 คน (ร้อยละ 50.8) และกลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยสู ง (มากกว่า 2.90) 313 คน (ร้อยละ 49.2) และ 3)
คณะ ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 179 คน (ร้อยละ 28.1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 231 คน (ร้อย
ละ 36.3) และคณะวิทยาการจัดการ 226 คน (ร้อยละ 35.5)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบวัดมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย”
ประกอบด้วย 11 แบบวัด ผู้ตอบที่ได้คะแนนในแต่ละแบบวัดใดมาก เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามแบบวัดนั้นมาก และ
2) แบบวัดกลุ่มตัวแปรอิสระชั้นรองด้านชีวสังคมและภูมิหลัง โดยทั้งหมดเป็นการให้ผู้ตอบรายงานตนเอง และได้
ทดสอบคุณภาพแบบวัดกับนักศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 120 คน นามาวิเคราะห์คุณภาพ
รายข้ อ โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ 2 ประเภท ได้ แ ก่ 1) การวิ เ คราะห์ ค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ ( item
discrimination: t-Ratio) และ 2) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
ของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้นรวมอยู่ (Item-Total Correlation: r) จากนั้น ทาการวิเคราะห์อ งค์ประกอบเชิงยืนยัน
(confirmatory factor analysis) เพื่อหาความเที่ยงตรง (construct validity) ดังตาราง 1
ตาราง 1
คุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปรในงานวิจัย
ตัว
แปร

จานวน
ข้อ

พิสัยค่า t

พิสัยค่า r

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12
12
15
12
20
15
12
15
15
14
15

5.35-9.18
2.79-9.80
2.14-6.48
2.05-9.37
3.27-8.87
2.98-8.82
3.63-9.63
3.86-8.49
2.67-6.91
3.70-8.49
3.55-8.57

0.31-0.66
0.11-0.57
0.16-0.44
0.12-0.52
0.25-0.78
0.25-0.67
0.26-0.65
0.21-0.64
0.20-0.51
0.28-0.57
0.27-0.61

ค่าความ
เชื่อมั่น
(α)
.83
.66
.69
.71
.90
.84
.86
.83
.79
.82
.86

ค่า 2

df

60.57
48.85
93.61
60.57
182.90
101.61
54.74
91.64
95.99
81.12
94.41

46
35
76
48
156
81
45
78
79
70
77

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
P-value RMSEA
CFI
(p>.05)
(≤.06)
(≥.95)
.07
.05
.97
.06
.06
.96
.08
.04
.95
.10
.05
.96
.07
.08
.98
.06
.05
.97
.15
.04
.98
.14
.04
.98
.09
.04
.95
.17
.04
.97
.09
.04
.97

TLI
(≥.95)
.95
.92
.93
.94
.97
.96
.97
.97
.94
.97
.96

SRMR
(≤.08)
.06
.07
.08
.08
.06
.06
.04
.06
.07
.08
.06

ตัวแปร: 1. พฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง* 2. การประเมินแก่นแห่งตน 3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4. ความสามารถใน
การจัดการกับปัญหาและความเครียด 5. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 6. การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว 7. การเห็นแบบอย่างที่ดีจากรุ่นพี่* 8. การได้รับอิทธิพลจากเพื่อนในทางที่ดี 9. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
10. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่อการปรับตัวในการเรียน 11. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน*
หมายเหตุ: *เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ **ในงานวิจัยนี้ให้ความสาคัญกับค่า t มากกว่าค่า r โดยเกณฑ์การคัดเลือกข้อ
คือ ค่า t ≥ 2.00 และค่า r ≥ 0.20; การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ใช้เกณฑ์ผ่าน 3 ใน 5 เกณฑ์ขึ้นไปโดยเฉพาะ
เมือ่ ค่า 2 ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

ผลการวิจัย
ผลการทานายพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง โดยใช้จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และ
จิตลักษณะตามสถานการณ์เป็นตัวทานาย เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองมา
ดาเนินการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบรวมและแบบเป็นขั้น (ตาราง 2) ในกลุ่มรวม พบว่า ตัวทานายชุด 3 ที่
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)
Vol.12 No.1, January 2020

