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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการมีปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา จ�าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา สถานที่พักอาศัยขณะศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�านวน 8,534 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ�านวน 383 คน จ�าแนกตามชั้นปี ดังนี้ ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 81 คน ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 110 คน
ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 65 คน ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 64 คน และชั้นปีที่ 5 จ�านวน 63 คน ผู้วิจัยก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแล้วทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ระดับปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษา
และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา พบว่า ระดับโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านระดับ
ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษา ด้านพฤติกรรมทางวาจา (Verbal Behavior) การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา จ�าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา สถานที่พักอาศัยขณะศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับ
นักศึกษา และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับ
นักศึกษาด้านวาจา กับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาด้านการถาม-ตอบ มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก ระดับค่อนข้างต�า่ และ
ด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุดได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษาด้านไม่ใช่วาจา กับพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาด้านการเข้าชั้นเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับค่อนข้างต�่า
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา, ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
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ABSTRACT

The objectives of this research were to investigate the level of teacher-student interactions and
undergraduate studying behavior Faculty of Education Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Compare
the undergraduate studying behavior Faculty of Education Nakhon Ratchasima Rajabhat University classified
by year class, parents’ education, cottage, and achievement. Study correlation between teacher-student
interactions and undergraduate studying behavior Faculty of Education Nakhon Ratchasima Rajabhat
University. The populations of this research were 8,534 undergraduates and the samples were 383
undergraduates as the first year were 81 students, the second year were 110 students, the third year were
65 students, the fourth year were 64 students, and the fifth year were 63 students. The samples were
randomly selected by Yamane’method at the reliability of 95 percentage. The research instrument was 5
levels of rating scale questionnaire have . Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviation, one-way ANOVA, and test by Schefe’ method, t-test, and pearson product moment correlations.
The salient points found that; The level of teacher-student interactions and undergraduate studying
behavior found that was a high level, the highest mean was verbal behavior. The comparison of
undergraduate studying behavior classified by year class, parents’ education, cottage, and achievement as
whole and in each dimension, found that insignificantly difference. The correlation between teacher-student
interactions and undergraduate studying behavior found that was a positive correlation at a medium
significantly at .01. When considering in each dimension found that the highest correlation was the verbal
behavior and undergraduate studying behavior on question-answer with the positive correlation at a low
level, while the lowest correlation was nonverbal behavior and class attendant was the positive correlation
at a low level.
Keywords : Undergraduate Studying Behavior, Teacher-Student Interactions

บทน�ำ

การแต่งกาย มีผลต่อการดึงดูดความสนใจ แต่บุคลิกภาพ
บางประการ เช่น สีหน้า ท่าทางน�้าเสียง การใช้ค�าพูด อารมณ์
ขั น และบทบาทในฐานะผู ้ น� า ของครู มี ผ ลต่ อ การสร้ า ง
บรรยากาศในชั้นเรียนอย่างมาก (ประดินันท์ อุปรมัย, 2523,
น. 123-137) นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนควรเพิ่ม
ความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา โดยอาจารย์
ผู ้ ส อนควรลดบทบาทความเคร่ ง เครี ย ดลงบ้ า งและแสดง
ความเป็นกันเองกับนักศึกษา โดยพูดคุยกันบ้างหรือพบปะกัน
นอกชั้นเรียนบ้าง (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2530,
น. 57) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สนใจศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ดังนี้ การเข้าชั้นเรียนการถาม-ตอบระหว่างในชั้นเรียน การมา
ขอรับค�าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนนอกห้องเรียน
ปัจจุบันคณาจารย์ได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน คือ การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้ฝกึ การน�าเสนอ
ผลงาน โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนน�าเสนอโดยฝึก
จับประเด็นในเนื้อหารายวิชานั้น ซึ่งในระหว่างการศึกษา

