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การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด

ปตตานี ปการศึกษา  2547  จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ ตัวแปรดานสวนตัว  ไดแก เพศ การ

วางเปาหมายในการเรียน บุคลิกภาพ นิสัยทางการเรียน  ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ตัว

แปรดานครอบครัว ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ

นักเรียน  การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย และตัวแปร

ดานสิ่งแวดลอมในการเรียน ไดแก ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน  สัมพันธภาพระหวาง

นักเรียนกับครู  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่กําลังเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอ

โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี  ปการศึกษา 2547 จํานวน 245 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก 

แบบสอบถามตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ   

เพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษา พบวา 

1. ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 9 ตัวแปร ไดแก เพศ

หญิง (X2) บุคลิกภาพ (X6) นิสัยทางการเรียน (X7) ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (X8) ความ

คาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน(X9)  การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย (X10) ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน (X11) สัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับครู (X12) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X13) 

2. ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางลบกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี 1 ตัวแปร คือ เพศชาย 

(X1) 



3. ตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนย

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย มี 3 ตัวแปร ได แกการวางเปาหมายในการเรียน เรียนเพื่อรู(X3)เรียน

เพื่อหวังผลตอบแทน หรือถูกบังคับ  (X4)  และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X5)   

4.ตัวแปรที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวชิาพระพุทธศาสนาของนกัเรียนศูนยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 มี 5 ตัวแปร โดยเรียงลาํดับจากตัว

แปรที่สงผลมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก สัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกับครู (X12) ความคาดหวังของ

ผูปกครองที่มตีอนักเรียน (X9) นิสัยทางการเรียน (X7) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X13) และ

การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนทีศู่นยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย (X10) ซึ่งตัวแปรทัง้ 5 นี้  

สามารถรวมกนัอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา ไดรอยละ 62.3    

5. สมการที่สามารถพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนําคาสัมประสิทธิ์การถดถอย

ของตัวพยากรณมาเขียนสมการไดดังนี้  

5.1 สมการพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ในรูปคะแนนดิบ ไดแก 

         Ŷ =  .143 + .258 X12 + .142 X9 + .187 X7 +.219 X13 + .152 X10  

5.2 สมการพยากรณแรงจูงใจในการเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา ของนักเรียนศนูยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ ์จังหวัดปตตานี ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก 

  Z  =  .281 X12 + .149 X9 + .158 X7 +.232 X13 + .160 X10 
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 The purposes of this research were to study variables related to motivation in 

Learning Buddhism of Students at the Buddhist Sunday School of Wat Changhai in Amphoe 

Kokpho, Changwat Pattani in academic year 2004 and to determine the significantly impact 

of variables of personal data : gender , goal setting , personality,  learning habit  and 

attitude learning  Buddhism.  Variables of family : economic status , parental expectation 

and parental support. students at the Buddhist Sunday School.  Variables of school 

environment : learning atmosphere, student – teacher relationships, and student – peer  

relationship and motivation  

 The samples of 245 were students at the Buddhist Sunday School of Wat Changhai 

in Amphoe Kokpho, Changwat Pattani in academic year 2004 were drawn by stratified 

random sampling from the population. The research instrument was the variables related to 

motivation in Learning Buddhism of Students at the Buddhist Sunday School questionnaires. 

The data  was analyzed by  The Pearson Product Moment Correlation Coefficient and 

Stepwise Multiple Regression Analysis . 

 The results were as follows : 

 1. There were significantly positive correlation among  9 variables ;  female (X2) 

personality(X6), learning habit (X7), attitude learning Buddhism (X8), parental expectation (X9)  

, parental support. students at the Buddhist Sunday School (X10), learning atmosphere (X11), 

student – teacher  relationships (X12), student – peer  relationships (X13) and motivation  

 at .01 level. 

 2. There were significantly nagative correlation between  1 variables ; male (X1) and 

motivation at .01 level. 

  3. There were no significantly correlation among  3 variables ; goal setting of 

learning goal  (X3) ,  performance goal (X4), economic status(X5)  and motivation 



 

4. There were 5  variables Related to Motivation in Learning Buddhism of Students at 

the Buddhist Sunday School of Wat Changhai in Amphoe Kokpho, Changwat Pattani , 

ranking from the most to the least affecter variables were student – teacher relationships 

(X12), parental expectation(X9), learning habit (X7) , student – peer relationship (X13) , parental 

support. students at the Buddhist Sunday School (X10) at .01 level. These variables could 

predicted to the motivation in Learning Buddhism of Students at the Buddhist Sunday 

School about percentage 62.3    

 5. The significantly predicted equation of the motivation in learning Buddhism of 

students at the Buddhist Sunday School level  were as follows : 

5.1 In term of raw scores were : 

Ŷ =  .143 + .258 X12 + .142 X9 + .187 X7 +.219 X13 + .152 X10 
5.2 In term of standard scores. 

Z  =  .281 X12 + .149 X9 + .158 X7 +.232 X13 + .160 X10 
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ประกาศคุณปูการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของ ผูชวยศาสตราจารยพรรณรัตน 

พลอยเลื่อมแสง ประธานควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารยเวธนี กรีทอง กรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ รองศาสตราจารยชูชีพ ออนโคกสูง และผูชวยศาสตราจารยพรหมธิดา แสนคําเครือ  

กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเพิ่มเติม เพื่อสอบปากเปลาปริญญานิพนธ  ที่ใหคําปรึกษาแนวคิด และ

ขอเสนอแนะ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยดีตลอดมา จึงขอเจริญพรขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

 ขอเจริญพรขอบคุณอาจารยวิไลลักษณ พงษโสภา ผูชวยศาสตราจารยพรหมธิดา แสนคําเครือ  

และอาจารย ดร.พาสนา จลุรัตน ทีก่รุณาใหคําแนะนําและเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมอืใน

การวิจยัครั้งนี ้

 ขอขอบพระคุณมูลนิธิสมเด็จหลวงพอทวด วัดชางให และพระครูสังฆรักษสายันต จนฺทสโร 

เจาอาวาสวัดชางให ที่อนุเคราะหทุนการศึกษา  พระมหาชนิศร ชนวีโร และเพื่อนสหธรรมิกวัดชางให ที่

ใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย ประชากรสวนใหญของประเทศมากกวา รอยละ 

90 นับถือพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนาจึงเปนมรดกสําคัญของชาวไทย จนเปนที่รูจักในสายตา

ชาวตางประเทศวาเมืองไทยเปนเมืองแหงผากาสาวพัตร คือพระพุทธศาสนาอยูคูชาติไทยมานาน 

สังคมไทยจึงมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง จนไมสามารถแยกออกจากวถิชีวีติประจาํวนั

ได พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอบุคคล สังคม และวัฒนธรรม ของไทยเปนอยางมาก เปนสถาบันหลัก 

ใน ๓ สถาบัน ของชาติ ควบคูกับสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย (พระเทพเวที. 2536 : 1) 

 พระพุทธศาสนาเปนแหลงคําสอนและระบบจริยธรรมที่ซึมซาบแผไปทั่ว และหยั่งรากฝงลึกลง

ในพื้นฐานของสังคมไทย  แมจะมีปจจัยแปลกใหมจากภายนอกเขามาปะปนสงผลอยูบาง  แตระบบ

ศีลธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็ยังคงสืบทอดอยางหนาแนนในรากฐานทางวัฒนธรรม

ไทย  การที่สังคมไทยยอมรับพระพุทธศาสนาและนับถือสืบทอดตอกันมา  ก็เพราะมีความเชื่อในพระ

ปรีชาญาณขององคพระสัมมาพระพุทธเจา วาไดทรงคนพบสัจธรรมและทรงสั่งสอนระบบจริยธรรมที่

ถูกตองแทจริงตามสัจธรรมนั้น  จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาจึงติดตอสัมพันธกับจริยธรรมใน

วัฒนธรรมไทย  ในฐานะที่เนื้อหาสวนสําคัญของวัฒนธรรมไทย คําสอนความเชื่อและการปฏิบัติเนื่อง

ดวยพระพุทธศาสนา ซึ่งปรากฏใหเห็นในศิลปวัฒนธรรมทุกดาน ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี 

สถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี  ภาษา และวรรณคดี ฉะนั้นการที่จะอยูปฏิบัติตัวใน

สังคมไทยสวนใหญใหเปนไปไดดวยดี จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเรียนรูอะไรๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  

แมคนตางชาติก็ยังถือวาการศึกษาพระพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับคนไทยและสังคมไทย  (พระราชวรมุนี. 2533 : 1- 7 ) 

 การศึกษาพระพุทธศาสนาจึงเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับคนไทย คือพระพุทธศาสนาเปนเรื่อง

ที่คนไทยจะตองรู ในฐานะเปนสถาบันสังคม  อยางนอยก็ในฐานะที่เปนการรูจักเรื่องราวของประเทศ

ตนหรือส่ิงทีมีอยูในสังคมทั่วไปของตน ทานเจาคุณพระราชวรมุนี (2533 : 76 - 80 ) กลาววา ควรจัด

การศึกษาใหคนไทยสวนใหญได ศึกษาพระพุทธศาสนา  ดวยเหตุที่คนไทยสวนใหญซึ่ง เปน

พุทธศาสนิกชน ควรมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติถูกตองตอศาสนาที่ตนนับถือ  คนทุกคนที่อยูใน

สังคมไทย ควรเรียนรูพระพุทธศาสนาในฐานะที่เปนรากฐานวัฒนธรรมของสังคมไทย เปนสถาบันใหญ 

และเปนสภาพแวดลอมของสังคมไทย เพื่อดําเนินชีวิตและทํางาน หรือทําหนาที่ที่เปนสวนรวมของตน 

ในการพัฒนาสังคมไทยไดอยางประสานกลมกลืน และไดผลดี และ สังคมไทยอาศัยพระพุทธศาสนา 



   
2  

เปนแหลงคําสอนจริยธรรม และไดยอมรับระบบจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเปนมาตรฐานที่

ยึดถือปฏิบัติตามตลอดมา คนไทยจึงควรเรียนรูพุทธจริยธรรม เพื่อนํามาใชในการพัฒนาชีวิตพัฒนา

สังคมใหบรรลุประโยชนและสันติสุข   

จากความสําคัญดังกลาว  องคกรตางๆที่เกี่ยวของจึงหันกลับมาใหความสําคัญกับการศึกษา

พระพุทธศาสนาใหจริงจังมากยิ่งขึ้น  ตามแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) วางเจตนารมณ

สูงสุดไวให คนไทย มีความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีวิถีชีวิตที่ดีงาม เปนคนดี คนเกง มีความสุข อยู

รวมกันใน สังคมไทย ที่มีความเขมแข็ง มีดุลยภาพ สามารถรักษาสืบสานเอกลักษณวัฒนธรรมความ

เปนไทย อยางกาวทันวิทยาการและเทาทันโลก  ซึ่งสอดคลองกับหลักการทางพระพุทธศาสนาที่มุง

พัฒนาตัวผูเรียนใหสมบูรณตามศักยภาพของแตละคน  เพราะตัวแทของการศึกษา คือการพัฒนาตน

โดยมีการพัฒนาปญญาเปนแกนกลาง ปจจุบันจึงมีการใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา

พระพุทธศาสนาสําหรับเยาชนนักเรียน นักศึกษามากขึ้นในระบบการศึกษาปกติ  นอกจากนี้ยังมีการ

สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยที่แตละวัดจัดขึ้นตามกําลังความสามารถ  ทั้งการสอนธรรม

ศึกษา ตลอดถึงการจัดใหมีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยข้ึน  

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยนั้นเปนสถาบันสอนพระพุทธศาสนาที่ต้ังขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค  เพื่อฝกอบรมเยาวชนทั้งชายหญิงใหเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี เปนพลเมืองที่ดีของ

ประเทศชาติ เปนผูประพฤติชอบตามหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา และดํารงม่ันในวัฒนธรรม

ประจําชาติ โดยจัดใหมีการเรียนการสอนขึ้นโดยมีพระสงฆสวนใหญเปนผูบริหารและจัดการ (กรมการ

ศาสนา. 2535 : 7 ) ในการจัดการศึกษานั้นบางศูนยจัดเรียนในภาคเชาบางศูนยจัดเรียนในภาคบาย 

บางศูนยอาจจะจัดเรียนทั้งภาคเชาและบาย โดยใชอาคารเรียนของโรงเรียนประจําหรือใชสถานที่ของ

วัด ครูผูสอนมีทั้งพระสงฆและฆราวาส การจัดการศึกษาในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จะ

เปนการสงเสริมใหเยาวชนไดรับความรูในทางพระพุทธศาสนา เปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม ไมประพฤติ

ในทางที่สรางความเดือดรอนใหกับสังคม สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เปนผูใหญที่ดี

มีคุณภาพและมีคุณธรรม  โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อใหทราบถึงประวัติและเห็นคุณคาของ

พระพุทธศาสนาในฐานะที่เปนศาสนาประจําชาติ  เขาใจและมีความเห็นที่ถูกตองตามหลักคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา  รูจักงดเวนในสิ่งผิดและถือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองดีงามของสังคมไทย  ปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมเสริมสรางทัศนคติและคานิยมที่ดีตอสังคมไทย  และใหองคกรทองถิ่นและชุมชนมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตามชุมชนตองการ (กรมการศาสนา. 2537 :  24) 

การศึกษาเปนสวนเสริมเพิ่มพูนใหเกิดความเจริญงอกงามทุกทางในตัวบุคคล คนที่ไดรับ

การศึกษาดี  ยอมมีความเจริญงอกงามขึ้นทั้งทางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม การจะถายทอด

คุณธรรมความดีงามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา จําตองอาศัยกระบวนการศึกษา ดวยเหตุที่การศึกษา
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เปนรูปแบบการถายทอดกระบวนการทางวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้น  เพื่อที่จะฝกฝนพัฒนามนุษยใหมี

ศักยภาพมากที่สุด  การถายทอดที่ดีตองนําเขาเขาสูธรรมะใหได เพื่อเปนการชวยขัดเกลาอุปนิสัย 

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม พัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหคิดเปน ทําเปน แกไขปญหาได ควรลด ละ เลิก 

อบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด เพื่อใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเปนกําลังสําคัญของ

ประเทศชาติ ใหจรรโลงไวในความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  การที่เยาวชน

จะเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาตามรูปแบบที่กลาวมาจึงตองอาศัย ความสมัครใจของเยาวชนแตละ

คน และการสนับสนุนของผูปกครองสวนหนึ่งเปนหลัก  ดวยเห็นความสําคัญดังที่กลาวมา  ทางวัดชาง

ใหซึ่งมีศักยภาพเพียงพอสามารถที่จะจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาใหแกเยาวชนได  จึงไดจัดตั้งศูนย

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยข้ึน  ซึ่งมีนักเรียนสมัครเขาเรียนมากพอสมควร แตส่ิงที่จะบงบอกวา

การจัดการศึกษาดังกลาวประสบความสําเร็จหรือไม  มิไดข้ึนอยูกับจํานวนผูเรียนเพียงอยางเดียว แต

ข้ึนอยูกับความสําเร็จของผูเรียนตางหากวาสามารถเกิดการเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาก

นอยเพียงใด  และปจจัยที่จะดัชนีบงชี้ถึงความสําเร็จในการเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่

สําคัญประการหนึ่งคือแรงจูงใจ 

แรงจูงใจคือพลังทางจิตซึ่งเปนภาวะภายในที่กระตุน (Arouses)กําหนดทิศทาง(Directsc)และ

คงสภาพ(Maintain)พฤติกรรม เพื่อใหบรรลุจุดประสงคหรือเปาหมายที่วางไว (ประสาท  อิศรปรีดา. 

2538 : 300 ; อางอิงจาก Woof and Hodgetts . 1993) เปนพฤติกรรมที่มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ 

คือ เปนพฤติกรรมที่เกิดจากพลังหรือตัวกระตุน พลังนี้อาจเปนพลังอันเนื่องจากความตองการทางกาย 

หรือทางใจก็ได  เปนพฤติกรรมที่มีเปาหมาย ( Goal ) มีทิศทาง (Direction) ชัดเจน และเปนพฤติกรรม

ที่มีความมุงมั่น(Persist) หรือมีความเพียรที่จะไปสูความสําเร็จหรือเปาหมายที่กําหนด ดังที่พระธรรม

ปฎก (2544 : 80) กลาวไววา เมื่อคนเราจะทํากิจกรรมหรือพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งก็ตองมี

แรงจูงใจ เขามามีสวนรวมดวย ถาแรงจูงใจผิดก็ทําใหเดินทางผิด ถาแรงจูงใจถูก ก็เดินหนาไปในการ

พัฒนา  แรงจูงใจแบบแรกที่พบทั่วไป คือ  ความตองการเสพบริโภค ตองการเอาสิ่งตางๆ มาบํารุง

บําเรอสนองความตองการ อยางนี้เรียกวาอยูดวยตัณหา  แรงจูงใจแบบที่ 2 คือ ความใฝรูใฝสรางสรรค

จะทําอะไรก็ไมมุงแคความสนุกสนานบันเทิง แตมุงหาความรูที่จะทําใหเกิดความดีงาม มีคุณคา เปน

ประโยชน คนตองมีแรงจูงใจใฝรู ใฝสรางสรรค  ใฝรูคือใฝความจริง และใฝความดีงามดวย สวนใฝ

สรางสรรค คือตองการทําสิ่งดีงามใหเกิดขึ้น  เพราะในกระบวนการเรียนรู แรงจูงใจมีสวนสําคัญพอๆ

กับทักษะทางปญญาที่จะทําใหประสบความสําเร็จในชีวิต สาเหตุที่แรงจูงใจมีความสําคัญมาก  ก็

เพราะเมื่อบุคคลอยูในสิ่งแวดลอม เชน หองเรียน จะมีความแตกตางในเชิงความสามารถไมมาก  แต

จะแตกตางกันมากในเรื่องของแรงจูงใจ  แรงจูงใจนี้เปนตัวแปรสําคัญของความสําเร็จ (อารี สัณหฉวี.  

2545 : 85 ;  อางอิงจาก  Sternberg and Grigovenko . 1993 )  แรงจูงใจคงเทียบไดกับหลักธรรมทาง
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พระพุทธศาสนาประการหนึ่ง คือ ฉันทะ  ซึ่งเปนหลักธรรมขอแรกในอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนคุณธรรมที่

นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย ดวยเหตุนี้การจะทราบวามีตัวแปรใดบางที่จะทําใหนักเรียนเกิด

ฉันทะในการเรียน ก็จะเปนประโยชนอยางมาก  ทําใหสามารถจัดกระบวนการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุดได 

จากประสบการณที่ผูวิจัยเคยสอนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางใหมาเปน

เวลาถึง 4 ปไดสังเกตพบวา นักเรียนไมคอยเอาใจใสตอการเรียน  ไมมีการเตรียมตัวกอนมาเรียนถาม

อะไรก็ไมคอยตอบ  ส่ังงานก็ไมใหความรวมมือ พูดคุยกันในหองเรียน  ออกจากหองเรียนทันทีเมื่อมี

โอกาส และจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี โดยการสัมภาษณอาจารยผูสอนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนพระภิกษุจํานวน 5 รูป และคฤหัสถจํานวน 2 

คน โดยถามวาในการเรียนการสอน   นักเรียนมีพฤติกรรมดานการเรียนอยางไรบาง ผลการสัมภาษณ

พบวา นักเรียนมีปญหาในการเรียน คือ ไมต้ังใจเรียน พูดคุยหยอกลอกัน ชอบแหยเพื่อน ไมรวมมือใน

การทํากิจกรรม ด้ือ ไมคอยสงงานที่ไดรับมอบหมาย  ถามคําถามนอยมาก สวนใหญไมเคยถามคาํถาม

เลย เมื่ออาจารยถามก็ไมยอมตอบ      

ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดสํารวจปญหาในการเรียนของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

วัดชางให  จํานวน 285 คน  โดยใหนักเรียนตอบคําถามปลายเปดจํานวน 2 ขอ  

คําถามขอที่ 1 ถามวา  นักเรียนมีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับการเรียน  ผลการศึกษาพบวา

นักเรียนไมสนุกในการเรียน จํานวน 90 คน คิดเปน  รอยละ  31.58  เบื่อหนายตอการเรียน จํานวน 75 

คน คิดเปน รอยละ  26.31 ไมพอใจอาจารย จํานวน 54 คน คิดเปน รอยละ  18.95  ทอแท จํานวน 42 

คน คิดเปน  รอยละ  14.74   งวงนอน จํานวน 24 คน คิดเปน รอยละ 8.42    

คําถามขอที่ 2 ถามวา อะไรเปนสาเหตุทําใหนักเรียนรูสึกเกี่ยวกับการเรียนเชนนั้น ผล

การศึกษาพบวา เวลาไมเขาใจไมกลาถามครู จํานวน  123 คน คิดเปน รอยละ  43.16  ไมเตรียมตัว

วางแผนกอนเรียน  จํานวน 51 คน คิดเปน รอยละ  17.89 ไมต้ังใจเรียนเวลาครูสอน จํานวน  44 คน 

คิดเปนรอยละ 15.44 ขาดความอุตสาหะในการเรียน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ  13.33  และขี้

เกียจอานหนังสือหรือทําการบาน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ  10.18   

 จากการสํารวจเบื้องตนนี้สรุปไดวา นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี มีพฤติกรรมที่มีแรงจูงใจในการเรียนนอย  เนื่องจากมีพฤติกรรมไมเอา

ใจใสตอการเรียน ไมต้ังใจเรียนในขณะอาจารยสอน  ชอบพูดคุยกันเองและแหยเพื่อน ข้ีเกียจอาน

หนังสือ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวมาสอดคลองกับที่  เพราพรรณ  เปลี่ยนภู (2542 : 319) กลาวไววา 

คุณลักษณะของผูมีแรงจูงใจตํ่า คือ ไมต้ังใจเรียนเวลาครูสอน เขาหองเรียนสายโดยไมมีเหตุผล ออก
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จากหองเรียนทันทีเมื่อมีโอกาส  ไมเตรียมตัววางแผนกอนเรียน  ทํางานที่ไดรับมอบหมายไมสําเร็จ 

หรือสงงานชาเปนสวนใหญ  ไมรวมกิจกรรมขณะเรียน ไมสนใจการสอนไมจดงานขี้เกียจอานหนังสือ

หรือทําการบาน   ลอกงานจากเพื่อนเมื่อถูกบังคับใหสงงาน อานหนังสืออานเลน วาดรูป หรือเลนเกม 

เมื่อถูกบังคับใหอยูในหองเรียน  ใชเวลาวางไมเปนระบบ มีทัศนคติและคานิยมในการเรียนที่ไมแนนอน  

ตรงขามกับผูที่มีแรงจูงใจในการเรียนสูง ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ คือมีความปรารถนาที่จะประสบ

ความสําเร็จในการเรียน มุงหาความรูที่จะทําใหเกิดความดีงาม มีคุณคา เปนประโยชน มีเปาประสงค 

และกําหนดไวตรงกับความสามารถของตนเอง มีความทะเยอทะยานทางการเรียน  กระตือรือรน

ทางการเรียน  มีความรับผิดชอบตอตนเองทางการเรียน และมีการวางแผนทางการเรียน 

จากคํากลาวของทานเจาคุณพระธรรมปฎก (2544)ในพระธรรมเทศนาชุดตามพระใหมไป

เรียนธรรม ที่วา“การที่จะดูวาเด็กจะมีความตั้งใจในการเรียนหรือไมตองดูที่แรงจูงใจที่อยูเบื้องหลัง” 

แรงจูงใจในการเรียนมีความสําคัญในการเรียนรูเปนอยางยิ่ง  หากนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนนอย

ยอมทําใหการเรียนการสอนไมประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่ทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยวัดชางใหวางไว  แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนนาจะมาจากความสนใจ

ที่มีตอการเรียน  ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของนักเรียน ความเอาใจใสของครอบครัว  ตลอดถึงรูปแบบการ

เรียนการสอน ลวนนาจะสงผลถึงแรงจูงในการเรียนพระพุทธศาสนาของนักเรียนทั้งสิ้น 

 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา

ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี  

 
ความมุงหมายในการศึกษาคนควา 

 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมใน

การเรียน กับแรงจูงในในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี  

2. เพื่อศึกษาตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในการเรียนที่สงผลตอ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี  

3. เพื่อสรางสมการพยากรณของแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน ศูนย

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี  
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการวางนโยบายสําหรับ

ผูบริหาร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา และผูปกครองในการปลูกฝงสงเสริมใหนักเรียนมีแรงจูงใจ

ในการเรียน ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนและในการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

1.  ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนที่กําลังเรียนในศูนยศึกษาพระพทุธศาสนา

วันอาทิตยวัดชางให  อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ปการศึกษา 2547  จํานวน 490 คน  เปนนักเรียน

ชาย  238 คน เปนนักเรียนหญิง   252 คน 

2.  กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้  เปนนักเรียนที่กําลังเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ปการศึกษา 2547  จํานวน 245

คน เปนนักเรียนชาย 119 คน เปนนักเรียนหญิง 126  คนที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ของยามาเน  

(Yamane.  1976  :  886 - 887)   ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random Sampling) จาก

ประชากร โดยใชเพศเปนชั้น (Strata)    

3.  ตัวแปรที่ใชในศึกษา 
3.1 ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ แบงออกเปน  3  ดาน ดังนี้ 

  3.1.1 ตัวแปรดานสวนตัว  ไดแก 
   3.1.1.1  เพศ 

       3.1.1.2  การวางเปาหมายในการเรียน 

        3.1.1.3  บุคลิกภาพ 

        3.1.1.4  นิสัยทางการเรียน 

        3.1.1.5  ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 3.1.2 ตัวแปรดานครอบครัว  ไดแก 
        3.1.2.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

        3.1.2.2 ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน  

3.1.2.3 การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษา 

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
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3.1.3 ตัวแปรดานสิ่งแวดลอมในการเรียน  ไดแก  
       3.1.3.1 ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน 

        3.1.3.2 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 

        3.1.3.3 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก  แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  หมายถึง ความปรารถนาของนักเรียนที่จะ

ประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มุงหาความรูที่จะทําใหเกิดความดีงาม มีคุณคา 

เปนประโยชน มีแรงจูงใจใฝรู ใฝสรางสรรค  ใฝรูคือใฝความจริง และใฝความดีงาม สวนใฝสรางสรรค 

คือตองการทําสิ่งดีงามใหเกิดขึ้น มีความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควร   

2.  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  หมายถึง  ส่ิงที่มีผลตอ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 

ซึ่งแบงออกเปน 3  ดานไดแก  ดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอมในการเรียน ดัง

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

     2.1 ตัวแปรดานสวนตัว หมายถึง ลักษณะเฉพาะและลักษณะโดยทั่วไปของนักเรียน ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

  2.1.1 เพศ หมายถึง นักเรียนชาย และนักเรียนหญิง 

2.1.2 การวางเปาหมายในการเรียน หมายถึง การตั้งเปาประสงคในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให  จําแนกเปน 2 ประเภท 

คือ  

2.1.2.1 เรียนเพื่อรู  เปาหมายของผูเรียนในลักษณะนี้ คือตองการเรียนเพื่อให

ไดรับความรูความเขาใจในวิชาพระพุทธศาสนา 

2.1.2.2 เรียนเพื่อหวังผลตอบแทน หรือถูกบังคับ เปาหมายของผูเรียนในลักษณะ

นี้ คือเรียนเพื่อตองการไดรับรางวัล คะแนน คําชม การยอมรับ หรือถูกบังคับใหมาเรียน เรียนเพื่อไม

ตองการถูกทําโทษหรือไมไดรับการยอมรับ  

  2.1.3 บุคลิกภาพ หมายถึงการแสดงออกของนักเรียนที่ตอบสนองตอสถานการณ

ตางๆ ในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของนักเรียน ในการวิจัยครั้งนี้แบงตามแบบสํารวจการ

กระทํากิจกรรมของเจนกินส  (Jenkins’  Activity  Survey)  จําแนกเปน 2 ประเภท คือ 
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          2.1.3.1  บุคลิกภาพแบบเอ ไดแก บุคคลที่รักความกาวหนา มีความกระตือรือรน

ในการเรียน  มีความเพียรพยายามที่จะฟนฝาอุปสรรค เพื่อประสบความสําเร็จในการเรียน 

          2.1.3.2 บุคลิกภาพแบบบี ไดแก บุคคลที่มีลักษณะเฉื่อยชา ไมมีความ

กระตือรือรนในการเรียน ไมชอบฟนฝาอุปสรรคเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.1.4  นิสัยทางการเรียน  หมายถึง การกระทําของนักเรียนที่ทําอยูเปนประจํา

เกี่ยวกับเร่ืองการเรียน ไดแก การแบงเวลาในการเรียน การทบทวนบทเรียน การเขาชั้นเรียนตามเวลา 

การทํางานที่ไดรับมอบหมาย การตั้งใจเรียน  

  2.1.5 ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา หมายถึง ความคิด ความรูสึก และ

แนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางใหที่มีตอการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

2.1.5.1 ทัศนคติดานความคิด หมายถึง  ความเขาใจวิชาพระพุทธศาสนาของ

นักเรียน ไดแกการเห็นคุณคาและประโยชนที่ไดรับจากการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

2.1.5.2 ทัศนคติดานความรู สึก หมายถึง ความชอบ ความพอใจ ความ

สนุกสนาน ตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา การเรียนการสอน และตอพระอาจารยและอาจารยผูสอน 

2.1.5.3 ทัศนคติดานแนวโนมในการแสดงพฤติกรรม หมายถึง ความตั้งใจเรียน 

ความกระตือรือรน กลาแสดงออก มีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้น และซักถามเมื่อสงสัย 

    2.2 ตัวแปรดานครอบครัว หมายถึง  สภาพการณตางๆที่เกี่ยวกับผูปกครองและนักเรียน 

ความสัมพันธของนักเรียนกับผูปกครอง ไดแกฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความคาดหวังของ

ผูปกครองที่มีตอตัวนักเรียน  และการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.2.1 ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง รายไดของบิดามารดาหรือผูปกครอง 

ที่ไดนับรวมกันเปนรายเดือน  

  2.2.2 ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอตัวนักเรียน  หมายถึง  การรับรูของนักเรียน

ที่มีตอความคิดความรูสึกของผูปกครองที่มีคาดหวังตอนักเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมดานการเรียน ผล

การเรียนที่ต้ังไวสําหรับนักเรียน  ตองการใหนักเรียนประสบความสําเร็จ ประพฤติดี มีกิริยามารยาท

งดงาม 

2.2.3 การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

หมายถึงลักษณะพฤติกรรมที่บิดามารดา หรือผูปกครองใหการสนับสนุนตอนักเรียนดานการเรียน ที่

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ไดแก การเอาใจใสตอการเรียนของนักเรียน ใหความรวมมือใน

การทํากิจกรรมทางการเรียนที่ทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจัดขึ้น สงเสริมใหนักเรียน
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ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหความรู และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน    

     2.3  ตัวแปรดานสิ่งแวดลอมในการเรียน หมายถึง สภาพการณทางการเรียนทั้งในและนอก

หองเรียนทีมีผลตอนักเรียน ไดแก ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหวาง

นักเรียนกับครู และ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  2.3.1 ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน ไดแก 

          2.3.1.1 สถานที่เรียน ไดแก การถายเทอากาศภายในหองเรียน ความเปน

ระเบียบเรียบรอยภายในหองเรียน  ขนาดของหองเรียนเมื่อเทียบกับปริมาณของนักเรียน บริเวณ

หองเรียนปราศจากสิ่งรบกวนตางๆ เชน เสียง กลิ่น เปนตน 

          2.3.1.2 สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนไดแก ปริมาณของสื่ออุปกรณการเรียน

การสอนเมื่อเทียบกับจํานวนนักเรียน ความทันสมัย คุณภาพการใชงาน 

  2.3.2 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู หมายถึง การปฏิบัติตนของครูที่มีตอ

นักเรียน  และการปฏิบัติตนของนักเรียนที่มีตอครูทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดี

ตอกัน  ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

          2.3.2.1 การปฏิบัติตนของครูตอนักเรียน ไดแก การใหความรัก ความเอาใจใส

ตอนักเรียน ยอมรับความคิดเห็น ใหความเปนกันเอง  และดูแลใหคําปรึกษากับนักเรียนอยางใกลชิด 

   2.3.2.2 การปฏิบัติตนของนักเรียนตอครู ไดแก การตั้งใจเรียน ขอคําแนะนํา

ซักถามเมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียน การใหความเคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครู   

  2.3.3 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน หมายถึงพฤติกรรมที่นักเรียนและเพื่อน

ปฏิบัติตอกันดานการเรียนทั้งในและนอกหองเรียน ไดแก การชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันดานการ

เรียน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดานการเรียน การหวงใยใกลชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน การทํา

กิจกรรมตางๆ รวมกันในกลุมเพื่อนเพื่อใหเกิดความสําเร็จดานการเรียน 

 3. วิชาพระพุทธศาสนา หมายถึง วิชาที่ทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางใหจัด

สอน ไดแก ธรรมะ พุทธประวัติ และ ศาสนพิธี   

4. ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย หมายถึง หนวยเผยแพรศีลธรรมทางพระพทุธศาสนา

ที่วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหนวยงานของรัฐไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลงใหการศึกษาอบรม

ปลูกฝงศีลธรรมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแกเด็กและเยาวชนมีชื่อยอวา " ศพอ”  
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

 
                            ตัวแปรอิสระ                        ต ัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. ดานครอบครัว 
   2.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว 

   2.2  ความคาดหวงัของผูปกครอง

ที่มีตอนกัเรียน  

    2.3  การสนับสนนุของผูปกครอง

ตอการเรียนทีศู่นยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตย 

1. ดานสวนตัว   
     1.1 เพศ 

     1.2  การวางเปาหมายในการ

เรียน 

     1.3 บุคลิกภาพ 

     1.4 นิสัยทางการเรียน 

     1 .5 ทัศนคติตอการเรียน วิชา

พระพุทธศาสนา 

3.ดานสิง่แวดลอมในการเรียน  
    3.1  ลักษณะทางกายภาพของ

การเรียนการสอน 

     3.2  สัมพนัธภาพระหวาง

นักเรียนกับครู 

     3.3   สัมพนัธภาพระหวาง

นักเรียนกับเพือ่น 

 

 
 
 
 

 
 

แรงงจูงใจในการเรยีนวชิา
พระพุทธศาสนา 
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สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
1. ตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในการเรียนมีความสัมพันธกับ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี  

2. ตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในการเรียน ที่สงผลตอแรงจูงใจใน

การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคก

โพธิ์ จังหวัดปตตานี  

 

 

 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของไวเปนลําดับดังนี ้

1. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับแรงจูงใจในการเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา 

1.1  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

1.2  งานวิจยัที่เกีย่วของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

2. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับตัวแปรที่ศึกษาคนควา 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาคนควา 

2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาคนควา 

3. เอกสารที่เกีย่วของกับศูนยศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 

 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 1.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

1.1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
ประสาท  อิศรปรีดา (2541 : 334) แรงจูงใจ หมายถึง พลังทางจิตซึ่งเปนภาวะภายในที่

กระตุน กําหนดทิศทาง  และคงสภาพพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคหรือเปาหมาย  แรงจูงใจที่

ปรากฏมักเปนผลรวมระหวางคุณลักษณะ (Traints) และภาวะเหตุการณแวดลอม (States) 

พงษพันธ  พงษโสภา (2542 : 138)ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา เปนกระบวนการที่

อินทรียถูกกระตุนจากสิ่งเราใหมีพฤติกรรมมุงไปสูจุดมุงหมายปลายทาง ถาแรงจูงใจมีมากพฤติกรรมก็

จะมากดวย 

อารี  พันธมณี (2546 : 269) กลาววา  แรงจูงใจ (Motive) หมายถึงภาวะใดๆ ก็ตามที่

กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา สวนการจูงใจ (Motivation) หมายถึงการนําปจจัยตางๆ ที่เปน

แรงจูงใจมาผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรือเงื่อนไขที่

ตองการ  ปจจัยตางๆที่นํามาอาจเปนเครื่องลอ รางวัล  การลงโทษ การทําใหเกิดการตื่นตัว รวมทั้งให

เกิดความคาดหวัง 

อิงลิช แอนด อิงลิช ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2533 : 289 ; อางอิงจาก  English  

and English. 1970) ไดใหความหมายของแรงจูงใจแยกเปน 3 ลักษณะดังนี้ 

    1. เปนตัวแปรที่อยูภายใน ที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรม คนเรามีพลังที่จะแสดง

พฤติกรรมตามธรรมชาติ เปนเรื่องสัญชาตญาณ 
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2. เปนกระบวนการเฉพาะอยางเชิงทฤษฎี  ที่กระตุนใหเกิดการสงตอ หลังตอบสนองตอ

ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  โดยทําใหการตอบสนองนั้นเดนกวาการตอบสนองอื่นๆในสถานการณเดียวกัน เปนเรื่อง

ของแรงขับซึ่งเปนตัวกระตุนใหคนแสดงพฤติกรรม 

 3. เปนกิจกรรมซึ่งคนนํามากระตุนใหบุคคลอื่นทําในสิ่งที่ตนตองการ เชน การใช

แรงจูงใจของครูมีประสิทธิภาพทําใหแรงจูงใจในการเรียนของเด็กสูงขึ้น เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการ

เสริมแรง 

โลเวล  (สุวัฒน  วัฒนวงศ. 2533 : 102 ; อางอิงจาก Lovell.  1980 : 109) กลาววา 

แรงจูงใจเปนกระบวนการที่ชักนําโนมนาว ใหบุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อตอบสนองความ

ตองการบางประการใหบรรลุผลสําเร็จได 

บราวน (Brown. 1980 : 112 – 113 ) กลาววา แรงจูงใจเปนความคิด หรือแรงขับที่อยู

ภายใน ซึ่งประกอบไปดวยอารมณ ความปรารถนา ซึ่งเปนเหตุใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งเปน

ปริมาณมากหรือนอยไมเทากัน 

ฮิลการด (Hilgrad. 1983 : 319 – 320 ) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา เปน

องคประกอบที่ไปกระตุนบุคคลใหเกิดพลัง และนําไปสูการกระทํา 

สรุปไดวา แรงจูงใจหมายถึง ส่ิงที่อยูภายในหรือความตองการของบุคคล ที่เปนพลัง

กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม เพื่อตอบสนองความตองการ หรือเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

ดังนั้นพฤติกรรมของมนุษยจึงมีแรงจูงใจเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง หากผูเรียนมีแรงจูงใจ

ในการเรียนก็จะสงผลใหเกิดการเรียนรูที่ดีได 
1.1.2. ความสําคัญของแรงจูงใจ 
สุโท  เจริญสุข (2531 : 17)กลาวถึงความสําคัญของแรงจูงใจไวดังนี้ 

1. เปนตัวการที่กอใหเกิดพลังงานในการแสดงพฤติกรรม 

2. เปนสิ่งเรา ส่ิงกระตุน ใหอินทรียไมอยูนิ่ง 

3. เปนสิ่งซึ่งตองไดรับการเสริมแรงเสมอ 

อารี  พันธมณี (2546 : 182) กลาววา การเรียนรูใดๆก็ตาม ถาผูเรียนมีความรูสึกอยากรู

อยากเรียน มีความเต็มใจ และพรอมที่จะเรียนแลว แสดงวาผูเรียนเกิดแรงจูงใจ ซึ่งจะทําใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 

พระธรรมปฎก (2546 : 96) กลาวไววา เมื่อคนเราจะทํากิจกรรมหรือพฤติกรรมอยางใด

อยางหนึ่งก็ตองมีแรงจูงใจ เขามามีสวนรวมดวย ถาแรงจูงใจผิดก็ทําใหเดินทางผิด ถาแรงจูงใจถูก ก็

เดินหนาไปในการพัฒนา   
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สรุปไดวา แรงจูงใจเปนพลังที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ ซึ่งมีอิทธิพลอยางยิ่งตอ

การเรียนรูเพราะการที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรมไดเต็มความสามารถหรือไม ข้ึนอยูกับวาบุคคลนั้นเตม็

ใจจะทํามากนอยแคไหน ถามีส่ิงจูงใจที่ตรงกับความพอใจของบุคคลนั้นก็จะเปนแรงกระตุนใหบุคคล

เอาใจใสตอการเรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนจึงมีความสาํคญัตอ

การเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง 
1.1.3. ประเภทของแรงจงูใจ  
หทยั ตันหยง (2535 : 134 - 137) ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 กลุม คือ 

1. แรงจูงใจทั่วๆไป แบงออกเปน 4 ประเภทไดแก 

1.1 แรงจูงใจทางรางกาย (Psysiological Motivation) เปนแรงจูงใจที่ทํากิจกรรม

ทางธรรมชาติของรางกาย 

1.2 แรงจูงใจทางสังคม (Social  Motivation) เปนแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอก

และเกิดหลังจากแรงจูงใจภายใน ซึ่งหมายความวามนุษยเราเมื่อเกิดประสบการณจากการสัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอม และสิ่งแวดลอมเปนเงื่อนไขกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ 

1.3 แรงจูงใจบุคคล (Person  Motivation) เปนแรงจูงใจที่เกิดระหวางปฏิสัมพันธ

ระหวางแรงจูงใจทางรางกายและแรงจูงใจทางสังคม 

1.4 แรงจูงใจทางจิตใตสํานึก (Subconscious Motivation) จากทฤษฎีของซิก

มันส ฟรอยด (Sigmund Freud) อธิบายวามนุษยพยายามเก็บส่ิงที่ขัดแยงกับจิตใจฝงลึกอยูใตสํานึก

ในภาวะปกติ แตในภาวะที่เกิดการตอบสนอง จิตใตสํานึกนั้นก็จะถูกกระตุนใหแสดงตัวออกมา 

บางครั้งก็แสดงออกแบบตรงและหลบเลี่ยง (Approach – Avoidance) บางครั้งก็เปนแบบตรงสู

เปาหมาย  (Approach - Approach) และบางครั้งก็มุงหลบเลี่ยงอยางสิ้นเชิง (Avoidance - 

Avoidance) 

2. แรงจูงใจเกี่ยวกับการเรียน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

2.1 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic  Motivation) เปนปฏิกิริยาทางสังคม หรือ

ส่ิงแวดลอมในการเรียน เกิดจากการใชส่ือตางๆ เชน วาจา การอธิบาย บทบาทสมมติ เกม เพลง เปน

ตน 

2.2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic  Motivation ) เปนปฏิกิริยาของแรงจูงใจทาง

รางกายและบุคคลที่เกิดจากความสนใจ ความตองการ เจตคติ รสนิยม เปนตน 

อารี  พันธมณี (2546 : 270) กลาววาการจูงใจแบงออกเปน 2 ลักษณะ 

1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic  Motivation ) เปนสภาวะที่บุคคลตองการที่จะกระทํา

หรือเรียนรูบางสิ่งบางอยางดวยเอง ไมตองอาศัยการเรียนรูจากสิ่งเราภายนอก เชน การเรียนเพื่อ
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ตองการความรู ทํางานเพราะตองการความชํานาญ  ซึ่งความตองการหรือความสนใจพิเศษ ตลอดจน

ความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติของแตละบุคคล ที่จะผลักดันใหบุคคลสรางพฤติกรรมข้ึน ซึ่งไดแก ความ

อยากรูอยากเห็น ความสนใจ ความรัก ความศรัทธา เปนตน 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic  Motivation) เปนสภาวะที่บุคคลไดรับการกระตุน