ISSN 2228-9453(Print) 2651-2319 (Online) | 83

รวมตัวแปรทั้งหมด 10 ตัวแปร จากตัวทานายชุด 1 จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 7 ตัวแปร และตัวทานายชุด 2
จิตลักษณะตามสถานการณ์ 3 ตัวแปร สามารถทานายพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองได้ ร้อยละ
30.70 โดยมีตัวทานายสาคัญเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่อการปรับตัวในการเรียน ความสามารถ
ในการจัดการกับปัญหาและความเครียด และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (β = .18, .15, .14, .10 และ .10 ตามลาดับ )
ส่วนในกลุ่มย่อย พบว่า กลุ่มที่ตัวทานายชุด 3 สามารถทานายได้มากที่สุดคือ กลุ่มนักศึกษาชาย ทานายได้ ร้อยละ
42.3 โดยมีลาดับตัวทานายที่สาคัญ คือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่อการปรับตัวในการเรียน และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล (β =
.41, .20 และ .17 ตามลาดับ ) รองลงมา คือ กลุ่มนักศึกษาคณะวิท ยาการจัดการ ทานายได้ ร้อยละ 34.6 โดยมี
ลาดับตัวทานายที่สาคัญ คือ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียน และความสามารถในการจัดการกับปัญหาและความเครียด (β = .26, .24 และ .17 ตามลาดับ)
ตาราง 2
ผลการท านายพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเอง โดยใช้ จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม สถานการณ์ และจิ ต ลั ก ษณะตาม
สถานการณ์เป็นตัวทานาย
กลุ่ม
รวม
เพศชาย
เพศหญิง
เกรดเฉลี่ยต่า
เกรดเฉลี่ยสูง
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ

จานวน
คน
636
166
470
323
313
179
231
226

ชุด 1 จิตลักษณะเดิมและ
สถานการณ์ (1-7)

ชุด 2 จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ (8-10)

ชุด 3 รวมตัวแปรทั้งหมด (1-10)

%
ทานาย

ตัว
ทานาย

ค่าเบต้า (Beta)

%
ทานาย

ตัว
ทานาย

ค่าเบต้า
(Beta)

%
ทานาย

ตัวทานาย

ค่าเบต้า (Beta)

22.7
31.5
20.9
22.4
19.5
24.8
21.9
26.0

2,1,3,4
4,1,2
2,1
2,1,3
2,4
1,2
2,7
2,3

.27,.13,.11,.09
.27,.25,.19
.36,.14
.28,.16,.13
.35,.15
.31,.22
.33,.20
.28,.27

28.40
38.70
25.60
26.70
25.10
26.10
25.40
31.80

10,9,8
10,9
8,9,10
8,10,9
10,9
8,10
9,10
8,10

.23,.19,.19
.44,.25
.21,.21,.15
.23,.20,.16
.28,.27
.28,.28
.30,.24
.31,.30

30.70
42.30
28.30
29.30
27.40
33.80
29.30
34.60

10,8,9,3,2
10,9,4
9,2,8
8,10,2
10,9,3
8,1,7,10
9,2,10
8,10,3

.18,.15,.14,.10,.10
.41,.20,.17
.20,.19,.19
.25,.20,.17
.25,.24,.13
.32,.23,-.18,.17
.23,.21,.18
.26,.24,.17

%
ทานาย
ความ
แตกต่าง
2.3
3.6
2.7
2.6
2.3
7.7*
3.9
2.8

หมายเหตุ: ค่าเบต้าทุกตัวมีนัยสาคัญที่ .05 และ *มีเปอร์เซ็นต์แตกต่างตั้งแต่ ร้อยละ 5.0 ขึ้นไป
ตัวทานาย 1. การประเมินแก่นแห่งตน
6. การเห็นแบบอย่างที่ดีจากรุ่นพี่
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
7. การได้รับอิทธิพลจากเพื่อนในทางที่ดี
3. ความสามารถในการจัดการกับปัญหาและความเครียด
8. ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
4. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล
9. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่อการปรับตัวในการเรียน
5. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
10. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองในการ
เรียน ตามเพศ เกรดเฉลี่ย และคณะ เพื่อแสวงหากลุ่มเสี่ยง จากตาราง 3 พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจในการ
เรียนด้วยตนเองแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว เพียง 2 ตัวแปร ได้แก่ เกรดเฉลี่ย และคณะ เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี้ พบว่า กลุ่มนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสูงมีพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

