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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 ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 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

นักศกึษาด้านวาจา กบัพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาด้านการถาม-ตอบ มคีวามสัมพนัธ์กนัในทางบวก ระดบัค่อนข้างต�า่ และ

ด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุดได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษาด้านไม่ใช่วาจา กับพฤติกรรมการเรียน       

ของนักศึกษาด้านการเข้าชั้นเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับค่อนข้างต�่า
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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
 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คณาจารย์ก็มี       

รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ ์กับนักศึกษาที่แตกต่างกัน ซ่ึง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี

ความส�าคัญมากในกระบวนการศึกษาและมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา (ทัศนา ทองภักดี, 

2553, น. 17)  ซึง่ปฏิสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างนกัศกึษากบัอาจารย์

จะท�าให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นและยิ่งมีความสัมพันธ์

มากขึ้นเท ่าใดก็ยิ่ งท�าให ้ นักศึกษาสามารถที่จะพัฒนา                 

ความสามารถในการเรียนรู ้ให้สูงข้ึนตามไปด้วย (วิจิตร                

ศรีสอ้าน, 2518, น. 35) ทั้งนี้รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ของ

อาจารย์กับนักศึกษาขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ความรู้ทีแ่ตกต่างกนั ซ่ึงสิง่เหล่านีส้ามารถจ�าแนก

เป็นการแสดงออก 2 ประเภท คือ การแสดงออกด้วยค�าพูด

และการแสดงออกด้วยท่าทาง ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษาที่แตกต่างกัน บุคลิกภาพบางประการ ของ

ครูมีผลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน รูปร่างหน้าตาและ

การแต่งกาย มีผลต่อการดึงดูดความสนใจ แต่บุคลิกภาพ         

บางประการ เช่น สีหน้า ท่าทางน�้าเสียง การใช้ค�าพูด อารมณ์

ขันและบทบาทในฐานะผู ้น�าของครูมีผลต ่อการสร ้าง

บรรยากาศในชั้นเรียนอย่างมาก (ประดินันท์ อุปรมัย, 2523, 

น. 123-137) นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนควรเพิ่ม 

ความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา โดยอาจารย์          

ผู ้สอนควรลดบทบาทความเคร่งเครียดลงบ้างและแสดง        

ความเป็นกันเองกับนักศึกษา โดยพูดคุยกันบ้างหรือพบปะกัน

นอกช้ันเรียนบ้าง (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2530,              

น. 57) ซึง่ผูว้จิยัได้สนใจศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษา

ดังนี้ การเข้าชั้นเรียนการถาม-ตอบระหว่างในชั้นเรียน การมา

ขอรับค�าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนนอกห้องเรียน 

 ปัจจุบันคณาจารย์ได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียน

การสอน คอื การมอบหมายงานให้นกัศกึษาได้ฝึกการน�าเสนอ

ผลงาน โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนน�าเสนอโดยฝึก

จับประเด็นในเนื้อหารายวิชานั้น ซึ่งในระหว่างการศึกษา
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บทน�ำ
 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คณาจารย์ก็มี       

รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ ์กับนักศึกษาที่แตกต่างกัน ซ่ึง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี

ความส�าคัญมากในกระบวนการศึกษาและมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา (ทัศนา ทองภักดี, 

2553, น. 17)  ซึง่ปฏิสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างนกัศกึษากบัอาจารย์

จะท�าให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีข้ึนและยิ่งมีความสัมพันธ์

มากขึ้นเท ่าใดก็ยิ่ งท�าให ้นักศึกษาสามารถท่ีจะพัฒนา                 

ความสามารถในการเรียนรู ้ให้สูงข้ึนตามไปด้วย (วิจิตร                

ศรีสอ้าน, 2518, น. 35) ทั้งนี้รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ของ

อาจารย์กับนักศึกษาข้ึนอยู่กับบุคลิกภาพ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ความรูท่ี้แตกต่างกนั ซ่ึงสิง่เหล่านีส้ามารถจ�าแนก

เป็นการแสดงออก 2 ประเภท คือ การแสดงออกด้วยค�าพูด

และการแสดงออกด้วยท่าทาง ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษาที่แตกต่างกัน บุคลิกภาพบางประการ ของ

ครูมีผลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน รูปร่างหน้าตาและ

การแต่งกาย มีผลต่อการดึงดูดความสนใจ แต่บุคลิกภาพ         

บางประการ เช่น สีหน้า ท่าทางน�้าเสียง การใช้ค�าพูด อารมณ์

ขันและบทบาทในฐานะผู ้น�าของครูมีผลต ่อการสร ้าง

บรรยากาศในชั้นเรียนอย่างมาก (ประดินันท์ อุปรมัย, 2523, 

น. 123-137) นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนควรเพิ่ม 

ความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา โดยอาจารย์          

ผู ้สอนควรลดบทบาทความเคร่งเครียดลงบ้างและแสดง        

ความเป็นกันเองกับนักศึกษา โดยพูดคุยกันบ้างหรือพบปะกัน

นอกช้ันเรียนบ้าง (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2530,              

น. 57) ซึง่ผูว้จัิยได้สนใจศึกษาพฤติกรรมการเรยีนของนกัศกึษา

ดังนี้ การเข้าชั้นเรียนการถาม-ตอบระหว่างในชั้นเรียน การมา

ขอรับค�าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนนอกห้องเรียน 

 ปัจจุบันคณาจารย์ได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียน

การสอน คอื การมอบหมายงานให้นกัศกึษาได้ฝึกการน�าเสนอ

ผลงาน โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนน�าเสนอโดยฝึก

จับประเด็นในเนื้อหารายวิชานั้น ซึ่งในระหว่างการศึกษา
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ค้นคว้าด้วยตนเองอาจมีเนื้อหาบางประเด็นที่ไม่ยังเข้าใจ           