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คณาจารย์ก็มี
รู ป แบบการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส�าคัญมากในกระบวนการศึกษาและมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา (ทัศนา ทองภักดี,
2553, น. 17) ซึง่ ปฏิสมั พันธ์อนั ดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
จะท�าให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นและยิ่งมีความสัมพันธ์
มากขึ้ น เท่ า ใดก็ ยิ่ ง ท� า ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถที่ จ ะพั ฒ นา
ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ใ ห้ สู ง ขึ้ น ตามไปด้ ว ย (วิ จิ ต ร
ศรีสอ้าน, 2518, น. 35) ทั้งนี้รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ความรูท้ แี่ ตกต่างกัน ซึง่ สิง่ เหล่านีส้ ามารถจ�าแนก
เป็นการแสดงออก 2 ประเภท คือ การแสดงออกด้วยค�าพูด
และการแสดงออกด้วยท่าทาง ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษาที่แตกต่างกัน บุคลิกภาพบางประการ ของ
ครูมีผลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน รูปร่างหน้าตาและ
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม
(กันยายน - ธั- นสิวาคม
งหาคม2559)
2559)
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2. เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการเรี ย นของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามชัน้ ปีทศี่ กึ ษา ระดับการศึกษา
ของบิดาและมารดา สถานทีพ่ กั อาศัยขณะศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา

ค้นคว้าด้วยตนเองอาจมีเนื้อหาบางประเด็นที่ไม่ยังเข้าใจ
ซึ่งนักศึกษาสามารถมาขอรับค�าปรึกษาเพิ่มเติมได้ในระหว่าง
การเรียนการสอนและขอรับค�าปรึกษาเกีย่ วกับเนือ้ หาการเรียน
นอกห้องเรียนได้ แต่ผู้วิจัยค้นพบว่า นักศึกษายังขาดการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในระหว่างชั้นเรียน ไม่กล้าถาม-ตอบใน
ชั้นเรียน แม้กระทั่งเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่กล้ามาขอรับ
ค�าปรึกษาเกีย่ วกับเนือ้ หานอกห้องเรียน ท�าให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะ
ศึกษาว่าเพราะเหตุใดหรือการมีปฏิสัมพันธ์เป็นอย่างไร ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาได้
โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ซึ่งได้เปิดสอน 6 คณะวิชา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
และคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ในฐานะที่ ผู ้ วิ จั ย สั ง กั ด คณะ
ครุ ศ าสตร์ จึ ง เลื อ กศึ ก ษาเฉพาะนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
ประกอบด้วย 23 โปรแกรมวิชา ดังนี้ โปรแกรมวิชาจิตวิทยา
การปรึกษาและการแนะแนว โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา-คอมศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาการ
ศึ ก ษาปฐมวั ย โปรแกรมวิ ช าการศึ ก ษาพิ เ ศษ-ภาษาไทย
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยา โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ดนตรี) โปรแกรม
วิชาศิลปกรรม (นาฎศิลป์) โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชา
นาฎศิ ล ป์ ไ ทย โปรแกรมวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา โปรแกรมวิ ช า
อุตสาหกรรมศึกษา โปรแกรมวิชาพุทธศาสนศึกษา โปรแกรม
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป ซึ่ ง มี จ� า นวนนั ก ศึ ก ษาในระดั บ
ชั้นปีที่ 1-5 ในภาคเรียนที่ 1/2557 จ�านวน 8,534 คน (ส�านัก
ส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน, 2557) เพื่อน�าผลการวิจัยที่ได้
เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
อาจารย์ เนือ่ งจากครูคอื แม่แบบทีด่ ที ที่ า� หน้าทีเ่ ป็นทัง้ ผูน้ า� และ
ผู ้ ป ระสานเชื่ อ มโยงความรู ้ แ ละคุ ณ ธรรมให้ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว
นักศึกษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ประโยชน์ของกำรวิจัย

1. ท�าให้ทราบระดับการมีปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับ
นั ก ศึ ก ษาและพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการ
เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา
ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา สถานที่พักอาศัยขณะ
ศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์
ของอาจารย์กับนักศึกษาต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา
4. ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส ามารถใช้ เ ป็ น แนวทางใน
เสริมสร้างบุคลิกภาพของอาจารย์คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นต้น
แบบและแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่นกั ศึกษาในการประกอบอาชีพครู
ต่อไปได้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�านวน 8,534
คน (ส�านักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน, 2557)
กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 1-5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
ราชภัฎนครราชสีมา จ�านวน 383 คน จ�าแนกตามชั้นปีดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการมีปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับ ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 81 คน ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 110 คน ชั้นปีที่ 3
นั ก ศึ ก ษาและพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ จ�านวน 65 คน ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 64 คน และชั้นปีที่ 5 จ�านวน
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 63 คน ผู้วิจัยก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่
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วารสารชุ
วารสารชุ
มชนวิ
มชนวิ
จัยจัยปีทปีี่ ท10ี่ 10ฉบัฉบั
บทีบ่ ที2่ 3(พฤษภาคม
(กันยายน - สิธันงหาคม
วาคม 2559)

