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52256308 : สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน 
คาํสาํคญั :  พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ / การเห็นคุณค่าในตนเอง / ลกัษณะมุ่งอนาคต / การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก    
                  ครอบครัว / การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู / นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
  ศิริวิมล  ชูชีพวฒันา : พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อ.ดร.กมล  โพธิเยน็ , ผศ.ดร.นวลฉว ี ประเสริฐสุข และ ผศ.
ดร.สมทรัพย ์ สุขอนนัต.์  141 หนา้. 
 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู และพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน
ชันมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรีจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ 
ระดบัชนัเรียน  คะแนนเฉลีย การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง ประเภทของนักเรียน และการมีพืนทีในการเรียนรู้ 3) 
ศึกษาว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู้จากครูเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียน
สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล
ราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี จาํนวน  คน ไดม้าโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชนั สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มโดยใช้
การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent t-test วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญั
ของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การไดรั้บแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู อยูใ่นระดบัมาก 
2. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ เมือจาํแนกตาม ระดบัชนัเรียน การติดตามดูแลการ

เรียนจากผูป้กครอง และการมีพืนทีในการเรียนรู้ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  เมือจาํแนกตาม 
เพศ ระดบัคะแนนเฉลีย และประเภทของนกัเรียน ไม่พบความแตกต่าง 

3. การเห็นคุณค่าในตนเอง การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู ลกัษณะมุ่งอนาคต และ การไดรั้บแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของ
โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ 60.1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
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 SIRIWIMON  CHUCHIPWATTHANA : LEARNING  INQUIRY  BEHAVIOR  OF  
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 The purposes of this research were 1) to study the junior high school students’ level of learning 

inquiry behavior, self- esteem, future-orientation, social support from family and learning atmosphere 

encouragement from teacher, 2) to compare the junior high school students’ learning inquiry behavior as classified by 

sex, level, GPA, parents’ monitoring for student’s studying, type of student and space for learning, 3) to determine junior 

high school students’ self-esteem, future-orientation, social support  from family and learning atmosphere encouragement 

from teachers as predictors of the junior high schools students’ learning inquiry behavior. Samples were 334 students of 

the schools of Ratchaburi Diocese in Ratchaburi Province derived by Stratified Random Sampling Technique. 

Instruments used to collect data were questionnaires construction by the researcher. Data were analyzed for percentage, 

mean (x ), standard deviation (S.D.), t-test, One-Way ANOVA and the Stepwise multiple Regression Analysis. 

 The results found that: 

1. Learning inquiry behavior, self-esteem, future-orientation, social support from family and learning 

atmosphere encouragement from teacher were at the high level. 

2. The junior high schools students’ learning inquiry behavior as classified by levels, parents’ monitoring for 

student’s studying and space for learning were different with statistical significance at .05. However, when classified by 

sex, GPA and types of students they were not significantly different. 

3. Self-esteem, learning atmosphere encouragement from teacher, future-orientation and social support from 

family predicted the junior high schools students’ learning inquiry behavior at the percentage of 60.1, with a statistical 

significance level of .001. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี สําเร็จลงไดด้ว้ยความเมตตาและกรุณาจาก อาจารย ์ดร. กมล โพธิเยน็ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นวลฉวี ประเสริฐ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมทรัพย ์สุขอนนัต ์และอาจารย ์

ดร. นงนุช โรจนเลิศ ทีให้คาํแนะนาํการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัซาบซึงในพระคุณเป็นอยา่ง

ยงิ และขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ลิขิต กาญจนาภรณ์ และ อาจารย์ ดร. อาดัม  

นีละไพจิตร อาจารยป์ระจาํวทิยาลยัราชสุดา มหาวทิยาลยัมหิดล ผูท้รงคุณวุฒิทีไดใ้ห้ความกรุณาแก่

ผูว้จิยัในการใหค้าํแนะนาํและตรวจสอบการเขียนวทิยานิพนธ์ฉบบันีไดส้มบูรณ์ยงิขึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. ณัฐพงศ์ชยั ไทรพงษ์พนัธ์ุ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จงัหวดัราชบุรี ทีไดใ้ห้ความกรุณาแก่ผูว้ิจยัในการตรวจสอบ

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 ขอขอบพระคุณบิดาและมารดาของขา้พเจา้ ทีเสียสละและเป็นกาํลงัใจในการศึกษาดว้ยดี

ตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา และ

โรงเรียนธีรศาสตร์ คุณครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ คุณครูปัญจพร ยอแซฟ และคุณครูโรงเรียนดรุณา

ราชบุรี ทีให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งครบถว้น บริบูรณ์ตามความเป็นจริงซึง

ทาํใหก้ารวจิยัครังนีมีความสมบูรณ์ 

 คุณค่าและประโยชน์ทีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขออุทิศบูชาพระคุณบิดา มารดา 

คณาจารย  ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านทีมอบสิงทีมีคุณค่าในชีวิตให้ผูว้ิจยัได้พบกบัความสําเร็จ

อยา่งทีมุ่งหวงั   
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