ซึ่งนักศึกษาสามารถมาขอรับค�าปรึกษาเพิ่มเติมได้ในระหว่าง

การเรยีนการสอนและขอรบัค�าปรกึษาเกีย่วกับเน้ือหาการเรยีน

นอกห้องเรียนได้ แต่ผู ้วิจัยค้นพบว่า นักศึกษายังขาดการ        

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในระหว่างชั้นเรียน ไม่กล้าถาม-ตอบใน

ชั้นเรียน แม้กระท่ังเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่กล้ามาขอรับ            

ค�าปรึกษาเกีย่วกับเนือ้หานอกห้องเรยีน ท�าให้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะ

ศึกษาว่าเพราะเหตุใดหรือการมีปฏิสัมพันธ์เป็นอย่างไร ท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาได้ 

 โดยผูวิ้จยัได้เลอืกศกึษามหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา 

ซึ่งได้เปิดสอน 6 คณะวิชา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีคณะวทิยาการจัดการ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะที่ผู ้วิจัยสังกัดคณะ

ครุศาสตร์ จึงเลือกศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

ประกอบด้วย 23 โปรแกรมวิชา ดังนี้ โปรแกรมวิชาจิตวิทยา

การปรึกษาและการแนะแนว โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา-คอมศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศกึษา โปรแกรมวชิาพลศกึษา โปรแกรมวชิาการ

ศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย  

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  

โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยา โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  

โปรแกรมวชิาภาษาไทย โปรแกรมวชิาภาษาองักฤษ โปรแกรม

วิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ดนตรี) โปรแกรม

วิชาศิลปกรรม (นาฎศิลป์) โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชา

นาฎศิลป์ไทย โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา โปรแกรมวิชา

อุตสาหกรรมศึกษา โปรแกรมวิชาพุทธศาสนศึกษา โปรแกรม

วิชาวิทยาศาสตร ์ทั่วไป ซึ่ งมีจ�านวนนักศึกษาในระดับ                     

ชั้นปีที่ 1-5 ในภาคเรียนที่ 1/2557 จ�านวน 8,534 คน (ส�านัก        

ส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน, 2557) เพื่อน�าผลการวิจัยที่ได้

เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

อาจารย์ เน่ืองจากครคูอืแม่แบบทีด่ทีีท่�าหน้าทีเ่ป็นทัง้ผู้น�าและ

ผู ้ประสานเชื่อมโยงความรู ้และคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัว

นักศึกษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับ

นักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภฎันครราชสมีา จ�าแนกตามชัน้ปีทีศ่กึษา ระดบัการศกึษา

ของบดิาและมารดา สถานทีพั่กอาศยัขณะศกึษาและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของ

อาจารย์กับนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา              

ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา

ประโยชน์ของกำรวิจัย
 1. ท�าให้ทราบระดับการมีปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับ

นักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

 2. ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบระดบัพฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 

ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา สถานท่ีพักอาศัยขณะ

ศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 3. ท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์     

ของอาจารย์กับนักศึกษาต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา

 4. ผลการวิ จัยครั้ งนี้สามารถใช ้ เป ็นแนวทางใน          

เสริมสร้างบุคลิกภาพของอาจารย์คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นต้น

แบบและแบบอย่างท่ีดใีห้แก่นักศึกษาในการประกอบอาชพีครู

ต่อไปได้ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ นักศกึษาระดบั

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�านวน 8,534 

คน (ส�านักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน, 2557) 

 กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1-5 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครราชสีมา จ�านวน 383 คน จ�าแนกตามชั้นปีดังนี้   

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�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ 



10   NRRU Community Research Journal Vol.10 No.3 ((September - December 2016)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) 10   NRRU Community Research Journal Vol.10 No.2 ((May - August 2016)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)

(Yamane, อ้างถงึในพวงรตัน์  ทวรีตัน์, 2543, น. 284) ท่ีระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ 95   

 

   n =    ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

   N =    ขนาดของกลุ่มประชากร 

   e  = ค่าความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได้

     ของกลุม่ตัวอย่าง มค่ีาเท่ากบั .05  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปฏสิมัพนัธ์ของอาจารย์กบันักศึกษาและพฤติกรรมการเรยีนใน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  ข ้อมูลส ่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบ ได้แก่ ชั้นปีที่ศึกษา ระดับ
การศึกษาของบิดาหรือมารดา สถานที่พักอาศัยขณะที่ศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตอนที่ 2 เป ็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ ์           
ของอาจารย์กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยนักศึกษาเป็นผู้ตอบ
ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้  
 5 หมายถึง  มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับเห็นด้วย 
 3 หมายถึง มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับระดับไม่แน่ใจ 
 2 หมายถึง มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 
 1 หมายถึง มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับไม่เห็นด้วย  
 โดยแบ่งค�าถามออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
พฤติกรรมทางวาจา และ  2) พฤติกรรมที่ไม่ใช่วาจา 
 การแปลผลการวเิคราะห์ข้อมลูใช้เกณฑ์การแปลผลตาม
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  

 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเรยีน

ของนักศกึษาในระดบัปริญญาตร ีคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภัฎนครราชสีมา โดยนักศึกษาเป็นผู้ตอบลักษณะค�าถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น          