(Yamane, อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรตั น์, 2543, น. 284) ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
N
สูตร n =
N (e)2
n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของกลุ่มประชากร
e = ค่าความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้
ของกลุม่ ตัวอย่าง มีคา่ เท่ากับ .05
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปฏิสมั พันธ์ของอาจารย์กบั นักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครราชสีมา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ลักษณะค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบ ได้แก่ ชั้นปีที่ศึกษา ระดับ
การศึกษาของบิดาหรือมารดา สถานที่พักอาศัยขณะที่ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์
ของอาจารย์กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยนักศึกษาเป็นผู้ตอบ
ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปฏิสมั พันธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปฏิสมั พันธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับเห็นด้วย
3 หมายถึง มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปฏิสมั พันธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับระดับไม่แน่ใจ
2 หมายถึง มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปฏิสมั พันธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับค่อนข้างเห็นด้วย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปฏิสมั พันธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับไม่เห็นด้วย
โดยแบ่งค�าถามออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย 1)
พฤติกรรมทางวาจา และ 2) พฤติกรรมที่ไม่ใช่วาจา
การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เกณฑ์การแปลผลตาม
เกณฑ์ (Best, 1981, p. 179-182) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
(กันยายน - ธั- นสิวาคม
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา โดยนักศึกษาเป็นผู้ตอบลักษณะค�าถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น
5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษามากที่สุด
4 หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษามาก
3 หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาปานกลาง
2 หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาน้อย
1 หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาน้อยที่สุด
โดยแบ่งค�าถามออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
การเข้าชัน้ เรียน 2) ด้านการถาม-ตอบระหว่างในชัน้ เรียน และ
3) ด้ า นการมาขอรั บ ค� า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาการเรี ย น
นอกห้องเรียน
การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เกณฑ์การแปลผลตาม
เกณฑ์ของ Best ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. ผูว้ จิ ยั ท�าการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. สร้างรายการข้อค�าถามตามประเด็นที่ศึกษาเพื่อ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. น�าเครื่องมือเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน
ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
IOC ได้ค่าระหว่าง .50-1.00 ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้
4. น�าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจแก้ไขไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 3 ปีการ
ศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
จ�านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.913
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์เพื่อน�าไปเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไป
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ท�าหนังสือบันทึกข้อความถึงประธานโปรแกรมวิชา
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรที่ใช้ในการวิจัย
2. ผู ้ วิ จั ย ด� า เนิ น การส่ ง และรั บ คื น แบบสอบถาม
ด้วยตนเอง
3. ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามเพื่ อ
น�าไปวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ด�าเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม
โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ความถี่และร้อยละ
2. ปฏิสมั พันธ์ของอาจารย์กบั นักศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับ
นักศึกษาต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยการ
หาค่ า สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product
Moment Correlations) การแปลความหมายของค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น. 144)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
0.81-1.00 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
0.61-0.80 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง
0.41-0.60 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.21-0.40 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต�่า
0.01-0.20 มีความสัมพันธ์ในระดับต�่า
เท่ากับ 0 ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ส� า หรั บ ทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ์ พิ จ ารณาโดย ถ้ า ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวก แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2
ตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และถ้าค่าสัมประสิทธิ์
(r) มีค่าเป็นลบ แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร มีความสัมพันธ์
กันในทางตรงข้าม
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ผลกำรวิจัย

1. ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�านวน 383 คน โดยการหา
จ�านวนและร้อยละ มีผลดังนี้
1.1 ชั้นปีที่ศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นชั้นปีที่ 2 จ�านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7
1.2 ระดับการศึกษาของบิดา หรือมารดา พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะดับประถมศึกษาหรือต�า่ กว่า
จ�านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6
1.3 สถานที่พักอาศัยขณะที่ศึกษา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่กับผู้อื่น (ญาติ เพื่อน หรือหอพัก)
จ�านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1
1.4 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีเกรด
เฉลี่ยสะสม 2.51 ขึ้นไป จ�านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4
2. ระดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องอาจารย์ กั บ นั ก ศึ ก ษาและ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า ระดับ
ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.85) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษาด้านพฤติกรรมทางวาจา
(Verbal Behavior) อยู่ในระดับมาก (X = 4.08) และด้าน
พฤติกรรมที่ไม่ใช่วาจา (Nonverbal Behavior) (X = 3.63)
และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ
ครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า โดยรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X = 3.85) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาด้านการถาม-ตอบ
ระหว่างในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก (X = 4.23) ด้านการมา
ขอรับค�าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหานอกห้องเรียน (X = 3.83)
และด้านการเข้าชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.49)
3. การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการเรี ย นของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา
3.1 จ�าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา พบว่า พฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
11
11