จากสิ่งเราภายนอก เชน ส่ิงของ เกียรติยศ  เงิน ปริญญาบัตร ความกาวหนา รางวัล การชมเชย เปนตน 

ทําใหบุคคลมองเห็นเปาหมาย  จึงเราใหบุคคลเกิดความตองการและแสดงพฤติกรรมมุงสูเปาหมายนั้น 

พรพิมล  จันทรพลับ (2539 : 160 - 170)ไดแบงประเภทของแรงจูงใจออกเปน 4 กลุม คือ 

1. แรงจูงใจตามลักษณะที่แทจริง แบงเปนลักษณะยอยได 3 ประเภท คือ 

1.1 แรงจูงใจทางรางกาย ซึ่งเปนไปเพื่อความอยูรอด เชน ความหิว แรงขับทาง

เพศ ความตองการอากาศ  การพักผอน 

1.2 แรงจูงใจทางสังคม เปนความตองการทางจิตใจ เชน ความคาดหวัง ความสุข 

ความสําเร็จ การมีชื่อเสียงเกียรติยศ 

1.3 แรงจูงใจเกี่ยวกับคุณคาของตนเอง เชน แรงจูงใจเกี่ยวกับความกาวราวทําให

บุคคลปองกันตัวเองหรือทํารายคนอื่น แรงจูงใจใตสํานึกที่พยายามลืมส่ิงที่ไมพอใจแลวเก็บกดไวใน

ความทรงจํา 

2. แรงจูงใจตามลักษณะกิจกรรมที่นําไปสูเปาหมาย คือ ความมุงหมายทางการ

กระทํา แบงได 3 ประเภท คือ 

2.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือ ความปรารถนาที่จะไดรับความสําเร็จในงาน 

2.2 แรงจูงใจใฝสัมพันธ คือ ความปรารถนาของบุคคลที่นําตัวเขารวมในสังคม 

ตองการใหผูอ่ืนรัก เคารพ ยอมรับ มีความรูสึกไมดีตอความโดดเดี่ยว ผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะชอบ

คลุกคลีอยูกับงานที่ทํากันเปนทีม มีความเขาใจและเห็นใจเพื่อนรวมงาน 

2.3 แรงจูงใจใฝอํานาจ คือ ความตองการที่จะมีอํานาจเหนือบุคคลอื่น มักมี

พัฒนาการมาจากความรูสึกตอยต่ํา ผูมีแรงจูงใจใฝอํานาจมักจะชอบถกเถียงโตแยง พอใจที่จะทํางาน

ในลักษณะเปนผูนํา 

3. แรงจูงใจตามลักษณะการเกิด แบงเปน 2 ประเภท คือ 

3.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic  Motivation)  หมายถึง การที่บุคคลมองเห็น

คุณคาของกิจกรรมที่ทําจึงทําดวยความเต็มใจ  ตระหนักวาการบรรลุผลสําเร็จในกิจกรรมนั้นเปน

รางวัลอยูในตัวแลว แรงจูงใจประเภทนี้เกิดจาก ความสนใจที่กระตุนใหเกิดแรงจูงใจนั้น และความ

ตองการที่จะกระตุนใหเกิดแรงจูงใจแลวแสดงพฤติกรรมออกมา 
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3.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic  Motivation) เปนการกระทําที่เกิดจากการหวัง

ผลจากกิจกรรมนั้น ไมไดอยูดวยอุดมคติ มีความผูกพันกับกิจกรรมนั้นนอยมาก จุดมุงหมายการกระทํา

อยูนอกเหนือไปจากตัวกิจกรรม ส่ิงภายนอกที่เปนแรงจูงใจ คือ  

- เปาหมายของการเรียนหรือกิจกรรมใดๆเปนสิ่งกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ 

กระทําพฤติกรรมอยางถูกตองเหมาะสม 

- ความรูเกี่ยวกับความกาวหนา เมื่อบุคคลทราบความกาวหนายอมทํา

ใหเกิดแรงจูงใจและมีกําลังใจที่จะทําสิ่งดีๆเรื่อยไป 

- เครื่องลอ เชน รางวัล การชมเชย การลงโทษ เปนตน 

4. แรงจูงใจตามลักษณะการใช แบงเปน 2 ประเภท คือ 

4.1 แรงจูงใจแบบอิงเกณฑ คือ การจูงใจที่ต้ังไวเปนเกณฑ ถาไดระดับตามเกณฑ 

ก็จะไดรางวัล 

4.2 แรงจูงใจแบบไมอิงเกณฑ คือ การใชเทคนิคทางจิตวิทยาในการจูงใจโดยไมมี

กฎเกณฑต้ังไว 

พงษพันธ  พงษโสภา (2542 : 140) ไดแบงแรงจูงใจไว 3 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจเพื่อความอยูรอด (Survival Motivation) เปนแรงจูงใจที่ชวยใหสามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดแรงจูงใจนี้มักจะสัมพันธกับส่ิงเบื้องตนที่คนเราตองการในชีวิต เชน อาหาร น้ํา อากาศ 

เปนตน 

2. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูใน

สังคม อาจไดรับอิทธิพลโดยตรงจากสิ่งเราที่เปนบุคคล หรือจากวัตถุที่เห็นไดจับตองได หรือจากภาวะ

ทางสังคมที่มองไมเห็นก็ได เชน การมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน การเปนผูนํา การสรางมิตร เปนตน 

3. แรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง (Self  Motivation) แรงจูงใจชนิดนี้เปนแรงจูงใจที่คอนขาง

ซับซอน และเปนสิ่งผลักดันใหคนเราพยายามปรับตัวไปในทางที่ดีข้ึน เชน แรงจูงใจที่เกี่ยวกับ

ความสําเร็จในหนาที่การงาน ความสําเร็จในชีวิตเปนตน 

ฮิลการด (Hilgrad. 1983 : 321 – 322) แบงแรงจูงใจออกเปน 3 ประเภท คือ  

1. แรงจูงใจเพื่อการอยูรอด (The Survival motives) หมายถึงความตองการทางกาย 

(Physiological motives) ซึ่งเปนสิ่งที่จะขาดเสียไมได เชน ความตองการอาหาร ความตองการน้ํา  

ความตองการอุณหภูมิที่เหมาะสม ความตองการพักผอนและทํากิจกรรม  เปนตน 

2. แรงจูงใจทางสังคม (The Social  motives) หมายถึงแรงจูงใจอันเกิดจากความ

ตองการทางสังคม (Social need) ของมนุษยในการเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอื่น ไดแก ความตองการ

ความรัก (Need for Affection ) ความตองการตําแหนงในสังคม (Need for Social Status) ความ
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ตองการทางเพศ (Sex Need) ความตองการเหลานี้กระตุนใหเกิดแรงจูงใจ (Motives) ใหคนเรากระทํา

พฤติกรรมทางสังคม (Social  Behavior) 

3. แรงจูงใจในการอวดตน (Ego – integrative motives) หมายถึงแรงจูงใจอันเกิด

จากความตองการความสําเร็จ (Need for Success) ความตองการปรัชญาชีวิตที่นาพอใจ ความ

ตองการชื่อเสียงเกียรติยศ ความตองการในการสรางและประดิษฐ เพื่อใหเกิดความนับถือตนเอง (Self 

- respect) ซึ่งจะเปนทางใหบุคคลหลีกเลี่ยงจากความรูสึกมีปมดอย (Infriority Complex) และ

ความรูสึกวาตนไมมีคา (Self - depreciation) หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา ตนจะไดรูสึกวาตนมี

ความสามารถ (Sense of Attainment) สวนแรงจูงใจที่เกิดจากความตองการปรัชญาชีวิตที่นาพอใจ 

(Satisfying Philosophies of life)นั้น ก็เพื่อบุคคลจะไดเปนที่นานิยมยกยองของบุคคลอื่นในสังคมดวย 

มอรแกน (Mogan. 1966 : 281)แบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

1. ความตองการผูกพันกับผูอ่ืน (Affiliation Need) เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมจึง

จําเปนตองอยูรวมกับบุคคลอื่น นอกเหนือจากพอแม พี่นอง ความผูกพันนั้นทําใหเกิดความพึงพอใจ

และสบายใจในการที่จะอยูรวมกันหรือทํางานเกี่ยวของกัน เพื่อตอบสนองความตองการในดานตางๆ 

2. ความตองการฐานะ (Status Needs) ในกลุมชนที่อาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก 

การแบงแยกระดับชั้นจะเกิดขึ้นเสมอ คนสวนมากจะพยายามสรางฐานะของตนเองใหทัดเทียมกับคน

อ่ืนๆ ในสังคมเดียวกัน ซึ่งมีไดหลายรูปแบบ เชน อยากไดตําแหนง (Rank) อยากไดเกียรติยศและ

อํานาจ (Prestige and Power) 

สรุปไดวา ประเภทของแรงจูงใจสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบงตามเหตุผล

เบื้องหลังการแสดงออกของพฤติกรรมแยกเปน แรงจูงใจภายในเปนการมองเห็นคุณคาแลวกระทําดวย

ความเต็มใจ เปนแรงจูงใจที่ทําใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งพระพุทธศาสนาเรียกวา

ฉันทะ และแรงจูงใจภายนอกเปนแรงจูงใจที่เกิดจากความตองการซึ่งเกิดจากการเรียนรูการมี

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและสังคม เชน ความตองการความรัก ความสําเร็จ รางวัล เปนตน และแบง

ตามที่มาของแรงจูงใจ ไดแก แรงจูงใจทางรางกาย เปนแรงจูงใจที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด เชน ความหิว 

ความตองการทางเพศ เปนตน  แรงจูงใจทางสังคม เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูทางสังคม เชน 

ความตองการความรัก ความอบอุน การเปนที่ยอมรับเปนตน การทราบประเภทของแรงจูงใจ ทําให

สามารถจัดสรรแรงจูงใจใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนมากที่สุด 
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1.1.4 องคประกอบที่มีผลตอแรงจูงใจ 
อารี พันธมณี (2546 : 282) กลาววา ลักษณะแรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยูกับองคประกอบ

ดังตอไปนี้ 

1. ธรรมชาติของแตละบุคคล ทุกคนมีธรรมชาติของตนแตกตางกับคนอื่น คือมี

ลักษณะเปนเอกลักษณของตน ซึ่งประกอบดวย 

1.1 แรงขับ แรงขับของบุคคลจัดวาเปนพื้นฐานเบื้องตนของการเกิดพฤติกรรม 

แรงขับเปนสภาวะที่เกิดจากความไมสมดุลภายในรางกายของมนุษย ซึ่งแรงขับเกิดขึ้นไดจากลักษณะ 

2 ประการ คือ 

1.1.1 แรงขับที่เกิดขึ้นจากภายในรางกาย เชน ความหิว ความกระหาย 

1.1.2 แรงขับที่เกิดขึ้นจากภายนอกรางกาย เชน การไดรับความเจ็บปวดจาก

ส่ิงเราภายนอก สภาวะความกดดันจนทําใหบุคคลเกิดความตึงเครียด 

1.2 ความวิตกกังวล  ความวิตกกังวลจะมีผลตอการเรียนรู หรือการกระทํา

พฤติกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มีความวิตกกังวลใจสูงมาก กลุมที่มีความวิตกกังวลใจนอย

ควรไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา สวนกลุมที่มีความวิตกกังวลใจสูงแมจะไมไดรับการกระตุนจากสิ่งเราก็

ไมทําใหเกิดการเรียนรูส่ิงตางๆได 

2. สถานการณตางๆในสิ่งแวดลอม สถานการณตางๆในแตละสิ่งแวดลอมยอมจะ

สงผลทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจไดแตกตางกันไป ลักษณะสถานการณตางๆที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ 

2.1 การแขงขัน หมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่ตองการเอาชนะผูอ่ืน หรือตองการ

ทําใหตนมีสภาพการณที่ดีข้ึน ลักษณะการแขงขันจะมีลักษณะที่สําคัญ 2 ลักษณะ คือ 

2.1.1 การแขงขันกับตนเอง เปนการแขงขันที่ทําใหตนดีข้ึนดวยความเต็มใจ

และความตองการของตนเองไมมีผูใดมาบังคับบัญชาใหเกิดพฤติกรรม 

2.1.2 การแขงขันกับบุคคลอื่น เปนความตองการที่จะเอาชนะ ตองการให

ตนเองอยูเหนือบุคคลอื่น และมักทําทุกวิถีทางใหตนเปนผูชนะอยูเสมอ 

2.2 ความรวมมือ หมายถึง แรงจูงใจที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับแรงผลักดัน

ทางสังคมเปนลักษณะของการมีพฤติกรรมแบบประนีประนอม 

2.3 การตั้งเปาหมาย หมายถึง การที่บุคคลไดมีการตั้งเปาหมายไวในชีวิตอยางใด

อยางหนึ่ง ซึ่งเปนผลทําใหบุคคลมีความพยายามที่จะทําสิ่งตางๆใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไว 

ลักษณะการตั้งเปาหมายมี 2 ลักษณะ คือ 

2.3.1 เปาหมายรวม เปนเปาหมายที่มักจะมีเปาหมายยอยๆอื่นๆเขามา

เกี่ยวของ 
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2.3.2 เปาหมายระยะไกล เปนเปาหมายที่ต้ังขึ้นเพื่อจุดหมายใดจุดหมายหนึง่

โดยเฉพาะ การตั้งเปาหมายระยะไกลนี้จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางสมองพอสมควร 

2.4 การตั้งความทะเยอทะยาน เปนการตั้งเปาหมายสูงไว หรือการเกิดความ

ทะเยอทะยานจะเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมขึ้น แตถาบุคคลตั้งความทะเยอทะยานไวสูงเกิน

ความสามารถของตนเอง จะทําใหเกิดความลมเหลวไดงาย ทําใหเกิดความทอถอยตองานนั้น หรือถา

ต้ังไวตํ่ากวาความสามารถของตนเองก็ทําใหไมมีแรงจูงใจพอที่จะกระทําพฤติกรรมตางๆตอไป 

3. ความเขมของแรงจูงใจ โดยปกติแลว ลักษณะความเขมของแรงจูงใจในแตละคน

ยอมมีความแตกตางกัน และขึ้นอยูกับลักษณะตอไปนี้ 

3.1 การเสริมแรง หมายถึงการสงเสริมใหบุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่

เกิดขึ้นแลวใหมีความคงทนถาวร หรือเกิดชาๆ การเสริมแรงมี 2 ลักษณะ คือ 

3.1.1 การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การทําใหอินทรียไดรับส่ิงเราแลวเกิด

ความพอใจ เชน การใหรางวัล การยกยองชมเชย เปนตน 

3.1.2 การเสริมแรงทางลบ หมายถึง การที่อินทรียถูกนําสิ่งเราที่ไมพอใจ

ออกไปแลวทําใหอินทรียเกิดความพอใจ  

3.2 ความสนใจ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด การที่บุคคลจะกระทํา

พฤติกรรมใดๆไดดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับระดับความสนใจของบุคคลนั้น  

สรุปไดวา องคประกอบที่สําคัญของแรงจูงใจคือธรรมชาติของแตละบุคคลสถานการณ

ตางๆในสิ่งแวดลอม และความเขมของแรงจูงใจ ซึ่งสงผลถึงพฤติกรรมและการเรียนรูของแตละบุคคล

ใหแตกตางกันไปดวย 
1.1.5 การสรางแรงจูงใจในการเรียน 
พงษพันธ  พงษโสภา (2542 : 140) ไดเสนอวิธีสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนไวดังนี้ 

1. ครูควรศึกษาความตองการของเด็กแตละวัย และจัดเนื้อหาวิชาใหสนองความ

ตองการของเด็ก เนื้อหาที่สอนควรเกี่ยวของกับชีวิตจริงและมีความหมายสําหรับเด็ก 

2. กอนเริ่มบทเรียน ครูควรมีวิธีนําเขาสูบทเรียนเพื่อดึงความสนใจและบอกใหเด็ก

ทราบถึงจุดมุงหมายของการเรียน 

3. ควรฝกหัดเด็กใหเร่ิมวางเปาหมายในการเรียนสําหรับตนเอง เพราะคนที่เรียนหรือ

ทํางานอยางมีเปาหมายจะกระทําดวยความตั้งใจ 

4. ในบรรยากาศของการเรียนการสอน ควรมีการไตถาม มีการอภิปราย และทํางาน

รวมกันเปนกลุมยอย เพื่อใหเด็กเกิดความกระตือรือรน มีการรับฟงและทําความเขาใจยอมรับซึ่งกัน

และกัน 
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5. ใชวิธีการเสริมแรง(Reinforcement) ตามความเหมาะสมและความจําเปน เพื่อให

เด็กมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และบางครั้งอาจลบพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา เพราะรางวัล การ

ชมเชย การยิ้ม การเอาใจใส นับวาเปนวิธีที่มีอิทธิพลตอเด็กเปนอยางมาก 

6. ใชการทดสอบ (Test) การทดสอบจะเปนวิธีกระตุนใหเด็กเอาใจใสตอบทเรียน และ

มีความตื่นตัวตอการเรียนอยูตลอดเวลา 

7. ใหทราบผลการทดสอบอยางทันทวงที เด็กจะทราบวาสิ่งที่ไดเรียนไปนั้นเด็กเขาใจ

เพียงใด มีส่ิงใดที่ตองปรับปรุงแกไข  

8. การพานักเรียนออกไปทัศนะศึกษาหรือการเชิญวิทยาการภายนอกมาใหความรู จะ

เปนแนวทางหนึ่งที่กระตุนความสนใจของเด็กไดเปนอยางดี 

9. การสอนหรือการมอบหมายกิจกรรมใหเด็กปฏิบัติ และติดตามผลจนเด็กทํางานนั้น

สําเร็จ นับเปนสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนการสอนของครู เพราะความสําเร็จที่เกิดขึ้นในเด็กแตละครั้ง 

จะเปนแรงกระตุนใหเด็กเกิดกําลังใจในการเรียนรูในคราวตอไป 

อารี พันธมณี (2546 : 288) ไดกลาวไววา เนื่องจากแรงจูงใจมีผลตอพฤติกรรมการเรียนรู

ของผูเรียน ครูจึงควรสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมที่สงผลตอการเรียนรูมากที่สุด โดยสรางแรงจูงใจให

เกิดแกเด็กไดดังนี้ 

1. การชมเชยและตําหนิ 

2. การทดสอบบอยครั้ง ผลคะแนนจากการสอบจะเปนสิ่งจูงใจ และมีความหมายตอ

ผูเรียนเปนอยางมาก และการทดสอบบอยครั้งจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

3. การคนควาหาความรูดวยตนเอง ครูควรสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหา

ความรูดวยตนเอง ดวยการเสนอแนะ หรือกําหนดหัวขอใหผูเรียนเกิดความสนใจใครรู เพื่อใหผูเรียนได

ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองมากขึ้น 

4. ต้ังรางวัลสําหรับงานที่มอบหมาย เพื่อยั่วยุใหผูเรียนเกิดความพยายามมากขึ้น 

5. เชื่อมโยงบทเรียนใหมกับส่ิงที่เรียนรูมากอน จะทําใหเกิดการเรียนรูไดงายและ

ชัดเจนขึ้น อันจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะคาดหวังจะไดนําเอาสิ่งที่เรียนไป

ใชประโยชน 

6. เกมและการเลนละคร การสอนที่ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง ทั้งในการเลนเกมและการ

แสดงละคร ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรียน และชวย

ใหเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้นดวย 
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7. สถานการณที่ผูเรียนไมพึงปรารถนา สถานที่ในชั้นเรียนอาจทําใหผูเรียนเบื่อ ไม

พอใจเกิดความขัดแยง ควรขจัดสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการเรียนของผูเรียน 

สุรางค  โควตระกูล (2544 : 180 - 181) ไดเสนอแนวทางการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใน

การเรียนการสอนไวดังนี้ 

1. การปรับปรุงวิธีการสอนของครูโดยตรง 

1.1 ครูควรจัดใหมีบรรยากาศที่ทาทายความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน 

1.2 บอกวัตถุประสงคเฉพาะบทเรียนใหผูเรียนทราบ 

1.3 พยายามใหงานแกผูเรียนตามความสามารถ และใหโอกาสผูเรียนทุกคนมี

ประสบการณเกี่ยวกับความสําเร็จในการเรียนรู  

1.4 พยายามใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และแนะนําใหผูเรียนใชขอมูลยอนกลับ

ชวยปรับปรุงการเรียนใหดียิ่งขึ้น 

1.5 พยายามพบผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อชวยใหผูเรียนวิเคราะหความสําเร็จ

หรือไมสําเร็จในการเรียน 

1.6 บรรยากาศของหองเรียนตองปราศจากการขูเข็ญ ผูเรียนไววางใจครูวาเปนผู

คอยเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนอยูเสมอ 

1.7 ใชหลักการสอนของนักจิตวิทยามนุษยนิยมของมาสโลวที่วา “ผูเรียนจะเกิด

การเรียนรูก็ตอเมื่อความตองการพื้นฐานสมปรารถนา” 

2. การทํางานรวมกับผูเรียนเพื่อสงเสริมแรงจูงใจในการเรียน 

2.1 ชวยผูเรียนตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรูตางๆ 

2.2 ชวยผูเรียนใหรูจักการวางแผนในการทํางานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2.3 ชวยผูเรียนใหรูจักประเมินผลงานที่ทํา และใชขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงการ

ทํางานใหดีข้ึน 

2.4 ชวยผูเรียนวิเคราะหสาเหตุของความสําเร็จหรือไมสําเร็จในการเรียน 

2.5 ชวยผูเรียนใหเห็นคุณคาของความพยายามในการทํางาน 

2.6 ชวยผูเรียนคนพบความสามารถพิเศษของตนในวิชาตางๆ และชวยใหประสบ

ความสําเร็จในการเรียนวิชานั้น 

2.7 ชี้แจงใหผูเรียนเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล เกี่ยวกับการตั้งมาตรฐาน

ความเปนเลิศใหใกลเคียงกับระดับความสามารถของตน 

2.8 ชวยผูเรียนจัดเวลาดูหนังสือ ทําการบานและเตรียมตัวสอบ 

ประสาท อิศรปรีดา (2538 : 330 - 334) เสนอแนวการสรางแรงจูงใจในการเรียนไวดังนี้ 
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  1. การสรางเสริมความเชื่อมั่น ความคาดหวังเชิงบวกแกเด็ก 

1.1 ใหเด็กเริ่มเรียนในสิ่งที่มีความยากในระดับที่เขาสามารถทําได แลวคอยๆ

เลื่อนไปเรียนในสิ่งที่มีความยากขึ้นเปนลําดับ 

1.2 กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียนใหแจมชัด และแนใจวาสามารถสอนใหเด็ก

เกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายนั้นได 

1.3 เนนการเปรียบเทียบกับตนเองมากกวาเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น 

1.4 ส่ือใหเด็กทราบวา ความสามารถในการเรียนเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาและ

ปรับปรุงใหดีข้ึนได 

1.5 เสนอแมแบบหรือแบบฉบับที่ดีแกเด็ก 

2. การใหเด็กเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน 

2.1 ครูควรตระเตรียมกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจของเด็ก 

2.2 การกระตุนความอยากรูอยากเห็น 

2.3 การทําบทเรียนใหสนุก 

2.4 การสอนเนื้อหาที่แปลกใหม และใชวิธีสอนที่หลากหลาย 

2.5 การเนนใหเด็กเห็นวา เนื้อหาที่เรียนในปจจุบันมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ

ชีวิตในอนาคตอยางไร 

2.6 การตระเตรียมรางวัลสําหรับผูเรียน 

3. การชวยใหเด็กเกิดความมุงมั่นและใสใจในสิ่งทีเรียน 

3.1 เปดโอกาสใหเด็กตอบสนองใหมาก 

3.2 เปดโอกาสใหเด็กทําจนเสร็จ 

3.3 หลีกเลี่ยงการใหความสําคัญของคะแนน และไมเนนการแขงขัน 

3.4 สอนกลเม็ดในการเรียนแกเด็ก 

จึงสรุปไดวาการสรางใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในกระบวนการ

เรียนรู เพราะจะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน  ครูมีบทบาทสําคัญในการชวยสรางและ

สงเสริมแรงจูงใจในการเรียน จึงจําเปนตองทราบตัวแปรที่จะสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียน 

แลวนําตัวแปรนั้นมากระตุนใหผูเรียนสนใจในการเรียน ทําใหเกิดความพอใจที่จะเรียนและอยาก

ประสบความสําเร็จในการเรียน 
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1.1.6 หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่นํามาใชสรางแรงจูงใจในการเรียน 
  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะนํามาใชในการสรางแรงจูงใจในการเรียน ไดมี

ดังตอไปนี้ 

  พระราชวรมุนี (2527 : 34) กลาววา อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมที่นําไปสูการทํางานให

สําเร็จ ซึ่งจะนํามาใชในการสรางแรงจูงใจในการเรียน 

1. ฉันทะ ความพอใจ ความรัก ความชอบในงานที่ตนทํา 

2. วิริยะ ความเพียรอุตสาหะ กระทําสิ่งตางๆโดยไมยอทอตออุปสรรคใดๆ 

3. จิตตะ ความเอาใจใสจดจอตอการเรียน หรือกิจกรรมที่ทําอยูเสมอ 

4. วิมังสา การตรวจทานไตรตรองใหรอบคอบอยูเสมอ ไมใหบกพรอง 

  พระธรรมปฏก (2546 : 110) กลาวา ส่ิงที่เปนบุพนิมิตแหงมรรค หรือรุงอรุณแหง

การศึกษา ซึ่งเปนแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม 7 ประการดังนี้ 

1. กัลยาณมิตตา  มีกัลยาณมิตรเปนแหลงแหงการแสวงหาปญญาและเปน

แบบอยางที่ดี   

2. ศีลสัมปทา มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต 

3. ฉันทะสัมปทา มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค 

4. อัตตสัมปทา มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดที่ภาวะความเปนคนจะใหถึงได 

5. ทิฏฐิสัมปทา ถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆตามเหตุและผล 

6. อัปปมาทสัมปทา ต้ังตนอยูในความไมประมาท 

7. โยนิโสมนสิการสัมปทา ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง 

สรุปไดวา ในกระบวนการเรียนการสอน สามารถประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา

สรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นแกผูเรียน และเปนฐานในการพัฒนาตนสูภาวะความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
1.1.7 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

  สําหรับทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายถึงแรงจูงใจตางๆ ที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการ

เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนามีหลายทฤษฎีดวยกัน  แตละทฤษฎีพยายามที่จะอธิบายวาแรงจูงใจ

ใดบางที่จะทําใหผูเรียนอยูในสภาวะที่พรอมที่สุดที่จะเรียน  ตอไปนี้จึงเปนการกลาวถึงทฤษฎีแรงจูงใจ

บางทฤษฎีที่มีความสําคัญตอการจูงใจในการเรียน 2 ทฤษฎีดวยกันคือ 

 1. ทฤษฎีทางปญญา (Cognitive Theory) ทฤษฎีนี้มีทัศนะเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยให

ความสนใจที่ธรรมชาติของกระบวนการทางปญญา  ซึ่งกลาวแยกไวดังนี้(ประสาท  อิศรปรีดา. 2541 : 

339) 
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 1.1 ทฤษฎีความสอดคลอง (Consistency Theory ) บุคคลจะเกิดภาวะ

สมดุลภายในจิตใจ ถาพฤติกรรมและความเชื่อของเขาสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 1.2 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) โดยปกติกอนบุคคลจะทํา

ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง คนเราจะมีความคาดหวังวาจะไดรับส่ิงจูงใจเปนผลตอบแทนการกระทํา 

1.3 แรงจูงใจทางปญญาอื่นๆที่สําคัญตอแรงจูงใจในการเรียนไดแก ความ 

อยากรูอยากเห็น  ความตองการมีความสามารถ  และความตองการใฝสัมฤทธิ์   

2. ทฤษฎีความตองการ (Need Theories ) อธิบายวาการทําพฤติกรรมของคนเกิดขึ้น

จากความพยายามที่จะตอบสนองความตองการของเขา นักจิตวิทยาที่รวบรวมเกี่ยวกับความตองการ

ของมนุษยไวที่สําคัญคือ มาสโลว 

2.1ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (สุรางค โควตระกูล. 2544 : 161 -162 ; อางอิง 

จาก Maslow. 1970) ซึ่งไดแบงลําดับข้ันความตองการของมนุษยไว ดังนี้ 

1. ความตองการทางสรีระ หมายถึง ความตองการพื้นฐานของรางกาย เชน 

ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ และการพักผอน เปนตน เมื่อยังไมไดรับการสนอง

ความตองการในขั้นนี้ ยอมไมสามารถเกิดแรงจูงใจในขั้นสูงซึ่งเกี่ยวกับการประสบความสําเร็จในการ

เรียนได 

2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ หมายถึง ความตองการ

ความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ครูที่เขาใจถึงความตองการชนิดนี้ของเด็กจะ

สามารถจัดสภาพการเรียนการสอนไดดีกวา 

3. ความตองการความรักและการเปนสวนหนึ่งของหมู ทุกคนมีความปรารถนาที่

จะเปนที่รักของบุคคลอื่น และตองการมีความสัมพันธกับผูอ่ืนเปนสวนหนึ่งของหมู ยอมรับตนเปน

สมาชิก เมื่อเขาใจความตองการขั้นนี้ของเด็ก ก็สามารถจูงใจผูเรียนไดดวยการแสดงความรักและการ

ยอมรับ 

4. ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา ความตองการประเภทนี้ประกอบดวย

ความตองการที่จะประสบความสําเร็จ ตองการใหคนอื่นเห็นวาตนเองมีคามีความสามารถ ตองการ

ไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน  เปนแรงผลักดันเบื้องตนตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. ความตองการที่จะรูจักตนเองอยางแทจริง และพัฒนาตนอยางเต็มที่เต็ม

ศักยภาพของตน เปนความตองการที่จะรูจักตนเองตามสภาพที่แทจริง จะกลาตัดสินใจในการเลือก

ทางเดินของชีวิต ปรารถนาที่จะเปนคนดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําได ทั้งดานสติปญญา ทักษะ และ

อารมณ  กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองตามศักยภาพเปนกระบวนการที่ตองพัฒนาจนตลอดชีวิต 

เพราะนอยคนจะถึงขั้นนี้อยางสมบูรณ  
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2.2 ทฤษฎีความตองการของแมคเคลแลนด (McClelland’s Need Theory) แมค

เคลแลนด (โควิน คลังแสง. 2536 : 38 ; อางอิงจาก McClelland. n.d) ไดจําแนกความตองการของ

บุคคลไว 3 ประเภท คือ 

4.1 ความตองการสัมฤทธิ์ผล (Achievement Need) คือ ความตองการ

ความสําเร็จในส่ิงที่ตนมุงหวัง โดยบุคคลมีแรงจูงใจในการทํางานใหบรรลุความสําเร็จ โดยที่เห็นวางาน

นั้นไมยากลําบากเกินไปกวาความสามารถที่บุคคลนั้นทําได และมีแรงจูงใจในการแสวงหาความพึง

พอใจจากความสําเร็จในงานนั้นๆ ดวย 

4.2 ความตองการการผูกพันธ(Affiliation Need) คือความตองการที่จะรวมมือกัน 

การมีความผูกพันในทางบวกตอกันของกลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ความอบอุนในมิตรภาพที่มีตอกัน 

และความรูสึกตางๆที่มีตอบุคคลอื่นดวย เชน ความชอบพอ ความปรารถที่จะไดรับการยอมรับนับถือ 

เปนตน 

4.3 ความตองการอํานาจ (Power Need) คือความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือ

บุคคลอื่นรวมถึงการที่บุคคลแสดงออกซึ่งความรูสึกตางๆตอการมีอิทธิพลเหนือสถานการณเหลานั้น

ดวย เปนตนวาการแสดงออกถึงพอใจเมื่อได รับชัยชนะ หรือการแสดงความโกรธเมื่อผิดหวัง 

นอกจากนั้น ยังไดแกการตองการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงาน เชน การใหขอคิดขอเสนอแนะ การใช

อํานาจบังคับบัญชา การลงโทษ เปนตน 

2.3 ทฤษฎีทางพระพุทธศาสนา ในทางพระพุทธศาสนา แรงผลักดันพฤติกรรมของ

มนุษย ไดแกความอยาก เรียกวา ตัณหา ซึ่งแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ  

1. กามตัณหา ความอยากในสิ่งนาใคร นาปรารถนา  

2. ภวตัณหา ความอยากเปนโนนเปนนี่  

3. วิภวตัณหา ความไมอยากเปนโนนเปนนี่ อยากพนไปจากภาวะที่ไมนา

ปรารถนา 

ตัณหาทั้ง 3 จําพวกนี้ ทําใหเกิดเจตจํานงในการทําพฤติกรรมตางๆ ( ชัยพร วิชชาวุธ. 

2524 : 150) 

นอกจากนี้ในทางพระพุทธศาสนายังไดกลาวเนื้อหาความตองการของมนุษย โดยแบง 

หยาบๆ ได 2 ประเภทคือ  (อมร  รักษาสัตย.  2522 : 62 - 63) 

1. ความตองการเบื้องตน คือปจจัย 4 เครื่องดํารงชีวิต 

2. ความตองการทั่วไป คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  
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ความสําเร็จในการเรียนและการทํางานอยูในความตองการทั่วไป ซึ่งมีกลาวไวในอิทธิ 

บาท 4 คือ ฉันทะ ความพอใจ ความรักความชอบในงานที่ตนทํา ,วิริยะ ความเพียรอุตสาหะ ,จิตตะ

ความเอาใจใสจดจอตอการเรียน,  วิมังสา ตรวจทานไตรตรองใหรอบคอบ  จะเห็นไดวาเมื่อเกิดฉันทะ

พอใจในการเรียน ในงาน ยอมเกิดแรงจูงใจขึ้นในตัวเราเองอันเปนแรงจูงใจอันถาวร เพราะจะทาํดวยใจ

ที่มั่นคง และจะประสบความสําเร็จซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยปรารถนา (ประมวล ดิคคินสัน. 2520 : 140 – 

141) 

 พระธรรมปฎก (2546 : 96 - 97) ไดกลาววาคนเราจะทํากิจกรรมหรือพฤติกรรมอยาง

ใดอยางหนึ่งก็ตองมีแรงจูงใจ  โดยไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจที่พบทั่วไป คือ  ความตองการเสพบริโภค ตองการเอาสิ่งตางๆ มาบํารุง

บําเรอสนองความตองการ อยางนี้เรียกวาตัณหา   

2. แรงจูงใจใฝรูใฝสรางสรรคคือ จะทําอะไรก็ไมมุงแคความสนุกสนานบันเทิง แตมุง

หาความรูที่จะทําใหเกิดความดีงาม มีคุณคา เปนประโยชน คนตองมีแรงจูงใจใฝรู ใฝสรางสรรค  ใฝรู

คือใฝความจริง และใฝความดีงามดวย สวนใฝสรางสรรค คือตองการทําสิ่งดีงามใหเกิดขึ้น อยางนี้

เรียกวาฉันทะ  

สรุปจากทฤษฎีที่กลาวมาขางตน เปนเพียงสวนหนึ่งของทฤษฎีตางๆ ที่กลาวถึง

แรงจูงใจ ซึ่งยังมีอีกหลายทฤษฎี ซึ่งโดยภาพรวมแลวก็เปนการกลาวถึงความตองการซึ่งมีระดับ

ตางๆกันซึ่งเปนพลังผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาจึงอาศัย

ความตองการที่จะเปนแรงผลักดันในการเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งแรงผลักดันที่มาจากภายใน คือความ

ใฝรู ใฝสรางสรรค  ใฝความจริง และใฝความดีงาม 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตาม

แนวคิดของพระธรรมปฎก(ป.อ.  ปยุตฺโต) โดยอิงแรงจูงใจประเภทที่ 2 คือแรงจูงใจใฝรูใฝสรางสรรค 
 

1.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียน 
1.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
นวลฉวี  ประเสริฐสุข(2533 : 197 - 200) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการ

เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยศึกษาและเปรียบเทียบปจจัย ที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเรียน

ของนักศึกษา โดยกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะวิชา วิชาเอก  ชั้นป  คะแนนเฉลี่ยสะสม  และ

เพศ กลุมตัวอยาง  เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในป

การศึกษา 2530 ใน 3 คณะวิชาคือ อักษรศาสตร ศึกษาศาสตร  และวิทยาศาสตร จํานวน 684 คน 

และอาจารยผูสอนของทั้ง 3  คณะวิชาจํานวน 81 คนผลการวิจัยปรากฏวาปจจัยทั้ง 5 ดานไดแก ดาน
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ลักษณะการเรียนการสอนดานบุคลิกภาพของผูสอน  ดานหลักสูตรดาน สถานภาพของผูเรียน และ

ดานสภาวะแวดลอมอ่ืนในสถาบันการศึกษา สวนใหญมีอิทธิพลในระดับมากตอแรงจูงใจในการเรียน

ของนักศึกษาทั้งหมดและนักศึกษาทั้ง 3 คณะวิชา  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 5 อันดับไดดังนี้ 

ผูสอนมีความรูจริงและมีความแมนยําในเนื้อหาวิชาที่สอน การมีงานทําเมื่อสําเร็จการศึกษา หองสมุด

มีหนังสือเพียงพอแกการคนควาในสาขาวิชาตาง ๆ การมีเจตคติที่ดีตอคณะวิชาและสาขาวิชาที่เรียน 

และผูสอนมีความรูกวางขวางและทันตอเหตุการณ และผูเรียนมีความเปนอิสระไมถูกควบคุมจนเกินไป 

สมพร  พรหมจรรย (2540 : 79 - 80)ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียน

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา2539 จํานวน 830 คน ผลการศึกษาพบวาตัวแปรที่

สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนจากมากที่สุด ไปหานอยที่สุด ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน บรรยากาศทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพระหวางครู

กับนักเรียนและเพศของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ทันทิวา  สุรวัตร (2540 : 97 - 98) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูด และ

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนตามแนวการสอน

เพื่อการสื่อสารของ คีธ จอรนสัน กับวิธีการสอนตามคูมือครู พบวาหลังจากใชการสอนดวยวิธีการ

ดังกลาวแลวนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอรนสัน มีแรงจูงใจใน

การเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามวิธีการสอนตามคูมือครู อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อรพินทร ชูชม และคนอื่นๆ (2542 : ก) ไดศึกษาการพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายในเพื่อ

เปรียบเทียบแรงจูงใจภายในของบุคคลจําแนกตามเพศและอายุ โดยมีกลุมตัวอยาง คือ อาจารย 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา แบบวัดแรงจูงใจภายในสามารถ

จําแนกคนที่มีแรงจูงใจภายในสูงและต่ําได นักเรียนที่มีเพศและการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจภายใน

แตกตางกัน โดยนักเรียนหญิงมีแรงจูงใจภายในรวม แรงจูงใจดานความตองการมีความสามารถและ

ดานความมุงมั่นมากกวาเด็กชาย และแรงจูงใจภายในของนักเรียนเพิ่มข้ึนตามระดับอายุหรือระดับ

การศึกษา  

ทศพร  อันสงคราม (2545 : 74) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ  กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 351 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทั้ง 12 ปจจัย ไดแก เปาหมาย

ในอนาคต ความตองการพัฒนาตนเอง เนื้อหาและหลักสูตรการเรียนการสอน สภาพแวดลอมภายใน

สถานศึกษา บุคลิกภาพของครู การเสริมแรง บรรยากาศในการเรียน เทคนิคและวิธีการสอนของครู 
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การใชส่ือและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และความสัมพันธ

ภาพระหวางเพื่อนในชั้นเรียน มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

กรรณิการ  สนิทธรรม (2546 : 63) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ

ศึกษา จังหวัดนาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 

จังหวัดนานจํานวน 418 คน ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานความสนใจในอาชีพ การสงเสริมการเรียน

วิทยาศาสตรของผูปกครอง พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศในชั้นเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยปจจัยเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรได

รอยละ 37.80 

จากงานวิจัยตางๆในประเทศ สรุปไดวา ในกระบวนการเรียนรูแรงจูงใจในการเรียนทั้ง

แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกลวนมีความสําคัญ ซึ่งปจจัยตางๆ มีความสัมพันธและที่สงผล

ตอการเรียนรูและเกิดแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งเมื่อทราบวามีปจจัยอะไรที่เกี่ยวของบาง ก็จะสามารถจัด

กระทําปจจัยดังกลาวใหเกิดผลสูงสุดในการสรางแรงจูงใจในการเรียนผูเรียน  

 
1.2.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
เบนแวร และ ดีซี (Benware and Deci. 1984 : 755 - 765) ไดศึกษาคุณภาพของการ

เรียนรูดวยชุดวัดแรงจูงใจสําหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พบวา นักศึกษาที่เรียนรูเนื้อหาวิชาการ

เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน จะมีแรงจูงใจภายในสําหรับการเรียนรูและเขาใจแนวคิดรวบยอด 

มากกวานักศึกษาที่เรียนรูเพื่อตองการทําแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กอตตไฟรด และคนอื่นๆ (อุษณีย  อนุรุทธวงศ. 2546 : 99 – 100 ; อางอิงจาก Gottfried, 

A.W. and et. al. 1994) ไดศึกษากลุมเด็กปฐมวัยที่มีการแสดงออกถึงความสามารถทางภาษา เมื่อโต

ข้ึนในวัยประถมเด็กจะมีไอคิวสูงกวาเด็กทั่วไป และสิ่งที่มีความสําคัญมากตอการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ

ความสามารถทางสติปญญา คือ แรงจูงใจภายในที่เกิดขึ้นจากการเห็นคุณคาของการเรียนรู ความ

อยากรูอยากเห็น ความสุขกับการเรียน การเรียนที่ทาทายใหใครรู  

ฮอล และวาเลนไทม (อัจฉรี ทิวะสิงห. 2544 : 72 ; อางอิงจาก Hal and Valentine.1990 ) 

ไดศึกษากระบวนการจูงใจของนักศึกษาผูใหญเพื่อหาเหตุผลวา เหตุใดนักศึกษาผูใหญจึงเลือกที่จะเขา

รวมโครงการศึกษาพื้นฐานสําหรับผูใหญ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่จบไมนอยกวาเกรด 11 จํานวน 

323 คน ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจที่ทําใหนักศึกษาผูใหญเขารวมโครงการ เรียงตามลําดับไดดังนี้ 
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เพื่อความกาวหนาดานการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาการรูหนังสือ เพื่อความสัมพันธกับ

ชุมชน เพื่อสนองความตองการดานเศรษฐกิจ เพื่อสนองความรับผิดชอบตอครอบครัว เพื่อสันทนาการ 

เพื่อความกาวหนาในการงาน เพื่อใหความรวมมือกับคนอ่ืนๆ และเพื่อสนองแรงกระตุนจากคนอื่น 

 เตียน (Tuan. 2000 : A ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนเกรด 8 – 9 ของประเทศไตหวัน ตัวแปรที่ศึกษาไดแก

พฤติกรรมการสอนของครู อุปกรณวิทยาศาสตร การฝกตนลอง และประสบการณในหองทดลองทาง

วิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรปจจัยที่กลาวมาสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดีเบคเคอรและเนลสัน (Debacker & Nelson. 2000 : 245 - 254) ไดศึกษาผลของตัวแปร

อิสระคือ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรยากาศในชั้นเรียน ที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรของนักเรียน เกรด 10 -12 จํานวน 242 คน ซึ่งแบงเปนนักเรียนที่เรียนวิชาฟสิกส 75 คน 