5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ 

 5   หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกับพฤตกิรรมการเรยีน

ของนักศึกษามากที่สุด 

 4   หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกับพฤตกิรรมการเรยีน

ของนักศึกษามาก 

 3   หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกับพฤตกิรรมการเรยีน

ของนักศึกษาปานกลาง 

 2   หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกับพฤตกิรรมการเรยีน

ของนักศึกษาน้อย 

 1   หมายถึง   ข้อความนัน้ตรงกับพฤตกิรรมการเรยีน

ของนักศึกษาน้อยที่สุด  

 โดยแบ่งค�าถามออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน

การเข้าชัน้เรยีน 2) ด้านการถาม-ตอบระหว่างในชัน้เรยีน และ 

3) ด้านการมาขอรับค�าปรึกษาเก่ียวกับเนื้อหาการเรียน            

นอกห้องเรียน 

 การแปลผลการวเิคราะห์ข้อมลูใช้เกณฑ์การแปลผลตาม

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. ผูว้จิยัท�าการศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง 

 2. สร้างรายการข้อค�าถามตามประเด็นท่ีศึกษาเพื่อ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3. น�าเครื่องมือเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 5 คน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

IOC ได้ค่าระหว่าง .50-1.00 ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 

 4. น�าเครื่องมือท่ีผ่านการตรวจแก้ไขไปทดลองใช้กับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1-5 ภาคเรียนท่ี 3 ปีการ

ศกึษา 2556 คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา 

จ�านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.913

 5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและพิมพ์เป็นฉบับ

สมบูรณ์เพื่อน�าไปเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไป 

สูตร  n    =       N

        N (e)2 
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(Yamane, อ้างถึงในพวงรตัน์  ทวรีตัน์, 2543, น. 284) ท่ีระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ 95   

 

   n =    ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

   N =    ขนาดของกลุ่มประชากร 

   e  = ค่าความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได้

     ของกลุม่ตวัอย่าง มค่ีาเท่ากบั .05  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปฏสัิมพันธ์ของอาจารย์กบันกัศกึษาและพฤตกิรรมการเรยีนใน
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  ข ้อมูลส ่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) เก่ียวกับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบ ได้แก่ ช้ันปีท่ีศึกษา ระดับ
การศึกษาของบิดาหรือมารดา สถานที่พักอาศัยขณะที่ศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตอนที่ 2 เป ็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ ์           
ของอาจารย์กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยนักศึกษาเป็นผู้ตอบ
ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้  
 5 หมายถึง  มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับเห็นด้วย 
 3 หมายถึง มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับระดับไม่แน่ใจ 
 2 หมายถึง มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 
 1 หมายถึง มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์ของ
อาจารย์กับนักศึกษาในระดับไม่เห็นด้วย  
 โดยแบ่งค�าถามออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
พฤติกรรมทางวาจา และ  2) พฤติกรรมที่ไม่ใช่วาจา 
 การแปลผลการวเิคราะห์ข้อมลูใช้เกณฑ์การแปลผลตาม
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  

 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเรยีน

ของนักศกึษาในระดับปริญญาตร ีคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครราชสีมา โดยนักศึกษาเป็นผู้ตอบลักษณะค�าถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น          

5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ 

 5   หมายถึง  ข้อความน้ันตรงกบัพฤตกิรรมการเรยีน

ของนักศึกษามากที่สุด 

 4   หมายถึง  ข้อความน้ันตรงกบัพฤตกิรรมการเรยีน

ของนักศึกษามาก 

 3   หมายถึง  ข้อความน้ันตรงกบัพฤตกิรรมการเรยีน

ของนักศึกษาปานกลาง 

 2   หมายถึง  ข้อความน้ันตรงกบัพฤตกิรรมการเรยีน

ของนักศึกษาน้อย 

 1   หมายถึง   ข้อความน้ันตรงกบัพฤตกิรรมการเรยีน

ของนักศึกษาน้อยที่สุด  

 โดยแบ่งค�าถามออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน

การเข้าชัน้เรยีน 2) ด้านการถาม-ตอบระหว่างในชัน้เรยีน และ 

3) ด้านการมาขอรับค�าปรึกษาเกี่ยวกับเน้ือหาการเรียน            

นอกห้องเรียน 

 การแปลผลการวเิคราะห์ข้อมลูใช้เกณฑ์การแปลผลตาม

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. ผูว้จิยัท�าการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 2. สร้างรายการข้อค�าถามตามประเด็นที่ศึกษาเพื่อ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3. น�าเคร่ืองมือเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

IOC ได้ค่าระหว่าง .50-1.00 ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 

 4. น�าเครื่องมือท่ีผ่านการตรวจแก้ไขไปทดลองใช้กับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1-5 ภาคเรียนท่ี 3 ปีการ

ศกึษา 2556 คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

จ�านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.913

 5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและพิมพ์เป็นฉบับ

สมบูรณ์เพื่อน�าไปเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไป 

สูตร  n    =       N

        N (e)2 
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 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ท�าหนงัสอืบนัทกึข้อความถงึประธานโปรแกรมวชิา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเพื่อขอ

อนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 2. ผู ้ วิจัยด�าเนินการส่งและรับคืนแบบสอบถาม           

ด้วยตนเอง 

 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อ         

น�าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผู้วจิยัด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถาม

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลู

โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ความถี่และร้อยละ 

 2. ปฏสัิมพันธ์ของอาจารย์กบันักศกึษา วเิคราะห์ข้อมลู

โดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับ

นักศกึษาต่อพฤติกรรมการเรยีนของนกัศึกษาในระดับปรญิญา

ตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยการ

หาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product              

Moment Correlations) การแปลความหมายของค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้เกณฑ์ดังนี ้       

(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�าหรับทิศทางความสัมพันธ์พิจารณาโดย ถ้าค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวก แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 

ตวัแปรมคีวามสัมพนัธ์ในทศิทางเดียวกนั และถ้าค่าสมัประสทิธิ์ 

(r) มีค่าเป็นลบ แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร มีความสัมพันธ์

กันในทางตรงข้าม 

ผลกำรวิจัย 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�านวน 383 คน โดยการหา

จ�านวนและร้อยละ มีผลดังนี้  

  1.1 ชั้นปีที่ศึกษา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม       

ส่วนใหญ่ เป็นชั้นปีที่ 2 จ�านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 

  1.2 ระดับการศึกษาของบิดา หรือมารดา พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัประถมศกึษาหรอืต�า่กว่า 

จ�านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 

  1.3 สถานท่ีพักอาศัยขณะท่ีศึกษา พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่กับผู้อื่น (ญาติ เพื่อน หรือหอพัก) 

จ�านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 

  1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีเกรด

เฉลี่ยสะสม 2.51 ขึ้นไป จ�านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4  

 2. ระดับปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษาและ

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)  

และพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีคณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยรวม               

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X = 3.85) และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า พฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาด้านการถาม-ตอบ

ระหว่างในช้ันเรียนอยู่ในระดับมาก (X = 4.23) ด้านการมา

ขอรับค�าปรึกษาเก่ียวกับเนื้อหานอกห้องเรียน (X = 3.83)      

และด้านการเข้าชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.49) 

 3. การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครราชสีมา  

  3.1 จ�าแนกตามช้ันปีท่ีศึกษา พบว่า พฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  3.2 จ�าแนกตามระดับการศึกษาของบิดาและ

มารดา พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3.3 จ�าแนกตามสถานที่พักอาศัยขณะศึกษา         

พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไม่แตกต่าง

กันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3.4 จ�าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า 

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ                

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไม่แตกต่างกันที่

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับ

นักศึกษา และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

พบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ในระดับปานกลาง อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์โดยรวม

เท่ากับ .419 (r
xy
 = .419) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์                

สหสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ด้านวาจา และด้านการถาม-ตอบ            

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับค่อนข้างต�่า (r
xy
 = .335)  

รองลงมา คือ ด้านวาจา และด้านการเข้าชั้นเรียน มีความ

สมัพนัธ์กันในทางบวก ระดับค่อนข้างต�า่ (r
xy
 = .323) ด้านวาจา 

และด้านการเข้าชั้นเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับ

ค่อนข้างต�่า (r
xy
 = .323)  ด้านวาจา และด้านขอรับค�าปรึกษา 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับค่อนข้างต�่า (r
xy 

= .319) 

ด้านไม่ใช่วาจา และด้านขอรบัค�าปรกึษา มคีวามสมัพนัธ์กนัใน

ทางบวก ระดับค่อนข้างต�่า (r
xy 

= .271)  ด้านไม่ใช่วาจา และ

ด้านการถาม-ตอบ มีความ สัมพันธ์กันในทางบวก ระดับค่อน

ข้างต�่า (r
xy 

= .250)  ด้านไม่ใช่วาจา และด้านการเข้าชั้นเรียน 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับค่อนข้างต�่า (r
xy 

= .218) 

ตามล�าดับ 

อภิปรำยผล 
 1. ระดับปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษา และ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า 

  1.1 ระดบัปฏสิมัพนัธ์ของอาจารย์กบันกัศกึษาใน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากลักษณะ

ของอาจารย์ท่ีดีอย่างหนึ่งคือ การมีความสัมพันธ์ที่ดี กับ

นักศึกษา เช่น มีความเข้าใจนักศึกษา แสดงความเป็นเพื่อน 

ช่วยเหลือปัญหาส่วนตัว ปัญหาการเรียน ยกย่องชมเชย

นักศึกษาที่ท�างานดี ยอมรับความสามารถและความคิดเห็น 

ของนักศึกษา ส่งเสริมและให้ก�าลังใจนักศึกษาซ่ึงท�าให้ส่งผล

ต่อระดับปฏิสัมพันธ์ท่ีมากด้วยเช่นกัน (Ryans, 1960, pp. 

278-284) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านพฤติกรรม        

ทางวาจา (Verbal Behavior) อยูใ่นระดบัมาก ซึง่แสดงให้เห็น

ว่าหากอาจารย์และนักศึกษามีการกล่าวค�าทักทายทุกครั้ง            

ท่ีมีการเรียนการสอนในช้ันเรียน อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกการ

อภิปรายกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน อาจารย์           

เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิจารณ์ผลงานเพื่อนท้ังรายบุคคล 

และรายกลุ่ม  ฝึกกล้าแสดงความคิดเห็น อาจารย์กล่าวค�า

ยกย่องชมเชยหรือสนับสนุนให้ก�าลังใจนักศึกษาทุกครั้ง            

รวมถึงการท่ีอาจารย์ได้บอกให้นักศึกษาอ่านหนังสือหรือ

ค้นคว้าเพิม่เตมิทกุครัง้ก่อนเรยีนเนือ้หาในบทถดัไป กส่็งผลต่อ

ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ สอดคล้องกับแนวคิด     

ของแบนดูรา (Bandura, 1967, pp. 78-86) ที่กล่าวว่า 

ปฏิสัมพันธ์ซึ่งเกิดขึ้นในการเรียนรู้ว่าคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับ       