วารสารชุมมชนวิ
ชนวิจัยจัยปีปีทที่ 10
ี่ 10ฉบัฉบับบทีที่ 2่ 3(พฤษภาคม
(กันยายน -- ธัสินงวาคม
วารสารชุ
หาคม 2559)
2559)

นักศึกษา เช่น มีความเข้าใจนักศึกษา แสดงความเป็นเพื่อน
ช่ ว ยเหลื อ ปั ญ หาส่ ว นตั ว ปั ญ หาการเรี ย น ยกย่ อ งชมเชย
นักศึกษาที่ท�างานดี ยอมรับความสามารถและความคิดเห็น
ของนักศึกษา ส่งเสริมและให้ก�าลังใจนักศึกษาซึ่งท�าให้ส่งผล
ต่อระดับปฏิสัมพันธ์ที่มากด้วยเช่นกัน (Ryans, 1960, pp.
278-284) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านพฤติกรรม
ทางวาจา (Verbal Behavior) อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่าหากอาจารย์และนักศึกษามีการกล่าวค�าทักทายทุกครั้ง
ที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกการ
อภิ ป รายกิ จ กรรมในชั้ น เรี ย นและนอกชั้ น เรี ย น อาจารย์
เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิจารณ์ผลงานเพื่อนทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม ฝึกกล้าแสดงความคิดเห็น อาจารย์กล่าวค�า
ยกย่ อ งชมเชยหรื อ สนั บ สนุ น ให้ ก� า ลั ง ใจนั ก ศึ ก ษาทุ ก ครั้ ง
รวมถึ ง การที่ อ าจารย์ ไ ด้ บ อกให้ นั ก ศึ ก ษาอ่ า นหนั ง สื อ หรื อ
ค้นคว้าเพิม่ เติมทุกครัง้ ก่อนเรียนเนือ้ หาในบทถัดไป ก็สง่ ผลต่อ
ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของแบนดูรา (Bandura, 1967, pp. 78-86) ที่กล่าวว่า
ปฏิสัมพันธ์ซ่ึงเกิดขึ้นในการเรียนรู้ว่าคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู ่ ร อบๆ ตั ว เราเสมอ การเรี ย นรู ้ เ กิ ด จาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผูส้ อน ซึ่งทั้งผูเ้ รียนและผู้สอนมี
อิทธิพลต่อกันและกัน และเมื่อพิจารณาด้านพฤติกรรมที่ไม่ใช่
วาจา (Nonverbal Behavior) อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า หากอาจารย์และนักศึกษาสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง
ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการใช้สายตาที่อ่อนโยนและ
ยิ้มให้กันทุกครั้งที่พบกัน ก็ส่งผลต่อระดับการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันได้ สอดคล้องกับนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2527,
น. 48-67) ได้กล่าวถึงปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รียนกับผูส้ อนว่า ผูส้ อน
ไม่ควรสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวให้เกิดขึ้น การเรียนรู้
มิใช่เกิดในชั้นเรียนเสมอไป ดังนั้น การพบปะนอกชั้นเรียนจะ
สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรได้งา่ ยขึน้ อย่าท�าให้เกิดการ
เสียหน้าและควรฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนบ้าง
1.2 ระดับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา โดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาด้านการ
ถาม-ตอบระหว่างในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจาก
นักศึกษามักจะตั้งใจฟังขณะครูสอน มีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ไม่เล่นไม่คุยในระหว่างเรียน
กล้าตอบค�าถามและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา
กับผูส้ อนในขณะทีค่ รูสอนและนักศึกษามักจะทบทวนบทเรียน