วิชาเคมี 76 คน และวิชาชีววิทยา 91 คน โดยผูวิจัยไดแยกนักเรียนออกเปนหองเรียนที่มีบรรยากาศ

แตกตางกันและทําการสอนนักเรียนตามรูปแบบการสอนแบบ Learning Cycle แลวทําการเก็บขอมูล

โดยการใชแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียน ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

บรรยากาศในหองเรียนสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

จากงานวิจัยในตางประเทศที่กลาวมาสรุปไดวา แรงจูงใจในการเรียนนั้น  แรงจูงใจภายใน

สําหรับการเรียนรูและเขาใจแนวคิดรวบยอด และแรงจูงใจภายในที่เกิดขึ้นจากการเห็นคุณคาของการ

เรียนรู ความอยากรูอยากเห็น จะทําใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียน การเรียนที่ทาทายใหใครรู สวนตัว

แปรอิสระ เชน เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรยากาศในชั้นเรียน สงผลตอแรงจูงใจในการเรียน การ

พัฒนาแรงจูงใจจึงตองมีการจัดกระทําใหเหมาะสมกับแตละบุคคล 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาคนควา 
2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาคนควา 

2.1.1 การวางเปาหมายในการเรียน 
2.1.1.1 ความหมายของการวางเปาหมายในการเรียน 
ครอนบัค (อารี  พันธมณี. 2546 : 177 ;  อางอิงจาก. Cronbach. n.d.) กลาววา 

จุดมุงหมายของผูเรียน (Goal) หมายถึงสิ่งที่ผูเรียนตองการหรือส่ิงที่ผูเรียนมุงหวัง การเรียนอยางไมมี

จุดมุงหมาย คือไมทราบวาจะเรียนไปทําไมยอมจะไมบังเกิดผลดีข้ึน ครูควรชี้ใหผูเ รียนเขาใจ

จุดมุงหมายในการเรียนวิชาตางๆวา คืออะไร เพื่ออะไร  
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ชาติชาย  พิทักษธนาคม (2544 : 262) ไดใหความหมายไววา การใหผูเรียน

สามารถตั้งวัตถุประสงคในการเรียนของตนเอง สวนใหญแลวผูสอนมักมักจะตั้งวัตถุประสงคเพื่อให

ผูเรียนไดเรียนตามที่ผูสอนตองการ แต คลอสแมส (Klausmeier)เชื่อ การใหผูเรียนตั้งวัตถุประสงคดวย

ตนเอง จะเปนแรงจูงใจของแตละบุคคล (Individually Guided Motivition หรือ  IGM) ซึ่งจะทําให

ผูเรียนมีความพยายามที่จะประสบความสําเร็จตามที่ตนตั้งไวมากกวาที่ครูผูสอนกําหนดตั้งให 

จากการใหความหมายดังกลาว สามารถสรุปไดวา การวางเปาหมายในการเรียน 

คือ  ส่ิงที่ผูเรียนตองการหรือส่ิงที่ผูเรียนมุงหวัง การใหผูเรียนสามารถตั้งวัตถุประสงคในการเรียนของ

ตนเอง ซึ่งจะเปนแรงจูงใจใหผูเรียนมีความพยายามที่จะประสบความสําเร็จตามที่ตนตั้งไว 
2.1.1.2 แนวคิดเรื่องการวางเปาหมาย (Goal setting concept)  
จากการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรม อีริคสัน (นวลละออ  สุภาผล. 2527: 107 ;  

อางอิงจาก. Erikson n.d.) อธิบายวาพฤติกรรมเกิดจากแรงขับของสัญชาตญาณ เพื่อเปาหมายของ

การมีชีวิตอยูรอด สวนรูปแบบการแสดงออกผันแปรไปตามอารมณจากสภาวะการทํางานรวมกันของ

โครงสรางภายในจิต 3 สวน คือ อิด อีโก และซุปเปอรอีโก 

ล็อค (Locke. n.d.) อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดเปาหมาย (Goal Setting 

Process)วาการที่บุคคลจะกําหนดเปาหมายที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับตนเองไดนั้นอาศัย

องคประกอบดานความรูความเขาใจยังไมพอ ยังตองอาศัยความรูความเขาใจในองคประกอบที่สําคัญ

อีกประการหนึ่งคือ “การรูเรา” ในลักษณะของความเขาใจในความตองการของตนเองหรือรูเปาหมายที่

แทจริงของตนเองคืออะไร 

เพียเจท และอีริคสัน (ดวงเดือน  ศาสตราภัทร. 2535 ; อางอิงจาก Piagel and 

Erikson . n.d.) พิจารณาวา ตามระดับทางสังคมและวุฒิภาวะของพัฒนาการทางสตปิญญา เนือ่งจาก

เปาหมายเปนนามธรรม บุคคลจะสามารถเขาใจถึงเปาหมายหรือความตองการของตนเองอยางแทจริง

ไดในชวงวัยรุน(13 – 17 ป) เปนตนไป การที่บุคคลไดเรียนรูแบบแผนชีวิตที่สมบูรณแบบจาก

ประสบการณทางสังคม เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับตนเอง เอดเลอร (Adler.  n.d.) กลาววาเปนการ

กระตุนความตองการความสมบูรณแบบ (Completion) ตามแบบที่ไดพบเห็น จนเกิดความรูสึกดอย

(Inferiority) และเกิดความคาดหมายตอความสัมฤทธิ์ผลในการกระทําของตน ความคาดหวังตอ

ความสําเร็จที่เปนเปาหมายนี้ กระตุนใหเกิดความพอใจ สนใจ และเพียรพยายามไปสูเปาหมายนั้นๆ 

เปาหมายจึงมีอิทธิพลชี้นําพฤติกรรม ทั้งนี้โดยมีกระบวนการสังคมประกิต (Socialization) ที่ชวยให

บุคคลเขาใจเปาหมายของตน เขาใจและยอมรับเงื่อนไขทางสังคม และขอจํากัดทางศักยภาพของตน 

ความเขาใจนี้ทําใหบุคคลมีความยืดหยุนตอการเลือกและยอมที่จะปรับแนวทางปฏิบัติหรือแบบแผน

ชีวิตเพื่อใหบรรลุตอเปาหมายหนึ่งๆ  
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จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ชีวิตควรมีเปาหมายเพื่อเปนเข็มทิศชี้ทางในการ

ดําเนินชีวิต ความคาดหวังตอความสําเร็จที่เปนเปาหมายนี้ กระตุนใหเกิดความพอใจ สนใจ และเพียร

พยายามไปสูเปาหมายนั้นๆ โดยที่ตองกําหนดใหเหมาะสมกับตนเอง  
2.1.1.3 องคประกอบของการวางเปาหมาย 
 การที่บุคคลสามารถวางเปาหมายในการเรียนของตนได อัลพอรท (นวลละออ  

สุภาผล. 2527 ; อางอิงจาก.Allport. n.d.) อธิบายแนวคิดเรื่องกําหนดการกระทํา (Action setting) 

เพื่อใหเปาหมายบรรลุผลวามีองคประกอบที่สําคัญ คือ เจตนารมณ (Intention) อันหมายรวมถึง ความ

มุงหวัง ความทะเยอทะยาน ความฝน และการวางแผน 

ล็อค (Lock. n.d.) เชื่อวาบุคคลจะมีการกระทําใดๆเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่

ตองการ เปนผลจากการรับรูเปาหมายในลักษณะที่มีบทบาทจูงใจบุคคล 7 ลักษณะคือ 

1. เปาหมายมีลักษณะจําเปน(Need) เพื่อการอยูรอด (Servival Value) คุณคา

ของเปาหมายพิจารณาตามลักษณะความจําเปน 

2. เปาหมายที่มีคุณคา (Values) เปาหมายลักษณะนี้ถูกกําหนดคุณคาจาก

ประสบการณการเรียนรู ความคิด ระดับความมีสติ และความจําเปนที่ไดรับการตอบสนองตามสัญ-

ชาตญาณ การใหคุณคาตอเปาหมายนี้เชื่อมโยงความรูสึกจําเปนและสัญชาตญาณเขาดวยกัน 

3. เปาหมายที่มีคุณคาตามสถานการณและความคาดหวัง 

 4. เปาหมายอันเนื่องมาจากการรับรูและความคาดหวังในความสามารถแหง

ตน (Expectency and Self Efficacy) 

5. เปาหมายมีลักษณะเปนปฏิบัติการ(Performance) 

6. เปาหมายที่มีลักษณะเปนทั้งรางวัลและการลงโทษสําหรับตัวบุคคล 

7. เปาหมายที่มีลักษณะพึงพอใจแฝงอยู 

ฮิวส อธิบายวาเปาหมาย (GOAL)ที่ดีมีอิทธิพลจูงใจการกระทําของบุคคล เปน

เปาหมายที่เกิดจากความตองการ (Need) โดยบุคคลตองมีความเขาใจในวัตถุประสงคของความ

ตองการนั้น (Purpose) โดยปกติพบวาความตองการใดๆ มีลักษณะจูงใจบุคคล 2 ลักษณะคือ 

1. เปนความตองการความพึงพอใจจากการประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

สวนบุคคล (Motivation needs)  

2. ความตองการหลีเลี่ยงความไมพอใจตอส่ิงตางๆ (Maintenance needs) 

โดยสรุปกลาวไดวา เปาหมายชวยใหบุคคลสามารถกําหนดแนวประพฤติปฏิบัติ

สําหรับตนเองไดชัดเจนมากขึ้น โดยอาศัยองคประกอบหลายๆอยางง เชน เจตนารมณ ประสบการณ

การเรียนรู ความคิด เปนตน 
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2.1.1.4 คุณลกัษณะของเปาหมาย 
แบนดูรา (ฐิติพัฒน  สงบกาย . 2533 ) อธิบายวา การกําหนดเปาหมาย(Goal 

Setting) มีผลใหตองเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล ทั้งนี้เพราะเปาหมาย

เปนผลแหงการกระทําที่ทําใหเกิดความพึงพอใจแกตัวบุคคล และเปนความคาดหวังตอความสามารถ

ของตนเอง  ความพึงพอใจมีผลกระตุนความใสใจในการกระทําเพื่อใหบรรลุเปาหมายมากขึ้น 

โดยเฉพาะสําหรับเปาหมายที่บุคคลกําหนดขึ้นดวยความสมัครใจบนพื้นฐานของความสอดคลองกับ

ความตองการและความสามารถ ซึ่งกระตุนใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอเปาหมายมากขึ้น สําหรับ

เปาหมายที่ถูกกําหนดขึ้นโดยบุคคลอื่น มีความเหมาะสมในกรณีที่บุคคลไมสามารถกําหนดเปาหมาย

ไดเอง โดยเฉพาะในวัยเด็กเปนการกระตุนใหบุคคลไดรับรูถึงความสําคัญของเปาหมายโดยอาศัย

บุคคลอื่นใหกําหนดเปาหมายให 

สทีพีค (Stipek. 1995 : 11 - 12) ไดกลาววาทฤษฎีแรงจูงใจไดพุงไปที่เปาหมายของ

นักเรียน โดยแบงเปาหมายของนักเรียนออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. เปาหมายในการเรียนรูหรือภายใน (Learning Goals or Intrinsic) คือ

เปาหมายในการเรียนของนักเรียนที่ตองการทํางานที่ทาทายความสามารถและเพื่อพัฒนา

ความสามารถ โดยที่ใหครูเปนแหลงขอมูลหรือเปนผูแนะนํากระบวนการเรียนรูมากกวาเปนผูสอน 

2. เปาหมายในการปฏิบัติหรือภายนอก (Performance Goals or Extrinsic)  

คือเปาหมายในการเรียนของนักเรียนที่ตองการใหครูและเพื่อนพอใจในความสามารถโดยการแสดง

ความสามารถใหผูอ่ืนเห็น โดยครูเปนผูตัดสินเปนผูใหรางวัลหรือลงโทษมากกวาเปนแหลงขอมูล  

ดวีค (ประสาท  อิศรปรีดา. 2541 : 309 ; อางอิงจาก  Dweek. 1996) กลาววา เด็ก

ที่กําหนดเปาหมายเพื่อรูจะเปนคนที่มุงเพิ่มพูนความรู และปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองให

กาวหนา เด็กประเภทนี้มักเลือกเรียนวิชาหรือทํางานที่ยากๆและทาทายความสามารถ เมื่อเผชิญ

อุปสรรคก็ไมยอทอ แตกลับมีความเพียรพยายามและมุงมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคนั้น สําหรับเด็กที่

กําหนดปาหมายเพื่อผลงาน ก็จะเปนคนมุงการยอมรับจากคนอื่น และตองการระดับคะแนนที่ดี กลาว

ใหชัดขึ้นไดวาเขาตองการคะแนนมากกวาความรู เขาจะเลือกเรียนในวิชาหรือทํางานที่งายๆและ

หลีกเลี่ยงการเรียนรูในสถานการณที่ทาทาย เมื่อเผชิญอุปสรรคก็จะทอถอย 

สรุปไดวา การกําหนดเปาหมาย(Goal Setting) มีคุณลักษณะเปนผลแหงการ

กระทําที่ทําใหเกิดความพึงพอใจแกตัวบุคคล ซึ่งกระตุนใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอเปาหมาย

ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองใหกาวหนา 
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2.1.1.5 ลักษณะการวางเปาหมายทางการเรียน  
ชาติชาย  พิทักษธนาคม (2544 : 262) กลาววา นักจิตวิทยาไดแบงเปาหมายในการ

เรียนของผูเรียนออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. เรียนเพื่อรู (Learning Goal) เปาหมายของผูเรียนในลักษณะนี้ คือตองการ

เรียนเพื่อไดรับความรูทักษะหรือเทคนิคใหมๆ เปนสําคัญ 

2. เรียนเพื่อผลตอบแทน (Performance Goal)เปาหมายของผูเรียนในลักษณะ

นี้ คือเรียนเพื่อตองการไดรับรางวัล คะแนน คําชม การยอมรับ หรืออาจจะเรียนเพื่อไมตองการถูกทํา

โทษถูกหักคะแนนหรือไมไดรับการยอมรับ เปนตน  

ออมรอด (ชาติชาย  พิทักษธนาคม. 2544 : 262  ; อางอิงจาก Ormrod. n.d.)  

เปรียบเทียบลักษณะผูเรียนที่มีเปาหมายในการเรียนเพื่อรู และเปาหมายในการเรียนเพื่อหวัง

ผลตอบแทน ดังนี้ 

ผูเรียนทีม่ีเปาหมายในการเรียนเพื่อรู 

- เชื่อวาความสําเร็จจะเกิดขึน้ไดก็โดยอาศยัความพยายามและการฝกหัด 

- เลือกทาํงานโดยเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด 

- จะมีความรูสึกเบื่อและผิดหวังตองานทีง่ายเกนิไป 

- เชื่อวาความพยายามเปนสิ่งสําคัญ 

- เปนผูที่มีแรงจูงใจภายใน 

- มีรูปแบบและยุทธวิธีในการเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชา 

- ประเมินความสําเร็จโดยดพูัฒนาการของตนเอง 

- เชื่อวาขอผิดพลาดเปนธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นไดเสมอ และพยายามใช 

ขอผิดพลาดเพื่อพัฒนาปรบัปรุง 

- เมื่อพยายามเต็มที่แลว แมผลที่ไดจะไมดีก็ไมผิดหวงั 

- เหน็วาความลมเหลวคือเครื่องหมายของการที่จะตองใชความพยายามให 

มากยิง่ขึ้น 

- เชื่อวาครูผูสอนคือแหลงขอมูลที่จะใหคําแนะนําตางๆ 

ผูเรียนทีม่ีเปาหมายในการเรียนเพื่อหวงัผลตอบแทน 

- เชื่อวาความสําเร็จจะเกิดขึน้ไดเฉพาะบุคคลบางคนที่มคีวามสามารถพิเศษ 

- เลือกทาํงานที่เปดโอกาสใหแสดงความสามารถและหลีกเลี่ยงงานทีไ่ม 

กอใหเกิดความสําเร็จ 

- รูสึกพอใจตองานทีง่าย 
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- ไมเชื่อเร่ืองความพยายาม เพราะเชื่อวาความสาํเร็จจะเกิดกับคนที่ม ี

ความสามารถพิเศษเทานั้น 

- เปนผูที่มีแรงจูงใจภายนอก 

- มีวิธกีารเรียนแบบทองจํา 

- ประเมินความสําเร็จโดยเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น 

- เชื่อวาขอผิดพลาดคือความลมเหลว และแสดงถึงความไรซึ่งความสามารถ 

- พอใจผลของความสาํเร็จเพียงอยางเดียว 

- เหน็วาความลมเหลว คือ เครื่องหมายของการไรความสามารถ และเปนตัว 

ทํานายถึงความลมเหลวในอนาคต 

- เชื่อวาครูผูสอน คือ ผูตัดสนิที่จะใหรางวลัหรือการลงโทษ  
2.1.1.6 การพัฒนาการวางเปาหมายทางการเรียน 
ชาติชาย  พิทักษธนาคม (2544 : 264) กลาววา การพัฒนาผูเรียนเพื่อใหมี

เปาหมายในการเรียนเพื่อความรู ใชหลักตอไปนี้ 

 1. สรางความสัมพันธเพื่อแสดงใหผูเรียนเห็นวา เขาจะสามารถนําเนื้อหาวิชา

ที่เรียนไปใชประโยชนอยางไรบาง ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

2. ใชหลักและวิธีการตางๆเพื่อเราความสนใจของผูเรียน 

3. ครูผูสอนตองมีความสนใจในวิชาที่สอนอยางจริงจังเพื่อเปนแบบอยางแก

ผูเรียน 

4. แลกเปลี่ยนความเห็นกับผูเรียนถึงประโยชนของวิชา 

 5. มุงใหผู เ รียนตั้งเปาหมายในการเรียน เพื่อหวังความรูมากกวาหวัง

ผลตอบแทน 

6. กระตุนใหผูเรียนสามารถใชขอผิดพลาดตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนในการ

พัฒนามากกวาทําใหหมดกําลังใจ 

 
2.1.2 บุคลิกภาพ 

2.1.2.1 ความหมายของบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพมีความหมายกวาง นักจิตวิทยา  และนักวิชาการไดใหความหมายไว

หลายทัศนะดวยกัน เชน 
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เอเวอรี่ และเบเกอร (กุญชรี คาขาย. 2540 : 199 ; อางอิงจาก. Avery and Baker. 

1990 ) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึงความคงที่และความสม่ําเสมอแหงลักษณะหรือแบบพฤติกรรม

ของบุคคล ซึ่งเปนผลใหคนผูนั้นตางออกไปจากบุคคลอื่น 

รุช  (ผองพรรณ  เกิดพิทักษ.  2530  :  40  ;  อางอิงจาก Ruch.  1953  ) กลาววา  

บุคลิกภาพคือตัวเราทั้งตัวหรืออัตตะที่แสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาและพฤติกรรมตาง ๆ  ที่แสดง

ออกมานั้นจะเปนกระจกเงาที่สะทอนความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ 

 ฮิลการด และแอทคินสัน  (ผองพรรณ เกิดพิทักษ. 2530 : 41 ; อางอิงจาก Hilgard 

and Atkinson.  1967  )  กลาววา  บุคลิกภาพ  หมายถึง  ลักษณะรวมของบุคคล  และวิธีการ

แสดงออกของพฤติกรรมของเขา  

ออลพอรต  (Allport. 1967 : 28)  ไดอธิบายวา  บุคลิกภาพเปนระบบการ

เคลื่อนไหวของอินทรียที่อยูภายในจิตใจบุคคล  และเปนตัวกําหนดลักษณะนิสัย  (Traits) ประจําตัว

ของบุคคลนั้นทั้งหมด 

อนาสตาซี  (Anastasi. 1968 : 111)  กลาววา บุคลิกภาพของบุคคลเกิดจาก          

ปฎิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับส่ิงแวดลอม  พันธุกรรมเดียวกันแตอยูสภาพแวดลอมตางกันอาจ

กอใหเกิดบุคลิกภาพตางกัน  หรือแมแตสภาพแวดลอม  และพันธุกรรมเดียวกันก็อาจทําใหเกิด

บุคลิกภาพตางกันได 

เบอรนาด (Bemard. 1970 : 110)  ไดสรุปความหมายของบุคลิกภาพไววา 

บุคลิกภาพเปนภาพรวมทั้งหมดของลักษณะทางกายภาพ   พฤติกรรม  แนวโนมการกระทํา

ความสามารถซึ่งอยูภายในและที่แสดงออกใหเห็น 

กูด  (Good. 1973 : 417)  กลาววา  บุคลิกภาพเปนภาพรวมของพันธุกรรม  และ

ประสบการณของแตละบุคคล 

สิริชัย ประทีปฉาย  (2533 : 3)  ใหความหมายของบุคลิกภาพไววา  บุคลิกภาพเปน

ลักษณะโดยสวนรวมของแตละบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลตอความรูสึกของผูพบเห็น 

ศรีธรรม ธนะภูมิ  (2535 : 14)   ใหความหมายของบุคลิกภาพไววา บุคลิกภาพ

หมายถึงลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่แสดงออกซ้ํา ๆ  เพื่อตอบสนองและปรับตัวตอ

ส่ิงแวดลอม บุคลิกภาพสังเกตไดจากการแสดงออกหลายดานของบุคคลนั้น  เชน  ความสามารถ 

ความสนใจ  ลักษณะเดน  คานิยม  ทัศนคติ  ภาพพจนเกี่ยวกับตนและความประพฤติ 

 กุญชรี คาขาย (2540 : 198) กลาววา บุคลิกภาพเปนคํากลางๆ หมายถงึลักษณะ

รวมของตัวบุคคลอันประกอบไปดวยพฤตกิรรมภายในและภายนอกซึง่เปนผลทําใหบุคคลมีพฤติกรรม 

การรับรู เจตคติ แรงจูงใจ และปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเราในลกัษณะที่ไมเหมือนใคร 
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ชาติชาย  พิทักษธนาคม (2544 : 106) กลาววา บุคลิกภาพ คือ รูปแบบของ

ความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคลที่คอนขางเดนชัดและถาวร บุคลิกภาพเปนตัวอธิบาย

ลักษณะของแตละบุคคลวามีความแตกตางกันอยางไรบาง และลักษณะที่เดนที่สุดของแตละบุคคล

เปนอยางไร 

สุรางค  โควตระกูล (2544 : 31) กลาววา บุคลิกภาพ คือคุณลักษณะที่เปน

เอกลักษณของแตละบุคคลแสดงออกโดยพฤติกรรมที่บุคคลนั้นมีตอส่ิงแวดลอมที่ตนกําลังเผชิญอยู 

และพฤติกรรมนี้จะคงเสนคงวาพอสมควร 

อารี  พันธมณี (2546 : 67) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึงแบบแผนพฤติกรรมของ

บุคคล ซึ่งเปนลักษณะเอกลักษณที่แสดงออกทั้งทางดานความคิด ความรูสึก ความสนใจ สติปญญา 

รวมทั้งดานสรีระ บุคลิกภาพภายนอกและภายใน ทําใหแยกแยะความแตกตางของบุคคลได และ

บุคลิกภาพของบุคคลเปนผลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 

จากความหมายดังกลาว  สรุปไดวา  บุคลิกภาพ  คือ  แบบแผนพฤติกรรมหรือ

ลักษณะนิสัยที่รวมเปนฉบับของแตละบุคคล  ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงถึงการ

มีเอกลักษณของตนเอง  โดยแสดงออกทางดานภาษาถอยคํา  และภาษาทาทาง  อันเปนผล

เนื่องมาจากพันธุกรรม  ส่ิงแวดลอมและการเรียนรู   
2.1.2.2  ความสําคัญของบุคลิกภาพ 
อารี พันธมณี (2546 : 67)กลาวถึงความสําคัญของบุคลิกภาพในการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล การดําเนินชีวิต การงานและสังคม ซึ่งมีผลตอความเจริญกาวหนา 

คุณประโยชนและความสําเร็จของบุคคลดังนี้ 

1. ความมั่นใจ บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะมีความรูสึกมั่นใจในการแสดงออก

มากขึ้น กลาแสดงความคิดเห็น ความรูสึกและการกระทําตางๆไดดีอีกดวย 

2. ความสําเร็จ บุคคลที่มีบุคลิกภาพดี สามารถสรางศรัทธาแกผูพบเห็น 

ประกอบกับมีความเชื่อมั่นในตนเอง จึงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ความเปนตัวของตัวเอง บุคคลที่มีบุคลิกภาพดี 
2.1.2.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 
อีริคสัน  (ผองพรรณ เกิดพิทักษ. 2530 : 42 ; อางอิงจาก Erikson. 1959)  เชื่อวา 

การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยนั้น มิไดหยุดแคในวัยเด็ก  แตจะมีการพัฒนาลักษณะตาง ๆ  ของ

บุคลิกภาพอยางเปนลําดับตลอดชีวิตของบุคคลแตละบุคคล 
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ฉลอง ภิรมยรัตน (2531 : 29-30)  ไดกลาววา  บุคลิกภาพประกอบดวย

องคประกอบ  2  ดานใหญ ๆ  คือ 

1.  องคประกอบ ทางดานพันธุกรรม  เปนการถายทอดทางยีนสจากพอแม

หรือบรรพบุรุษไปสูลูกหลาน  ไดแก  ลักษณะทางดานรูปราง  หนาตา  ทาทาง  ผิวพรรณ  อารมณ  

ตลอดจนระบบประสาทและเลือด  เปนลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด 

2. องคประกอบทางดานสิ่งแวดลอม  ทั้งที่ เปนธรรมชาติ  และสภาพ

วัฒนธรรมประเพณี  กฎเกณฑ  ระเบียบตาง ๆ  ในสังคมที่บุคคลเกี่ยวของอยู  เปนผลใหเกิดการเรียนรู  

และปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั้น ๆ  ไดแก  ลมฟาอากาศ  ที่อยูอาศัย  อาหาร  ตลอดจน

บุคคลที่อยูใกลชิดองคประกอบทางดานสิ่งแวดลอมนี้  มีผลใหบุคคลเกิดการเรียนรูที่แตกตางกัน  

สงผลใหบุคลิกภาพของบุคคลแตกตางกัน  

กาญจนา คําสุวรรณ (2524 : 194-195) กลาววา ประสบการณที่เกิดจากการเรียนรู

ทางสังคมที่สงผลตอบุคลิกภาพนั้น แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 

1. ประสบการณรวมทางวัฒนธรรม เปนประสบการณที่มีผลใหบุคลิกภาพ

แตกตางกัน ซึ่งเกิดจากความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม ประเพณี และคําสอนของสังคมนั้น ๆ  

2.  ประสบการณเฉพาะตัว เปนอิทธิพลที่ไดรับจากการอบรมเลี้ยงดูของบิดา 

มารดา ผูปกครองที่แตกตางกัน มีผลใหบุคคลมีบุคลิกภาพไมเหมือนกัน 

ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2544 : 41-42) กลาววา ปจจัยที่มีความสําคัญในการพฒันา

บุคลิกภาพนั้น ประกอบดวยพันธุกรรม ส่ิงแวดลอม และชวงเวลาในชีวิตของบุคคลกลาวคือ 

1.  พันธุกรรม ส่ิงที่ถายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งสวนมากนั้นเนนลักษณะทาง

กาย เชน ความสูง ตํ่า ลักษณะเสนผม สีของผิว ชนิดของโลหิต โรคภัยไขเจ็บบางชนิด และขอบกพรอง

ทางรางกายบางชนิด เชน ตาบอดสี ศีรษะลาน นิ้วเกิน มือติดกัน ฯลฯ ซึ่งลักษณะเหลานี้เปนอิทธิพล

ของพันธุกรรมที่มีตอบุคลิกภาพของแตละบุคคลทั้งสิ้น 

2.  ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอพัฒนาการของมนุษย ทั้งพัฒนาการทางกาย 

จิตใจและบุคลิกภาพ สําหรับส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอพัฒนาการของมนุษยก็คือ บุคคลอืน่ ๆ 

รอบ ๆ ตัวเรา ครอบครัว กลุมคน และวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมที่เปนมนุษยคนอื่น ๆ นี้ จะมีอิทธิพลอยาง

มากมายตอการพัฒนาทางบุคลิกภาพ ทัศนคติและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย 

3. ชวงเวลาในชีวิตของบุคคล แสดงถึงระดับพัฒนาการทางรางกายและจติใจ

อันเกิดจากอิทธิพลรวมระหวางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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จากขอความดังกลาว  สรุปไดวา  อิทธิพลของพันธุกรรม  ส่ิงแวดลอม  และ

ประสบการณตาง ๆ  ที่บุคคลไดรับ  เปนปจจัยสําคัญที่สงผลในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล  ใหมี

ลักษณะที่แตกตางกันไป 
2.1.2.4  ประเภทของบุคลิกภาพ 
การพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะที่แสดงออกทางกายภาพโดยเฉพาะ

อยางยิ่ง  ลักษณะเคาโครงหนาหรือโครงสรางตาง ๆ  ของรางกายและบุคลิกภาพ  เปนความเชื่อวา

มนุษยเรานั้นมีลักษณะทางสรีระหลายแบบ  และแตละแบบอาจเกี่ยวของสัมพันธกับบุคลิกภาพหลาย

ประเภท  ดังนั้นจึงมีการแบงบุคลิกภาพออกเปนหลายประเภท  ดังนี้ 

เครชเมอร  (Samuel.  1981  :  190 – 191  ;  citing  Kretschmer.  1921)  เห็นวา

บุคลิกภาพของคนขึ้นอยูกับรูปรางลักษณะ  จึงแบงบุคลิกภาพของคนตามรูปรางหรือโครงสรางทาง   

สรีระวิทยา  สอดคลองกัน  3  ประเภท  คือ 

1.  ประเภทที่มีรางกายอวนเตี้ย  คอโต  รางกายมีไขมันมาก  พุงยื่น  (Pygmy  

หรือ  Endomarphy)  คนประเภทนี้เปนคนชอบแสวงหาความสบาย  ไมรีบรอน  ชอบสังคม  สนกุสนาน  

ร่ืนเริง  โกรธงายหายเร็ว  และกินจุ 

2.  ประเภทที่มีรูปรางผอมสูง  ตัวยาว  แขนยาว  ออนแอ  (Ectomorphy)  

คนประเภทนี้มีลักษณะเครงขรึม  เอาการเอางาน  มีความเครียดทางอารมณอยูเปนนิจ  ชอบสันโดษ  

ไมเขาสังคม 

3.  ประเภทที่มีรูปรางสูงใหญ  แข็งแรง  เต็มไปดวยกลามเนื้อ  รางกาย

แข็งแรง  ชอบออกกําลังกาย  (Atheletic  หรือ  Mesomorpy)  คนประเภทนี้ชอบทําอะไรแปลก ๆ ขัน ๆ  

ไมคอยมีความทุกขรอน  ไมเคยพูดถึงเรื่องความเปนความตาย  สนุกสนานอยูเสมอ 

ฟรีดแมน  และโรสแมน  (Friedman  and  Roesman.  1974  : 164)  สรุปลักษณะ

ของบุคลิกภาพแบบ  เอ  และบุคลิกภาพแบบ  บี  ไวดังนี้ 

   บุคลิกภาพแบบเอ  (Type  A  Behavior  Pattern  Personality)  หมายถึง 

บุคลิกภาพเรงรีบชอบแขงขันและกางราว ชอบทํางานใหไดมาก ๆ ในเวลานอย  มีความรูสึกวาเวลา

ผานไปอยางรวดเร็ว  มีความมานะพยายามในการทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหประสบความสําเร็จ  

ชอบฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ  เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผล  ชอบทํางานดวยความรวดเร็ว  ทนไมไดกับการ

ทํางานลาชา มีความตองการพักผอนนอยกวาคนอื่น  และถูกกระตุนใหเกิดความรูสึกโกรธและกาวราว

ไดงาย 

บุคลิกภาพแบบบี  (Type  B  Behavior  Pattern  Personality)  หมายถึง  

บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ผอนคลาย  ไมรีบรอนและไมกาวราว  มีลักษณะอื่น ๆ คือ  ชอบการพักผอนและ
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ดําเนินชีวิตแบบงาย ๆ  ไมชอบฝาพันอุปสรรคตาง ๆ  ในการทํางานและไมคอยชอบทํางานในเวลาอัน

รีบดวน 

 สรุปไดวา การแบงประเภทของบุคลิกภาพขึ้นอยูกับวายึดเอาหลักการใดเปนเกณฑ 

เชนยึดเอาลักษณะทางกายภาพเปนเกณฑ ก็เปนอวน คนเตี้ย ถายึดเอาลักษณะทางสังคมเปนเกณฑ  

ก็เปนผูมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและกลาแสดงออก บุคลิกภาพแบบเฉื่อยชาหรือเรงรีบ  
2.1.2.5  ประวัติความเปนมาของบุคลิกภาพแบบเอ และบุคลิกภาพแบบบี 
บุคลิกภาพแบบเอ  เปนบุคลิกภาพที่คนพบในราวป ค.ศ. 1960  อันเนื่องมาจาก

นายแพทยฟรีดแมน (Friedman )  และนายแพทยโรสแมน (Roseman )  ไดเร่ิมสังเกตผูปวยโรคหัวใจ

วามีบุคลิกภาพบางอยางที่แปลกไปจากผูปวยโรคอื่น ๆ  จากการสังเกตเหตุการณบางอยางในคลินิก

โรคหัวใจของเขาพบวา  เกาอี้ที่ผูปวยโรคหัวใจมานั่งตรวจนั้นมีรอยลึกเฉพาะตรงขอบเกาอี้เทานั้น 

แสดงวาคนไขสวนใหญของเขานั่งแตตรงขอบเกาอี้   ซึ่งทําใหเขาคิดวาคนเชนนี้จะตองเปนคนที่รีบรอน  

เพราะคนที่ทําอะไรรีบรอน  รีบเรง มักนั่งเกาอี้แตตรงขอบ  เพื่อจะไดลุกขึ้นไดรวดเร็วคลายกับเปน

ลักษณะของความพรอมที่จะเคลื่อนไหวทันที  จากความคิดนี้ทําใหเขาคิดวานาจะมีบุคลิกภาพ

บางอยางที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ  ซึ่งสอดคลองกับการสังเกตของเขาอีกวา ผูปวย

โรคหัวใจบางคนนั้นไมมีปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  ที่เคยเชื่อกันวาเปนสาเหตุสําคัญของโรคหัวใจเลย  

แตเดิมนั้นพบวาการมีโคเลสเตอรอลสูง  ความดันโลหิตสูง  การสูบบุหร่ี การเปนเบาหวานและความ

อวน  เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ  ถาบุคคลใดมีปจจัยเสี่ยงเหลานี้ก็จะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจ

มากกวาบุคคลทั่วไป  ดังนั้นเขาจึงใชเวลาถึง  8  ปในการรวมกันศึกษาและวิจัยบุคลิกภาพของผูปวย

โรคหัวใจ  และในที่สุดพบวามีบุคลิกภาพชนิดหนึ่ง  ซึ่งตอมาเขาใหชื่อวา บุคลิกภาพแบบเอ  และ

บุคคลที่มีบุคลิกภาพตรงขาม  เขาเรียกวา เปนบุคลิกภาพแบบบี  การคนพบบุคลิกภาพแบบเอนั้น  ถือ

วาเปนคนพบที่สําคัญ  เพราะบุคลิกภาพแบบเอเปนปจจัยเสี่ยงที่ สําคัญกวาปจจัยทุกตัว  ถา

เปรียบเทียบระหวางผูที่เปนโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  หรือโรคไขมันในหลอดเลือดสูงกับคน

ที่มีบุคลิกภาพแบบเอแลว  คนที่มีบุคลิกภาพแบบเอจะถือวาเปนปจจัยเสี่ยงที่สูงที่สุดของการเกิด

โรคหัวใจ  (เกษม กลัดแพ.  2537  :  36 ;  อางอิงจาก รังสิต หมระฤก. 2532) 
2.1.2.6  การวัดบุคลิกภาพแบบ  เอ และบุคลิกภาพแบบ  บี   
ฟรีดแมน และโรสแมน (Friedman  and Roseman.1974)  กลาวถึง  แบบวัด

ลักษณะบุคลิกภาพแบบ  เอ  และบี  มี  3  แบบ  คือ  

แบบวัดที่  1 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง (Structured  Interview  :  SI )  

ประกอบดวยคําถาม  25  ขอ  เปนการถามโดยใหผูตอบรายงานพฤติกรรมตนเองในสถานการณตาง ๆ  
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ที่ทําใหคนที่มีบุคลิกภาพแบบเอ  ไมสามารถทนได  เชน  สถานการณที่ทําใหโกรธ  สถานการณที่มีการ

แขงขันอยางมาก  แบบสัมภาษณนี้เปนการวัดการแสดงออกทางดานกายภาพ 

แบบวัดที่   2   มาตราวัดลักษณะบุคลิกภาพแบบ   เอ   ของเฟรมมิ่ งแฮม 

(Framingham  Type A  Scales : FTAS)  เปนแบบวัดรายงานตนเอง  เชนเดียวกับแบบที่  1 

ประกอบดวยคําถาม  10 ขอ วัดทางดานความรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็วและการรับรูวามีความ

กดดันในการทํางาน 

แบบวัดที่ 3 แบบสํารวจการกระทําของเจนกินส (Jenkins  Activity  Survey  :  

JAS)  เปนแบบสอบถามที่ประกอบดวยขอคําถาม  จํานวน  20  ขอ  บุคคลที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้

สูง  เปนคนที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ  เอ  โดยกลุมบุคคลนี้รายงานวา  มีความรูสึกวาเวลาผานไป

อยางรวดเร็ว  ทํางานดวยความรีบเรง  ไมยอทอตอความออนลาหรือการทํางานที่ประสบความลมเหลว  

นอกจากนี้ยังรายงานวาตนเองทํางานหนักและมีความตองการผลสัมฤทธิ์มากกวา  โดยเฉพาะกลุม

ตัวอยางที่อยูในวัยผูใหญ  รายงานวามีความตองการความกาวหนาในอาชีพ  มีความตั้งใจเพิ่ม

สถานภาพอาชีพใหสูงขึ้น 

 
2.1.3 นิสยัทางการเรียน 

2.1.3.1 ความหมายของนิสัยทางการเรียน 
เรนน (Wrenn. 1968 : 1 - 4) กลาววานิสัยในการเรียนเปนพฤติกรรมทางดานการ

เรียนที่บุคคลมีความพึงพอใจและปฏิบัติเปนประจํา โดยพฤติกรรมนั้นอาจจะมาจากทักษะในการเรียน

และเทคนิคในการเรียนของบุคคลนั้น 

โฮลทแมน (Holtzman. 1965 : 17) ไดใหความหมายของนิสัยทางการเรียนวา เปน

พฤติกรรมการเรียนที่แสดงออกสม่ําเสมอเกี่ยวกับการใชเวลา ซึ่งไดแก การเรียนรูการใชเวลาอยาง

เหมาะสมในการเรียนและการทํางาน รูจักแบงเวลาไมผัดผอนหลีกเลี่ยงรอเวลา ไมเสียเวลากับเร่ืองไม

เปนเรื่อง 

เรนน และลารเซน (Wrenn and Larsan. 1969 : 5 -11) ไดใหความหมายเกี่ยวกับ

นิสัยทางการเรียนวา หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนประพฤติอยางสม่ําเสมอ ประกอบดวย การมีสมาธิ

ในการเรียน วิธีอานและจดจําคําบรรยาย การวางแผนการเรียน การแบงเวลาเรียน การทบทวน

บทเรียนและทัศนคติที่ดีตอการเรียน ดังนั้นนิสัยทางการเรียนจึงเปนองคประกอบหนึ่งของยุทธวิธีการ

เรียนซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในตัวผูเรียน 

ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2538 : 1) กลาววา นิสัยทางการเรียน คือ พฤติกรรมของ

บุคคลที่แสดงออกอยางสม่ําเสมอ เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงความพอใจและความมุงมั่นที่จะศึกษาหา
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ความรูใหประสบความสําเร็จ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวนี้ประกอบดวย ความตั้งใจเอาใจใสตอการเรียน 

การจัดระบบการเรียน ความมุงมั่นที่จะแสวงหาความรูและพัฒนาการเรียนใหดีข้ึนเรื่อยๆ โดยไมยอทอ

ตออุปสรรค มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทน รับผิดชอบ พึ่งตนเอง และมีความภูมิใจในผลการ

เรียนของตน  

ดังนั้นสามารถกลาวไดวา นิสัยทางการเรียน คือ พฤติกรรมที่แสดงออกอยาง

สม่ําเสมอ ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจในการเรียน เปนลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ําๆ จนกลายเปน

นิสัยของบุคคลนั้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแรงจูงใจในการเรียน 
2.1.3.2 การสรางและวิธีแกไขปรับปรุงนิสัยทางการเรียน 
นิสัยทางการเรียนสามารถแสดงออกได 2 ลักษณะคือ นิสัยทางการเรียนที่ดี และ

นิสัยการเรียนที่ไมดี โดยทั่วไปเชื่อกันวานักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนที่ดีมักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง สวนนักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนที่ไมดีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา หรือไมประสบ

ความสําเร็จในการเรียน แตนิสัยทางการเรียนเกิดจากการฝกฝน หรือปฏิบัติเปนประจํา ดังนั้นนักเรียน

สามารถปรับปรุงนิสัยทางการเรียนของตนเองได ดังที่ ทัสซิ่ง (Tussing. 1949 : 29) ใหความเห็นวา 

นิสัยทางการเรียนเปนสิ่งที่สามารถปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนได โดยการเปลี่ยนสภาพแวดลอมทางการ

เรียนใหดีข้ึน การเรทท (Garrett. 1964) ไดแนะนําวิธีสรางนิสัยที่ดีไวดังนี้ 

1. แกนิสัยที่ไมตองการ โดยสรางนิสัยที่ตองการแทน 

2. สรางนิสัยใหมโดยการวางเงื่อนไข 

3. ต้ังระเบียบการสรางใหแนนอน เชนกําหนดเวลาอานหนังสือ กําหนดวิธี

ปฏิบัติ 

4. พยายามฝกนิสัยใหมอยางมุงมั่นสม่ําเสมอ 

ทิพาวดี  เอมะวรรธนะ (2529 : 2) ไดเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนไว

ดังนี้ 

1. ผูเรียนมองเห็นปญหาของตน เมื่อผูเรียนตระหนักวาวิธีการเรียนของตนใน

ปจจุบันยังไมดีเทาที่ควร รูวาไมประสบความสําเร็จในการเรียนดวยเหตุใด ก็แสดงวาผูเรียนเริ่มมองเหน็

ปญหาของตนเองแลว 

2. มองเห็นวิธีการแกปญหา เมื่อผูเรียนตองการปรับปรุงตนเองก็เร่ิมตน

หาทางที่จะแกปญหา 

3. ดําเนินการแกปญหาโดยยึดหลักปฏิบัติ 6 ประการ คือ 

1. สะสม (Gradualness) คือการเรียนอยางคอยเปนคอยไป สะสมวันละ

นิดมิใชหักโหม โดยเฉพาะกอนสอบเพียง 5 -6 วัน 
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2. ทําซ้ํา  (Repetition) การปองกันการลืมดวยการทองและทําซ้ํา

แบบฝกหัดหลายๆครั้ง 

3. ย้ําเสริมแรง (Reinforcement) อาจใหรางวัล ชมเชยตนเอง เพื่อใหเกิด

กําลังใจในการเรียน 

4. เพิ่มความกระตือรือรน (Active Learning) ตองมีความเอาใจใสตอ

การเรียนสม่ําเสมอ 

5. เนนการปฏิบัติ (Practice) ควรลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญ 