สิ่งแวดล้อมที่อยู ่รอบๆ ตัวเราเสมอ การเรียนรู ้เกิดจาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผูส้อน ซึ่งทั้งผูเ้รียนและผู้สอนมี

อิทธิพลต่อกันและกัน และเมื่อพิจารณาด้านพฤติกรรมที่ไม่ใช่

วาจา (Nonverbal Behavior) อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้

เหน็ว่า หากอาจารย์และนกัศกึษาสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง

ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการใช้สายตาที่อ่อนโยนและ          

ยิ้มให้กันทุกครั้งท่ีพบกัน ก็ส่งผลต่อระดับการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันได้ สอดคล้องกับนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2527,        

น. 48-67) ได้กล่าวถึงปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รยีนกบัผูส้อนว่า ผูส้อน

ไม่ควรสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวให้เกิดขึ้น การเรียนรู้      

มิใช่เกิดในชั้นเรียนเสมอไป ดังนั้น การพบปะนอกชั้นเรียนจะ

สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมติรได้ง่ายขึน้ อย่าท�าให้เกดิการ

เสียหน้าและควรฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนบ้าง  

  1.2 ระดับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณา

เป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาด้านการ

ถาม-ตอบระหว่างในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจาก

นักศึกษามักจะตั้งใจฟังขณะครูสอน มีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น

เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ไม่เล่นไม่คุยในระหว่างเรียน 

กล้าตอบค�าถามและแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างนกัศึกษา

กบัผูส้อนในขณะท่ีครสูอนและนกัศกึษามักจะทบทวนบทเรยีน
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ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน สอดคล้องกับ ลินเกร็น (Lingren, 

1969, อ้างถึงในชลิศา รัตรสาร, 2549) ได้กล่าวว่า นักศึกษา

ที่ผลการเรียนดี มาจากนิสัยในการเรียนดี มีความสนใจในการ

เรียนเป็นส่วนใหญ่ และมาจากเชาว์ปัญญา ด้านการมาขอรับ

ค�าปรึกษาเกี่ยวกับเน้ือหานอกห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

อาจเนื่องมาจากนักศึกษายังขาดการค้นคว้าหาความรู้ด้วย

ตนเองนอกห้องเรียน แม้ว่าในแต่ละรายวชิาผูส้อนจะมเีอกสาร

ประกอบการสอนให้แล้วก็ตาม นักศึกษามักจะไม่อ่านหนังสือ

ก่อนน�าเสนอหรือก่อนท�างานส่ง รวมทั้งไม่กล้ามาสอบถาม

อาจารย์นอกชั้นเรียนด้วย สอดคล้องกับศิริพงศ์ รักใหม่          

(2549, น. 15-16) ได้วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเรียนที่ต้อง

ปรบัปรงุ คอื การหาความรูเ้พิม่เติมนอกเหนอืจากในห้องเรยีน

และเอกสารประกอบการสอนอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง 

อาจเนื่องมาจากนักศึกษาไม่ค่อยเข้าห้องเรียนอย่างสม�่าเสมอ 

เข ้าเรียนไม ่ตรงเวลา ไม ่มีการเตรียมความพร ้อมของ                        

ส่ือการเรียนรวมท้ังขาดความรับผิดชอบในการส่งงานซ่ึง            

ไม่สอดคล้องกับ ศิริพงศ์ รักใหม่ (2549, น. 15-16) ได้วิจัย         

เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับดี ในด้านการเข้า

ห้องเรียนสม�่าเสมอ และมักอ่านหนังสือและติวกับเพ่ือน         

ก่อนสอบ 

 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสมีา จ�าแนกตามช้ันปีทีศ่กึษา ระดับการศกึษาของบดิา 

และมารดา สถานที่พักอาศัยขณะศึกษา และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  

  2.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภฎันครราชสีมา จ�าแนกตามชัน้ปีท่ีศึกษา พบว่า พฤตกิรรม

การเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา       

ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อาจเนือ่ง

มาจากนักศึกษาในแต่ละชั้นปีมีพฤติกรรมการเรียนในรูปแบบ

เดยีวกนัเพราะได้รบัการถ่ายทอดพฤติกรรมการเรียนจากรุน่พี่

ในแต่ละรุ่นหรือเรียกว่าสายรหัส ท�าให้มีการถ่ายทอดจากรุ่น

หนึง่สู่อกีรุน่หนึง่จงึท�าให้นกัศกึษาได้รบัข้อมลูเกีย่วกบัการเรียน

ล่วงหน้า และเมื่อมาศึกษาเล่าเรียนจริงจึงท�าให้มีรูปแบบการ

เรียนที่ไม่ต่างจากรุ่นก่อน จึงท�าให้ชั้นปีที่ศึกษา ไม่แตกต่างกับ

พฤตกิรรมการเรยีน ซึง่ไม่สอดคล้องกบัทศันา ทองภกัด ี (2553) 

ได ้ท�าการวิจัยความสัมพันธ ์ระหว ่างประสบการณ์ใน

มหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ผลการวิจยัพบว่า ชัน้ปีทีศึ่กษา