3.2 จ� า แนกตามระดั บ การศึ ก ษาของบิ ด าและ
มารดา พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 จ� า แนกตามสถานที่ พั ก อาศั ย ขณะศึ ก ษา
พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 จ�าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับ
นั ก ศึ ก ษา และพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
พบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ในระดับปานกลาง อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์โดยรวม
เท่ ากั บ .419 (rxy = .419) เมื่อพิจ ารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ด้านวาจา และด้านการถาม-ตอบ
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับค่อนข้างต�่า (rxy = .335)
รองลงมา คือ ด้านวาจา และด้านการเข้าชั้นเรียน มีความ
สัมพันธ์กนั ในทางบวก ระดับค่อนข้างต�า่ (rxy = .323) ด้านวาจา
และด้านการเข้าชั้นเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับ
ค่อนข้างต�่า (rxy = .323) ด้านวาจา และด้านขอรับค�าปรึกษา
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับค่อนข้างต�่า (rxy = .319)
ด้านไม่ใช่วาจา และด้านขอรับค�าปรึกษา มีความสัมพันธ์กนั ใน
ทางบวก ระดับค่อนข้างต�่า (rxy = .271) ด้านไม่ใช่วาจา และ
ด้านการถาม-ตอบ มีความ สัมพันธ์กันในทางบวก ระดับค่อน
ข้างต�่า (rxy = .250) ด้านไม่ใช่วาจา และด้านการเข้าชั้นเรียน
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับค่อนข้างต�่า (rxy = .218)
ตามล�าดับ

อภิปรำยผล

1. ระดับปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษา และ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า
1.1 ระดับปฏิสมั พันธ์ของอาจารย์กบั นักศึกษาใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากลักษณะ
ของอาจารย์ที่ดีอย่างหนึ่งคือ การมีความสัมพันธ์ที่ดี กับ
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ล่วงหน้า และเมื่อมาศึกษาเล่าเรียนจริงจึงท�าให้มีรูปแบบการ
เรียนที่ไม่ต่างจากรุ่นก่อน จึงท�าให้ชั้นปีที่ศึกษา ไม่แตกต่างกับ
พฤติกรรมการเรียน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับทัศนา ทองภักดี (2553)
ได้ ท� า การวิ จั ย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประสบการณ์ ใ น
มหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผลการวิจยั พบว่า ชัน้ ปีทศี่ กึ ษา
ของนักศึกษามีความแตกต่างกัน
2.2 การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ย นของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามระดับการศึกษาของบิดาและ
มารดา พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
จ�าแนกตามระดับการศึกษาของบิดาและมารดา ไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากบิดา
และมารดาอาจต้องท�างานนอกบ้านมากขึ้น รวมทั้งมีการ
แข่งขัน กันสูง จึงท�าให้ไม่ว่าบิดาและมารดาจะมีระดับการ
ศึกษาใดก็ตามไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
เพราะอาจขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเป็นส�าคัญ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ แมคคลีแลนด์ (McClelland, อ้างถึงในทรงพล
ภูมิพัฒน์, 2538) ได้สรุปว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งส�าคัญของมนุษย์
ที่จะท�าให้ประสบความส�าเร็จซึ่งจะเป็นตัวเร้าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมส�าคัญที่จะก่อให้เกิดความส�าเร็จในการเรียน
2.3 การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ย นของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามสถานที่พักอาศัยขณะศึกษา
พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตาม
สถานที่พักอาศัยขณะศึกษา ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากในสังคมปัจจุบันสถาน
ที่พักอาศัยขณะศึกษาของนักศึกษาไม่ว่าจะพักกับครอบครัว
ญาติ หอพั ก หรื อ อื่ น ๆ อาจมี ลั ก ษณะของสิ่ ง แวดล้ อ ม
คล้ายคลึงกัน ท�าให้นักศึกษาไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามก็ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด
ของ เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin, 1951, อ้างถึงในทรงพล
ภูมิพัฒน์, 2538) ได้สรุปว่า พฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับ
บุคคลและสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมของบุคคลยังเกี่ยวข้อง
กับลักษณะของบุคคลทั้งในเรื่องของพันธุกรรม ความสามารถ
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งสถานการณ์ทางสังคมที่บุคคล
ด�าเนินชีวิตด้วย

ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน สอดคล้องกับ ลินเกร็น (Lingren,
1969, อ้างถึงในชลิศา รัตรสาร, 2549) ได้กล่าวว่า นักศึกษา
ที่ผลการเรียนดี มาจากนิสัยในการเรียนดี มีความสนใจในการ
เรียนเป็นส่วนใหญ่ และมาจากเชาว์ปัญญา ด้านการมาขอรับ
ค�าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหานอกห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
อาจเนื่องมาจากนักศึกษายังขาดการค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองนอกห้องเรียน แม้วา่ ในแต่ละรายวิชาผูส้ อนจะมีเอกสาร
ประกอบการสอนให้แล้วก็ตาม นักศึกษามักจะไม่อ่านหนังสือ
ก่อนน�าเสนอหรือก่อนท�างานส่ง รวมทั้งไม่กล้ามาสอบถาม
อาจารย์ น อกชั้ น เรี ย นด้ ว ย สอดคล้ อ งกั บ ศิ ริ พ งศ์ รั ก ใหม่
(2549, น. 15-16) ได้วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นั ก ศึ ก ษา ผลการศึ ก ษาพบว่ า พฤติ ก รรมการเรี ย นที่ ต ้ อ ง
ปรับปรุง คือ การหาความรูเ้ พิม่ เติมนอกเหนือจากในห้องเรียน
และเอกสารประกอบการสอนอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง
อาจเนื่องมาจากนักศึกษาไม่ค่อยเข้าห้องเรียนอย่างสม�่าเสมอ
เข้ า เรี ย นไม่ ต รงเวลา ไม่ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของ
สื่ อ การเรี ย นรวมทั้ ง ขาดความรั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง งานซึ่ ง
ไม่สอดคล้องกับ ศิริพงศ์ รักใหม่ (2549, น. 15-16) ได้วิจัย
เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับดี ในด้านการเข้า
ห้ อ งเรี ย นสม�่ า เสมอ และมั ก อ่ า นหนั ง สื อ และติ ว กั บ เพื่ อ น
ก่อนสอบ
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา จ�าแนกตามชัน้ ปีทศี่ กึ ษา ระดับการศึกษาของบิดา
และมารดา สถานที่ พั ก อาศั ย ขณะศึ ก ษา และผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน
2.1 การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ย นของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามชัน้ ปีทศี่ กึ ษา พบว่า พฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา
ไม่แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 อาจเนือ่ ง
มาจากนักศึกษาในแต่ละชั้นปีมีพฤติกรรมการเรียนในรูปแบบ
เดียวกันเพราะได้รบั การถ่ายทอดพฤติกรรมการเรียนจากรุน่ พี่
ในแต่ละรุ่นหรือเรียกว่าสายรหัส ท�าให้มีการถ่ายทอดจากรุ่น
หนึง่ สูอ่ กี รุน่ หนึง่ จึงท�าให้นกั ศึกษาได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการเรียน
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2.4 การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ย นของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05 อาจเนือ่ งมาจากขึน้ อยูค่ วามถนัดของนักศึกษา
ในแต่ละรายวิชา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอาจ
ไม่ถนัดในรายวิชาทีม่ กี ารฝึกปฏิบตั ิ แต่จะถนัดในรายวิชาทีเ่ ป็น
ทฤษฎีมากกว่า ส่วนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า
อาจถนัดในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติมากกว่ารายวิชาที่เป็น
ทฤษฎี ซึ่งท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาได้ แมดด็อก (Maddox, 1963, อ้างถึง
ในชลิศา รัตรสาร, 2549) ได้กล่าวว่าผลการเรียนไม่ได้ขึ้น
อยู ่ กั บ ความสามารถของบุ ค คลเท่ า นั้ น แต่ ต ้ อ งขึ้ น อยู ่ กั บ
ความถนัดและวิธกี ารเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพด้วย รวมทัง้ มีนสิ ยั
ในการเรียนดี มีความสนใจในการเรียนเป็นส่วนใหญ่ (Lingren,
1969, อ้างถึงในชลิศา รัตรสาร, 2549) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
อรพิณ ศิริสัมพันธ์ และภัทรพล มหาขันธ์ (2554, บทคัดย่อ)
ได้ ท� า การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเรี ย นของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า
พฤติกรรม การเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกต่างกัน
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสมั พันธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษา และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครราชสีมา พบว่า ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษา และ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีความสัมพันธ์
กันในเชิงบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในข้อ 2 อาจเนือ่ งมาจาก
คณะ ครุศาสตร์มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีที่มีจ�านวน
สาขาวิชาค่อนข้างมาก ท�าให้ต้องมีการเปิดรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อให้ครบตาม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ซึง่ ท�าให้คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์
ต้องมีภาระงานสอนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามด้วย ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ งึ ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสมั พันธ์ของอาจารย์กบั นักศึกษาและ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในการแสดงพฤติกรรม
ต่อกันนัน้ มีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละฝ่ายโดยได้รบั อิทธิพลซึง่
(กันยายน - ธั- นสิวาคม
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)