6. หาสิ่งเรา (Stimulus Control) โดยอาศัยสิ่งแวดลอมเขาชวยเปน

ตัวกระตุน 

4. การปรับปรุงวิธีในการเรียน อาจใชวิธีการดังนี้ 

1. การจัดตารางเรียน เปนการวางแผนลวงหนา  จัดแบงเวลาที่เหมาะสม  

2. เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนดวยตนเองดวยวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง 

3. เรียนจากตําราดวยการอาน คิด สรุป และถามตนเอง 

4. ฝกการบันทึก 

5. ฝกเทคนิคการอานเร็ว 

สรุปไดวาการสรางและปรับปรุงนิสัยทางการเรียน ก็คือการทําสิ่งที่ยังไมดีใหดี ส่ิงที่ดีอยู

แลวใหดียิ่งขึ้น หรือที่ยังไมมีก็ใหปรากฏมีข้ึน โดยอาศัยการเปลี่ยนสภาพแวดลอมทางการเรียนใหดีข้ึน 

การฝกฝนดวยวิธีการตางๆ เปนตน 

 
2.1.4 ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา 

2.1.4.1 ความหมายของทัศนคต ิ
คําวาทัศนคติ  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  Attitude  มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา  

Aptus  แปลวาแนวโนมเอียง เหมาะสม  มีผูใชคําอื่นในภาษาเดียวกันวา เจตคติ ซึ่งมีนักการศึกษาและ

นักจิตวิทยาใหนิยามหรือคําจํากัดความไวหลายทานดังนี้ 

ฮิลการด  (Hilgard.  1967  :  583 – 584)  กลาววา  ทัศนคติ  หมายถึง  พฤติกรรม

หรือความรูสึกที่เกิดขึ้นครั้งแรกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ความคิด  หรือสถานการณใด ๆ  ในทางเขาใกลชิด  

หรือออกหางและความพรอมที่จะตอบสนองตอไปในทางเอนเอียงลักษณะเดิม  เมื่อพบกับส่ิงหรือ

สภาวการณดังกลาวอีก 
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กูด  (Good.  1973  :  417)  ไดใหคําจํากัดความของทัศนคติ  ทัศนคติ  คือ  ความ

พรอมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  อาจเปนการตอตานสถานการณบางอยางบุคคลหรือ

ส่ิงใด ๆ  เชน  รัก  เกลียด  หรือไมพอใจมากนอยเพียงใดตอส่ิงนั้น 

อัลพอรต (Allport. 1967 : 156) ไดใหความหมายวา ทัศนคติ  คือ ความรูสึกโนม

เอียงของจิตใจที่มีตอประสบการณที่เราไดรับ ซึ่งเปนทั้งความรูสึกทางบวก คือ ความพอใจ  ชอบ  เห็น

ดวย และความรูสึกทางลบ คือ ไมพอใจ  ไมชอบ ไมเห็นดวย  ทัศนคติเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพอัน

ประกอบดวยความรู ความเขาใจ อารมณ 

อนาสตาซี (Anastasi. 1990 : 585) ไดใหคํานิยามของทัศนคติวา ความโนมเอียงที่

จะแสดงออกวา ชอบหรือไมชอบตอส่ิงตางๆ เชน เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือสถาบันตางๆ 

เปนตน ทัศนคติไมสามารถเห็นไดโดยตรง แตสามารถสรุปสันนิษฐานจากพฤติกรรมภายนอกทั้งที่ตอง

ใชภาษาและไมตองใชภาษา     

สุรางค  โควตระกูล (2545 : 366) ไดใหความหมายวา ทัศนคติ เปนอัชฌาสัย 

(Disposition) หรือแนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนองตอบตอส่ิงแวดลอมหรือส่ิงเรา ซึ่งอาจจะ

เปนไดทั้งคน วัตถุส่ิงของ หรือความคิด(Ideas) ทัศนคติอาจจะเปนบวกหรือลบ ถาบุคคลมีทัศนคติบวก

ตอส่ิงใด ก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับส่ิงนั้น  ถามีทัศนคติลบก็จะหลีกเลี่ยง ทัศนคติเปนสิ่งที่เรียนรู

และเปนการแสดงออกของคานิยมและความเชื่อของบุคคล  

เพราพรรณ  เปลี่ยนภู (2542 : 93) กลาววา ทัศนคติ คือระดับสภาวะของจิตใจหรือ

สมองในลักษณะพรอมที่จะกําหนดแนวทางตอบสนองตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  เปนความรูสึกของบุคคลที่มีผล

ตอความนึกคิดของเขาซึ่งความรูสึกนี้คอนขางจะแนนอน(Stability) มีทิศทางแสดงออกใหเห็นวาเขา

ยอมรับหรือไมยอมรับวัตถุหรือบุคคลนั้นๆ    

ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2543 : 54) ไดใหคํานิยาม ทัศนคติวาหมายถึง 

ความรูสึกเชื่อ ศรัทธาตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด จนเกิดความพรอมที่จะแสดงการกระทําออกมา ซึ่งอาจจะเปนไป

ในทางดีหรือไมดีก็ได ทัศนคติยังไมเปนพฤติกรรมแตเปนตัวการใหเกิดพฤติกรรม ด้ังนั้นทัศนคติจึงเปน

คุณลักษณะของความรูสึกซอนเรนอยูภายในใจ 

ปรียาพร วงศอนุตโรจน (2543 : 237) ไดใหความหมายของเจตคติวา หมายถึง

ความชอบ ความไมชอบ ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึกเชื่อฝงใจของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

มักจะเกิดขึ้นเมื่อเรารับรูหรือประเมินสิ่งนั้นๆ เราจะเกิดอารมณความรูสึกบางอยาง ควบคูไปกับการ

รับรูนั้น  
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สรุปไดวา ทัศนคติ คือความรูสึกเชื่อ ความคิดเห็น ความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง จน

พรอมที่จะแสดงการกระทําออกมา ทัศนคติอาจจะเปนบวกหรือลบ ทัศนคติยังไมเปนพฤติกรรมแตเปน

ตัวการใหเกิดพฤติกรรม ด้ังนั้นทัศนคติจึงเปนคุณลักษณะของความรูสึกซอนเรนอยูภายในใจ 
2.1.4.2 ทศันคติตอการเรยีน 
ปรียาพร วงศอนุตโรจน (2543 : 237) ไดอธิบายทัศนคติตอการเรียน วาเปนสภาพ

ทางอารมณ ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกเพื่อตอบสนองตอครู 

โรงเรียน ระบบการศึกษา เกิดขึ้นจากการเรียนรู  ซึ่งอาจแสดงออกเปน 2 ดาน 

1. ทัศนคติในทางที่ดีตอการเรียน  นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะของความ

พึงพอใจ สนใจมาเรียนอยางสม่ําเสมอ  ยอมรับความสามารถและวิธีการสอนของครู เห็นคุณคาของ

การศึกษา 

2. ทัศนคติที่ไมดีตอการเรียน นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะไมพึงพอใจ ไม

เห็นดวย ไมต้ังใจเรียน ขาดเรียนบอยๆไมเห็นคุณคาของการศึกษา 

ศิริรัตน ภูสกลเจริญศักดิ์ (2531 : 31) ไดใหความหมายของทัศนคติตอการเรียนวา 

หมายถึงความคิดเห็นหรือความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่มีตอประสบการณในเรื่องการเรียนอัน

เกี่ยวของกับการเรียน ครู และเพื่อน 

จากความหมายของทัศนคติตอการเรียนที่กลาวมาแลว สรุปไดวา ทัศนคติตอการ

เรียน หมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อของนักเรียนที่มีตอประสบการณเกี่ยวกับการเรียน ไมวาจะ

เปนครู เพื่อน วิชาเรียน  สภาพการที่โรงเรียนหรือที่บาน ซึ่งสงผลใหแสดงพฤติกรรมออกมาใน 2 

ลักษณะคือ 

1. ทัศนคติที่ดีตอการเรียน  นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะของความพึง

พอใจ เห็นดวย สนใจมาเรียนอยางสม่ําเสมอ ยอมรับความรูความสามารถ และพฤติกรรมของครู เห็น

คุณคาของการศึกษา 

2. ทัศนคติที่ไมดีตอการเรียน นักเรียนจะแสดงออกมาในลักษณะของการไม

เห็นดวย ไมสนใจ ขาดเรียนบอยๆไมยอมรับความรูความสามารถ และพฤติกรรมของครู ไมเห็นคุณคา

ของการศึกษา 
2.1.4.3 องคประกอบของทัศนคต ิ
ปรียาพร วงศอนุตโรจน (2543 : 237 - 2540) อธิอบายองคประกอบของทัศนคติ

ตามแนวคิดของ  ไทรแอนดิส (Triandis. 1971 : 2) มีอยู 3 ประการดังนี้ 

1. ความรูความเขาใจ (Cognitive  Component) เปนการที่สมองของบุคคล

ไดรับรูและวินิจฉัยขอมูลตางๆที่ไดรับ ทําใหเกิดแนวคิดที่แสดงออกไปวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 
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2. ความรูสึก (Affective Component) เปนลักษณะทางอารมณของบุคคลที่

คลอยตามความคิด  ถาบุคคลมีความคิดในทางที่ดีตอส่ิงใด ก็จะมีความรูสึกที่ดีตอส่ิงนั้น ทัศนคติจะ

แสดงออกในรูปของความชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจ องคประกอบดานความรูสึกจะเปนตัวเรา

ความคิดอีกทีหนึ่ง 

3. พฤติกรรม (Behavioral Component) คือความพรอมที่จะประพฤติปฏิบัติ

หรือตอบสนอง เปนผลเนื่องมาจากความคิดความรูสึกซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของการยอมรับหรือ

ปฏิเสธ 

ลวน สายศ และอังคณา  สายศ (2543 : 54) ไดกลาวไววา ปจจุบันนักจิตวิทยามี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของทัศนคติแตกตางกัน 3 กลุม คือ 

1. ทัศนคติมีองคประกอบเดียว ตามความคิดหรือแนวความเชื่อนี้พิจารณาได

จากนิยามทัศนคตินั่นเอง กลุมนี้จะมองทัศนคติเกิดจากการประเมินเปาของทัศนคติวารูสึกชอบหรือไม

ชอบ นักจิตวิทยากลุมนี้ไดแก เทอรสโตน (Thurstone. 1931) แอลพอรด(Allport. 1935) และคนอื่นๆ

อีกหลายคน 

2. ทัศนคติมีสององคประกอบ ตามแนวคิดนี้มองทัศนคติประกอบดวย

องคประกอบดานสติปญญา (Cognitive) และดานความรูสึก  (Affective) นักจิตวิทยาที่สนับสนุนการ

แบงทัศนคติเปน 2 องคประกอบไดแก แคทซ (Ketz. 1960) 

3. ทัศนคติ 3 องคประกอบ แนวคิดนี้เชื่อวาทัศนคติมี 3 องคประกอบ ไดแก 

1. ดานสติปญญา (Cognitive  Component) ประกอบดวยความรูคิด

และความเชื่อที่ผูนั้นมีตอเปาทัศนคติ 

2. ดานความรูสึก (Affective Component) เปนลักษณะทางอารมณของ

บุคคลที่คลอยตามความคิดที่มีตอเปาทัศนคติ ถาบุคคลมีความคิดในทางที่ดีตอส่ิงใด ก็จะมีความรูสึก

ที่ดีตอส่ิงนั้น ทัศนคติจะแสดงออกในรูปของความชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไม 

3. ดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือความพรอมที่จะ

ประพฤติปฏิบัติหรือตอบสนองตอเปาทัศนคติ  เปนผลเนื่องมาจากความคิดความรูสึก 

แนวคิดนี้เปนของโรเซ็นเบิรกและโฮพแลนด (Rosenberg & Hovland. 1960) 

สามารถสรุปไดวา องคประกอบของทัศนคติ นักจิตวิทยามีความคิดเห็นแตกตางกัน 

แตที่เปนที่รับรูกันทั่วไปมี 3 องคประกอบ คือความคิด ความรูสึก และแนวโนมที่จะทํา 
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2.1.4.4 ปจจัยที่กอใหเกิดทัศนคติ 
ชาติชาย พิทักษธนาคม (2544 : 97) กลาวถึงปจจัยที่กอใหเกิดทัศนคติไวดังนี้ 

1. เกิดจากประสบการณของแตละคน โดยรวบรวมจากประสบการณตางๆใน

อดีต ประสบการณที่เก็บสะสมไดมนุษยจะทําการจําแนกแยกแยะเปน 2 ลักษณะ คือ ชอบ – ไมชอบ, 

ดี – ไมดี, สนใจ – ไมสนใจ  โดยอาศัยหลักเกณฑที่แตละคนเก็บสะสมมา เปนตัวประเมินตัดสินใจเพื่อ

กําหนดทิศทางของทัศนคติ ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวจะถูกหลอกลอมมาจากความเชื่อที่แตกตางกัน 

2. เกิดจากการรับทัศนคติของผูอ่ืนมาเปนของตน การรับทัศนคติของผูอ่ืนมัก

เปนกรณีที่บุคคลนั้นมีความสําคัญ นาเชื่อถือ 

3. เกิดจากประสบการณที่ประทับใจมาก ประสบการณบางอยางที่ประทับใจ

มากทั้งดานดีและดานไมดีเพียงครั้งเดียวก็อาจกอใหเกิดทัศนคติไดอยางรวดเร็ว  
2.1.4.5 ลักษณะสําคัญของทัศนคติ 
สุรางค  โควตระกูล (2545 : 367) ไดอธิบายลักษณะที่สําคัญของทัศนคติไวดังนี้ 

1. ทัศนคติเปนสิ่งที่เรียนรู 

2. ทัศนคติเปนแรงจูงใจที่ทําใหบุคคลกลาเผชิญกับส่ิงเราหรือหลีกเลี่ยง 

ดังนั้นทัศนคติจึงมีทั้งบวกและลบ 

 3. ทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 อยางคือ องคประกอบเชิงความรูสึก 

อารมณ (Affective Component) องคประกอบเชิงปญญาหรือการรูคิด (Cognitive Component)

องคประกอบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Component)  

4. ทัศนคติเปลี่ยนแปลงได การเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจจะเปลี่ยนจากบวก

เปนลบหรือจากลบเปนบวก บางครั้งเรียกวา การเปลี่ยนแปลงทิศทางของทัศนคติ หรือเปล่ียนแปลง

ความเขมขน (Intensity) หรือความมากนอย ทัศนคติบางอยางอาจหยุดเลิกไปเลยก็ได 

5. ทัศนคติเปลี่ยนแปรตามชุมชนหรือสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิก  

6. สังคมประกิต(Socialization) มีความสําคัญตอพัฒนาการทัศนคติของเด็ก 

โดยเฉพาะทัศนคติตอความคิดและหลักการที่เปนนามธรรม   

ปรียาพร วงศอนุตโรจน (2543 : 242 - 245) กลาววา ทัศนคติมีลักษณะดังนี้ 

1. ทัศนคติเกิดจากประสบการณส่ิงเราตางๆรอบตัว บุคคล การอบรมเลี้ยวดู 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เปนสิ่งที่กอใหเกิดทัศนคติ แมวาประสบการณที่เหมือนกัน ก็

จะมีทัศนคติที่แตกตางกันไปดวยสาเหตุหลายประการ เชน สติปญญา อายุ เปนตน 
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2. ทัศนคติเปนความพรอมในการตอบสนองตอส่ิงเรา เปนการเตรียมความ

พรอมภายในของจิตใจมากกวาภายนอกที่สังเกตได สภาวะความพรอมที่จะตอบสนองมีลักษณะที่

ซับซอนของบุคคลที่ชอบหรือไมชอบ ยอมรับหรือไมยอมรับ และจะเกี่ยวเนื่องกับอารมณดวย 

3. ทัศนคติมีทิศทางของการประเมิน คือ ลักษณะความรูสึกหรืออารมณที่

เกิดขึ้น ถาเปนความรูสึกหรือประเมินวาชอบ พอใจ เห็นดวย ก็หมายความวาเปนทัศนคติทางบวก แต

ถาผลการประเมินออกมาในทางที่ไมดี ก็หมายความวาเปนทัศนคติทางลบ 

4. ทัศนคติมีความเขม (Intensity) ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกันใน

สถานการณเดียวกัน แตอาจแตกตางกันในเรื่องความเขมที่บุคคลรูสึกมากนอยแตกตางกัน เชน รัก

มาก รักนอย  โกรธมาก  โกรธนอย เปนตน 

5. ทัศนคติมีความคงทน ทัศนคติเปนสิ่งที่บุคคลมีความยึดมั่นถือมั่น และมี

สวนในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น การยึดมั่นทัศนคติตอส่ิงใดทําใหการเปลี่ยนทัศนคติตอส่ิง

นั้นกระทําไดยาก 

6. ทัศนคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและภายนอก พฤติกรรมภายในเปนสภาวะ

ทางจิตใจซึ่งหากไมแสดงออกก็ไมสามารถรูได สวนพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออกเมื่อถูกกระตุน  

7. ทัศนคติจะตองมีส่ิงเราจึงจะเกิดการตอบสนอง แตก็ไมจําเปนวา ทัศนคติที่

แสดงออกจากพฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอกจะสอดคลองกัน เพราะกอนการแสดงออก

บุคคลนั้น อาจปรับปรุงความรูสึกที่จะกระทําใหเหมาะสมกับปทัสถานของสังคม แลวจึงแสดงออกเปน

พฤติกรรมภายนอก 

สรุปไดวา ลักษณะที่สําคัญของทัศนคติ คือเปนสิ่งที่อาศัยการเรียนรู มีทั้งบวกและ

ลบ เปลี่ยนแปลงได มีความเขม ความคงทน มีส่ิงเราจึงจะเกิดการตอบสนอง 
2.1.4.6 อิทธพิลของทัศนคติตอการศกึษา 
เพราพรรณ  เปลี่ยนภู (2542 : 110)  กลาวถึงอิทธิพลของทัศนคติที่มีตอการเรียนไว

วา ทัศนคติเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนของผูเรียน  เพราะทัศนคติเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรู 

เปนเครื่องนําทางใหเกิดนิสัยที่ดีในการเรียน ผูเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน ชวยทําใหการเรียนดีข้ึน

งายตอการสอนและการปกครอง   ส่ิงที่จะชวยสรางทัศนคติแกผูเรียนมีไดหลายทางดวยกัน ดังนี้ 

1. บาน พฤติกรรมการอบรมสั่งสอนของพอแม ญาติพี่นอง ครอบครัว มี

อิทธิพลตอการถายทอดทัศนคติของผูเรียนในระยะเยาววัย 

2. โรงเรียน ผูสอน เพื่อน กลุม มีบทบาทสําคัญในการสรางทัศนคตใินวยัเรยีน 

ผูสอนควรจะเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูเรียน 
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3. ชุมชน สถานการณของชุมชน เปนแบบอยางที่ผูเรียนจะไดรับการถายทอด

ทัศนคติ 

4. ส่ือมวลชน มีอิทธิพลในการสรางทัศนคติที่สําคัญ จึงควรใหขอคิด ความรู

ที่ทรงคุณคาและถูกตองแกเยาวชนในสังคม  
2.1.4.7 การสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
กมลรัตน หลาสุวงษ (2528 : 233) กลาววา  ทัศนคติที่ดีตอการเรียนจะเปน

ตัวกําหนดแนวทางพฤติกรรมของนักเรียนไปสูจุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 

ดังนั้นจึงจําเปนตองสรางและพัฒนาทัศนคติตอการเรียนในทางที่ดี ดังนี้ 

1. การสรางทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน และวิชาตางๆ อาจทําไดโดย 

1.1 จัดประสบการณหรือส่ิงแวดลอมที่ทําใหผูเรียนเกิดความพอใจและ

สนุกสนาน 

1.2 ครูตองเปนแบบฉบับที่ดี ทั้งดานความคิด ความประพฤติ และการมี

ระเบียบวินัยทั้งดานการเรียนรูและดานสังคม 

2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไมดีตอการเรียน 

2.1 ใหการแนะแนว โดยชี้แนวทางการปฏิบัติตอการเรียนใหถูกตอง

เหมาะสม ชี้ใหเห็นคุณและโทษอยางแทจริง 

2.2 พยายามใหการเสริมแรงที่ตรงกับความถนัด และความตองการแก

นักเรียนแตละคนเพื่อใหกําลังใจที่จะเรียนรูมากกวาการลงโทษ 

2.3 พยามใหเด็กไดลงมือกระทําเอง และมีสวนรวมรับผิดชอบตอส่ิงนั้นๆ 

 
 2.1.5 ฐานะทางเศรษฐกจิของผูปกครอง 
เครซ (Krech. 1962 : 182) เห็นวา เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง

ไดเปรียบเปนอยางมาก เนื่องจากไดรับการสนับสนุนทางการเงินในดานการศึกษาเลาเรียน  และบิดา

มารดาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง มีแนวโนมที่จะเสียสละเพื่อสนับสนุนทางการเงินเพื่อ

การศึกษาเลาเรียนแกบุตรของเขา ขณะที่บิดามารดาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่ากวา อาจจะไมสามารถ

ใหการสนับสนุนได  

จอหน และโอเวิรด (John and Howard. 1975 : 89) มีความเห็นวา ต้ังแตเกิดมามนุษยมี

ความตองการสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การยอมรับในสังคม ซ่ึงระดับชั้นในสังคมถือ

เกณฑจากขนาดของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ  
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สุชา  จันทนเอมและสุรางค  จันทนเอม  (2529 : 167)  กลาววา  ครอบครวัทีม่ฐีานะร่าํรวย  

เด็กสามารถใชจายฟุมเฟอย  พอแมมีธุระทางสังคมมากจนกระทั่งไมมีเวลาอยูดูแลอบรมลูกได

เทาที่ควรจะทําใหเด็กกลายเปนเด็กอันธพาลนอกบาน  เพราะเด็กมีส่ิงอํานวยความสะดวก  คือ  เงิน  

รถยนต  และบางครั้งมีอาวุธเปนเครื่องมือ 

ประดินันท  อุปรมัย  (2532  : 263)  กลาววา  ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ตํ่า  บิดามารดาหรือผูปกครองมีภาระหนาที่โดยตรงตอการหารายไดมาเล้ียงครอบครัว  จําเปนตองให

เวลากับครอบครัวไมไดรับการตอบสนองความตองการอยางเพียงพอ  ขาดโอกาสที่จะแสวงหาความ

บันเทิงเพื่อผอนคลายความเครียด  อยางไรก็ตามครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง  

หัวหนาครอบครัวมีภารกิจตองทํางานมากและมีเงินมากพอที่จะจางผูอ่ืนมาเลี้ยงดูเด็กแทนตน  ทําให

การอบรมเลี้ยงดูเด็กเปนไปตามอารมณและลักษณะนิสัยของผูเลี้ยงมากกกวาจะคํานึงถึงผลที่จะเกิด

ข้ึนกับเด็ก  นอกจากนี้บิดามารดาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงจํานวนไมนอยที่เลี้ยงลูกแบบตามใจทุก

อยาง  และปกปองลูกมากเกินไปทําใหเด็กขาดความเขาใจในสิ่งที่ควรและไมควรเอาแตใจตนเอง    

สิปปนนท  เกตุทัต  (2533 :168 -175)  กลาววา  การพัฒนาความเจริญกาวหนาเชิงวัตถุ

กอใหเกิดผลกระทบตามมามากมาย ไมวาทางดานวัตถุหรือจิตใจ  โดยเฉพาะพัฒนาการความรูสึกนึก

คิดของเด็กและเยาวชนรุนใหมที่มีตอสังคม ปจจุบันซึ่งเสนอเปนภาพลักษณได  3  กลุมคือ  เด็กที่มี

ครอบครัวฐานะปานกลางขึ้นไป  เปนกลุมที่มีโอกาสในสังคมและไดเปรียบกวาเด็กกลุมอ่ืน  เด็กยอมมี

แรงจูงใจและโอกาสทางการศึกษาดีกวากลุมอ่ืน  แตหากอยูในครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาก  

ความตองการเชิงวัตถุไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอหรืออาจมากเกินความตองการ  แตขาดความ

อบอุนทางจิตใจ  พอแมไมมีเวลาเอาใจใส  การศึกษาทางจิตวิทยากลาววา  เด็กเหลานี้มีแนวโนมที่จะ

ด้ินรนใหไดรับการเอาใจใสเชิงลบเมื่อเขาทําผิด สวนเด็กที่มาจากครอบครัวเศรษฐีใหมเปนเด็กที่เคย

ยากจน  ดอยโอกาสในสังคม  แตพอแมรํ่ารวยขึ้นเนื่องจากที่ดินอยูในเขตความเจริญทางเศรษฐกิจ  

เมื่อขายที่คนก็มักจะอพยพมาใชชีวิตอยูในเขตชุมชน  ใชเงินแสวงหาความสุขทางวัตถุ  มีแนวโนมเอียง

ที่จะฟุงเฟอจับจายเงินอยางไมรูคุณคา  และเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและหางไกลความเจริญ  

และเด็กที่ดอยทางสมองและรางกาย  เปนกลุมที่ดอยโอกาสที่สุดในสังคม  เพราะเกิดในครอบครัวที่

เปนชาวนา  ชาวไร  ที่มีการศึกษาต่ํา  ดํารงชีวิตแบบดั้งเดิมหรือเกิดในสลัม  โดยพอแมไมต้ังใจ  เด็กมกั

มีสภาพรางกายและสมองบกพรอง  ขาดโอกาสทางการศึกษาและสังคม  เพราะการมีปญหาทาง

เศรษฐกิจทําใหครอบครัวไมสามารถสงเสียดานการเรียนได  เด็กตองลาออกจากโรงเรียนกลางคัน  

ชวยพอแมทํางานหารายได  เด็กกลุมนี้จึงเปนบุคคลที่นอยเนื้อตํ่าใจไดงาย  หากไมไดรับความ

ชวยเหลือใหถูกทางอาจเปนทรัพยากรมนุษยที่ขาดการมีสวนรวมในสังคม 
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สรุปจากขอความขางตน  แสดงใหเห็นวา  เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ตํ่าจะมีลักษณะขาดการควบคุมตนเอง  มีแนวโนมที่เปนเด็กเกเรมีปญหาตอสังคม  รวมถึงการปรับตัว

อยูในสังคมไมดี  ชอบแยกตัวเองและมีอารมณไมมั่นคง  สวนเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจระดับปานกลางจะมีความรูในการอบรมสั่งสอนบุตรมีการตระหนักถึงคุณคาของการศึกษา

และการมีทักษะทางสังคม 

 
2.1.6 ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน 

2.1.6.1 ความหมายของความคาดหวัง 
ฟนน (Finn. 1962 : 390) กลาววา ความคาดหวังหมายถึง การประเมนิคาบคุคลอืน่

หรือตนเองดานจิตสํานึกหรือจิตใตสํานึก และใชความคาดหมายนั้นเปนแนวทางในการกําหนด

พฤติกรรมที่จะมีตอบุคคลที่ตนคาดหวังหรือตอตนเองในลักษณะที่ตนเห็นวาถูกตอง 

วิทเทคเคอร (Whittaker. 1965 : 635) ใหคํานิยามของความคาดหวังวา หมายถึง

เปาประสงคที่บุคคลตั้งไวสําหรับตนเองและเปนสิ่งที่เขาพยายามทําใหสําเร็จ 

รีดเดอร (Reeder. 1971 : 157) กลาววา ความคาดหวัง หมายถึงทาทีของบุคคลที่มี

ตอบุคคลที่เกี่ยวของกับตนเอง โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้นประพฤติในสิ่งที่ตนตองการ 

สิริวรรค อัศวกุล (2528 : 13) กลาววา ความคาดหวังเปนการคิดลวงหนาไวกอน ซึ่ง

อาจจะเปนไปหรือไมเปนไปตามที่คิดก็ได 

จากความหมายของความคาดหวังที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา ความคาดหวัง คือ 

ความปรารถนาที่บุคคลวางไวเพื่อตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางแหงพฤติกรรม และให

เปนไปตามความปรารถนานั้นในอนาคต 
2.1.6.2 พลังของความคาดหวัง 
เฮอรลอค (Herlock. 1973 : 185 - 156) กลาววา ความเขมหรือความรุนแรงของ

ความคาดหวัง ข้ึนอยูกับเปาหมายที่ตองการอยูใกลหรือไกลตัวมากนอยเพียงใด และขึ้นอยูกับ

ความสําคัญของเปาหมาย ถาหากไดมาอยางยากลําบากก็ทําใหเกิดพลังความคาดหวังสูง  สวน

เปาหมายที่สูงเกินความสามารถอาจทําใหเกิดความทอใจได 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ (2522 : 180 - 181) กลาววาสภาวะที่สงเสริมให

ความคาดหวังมีอิทธิพลสูงขึ้น ข้ึนอยูกับความเขมของความตองการ 2 ประการ ดังนี้ 

1. บุคคลขาดสิ่งที่ตองการอยูมากหรือนอย จึงจะถึงระดับที่เขาพอใจ ถาขาด

มากหรือตองการมาก ก็จะชวยใหความคาดหวังมีอิทธิพลสูงขึ้น 



                                                                                                                                                 51 

                                                        

2. ส่ิงที่บุคคลตองการนั้นมีประโยชนเพิ่มมากขึ้นเพียงใด ถาไดรับประโยชน

มาก ความเขมของความตองการก็จะมาก 

แบนดูรา (Bandura. 1977 : 84 - 85) อธิบายความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถ

ของบุคคลไว 3 มิติ ดังนี้ 

1.  ปริมาณของความคาดหวัง  (Magnitude) ความคาดหวังเกี่ยวกับ

ความสามารถของตนในการกระทําพฤติกรรม จะแตกตางไปในแตละบุคคล  เปนความคาดหวังของ

บุคคลวาตนจะทํางานสําเร็จถึงระดับใด เมื่อตองทํางานที่มีระดับความยากงายแตกตางกัน 

2. การแผขยาย (Generality) ความคาดหมายเกี่ยวกับความสามารถของตน

จะแผขยายจากสถานการณหนึ่ง ไปสูสถานการณอ่ืนที่มีปริมาณที่แตกตางกัน กลาวคือประสบการณ

บางอยาง ไมทําใหความคาดหวังขยายไปสูสถานการณอ่ืน 

3. ความเขม (Strengh)  ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถตนมีความเขม

นอย เมื่อไมเปนไปตามความคาดหวัง แตถามีความเขมมาก บุคคลก็จะมีความบากบั่นพยายาม แมจะ

ประสบความลมเหลวบางก็ตาม 

สรุปวา ความคาดหวังจะมีอิทธิพลมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับผลที่ไดรับจากความ

คาดหวังเปนที่พอใจมากนอยเพียงใด และมีคุณคาเพิ่มข้ึนเพียงใด ถามีนอยมากความคาดหวังก็ไมมี

อิทธิพล ตรงกันขามหากบุคคลประสบความสําเร็จในส่ิงที่คาดหวัง ความคาดหวังก็จะมีอิทธิพลสูงขึ้น

สําหรับเขา 
2.1.6.3 ปจจัยที่ทําใหความคาดหวังแตกตางกัน 
บุคคลมีความคาดหวังตางกัน ทั้งสิ่งที่คาดหวังและระดับของความคาดหวัง  เฮอร

ลอค (Hurlock. 1973 : 191 -194) อธิบายวาบุคคลมีความคาดหวังแตกตางกันเนื่องจากปจจัยตอไปนี้ 

คือ 

1. วัฒนธรรม (Cultural  Ideals) วัฒนธรรมที่แตกตางกัน มีมาตรฐานของ

ความคาดหวังของสมาชิกแตกตางกัน มาตรฐานนั้นครอบคลุมถึงระดับความสําเร็จและทัศนคติตอ

ความสําเร็จ 

2. ชนิดของครอบครัว (Kind of  Family) เด็กที่มาจากครอบครัวที่มั่นคง มี

แนวโนมที่จะตั้งจุดมุงหมายในอนาคตสูงกวาเด็กที่มาจากครอบครัวที่ไมมั่นคง ครอบครัวที่มีการ

โยกยายบอยๆเด็กจะคาดหวังไมไดวาอนาคตจะเปนอยางไร 

3. ระดับชั้นทางสังคม (Ordinal Position)  ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ปานกลางและฐานะทางเศรษฐกิจดี บิดามารดาจะใหความคาดหวังตอบุตรคนแรกและใหโอกาสแก

บุตรคนแรกมากที่สุด ซึ่งตรงกันขามกับครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า ลูกคนสุดทองจะไดรับการ
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สงเสริมจากบิดา มารดา และพี่ๆนองๆมากที่สุด เพื่อใหสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวมีฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น 

4 .  วินัย  (Discipline)  ครอบครัวที่มี ระบบการอบรมเลี้ ยงดู บุตรแบบ

ประชาธิปไตยจะตั้งความคาดหวังสอดคลองกับความเปนจริง ตรงขามกับครอบครัวที่พอแมเอา

ความคิดของตนเปนที่ต้ัง จะตั้งความคารดหวังตอบุตรไมสอดคลองกับความเปนจริง 

5. ฐานะในกลุม (Group  Status) กลุมจะมีอิทธิพลตอเด็กมากนอยเพียงใด

ข้ึนอยูกับฐานะของตนในกลุม และความคาดหวังของกลุมที่มีตอตน  

6. การใชกลวิธาน (Use of  Escape  Mechanisms) กลวิธานที่มีผลตอการ

ต้ังความคาดหวังมากที่สุด คือการฝนกลางวัน  ซึ่งเปนการตั้งความหวังที่ไมอยูบนฐานความเปนจริง 

7. การบอกเลาความคาดหวัง (Verbalization  of  Aspirations)  ความ

คาดหวังที่บอกเลาออกมามักตั้งอยูบนฐานความเปนจริงมากกวาที่เก็บไวและคิดหวังอยูคนเดียว  

8. ความลมเหลวและความและความสําเร็จในอดีต (past  Failures  and  

Successes) บุคคลที่ประสบความสําเร็จเสมอๆ มีแนวโนมที่จะตั้งความคาดหวังวาจะได รับ

ความสําเร็จอีกในอนาคต  การที่บุคคลกําหนดความคาดหวังไวอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับประสบการณที่

ผานมา 

9. เพศ (Sex) ทั้งบรรยากาศของบานและโรงเรียนจะสงเสริมกระตุนให

เด็กชายตั้งความคาดหวังมากกวาเด็กหญิง บิดามารดาจะคาดหวังในบุตรชายมากกวาบุตรสาว 

10. เชาวนปญญา (Intelligence) คนเราจะตั้งความคาดหวังโดยอาศัยความ

สนใจและความสามารถของตนมากกวาทําตามจุดมุงหมายที่กลุมทําไว 

11. บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีอิทธิพลตอการตั้งความคาดหวัง

หลายกรณี เชน  ในเรื่องการชดเชย บุคคลที่ไมยอมรับตนเองจะตั้งความคาดหวังโดยไมคํานึงถึง

ความสามารถของตน 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความคาดหวังเปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดพฤติกรรม

ของมนุษย ความคาดหวังเปนตัวกระตุน เปนแนวทางในการในการดําเนินชีวิต บุคคลจะตั้งความ

คาดหวังโดยอาศัยประสบการณและการเรียนรูของตน พอแมต้ังความคาดหวังตอบุตรดวยเห็นความ

จําเปนในการดําเนินชีวิตของบุตรในอนาคต  
2.1.6.4 ความคาดหวังของผูปกครองตอบุตร 
เซียร และคณะ (Sear & Others. 1957 : 157) กลาววาการอบรมเลี้ยงดู เปน

ขบวนการตอเนื่องตลอดชีวิตของเด็ก และจะมีผลตอพฤติกรรมในปจจุบันบางประการของเด็ก ดังนั้น

พฤติกรรมบางประการของเด็กเปนผลสืบเนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูแบบคาดหวังเอากับเด็ก  



                                                                                                                                                 53 

                                                        

บุญลือ วันทายนต (2522 : 82) กลาววา ความตองการของแตละครอบครัวในการมี

บุตรไวเพื่อสืบสกุล ปลอบใจยามวาเหว เจ็บไขชรา และลูกเปนความคาดหวังของครอบครัวที่บิดา

มารดาสวนใหญหวังพึ่งพาอาศัยในอนาคต 

วราภรณ รักวิจัย (2529 : 9 -14) กลาวา การอบรมเลี้ยงดูในสังคมไทยแบบคาดหวัง

เอากับเด็ก เปนการเลี้ยงดูที่บิดามารดาคาดหวังเอากับลูก โดยพยายามใหลูกทําตามที่บิดามารดา

คาดหวังไว  บิดามารดาจะกําหนดวิถีชีวิตใหกับลูก 

สุรางค  จันทรเอม (2529 : 41) กลาววา บิดามารดาโดยทั่วไปมักคาดหวังวา เด็ก

ควรเปนผูมีกิริยามารยาทเรียบรอย พูดจาสุภาพ รูจักเคารพผูใหญ แตงกายสุภาพ ไมใชจายเกินฐานะ

หางไกลอบายมุข ต้ังใจเรียนและหมั่นศึกษาเลาเรียน มีคุณธรรมสูงไมเกเร 

พรรณี  ชูทัย  เจนจิต (2538 : 21) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของบิดา

มารดาตอการศึกษาและอนาคตของนักเรียนวา  ความตองการของบิดามารดามีอิทธิพลตอเด็กตั้งแต

เร่ิมแรกของชีวิต ในบรรยากาศของความสัมพันธระหวางพอแมและลูก ซึ่งประกอบดวยความรัก ความ

เขมงวด การขูบังคับ ความคงเสนคงวาในอารมณพอแม การที่เด็กเคยประสบทั้งความสําเร็จและความ

ผิดหวัง จากการไดรับรางวัลและการลงโทษนี้ จะกอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

อัจฉรา สุขารมณ (2542 : 1) กลาววา บิดามารดาเลี้ยงดูลูก มักมุงหวังใหลูกเปน

เด็กฉลาดและเกงมากอนเปนอันดับหนึ่ง โดยมุงเนนที่การพัฒนาดานสติปญญาใหแกลูก พยายาม

เสริมสรางทุกวิถีทางใหลูกเปนเด็กฉลาดและเกง 

สรุปไดวา ความคาดหวังของผูปกครองตอบุตรแตละครอบครัวมีลักษณะคลายๆกัน

คือ หวังพึ่งพาอาศัยในอนาคต หวังใหลูกประสบความสําเร็จและเปนคนดี โดยพยายามทุกวิถีทางให

ลูกเปนเด็กฉลาดและเกง 

 
2.1.7 การสนบัสนุนของผูปกครองตอการเรยีนทีศ่นูยศกึษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย 
ละเมียด  ลิมอักษร (2520 : 15 –16 ) ไดกลาวถงึบทบาทของผูปกครองในการ

สนับสนนุสงเสริมการศึกษาของเด็ก สรุปไดดังนี ้

 1. ควรสงเสรมิใหเด็กรูจักจดัตารางการทาํงาน การเลน  และการพักผอนใหได

สัดสวน ถางานทางโรงเรียนหนกัอยูแลว กล็ดงานทางบานใหเบาลง และดูแลใหเด็กไดทํางานที่

โรงเรียนมอบหมายใหเสร็จเรียบรอย ก็จะชวยใหเด็กไดรับผลสําเร็จอยางดีในการเรียน 

2. อบรมส่ังสอนใหเด็กรูจกัคบเพื่อน และรูจักการสมาคม 
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3. ใหโอกาสเด็กไดมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจการตางๆของบานเพื่อเปนการ

สงเสริมความรับผิดชอบ และความรวมมือกับหมูคณะ 

 4. ยนิยอมใหเด็กใชจายเอง  และทาํบัญชีรายรับรายจายของตนไว  

5. สงเสริมใหเด็กตัดสินใจไดถูกตอง เชนอบรมใหเด็กเหน็ประโยชนของการอาน

หนงัสือ เด็กกจ็ะสามารถใชเหตุผลตัดสินใจใชเวลาวางในการอานหนงัสือมากขึ้นดวยความเต็มใจ  

6. ยัว่ยุใหเด็กสนใจคนควาหาความรู โดยการเปนกาํลงัใจใหกับเด็ก ตอบคําถาม

ดวยความเอาใจใสและกระตือรือรน ยั่วยใุหเด็กกลาแสดงความคิดเหน็ตางๆ ตามความสนใจของเด็ก 

เชื้อ  สาริมาน (2524 : 21) ไดกลาวถึงบทบาทการสนับสนุนการเรียนของผูปกครองไว

วา ผูปกครองควรจัดใหนักเรียนไดมีเวลาดูหนงัสือ การทําการบาน การเตรียมตัวสอบ  ควรมีอุปกรณ

การเรียนครบ คอยดูแลใหนกัเรียนเดนิทางไปเรียนไดทนัเวลา สอนใหนกัเรียนใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน มีการใหรางวัลในการเรียน 

 ธีระ  ชยัยทุธยรรยง (2526 : 68 – 69) ไดใหขอเสนอแนะตอผูปกครองในการสนับสนนุ

การเรียนของนักเรียน สรุปไดดังนี ้

1. ใหความรัก ความอบอุน เอาใจใส สนใจในการเรียนและเขาใจนกัเรยีนอยาง

เพียงพอ 

2. พยายามสงัเกตเด็กที่อยูในความปกครองของตนวา ชอบทํากิจกรรมอะไรบาง 

พยายามหาสิง่ที่มีประโยชนใหเด็กไดทําตามความชอบ 

3. ผูปกครองควรเลือกรายการในการดูโทรทัศน และภาพยนตรที่เหมาะสมกับ

นักเรียน และแบงเวลาใหเปนสัดสวน 

4. หาโอกาสพานักเรียนไปเที่ยวพักผอน และใหมีโอกาสพบสิ่งแปลกๆใหมๆ ซึง่

นอกจากเปนการพักผอนแลว ยงัเปนการไปทัศนะศกึษาอีกดวย 

5. จัดหาหนังสือที่ดีมีประโยชนเหมาะสําหรับวัยของนกัเรียน ใหนกัเรียนอาน 

6. จัดสภาพแวดลอมภายในบานใหนาอยู มีบรรยากาศที่ดี เพื่อดึงดูดใจใหเด็ก

อยากอยูบาน 

วัลนิกา  ฉลากบาง (2535 : 33 – 34) ไดกลาวถงึหนาที่ของพอแมในการสงเสริม

พัฒนาการทางสติปญญาของลูกไวดังนี ้

1. สงเสริมพฒันาการทางกาย เพราะพฒันาการทางกายเปนพื้นฐานของ

พัฒนาการในทุกดาน 

2. ตอบสนองความตองการทางจิตใจของลูก เพราะเมื่อใจเปนสุขแลว จะสามารถ

เรียนรูและจดจําสิ่งตางๆไดดีข้ึน 
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3. จัดหาหนังสือ อุปกรณที่เพิ่มพนูความสามารถในการสื่อสารและการใชภาษา

ของลูก 

4. จูงใจและเปนตัวอยางทีดี่ของลูก ในเรือ่งการเขียนการอาน จัดหาหนงัสือที่ลูก

ชอบและสนใจ 

5. พยายามศกึษาและทําความเขาใจความสามารถของลูก ไมต้ังความคาดหวงั

การเรียนของลูกสูงเกนิไป สอดแทรกความรู ทักษะทางภาษา และการคํานวณขณะทํากจิกรรมกบัลูก 