ของนักศึกษามีความแตกต่างกัน 

  2.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามระดับการศึกษาของบิดาและ

มารดา พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

จ�าแนกตามระดบัการศกึษาของบิดาและมารดา 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 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามสถานที่พักอาศัยขณะศึกษา 

พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตาม

สถานที่พักอาศัยขณะศึกษา ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากในสังคมปัจจุบันสถาน

ท่ีพักอาศัยขณะศึกษาของนักศึกษาไม่ว่าจะพักกับครอบครัว 

ญาติ หอพักหรืออื่น ๆ อาจมีลักษณะของสิ่งแวดล้อม       

คล้ายคลึงกัน ท�าให้นักศึกษาไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามก็ไม่มี

ผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด

ของ เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin, 1951, อ้างถึงในทรงพล             

ภูมิพัฒน์, 2538) ได้สรุปว่า พฤติกรรมของมนุษย์ข้ึนอยู่กับ

บุคคลและสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมของบุคคลยังเก่ียวข้อง

กับลักษณะของบุคคลทั้งในเรื่องของพันธุกรรม ความสามารถ 

บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมท้ังสถานการณ์ทางสังคมที่บุคคล

ด�าเนินชีวิตด้วย 
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  3.2 จ�าแนกตามระดับการศึกษาของบิดาและ

มารดา พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3.3 จ�าแนกตามสถานที่พักอาศัยขณะศึกษา         

พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไม่แตกต่าง

กันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3.4 จ�าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า 

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ                

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไม่แตกต่างกันที่

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับ

นักศึกษา และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

พบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ในระดับปานกลาง อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์โดยรวม

เท่ากับ .419 (r
xy
 = .419) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์                

สหสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ด้านวาจา และด้านการถาม-ตอบ            

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับค่อนข้างต�่า (r
xy
 = .335)  

รองลงมา คือ ด้านวาจา และด้านการเข้าชั้นเรียน มีความ

สมัพนัธ์กนัในทางบวก ระดบัค่อนข้างต�า่ (r
xy
 = .323) ด้านวาจา 

และด้านการเข้าชั้นเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับ

ค่อนข้างต�่า (r
xy
 = .323)  ด้านวาจา และด้านขอรับค�าปรึกษา 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับค่อนข้างต�่า (r
xy 

= .319) 

ด้านไม่ใช่วาจา และด้านขอรบัค�าปรกึษา มคีวามสมัพนัธ์กนัใน

ทางบวก ระดับค่อนข้างต�่า (r
xy 

= .271)  ด้านไม่ใช่วาจา และ

ด้านการถาม-ตอบ มีความ สัมพันธ์กันในทางบวก ระดับค่อน

ข้างต�่า (r
xy 

= .250)  ด้านไม่ใช่วาจา และด้านการเข้าชั้นเรียน 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับค่อนข้างต�่า (r
xy 

= .218) 

ตามล�าดับ 

อภิปรำยผล 
 1. ระดับปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษา และ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า 

  1.1 ระดบัปฏสิมัพนัธ์ของอาจารย์กบันกัศกึษาใน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากลักษณะ

ของอาจารย์ท่ีดีอย่างหนึ่งคือ การมีความสัมพันธ์ที่ดี กับ

นักศึกษา เช่น มีความเข้าใจนักศึกษา แสดงความเป็นเพื่อน 

ช่วยเหลือปัญหาส่วนตัว ปัญหาการเรียน ยกย่องชมเชย

นักศึกษาที่ท�างานดี ยอมรับความสามารถและความคิดเห็น 

ของนักศึกษา ส่งเสริมและให้ก�าลังใจนักศึกษาซึ่งท�าให้ส่งผล

ต่อระดับปฏิสัมพันธ์ที่มากด้วยเช่นกัน (Ryans, 1960, pp. 

278-284) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านพฤติกรรม        

ทางวาจา (Verbal Behavior) อยูใ่นระดบัมาก ซึง่แสดงให้เห็น

ว่าหากอาจารย์และนักศึกษามีการกล่าวค�าทักทายทุกคร้ัง            

ท่ีมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกการ

อภิปรายกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน อาจารย์           

เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิจารณ์ผลงานเพ่ือนท้ังรายบุคคล 

และรายกลุ่ม  ฝึกกล้าแสดงความคิดเห็น อาจารย์กล่าวค�า

ยกย่องชมเชยหรือสนับสนุนให้ก�าลังใจนักศึกษาทุกครั้ง            

รวมถึงการท่ีอาจารย์ได้บอกให้นักศึกษาอ่านหนังสือหรือ

ค้นคว้าเพิม่เตมิทกุครัง้ก่อนเรยีนเนือ้หาในบทถดัไป กส่็งผลต่อ

ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ สอดคล้องกับแนวคิด     

ของแบนดูรา (Bandura, 1967, pp. 78-86) ที่กล่าวว่า 

ปฏิสัมพันธ์ซึ่งเกิดขึ้นในการเรียนรู้ว่าคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับ       

สิ่งแวดล้อมที่อยู ่รอบๆ ตัวเราเสมอ การเรียนรู ้เกิดจาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผูส้อน ซึ่งทั้งผูเ้รียนและผู้สอนมี

อิทธิพลต่อกันและกัน และเมื่อพิจารณาด้านพฤติกรรมที่ไม่ใช่

วาจา (Nonverbal Behavior) อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้

เหน็ว่า หากอาจารย์และนกัศึกษาสร้างบรรยากาศทีเ่ป็นกันเอง

ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการใช้สายตาที่อ่อนโยนและ          

ยิ้มให้กันทุกครั้งที่พบกัน ก็ส่งผลต่อระดับการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันได้ สอดคล้องกับนพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2527,        