กันและกัน และการแสดงพฤติกรรมที่มีต่อกันจะส่งผลต่อการ
จูงใจหรือความเบื่อหน่ายในการเรียนของผู้เรียนได้ (ทัศนีย์
ประธาน, 2548, น. 6) ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาจะเป็นพื้นฐานอันส�าคัญที่จะก่อให้เกิด
การเรียนรู้ มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนและส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเรี ย นที่ ดี ขึ้ น (วิ จิ ต ร
ศรีสอ้าน, 2518) ซึ่งสอดคล้องกับทัศนา ทองภักดี (2553)
ได้ ท� า การวิ จั ย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประสบการณ์ ใ น
มหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กบั นิสติ มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยในครั้งนี้อาจสรุปได้ว่าเป็นข้อเสนอ
แนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาในสถานศึกษา และเพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ ดังนี้
1.1 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาด้านการเข้าชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผู้สอนและคณาจารย์ควรเพิ่มเทคนิคการสอนที่ดึงดูดใจหรือ
กระตุ้นให้นักศึกษามีความรู้สึกอยากมาเรียนตรงเวลาและมา
เรียนเป็นประจ�า ซึง่ ผลทีไ่ ด้อาจส่งผลให้นกั ศึกษามีลกั ษณะนิสยั
เป็นคนตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เมื่อเป็นครูใน
อนาคตได้
1.2 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของ
นั ก ศึ ก ษาด้ า นการมาขอรั บ ค� า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หานอก
ห้องเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้สอนและคณาจารย์
อาจมีการแจ้งวันเวลา สถานที่ให้ชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาทราบ
และสามารถมาขอรับค�าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนที่ยัง
ไม่ เ ข้ า ใจได้ รวมทั้ ง มี รู ป แบบการมอบหมายที่ ก ระตุ ้ น ให้
นั ก ศึ ก ษามี ก ารค้ น คว้ า หาความรู ้ ด ้ ว ยตนเองด้ ว ยการอ่ า น
หนั ง สื อ ก่ อ นท� า งานส่ ง ทุ ก ครั้ ง และอ่ า นหนั ง สื อ ก่ อ นเข้ า
ห้องเรียนเป็นประจ�า
1.3 ผลการวิจยั พบว่า ปฏิสมั พันธ์ของอาจารย์กบั
นั ก ศึ ก ษาและพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้สอน
และคณาจารย์อาจมีการปรับเทคนิค และกระบวนการเรียน
การสอนที่ท�าให้อาจารย์กับนักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันมากขึ้น เช่น รูปแบบการมอบหมายอาจแบ่งเป็นงานเดี่ยว
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บ้างในกรณีที่นักศึกษาไม่มาก หรืองานกลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ละไม่เกิน 3 คน เพื่อให้นักศึกษาได้มีการกล้าแสดงความคิด
เห็น กล้าซักถามในระหว่างเรียนเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาการ
เรียนได้ และท�าให้ผสู้ อนได้พดู คุยกับนักศึกษาได้อย่างทัว่ ถึง ซึง่
อาจส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษาดีขึ้นแล้ว
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาก็อาจจะดีขึ้นได้เช่นกัน
2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจ
มีความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสมั พันธ์ของอาจารย์กบั นักศึกษาได้
เช่น บุคลิกภาพของอาจารย์และบุคลิกภาพของนักศึกษา
ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษา เป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบและเทคนิคการ
สอนต่างๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาได้
2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ น นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หลาย ๆ ที่ เพื่อให้ได้
ข้อสรุปทีช่ ดั เจนว่าปฏิสมั พันธ์ของอาจารย์กบั นักศึกษามีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้อง
กับระบบการศึกษาไทยจะได้เห็นถึงความส�าคัญและใช้เป็น
ข้อมูลในการหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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