6. เลือกรายการในการดูโทรทัศน และภาพยนตรที่เหมาะสมกับนักเรียน และแบง

เวลาใหเปนสดัสวน 

7. มทีัศนคติทีดี่ตอครูและโรงเรียน เพื่อใหลูกมีทัศนคติทีดี่ตอการเรียน 

คอกซ และลีเกอร  (Cox and Leager. 1961 : 639-648)  ไดอธิบายเรื่องของความรัก

ที่พอแมมีตอบุตรไววา มีลักษณะพฤติกรรมดังตอไปนี้ 

1.  การใหความสําคัญแกบุตรเปนอันดับแรก ไดแก การอบรมเลี้ยงดูโดยการให

ส่ิงที่บุตรตองการจริง ๆ พอ ๆ กับการใหโดยที่พอแมคิดวาบุตรตองการ และพอแมหวังวาบุตรอาจจะมี

ความตองการ 

2.  การใหตองตรงตามพัฒนาการ ไดแก พอแมต้ังความมุงหมายและการ

เรียกรองไวใหเหมาะสมกับความสามารถทางอารมณ สังคม รางกาย และทักษะของบุตรที่พึงมีไดตาม

ข้ันของการพัฒนาการ 

3.  การยอมรับและยกยองบุตร ไดแก การแสดงออกโดยพอแมแสดงความรักบุตร 

และยอมรับบุตรแตละคนตามความสามารถ และขีดจํากัดของสมอง อารมณ และรางกาย 

  จากที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวาพอแมผูปกครองมีบทบาทสําคัญที่ตองสงเสริม

สนับสนุนการศึกษาของลูก  โดยการเอาใจใสในการเรียนของเด็ก  และเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก  ส่ิง

เหลานี้เปนแรงกระตุนใหเด็กมีความตั้งใจเรียน  เอาใจใสตอการเรียน  และขยันหมั่นเพียรในการเรียน  

 
2.1.8 ลกัษณะทางกายภาพของการเรยีนการสอน 

เชอชิลด (วิจิตร  วรุตบางกรู. 2524:151; อางอิงจาก Churchil . n.d.) กลาววา เรา

เปนผูกาํหนดรูปแบบของอาคารและอาคารก็กําหนดพฤติกรรมของเราเหมือนกนั  อาคารสถานที่

จัดเปนสิ่งแวดลอมทางกายภาพทีม่นษุยสรางขึ้น ไดแก  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  หองสมุด  หอง

โสตทัศนูปกรณ  หองสารบรรณ  โรงอาหาร  สนามกีฬา  สถานทพีักผอนหยอนใจและบริเวณทัง้หมด

ของสถาบนั  ในปจจุบันนี ้ ไดตระหนักถึงความสําคญัทางดานจิตใจมากขึ้นจึงหนัมาสนใจในการจัด

สภาพแวดลอมเพี่อสนองความตองการพืน้ฐานของมนษุยทัง้ทางดานความสุขสบายทางรางกาย และ
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ยกระดับจิตใจของผูใชอาคารมากขึ้นมากกวาแตกอน  ส่ิงแวดลอมยังมีผลตอความรูสึกของมนษุยทัง้

ทางตรงและทางออม 

พิมพันธ  เดชะคุปต (2544 : 10 - 14) ไดกลาวถึงบรรยากาศทางกายภาพในการเรียน 

การสอนไววา  บรรยากาศทางกายภาพ คือลักษณะของหองเรียนที่มีบรรยากาศทางกายภาพที่

เหมาะสม ควรเปนดังนี้ 

1. หองเรียนควรมีสีสันนาดู และเหมาะสมสบายตา อากาศถายเทดี

ปราศจากเสียงรบกวน กวางขวางพอเหมาะกับจํานวนนักเรียน 

2. หองเรียนควรมีบรรยากาศอิสระของการเรียนรู การทํางานรวมกันเปน

กลุม ตลอดจนการเคลื่อนไหวกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท 

3. หองเรียนสะอาดถูกสุขลักษณะ นาอยู ตลอดจนมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

4. ส่ิงที่อยูภายในหองเรียน เชน โตะ เกาอี้ ส่ือการสอนประเภทตางๆ

สามารถเคลื่อนยายได และสามารถดัดแปลงใหเอื้ออํานวยการสอนและการจัดกิจกรรมประเภทตางๆ

ได 

5. การจัดหองเรียนใหพรอมตอการสอนในแตละครั้ง เชน ใหมีความ

เหมาะสมตอการสอนวิธีตางๆ ตัวอยางเชน เหมาะตอการสอนโดยกระบวนการกลุม วิธีบรรยาย และ

วิธีการแสดงละครเปนตน 

พนัส หันนาคินทร (2524:297-298) อธิบายวา อาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษา

นี้รวมความตั้งแตตัวอาคาร สนาม  ตลอดจนสิ่งกอสรางตางๆ สถาบันการศึกษาจะตองบํารุงรักษาให

อยูในสภาพที่ดีใชงานไดอยูเสมอ  นอกจากนี้ ตองวางแผนในการใชอาคารสถานที่ตางๆใหไดประโยชน

สูงสุด  การตกแตงบรรยากาศใหสวยงามกลมกลืนกันก็จะสรางบรรยากาศที่ดี  ทําใหจิตใจและอารมณ

ของประชาชนในสถานที่นั้นสดชื่นขึ้น  ส่ิงที่จะขาดเสียไมไดสําหรับสถานศึกษาคือ ตองมีสถานที่

พักผอนหยอนใจดวย 

ปญญา สมบูรณศิลป(2523 : 45 -46) กลาวถึง ความสาํคัญของการมส่ิีงแวดลอมที่

ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน สรุปไดวา สภาพแวดลอมและโครงการตางๆ ภายในโรงเรียนมีผลโดยตรงตอ

ชีวิตและสุขภาพของนักเรยีนในแงตางๆ กัน ในแงบวกคือ การทําใหนักเรียนมีความสะดวกสบาย ราเริง

มีความสุข รักสวยงาม หรือในแงปองกนัไมใหเกิดโรคและปองกนัภยันตรายจากการบาดเจ็บตาง ๆ 

และในแงการชวยใหนักเรียนมีพฒันาการทางการศึกษา กลาวโดยสรปุ สภาพแวดลอมที่ถกูสุขลักษณะ

ในโรงเรียนจะชวยใหเกิดผลทั้ง 3 ดาน คือ 
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1.ผลทางบวก สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียนจะทําใหโรงเรียน

เปนสถานที่เรียนที่นาไปเรียน การระบายอากาศที่ดีและการจัดแสงสวางใหเหมาะสม จะชวยให

หองเรียนนาอยูเรียนไดสบายยิ่งขึน้ อาคารเรียนที่สะอาดเรียบรอยจะทําใหครูและนักเรียนอยากเขาไป

อยูมากกวาอาคารเรียนที่สกปรก การมีน้าํดื่มอยางเพียงพอ การจัดที่นัง่ใหสบาย และโรงอาหารที่

เรียบรอยก็เปนสิ่งที่ทกุคนตองการ  สัมพันธภาพอนัดรีะหวางครูกับนักเรียนจะชวยสงเสริมสุขภาพจิต

ของทั้งสองฝาย การใชวิธสีอนที่ดีจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดประสบความสาํเร็จบอยครั้ง และชวย

สงเสริมใหนักเรียนคิดกิจกรรมที่สรางสรรค จะชวยใหนกัเรียนมีความสนใจในงานของตนไดนานทําให

นักเรียนอยากตอบสนองดวยการรวมกิจกรรมตางๆ ตลอดจนทาํใหนกัเรียนมีความสุขดวย 

2.การปองกันโรคภัย หรืออันตรายตางๆ โดยการรวมมือกับแพทยหรือ

เจาหนาที ่   สาธารณสุขจะชวยปองกันการแพรระบาดของโรคตางๆ 

3.พัฒนาดานการเรียน สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียนมีอิทธิพล

ตอความสามารถในการเรียน กระบวนการทางดานจติวิทยาอันสลบัซับซอนของการเรียนรูเปนผลมา

จากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอม และบุคคลไดรับอิทธิพลมาจากองคประกอบ

ตางๆ ทั้งทางกายและทางจติใจ 

วันชยั  ชองดารากุล (2538 : 11) กลาววา อาคารสถานที่ของสถานศึกษานับวาเปน

องคประกอบสําคัญที่ทาํใหการจัดการศึกษาบรรลุตามจุดประสงค  เพราะถามีอาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดลอมทีดี่แลว ยอมทําใหเกิดบรรยากาศและแรงจงูใจในการเรียน  ตลอดจนดําเนนิกิจกรรมตางๆ

ที่สงเสริมใหเกดิการเรียนรูทีดี่ 

สมพร  สุทัศนีย (2544 : 134 - 136) ไดกลาวถึงการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการ

สอนไววา บรรยากาศในหองเรียนไมรอนอบอาว โปรง อากาศถายเทไดสะดวก จัดโตะเกาอี้ใหเด็กนั่ง

สบายๆ เหมาะกับวัยและรูปรางของเด็ก ทําใหเด็กรูสึกมั่นคงปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน 

โตะเรียนมานั่งควรอยูในสภาพที่แข็งแรงทนทาน อาคารเรียนมั่นคงแข็งแรง อุปกรณเครื่องใชใน

หองเรียน เชน พัดลมติดเพดานอยูในสภาพที่แข็งแรง เครื่องใชไฟฟาอยูในสภาพดปีลอดภัย  

จากเอกสารที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวาลักษณะทางกายภาพของการเรียนการ

สอนที่ดี  จะตองเปนหองเรียนที่มีบรรยากาศที่ปลอดโปรง มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียน จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน  

ต้ังใจและเอาใจใสตอการเรียน  มีความกระตือรือรนและมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 
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2.1.9 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
2.1.9.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
รอทแมน  (Rothman.  1968  :  34 – 36)  กลาววา  ส่ิงที่ควรคํานึงถึงใหมากที่สุด

ในระบบการเรียนการสอนนั้น  คือ  สัมพันธภาพที่ดีของครูผูสอนกับนักเรียน  ครูจะตองยอมรับ เขาใจ  

เปนกันเอง  ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง  และครูจะตองแสดงใหนักเรียนเห็นได

ชัดเจนอีกดวยนั้นคือ  ครูจะตอมีมนุษยสัมพันธที่ดี   

ประหยัด  ทองมาก  (2526  :  8)  กลาวถึงความสําคัญของสัมพันธภาพระหวางครู

กับนักเรียนวา  ครูมีความสําคัญที่สุด  เมื่อเด็กอยูในโรงเรียน  ครูจะเปนผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด  

รองไปจากพอแม  และไดศึกษาความเจริญเติบโตของเด็กอยางใกลชิดเกี่ยวกับธรรมชาติจิตใจและ

ความตองการของเด็ก  ครูจึงมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ  จิตใจและความประพฤติของเด็ก  มีผูกลาววา  

ครูเปนพอแมคนที่สองของเด็ก  กลาวคือ  ครูมิใชเพียงแตใหความรูในหองเรียนอยางเดียว  แตเปนผู

อบรมกลอมเกลานิสัยใจคอและความประพฤติของเด็ก  ดังนั้นการที่เด็กจะมีความสุขและเรียนหนังสือ

ไดดีนั้น  จึงอยูที่วิถีทางที่ครูจะปฏิบัติตอเด็ก  ชวยเหลือเด็กดานการเรียน  การแสดงความรักความ

อบอุนตอเด็ก  การชวยเหลือใหเด็กปรับตัวไดดี  และการเสริมสรางความสมบูรณทางจิตใจใหแกเด็ก 

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2527  :  48 – 67)  ไดกลาวถึงปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน

และผูสอนวา  ผูสอนไมควรสรางบรรยากาศแหงความกลัวใหเกิดขึ้น  การเรียนรูมิใชเกิดในชั้นเรียน

เสมอไป  ดังนั้นการพบปะซักถามนอกชั้นเรียนจะสรางบรรยากาศแหงความเปนมิตรไดงายขึ้น  อยาทํา

ใหเกิดการเสียหนา  และควรฟงความคิดเห็นจากนักเรียนบาง 

ประดินันท  อุปรมัย  (2527  :  33)  ไดกลาวถึงปฏิสัมพันธในชั้นเรียนดังนี้  คือ  

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน  อาจเกิดขึ้นไดทั้งระหวางครูกับนักเรียน  และระหวางนักเรียนกับนักเรียน

ดวยกันเอง  ถาปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดี  หมายถึงทั้งครูและนักเรียนตางมี

ความสัมพันธอันดีตอกัน  โดยครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีโอกาสซักถาม  ตอบคําถาม  และเขารวม

กิจกรรมการเรียนการสอนใหมาก  บรรยากาศในชั้นเรียนก็จะมีแตความนาสนใจ  นาสนุก  อยากรู

อยากเห็น  และกระตือรือรน  นอกจากนั้นปฏิสัมพันธที่ดีระหวางนักเรียนกับนักเรียนดวยกันเองก็มีสวน

ชวยใหเกิดบรรยากาศที่ดีข้ึนในชั้นเรียนดวยเชนกัน 

ธเนศ  ขําเกิด  (2533 : 7)  กลาวถงึ  ความผูกพนัและเปนกนัเองระหวางครูกับ

นักเรียนวา  ครูควรแสดงพฤติกรรมทั้งในดานคําพูด  กิริยา  ทาทาง  สีหนาทีย่ิ้มแยมแจมใส  ใหความ

รัก  ความเมตตาอยางจริงใจ  และมีเหตผุลดวยความสม่ําเสมอ  นกัเรียนจะรูและเขาใจดีวาครขูองเขา

มีความรักและความจริงใจตอเขาเพียงใด  ส่ิงเหลานีจ้ะเปนแมแบบของนักเรยีน  และมีผลทางดาน

จิตใจตอการแสดงความเคารพรัก  ความศรัทธาในครูของเขาดวยความจริงใจ  หากครูสามารถครอง
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หัวใจนักเรียนไดแลว ความรูสึกที่ดีตอกันจะสรางสรรคบรรยากาศในการเรียนการสอนที่สดชืน่  มคีวาม

รัก  ความผูกพัน  เอื้ออาทร  และใหอภัยตอกัน 

พรรณี  ช.  เจนจิต  (2538  :  253)  ไดกลาวถงึความสมัพันธระหวางครูประจําชั้น

กับนักเรียนวา  ครูมีหนาที่สรางบรรยากาศที่ดีข้ึนในชัน้เรียน  บรรยากาศในชั้นเรียนควรมีลักษณะผอน

ปรน  ไมตึงเครียด  ใหเด็กรูสึกวาเปนสถานที่ปลอดภยัสําหรับเขา  พยายามมองสถานการณตาง ๆ  

ตามที่เด็กมอง  อยาเห็นวาความกลวั  ความวิตกกงัวลของเด็กเปนเรื่องไรสาระ   การสอนจงึไมควร

บังคับใหเด็กตองทาํ  แตควรใหมีบรรยากาศแหงความอบอุน  ปลอดภัย  ซึง่จะทําใหเด็กตั้งใจเรียน 

จากเอกสารขางตนสรุปไดวา  สัมพนัธภาพที่ดีระหวางนักเรียนกับครู  โดยครูให

ความรัก  ความเอาใจใสตอนักเรียน  ใหความเปนกนัเองกับนกัเรยีน  และใหคําปรึกษาเมื่อนกัเรียนมี

ปญหา  ทําใหนักเรียนมทีัศนคติที่ดีตอครู  และเพื่อชวยใหนักเรียนตัง้ใจและเอาใจใสตอการเรียน  และ

มีความขยนัหมั่นเพียรในการเรียนเพิม่มากขึ้น   
2.1.9.2 ลักษณะความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู 
สุรางค  โควตระกูล (2545 : 437) กลาววา การรับรูของครูที่มีตอนกัเรียน เปนตัว

แสดงถึงบทบาทและลกัษณะความสมัพนัธระหวางครูกบันักเรียน ดังนี้ คือ 

1.นักเรียนแตละคนเปนปจเจกบุคคลและทุกคนมีบุคลิกภาพทีเ่ปนของเขาเอง 

ซึ่งตางกับคนอื่น 

2.นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพราะอยากเรียน ฉะนัน้ครูที่ดีจะรูจักเราความ

สนใจของนกัเรียน ทําใหนกัเรียนตั้งใจเรียนไมเบื่อหนาย 

3. ความสมัพนัธระหวางครกูับนักเรียนจะตองเปนไปดวยดี นักเรยีนไววางใจ

ครูและสามารถพูดกับครูไดอยางเปดเผย โดยไมตองกลวัถูกลงโทษ 

4. ครูและนกัเรียนตองมีความสัมพันธแบบประชาธิปไตย นักเรียนสามารถ

ออกความเหน็ หรือรวมกับครูต้ังกฎเกณฑตางๆเพื่อใชในหองเรียนได 

5. บรรยากาศของหองเรียนที่ ดีจะตองเอื้อตอการเรียนและเสริมสราง

บุคลิกภาพของนักเรียน โดยมีครูเปนผูสนับสนุน ใหกําลังใจ นักเรียนแตละคนใหพัฒนาทั้งดานความรู

และบุคลิกภาพ 
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2.1.10 สัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับเพื่อน 
นพพร  พานิชสุข  (2522  :  68 – 70)  ไดเสนอแนะวิธกีารที่พงึปฏิบัติตอกันในการ

ทํางานรวมกับเพื่อนดงันี ้ คือ   

1. ความเปนผูมีอัธยาศัยไมตรีอันดีตอกัน  เปนองคประกอบสําคัญและ

จําเปนที่ตองสรางใหเกิดในการทํางานรวมกัน  ควรพูดคุยสนทนาดวยถอยคาํทีสุ่ภาพ  ไพเราะ

ออนหวานนุมนวล และยิ้มแยมแจมใส 

2. ความสามคัคีของหมูคณะหรือของเพื่อนรวมงาน  ความสามัคคีจะเกิดขึ้น

ไดก็ตอเมื่อสมาชิกแตละคนมีทัศนคติและความรูสึกที่ดีตอกัน เห็นความสาํคญัของกันและกันเห็น

ความสาํคัญของกลุม 

3. ความเปนผูมีการออมชอมหรือตกลงกัน ในการทํางานรวมกนันัน้เปนเรื่อง

ธรรมดาที่สมาชิกแตละคนอาจมีความคิดเห็นไมตรงกัน อยางไรก็ตามในการทํางานรวมกันนัน้  สมาชิก

แตละคนควรจะรับฟงความคิดเห็นของบคุคลอื่น  มีเหตุผลเหนืออารมณและปราศจากอคต ิ

4. ความเปนผูชวยเหลือเกือ้กูลซึ่งกนัและกัน  ตามความสามารถและตาม

โอกาส  ทั้งนีเ้พราะมนุษยเราจําเปนตองมีการชวยเหลอืเกื้อกูลกนั  พึ่งพาอาศัยกนั  ดังคาํโบราณวา  

“น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา”  เพราะชีวิตนี้ไมแนนอน  วนัหนึง่ขางหนาเราอาจจะตองพึ่งพาอาศัยกนัโดยไม

รูสึกตัวจึงไมควรมองขามเหน็วาไมมีความสําคัญ  ส่ิงใดที่เราพอใหความชวยเหลือไดถาเรามีโอกาสก็

ควรจะใหการชวยเหลือกนั 

5.  ความมีอิสระ  สมาชิกจะตองมีความอิสระในการคิด  การแสดงความ

คิดเห็นในการทํางานรวมกันกับบุคคลอื่นทีม่ีความแตกตางกนัทั้งตําแหนง  สถานภาพ  บทบาท  หรือ

อ่ืน ๆ  อาจจะทําใหมีการผกูขาดการใชอํานาจหรือมีความเกรงใจกัน  ซึ่งอาจจะทําใหสมาชกิที่รวมกัน

ทํางานขาดอิสระในการแสดงความคิดเหน็  ซึง่ความคดิเห็นเหลานัน้อาจจะเปนประโยชนตอกลุมก็ได 

ดังนัน้สมาชกิที่ทาํงานรวมกนัควรจะตระหนักวาสมาชิกแตละคนตางก็มีอิสระที่จะแสดงความคดิเห็น 

6. เปนผูมีความจริงใจคุณลักษณะขอนี้ของสมาชกิจะกอใหเกิดการชวยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เร่ืองของความจริงใจในปจจุบันเปนสิ่งที่คอนขางหาไดยาก  แมวาทกุคนตางก็

เรียกรองหา  เรามักพบแตความอิจฉาริษยาแกงแยงชิงดชีงิเดน  เพราะมนุษยนัน้มกีเิลส  คือ  โกรธ  

โลภ  หลง  อันเปนรากฐานที่ทาํใหเกิดความจริงใจลดนอยลง  เพราะตางคนตางสวมหนากากและ

แสดงละครเขาหากนั  ดวยเหตุนี้ความจริงใจจึงเปนรากฐานที่สําคญัประการหนึง่ในอนัจะกอใหเกิด

ความรวมมือรวมใจในการทาํงานรวมกนั 

7. หลีกเลีย่งการวพิากษวิจารณเพื่อนรวมงาน  การจะวิพากษวิจารณเพื่อน

รวมงานสมาชกิทุกคนตองระลึกวาสักวนัหนึง่คําพูดจะตองไปถึงหูของเพื่อนรวมงาน  และที่สําคัญไม
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เปนการยุติธรรมแกเพื่อนรวมงาน  ถาเราดวนวพิากษวจิารณสมาชิกเพื่อนรวมงานฝายเดียวทัง้ ๆ  ที่เรา

ไมรูจักเขาดีพอ  หรือไดขอมูลของเขามาผิด ๆ  นอกจากนี้สมาชกิที่ทาํงานรวมกนัไมควรจะนินทากนั

และกัน  ทั้งนี้เพราะวาการวิพากษวจิารณหรือแมกระทั่งการนนิทามิไดกอใหเกิดประโยชนในการสราง

ความสามัคคีหรือการรวมมอืรวมใจแตประการใด 

8.ยกยองชมเชยเพื่อนสมาชกิที่รวมงานดวยกันเมื่อมีโอกาสอันควร  

พฤติกรรมเชนนี้เปนสิง่ที่พงึประสงคของทกุคน  แตก็ไมควรทําพร่ําเพรื่อจนเกนิไป  การยกยองชมเชย

ทั้งตอหนาและลับหลงัดวยความภาคภูมใิจ  และมีเหตุผลตอเพื่อนรวมงานเปนการสรางกําลงัใจใหแก

ผูถูกชม  การจะขอความรวมมือจากเพื่อนสมาชิกในการทํากจิกรรมตาง ๆ  ก็จะสะดวกขึ้น     

นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2527  :  48 – 67)  ไดกลาวถงึปฏิกิริยาตอบสนองระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียนวา  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยผูเรียนแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกัน  เชน  การ

อภิปราย  การโตวาที  การรายงาน  จะชวยใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองระหวางกัน  ฝกการทํางานรวมกนั  

เปนการสรางบรรยากาศของสังคมที่เปนกนัเองระหวางผูเรียน 

รวีวรรณ  ชุมชัย  (2536  : 90)  กลาววา  นักเรียนวยัรุนจะเรียนรู  ปรึกษาหารือ  

และเชื่อถือเพือ่นมากกวาผูใหญและญาตพิี่นองเมื่อสังคมกลุมเพื่อนด ี  นักเรียนกจ็ะไดรับอิทธิพลจาก

เพื่อนไปดวยหากพฤติกรรมดานสังคมกลุมเพื่อนไมดีก็จะสงผลกระทบตอสภาพรางกายจิตใจและการ

เรียนรูของนกัเรียน    

ณรงค  เสง็ประชา  (2538  :  166)  ใหแนวคิดเกีย่วกบักลุมเพื่อนไววา  กลุมเพื่อน

จะชวยใหเด็กไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ  ที่อาจไมไดรับจากครอบครัว  หรือผูใหญ  เชน  เพศศึกษา  ความ

เสมอภาค  ความเปนผูนําในกลุมเพื่อน  เด็กจะเปนตัวของตัวเองมากขึ้น  เด็กจะเลือกคบเพื่อนที่ถูกใจ  

และอาจนาํเอาพฤตกิรรมตาง ๆ  ของเพื่อนมาใชเปนแนวปฏิบัติของตนเอง 

กลุมเพื่อนจะชวยใหสมาชกิไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ  ดังตอไปนี ้

1.  ยึดมั่นในประเพณีนอยลง  สรางคานิยมและความรูใหม ๆ  เพิ่มมากขึ้น 

2.  สอนใหรูจกัแบบแผนของการอยูรวมกนัในสงัคมมากขึ้น  เชน  การปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑของกลุมในการเลนกีฬาหรือทํางานรวมกัน 

3.  สอนใหมีประสบการณเกีย่วกับความเสมอภาคเทาเทยีมกนั 

4. สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก  เชน  ความเปนตัวของตัวเอง  แบบ

ของอารมณ  เอกลักษณเฉพาะของตนเอง  ความคิดเห็นของตนเอง  ฯลฯ 

5. สอนใหมปีระสบการณเกี่ยวกับความสัมพันธกนัเปนสวนตัวมากกวาการ

ใชอํานาจ  
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จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา  การทีน่ักเรียนมีสัมพนัธภาพที่ดีกับเพื่อน  จะทาํให

นักเรียนเกิดความรูสึกอบอุน  มีความเชือ่มั่นในตนเอง  กระตือรือรน  และสามารถอยูในกลุมเพื่อนได

อยางมีความสขุ  แตถานักเรียนมีสัมพันธภาพที่ไมดีกบัเพื่อน  จะทาํใหเกิดความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง  

วิตกกงัวล  ทอแท  และไมมคีวามสุขในการเรียน  
 

 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาคนควา 
2.2.1 งานวิจยัในประเทศ 
สิริพร ดาวัน (2540 : 89 - 91) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความขยันหมั่นเพียรในการ

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 -6 

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จํานวน 1,238 คน ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ทัศนคติตอการเรียน บรรยากาศการเรียนการสอน  บรรยากาศในครอบครัว มี

ความสัมพันธกับความความขยันหมั่นเพียรในการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

ปจจัยเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนไดรอยละ 46.54  

สุกัญญา แยมยิ้ม (2541 : 65 - 66)  ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความตั้งใจเรียนของ

นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง

เปนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 -3 จํานวน 359 คน ผลการวิจัยพบวา 

บุคลิกภาพ ทัศนคติตอการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพในครอบครัว 

บรรยากาศการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน สัมพันธภาพระหวางเพื่อน มี

ความสัมพันธกันทางบวกกับความตั้งใจเรียน  ของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

ปจจัยเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนความตั้งใจเรียนของนักเรียนไดรอยละ 66.30  

ทิพวรรณ  สุวรรณประเสริฐ (2541 : 111 - 113) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญ จังหวัดปราจีนบุรี ใชกลุมตัวอยางเปน

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 1,370 คน ผลการศึกษาพบตัวแปรที่สามารถพยากรณ

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เรียงลําดับจากตัวแปรที่สงผลมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก การใช

เวลาในการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน ลักษณะมุงอนาคตทางการ

เรียน  เพศหญิง เจตคติตอการเรียน และอาชีพรบจาง ตามลําดับ โดยปจจัยเหลานี้รวมกันอธิบาย

ความแปรปรวนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนไดรอยละ 43.96 

จิตสุภา สวนประเสริฐ (2543 : 87 - 88)ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับความตั้งใจเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ ของวิทยาลัยพาณิชยการใน

กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชา
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พาณิชยการ ชั้นปที่ 1 จํานวน 359 คน ผลการศึกษาพบวา เพศ ผลการเรียน อาชีพของบิดามารดา 

เจตคติตอการเรียน การคลอยตามกลุมอางอิงในการเรียน มีความสัมพันธกับความตั้งใจเรียนในหมวด

วิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ วิชาเลือก รวมหกหมวดวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตามลําดับ โดยปจจัยเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนความตั้งใจเรียนของนักเรียนไดรอยละ 

49.80 

สุภาภรณ ศศิดิลกธรรม (2543 : 82) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความอุตสาหะในการ

เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1,115 คน ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการเรียน บรรยากาศใน

ครอบครัว ส่ิงแวดลอมที่โรงเรียน การรับรูความคาดหวังของผูปกครองมีความสัมพันธกับความ

อุตสาหะในการเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ โดยปจจัยเหลานี้

รวมกันอธิบายความแปรปรวนความอุตสาหะในการเรียนของนักเรียนไดรอยละ 54.00 

กิ่งกาญจน ปานทอง (2545 : 84 )  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) คณะวิทยาศาสตรการจัดการ โปรแกรมวิชานิเทศ

ศาสตร สถาบันราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

328 คน ผลการศึกษาพบวา ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน การใชเวลาเรียน สัมพันธภาพระหวาง

นักศึกษากับเพื่อน บรรยากาศการเรียนการสอน รายได เพศ สงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรดังกลาวเหลานี้ รวมกันอธิบายความแปรปรวน

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาไดรอยละ 52.46  

ชุติมน  ศรีแกว (2546 : 75 – 80 ) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอทัศนคติตอการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิสัยทางการเรียน บุคลิกภาพ 

ความคาดหวังของผูปกครอง การสนับสนุนการเรียนของผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพของการเรียน

การสอน สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีความสัมพันธ

ทางบวกกับทัศนคติตอการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และปจจัยที่สงผลตอทัศนคติตอการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นิสัยทางการเรียน และความคาดหวังของผูปกครอง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยตัวแปรดังกลาวเหลานี้ รวมกันอธิบายความแปรปรวนทัศนคติตอ

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ไดรอยละ 57.50 

พิทักษ  วงศแหวน (2546 : 95 - 97) ไดศึกษาปจจัยพหุระดับที่สงผลถึงพฤติกรรมใฝเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 824 คน ผลการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระ
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ระดับนักเรียน ไดแก ลักษณะมุงอนาคต ความเชื่ออํานาจในตน เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ และการสงเสริมการเรียนของผูปกครอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมใฝเรียนของนักเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมใฝเรียนของ

นักเรียนมากที่สุด คือการสงเสริมการเรียนของผูปกครอง สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมใฝ

เรียนของนักเรียนนอยที่สุด คือ ลักษณะมุงอนาคตตัวแปรอิสระระดับนักเรียน ที่สงผลทางบวกตอ

พฤติกรรมใฝเรียนของนักเรียน มี 2 ตัวแปร ไดแกเจตคติตอการเรียน และการสงเสริมการเรียนของ

ผูปกครอง  

จํารูญ  เทียนธรรม(2546 : 80) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา ความสําคัญ

ของปจจัยดานเจตคติตอการเรียน ความเชื่อในอํานาจตน ความคาดหวังของนักเรียนตออนาคต ความ

คาดหวังของผูปกครอง และการรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู สงผลทางบวกตอแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยตัวแปรดังกลาวเหลานี้ รวมกันอธิบาย

ความแปรปรวนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดรอยละ 29.3  

จากงานวิจัยที่กลาวมา สรุปไดวา ปจจัยดานตางๆ เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทัศนคติตอการเรียน บุคลิกภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิสัยทางการเรียน บุคลิกภาพ ความคาดหวัง

ของผูปกครอง การสนับสนุนการเรียนของผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน 

สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน เปนตน ลวนมีความสัมพันธ

กับการเรียนรูของบุคคล ฉะนั้นในการวิจัยในดานแรงจูงใจในการเรียนจึงตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ

ดังกลาวมา 
 

2.2.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
แบนดูราและคณะ (พัฒนา  พลอยประไพ. 2539 : 75 ; อางอิงจาก Bandura.1974 )ได

ทดลองโดยจัดกลุมผูเรียนใหกลุมที่ 1 ต้ังเปาหมายระยะยาว, กลุมที่ 2 ต้ังเปาหมายระยะสั้น และกลุม

ที่ 3 ไมไดต้ังเปาหมาย จากการทดลองปรากฏวา ผูเรียนในกลุมที่ต้ังเปาหมายระยะสั้นจะมีแรงจูงใจใน

การเรียน และสนในเรียนสูงกวา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาทุกกลุม 

ไควรเวอรและไวนดเนอร  (Kleiwer  and  Weidner.  1987  :  204)  ไดศึกษาเรื่อง

ลักษณะบุคลิกภาพแบบ เอ  และระดับความมุงหวัง  โดยศึกษาจากการตั้งเปาหมายของความสําเร็จ

ของผูปกครอง  กลุมตัวอยางเปนเด็กชาย  จํานวน  32  คน  และเด็กหญิงจํานวน  41  คน  มีอายุ

ระหวาง  9 – 12  ป  โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปนเด็กที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ เอ  และบุคลิกภาพ

แบบ  บี  ผลการวิจัยพบวา  เด็กทั้งสองกลุมไดต้ังเปาหมายความสําเร็จแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ  แตในการกระทําพฤติกรรม  เด็กที่มีบุคลิกภาพแบบ  เอ  จะทํางานสําเร็จมากกวา  และมี

ความพยายามเพื่อใหประสบความสําเร็จมากกวา 

คอยโว  (สุกัญญา แยมยิ้ม. 2540 : 20  ; อางอิงจาก Koivo.  1980  ) ศึกษาความสัมพันธ

ดานการรับรูของนักเรียนในเรื่องนิสัยทางการเรียนและทัศนคติตอการเรียน ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีนิสัยทางการเรียนและทัศนคติตอการเรียนดีกวา

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

นิโคลัส (Nicholus. 1997: A) ไดศึกษาถึงบรรยากาศในการเรียนและความมีวินัยในการ

เรียน ของนักเรียนที่สงเสริมกระบวนการในการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

ความสามารถในการสอนของครู และเจตคติตอการเรียน ชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูที่ดี

ยิ่งขึ้น 

เดอคอสเตอร (ชมนุช บุญสิทธิ์. 2541 : 28 ; อางอิงจาก Decoster. 1981. Management 

Accounting : a Decision Emphasis.) ไดศึกษาสัมพันธภาพระหวางเพื่อนของนักเรียนในโรงเรียน

มัธยม พบวา นักเรียนที่มีความพึงพอใจในการสัมพันธระหวางเพื่อนในชั้นเรียนมีแนวโนมของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีความพอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อนในชั้นเรียนต่ํา 

แมคเดอรมอท และคณะ (Mcdemott & Others. 2001 : 201) ไดศึกษาพฤติกรรมการ

เรียนของนักเรียนอเมริกัน โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนอายุ 6 – 17 ป จํานวน 1,268 คน ผลการวิจัย

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความแตกตางของเพศ อายุ เชื้อชาติ ของนักเรียนมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน  

สรุปจากงานวิจัยดังกลาว แรงจูงใจในการเรียน หรือกระบวนการตางๆในการเรียนรู ตอง

อาศัยปจจัยตางๆมาเกี่ยวของมากมาย เชน การตั้งเปาหมายของความสําเร็จ นิสัยทางการเรียน

ทัศนคติตอการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  บุคลิกภาพ ความคาดหวังของผูปกครอง การสนับสนุน

การเรียนของผูปกครอง ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอนสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน ความสามารถในการสอนของครู สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ

เพื่อนเปนตน ฉะนั้นการจัดกระทําปจจัยตางๆใหเหมาะสมจึงตองอาศัยการวิจัยเพื่อหาตัวแปรที่

เหมาะสมกับส่ิงที่เราตองการศึกษา เพื่อนําผลมาสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชน 
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3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 
3.1 ประวัติความเปนมา   
ทางวัดราษฎรบูรณะ (วัดชางให) ซึ่งมีพระครูอนุกูลปริยัติกิจ อดีตเจาอาวาสไดเปดสอน

ปริยัติธรรมแกพระภิกษุสามเณรอยูกอนแลว จึงมีดําริที่จะเปดสอนพทุธศาสนาวนัอาทิตยใหแกเยาวชน

ในพืน้ที่ควบคูกันไปดวย โดยเริ่มเปดดําเนนิการเปนครั้งแรกเมื่อวันที ่29 มิถนุายน 2523 โดยใชอาคาร

เรียนในโรงเรียนสมเด็จหลวงพอทวดวัดชางใหซึง่เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาเปนสถานที่ทาํการ

การเรียนการสอน และใชชื่อวา “โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยสมเด็จหลวงพอทวดวัดชางให” ตอมา

เมื่อ พ.ศ. 2524 ไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยวดัชางให” และในปตอมาไดยายไป

ทําการเรียนการสอนที่อาคารเรียนของโรงเรียนราชมนุีรังสฤษฎ ซึ่งเปนโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษาที่

ต้ังอยูติดถนนใหญ  ในป พ.ศ. 2533 ทางวัดไดสรางอาคารเรียนเปนตกึ 4 ชั้น ข้ึนภายในวัดเพื่อเปนที่

เลาเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี ดังนั้นจงึไดยายการเรียนการสอนของโรงเรยีนพุทธ

ศาสนาวนัอาทิตยมายังอาคารเรียนนี้ดวย  และมีการเปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยวัดชางให” ใชอักษรยอวา “ศพอ.วช” จดทะเบียนภายใตการอุปถัมภของกรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

                 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดชางให ต้ังอยูที ่ วัดราษฎรบูรณะ (วัดชางให) 

ตําบลควนโนร ีอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตาน ี94180 โทร 0 – 73431678 
3.2 นโยบายของศูนยศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 

   ศูนยศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย วัดชางให เปนโรงเรียนที่เปดสอนโดยไมเก็บคา

บํารุงการศึกษาใดๆ โดยสอนเปนวทิยาทาน ดานเรียนการสอน เนนหนกัไปทางภาคปฏิบัติ ยึดหลัก 

ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธ ิปญญา เปนแกน 
3.3 วัตถุประสงคในการจดัการศกึษามดัีงนี้ 

1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมคีวามรูศาสนาธรรมและรูจักพระพทุธศาสนาตามสมควร 

แกวัยของตน 

2.  เพื่อเสริมความรู และปลกูฝง ศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดี

งามของไทยแกเด็กและเยาวชน 

          3.  เพื่อใหเดก็และเยาวชนรูจักการดําเนนิชีวิตตามหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา 

          4.  เพื่อใหเดก็และเยาวชนรูจักบําเพ็ญสาธารณประโยชน รูจักรับผิดชอบตอตนเอง

และตอสวนรวม 

        5.  เพื่อใหเดก็และเยาวชนไดมีความรูทางพระพทุธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 

        6.  เพื่อเผยแผพระพทุธศาสนา       
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3.4 งบประมาณของศูนยศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยวัดชางให 
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดชางใหเปนสถานที่เปดใหการศึกษาอบรม

ศีลธรรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ แกเด็กและเยาวชนเปนวทิยาทานและธรรมทาน 
3.4.1 รายรับ 

1.เงนิอุดหนุนจากมูลนิธิสมเด็จหลวงพอทวดวัดชางให 

      2.ผูมีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อบํารุงกิจกรรมของโรงเรียนตามแตกําลังศรทัธา 

3.4.2 รายจาย มีดังนี ้

1. ใชจายเพื่อจัดพิมพแบบเรียนและเอกสารอื่นๆ ที่ใชในการเรียนการสอน 

         2. ใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีนประจาํเดือนและ

ประจําปการศึกษานั้น ๆ  

         3. ใชจายเปนคาภัตตาหารเชา - เพลพระอาจารย         

   4. ใชจายคาจดัซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 

       5. ใชจายคารถรับสงนกัเรียน 

                 6. ใชจายเบ็ดเตล็ดทั่ว ๆ ไป 
3.5 หลกัสูตรการเรยีนการสอน 
วิชาที่สอนเปนหลักม ี3 วชิา คือ 

1. วิชาธรรมรวมทัง้วชิาศีลธรรม ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และปรัชญา 

เกี่ยวกับพระพทุธศาสนา 

2. วิชาประวัติพระพทุธศาสนา 

3. วิชาธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 

นอกจากวิชาที่สอนเปนหลกัเหลานี้แลว ยังมวีิชาที่สอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คือ 

วิชาศาสนาพธิี วิชามารยาทไทย วิชาจริยศึกษา 
3.6 การจัดชัน้เรียน 
ในการจัดชัน้เรียน ทางศูนยศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยวัดชางให ไดแบงชั้นเรียน

ออกเปน 3 ระดับ คือ ชั้นเตรยีม  (ป.3)  ชัน้ตน 1 – 2 - 3 (ป.4 - 6) และชั้นกลาง 1 – 2 - 3 (ม.1 - 3) 

นอกจากนี ้ยงัไดเปดอบรมวิชาธรรมศึกษาแกนักเรียนและประชาชนทัว่ไป ปรากฏวามีผู

ศึกษาไดสําเรจ็การศึกษาธรรมศึกษาทั้ง ชัน้ เอก โท และตรี เพิ่มข้ึนตามลําดับ 
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3.7 เวลาเรยีน 
เรียนเฉพาะวนัอาทิตย ต้ังแตเวลา  8.00 น.- 11 .50  น.  ชั่วโมงเรียนละ 50 นาท ี วันละ  4 

ชั่วโมง แบงเปน 2 ภาคการศกึษา โดยในภาคการศึกษาตนมีการสอนธรรมศึกษาเพิม่เติมทัง้ 3 

ระดับชั้น คือ ชั้น ตรี โท และเอก 
3.8 การรบัสมัครนักเรียน 
ทางศูนยจะกาํหนดการรับสมัครเรียนแตละปโดยปกติกาํหนดรับสมัครนักเรียนใหมเขา

ศึกษาตั้งแตเดอืนเมษายน - พฤษภาคม ของทุกป เปดรับสมัคร ทุกวัน เวนวนัพระผูประสงคจะเขาเรียน

ติดตอยื่นไปสมัครไดที่เจาหนาที่ทีท่ะเบยีนและสถิติของโรงเรียนตามวัน เวลา ที่รับสมัคร โดยมี

คุณสมบัติดังนี ้ 

1. ผูเรียนมีความสมัครใจจะเรียน 

2. ผูปกครองนาํมาฝาก (เฉพาะ ชัน้ ป. 1 – 6 ) 

3. ผูสมัครไมตองเสียคาใชจายคาธรรมเนยีมใดๆ 

4. มีรูปถายขนาด 1 - 2 นิ้ว จํานวน 2  รูป 

ระเบียบการแตงกายของนกัเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนแตงกายดวยชดุนักเรียน ตาม

ระเบียบของโรงเรียนทีน่ักเรียนเรียนอยูโดยปกติ 

 
แผนผังการบริหาร 

ของศูนยศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 

 

 
เลขานุการ   ฝายธุรการ   ฝายวิชาการ 

   เหรัญญิก    แผนกปกครอง    แผนกครุภัณฑ 

   สารบรรณ     แผนกสวัสดิการ    แผนกธรรมสากัจฉา 

     แผนกประชาสัมพันธ      

คณะกรรมการบริหารศูนยศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยวัดชางให 

ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ 
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3.9 ระเบียบการบรหิารศนูยศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวดัชางให 
การบริหารศนูยศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให จะดาํเนนิการไปดวยความ

เรียบรอย และมีประสิทธิภาพได จะตองมกีารแบงหนวยงานออกรับผิดชอบใหเปนกจิจะลักษณะ และ

เพิ่มเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบใหมากขึ้น เพราะปจจุบันปริมาณนกัเรียนเพิ่มข้ึน อาศัยความจาํเปนดงักลาว