น. 48-67) ได้กล่าวถงึปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รยีนกบัผูส้อนว่า ผูส้อน

ไม่ควรสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวให้เกิดขึ้น การเรียนรู้      

มิใช่เกิดในชั้นเรียนเสมอไป ดังนั้น การพบปะนอกชั้นเรียนจะ

สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมติรได้ง่ายขึน้ อย่าท�าให้เกดิการ

เสียหน้าและควรฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนบ้าง  

  1.2 ระดับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดับมาก และเมือ่พจิารณา

เป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาด้านการ

ถาม-ตอบระหว่างในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองจาก

นักศึกษามักจะตั้งใจฟังขณะครูสอน มีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น

เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ไม่เล่นไม่คุยในระหว่างเรียน 

กล้าตอบค�าถามและแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างนักศึกษา

กบัผูส้อนในขณะทีค่รสูอนและนกัศึกษามักจะทบทวนบทเรียน
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ร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียน สอดคล้องกับ ลินเกร็น (Lingren, 

1969, อ้างถึงในชลิศา รัตรสาร, 2549) ได้กล่าวว่า นักศึกษา

ที่ผลการเรียนดี มาจากนิสัยในการเรียนดี มีความสนใจในการ

เรียนเป็นส่วนใหญ่ และมาจากเชาว์ปัญญา ด้านการมาขอรับ

ค�าปรึกษาเกี่ยวกับเน้ือหานอกห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

อาจเนื่องมาจากนักศึกษายังขาดการค้นคว้าหาความรู้ด้วย

ตนเองนอกห้องเรียน แม้ว่าในแต่ละรายวชิาผูส้อนจะมเีอกสาร

ประกอบการสอนให้แล้วก็ตาม นักศึกษามักจะไม่อ่านหนังสือ

ก่อนน�าเสนอหรือก่อนท�างานส่ง รวมทั้งไม่กล้ามาสอบถาม

อาจารย์นอกชั้นเรียนด้วย สอดคล้องกับศิริพงศ์ รักใหม่          

(2549, น. 15-16) ได้วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเรียนท่ีต้อง

ปรบัปรงุ คอื การหาความรูเ้พิม่เติมนอกเหนอืจากในห้องเรยีน

และเอกสารประกอบการสอนอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง 

อาจเนื่องมาจากนักศึกษาไม่ค่อยเข้าห้องเรียนอย่างสม�่าเสมอ 

เข ้าเรียนไม ่ตรงเวลา ไม ่มีการเตรียมความพร ้อมของ                        

สื่อการเรียนรวมทั้งขาดความรับผิดชอบในการส่งงานซึ่ง            

ไม่สอดคล้องกับ ศิริพงศ์ รักใหม่ (2549, น. 15-16) ได้วิจัย         

เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับดี ในด้านการเข้า

ห้องเรียนสม�่าเสมอ และมักอ่านหนังสือและติวกับเพ่ือน         

ก่อนสอบ 

 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสมีา จ�าแนกตามช้ันปีทีศึ่กษา ระดับการศึกษาของบิดา 

และมารดา สถานที่พักอาศัยขณะศึกษา และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  

  2.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภฎันครราชสมีา จ�าแนกตามชัน้ปีทีศึ่กษา พบว่า พฤตกิรรม

การเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา       

ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อาจเนือ่ง

มาจากนักศึกษาในแต่ละชั้นปีมีพฤติกรรมการเรียนในรูปแบบ

เดยีวกนัเพราะได้รบัการถ่ายทอดพฤติกรรมการเรียนจากรุน่พี่

ในแต่ละรุ่นหรือเรียกว่าสายรหัส ท�าให้มีการถ่ายทอดจากรุ่น

หนึง่สูอ่กีรุน่หนึง่จึงท�าให้นักศึกษาได้รบัข้อมลูเกีย่วกบัการเรียน

ล่วงหน้า และเมื่อมาศึกษาเล่าเรียนจริงจึงท�าให้มีรูปแบบการ

เรียนที่ไม่ต่างจากรุ่นก่อน จึงท�าให้ชั้นปีที่ศึกษา ไม่แตกต่างกับ

พฤตกิรรมการเรยีน ซึง่ไม่สอดคล้องกบัทศันา ทองภกัด ี (2553) 

ได ้ท�าการวิจัยความสัมพันธ ์ระหว ่างประสบการณ์ใน

มหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ผลการวจิยัพบว่า ชัน้ปีทีศ่กึษา

ของนักศึกษามีความแตกต่างกัน 

  2.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามระดับการศึกษาของบิดาและ

มารดา พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

จ�าแนกตามระดบัการศกึษาของบดิาและมารดา ไม่แตกต่างกนั

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 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามสถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา 

พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตาม

สถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเนื่องมาจากในสังคมปัจจุบันสถาน

ที่พักอาศัยขณะศึกษาของนักศึกษาไม่ว่าจะพักกับครอบครัว 

ญาติ หอพักหรืออื่น ๆ อาจมีลักษณะของสิ่งแวดล้อม       

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 
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  2.4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          

พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถติิทีร่ะดับ .05 อาจเนือ่งมาจากขึน้อยูค่วามถนัดของนักศกึษา

ในแต่ละรายวิชา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอาจ

ไม่ถนดัในรายวิชาทีม่กีารฝึกปฏบัิติ แต่จะถนดัในรายวชิาท่ีเป็น

ทฤษฎีมากกว่า ส่วนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า

อาจถนัดในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติมากกว่ารายวิชาที่เป็น