84 | ISSN 2228-9453 (Print) 2651-2319 (Online)

Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)
Vol.12 No.1, January 2020

ด้วยตนเองมากกว่ากลุ่ มนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยต่า (คะแนนเฉลี่ย = 52.82 และ 49.32 ตามลาดับ) และไม่พบว่า
คะแนนพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบสองทางและสามทาง
ตาราง 3
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง ตามเพศ เกรด
เฉลี่ย และคณะ
ตัวแปร

จานว
นคน

พฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วย
636
ตนเอง
หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01 และ ***p < .001

ค่า F
เพศ
(ก)
1.40

เกรดเฉลี่ย
(ข)
14.22***

คณะ
(ค)
4.59*

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

0.58

1.17

0.67

0.53

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ (ตาราง 4) เพื่อแสวงหากลุ่มเสี่ยง พบว่า มีคู่ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ 2 คู่ คือ 1) ในกลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วย
ตนเองมากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และ 2) ในกลุ่ม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
พฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองมากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ตาราง 4
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรีพิจารณา
ตามคณะ
คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ

จานวนคน
179
231
226

ค่าเฉลี่ย
52.81
52.01
49.91

รหัส
1
2
3

2
0.8

3
2.9*
2.1*
-

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญที่.05

อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุ่มย่อย
1 กลุ่มคือ กลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ตาราง 2) โดยตัวทานายชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ พบว่า
การประเมินแก่นแห่งตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวทานายที่สาคัญเรียงตามลาดับ สามารถทานายพฤติกรรม
การตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองได้ ร้อยละ 24.80 ส่วนตัวทานายชุดที่ 2 จิตลักษณะตามสถานการณ์ พบว่า
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน เป็นตัวทานาย
ที่สาคัญเรียงตามลาดับ สามารถทานายพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองได้ ร้อยละ 26.10 และตัว
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ทานายชุดที่ 3 จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
การประเมินแก่นแห่งตน การได้รับอิทธิพลจากเพื่อนในทางที่ดี และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียน เป็นตัวทานายที่สาคัญเรียงตามลาดับ สามารถทานายพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียน
ด้วยตนเองได้ ร้อยละ 33.80 ดังนั้น ตัวท านายชุดที่ 3 สามารถทานายได้มากกว่าตั ว ทานายชุ ดที่ 1 หรือ 2
ตามลาพังได้ ร้อยละ 7.70
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในชุดที่ 3 พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน เป็นตัวทานายที่มีความสาคัญเป็นอันดับ
แรกในการทานายพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองในกลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมีค่าเบต้า
เท่ากับ .32 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Charoenmitsakul (2009) ที่พบว่า เจตคติต่อการแสวงหาความรู้
เป็นตัวทานายที่มีความสาคัญเป็นอันดับแรกในการทานายพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของนักเรียน ผลการศึกษา
ของ Amonsak (2013) ที่พบว่า เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นตัวทานายที่มีความสาคัญเป็นอันดับแรกในการ
ทานายพฤติกรรมแสวงหาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และผลการศึกษาของ Jhermpun (2002) ที่พบว่า ทัศนคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นตัวทานายที่มีความสาคัญเป็นอันดับแรกในการทานายพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนในกลุ่มรวม และพฤติกรรมหลังเรียนในกลุ่มรวม และผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับทฤษฎีการ
กระท าด้ ว ยเหตุ ผ ล (theory of reasoned action) ของ Ajzen and Fishbien (1980) นั่ น คื อ ทั ศ นคติ เ ป็ น
องค์ประกอบสาคัญที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคล
นอกจากนี้ยังพบว่า การประเมินแก่นแห่งตน เป็นตัวทานายที่มีความสาคัญเป็นอันดับรองลงมา ในกลุ่ม
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมีค่าเบต้าเท่ากับ .23 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Supasamut (2015) ที่พบว่า
การประเมินแก่นแห่งตน เป็นตัวทานายที่มีความสาคัญเป็นอันดับรองลงมา ในการทานายพฤติกรรมการบริการบน
เครื่องบิน ในกลุ่มพนักงานอายุมาก และผลการศึกษาของ Potiratchatangkoon (2015) ที่พบว่า การประเมิน
แก่นแห่งตน เป็นตัวทานายที่มีความสาคัญเป็นอันดับรองลงมา ในการทานายพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติด้านการ