มานี ้จึงแบงหนวยงานออกเปนแผนกตางๆ ดังตอตอไปนี-้ 

1. เลขานกุาร มีหนาที่ตองปฏิบัติ และหนวยงานที่สังกดัดังตอไปนี้  

                      - ประสานงานกับฝายตางๆ เพื่อเสนอผูอํานวยการใหดําเนินการตอไป 

                     - รับขอคิดเห็นจากฝายหรือแผนกตางๆ เพือ่เสนอผูอํานวยการใหดําเนนิการ

ตอไป 

                      - อํานวยความสะดวกแกหนวยงานที่อยูในสังกัด 

                2. เหรญัญกิ มหีนาที ่ตองปฏิบัติดังนี ้

                      - จัดบริหารหนังสือแบบเรียน สมุด ดินสอ ปากกา 

   - ทําบัญชีรับ - จายใหเรียบรอย 

                       - เก็บรักษาปจจัยของโรงเรียน 

              3. สารบรรณ มีหนาที่ตองปฏิบัติดังนี ้

                      - ออกหนังสือติดตอระหวางหนวยงาน ตางๆ 

                       -  จัดเก็บรักษาเอกสาร ขอสอบนักเรียนทกุชั้น ของแตละป 

                      - เก็บรักษาสําเนาเอกสารหนังสือเขา- หนงัสือออก 

  4. ฝายธุรการ มีหนาทีท่ี่ตองปฏิบัติและหนวยงานที่สังกัดดังตอไปนี ้

                       - งานเกีย่วกับการจัดงบประมาณ 

                      - งานเกีย่วกับการควบคุมพสัดุและครุภัณฑ 

                      - งานเกีย่วกับการดูแลและรักษาอาคารสถานที ่

                       - งานเกีย่วกับการประชาสมัพันธ 

                      - งานเกีย่วกับการรักษาความปลอดภัย 

                       - งานเกีย่วกับการควบคุมบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับการเรยีนการสอน 

                       - อํานวยความสะดวกแกหนวยงานที่อยูในสังกัด 

             4.1 แผนกการปกครอง มีหนาที่ตองปฏิบัติดังนี ้

                        - สอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียน 

                       - วากลาวตักเตือนนักเรยีนทีไ่มปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 

                        - จัดแถวนกัเรยีนและตรวจดนูักเรียนที่ไมลงไปเขาแถวเมือ่ถึงเวลา 
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                        - สอดสองดูแลนักเรียนมิใหวิ่งเลนในขณะที่กําลงัเรียนอยู 

                        - สอดสองดูแลบุคคลภายในหรือภายนอกที่มากอความไมเรียบรอย

หรือทําความเสื่อมเสียแกศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยวัดชางให 

                        - ทําหนังสือติดตอกับผูปกครองของนักเรียนในกรณทีี่นกัเรียนคนนัน้

ไมมาเรียน ติดตอกันเปนเวลา ๓ สัปดาหโดยไมทราบเหตุผล 

                        - ออกแบบสอบถามเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนไปถึง

ผูปกครองตามสมควรแกโอกาส 

            4.2  แผนกสวัสดิการ มีหนาที่ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

                       -  ดูแลเกี่ยวกบัการจัดภัตตาหารเชา-เพลถวายพระอาจารย 

        - จัดหายาเพื่อการพยาบาลพระอาจารยและนักเรยีนที่เจ็บไข 

                       - ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียน 

              4.3 แผนกประชาสัมพันธ - ปฏิคม มีหนาที่ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

                       - ประชาสัมพนัธ เกี่ยวกิจการของโรงเรียน ตอนรับแขกของโรงเรียน 

                      - จัดหานักเรียนทาํหนาทีน่ําไหวพระบชูาพระรัตนตรัยกอนเขาเรียน 

                       -  แจงขาวโรงเรียนในการประชุมนกัเรียนหลังจากฟงโอวาทแลว 

                       -  จัดใหมีต้ังเครื่องขยายเสยีงที่หองประชมุไหวพระกอนเขาหองเรียน 

             4.4  แผนกวสัดุครุภัณฑ มีหนาทีตองปฏิบัติดังตอไปนี ้

                       - สํารวจดูโตะ - เกาอีท้ี่ชํารุดเสียหาย- เพื่อขออนุมัติซอมแซมตอไป 

                       - ตรวจดูถังใสน้ําเย็นใหเรียบรอย 

                       - ตรวจตราและปดประตูหนาตางหองเรียนใหเรียบรอยหลังเลกิเรียน 

 5.  ฝายวิชาการ มีหนาที่ตองปฏิบัติและหนวยงานที่สังกดัตอไปนี้ 

                       - แผนปฏิบัติงานดานวิชาการ 

                       - หลักสูตร และการสอน (หลักสูตร- โครงการ- ประมวลการสอน) 

                      - การจัดการเรียนการสอน ตารางสอน  

                       - การจัดชั้นเรียน ครูเขาสอน 

                       - การจัดแบบเรียน และคูมือครู 

                       - การจัดหองสมุด 

                        - ส่ือการสอน และอุปกรณการสอน  

                        - ปรับปรุงการเรียนการสอน (การนิเทศการสอน-การฝกอบรม) 

                        - วัดผลและประเมินผล 
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           5.1  แผนกครุภัณฑ มีหนาที่ตองปฏิบัติดังนี ้ 

                        - อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคร-ู อาจารย  

                       - จัดหาคร-ูอาจารยเขาสอนแทนในชั่วโมงที่ครูอาจารยลาหรือขาด  

                        - ใหคําแนะนาํแกครู - อาจารยตามสมควรแกกรณี  

                        - จัดใหมีสัมมนาคร ูอาจารยเพื่อเปนการพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการ

สอนใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  

                        - จัดพิมพเอกสาร โรเนยีวเกีย่วกับการสอนของครู- อาจารย  

             5.2  แผนกธรรมสากจัฉา มีหนาที่ดังตอไปนี้- 

                        - เตรียมนกัเรียนเพื่อการแขงขันตอบปญหา, โตวาท,ี อภิปราย, 

มารยาทไทย, สวดมนตหมู, รองเพลง สงเสริมศีลธรรม และกิจกรรมอืน่ ๆ ที่เห็นสมควร  

                        - คัดนักเรียนเพื่อสงเขารวมกิจกรรม ณ สถาบนัตางๆ ที่เชิญ เสนอ

ผูอํานวยการเพื่อดําเนินการตอไป  
3.10 ทุนการศึกษาสาํหรบันักเรียน 
ทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางใหมีความตระหนกัและสนใจในชวีิต

ความเปนอยูของศิษย ศพอ.วช ทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อใชจายในดาน

การศึกษาจึงไดพิจารณามอบทุนการศึกษาใหเปนประจาํทุกป ในวนัมอบประกาศนยีบัตร  

           ที่มาของทนุการศึกษา คือ  มูลนิธิสมเด็จหลวงพอทวดวัดชางให 

           ประเภทของทนุการศึกษา:  

            1. ทนุเรียนดี อันดับ 1 - 3 ของทุกระดับ 

            2.ประเภทเรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทนุทรัพยจาํนวน 3 ทุนของทกุระดับ   

  3. ทุนนักเรียนที่มีสวนชวยในกิจกรรมของศูนย  

  4. ทุนสําหรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับตน 3 (ป.6)และระดับกลาง 3 (ม.3)

ทุกคน   

  5. ทุนตอเนื่องในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา หรือปริญญาตรี 

สําหรับศิษยเกา ที่เรียนด ีประพฤติดี ขาดแคลนทนุทรพัยตามการพิจารณาของคณะกรรมการศูนย

ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยวัดชางให  (หนังสืออนุสรณศูนยศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตยวัด

ชางให : 2543 )                

 



  

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนที่กําลังเรียนในศูนยศึกษาพระพทุธศาสนา

วันอาทิตยวัดชางให  อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ปการศึกษา 2547  จํานวน 490 คน  เปนนักเรียน

ชาย  238 คน และนักเรียนหญิง   252 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ปการศึกษา 2547 จํานวน 245คน 

เปนนักเรียนชาย 119 คน เปนนักเรียนหญิง 126  คน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ของยามาเน  

(Yamane.  1976  :  886 - 887)   ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random Sampling) จาก

ประชากร โดยใชเพศเปนชั้น (Strata)  โดยมีข้ันตอนการสุมตัวอยางดังนี้ 

1. ผูวิจัยจําแนกประชากรเปน 2 ระดับตามเพศ คือ เพศชาย 238 คน เพศหญิง 252 คน  

2. ผูวิจัยประมาณขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยดวยความเชื่อมั่น รอยละ  95 จาก

ตารางของยามาเน  (Yamane )  พบวาตองใชกลุมตัวอยางจํานวน 245 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสัดสวน

ประชากร : กลุมตัวอยาง  = 2 : 1 ผูวิจัยจึงสุมตัวอยางไดดังนี้  เพศชายจํานวน119 คน เพศหญิง

จํานวน 126 คน  ดังแสดงในตาราง 1  

 

ตาราง  1  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

 

เพศ ประชากร กลุมตัวอยาง 

เพศชาย 

เพศหญงิ 

238 

252 

119 

126 

รวม 490 245 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้เปนแบบสอบถามตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ

ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา แบงเปน 10 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1   แบบสอบถามขอมูลสวนตวั 

ตอนที่ 2   แบบสอบถามบุคลิกภาพ 

ตอนที่ 3   แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน 

ตอนที่ 4   แบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวชิาพระพทุธศาสนา 

ตอนที่ 5   แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครองทีม่ีตอนักเรียน 

ตอนที่ 6   แบบสอบถามการสนับสนนุของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษา 

พระพทุธศาสนาวันอาทิตย 

ตอนที่ 7   แบบสอบลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน 

ตอนที่ 8   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกบัครู 

ตอนที่ 9    แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกบัเพื่อน 

ตอนที่ 10  แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา 
 
การสรางเครือ่งมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนตัว เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว และการวางเปาหมายในการเรยีน 

ตัวอยาง แบบสอบถามขอมูลสวนตัว  

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้ถามเกีย่วกบัดานสวนตัวของนักเรียน เมื่อนกัเรียนอานขอความจบแลวโปรด

ทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง   ( )    และเตมิขอความใหครบถวน 

1.  เพศ  ( ) ชาย   

( ) หญงิ 

2.  ผูปกครองของนักเรียนมรีายได.....................บาท / เดือน 

  3. นกัเรียนมีเปาหมายทางการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา 

   ( )  เรียนเพื่ออยากรูหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา 

   ( )  เรียนเพื่อหวังผลตอบแทน หรือถูกบงัคับ 
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ตอนที่ 2    แบบสอบถามบุคลิกภาพ   

2.1 ผูวิจัยศึกษานิยามศัพทเฉพาะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพเพื่อ

นํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามบุคลิกภาพแบบ เอ  และบุคลิกภาพแบบ  บี  ซึ่งเปน

แบบสอบถาม  มาริษา  นาคทับที (2541) ที่ดัดแปลงมาจากแบบสํารวจการกระทํากิจกรรมของ เจน

กินส  (Jenkins ‘ Activity  Survey)  เปนแบบสอบถามรายงานตนเอง   

2.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามบุคลิกภาพจากความรูที่ไดจากขอ 2.1 และ 2.2 เปนมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likrert scale type) 
ตัวอยาง แบบสอบถามบุคลิกภาพ 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามบุคลิกภาพ ใหนักเรียนอานขอความในแบบสอบถามอยาง

ละเอียด แลวตอบโดยการทาํเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด 

เพียงขอละหนึง่เครื่องหมายเทานั้น โดยมหีลักเกณฑการเลือกดังนี ้

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง   

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด  

 

ขอ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริงบาง จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

0 เมื่อขาพเจามนีัด ขาพเจามกัไปถึงที่นัด

หมายกอนเวลา 

     

00 ขาพเจารูสึกไมสบายใจ ถางานทีท่ํา

ดําเนนิไปอยางลาชา 
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เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทีม่ีความหมายทางบวก     ขอความทีม่ีความหมายทางลบ    

 (คะแนน)         (คะแนน) 

จริงที่สุด  5      1  

จริง   4      2   

จริงบาง  3      3   

จริงนอย  2      4 

จริงนอยที่สุด  1      5  

เกณฑการแปลความหมายบุคลกิภาพ  

  ผูที่ไดคะแนน     51 - 100 มีบุคลิกภาพแบบ  เอ 

  ผูที่ไดคะแนน  20 - 50  มีบุคลิกภาพแบบ  บี 

 

ตอนที่ 3   แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน   
3.1 ผูวิจัยศึกษานิยามศัพทเฉพาะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิสัยทางการเรียน

เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

3.2  ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามนิสัยทางการเรียนของเสวย สิงโตสี (2544 : 26)    และ 

สุภาภรณ ศศิดิลกธรรม (2543 : 37)  

3.3  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามนิสัยทางการเรียนจากความรูที่ไดจากขอ 3.1 และ 3.2 เปน

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likrert scale type) 
ตัวอยาง  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน   

คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามนิสัยทางการเรียน  ใหนักเรียนอานขอความใน

แบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของ

นักเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลักเกณฑการเลือกดังนี้ 

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง   

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด   หมายถึง        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด  
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ขอ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริงบาง จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

0 ขาพเจาแบงเวลาในแตละวนัสําหรับ

อานหนงัสือเรียน 

     

00 ขาพเจามักหาความรูเพิม่เตมินอกจาก

ความรูทีม่ีในหนงัสือเรียน 
     

 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทีม่ีความหมายทางบวก     ขอความทีม่ีความหมายทางลบ    

 (คะแนน)         (คะแนน) 

จริงที่สุด  5      1  

จริง   4      2   

จริงบาง  3      3   

จริงนอย  2      4 

จริงนอยที่สุด  1      5  

เกณฑการแปลความหมายนสิัยทางการเรียน  (วิเชยีร  เกตุสิงห. 2538 : 9) 

 คะแนนเฉลีย่   3.67 – 5.00   หมายถงึ  มีนสัิยทางการเรียนอยูในระดบัดี 

 คะแนนเฉลีย่   2.34 – 3.66   หมายถงึ  มีนสัิยทางการเรียนอยูในระดบัดีพอใช 

 คะแนนเฉลีย่   1.00 – 2.33   หมายถงึ  มีนสัิยทางการเรียนอยูในระดบัไมดี 

 

ตอนที่ 4   แบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
4.1 ผูวิจัยศึกษานิยามศัพทเฉพาะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติตอการเรียน

เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

4.2  ผูวจิัยศึกษาแบบสอบถามทัศนคติตอการเรียน  ของสิริพร  ดาวัน  (2540) ชุติมน ศรี

แกว (2546)  
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4.3  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนจากความรูที่ไดจากขอ 4.1 และ 4.2 

เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likrert scale type) ซึ่งประกอบดวย 3 

ดาน คือ ดานความคิด ดานความรูสึก และดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมตอการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนา 

ตัวอยาง แบบสอบถามทัศนคติตอการเรยีน 

ก. ดานความคิด 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามทัศนคติของนักเรียนที่มตีอการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา  

ใหนักเรียนอานขอความในแบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทําเครื่องหมาย  √  ลงในชอง

ที่ตรงกับขอเทจ็จริงของนกัเรยีนมากที่สุด เพยีงขอละหนึง่เครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลักเกณฑการ

เลือกดังนี ้

 เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความคดิเห็นของนักเรียนมาก 

      ที่สุด 

 เห็นดวย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับความคดิเห็นของนักเรียนมาก 

   ไมแนใจ   หมายถงึ       ขอความนัน้บางครั้งตรงกับความคิดเหน็  

                        และบางครั้งไมตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 

ไมเห็นดวย  หมายถงึ       ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 

      มาก 

ไมเห็นดวยอยางยิง่ หมายถงึ       ขอความนัน้ไมตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 

      มากที่สุด            

 

ขอ ขอความ เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

0 การเรียนวิชาพระพทุธศาสนามี

ประโยชนตอขาพเจา 

     

00 การเรียนวิชาพระพทุธศาสนาชวยให

ขาพเจาเปนผูมีความรูดานจริยธรรม 
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ข. ดานความรูสึก 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามทัศนคติของนักเรียนที่มตีอการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา  

ใหนักเรียนอานขอความในแบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทําเครื่องหมาย  √  ลงในชอง

ที่ตรงกับขอเทจ็จริงของนกัเรยีนมากที่สุด เพยีงขอละหนึง่เครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลักเกณฑการ

เลือกดังนี ้

 มากที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความรูสึกที่เปนจริงของนกัเรียนมาก 

ที่สุด 

 มาก  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความรูสึกที่เปนจริงของนกัเรียนมาก 

 ปานกลาง หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความรูสึกที่เปนจริงของนกัเรียนบาง 

ไมจริงบาง 

 นอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความรูสึกที่เปนจริงของนกัเรียนนอย 

 นอยที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับความรูสึกที่เปนจริงของนกัเรียนนอย 

ที่สุด 

 

ขอ ขอความ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

0 ขาพเจาชอบเรียนวิชาพระพทุธศาสนา

เพราะสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

     

00 ขาพเจารูสึกดีใจที่เกิดเปนชาวพุทธแลว

ไดเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

     

 

ค. ดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรม 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามทัศนคติของนักเรียนที่มตีอการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา  

ใหนักเรียนอานขอความในแบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทําเครื่องหมาย  √  ลงในชอง

ที่ตรงกับขอเทจ็จริงของนกัเรยีนมากที่สุด เพยีงขอละหนึง่เครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลักเกณฑการ

เลือกดังนี ้
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 เปนประจาํ หมายถงึ  พฤติกรรมนัน้ตรงกับพฤตกิรรมที่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกดิขึ้น 

ในอนาคตของนักเรียนทกุครั้ง 

บอยครั้ง หมายถงึ  พฤติกรรมนัน้ตรงกับพฤตกิรรมที่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกดิขึ้น 

ในอนาคตของนักเรียนบอยมากแตไมทุกครัง้ 

บางครั้ง  หมายถงึ  พฤติกรรมนัน้ตรงกับพฤตกิรรมที่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกดิขึ้น 

ในอนาคตของนักเรียนบางบางครั้งและบางครั้งก็ไมตรงกับ 

พฤติกรรมทีเ่คยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตของ

นักเรียน 

นานๆครั้ง หมายถงึ  พฤติกรรมนัน้ตรงกับพฤตกิรรมที่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกดิขึ้น 

ในอนาคตของนักเรียนนอยครั้ง 

ไมเคยเลย หมายถงึ  พฤติกรรมนัน้ตรงกับพฤตกิรรมที่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกดิขึ้น 

ในอนาคตของนักเรียนนอยครั้งจนเกือบจะไมเกิดขึ้นเลย 

 

ขอ ขอความ เปน

ประจํา 

บอยครั้ง บางครั้ง นานๆ  

คร้ัง 

นอยครั้ง

ที่สุด 

0 ขาพเจาคนควาหาความรูดาน

พระพทุธศาสนาเพิ่มเติมจากที่อ่ืน เชน 

หองสมุด วิทย ุ

     

00 ขาพเจารวมกจิกรรมทางศาสนา เชน 

มาฆะบูชา งานทอดกฐนิ เปนตน 
     

 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทีม่ีความหมายทางบวก             (คะแนน)        

เห็นดวยอยางยิ่ง  มากที่สุด เปนประจาํ    5  

 เห็นดวย   มาก  บอยครั้ง   4  

 ไมแนใจ   ปานกลาง บางครั้ง    3 

ไมเห็นดวย  นอย  นานๆครั้ง   2 
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ไมเห็นดวยอยางยิง่ นอยที่สุด นอยครั้งที่สุด   1  

ขอความทีม่ีความหมายทางลบ               (คะแนน) 

เห็นดวยอยางยิ่ง  มากที่สุด เปนประจาํ    1  

 เห็นดวย   มาก  บอยครั้ง   2  

 ไมแนใจ   ปานกลาง บางครั้ง    3 

ไมเห็นดวย  นอย  นานๆครั้ง   4 

ไมเห็นดวยอยางยิง่ นอยที่สุด นอยครั้งที่สุด   5  

เกณฑการแปลความหมายทศันคติตอการเรียน  (วิเชียร  เกตุสิงห. 2538 : 9) 

 คะแนนเฉลีย่   3.67 – 5.00   หมายถงึ   ทัศคติทางบวกตอการเรียนวิชา 

พระพทุธศาสนา 

คะแนนเฉลีย่   2.34 – 3.66   หมายถงึ   ทัศคติปานกลางตอการเรียนวิชา 

พระพทุธศาสนา 

 คะแนนเฉลีย่   1.00 – 2.33   หมายถงึ   ทัศคติทางลบตอการเรียนวชิา 

พระพทุธศาสนา 

 

ตอนที่ 5   แบบสอบถามความคาดหวงัของผูปกครองที่มีตอนักเรียน 
5.1  ผูวิจัยศึกษานิยามศัพทเฉพาะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของ

ผูปกครองที่มีตอนักเรียนเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

5.2  ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน  ของ 

วราภรณ  แดงเจริญ (2544) ชุติมน ศรีแกว (2546 ) 

5.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน จากความรูที่ได

จากขอ 5.1 และ 5.2 เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likrert scale 

type)  

 
ตัวอยาง    แบบสอบถามความคาดหวงัของผูปกครองที่มีตอนักเรียน 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน ใหนกัเรียน

อานขอความในแบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลกัเกณฑการเลือกดังนี ้
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 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง     

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด  

 

ขอ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริงบาง จริง

นอย 

จริงนอย

ที่สุด 

0 การเรียนวิชาพระพทุธศาสนาของ

ขาพเจานาํมาซึ่งความภูมิใจแก

ผูปกครอง 

     

00 ผูปกครองตองการใหขาพเจาตั้งใจ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทีม่ีความหมายทางบวก     ขอความทีม่ีความหมายทางลบ    

 (คะแนน)         (คะแนน) 

จริงที่สุด  5      1  

จริง   4      2   

จริงบาง  3      3   

จริงนอย  2      4 

จริงนอยที่สุด  1      5  

เกณฑการแปลความหมายความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน (วิเชียร  เกตุสิงห. 2538 

: 9) 

 คะแนนเฉลีย่     3.67 – 5.00    หมายถงึ     ผูปกครองมีความคาดหวงัตอนักเรียนมาก 

 คะแนนเฉลีย่     2.34 – 3.66    หมายถึง    ผูปกครองมีความคาดหวงัตอนักเรียนปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่     1.00 – 2.33    หมายถึง    ผูปกครองมีความคาดหวงัตอนักเรียนนอย 
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ตอนที่ 6   แบบสอบถามการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนทีศู่นยศกึษา 

   พระพทุธศาสนาวันอาทติย 
6.1 ผูวิจัยศึกษานิยามศัพทเฉพาะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการสนับสนุนของ

ผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม 

6.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนของชุติมน ศรีแกว 

(2546 ) 

6.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย จากความรูที่ไดจากขอ 6.1 และ 6.2 เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likrert scale type)  

 

ตัวอยาง การสนับสนนุของผูปกครองตอการเรยีนที่ศนูยศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบการสนับสนนุของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตย ใหนักเรียนอานขอความในแบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการ

ทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึง่เครื่องหมาย

เทานัน้ โดยมหีลักเกณฑการเลือกดังนี ้

 บอยครั้งที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับการกระทําของผูปกครองที่กระทาํเปน 

     ประจํา 

 บอย  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับการกระทําของผูปกครองกระทาํเกือบทุก 

     คร้ัง 

ปานกลาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับการกระทําของผูปกครองที่กระทาํเปน 

บางครั้งและไมตรงกับการกระทําบางครั้ง 

บางครั้ง หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับการกระทําของผูปกครองที่กระทาํนานๆ 

คร้ัง 

ไมเคยเลย หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับการกระทําของผูปกครองที่กระทาํนานๆ 

คร้ังมาก หรือไมเคยกระทําเลย 
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ขอ ขอความ บอยครั้ง

ที่สุด 

บอย ปาน

กลาง 

บางครั้ง ไมเคย

เลย 

0 

 

ผูปกครองวางแผนการเรียนที่ศูนยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตยใหแกขาพเจา 

     

00 

 

ผูปกครองไมคอยมารวมกิจกรรมของทาง

ศูนยศึกษาพทุธศาสนาวนัอาทิตย 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทีม่ีความหมายทางบวก     ขอความทีม่ีความหมายทางลบ    

 (คะแนน)         (คะแนน) 

จริงที่สุด  5      1  

จริง   4      2   

จริงบาง  3      3   

จริงนอย  2      4 

จริงนอยที่สุด  1      5  

เกณฑการแปลความหมาย การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนทีศู่นยศึกษา 

พระพุทธศาสนาวันอาทติย(วิเชียร  เกตุสิงห. 2538 : 9) 

 คะแนนเฉลีย่     3.67 – 5.00    หมายถึง   การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนทีศู่นย 

         ศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตยมมีาก 

 คะแนนเฉลีย่     2.34 – 3.66    หมายถึง   การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนทีศู่นย 

   ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่     1.00 – 2.33    หมายถึง   การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนทีศู่นย 

     ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยนอย 
 
ตอนที่  7   แบบสอบลกัษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน 

7.1  ผูวิจัยศกึษานิยามศัพทเฉพาะ เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับแบบสอบลักษณะ

ทางกายภาพของการเรียนการสอนเพื่อนาํมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
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7.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบลกัษณะทางกายภาพของการเรียนการสอนของ นลนิี  ธรรม-

อํานวยสุข (2541)  ชุติมน ศรีแกว (2546 ) 

7.3  ผูวจิัยสรางแบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน จากความรูที่ไดจากขอ7.1 

และ 7.2 เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likrert scale type)  

ตัวอยาง แบบสอบลกัษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน ใหนกัเรียนอาน

ขอความในแบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทาํเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลกัเกณฑการเลือกดังนี ้

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง   

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด  

 

ขอ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริงบาง จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

 

0 

สถานที่เรียน 

หองเรียนคับแคบ 

     

00 อากาศในหองเรียนถายเทด ี      

 

0 

ส่ืออุปกรณการเรียน 

อุปกรณการเรียนการสอนทีค่รูใชมี

สภาพดีพรอมในการใชงาน 

     

00 ส่ืออุปกรณการเรียนมีความทันสมยั      
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เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทีม่ีความหมายทางบวก     ขอความทีม่ีความหมายทางลบ    

 (คะแนน)         (คะแนน) 

จริงที่สุด  5      1  

จริง   4      2   

จริงบาง  3      3   

จริงนอย  2      4 

จริงนอยที่สุด  1      5  

เกณฑการแปลความหมายลกัษณะทางกายภาพของการเรยีนการสอน  (วิเชียร  เกตุสิงห. 

2538 : 9) 

 คะแนนเฉลีย่     3.67 – 5.00     หมายถึง   ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการ 

       สอนดี 

คะแนนเฉลีย่     2.34 – 3.66     หมายถึง  ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการ 

      สอนดีพอใช 

 คะแนนเฉลีย่     1.00 – 2.33     หมายถงึ   ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการ 

       สอนไมดี 

 
ตอนที่  8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับครู  

8.1 ผูวิจยัศกึษานิยามศัพทเฉพาะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกับสัมพนัธภาพ

ระหวางนักเรียนกับครูเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

8.2 ผูวิจัยศกึษาแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกับครู ของสุกัญญา  แยมยิ้ม  

(2541)  ชุติมน ศรีแกว (2546 ) 

8.3  ผูวจิัยสรางแบบสอบถามสมัพันธภาพระหวางนกัเรียนครู จากความรูที่ไดจากขอ 8.1 

และ 8.2 เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likrert scale type)  
ตัวอยาง  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 

คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู ใหนักเรียนอาน

ขอความในแบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลักเกณฑการเลือกดังนี้ 
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 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง    

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด  

 

ขอ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริงบาง จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

 

0 

พฤติกรรมที่ครูปฏิบัติตอนักเรียน 

ครูรับฟงเหตุผลของนักเรียน 

     

00 ครูสรางบรรยากาศที่ดีในหองเรียนให

ความเปนกนัเองกับนักเรียน 

     

 

0 

พฤติกรรมทีน่กัเรียนปฏิบัติตอครู 

ขาพเจาเชื่อฟงคําสั่งสอนของครู 

     

00 เมื่อขาพเจาไมเขาใจบทเรยีนตางๆ 

ขาพเจามักขอคําแนะนําจากครู 

     

 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทีม่ีความหมายทางบวก     ขอความทีม่ีความหมายทางลบ    

 (คะแนน)         (คะแนน) 

จริงที่สุด  5      1  

จริง   4      2   

จริงบาง  3      3   

จริงนอย  2      4 

จริงนอยที่สุด  1      5  
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เกณฑการแปลความหมายสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกับคร ู(วิเชียร เกตุสิงห. 2538 : 9) 

 คะแนนเฉลีย่     3.67 – 5.00     หมายถงึ   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูอยูใน 

       ระดับดี 

 คะแนนเฉลีย่    2.34 – 3.66     หมายถงึ   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูอยู 

       ในระดับดีพอใช           

 คะแนนเฉลีย่     1.00 – 2.33      หมายถึง   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูอยูใน 

       ระดับไมดี 

 
ตอนที่  9  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับเพื่อน  

9.1 ผูวิจัยศกึษานิยามศัพทเฉพาะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวาง

นักเรียนกับเพือ่นเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

9.2  ผูวจิัยศึกษาแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกับเพื่อน  ของ สุกัญญา  แยม

ยิ้ม  (2541)ชุติมน ศรีแกว (2546 )  

9.3  ผูวจิัยสรางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกับเพื่อน  จากความรูที่ไดจาก

ขอ 9.1 และ 9.2 เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likrert scale type)  

 
ตัวอยางแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับเพื่อน 

คําชี้แจง แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ใหนักเรียนอาน

ขอความในแบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทาํเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลกัเกณฑการเลือกดังนี ้

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง     

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
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ขอ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

0 

 

ขาพเจามีเพื่อนสนทิที่สามารถปรึกษา

เกี่ยวกับการเรียน 

     

00 ขาพเจาเขากบัเพื่อนทุกคนในหองได

เปนอยางด ี

     

 

เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทีม่ีความหมายทางบวก     ขอความทีม่ีความหมายทางลบ    

 (คะแนน)         (คะแนน) 

จริงที่สุด  5      1  

จริง   4      2   

จริงบาง  3      3   

จริงนอย  2      4 

จริงนอยที่สุด  1      5  

เกณฑการแปลความหมายสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกับเพือ่น  (วิเชยีร เกตุสิงห. 2538 : 9) 

 คะแนนเฉลีย่     3.67 – 5.00    หมายถงึ      สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนอยู 

  ในระดับดี 

 คะแนนเฉลีย่     2.34 – 3.66  หมายถงึ      สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

            อยูในระดบัดีพอใช 

 คะแนนเฉลีย่     1.00 – 2.33  หมายถงึ     สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน     

   อยูในระดับไมดี 
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ตอนที่ 10   แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน  
10.1  ผูวิจยัศึกษานิยามศัพทเฉพาะ เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียน 

เพื่อนาํมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

10.2  ผูวิจยัศึกษาแบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียน ของทศพร  อันสงคราม (2545 ) 

ณุกูล ยิ้มศิริ (2546)    

10.3  ผูวิจยัสรางแบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียน จากความรูที่ไดจากขอ 10.1 และ 

10.2 เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likrert scale type)  
ตัวอยาง แบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา ใหนักเรียนอาน

ขอความในแบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทาํเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลกัเกณฑการเลือกดังนี ้

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง   

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด  

 

ขอ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริงบาง จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

0 

 

ขาพเจาตองการประสบความสําเร็จใน

การเรียนพระพุทธศาสนา 

     

00 ขาพเจามีความภาคภูมิใจที่เปนชาว

พุทธแลวไดเรียนวชิาพระพทุธศาสนา 
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เกณฑการใหคะแนน 

ขอความทีม่ีความหมายทางบวก     ขอความทีม่ีความหมายทางลบ    

 (คะแนน)         (คะแนน) 

จริงที่สุด  5      1  

จริง   4      2   

จริงบาง  3      3   

จริงนอย  2      4 

จริงนอยที่สุด  1      5  

เกณฑการแปลความหมายแรงจงูใจในการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา(วเิชียร เกตุสิงห. 2538 : 9) 

 คะแนนเฉลีย่     3.67 – 5.00     หมายถงึ     มแีรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก 

 คะแนนเฉลีย่     2.34 – 3.66     หมายถงึ     มแีรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาปาน 

            กลาง 

 คะแนนเฉลี่ย     1.00 – 2.33  หมายถึง    มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

     นอย 
 

การหาคุณภาพเครื่องมือ 

1. หาคาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ  (Face Validity) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยนํา

แบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ   3 คน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยพรหมธิดา แสนคําเครือ อาจารยวิไล-

ลักษณ  พงษโสภา และอาจารย ดร.พาสนา จุลรัตน ตรวจสอบความสอดคลองระหวางความมุงหมาย 

นิยามศัพทเฉพาะ และภาษาที่ใช แลวนําปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช 

2.  การหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Item  Discrimination) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยนํา

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยชางให จังหวัดปตตานี จํานวน 100 คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจใหคะแนนตาม

เกณฑที่กําหนด เพื่อหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใชเทคนิค  25%  กลุมสูง – กลุมตํ่า แลวนํา

คะแนนมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายขอโดยใช  t – test เลือกขอที่มีคา t ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มาใชเปนแบสอบถามในการวิจัย  ปรากฏวา ไดคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามดังนี้ 

 2.1  แบบสอบถามบุคลิกภาพ จาํนวน 20 ขอ มีคา t ระหวาง 2.016 - 6.042 

2.2  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน จํานวน 20 ขอ มีคา t ระหวาง 2.494 – 7.464 
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2.3 แบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จํานวน 45 ขอ ดังตอไปนี ้

2.3.1 แบบสอบถามทัศนคตติอการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา ก. ดานความคิด 

จํานวน 15 ขอ มีคา t ระหวาง 2.616 – 7.373 

2.3.2 แบบสอบถามทัศนคตติอการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา ข. ดานความรูสึก 

จํานวน 15 ขอ มีคา t ระหวาง 3.309 – 9.299 

2.3.3 แบบสอบถามทัศนคตติอการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา ค. ดานแนวโนมที่

จะแสดงพฤตกิรรม จํานวน 15 ขอ มีคา t ระหวาง 2.498 – 8.981 

2.4 แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียนจํานวน 14 ขอ มีคา  

ระหวาง 3.956 – 9.747 

2.5 แบบสอบถามการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนทีศู่นยศึกษา 

พระพทุธศาสนาวันอาทิตย จํานวน 15 ขอ มีคา t ระหวาง 3.263 – 9.593 

2.6 แบบสอบลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอนจํานวน 18 ขอ มีคา t 

ระหวาง 2.887 – 9.074 

2.7แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกับครู จาํนวน 18 ขอ มคีา t ระหวาง  

3.310 – 9.571 

2.8  แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน จํานวน 14 ขอ มีคา t  

ระหวาง 2.009 – 10.253 

2.9 แบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จํานวน 17 ขอ มีคา t  

ระหวาง 3.700 – 10.026 

3.   การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยหาคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามที่คัดเลือกแลวในขอ 2 มาหาคาสัมประสิทธิแอลฟา  (α- Coefficient)  ของครอนบาค 

(Cronbach)  ปรากฏวาไดคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามดังนี ้

 3.1   แบบสอบถามบุคลิกภาพ ไดคาความเชื่อมั่น เทากบั .6787 

3.2  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน ไดคาความเชื่อมัน่ เทากับ .8404 

3.3  แบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไดคาความเชื่อมัน่  

เทากับ .9159 

3.4 แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน ไดคาความเชื่อมัน่  
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เทากับ .8526 

3.5 แบบสอบถามการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษา 

พระพทุธศาสนาวันอาทิตย ไดคาความเชือ่มั่น เทากับ .8158 

3.6  แบบสอบลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน ไดคาความเชื่อมั่น    

เทากับ .8205 

3.7 แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับครู ไดคาความเชื่อมัน่ 

 เทากับ .8695 

3.8  แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ไดคาความเชือ่มั่น      

เทากับ .7917 

3.9 แบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไดคาความเชื่อมัน่  

เทากับ .8459 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู   
 1.  ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี เพื่อขออนุญาตและขอความ

อนุเคราะหในเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

ไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให ระหวางวันที่ 30 

กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2547 จํานวน  245 ฉบับ ไดรับคืนมา 222 คิดเปนรอยละ 90.61  

 3.  ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ  กลาวคือ  ตอบครบทุกขอ  ปรากฏวา

สมบูรณทุกฉบับ ผูวิจัยนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว และนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ

ตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนนิการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

  1.  วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยการหาคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

  2.  วิเคราะหความสัมพนัธระหวางตวัแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน

ส่ิงแวดลอมในการเรียนกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
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  3.  วิเคราะหตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในการเรียนที่

สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1.  สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

   2.1  การหาคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอของแบบทดสอบโดยใชเทคนคิ  25%  

กลุมสูง  - กลุมตํ่า  แลวทดสอบดวย  t – test     

   2.2  หาคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ  โดยวิธหีาคาสมัประสิทธิ์แอลฟา  

(α- Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) 

  3.  สถิติที่ใชในทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

3.1  วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน 

ส่ิงแวดลอมในการเรียนกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ของเพียรสัน  (Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient) เพื่อตรวจสอบสมมติฐานขอ 1 

3.2 วิเคราะหตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในการเรียน 

ที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยการใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ

เปนขั้นตอน  (Stepwise Multiple  Regression  Analysis) เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ขอ 2 

 

 
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 

 

ในการวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาในครั้งนี ้  ผูวิจัยได

กําหนดสัญลกัษณที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปนี ้

 

สัญลักษณและอกัษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

X  แทน คาเฉลี่ย 

S แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

F แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F- Distribution  

T แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน t - Distribution 

Df แทน Degree of freedom 

SS แทน sum of squares 

MS แทน Mean Squares 

R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

R2 แทน กําลังสองคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

SE    แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ 

SEb แทน ความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาพารามิเตอร 

b แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณซ่ึงพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

β แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณซ่ึงพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Ŷ แทน คาพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนโดยใช 

   คะแนนดิบ 

Z แทน คาพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนโดยใช 

คะแนนมาตรฐาน 
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a แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

X1 แทน เพศชาย 

X2 แทน เพศหญงิ 

X3 แทน เรียนเพื่อรู 

X4 แทน เรียนเพื่อหวังผลตอบแทน หรือถูกบงัคับ 

X5 แทน  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

X6 แทน บุคลิกภาพ 

X7 แทน นิสัยทางการเรียน 

X8 แทน ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

X9 แทน ความคาดหวงัของผูปกครองที่มีตอนกัเรียน  

X10 แทน การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนทีศู่นยศึกษาพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย 

X11 แทน ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน 

X12 แทน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับคร ู

X13 แทน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน   

   Y แทน แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

 

การวิเคราะหขอมลู 

1. ขอมูลทั่วไป คิดคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะหความสัมพนัธระหวางตวัแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในการ

เรียนกับแรงจงูใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

 3. วิเคราะหตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในการเรียนที่สงผลตอ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  
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การเสนอผลการศกึษาคนควา 

ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ผูวิจัยเสนอผลการศึกษาคนควา ตามลําดับ ดังนี ้ 

  ตอนที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของนกัเรียนศูนยศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติยที่เปนกลุม

ตัวอยาง จําแนก เพศ และการวางเปาหมายในการเรียน  

ตอนที่ 2  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรไดแก  บุคลิกภาพ นิสัยทางการ

เรียน  ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความคาดหวังของ

ผูปกครองที่มีตอนักเรียน  การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  สัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับเพื่อน และแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพนัธระหวางตัวแปรดานสวนตัว ตัวแปรดานครอบครัว  ตัวแปร

ดานสิ่งแวดลอมในการเรียน กับแรงจูงใจในการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา  

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเพื่อคนหาตัวพยากรณที่สามารถพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนา โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิเคราะหขอมลู 

ตอนท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของนกัเรียนศูนยศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติยที่เปนกลุม

ตัวอยาง จําแนก เพศ และการวางเปาหมายในการเรียน ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยที่เปนกลุมตัวอยาง 

จําแนก เพศ และการวางเปาหมายในการเรียน 

 

ตัวแปร ระดับตวัแปร จํานวน รอยละ 

เพศชาย 

เพศหญิง 

108 

114 

48.6 

51.4 

1. เพศ 

รวม 222 100.0 

เรียนเพื่อรู 

เรียนเพื่อหวังผลตอบแทน หรือถูกบงัคับ 

196 

  26 

88.3 

11.7 

2. การวางเปาหมาย 

     ในการเรียน 

รวม 222 100.0 

  

จากตาราง 2  พบวานักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางใหท่ีเปนกลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษา มีดังนี้ นักเรียนเพศชายนอยกวานักเรียนเพศหญิง คือ เพศชาย จํานวน108 คน  

คิดเปนรอยละ 48.6 เพศหญิง จํานวน 114 คิดเปนรอยละ 51.4  การวางเปาหมายในการเรียน เรียนเพื่อ

เรียนเพื่อรูมากกวาเรียนเพื่อหวังผลตอบแทน หรือถูกบังคับ คือ เพื่อเรียนเพื่อรูจํานวน 196 คน คิดเปนรอย

ละ 88.3  เรียนเพื่อหวังผลตอบแทน หรือถูกบังคับ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 11.7  

 

ตอนที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว บุคลิกภาพ นิสัยทางการเรียน  ทัศนคตติอการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา ความคาดหวงัของ

ผูปกครองที่มตีอนักเรียน  การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนทีศู่นยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหวาง

นักเรียนกับเพือ่น และแรงจงูใจในการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา ดังแสดงในตาราง 3 

 

 

 

 

 



 98 

ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  

บุคลิกภาพ นิสัยทางการเรียน  ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ความคาดหวังของผูปกครอง

ท่ีมีตอนักเรียน  การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหวาง

นักเรียนกับเพื่อน  แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

นักเรียนศูนยศึกษาพระพทุธศาสนา N = 222 
ตัวแปร 

X  S การแปรผล 

1. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

2. บุคลิกภาพ 

3. นิสัยทางการเรียน 

4. ทัศนคติตอการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา 

5. ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
นักเรียน 

6. การสนับสนุนของผูปกครองตอการ
เรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวนั

อาทิตย 

7. ลักษณะทางกายภาพของการเรียน
การสอน 

8. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
9. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน 

10. แรงจูงใจในการเรียนวิชา
พระพทุธศาสนา 

5770.95 

3.07 

3.74 

3.79 

 

4.03 

 

3.79 

 

 

3.52 

 

3.76 

3.62 

3.75 

 

 4874.32 

.3179 

.4631 

.4887 

 

.5736 

 

.5757 

 

 

.5640 

 

.5963 

.5794 

.5469 

 

ตํ่า 

เอ 

ดี 

ทางบวก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

ดีพอใช 

 

ดี 

ดีพอใช 

มาก 
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 จากตาราง 3 พบวานักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางใหมีคาเฉลี่ยฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยูในระดับต่ํา สวนบุคลิกภาพเปนแบบเอ มีนิสัยทางการเรียนที่ดี มีทัศนคติ

ทางบวกตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ผูปกครองมีความคาดหวังตอนักเรียนมาก การสนับสนุนตอการ

เรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยของผูปกครองมาก ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการ

สอนอยูในระดับปานกลาง สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูอยูในระดับดี สัมพันธภาพระหวางนักเรียน

กับเพื่อนอยูในระดับดีพอใช  และมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก 

 

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพนัธระหวางตัวแปรดานสวนตัว ไดแก การวางเปาหมายในการ

เรียน บุคลิกภาพ นิสัยทางการเรียน  ทศันคติตอการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา  ตัวแปรดานครอบครัว 

ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความคาดหวงัของผูปกครองที่มีตอนกัเรียน  การสนับสนนุของ

ผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย และตัวแปรดานสิ่งแวดลอมในการเรียน 

ไดแก ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับครู  กับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง   4  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 Y 

X1 1.000 -1.000** .192** -.318** .318** -.251** -.261** -.213** -.297** -.116 -160* -.231** -.308** -.212** 

X2  1.000 -.192** .318** -.318** .251** .261** .213** .297** .116 .160* .231** .308** .212** 

X3   1.000 .062 -.062 -.035 .083 .033 .039 .040 -.103 .069 -.031 .075 

X4    1.000 -1.000** .093 .206** .093 .071 .054 .098 .148* .102 .098 

X5     1.000 -.093 -.206** -.093 -.071 -.054 -.098 -.148* -.102 -.098 

X6      1.000 .300** .181** .144* .132* .200** .256** .238** .206** 

X7       1.000 .640** .478** .567** .352** .484** .514** .576** 

X8        1.000 .630** .656** .578** .621** .520** .640** 

X9         1.000 .704** .427** .467** .515** .588** 

X10          1.000 .500** .568** .506** .632** 

X11           1.000 .665** .463** .533** 

X12            1.000 .674** .674** 

X13             1.000 .661** 

Y              1.000 

 

*   มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

       **  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
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จากตาราง 4  พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรดานสวนตัว ตัวแปรดานครอบครัว  

ตัวแปรดานสิ่งแวดลอมในการเรียน มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยมี

ตัวพยากรณที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธทางบวก กับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 9 ตัวแปร ไดแก เพศหญิง (X2) บุคลิกภาพ (X6) นิสัยทางการเรียน (X7) 

ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (X8) ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน(X9)  การ

สนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย (X10) ลักษณะทางกายภาพ

ของการเรียนการสอน (X11) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X12) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียน

กับเพื่อน (X13) 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางลบกับแรงจงูใจในการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา อยางมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดบั .01  มี 1 ตัวแปร คือ เพศชาย (X1) 

ตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนย

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย มี 3 ตัวแปร ได แกการวางเปาหมายในการเรียน เรียนเพื่อรู(X3) และ

เรียนเพื่อหวังผลตอบแทน หรือถูกบังคับ (X4)  และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X5)   

 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเพื่อคนหาตัวพยากรณที่สามารถพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพทุธศาสนา โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดัง

แสดงในตาราง 5 

 

ตาราง 5  แสดงผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่สงผลตอ แรงจูงใจในการเรียนวชิา

พระพทุธศาสนา 

 

แหลงของความแปรปรวน  df SS MS F 

Regression 

Residual 

     5 

216 

41.166 

24.929 

8.233 

  .115 

71.337** 

Total 221 66.095   

 

** อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา  ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว มีความสัมพันธ

เชิงเสนตรงกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ดังแสดง

รายละเอียดในตาราง 6 

 

ตาราง 6 แสดงตัวแปรที่สามารถพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร b SEb β R R2 F 

X12 

X12 ,X9 

X12 ,X9 ,X7 

X12 ,X9 ,X7 ,X13 

X12 ,X9 ,X7 ,X13, X10 

.258 

.142 

.187 

.219 

.152 

.056 

.058 

.064 

.057 

.063 

.281 

.149 

.158 

.232 

.160 

.674 

.742 

.767 

.783 

.789 

.455 

.550 

.588 

.613 

.623 

183.581** 

134.095** 

103.853** 

85.802** 

71.337** 

                              R    =  .789 

                           R2   =  .623 

                           SE  =  .33972 

                           a    =  .143 

 

** อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตาราง 6 พบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดย

เรียงลําดับจากตัวแปรที่สงผลมากที่สุดไปหานอยที่สุด 5 ตัวแปร ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ

ครู (X12) ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน (X9) นิสัยทางการเรียน (X7) สัมพันธภาพระหวาง

นักเรียนกับเพื่อน (X13) และการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย (X10) ตามลําดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 นี้  สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไดรอยละ 62.3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จึงไดนําคาสัมประสิทธิ์

ของตัวพยากรณมาเขียนเปนสมการไดดังนี้ 
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สมการพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนย ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ในรูปคะแนนดิบ ไดแก 

         Ŷ =  .143 + .258 X12 + .142 X9 + .187 X7 +.219 X13 + .152 X10  

สมการพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก 

   Z  =  .281 X12 + .149 X9 + .158 X7 +.232 X13 + .160 X10 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีศึกษาคนควา 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว  และดานสิ่งแวดลอม

ทางการเรียน กับแรงจูงในในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี  

2. เพ่ือศึกษาตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมทางการเรียนที่สงผลตอ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให 

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี  

3. เพ่ือสรางสมการพยากรณของแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน ศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี  

 

สมมติฐานของการศกึษาคนควา 
1. ตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในการเรียนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจ

ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคก

โพธิ์ จังหวัดปตตานี  

2. ตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในการเรียน ท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ 

จังหวัดปตตานี  
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ขอบเขตของการศกึษาคนควา 

1.ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนนักเรียนที่กําลังเรียนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยวัดชางให  อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ปการศึกษา 2547 จํานวน 490 คน  เปนนักเรียนชาย  

238 คน เปนนักเรียนหญิง   252 คน 

2.  กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษาคนควาในครั้ งนี้  เปนนัก เ รียนที่กํ าลั ง เรียนศูนย ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ปการศึกษา 2547  จํานวน 245 คน 

เปนนักเรียนชาย 119 คน เปนนักเรียนหญิง 126  คน ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ของยามาเน  

(Yamane.  1976  :  886 - 887)   ซ่ึงไดจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random Sampling) จาก

ประชากร โดยใชเพศเปนชั้น (Strata)  

 

เครื่องมอืทีใ่ชในการศกึษาคนควา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี ้ เปนแบบสอบถามตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ซ่ึงแบงออกเปน 10 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตวั ไดแก เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  การ

วางเปาหมายในการเรียน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามบุคลกิภาพ เปนแบบสอบถามชนดิมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ตามแบบของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ ไดคาความเชือ่มั่น เทากับ .6787 

ตอนที่ 3 แบบถามนิสัยทางการเรียน เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .8404 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามทศันคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 45 ขอ ไดคาความ

เชื่อม่ัน เทากับ .9159 

ตอนที่ 5 แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน  เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 14 ขอ ไดคาความ

เชื่อม่ัน เทากับ .8526 
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวนั

อาทิตย เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) มี 5 

ระดับ จํานวน 15 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .8158 

ตอนที่ 7 แบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 18 ขอ ไดคาความ

เชื่อม่ัน เทากับ .8205 

ตอนที่ 8 แบบสอบถามสมัพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 18 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น 

เทากับ .8695 

ตอนที่ 9 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัเพื่อน เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 14 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น 

เทากับ .7917 

ตอนที่ 10 แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 17 ขอ ไดคาความ

เชื่อม่ัน เทากับ .8459 

 

การรวบรวมขอมูล 
1.  ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี เพื่อขออนุญาตและขอความ

อนุเคราะหในเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไป

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให ระหวางวันที่ 30 

กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2547 จํานวน  จํานวน  246 ฉบับ ไดรับคืนมา 222 คิดเปนรอยละ 90.61  

3.  ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ  กลาวคือ  ตอบครบทุกขอ  ปรากฏวาสมบูรณทุก

ฉบับ ผูวิจัยนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว และนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ 
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การวิเคราะหขอมลู 

1. ขอมูลทัว่ไป คิดคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะหความสมัพันธระหวางตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในการ

เรียนกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

 3. วิเคราะหตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในการเรียนที่สงผลตอ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 

ผลการศึกษาคนควา สรุปไดดังนี้ 

1. ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนย

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 9 ตัวแปร ไดแก เพศหญิง (X2) 

บุคลิกภาพ (X6) นิสัยทางการเรียน (X7) ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (X8) ความคาดหวังของ

ผูปกครองที่มีตอนักเรียน(X9)  การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย (X10) ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน (X11) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X12) 

และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X13) 

2. ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางลบกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนย

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี 1 ตัวแปร คือ เพศชาย (X1) 

3.ตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย มี 3 ตัวแปร ได แกการวางเปาหมายในการเรียน เรียนเพื่อรู(X3) เรียนเพื่อหวัง

ผลตอบแทน หรือถูกบังคับ (X4)  และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X5)   

4.ตัวแปรที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนย ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี 5 ตัวแปร ไดแก สัมพันธภาพระหวาง

นักเรียนกับครู (X12) ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน (X9) นิสัยทางการเรียน (X7) สัมพันธภาพ

ระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X13) และการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย (X10) ตามลําดับ ซ่ึงตัวแปรทั้ง 5 น้ี  สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไดรอยละ 62.3  
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5.สมการที่สามารถพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนําคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของ

ตัวพยากรณมาเขียนสมการไดดังนี้  

5.1 สมการพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทติยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ในรูปคะแนนดิบ ไดแก 

         Ŷ =  .143 + .258 X12 + .142 X9 + .187 X7 +.219 X13 + .152 X10  

5.2 สมการพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก 

  Z  =  .281 X12 + .149 X9 + .158 X7 +.232 X13 + .160 X10 

 

อภิปรายผลการศึกษาคนควา 

ผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนย

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี   มี 9 ตัวแปร ไดแก เพศหญิง 

(X2) บุคลิกภาพ (X6) นิสัยทางการเรียน (X7) ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (X8) ความคาดหวัง

ของผูปกครองที่มีตอนักเรียน(X9)  การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย (X10) ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน (X11) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X12) 

และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X13) ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1.1 เพศหญิง มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของ

นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียน

หญิงมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก ทั้งนี้เพราะสังคมไทย มีความคาดหวังในบทบาทของ

เพศหญิงวาตองมีกิริยามารยาทที่เรียบรอยงดงาม เปนเหตุใหครอบครัวอบรบลูกหญิงใหเปนคนเรียบรอย 

และนักเรียนหญิงมีโอกาสในการมีปฏิสัมพันธกับพระนอย เมื่อมีโอกาสไดเขามาเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนา 

ที่ ศูนย ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จึงสงผลใหนักเรียนหญิงมีความสนใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาที่มุงสงเสริมขัดเกลาพฤติกรรม มีความตองการที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาสูง มุงหาความรูที่จะทําใหเกิดความดีงาม มีคุณคา เปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 

สอดคลองกับอนันต จันทรกวี (2514 : 97 – 98 ) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับการ
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คิดแบบสืบสวนสอบสวน และความถนัดทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบวา นักเรียนหญิงมี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนชาย และสอดคลองกับอรพินทร ชูชม และคนอื่นๆ (2542 : ก ) ไดศึกษา

การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายในเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจภายในของบุคคลจําแนกตามเพศและอายุ 

โดยมีกลุมตัวอยาง คือ อาจารย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา แบบ

วัดแรงจูงใจภายในสามารถจําแนกคนที่มีแรงจูงใจภายในสูงและต่ําได นักเรียนที่มีเพศและการศึกษา

ตางกัน มีแรงจูงใจภายในแตกตางกัน โดยนักเรียนหญิงมีแรงจูงใจภายในรวม แรงจูงใจดานความตองการ

มีความสามารถและดานความมุงม่ันมากกวาเด็กชาย และแรงจูงใจภายในของนักเรียนเพิ่มขึ้นตามระดับ

อายุหรือระดับการศึกษา  

ดังนั้นจะเห็นไดวา  เพศหญิงมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

1.2 บุคลิกภาพมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของ

นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวานักเรียนสวน

ใหญมีบุคลิกภาพแบบเอ มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มีบุคลิกภาพ

แบบเอ เปนคนที่รักความกาวหนา มีความกระตือรือรน ชอบฝาฟน ชอบแขงขัน ทํางานดวยความรวดเร็ว 

ทนไมไดกับงานที่ลาชาไมชอบการรอคอย มีความมานะพยายามในการเรียนใหประสบความสําเร็จ และ

นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเอจะมีความตื่นตัวในการที่จะพัฒนาตนเองมากกวานักเรียนที่มีบุคลิกภาพ

แบบบี ซ่ึงองคประกอบดังกลาวจะเปนพลังผลักดันใหนักเรียนอยากแสวงหาความรูใหยิ่งขึ้น เมื่อนักเรียนรู

วาวิชาพระพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่งขององคความรูท่ีจะชวยพัฒนาตัวนักเรียนเอง ก็สงผลใหนักเรียนทุม

กําลัง ทุมเทความพยายามศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีความปรารถนาที่จะ

ประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มุงหาความรูที่จะทําใหเกิดความดีงาม มีคุณคา เปน

ประโยชน ใฝรู ใฝสรางสรรค เปนเหตุใหมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้นดวย สอดคลอง

กับการวิจัยของ ไควเวอร และไวนดเนอร  ( Kleiwer and Weidner. 1987 : 204 ) ที่ศึกษาเร่ืองลักษณะ

บุคลิกภาพแบบเอ และความปรารถนาความสําเร็จ ศึกษาในกรณีการต้ังเปาหมายความสําเร็จของเด็กและ

ผูปกครองพบวา เด็กที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ จะทํางานสําเร็จมากกวาเด็กที่มีบุคลิกภาพแบบ บี และมีความ

เพียรพยายามเพื่อใหประสบความสําเร็จมากกวา นอกจากนี้ สตรูป และโบแลนด ( Strube and Boland . 

1987 : 50) ไดทําการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อรับรูสาเหตุของการกระทําและความเพียรในการทํางานของบคุคล

ที่มีบุคลิกภาพแบบเอ และบุคลิกภาพแบบบี ผลการวิจัยพบวา กลุมที่มีบุคลิกภาพแบบเอ มีความเชื่อถือใน

ความสําเร็จของการทํางานมากกวาความลมเหลว 
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ดังนั้นจะเห็นไดวา บุคลิกภาพมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

1.3 นิสัยทางการเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียน

มีนิสัยทางการเรียนดี จะมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มีนิสัย

ทางการเรียนดี  มีพฤติกรรมตั้งใจเรียน มีความสนใจในการเรียน มีการวางแผนในการเรียน ทบทวน

บทเรียน มีความขยันเอาใจใส มีการแบงเวลาในการเรียน มีความสม่ําเสมอในการเขาชั้นเรียน ทํางานที่

ไดรับมอบหมาย ซักถามขอสงสัยตอครู และมีความพยายามตั้งใจเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ  ลักษณะ

ดังกลาวนี้เปนการแสดงออกถึงความพรอมในการเรียน  เพราะเปนพฤติกรรมที่นักเรียนผานการประพฤติ

ปฏิบัติจนเกิดเปนความเคยชินจนกลายเปนนิสัย แมในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาก็เชนกัน นักเรียนที่มี

นิสัยทางการเรียนที่บมเพาะมาเปนอยางดีนี้ จะเปนตัวผลักดันสงเสริมใหนักเรียนมีความปรารถนาที่จะ

ประสบความสําเร็จในการเรียน มุงหาความรูที่จะทําใหเกิดความดีงาม มีคุณคา เปนประโยชน ใฝรู ใฝ

สรางสรรค มีแรงจูงใจในการเรียนมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ โพแพม และมัวร (Popham and 

Moore. 1960 : 552 – 554) และ คอยโว (Koivo . 1983 : 252 – 254) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางนิสัย

ทางการเรียนและทัศนคติตอการเรียน พบวาไดผลสอดคลองกันคือ นักเรียนที่นิสัยทางการเรียนดี จะเปนผู

ที่มีพฤติกรรมทางการเรียนสม่ําเสมอ มีความพึงพอใจและมีความมุงมั่นที่จะศึกษาใหประสบความสําเร็จ 

ต้ังใจเอาใจใสในการเรียน มีการวางแผนและจัดระบบการเรียนและพัฒนาผลการเรียนใหดีขึ้นเรื่อยๆ โดย

ไมยอทอตออุปสรรค มีความคิดริเร่ิม ขยันอดทน พึ่งตนเองและมีความภาคภูมิใจในผลการเรียนของตนเอง  

ดังนั้นจะเห็นไดวา นิสัยทางการเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

1.4  ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 แสดงวานักเรียนที่มีทัศนคติทางบวกตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มีแรงจูงใจในการเรียน

วิชาพระพุทธศาสนามาก ท้ังนี้เพราะนักเรียนที่มีทัศนคติทางบวกตอวิชาที่เรียน จะแสดงความพึงพอใจตอ

การเรียน สนใจมาเรียนอยางสม่ําเสมอ  ยอมรับความสามารถและวิธีการสอนของครู เห็นคุณคาของวิชาที่

เรียน ทําใหอยากมีผลการเรียนดีขึ้นเรื่อยๆ  เปนผูมีอุปนิสัยงายตอการสอนและการปกครอง นําสิ่งที่ได

เรียนไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเองและผู อ่ืน ซ่ึงทัศนคติทางบวกนี้จะตรงกับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาคือศรัทธา คือมคีวามเชื่อความเลื่อมใสเกิดขึ้นแลวก็พรอมที่จะศึกษา และโนมนํามาปฏิบัติ 
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หรือเกิดสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบเห็นถูกตองวาวิชาพระพุทธศาสนาเปนวิชาที่มุงใหเกิดความดีกับ

ตนเองและผูอ่ืน การที่นักเรียนมีทัศนคติทางบวกตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จึงเปนพลังที่โนมนาวชัก

นําใหนักเรียน เกิดความอยากรู อยากเรียน เต็มใจพรอมที่จะเรียน ปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนา มุงหาความรูที่จะทําใหเกิดความดีงาม มีคุณคา เปนประโยชน ใฝรู ใฝสรางสรรค  

สอดคลองกับ นิโคลัส (Nicholus. 1997: A) ที่ศึกษาถึงบรรยากาศในการเรียนและความมีวินัยในการเรียน 

ของนักเรียนที่สงเสริมกระบวนการในการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการเรียน ชวยใหนักเรียนมี

พัฒนาการการเรียนรูที่ดียิ่งขึ้น        และผลการวิจัยของนิยม  สารรัตน(2524 : 50) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบ

ทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษระหวางผูเรียนโปรแกรมศิลปะภาษากับผูเรียนโปรแกรม

วิทยาศาสตรพบวา ถานักเรียนมีทัศนคติทางบวกและมีแรงจูงใจในการเรียนสูงก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงไปดวย 
ดังนั้นจะเห็นไดวา ทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธทางบวกกับ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
1.5  ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

แสดงวาความคาดหวังของผูปกครองที่ มีตอนักเรียนมาก  นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนามาก  ท้ังนี้เพราะความคาดหวังของผูปกครองเปนการสะทอนความคิด ความรูสึกและ

ความตองการของผูปกครองที่มีตอนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมดานการเรียนและความประพฤติใหนักเรียน

ไดรับรู สงผลใหนักเรียนพยายามที่จะเรียนใหประสบความสําเร็จ ดวยการสนใจเอาใจใสตอการเรียน มี

ความมุงมั่นที่จะศึกษาหาความรู  ขยันหมั่นเพียรอดทน อยากที่จะมีความรูความสามารถ ความปรารถนา

ที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามที่ผูปกครองคาดหวัง ซ่ึงสอดคลองกับ รอเจอร 

(Rogers. 1995 : 184 – 187 ) กลาวไววาผูปกครองเปนบุคคลสําคัญที่ถายทอด ความเชื่อ คานิยมเกีย่วกบั

การศึกษาเลาเรียนไปยังบุตร โดยเฉพาะความคาดหวังของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียน ผูปกครองที่มีความ

คาดหวังเกี่ยวกับการเรียนสูง มักมีความเชื่อและคานิยมที่ใหความสําคัญตอการศึกษา ดูเซค (Dusek . 

1980 : 87 : 110) กลาววาผูปกครองที่คาดหวังนักเรียนเหมาะสมกับระดับความสามารถ จะกระตุนให

นักเรียนใชความสามารถในการเรียนมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของอดิเทพ ศรีสุอารักษ ( 2545 : 

บทคัดยอ)ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนวิจิตรวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานความคาดหวังของ

ผูปกครองที่มีตอนักเรียน สงผลทางบวกตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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และสอดคลองกับงานวิจัยของณุกูล ยิ้มศิริ .(2546: 62)ที่ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาญ่ีปุนในสถาบันการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาความคาดหวังในระดับมาก

ของผูปกครอง สงผลมากเปนอันดับหนึ่งตอแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุน  

ดังนั้นจะเห็นไดวา ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

1.6 การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย มี

ความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนศูนย ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการสนับสนุนของผูปกครองตอ

การเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยมาก นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา

มาก ท้ังนี้เพราะการสนับสนุนของผูปกครองเปนปจจัยสําคัญในการเรียนของนักเรียน ซ่ึงมีผลทั้งทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพราะในการสนับสนุนเรื่องการเรียน  เปนการแสดงออกใหเห็นวา

ผูปกครองใหความสําคัญกับการเรียนของนักเรียน ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทางการเรียน ใหทุน

ทรัพย ใหเวลาตอการเรียนของนักเรียน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ซ่ึงการสนับสนุนของ

ผูปกครองเปนกําลังใจใหกับตัวนักเรียน ขณะเดียวกันเปนเสมือนตัวเราใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน

มีความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อไมใหผูปกครองผิดหวังตอ

การเรียนของตน สอดคลองกับที่วิชัย  เจริญศรี (2545 :23) กลาววา พอแมผูปกครองมีบทบาทสําคัญที่

ตองสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของลูก เอาใจใสในการเรียน และเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก  และ

สอดคลองกับการศึกษาของกรรณิการ  สนิทธรรม (2546 : 63) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบาง

ประการกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรม

สามัญศึกษา จังหวัดนาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 

จังหวัดนานจํานวน 418 คน ผลการศึกษาพบวาปจจัยดาน การสงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรของ

ผูปกครอง มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดังนั้นจะเห็นไดวา การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

1.7 ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 แสดงวาลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอนดี นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชา
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พระพุทธศาสนามาก เพราะการที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย มีบรรยากาศดี หองเรียนสะอาด 

เปนระเบียบรอย ปราศจากเสียงรบกวน บริเวณก็รมร่ืน สวยงาม มีส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบครัน

เพียงพอตอจํานวนนักเรียน ก็สงผลถึงจิตสํานึกของนักเรียนใหรูสึกวาตองใหความเคารพตอสถานที่ไมทํา

ส่ิงที่กอใหเกิดความไมดีไมงาม และกระตุนใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย ตองการทําสิ่งดีงามใหเกิดขึ้น ทําใหอยากมาเรียน ใหขยัน และตั้งใจเรียนมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ ลอเรนซ (Lowrence. 1976 : 418) ที่กลาววาบรรยากาศในการเรียนการสอนเปน

สภาพแวดลอมทางจิตวิทยาที่มีผลตอสภาพจิต อารมณความรูสึกที่จะทําใหผูเรียนสนใจในการเรียน และ

สอดคลองกับการศึกษาของทศพร  อันสงคราม (2545 : 74) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับแรงจูงใจในการ

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ  กลุมตัวอยาง

เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการศึกษาพบวา สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา บรรยากาศใน

การเรียน การใชส่ือและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และความ

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนในชั้นเรียน มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

ดังนั้นจะเห็นไดวา ลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน มีความสัมพันธทางบวกกับ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

1.8 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

แสดงวานักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับครูดี มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก ท้ังนี้เพราะในการ

เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตองอาศัยขบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และอาศัยความ

รวมมือของผูเรียนและผูสอนดวยความเต็มใจ ครูคือผูท่ีมีบทบาทอยางสําคัญ ที่จะสรางแรงจูงใจใหเกิด

ขึ้นกับผูเรียนได การที่ครูใหความสนใจรับฟงความคิดเห็น ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด ใหคําปรึกษา และให

คําแนะนําทั้งดานการเรียนและดานสวนตัว คอยใหกําลังใจ เมื่อนักเรียนกับครูมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันจะ

กอใหเกิดความเปนกันเอง ไววางใจ นักเรียนจะเกิดความอบอุนทางใจ ไมยอทอตอการเรียน ก็จะผลักดัน

ใหนักเรียนมีความปรารถนาที่จะใหประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มุงหาความรูที่จะ

ทําใหเกิดความดีงาม มีคุณคา เปนประโยชน ใฝรู ใฝความจริงความดีงาม ตองการทําสิ่งดีงามใหเกิดขึ้น 

สอดคลองกับการวิจัยของบุธ (วิลาส บุญทองขาว. 2527 : 16 ; อางอิงจาก Buth. 1942) ซ่ึงไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน พบวาบรรยากาศทางการเรียนที่ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีตอ

กันนั้น จะสงเสริมใหเด็กปรับตัวไดดียิ่งขึ้น และตั้งใจเรียนและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนเพิ่มขึ้น เปนการ
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สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน และสอดคลองกับพรรณี  ช.เจนจิต  (2538  :  253)  ท่ีกลาววา

ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที่ดี โดยครูสรางบรรยากาศที่ดีขึ้นในชั้นเรียน ใหมีบรรยากาศแหงความ

อบอุน  ปลอดภัย  ซ่ึงจะทําใหเด็กตั้งใจเรียน 

ดังนั้นจะเห็นไดวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใน

การเรียนวิชาพระพทุธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

1.9 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียน

วิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01แสดงวานักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก ท้ังนี้เพราะ

การมีสัมพันธภาพดีระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  จะทําใหนักเรียนรู สึกดีตอการเรียนที่ ศูนย ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยไมรูสึกเหงาหรือรูสึกนอยใจวาตองมาเรียนในวันอาทิตยทั้งที่เปนวันหยุดของ

นักเรียนทั่วไป ไมตองอิจฉาเพื่อนคนอื่นที่ไมตองมาเรียน เพราะมีกลุมเพื่อนที่มีความคิดอยางเดียวกันมี

สํานึกรวมกันคืออยากมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเมื่อมีการเรียนการทํางาน

รวมกัน เกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูเพื่อน ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกตอการเรียน อยากเรียนอยากรู

ใหมากขึ้น ปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มุงหาความรูที่จะทําใหเกิด

ความดีงาม มีคุณคา เปนประโยชน มีแนวโนมในการแสดงพฤติกรรมทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของเดอคอสเตอร (ชมนุช บุญสิทธิ์ 2541 : 28 ; อางอิงจาก Decoster.1981.)ท่ีศึกษาสัมพันธภาพ

ระหวางเพื่อนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยม พบวา นักเรียนที่มีความพึงพอใจในปฏิสัมพันธระหวางเพื่อน

ในชั้นเรียนมีแนวโนมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และสอดคลองกับวัฒนา  พุมเล็ก  (2535  :  97)  ท่ีได

ศึกษาอิทธิพลขององคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูง  และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  และนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตํ่าจะประสบปญหาการคบเพื่อนมากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

ดังนั้นจะเห็นไดวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
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2. ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางลบกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนย

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  มี 1 ตัวแปร คือ เพศชาย (X1)

อภิปรายผลไดดังนี้  

เพศชาย มีความสัมพันธทางลบกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01แสดงวานักเรียนชายมี

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนานอย ทั้งนี้เพราะนักเรียนชายขาดความรูสึกอยากรูอยากเรียน ไม

เต็มใจ และไมพรอมที่จะเรียน และในวัยนี้นักเรียนชายจะมีความซุกซนและสนใจในเรื่องอ่ืนๆรอบตัว

มากกวาจะพัฒนาตนเองความประพฤติ เปนการสะทอนถึงพัฒนาการและวุฒิภาวะของเด็กในวัยนี้

โดยเฉพาะเด็กชาย ซ่ึงมีพลังที่ตองการการแสดงออกทางดานรางกายสูงกวาดานจิตใจ ขาดแรงจูงใจในการ

เรียนรูเรื่องเกี่ยวการพัฒนาตนเองดานจิตใจและความประพฤติ มักจะเชื่อและทําตามเพื่อนเสียมากกวา ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของเมธี โพธิพัฒน (2553 : 75 ) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

แรงจูงใจใฝสัมพันธ และความซื่อสัตย ของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด พบวานักเรียน

หญิงและนักเรียนชายมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่นักเรียนชายมีแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ตํ่ากวานักเรียนหญิง  นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยยังไมตอบสนองและสอดคลองกับความตองการความสนใจและพัฒนาการของเด็กเทาที่ควร ดังที่

วัฒนา พัชราวนิช (2531 : 118) กลาววา ควรจัดระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมที่นาสนใจ เหมาะสม

กับความตองการของผูเรียน จึงเปนไปไดท่ีทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยยังไมสามารถจัด

กระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองตอความตองการของนักเรียนชายได จึงเปนเหตุใหนักเรียนชายมี

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนานอย  

ดังนั้นจะเห็นไดวา  เพศชายมีความสัมพันธทางลบกับแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

3. ตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย มี 3 ตัวแปร ได แกการวางเปาหมายในการเรียน เรียนเพ่ือรู(X3) และเรียนเพื่อ

หวังผลตอบแทน หรือถูกบังคับ (X4)  และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X5)  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได

ดังนี้ 

3.1 การวางเปาหมายในการเรียน เรียนเพื่อรูและเรียนเพื่อหวังผลตอบแทน หรือถูกบังคับ ไม

มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
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อาทิตย แสดงวา นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยบางคนที่มีการวางเปาหมายในการเรียน 

คือเรียนเพื่อรู มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่วางเปาหมายในการ

เรียน คือเรียนเพื่อรู มีความพยายามเปนสิ่งสําคัญมีแรงจูงใจภายใน เกิดความเชื่อความเลื่อมใสทําให

อยากเรียน อยากประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยบางคนทีม่ีการวางเปาหมายในการเรียน คือ

เรียนเพ่ือรู มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนานอย ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่การวางเปาหมายในการ

เรียน คือเรียนเพื่อรู แมจะมีความตองการทาํงานที่ทาทายความสามารถและเพื่อพัฒนาความสามารถมี

ความพยายามก็จริง แตดวยมีเปาหมายในการเรียนทีย่ังไมชัดเจน เพราะไมทราบวาจะเรียนไปทําไมจะ

บังเกิดผลดีอยางไรบาง ดวยวยัทีย่ังไมสนใจในดานจิตใจเทาที่ควร จึงทําใหไมอยากเรียน ขาดความ

กระตือรือรนในการเรียน 

นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยบางคนทีม่ีการวางเปาหมายในการเรียน คือ

เรียนเพ่ือหวังผลตอบแทน หรือถูกบังคับ มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก ทั้งนี้เพราะ

นักเรียนทีก่ารวางเปาหมายในการเรียน คือเรียนเพื่อหวังผลตอบแทน หรือถูกบังคับ แมในเบื้องตนจะไม

อยากเรียน แตเมื่อมาเรียนแลวเหน็ประโยชน มีเพื่อน หรือการเรียนมีความสนุกสนานก็จะเกิดแรงจูงใจใน

การเรียน และตั้งใจเรียนใหประสบความสําเร็จขึ้นมาได 

นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยบางคนทีมี่การวางเปาหมายในการเรียน คือเรียน

เพื่อหวังผลตอบแทนหรือถูกบังคับ มีแรงจูงใจในการเรียนวชิาพระพุทธศาสนานอย ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่

การวางเปาหมายในการเรียน คือเรียนเพ่ือหวังผลตอบแทน หรือถกูบังคับ เกิดความรูสึกไมดีตอการเรียน

ต้ังแตตนแลว แตเพราะอยากไดรางวัลจากทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติยวัดชางใหซ่ึงมีการแจก

ทุนการศึกษาใหกับนักเรียนในกรณีตางๆ หรือถูกผูปกครองบังคับใหมาเรียน จึงทําใหไมอยากเรียน ไมเอา

ใจใสหรือสนใจตอการเรียน เพราะการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตางจากการเรียนวิชาอ่ืนๆตรงที่นกัเรียน

ตองเกิดความเชื่อความเลื่อมใสกอนจึงจะทําใหอยากเรียนหรือสนใจเรียน นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธ-

ศาสนาวันอาทิตยบางคนกอ็ยากมาเรียนเอง บางคนก็ถูกบังคับใหมาเรียน บางคนมาเรียนเพราะอยากได

รางวัล บางคนก็ถกูเพ่ือนชวนมา จึงยังมีเปาหมายในการเรียนที่ยังไมชัดเจน สาเหตุที่นักเรียนมีเปาหมาย

ในการเรียนทีย่ังไมชัดเจน เพราะไมทราบวาจะเรียนไปทําไมจะบังเกิดผลดีอยางไรบาง ไมมีความรูความ

เขาใจที่ถกูตองชัดเจนจนสามารถกาํหนดเปาหมายใหสอดคลองกับความตองการของตนเองได บางคนจึง

อยากเรียน มีความตั้งใจในการเรียน บางคนก็ไมอยากเรียน ไมสนใจตอการเรียน และสวนใหญนักเรียนที่

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางใหยังอยูในวัยเด็ก คืออยูในชวงอายุ 9– 15ป จึงยังไมทราบ
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ความตองการที่แทจริงของตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของ เพียเจท และอีริคสัน (ดวงเดือน  ศาสตรภัทร. 

2535  อางอิงจาก Piagle and Erikson n.d.) ทีก่ลาววา เมื่อพิจารณาตามระดับทางสังคมและวฒุิภาวะ

ของพัฒนาการทางสติปญญาแลว เนื่องจากเปาหมายเปนนามธรรม บุคคลจะสามารถเขาใจถึงเปาหมาย

หรือความตองการของตนเองอยางแทจริงไดในชวงวัยรุน(13 – 17 ป) เปนตนไป  

ดังนั้นจะเห็นไดวา การวางเปาหมายในการเรียน เรียนเพื่อรูและเรียนเพื่อหวังผลตอบแทน หรือ

ถูกบังคับไมมคีวามสัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนวชิาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

3.2 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย แสดงวานักเรียนบางคนฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวดี นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก  ทั้งนี้เพราะนักเรียน

ไดรับการสนับสนุนทางการเงินในดานการศึกษาเลาเรียนจากผูปกครองเปนอยางดี ทําใหนักเรียนรูสึกวา

ครอบครัวเอาใจใสตอการเรียนของตนเอง ใหเงินมาเรียน ซ้ืออุปกรณการเรียน สามารถจัดหาสื่อทางการ

เรียนมาไมใหขาดตกบกพรอง เปนเหตุใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน และมีความปรารถนาที่

จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มุงหาความรูที่จะทําใหเกิดความดีงาม มีคุณคา 

เปนประโยชน เกิดแรงจูงใจในการเรียน 

นักเรียนบางคนฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดี นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนานอย ท้ังนี้เพราะนักเรียนแมจะไดรับการสนับสนุนทางการเงินในดานการศึกษาเลาเรียน

จากผูปกครองเปนอยางดี แตครอบครัวไมเอาใจใสตอนักเรียน  เลี้ยงลูกดวยเงินตามใจทุกอยาง และ

ปกปองลูกมากเกินไปทําใหเด็กขาดความเขาใจในสิ่งที่ควรและไมควร เอาแตใจตนเอง  เมื่อตองเรียนในสิ่ง

ที่ยาก ก็จะไมอยากเรยีน เกิดความทอแท ไมต้ังใจไมเอาใจใสตอการเรียน กลับเอาเงินที่ผูปกครองใหมาไป

ซ้ือหาสิ่งที่ไมมีประโยชน ไมเกื้อหนุนตอการเรียนรูทําใหไมคอยมีพฤติกรรมใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค   

นักเรียนบางคนฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไมดี นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนามาก ทั้งนี้เพราะนักเรียนแมจะไมไดรับการสนับสนุนทางการเงินในดานการศึกษาเลาเรียน

จากผูปกครองมากเทาที่ควร แตเพราะครอบครัวยินดีสนับสนุนคาใชจายทางดานการเรียนของนักเรียน

อยางเต็มที่ และดวยพื้นฐานทางครอบครัวที่ดี ไดรับความรักการเอาใจใสนักเรียนจึงไมเอาประเด็นเรื่อง

ฐานะของครอบครัวมาเปนปมดอย หรือดูถูกตนเอง กลับมีความกระตือรือรนในการเรียน เอาใจใสตอการ
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เรียน ปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มุงหาความรูที่จะทําใหเกิดความดี

งาม มีคุณคา เปนประโยชน มีแรงจูงใจใฝรู ใฝสรางสรรค  ตองการทําสิ่งดีงามใหเกิดขึ้น  

นักเรียนบางคนฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไมดี นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนานอย ทั้งนี้เพราะนักเรียนเมื่อครอบครัวไมสามารถใหการสนับสนุนทางการเงินในดาน

การศึกษาเลาเรียนจากผูปกครองไดมากเทาที่ควร กลับไมเขาใจคิดวาครอบครัวไมสนใจการเรียนของ

ตนเอง จึงไมเอาใจใสตอการเรียน ไมคอยมีพฤติกรรมใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค  แตการเรียนที่ศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยไมมีคาใชจายใดๆ เพราะทางวัดเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด  จึงสงผลใหฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวไมมีผลกระทบตอนักเรียนหรือตอการเรียนการสอนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวนั

อาทิตย สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาพร เลาหสถิตย (2525 : 62) ท่ีศึกษา การวิเคราะหองคประกอบ

ที่เกี่ยวกับทัศนคติตอโรงเรียนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเรียน และโรงเรียน  

ดังนั้นจะเห็นไดวา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียน

วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

4. ตัวแปรที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนย ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย มี 5 

ตัวแปร ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X12) ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน (X9) 

นิสัยทางการเรียน (X7) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X13) และการสนับสนุนของผูปกครองตอการ

เรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย (X10) ตามลําดับ อภิปรายไดดังนี้ 

4.1 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ

นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนอันดับแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดง

วานักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับครดีู ทําใหมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก ท้ังนี้เพราะในการ

เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะ

วิชาพระพุทธศาสนาตางจากวิชาอ่ืนๆ ตรงที่ไมอาจเขาถึงไดโดยอาศัยเพียงการจดจําขอมูล  แตตองอาศัย

การวิเคราะหสอบสวน และทดลองนําความรูท่ีไดเรียนไปประพฤติปฏิบัติ จนเขาใจและเห็นผลดวยตนเอง 

แตเมื่อไมเขาใจก็จะเกิดความรูสึกวาเปนเรื่องนาเบ่ือจนไมอยากเรียน และในความรูสึกของนักเรียน

โดยทั่วไปแลวเห็นจะวาวิชาพระพุทธศาสนาเปนเรื่องนาเบ่ือ การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูและ

นักเรียนซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนวาตอไปนักเรียนจะมีทัศนคติอยางไรตอวิชาพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อผูสอน

เขาใจผูเรียนและผูเรียนเขาใจผูสอนก็กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน สามารถสะทอนความตองการของ
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กันและกันได ผูเรียนตองการใหการเรียนมีความสนุกสนาน ผูสอนตองการใหผูเรียนไดรับความรู ก็สามารถ

ทําไดดวยจัดเตรียมการสอนและกิจกรรมที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียน และมีความสนุกสนานดวย  

มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้งดานเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการและวุฒิภาวะ

ของผูเรียน  ก็จะกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียน และเมื่อเรียนไปแลวเห็นคุณคา เห็นประโยชน

ก็จะเปนแรงจูงใจใหอยากเรียนใหดียิ่งๆขึ้นไป มีพฤติกรรมใฝรู ใฝสรางสรรค  ใฝรูคือใฝความจริง และใฝ

ความดีงาม สวนใฝสรางสรรค คือตองการทําสิ่งดีงามใหเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวความคิดของรอทแมน  (Rothman.  1968  :  34 – 36)  ที่วา  ส่ิงที่ควรคํานึงถึงใหมากที่สุดในระบบ

การเรียนการสอนนั้น  คือ  สัมพันธภาพที่ดีของครูผูสอนกับนักเรียน  ครูจะตองยอมรับ เขาใจ  เปนกันเอง 

สงเสริมใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง และสอดคลองกับแนวคิดของอําภา ดานภักดี (2546 : 5 – 10) ที่วา 

แรงจูงใจในการเรียนสามารถสรางเสริมไดจากภายนอกตัวผูเรียน โดยตัวครูเปนสําคัญ คุณลักษณะตางๆ 

ของครูตลอดจนการจัดเนื้อหาบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือประกอบการเรียนการสอนและการ

เสริมสรางกําลังใจ การใหขอมูลยอนกลับในเชิงบวกเชิงสรางสรรค การจัดประสบการและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือ

ตอการเรียนรู จะทําใหแรงจูงใจเกิดขึ้นได  

ดังนั้นสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูเปนตัวแปรพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด

ปตตานี 

4.2 ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน  สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  รองลงมาเปนอันดับที่สอง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการที่นักเรียนรับรูความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียนมาก 

ทําใหนักเรียนแรงจงูใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก ท้ังนี้เพราะความคาดหวังของผูปกครองจะเปน

เสมือนการสงสัญญาณใหนักเรียนรับรู ความคิดความรูสึกของผูปกครองที่คาดหวังตอนักเรียน เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเรียน ผลการเรียน  ตองการใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน มีความประพฤติดี มี

กิริยามารยาทงดงาม ความคาดหวังดังกลาวมีอิทธิพลตอการเรียนของนักเรียน เพราะโดยสวนใหญแลว

นักเรียนมักมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับความตองการของคนที่ตนรัก      ซึ่งคือพอแม

ผูปกครอง ทําใหนักเรียนอยากเรียนใหเกง  อยากเปนคนดีในสายตาของผูปกครอง  ปรารถนาที่จะประสบ

ความสําเร็จในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา มุงหาความรูที่จะทําใหเกิดความดีงาม มีคุณคา เปน

ประโยชน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ อุมาพร ตรังคสมบัติ (2543 : 130) ที่กลาววา เด็กที่ประสบ

ความสําเร็จในการเรียนและเรียนไดดี มักมาจากครอบครัวที่มีความคาดหวังสูง ความคาดหวังสูงนั้น
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หมายถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของลูก ใหลูกรูวาเขาทําไดดีกวานี้หากเขาพยายาม ควบคูไปกับ

ความรัก ความอบอุน ความเขาใจ การยอมรับในตัวลูก และอานนท อาภาภิรมย (2529 : 5) ที่กลาววา

ลักษณะของครอบครัวไทย สมาชิกในครอบครัวจะมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง พอแมจะมีอิทธิพลในการ

วางแผนการศึกษาใหบุตร และสอดคลองกับแอนเดอรสัน (Anderson. 1995 : 15 – 33) ไดศึกษา

ผลกระทบของบรรยากาศทางสังคมในหองเรียนตอการเรียนรายบุคคล พบวา ความคาดหวังของบิดา

มารดามีอิทธิพลตอการปลูกฝงและอบรมเลี้ยงดู โดยจะทําใหลูกเกิดความพยายามที่จะประสบ

ความสําเร็จตามที่บิดามารดาคาดหวัง  

ดังนั้นความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน เปนตัวแปรพยากรณแรงจูงใจในการเรียน

วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด

ปตตานี 

4.3  นิสัยทางการเรียน สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนย

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  รองลงมาเปนอันดับที่สาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดง

วานักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดี ทําใหมีจูงใจในการเรียนมาก ทั้งนี้เพราะนิสัยทางการเรียนหมายถึง 