บริโภค ในกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทที่อายุมาก และผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า การประเมินแก่นแห่งตนมี
ความสาคัญ อย่างมากกับพฤติกรรมที่ พึงปรารถนา เช่น พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ตามแนวคิดของ
Kammeyer-Mueller, Judge, and Scott (2009)
และในกลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร์ยังมีตัวทานายที่สาคัญอีก คือ การได้รับอิทธิพลจากเพื่อนในทางที่ดี
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน มีค่า เบต้าเท่ากับ .18 และ .17
ตามลาดับ ซึ่งตัวทานายทั้งหมดนี้เป็นตัวแปรที่มาจากกลุ่มจิตลักษณะเดิม กลุ่มสถานการณ์ และกลุ่มจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ ดังนั้น ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนแนวคิดรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม
ในส่วนการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากสมมติฐาน เพื่อแสวงหากลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้องพฤติกรรมการ
ตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองนั้น ได้สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง และการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe′ โดยใช้ เพศ เกรดเฉลี่ย และคณะ เป็นตัวแปรอิสระ เพื่อหากลุ่มเสี่ยง
คือ นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองในปริมาณน้อย ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่า
และกลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Bualar and Bhanthumnavin (2018)
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ที่ พ บว่ า กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ มี เ กรดเฉลี่ ย ต่ า เป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งที่ มี พ ฤติ ก รรมจดจ่ อ ใส่ ใ จในการเรี ย นน้ อ ย และ
Tangchitprattanar, Bhanthumnavin, Bhanthumnavin, and Pimthong (2019) ที่พบว่า กลุ่มนักศึกษาที่มี
เกรดเฉลี่ยต่า และกลุ่มนักศึกษาสายบริหารธุรกิจ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างมีวิจารณญาณน้อย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ สามารถเสนอแนะแนวทางในการนาผลวิจัยไปใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง ด้วยปัจจัยปกป้องที่ได้จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ดังนี้
1) ในกลุ่มรวมนั้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเองให้มากขึ้น
สิ่งแรกที่ควรพัฒนาได้แก่ ต้องให้นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
มากขึ้น เช่น นักศึกษาต้องรับรู้ว่าอะไรคือปัจจัยที่เอื้ออานวยหรือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใน
การเรียนด้วยตนเอง ลาดับต่อมาคือ ต้องให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมากขึ้น เช่น นักศึกษาต้องเกิด
ความรู้เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับการเรียนว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และต้องให้นักศึกษามีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
ต่อการปรับตัวในการเรียนมากขึ้น เช่น นักศึกษาต้องสามารถบังคับควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้เกิด
พฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง ทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการส่งผลให้นักศึกษาสามารถคงอยู่
ในระบบการเรียนและสาเร็จในการเรียนตามหลักสูตรได้
2) นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมการตัดสินใจใน
การเรียนด้วยตนเองมากขึ้น ได้แก่ (1) กลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่า ควรพัฒนาด้านทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ (2) กลุ่มนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ควรพัฒนาด้านทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน และความสามารถในการจัดการกับปัญหาและความเครียด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) เนื่องจากงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ ซึ่งยังไม่ได้ดาเนินการพิสูจน์เพื่อยืนยันถึง
ความเป็ น สาเหตุ แ ละผลที่ แ ท้ จ ริ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการปรั บ ตั ว ในการเรี ย น ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ควรดาเนินการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของผลการวิจัยเรื่องนี้
2) เนื่องจากงานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปริญญาตรีในการประเมินตนเองเพียงแหล่งเดียว ข้อมูลที่
ได้จึงอาจมีความสัมพันธ์กันมากกว่าความเป็นจริง ดังนั้น ในโอกาสต่อไปจึงควรมีการวัดผลตัวแปรแบบสังเกต
และ/หรือการรายงานจากผู้อื่นร่วมด้วย เช่น อาจารย์ รุ่นพี่ ผู้ปกครอง เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น
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