พฤติกรรมที่นักเรียนประพฤติอยางสม่ําเสมอ ไดแก การแบงเวลาในการเรียน การทบทวนบทเรียน การเขา

ช้ันเรียนตามเวลา การทํางานที่ไดรับมอบหมาย การตั้งใจเรียน โดยเฉพาะกับการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา

ที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ซ่ึงเปนเพียงวิชาเสริมจากวิชาที่เรียนในโรงเรียนปกติ พฤติกรรม

ดังกลาวเปนตัวบงชี้วานักเรียนมีวาสนา คือนิสัยที่ประพฤติจนเกิดเปนความเคยชิน จนเปนปกติวิสัยของ

นักเรียนคือมีนิสัยที่ใฝรูใฝสรางสรรคแรงจูงใจใฝรู ใฝสรางสรรค  ใฝรูคือใฝความจริง และใฝความดีงาม 

สวนใฝสรางสรรค คือตองการทําสิ่งดีงามใหเกิดขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของมรกต ศรียาสวิน (2545 : 

บทคัดยอ ) ที่ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาดนตรี นาฏศิลปของนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปที่5 โรงเรียนเซนดโยเซฟคอนเวนต กรุงเทพมหานคร พบวา ตัวแปรที่สงผลตอแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ในการเรียนในการเรียนวิชาดนตรี นาฏศิลปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 มากที่สุดคือ คือนิสัย

ทางการเรียน และสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับ อรนุช 

กันสิทธิ์ (2542 : 90) ที่ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับทัศนคติตอโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวานิสัยทางการเรียนเปนตัวแปรพยากรณที่สงผลมากเปน

อันดับหนึ่งตอทัศนคติตอโรงเรียน  

ดังนั้นนิสัยทางการเรียนเปนตัวแปรพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ

นักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 
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4.4 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา

ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  รองลงมาเปนอันดับที่ส่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 แสดงวานักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี ทําใหมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา

มาก  ทั้งนี้เพราะการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อน ความเปนผูมีอัธยาศัยไมตรีอันดีตอกัน  เปน

องคประกอบสําคัญและจําเปนที่ตองสรางใหเกิดในการทํางานรวมกัน  และการชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน

หมูเพ่ือนเกิดบรรยากาศของสังคมที่เปนกันเองระหวางนักเรียน มีอิทธิพลตอนักเรียนมาก  เพราะการที่

นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน  จะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกอบอุน  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  

กระตือรือรน  และสามารถอยูในกลุมเพ่ือนไดอยางมีความสุข  จะทําใหมีความรูสึกที่ดีตอการเรียนอยาก

เรียนอยากรู และตั้งใจเรียน มีพฤติกรรมใฝรู ใฝเรียนและใฝสรางสรรคตามมา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของทศพร  อันสงคราม (2545 : 74)ที่ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบวา สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน ทําให

มีความเขาใจกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และสมพร  

พรหมจรรย (2540 : 79 - 80)ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ผลการศึกษาพบวาตัวแปรที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียน คือสัมพันธภาพระหวาง

นักเรียนกับเพื่อน ที่จะชวยเหลือและเปนกําลังใจใหแกกันและกันในการเรียน  

ดังนั้น สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน จึงเปนตัวแปรพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด

ปตตานี 

4.5 การสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย สงผลตอ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  รองลงมาเปน

อันดับที่หา ซึ่งเปนอันดับสุดทาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการที่นักเรียนไดรับการ

สนับสนุนการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจากผูปกครองมาก ทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจใน

การเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก ทั้งนี้เพราะพอแมผูปกครองมีบทบาทสําคัญที่ตองสงเสริมสนับสนุน

การศึกษาของลูก  โดยการเอาใจใสในการเรียน และเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก มีสวนในกิจกรรมและให

ความรวมมือกับทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในโอกาสตาง ส่ิงเหลานี้เปนการแสดงให

นักเรียนเห็นวาผูปกครองใหความสําคัญกับการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะเปนแรงกระตุนใหเด็กมีความตั้งใจ

เรียน  เอาใจใสตอการเรียน  และขยันหมั่นเพียรในการเรียน ปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในการเรียน
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วิชาพระพุทธศาสนา  ตองการทําสิ่งดีงามใหเกิดขึ้น และมีแรงจูงใจในการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวความคิดของ เชื้อ  สาริมาน (2524 : 21) ไดกลาวถึงบทบาทการสนับสนุนการเรียนของผูปกครองไววา 

ผูปกครองควรจัดใหนักเรียนไดมีเวลาดูหนังสือ การทําการบาน การเตรียมตัวสอบ  ควรมีอุปกรณการเรียน

ครบ คอยดูแลใหนักเรียนเดินทางไปเรียนไดทันเวลา สอนใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีการให

รางวัลในการเรียน      และอุมาพร ตรังคสมบัติ (2543 : 130) ท่ีกลาววา  จากงานวิจัยพบวาหากครอบครัว

ใหความสําคัญตอการศึกษา เห็นวาการศึกษาเปนสิ่งมีคุณคา มีความสําคัญตอชีวิต และสื่อความคิดนี้ให

ลูกรับรู เด็กก็จะเห็นความสําคัญของการเรียนและมีแรงจูงใจในการเรียนสูง สอดคลองกับการศึกษาของ

พิทักษ วงศแหวน (2546 : 95 - 97)   ท่ีไดศึกษาปจจัยพหุระดับที่สงผลถึงพฤติกรรมใฝเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมใฝ

เรียนของนักเรียนมากที่สุด คือการสงเสริมการเรียนของผูปกครอง 

ดังนั้นการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จึงเปน

ตัวแปรพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยวัดชางให อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการวางนโยบายสําหรับผูบริหาร อาจารย

ผูสอน อาจารยที่ปรึกษา และผูปกครองในการปลูกฝงสงเสริมใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนา  โดยพิจารณาจากตัวแปรที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โดยเรียงลําดับจากตัวแปรที่สงผลมากที่สุดไปยังตัวแปรที่สงผลนอย

ที่สุด ไดแกสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน  ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน นิสัยทางการ

เรียน   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  และการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย  ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนและในการดําเนินชีวิต

มากยิ่งขึ้น 

2. เนื่องจากตัวแปรสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  สามารถพยากรณแรงจูงใจในการเรียนวชิา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดดีที่สุด ดังนั้นผูบริหาร อาจารยผูสอน 

และผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของสามารถใชประกอบวางนโยบายเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแก
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นักเรียน เพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็จทางการเรียน และในชีวิตตอไป เชน อบรมครูอาจารยผูสอน

กอนเพื่อใหมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนที่เหมาะสม  ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองตอ

ความตองการของนักเรียนทุกคน และตรงตามจุดประสงคท่ีทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวาง

ไว ใหการเรียนการสอนสนุกสนานเพื่อใหเด็กรูสึกรักที่จะเรียน ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน เปนตน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรดานอื่นๆ ของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยที่เกี่ยวของกับ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เชน ลักษณะมุงอนาคต  การปรับตัวดานการเรียน       อัตตมโน

ทัศน เปนตน 

2. ควรศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา กับกลุมตัวอยาง

อ่ืนๆ เชน  นักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  นักศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีการเรียน

การสอนวิชาพระพุทธศาสนา  เปนตน 

3. ควรทําการศึกษาเพื่อพัฒนาใหสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูดียิ่งขึ้น  โดยใชเทคนิคทาง

จิตวิทยา เชน กลุมสัมพันธ เทคนิคแมแบบ สถานการณจําลองเปน ตน  
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพทุธศาสนาของนกัเรียนศนูยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให   อําเภอโคกโพธิ ์   จังหวัดปตตาน ี

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามมีทั้งหมด  10  ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1   แบบสอบถามขอมูลสวนตวั  

ตอนที่ 2   แบบสอบถามบุคลิกภาพ 

ตอนที่ 3   แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน 

ตอนที่ 4   แบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวชิาพระพทุธศาสนา 

ตอนที่ 5   แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครองทีม่ีตอนักเรียน 

ตอนที่ 6   แบบสอบถามการสนับสนนุของผูปกครองตอการเรียนที่ศูนยศึกษา 

พระพทุธศาสนาวันอาทิตย 

ตอนที่ 7   แบบสอบลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน 

ตอนที่ 8   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน 

ตอนที่ 9    แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกบัเพื่อน 

ตอนที่ 10  แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาตวัแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให   อําเภอโคกโพธิ์    
จังหวัดปตตาน ีนักเรียนสามารถแสดงความรูสึกหรือความคิดเหน็ไดอยางอิสระ คําตอบของทานไมมี

ขอใดถูกหรือผิด และไมมีผลกระทบกระเทือนตอการเรยีนแตอยางใด ในการตอบแบบสอบถามนี้ 

นักเรียนไมตองลงชื่อของนักเรียนไว คําตอบทั้งหมดจะเก็บไวเปนความลับ ไมมีการเปดเผยใหผูอ่ืน

ทราบ 

ขอใหนักเรียนตอบใหตรงกบัความรูสึกและความคิดเหน็ของนกัเรียนใหมากที่สุด และตอบให

ครบทุกขอ  

   ขออนุโมทนาที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้

       พระมหาภักดี     เกตุเรน   

              พระนิสิตปริญญาโท วิชาเอกจิตวทิยาการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนตัว  
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เกี่ยวกับขอมูลดานสวนตัวของนักเรียน เมือ่นักเรียนอานขอความจบแลว

โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง   ( )    และเติมขอความใหครบถวน 

1.  เพศ  ( ) ชาย   

( ) หญงิ 

2.  ผูปกครองของนักเรียนมรีายได.....................บาท / เดือน 

  3. นกัเรียนมีเปาหมายทางการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา 

   ( )  เรียนเพื่ออยากรูหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา 

   ( )  เรียนเพื่อหวังผลตอบแทน หรือถูกบงัคับ 
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ตอนที่ 2    แบบสอบถามบุคลิกภาพ   

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามบุคลิกภาพ ใหนักเรียนอานขอความในแบบสอบถามอยาง

ละเอียด แลวตอบโดยการทาํเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด 

เพียงขอละหนึง่เครื่องหมายเทานั้น โดยมหีลักเกณฑการเลือกดังนี ้

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง   

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด  หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด  

 

ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

1. เมื่อขาพเจามนีัด ขาพเจามกัไปถึงที่นัดหมาย

กอนเวลา 

     

2. ขาพเจารูสึกไมพอใจ ถามีคนมาขัดจงัหวะใน

ขณะที่ตองการทําสิ่งที่ต้ังใจไว 
     

3. ขาพเจารูสึกเปนการเสียเวลามากถาตองไปรอ

ซื้อของจากรานคาที่มีลูกคาหนาแนน 
     

4. ขาพเจารูสึกไมสบายใจ ถางานทีท่ําดาํเนนิไป

อยางลาชา 
     

5. เมื่อขาพเจาเริม่ทําสิง่ใดแลวตองทําสิง่นั้นให

เสร็จ 
     

6. ขาพเจาคิดวาเวลาชางผานไปอยางรวดเร็วจน

ไมสามารถทําสิ่งทีน่ักเรียนตัง้ใจไวได 
     

7. ขาพเจาคิดวาคนรอบขางมกัทํางานไมถกูใจ      

8. ขาพเจารูสึกหงุดหงิด เมื่อขาพเจาตองทาํสิง่

ตางๆซ้ําซาก 
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ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

9. เมื่อตองฟงคนพูดเรื่องไรสาระ ขาพเจารูสึก

เบื่อหนาย และหาทางเลีย่งออกมา 
     

10. ขาพเจาเปนคนทาํงานดวยความรวดเร็ววองไว      

11. ถาตองฟงคนที่พูดไมรูจักจบขาพเจารูสึกทน

ไมได 
     

12. ขาพเจารูสึกทนไมไดถาตองทํางานรวมกับคน

ที่ทาํงานอยางขอไปที 
     

13. ขาพเจารูสึกวาตองทาํงานอยางรวดเร็วแขงกับ

เวลา 
     

14. ขาพเจารูสึกวาอยากทาํกิจธรุะใหเสร็จโดย

รวดเร็วเทาที่จะทําได 
     

15. ขาพเจารูสึกหงุดหงิดที่ตองเขาคิวเพื่อรับ

บริการ เชน โรงอาหาร ธนาคาร เปนตน 
     

16. ขาพเจาไมชอบใหมีใครหรืออะไรมาขัดจังหวะ

การทาํงาน 
     

17. เพื่อนสวนใหญเห็นวาขาพเจาเปนคนทีจ่ริงจัง

กับการเรียน 
     

18. ขาพเจาเปนคนไมยอมเสยีเวลาเพื่อฟงคนอื่น

พูดเพอเจอ 
     

19. ขาพเจาชอบทาํงานที่นกัเรียนรับผิดชอบให

เสร็จกอนเวลากําหนด 
     

20. ขาพเจามีความกระตือรือรนในการเรียนเสมอ      
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ตอนที่ 3   แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน   

คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามนิสัยทางการเรียน  ใหนักเรียนอานขอความใน

แบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของ

นักเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลักเกณฑการเลือกดังนี้ 

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง   

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด  
 

ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

1. ขาพเจาแบงเวลาในแตละวนัสําหรับอาน

หนงัสือเรียน 

     

2. ขาพเจามักหาความรูเพิม่เตมินอกจากความรู

ที่มีในหนังสือเรียน 
     

3. ขาพเจามักผัดวันประกันพรุงในงานที่ไดรับ

มอบหมาย 
     

4. ขาพเจาทบทวนบทเรยีนที่ไดเรียนไปในแตละ

วัน 
     

5. ขาพเจามักเขาเรียนสาย      

6. ขาพเจาเขาเรยีนอยางสม่ําเสมอ      

7. ขาพเจาเขาชัน้เรียนตรงตามเวลา      

8. ขาพเจาทาํงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสง

ทันเวลาเสมอ 
     

9. ขาพเจาวางแผนในการเรียนแตละวิชา      

10. ขาพเจาทาํการบานดวยตนเอง      
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ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

11. ขาพเจาสรุปเนื้อหาที่เรียนเพื่อใชในการสอบ      

12. ขาพเจาไมยอทอตอการเรียนแมวาเปนวิชาที่

ยาก 
     

13. ขาพเจาเตรียมตัวใหพรอมกอนสอบ      

14. ขาพเจาไมคอยมีสมาธิในการอานหนงัสือเรียน      

15. เวลาเรียนขาพเจาไมต้ังใจฟงครูสอน      

16. ขาพเจาคุยกับเพื่อนขณะเรียนหนังสือ      

17. ขาพเจาใจลอยขณะฟงครูสอน      

18. ขาพเจาชวยทาํกิจกรรมที่ครูมอบหมายอยาง

เต็มที ่
     

19. ขาพเจาเบื่อวชิาที่ตองทองจาํ      

20. ขาพเจาขอคําอธิบายเพิ่มเตมิจากครูนอกเวลา

เรียน 
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ตอนที่ 4   แบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

ก. ดานความคิด 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให  ดานความคิด  ใหนักเรียนอานขอความใน

แบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของ

นักเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลักเกณฑการเลือกดังนี้ 

เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัความคิดเหน็ของนกัเรียนมากที่สุด 

เห็นดวย หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัความคิดเหน็ของนกัเรียนมาก 

ไมแนใจ                หมายถงึ  ขอความนั้นบางครั้งตรงกับความคิดเหน็และบางครั้งไมตรง 

    กับความคิดเห็นของนักเรยีน 

ไมเห็นดวย  หมายถึง  ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมาก 

ไมเห็นดวยอยางยิง่ หมายถงึ  ขอความนัน้ไมตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียนมากทีสุ่ด  
 
 
 

ขอ

ที ่

ขอความ 

 

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

ไม

เห็น

ดวย 

ไม

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

1. การเรียนวิชาพระพทุธศาสนามีประโยชนตอ

ขาพเจา 

     

2. การเรียนวิชาพระพทุธศาสนาชวยใหขาพเจา

เปนผูมีความรูดานจริยธรรม 
     

3. การเรียนวิชาพระพทุธศาสนาทําใหขาพเจาได

แสดงออกและคิดอยางสรางสรรคถูกตอง 
     

4. ขาพเจาคิดวาวิชาพระพทุธศาสนาเปนวิชาที่

เขาใจยาก 
     

5. การเรียนวิชาพระพทุธศาสนาทําใหขาพเจามี

ประสบการณดานการปฏิบัติธรรม 
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ขอ

ที ่

ขอความ 

 

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

ไม

เห็น

ดวย 

ไม

เห็น

ดวย

อยาง

ยิ่ง 

6. การเรียนวิชาพระพทุธศาสนาเปนเรื่องที่เชยไม

ทันสมยั 
     

7. ขาพเจาคิดวาการเรียนวิชาพระพทุธศาสนาจะ

ไดฝกการมีวนิยักับตนเองในการเรียน 
     

8. การเรียนวิชาพระพทุธศาสนาทําใหขาพเจาได

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
     

9. การไมไดเรียนวิชาพระพทุธศาสนาไมใชเร่ือง

เสียหายเพราะไมคอยไดนําไปใช 
     

10. การเรียนวิชาพระพทุธศาสนาทําใหขาพเจา

เปนคนมีเหตุผล 
     

11. ขาพเจาคิดวา ไมจําเปนตองเรียนวิชา

พระพทุธศาสนา เพราะไมไดใชสอบเขาเรียน

ในชั้นที่สูงขึน้ไป 

     

12. ขาพเจาคิดวาเนื้อหาในวิชาพระพทุธศาสนาที่

เรียนมีแตเร่ืองซ้ําๆซาก 
     

13. ขาพเจาคิดวาเนื้อหาในวิชาพระพทุธศาสนาที่

เรียนสามารถนําไปปฏิบัติได 
     

14. การเรียนวิชาพระพทุธศาสนาชวยพัฒนา

ตนเองใหดีข้ึน 
     

15. ขาพเจาคิดวาชาวพุทธทกุคนควรเรียนวิชา

พระพทุธศาสนา 
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ข. ดานความรูสึก 

คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา

ที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให ดานความรูสึก  ใหนักเรียนอานขอความใน

แบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของ

นักเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลักเกณฑการเลือกดังนี้ 

มากที่สุด   หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัความรูสึกที่เปนจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 มาก          หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัความรูสึกที่เปนจริงของนักเรียนมาก 

 ปานกลาง  หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัความรูสึกที่เปนจริงของนักเรียนบางไมจริงบาง 

 นอย          หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัความรูสึกที่เปนจริงของนักเรียนนอย 

 นอยที่สุด   หมายถงึ   ขอความนั้นตรงกบัความรูสึกที่เปนจริงของนักเรียนนอยที่สุด 
 

ขอ

ที ่

ขอความ 

 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาพระพทุธศาสนาเพราะ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได 

     

2. ขาพเจารูสึกดีใจที่เกิดเปนชาวพุทธแลวได

เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
     

3. ขาพเจารูสึกไมสบายใจเมื่อตองขาดเรียนวิชา

พระพทุธศาสนา 

     

4. ขาพเจาไมพอใจที่ตองสวดมนตฟงเทศนกอน

เขาเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
     

5. ขาพเจากลัวอาจารยจงึไมกลาถามเมื่อมีขอ

สงสัย 
     

6. ขาพเจารูสึกมคีวามสุขเมื่อไดรวมกิจกรรมที่

ทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจัด

ข้ึน 

     

7. ขาพเจารูสึกยนิดีนัง่สมาธิกอนเขาเรียนวิชา

พระพทุธศาสนาเพราะทําใหจิตใจสงบ 
     

8. ขาพเจาเบื่อทีจ่ะตองทองจําหัวขอธรรมะตางๆ      
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ขอ

ที ่

ขอความ 

 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

9. ขาพเจารูสึกไมสนุกตอการเรียนวิชา

พระพทุธศาสนา 
     

10. ขาพเจารูสึกอิม่ใจและมีความสุขเมื่อไดรวมทํา

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
     

11. ขาพเจาชอบใหพระอาจารยใชส่ืออุปกรณ

ประกอบการสอน 
     

12. ขาพเจารูสึกกงัวลเมื่อตองออกไปพูดหนา    

ชั้นเรียน 
     

13. ขาพเจารูสึกรําคาญเมื่ออาจารยใหแสดงความ

คิดเห็น 
     

14. ขาพเจารูสึกสนุกเมื่อไดทาํกจิกรรมในชั้นเรียน      

15. ขาพเจาชอบใหอาจารยเลานิทานชาดก 

ใหฟง 
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ค. ดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรม 

คําชี้แจง    แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา

ที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยวดัชางให ดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรม ใหนักเรียนอาน

ขอความในแบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทาํเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมายเทานั้น โดยมีหลกัเกณฑการเลือกดังนี ้

 เปนประจาํ     หมายถงึ  พฤติกรรมนัน้ตรงกับพฤตกิรรมที่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกดิขึ้นใน 

    อนาคตของนกัเรียนทุกครั้ง 

บอยครั้ง        หมายถงึ  พฤติกรรมนัน้ตรงกับพฤตกิรรมที่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกดิขึ้นใน 

   อนาคตของนกัเรียนบอยมากแตไมทุกครั้ง 

บางครั้ง   หมายถึง  พฤติกรรมนัน้ตรงกับพฤตกิรรมที่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกดิขึ้นใน 

   อนาคตของนกัเรียนบางบางครั้งและบางครั้งก็ไมตรงกบั 

   พฤติกรรมทีเ่คยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตของนกัเรียน 

นานๆครั้ง      หมายถงึ  พฤติกรรมนัน้ตรงกับพฤตกิรรมที่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกดิขึ้นใน 

   อนาคตของนกัเรียนนอยครัง้ 

นอยครั้งที่สุด หมายถงึ  พฤติกรรมนัน้ตรงกับพฤตกิรรมที่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นใน

อนาคตของนกัเรียนนอยครัง้จนเกือบจะไมเกิดขึ้นเลย 
 

ขอ

ที ่

ขอความ 

 

เปน

ประ

จํา 

บอย

คร้ัง 

บาง 

คร้ัง 

นาน

ๆครั้ง 

 

นอย

คร้ัง

ที่สุด 

1. ขาพเจาคนควาหาความรูดานพระพุทธศาสนา

เพิ่มเติมจากทีอ่ื่น เชน หองสมุด วทิย ุ

     

2. ขาพเจาอานหนังสือและทบทวนบทเรียน 

ทุกครั้งเมื่อมีเวลาวาง 
     

3. ขาพเจาเขารวมกิจกรรมทางศาสนา เชน 

วันมาฆะบูชา งานทอดกฐนิ เปนตน 
     

4. ขาพเจามักขาดเรียนเสมอเมือ่มีโอกาส      

5. ขาพเจาไมคอยสนใจเรียนวชิาพระพุทธศาสนา      
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ขอ

ที ่

ขอความ 

 

เปน

ประ

จํา 

บอย

คร้ัง 

บาง 

คร้ัง 

นาน

ๆครั้ง 

 

นอย

คร้ัง

ที่สุด 

6. ขาพเจามักจะไมเชื่อฟงเมื่อพระอาจารยหาม

ทําสิง่ตางๆ เชนการคุยกัน หรือแหยเพื่อน 
     

7. ขาพเจาสวดมนตไหวพระกอนนอนเสมอ      

8. ขาพเจามีความกระตือรือรนในการเรียน    

วิชาพระพทุธศาสนา 
     

9. ขาพเจาปฏิบัติตนไดถูกตองตามหลักธรรมทาง

ศาสนา 
     

10. ขาพเจาไมมารวมกิจกรรมทีท่างศูนยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตยจัดขึ้น 
     

11. ขาพเจาไมสงงานที่อาจารยมอบหมายให      

12. ขาพเจาสอบถามอาจารยเสมอเมื่อมีขอสงสัย

ในวิชาพระพุทธศาสนา 
     

13. ขาพเจาเอาใจใสตอการเรียนวิชา

พระพทุธศาสนา เพื่อใหไดรับความรูมากที่สุด 
     

14. ขาพเจาไมคอยมีสวนรวมในการทาํงานกลุม

รวมกับเพื่อน ในการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา 
     

15. ขาพเจามีความตั้งใจในการเรียนวิชา

พระพทุธศาสนา 
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ตอนที่ 5   แบบสอบถามความคาดหวงัของผูปกครองที่มีตอนักเรียน 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรียน ในการเรียน

วิชาพระพทุธศาสนาที่ศูนยศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยวัดชางให ใหนักเรยีนอานขอความใน

แบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทาํเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเทจ็จริงของ

นักเรียนมากทีสุ่ด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมายเทานัน้ โดยมีหลักเกณฑการเลือกดังนี ้

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง    

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด  

 

ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

1. การเรียนวิชาพระพทุธศาสนาของขาพเจา

นํามาซึง่ความภูมิใจแกผูปกครอง 

     

2. ผูปกครองตองการใหขาพเจาตั้งใจเรียนวิชา

พระพทุธศาสนา 
     

3. ผูปกครองตองการใหขาพเจาเรียนวิชา

พระพทุธศาสนาไดคะแนนสูง 
     

4. ผูปกครองไมมคีวามคาดหวงัอะไรเกี่ยวกับการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนาของขาพเจา 
     

5. ผูปกครองไมคอยสนใจติดตามผลการเรียน

วิชาพระพทุธศาสนาของขาพเจา 
     

6. ผูปกครองตองการใหขาพเจาขยันเรียนวิชา

พระพทุธศาสนา  
     

7. ผูปกครองตองการใหขาพเจาเรียนรูหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา 
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ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

8. ผูปกครองตองการใหขาพเจามีกิริยามารยาท

เรียบรอยงดงาม มีสัมมาคารวะ 
     

9. ผูปกครองบังคับใหขาพเจาเรียนวิชา

พระพทุธศาสนา แมเปนสิ่งที่ขาพเจาไมชอบ 
     

10. ผูปกครองใหขาพเจาเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

แคพอสอบผาน 
     

11. ผูปกครองไมคาดหวงัใหขาพเจาตองเรียนวชิา

พระพทุธศาสนา ในระดับสูงขึ้นไป 
     

12. ผูปกครองตองการใหขาพเจาเรียนรูพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 
     

13. ผูปกครองตองการใหขาพเจาหางไกลอบายมุข      

14. ผูปกครองตองการใหขาพเจาเปนชาวพทุธที่ดี      
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ตอนที่ 6   แบบสอบถามการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนทีศู่นยศกึษา 

   พระพทุธศาสนาวันอาทติย 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบการสนับสนุนของผูปกครองตอการเรียนที่ ศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ใหนักเรียนอานขอความในแบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการ

ทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมาย

เทานั้น โดยมีหลักเกณฑการเลือกดังนี้ 

บอยครั้งที่สุด หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของผูปกครองทีท่ําเปนประจาํ 

บอย         หมายถึง  ขอความนัน้ตรงกับการกระทําของผูปกครองทําเกือบทุกครั้ง 

ปานกลาง      หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของผูปกครองทีก่ระทาํเปน 

           บางครั้งและไมตรงกบัการกระทําบางครั้ง 

นานๆครั้ง       หมายถึง  ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของผูปกครองทีท่ํานานๆครั้ง 

นอยครั้งที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกบัการกระทําของผูปกครองที่กระทํา 
 
 

ขอ

ที ่

ขอความ 

 

บอย

คร้ัง

ที่สุด 

บอย 
ปาน

กลาง 

นาน

ๆครั้ง 

นอย

คร้ัง

ที่สุด 

1. ผูปกครองอนญุาตใหขาพเจามารวมกิจกรรมที่

ทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจัด

ข้ึนเสมอ 

     

2. ผูปกครองใหขาพเจาเรียนทีศู่นยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตยอยางตอเนื่อง 6 ป 
     

3. ผูปกครองวางแผนการเรียนที่ศูนยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตยใหแกขาพเจา 
     

4. ผูปกครองไมเคยซักถามเกีย่วกับการเรียนที่

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยของ

ขาพเจา 

     

5. ผูปกครองไมคอยมารวมกิจกรรมของทางศูนย

ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย 

     



 

 

155 

ขอ

ที ่

ขอความ 

 

บอย

คร้ัง

ที่สุด 

บอย 
ปาน

กลาง 

นาน

ๆครั้ง 

นอย

คร้ัง

ที่สุด 

6. ผูปกครองสงเสริมใหขาพเจาปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมทางพระพทุธศาสนา 
     

7. ผูปกครองกับขาพเจาทาํกิจกรรมทางศาสนา

รวมกันเสมอ เชน ทําบุญตักบาตร ไหวพระ

สวดมนต   

     

8. ผูปกครองของขาพเจาเปนแบบอยางที่ดีแก

ขาพเจาในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง

พระพทุธศาสนา 

     

9. ผูปกครองไมสนใจวาขาพเจาทาํงานที่อาจารย

มอบหมายใหหรือไมทํา 
     

10. ผูปกครองไมไดกลาวชมหรอืใหรางวัลเมือ่

ขาพเจาสอบวชิาพระพุทธศาสนาไดคะแนนดี 
     

11. ผูปกครองมาเปนกาํลังใจใหขาพเจาเมื่อตอง

ทํากจิกรรมรวมกับทางศนูยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตย 

     

12. ผูปกครองคอยดูแลใหขาพเจาเดินทางไปเรียน

ไดทันเวลา 
     

13. ผูปกครองแนะนําใหขาพเจา ใหดูรายการที่

สงเสริมความรูดานจริยธรรม 
     

14. ผูปกครองแนะนําวิธีอานหนังสือแกขาพเจา      

15. ผูปกครองไมเคยเตือนใหขาพเจาอานหนังสือ      
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ตอนที่  7   แบบสอบลกัษณะทางกายภาพของการเรียนการสอน 

คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบลักษณะทางกายภาพของการเรียนการสอนวิชา

พระพทุธศาสนาที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให ใหนักเรียนอานขอความใน

แบบสอบถามอยางละเอียด แลวตอบโดยการทาํเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเทจ็จริงของ

นักเรียนมากทีสุ่ด เพียงขอละหนึ่งเครื่องหมายเทานัน้ โดยมีหลักเกณฑการเลือกดังนี ้

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง   

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

    จริงนอยที่สุด   หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 

 

ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

 

1. 

สถานที่เรียน 

หองเรียนคับแคบ 

     

2. อากาศในหองเรียนถายเทด ี      

3. แสงสวางภายในหองเรียนมนีอย      

4. สภาพหองเรียนมีกลิน่ เชน กลิ่นเหมน็ จาก 

หองน้ํา กองขยะ 
     

5. สภาพหองเรียนไมมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย 
     

6. โตะเกาอีม้ีไมเพียงพอกับจํานวนนกัเรียน      

7. สภาพหองเรียนมีความสะอาด       

8. สภาพหองเรียนมีอากาศเยน็สบาย      

9. หองน้ํามจีํานวนเพียงพอกบันักเรียน      

10. สภาพหองเรียนมีเสียงรบกวนในขณะเรียน      
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ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

 

11. 

ส่ืออุปกรณการเรียน 

อุปกรณการเรียนการสอนทีค่รูใชมีสภาพดี

พรอมในการใชงาน 

     

12. หองเรียนมีส่ืออุปกรณการเรียนที่มีความ

ทันสมยั 
     

13. นักเรียนมีโอกาสไดใชส่ือสม่ําเสมอ      

14. การใชส่ือการสอนของครูทําใหนักเรียนเขาใจ

บทเรียนไดดีข้ึน 
     

15. อุปกรณการเรียนการสอนมเีพียงพอสําหรบั

นักเรียนทกุคน 
     

16. ส่ือการสอนขาดความหลากหลาย      

17. ส่ือและอุปกรณมีคุณภาพพรอมและเหมาะสม

กับเนื้อหาที่เรียน 
     

18. หนงัสือเรียนมสีภาพเกาทรุดโทรม      
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ตอนที่  8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับครู  

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกบัครู ที่ศูนยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให ใหนักเรียนอานขอความในแบบสอบถามอยางละเอยีด แลวตอบ

โดยการทําเครือ่งหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่ง

เครื่องหมายเทานั้น โดยมหีลักเกณฑการเลือกดังนี ้

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง   

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด   หมายถึง        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 
 

ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

 

1. 

พฤติกรรมที่ครูปฏิบัติตอนักเรียน 

ครูรับฟงเหตุผลของนักเรียน 

     

2. ครูสนใจนักเรยีนทุกคนในหอง      

3. ครูแสดงความรักตอนักเรียนเทาเทียมกนั      

4. ครูสรางบรรยากาศที่ดีในหองเรียนใหความ

เปนกนัเองกับนักเรียน 
     

5. ครูใหคําแนะนาํในการเรียนเสมอ      

6. ครูเปนที่ปรึกษาที่ดีในการจัดกิจกรรมพิเศษใน

โอกาสตางๆ เชน วันแม วนัจบการศึกษา 
     

7. เมื่อนักเรยีนขอคําปรึกษาจากครู เกีย่วกบั

บทเรียน ครูยนิดีใหคําแนะนําแกนักเรียน 
     

8. ครูมักจะใชการลงโทษนักเรียนโดยไมคํานงึถึง

เหตุผล 
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ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

9. ครูไมเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคดิเห็น

ในระหวางการเรียนการสอน 
     

10. ครูมีอาการเฉยเมย เมื่อนักเรียนเดินผาน      

11. ครูไมเคยไตถามถงึปญหาตางๆทีน่ักเรียน

ประสบ 
     

 

12. 

พฤติกรรมทีน่กัเรียนปฏิบัติตอครู 

ขาพเจาเชื่อฟงคําสั่งสอนของครู 

     

13. เมื่อขาพเจาไมเขาใจบทเรยีนตาง ๆ ขาพเจา

มักขอคําแนะนําจากคร ู
     

 

14. ขาพเจาสงงานตามกําหนดเสมอ      

15. ขาพเจาไมเคยชวยครูในการจัดกิจกรรมตางๆ      

16. ขาพเจาไมคอยใหความรวมมือกับครูในการ

เรียน 
     

17. ขาพเจาทอใจในการเรียน เพราะครูสนใจแต

นักเรียนทีเ่รียนเกง 
     

18. ขาพเจาไดรับความอบอุนใจจากคร ู      
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ตอนที่  9  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรยีนกับเพื่อน  

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวางนกัเรียนกับเพื่อน ที่ศูนยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให ใหนักเรียนอานขอความในแบบสอบถามอยางละเอยีด แลวตอบ

โดยการทําเครือ่งหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่ง

เครื่องหมายเทานั้น โดยมหีลักเกณฑการเลือกดังนี ้

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง     

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด   หมายถึง        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

  

ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

1. ขาพเจาเขากบัเพื่อนไมได      

2. ขาพเจาทาํกิจกรรมรวมกับเพื่อนดวยความ

สามัคคี 
     

3. ขาพเจามีเพื่อนสนทิที่สามารถปรึกษาเกี่ยวกับ

การเรียน 
     

4. ขาพเจามักมเีร่ืองทะเลาะกบัเพื่อน      

5. เพื่อนของขาพเจาเห็นแกตัว ไมเอื้อเฟอเผื่อแผ

ซึ่งกนัและกนั 
     

6. ขาพเจากระตอืรือรนในการชวยเหลือเพื่อน 

เมื่อเพื่อนขอรอง 
     

7. เพื่อน ใหความชวยเหลือเมือ่ขาพเจามีปญหา

ในการเรียน 
     

8. ขาพเจาและเพื่อนใหกําลงัใจ และเอาใจใสกัน

และกันในเรื่องตางๆสม่าํเสมอ 
     

9. เพื่อนแหยขาพเจาในเรื่องทีข่าพเจาไมชอบ      
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ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

10. เพื่อนมักชักชวนขาพเจาไปในทางเสยีหาย 

เชน หนีเรียน  ขโมยของเพื่อนคนอืน่  
     

11. การคบเพื่อนทาํใหขาพเจามคีวามคิด

กวางขวางขึน้ 
     

12. เพื่อนรวมหองแบงปนความรูและ

ประสบการณแกกันโดยไมปดบัง 
     

13. ขาพเจาไมมีเพื่อนสนิทที่สามารถปรึกษาเรื่อง

สวนตัวได 
     

14. ขาพเจาไมมีโอกาสซักถามขอสงสัยกับเพือ่น      
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ตอนที่ 10   แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา  

คําชี้แจง แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ที่ศูนยศึกษา

พระพทุธศาสนาวันอาทิตยวัดชางให ใหนักเรียนอานขอความในแบบสอบถามอยางละเอยีด แลวตอบ

โดยการทําเครือ่งหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สุด เพียงขอละหนึ่ง

เครื่องหมายเทานั้น โดยมหีลักเกณฑการเลือกดังนี ้

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนมาก 

จริงบาง หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนบางไมตรงบาง     

จริงนอย  หมายถงึ       ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอย 

จริงนอยที่สุด หมายถงึ        ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนักเรียนนอยที่สุด 

 
 

ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

1. ขาพเจาตองการประสบความสําเร็จในการ

เรียนวิชาพระพุทธศาสนา 

     

2. ขาพเจามีความภาคภูมิใจที่เปนชาวพทุธแลว

ไดเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
     

3. การเรียนวิชาพระพทุธศาสนาของขาพเจาเปน

แบบเรื่อยๆถาไมบังคับก็ไมอยากเรียน 
     

4. ขาพเจาอยากมาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาทุก

คร้ัง และไมอยากขาดเรยีนเลย 
     

5. ขาพเจาอยากใหอาจารยมาสอนทกุครั้งไม

อยากใหขาด 

     

6. ขาพเจาไมอยากเสียเวลาไปกับการเรียนวชิา

พระพทุธศาสนา 
     

7. ขาพเจามาเรยีนวิชาพระพุทธศาสนาเพราะ

อยากไดรางวลั 
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ขอ

ที ่

ขอความ 

 

จริง

ที่สุด 
จริง 

จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

8. ขาพเจาตองการไดความรูดาน

พระพทุธศาสนาใหมเพิ่มเตมิอยูเสมอ 
     

9. เมื่อพบบทเรียนในวิชาพระพทุธศาสนาที่ยาก 

ขาพเจาจะไมอยากเรียน 
     

10. ขาพเจาอยากไดความรูดานพระพทุธศาสนา

เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิชีวิต 

     

11. ขาพเจาเรียนอะไรก็ไมมุงเพยีงความ

สนุกสนาน แตมุงหาความรู 
     

12. แมมีอุปสรรคในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา

ขาพเจาก็ไมยอทอ เมื่อรูวามีประโยชนตอชีวิต 
     

13. ขาพเจาตองการเขาใจหลกัธรรมใน

พระพทุธศาสนา 
     

14. ขาพเจามุงหาความรูทางพระพุทธศาสนาเพื่อ

ทําใหเกิดความดีงามกับตนเอง และผูอ่ืน 
     

15. ขาพเจาเรียนวชิาพระพุทธศาสนา เพราะ

ตองการใหชวีติของตนเองเปนชีวิตที่ดีงาม 
     

16. การปฏิบัติตนตามหลกัธรรมทาง

พระพทุธศาสนาเปนเรื่องยุงยากลาํบาก 
     

17. ขาพเจาอยากมีสวนรวมแสดงความคิดเหน็ใน

การเรียนพระพุทธศาสนา 
     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 
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ตาราง 7 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  (t) ของแบบสอบถามบุคลิกภาพ 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ  

 (t) 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ  

 (t) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4.195 

2.989 

6.042 

2.374 

2.307 

3.787 

3.397 

5.803 

2.671 

3.787 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

3.585 

2.539 

4.195 

2.984 

5.867 

2.530 

2.016 

3.246 

3.098 

3.046 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเทากับ .6787 
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ตาราง 8 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามนิสัยทางการเรียน 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ  

 (t) 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ   

(t) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3.640 

3.025 

2.494 

4.112 

6.080 

4.366 

5.817 

5.802 

4.547 

5.196 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

4.631 

5.367 

6.107 

5.167 

6.422 

5.957 

7.464 

6.381 

6.042 

3.791 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเทากับ .8404 
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ตาราง9 แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  (t) ของแบบสอบถามทัศนคติตอการเรียนวชิา

พระพทุธศาสนา  

 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปน 

รายขอ  (t)   

ดานความคิด 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปน 

รายขอ  (t)  

ดานความรูสึก 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปน 

รายขอ  (t)  

ดานแนวโนมที่จะ 

แสดงพฤติกรรม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

5.629 

6.606 

4.771 

5.098 

5.377 

6.482 

5.727 

5.991 

3.034 

2.616 

7.022 

5.004 

5.207 

5.399 

7.373 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

5.781 

6.230 

3.887 

8.932 

3.947 

9.299 

7.084 

5.155 

5.281 

9.040 

5.013 

5.148 

7.071 

7.748 

3.309 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

4.315 

4.761 

6.042 

5.171 

8.579 

7.559 

6.155 

3.857 

3.440 

8.981 

6.733 

2.498 

5.056 

6.449 

3.949 

 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเทากับ .9159 
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ตาราง 10 แสดงคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) ของแบบความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอนักเรยีน 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ  

(t) 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ   

(t) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

5.381 

9.323 

5.578 

5.435 

7.199 

9.747 

8.254 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

5.606 

9.216 

6.714 

6.938 

6.538 

3.956 

7.309 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเทากับ .8526 
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ตาราง11 แสดงคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามการสนับสนนุของผูปกครองตอการ

เรียนที่ศูนยศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ   

(t) 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ  

 (t) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

5.196 

4.989 

3.263 

3.857 

5.910 

9.593 

8.254 

8.359 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

5.800 

7.641 

5.651 

7.355 

7.689 

6.339 

5.150 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเทากับ .8158 
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ตาราง 12  แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพของ 

การเรียนการสอน 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ   

(t) 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ   

(t) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

7.221 

3.838 

4.123 

7.589 

9.074 

4.440 

6.862 

4.028 

3.211 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

4.076 

3.568 

3.090 

3.503 

4.111 

3.921 

4.756 

2.887 

6.955 

  

คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเทากับ .8205 
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ตาราง 13 แสดงคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกบัครู 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ  

(t) 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ   

(t) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

3.581 

8.935 

7.024 

6.400 

7.690 

6.584 

7.562 

7.730 

9.571 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

7.086 

5.386 

5.228 

3.310 

3.577 

7.914 

7.885 

4.277 

7.611 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเทากับ .8695 
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ตาราง 14 แสดงคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนกัเรียนกบั

เพื่อน 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ  

 (t) 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ  

 (t) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9.388 

7.698 

3.684 

8.463 

10.253 

5.094 

4.359 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

6.567 

6.306 

6.976 

2.009 

4.063 

4.807 

4.231 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเทากับ .7917 
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ตาราง 15 แสดงคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พระพทุธศาสนา 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ  

(t) 

ขอ คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ   

(t) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

6.127 

10.026 

4.893 

8.242 

4.942 

4.240 

5.400 

3.700 

6.647 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

5.354 

8.657 

5.730 

4.259 

6.441 

8.853 

7.700 

5.284 

 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเทากับ .8459 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ   พระมหาภักด ี เกตุเรน 

วัน เดือน ป เกดิ   12  เมษายน  2517 

สถานที่เกิด  จังหวัดพทัลุง 

อุปสมบท  18 พฤษภาคม 2540 

สถานที่อยูปจจุบัน 334/7 วัดสระเกศราชวรมหาวหิาร ถนนจกัรพรรดิพงษ แขวงบานบาตร 

 เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร 0-2621-0365 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2544  ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร (เอกพุทธจิตวิทยา)  

มหาวิทยาลยั มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

พ.ศ. 2547 การศึกษามหาบัณฑิต (วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา) 

 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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