ทฤษฎี ซึ่งท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีผลต่อพฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษาได้ แมดด็อก (Maddox, 1963, อ้างถึง

ในชลิศา รัตรสาร, 2549) ได้กล่าวว่าผลการเรียนไม่ได้ขึ้น           

อยู่กับความสามารถของบุคคลเท่าน้ัน แต่ต้องข้ึนอยู ่กับ         

ความถนัดและวธิกีารเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพด้วย รวมทัง้มนีสิยั

ในการเรียนด ีมคีวามสนใจในการเรยีนเป็นส่วนใหญ่ (Lingren, 

1969, อ้างถึงในชลิศา รัตรสาร, 2549) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ       

อรพิณ ศิริสัมพันธ์ และภัทรพล มหาขันธ์ (2554, บทคัดย่อ) 

ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า 

พฤติกรรม การเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกต่างกัน 

 3. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปฏสิมัพนัธ์ของ

อาจารย์กับนักศึกษา และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา พบว่า ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษา และ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีความสัมพันธ์

กันในเชิงบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานในข้อ 2 อาจเนือ่งมาจาก

คณะ ครุศาสตร์มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีที่มีจ�านวน

สาขาวิชาค่อนข้างมาก ท�าให้ต้องมีการเปิดรายวิชาเพื่อให้

สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนเพ่ือให้ครบตาม

หลักสตูรครศุาสตรบณัฑติ ซึง่ท�าให้คณาจารย์ในคณะครศุาสตร์

ต้องมีภาระงานสอนท่ีเพิม่ขึน้ตามด้วย ซึง่สิง่เหล่านีจ้งึส่งผลต่อ

ความสมัพนัธ์ระหว่างปฏิสมัพนัธ์ของอาจารย์กบันกัศกึษาและ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในการแสดงพฤติกรรม

ต่อกนัน้ัน มผีลต่อพฤตกิรรมของแต่ละฝ่ายโดยได้รบัอทิธพิลซึง่

กันและกัน และการแสดงพฤติกรรมที่มีต่อกันจะส่งผลต่อการ

จูงใจหรือความเบื่อหน่ายในการเรียนของผู้เรียนได้ (ทัศนีย์ 

ประธาน, 2548, น. 6) ดังน้ันการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษาจะเป็นพื้นฐานอันส�าคัญที่จะก่อให้เกิด

การเรยีนรู้ มทัีศนคตท่ีิดต่ีอการเรยีนมีประสิทธิภาพในการเรยีน

การสอนและส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนท่ีดีข้ึน (วิจิตร              

ศรีสอ้าน, 2518) ซ่ึงสอดคล้องกับทัศนา  ทองภักดี (2553)       

ได ้ท�าการวิจัยความสัมพันธ ์ระหว ่างประสบการณ์ใน

มหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

อาจารย์กบันสิติมคีวามสัมพนัธ์กนัทางบวก ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  จากผลการวิจัยในครั้งนี้อาจสรุปได้ว่าเป็นข้อเสนอ

แนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคณาจารย์และ

นักศึกษาในสถานศึกษา และเพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ ดังนี้ 

  1.1 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาด้านการเข้าชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น           

ผู้สอนและคณาจารย์ควรเพิ่มเทคนิคการสอนที่ดึงดูดใจหรือ

กระตุ้นให้นักศึกษามีความรู้สึกอยากมาเรียนตรงเวลาและมา

เรยีนเป็นประจ�า ซึง่ผลทีไ่ด้อาจส่งผลให้นกัศกึษามลีกัษณะนสิยั

เป็นคนตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เมื่อเป็นครูใน

อนาคตได้ 

  1.2 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาด้านการมาขอรับค�าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหานอก

ห้องเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้สอนและคณาจารย์

อาจมีการแจ้งวันเวลา สถานที่ให้ชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาทราบ

และสามารถมาขอรับค�าปรึกษาเก่ียวกับเนื้อหาการเรียนที่ยัง 

ไม่เข้าใจได้ รวมทั้งมีรูปแบบการมอบหมายที่กระตุ ้นให้

นักศึกษามีการค้นคว้าหาความรู ้ด้วยตนเองด้วยการอ่าน

หนังสือก่อนท�างานส่งทุกครั้ง และอ่านหนังสือก่อนเข้า

ห้องเรียนเป็นประจ�า 

  1.3 ผลการวจิยัพบว่า ปฏสิมัพนัธ์ของอาจารย์กบั

นักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับ

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  กล้าซักถามในระหว่างเรียนเม่ือไม่เข้าใจในเนื้อหาการ

เรียนได้ และท�าให้ผูส้อนได้พูดคุยกบันกัศกึษาได้อย่างทัว่ถงึ ซึง่

อาจส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษาดีขึ้นแล้ว

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาก็อาจจะดีขึ้นได้เช่นกัน 

 2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจ

มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างปฏสิมัพนัธ์ของอาจารย์กับนกัศกึษาได้ 

เช่น บุคลิกภาพของอาจารย์และบุคลิกภาพของนักศึกษา  

ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษา เป็นต้น 

  2.2 ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบและเทคนิคการ

สอนต่างๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาได้    

  2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่

เป ็นนักศึกษาคณะครุศาสตร ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หลาย ๆ ที่ เพื่อให้ได้            

ข้อสรุปทีช่ดัเจนว่าปฏสัิมพันธ์ของอาจารย์กบันกัศึกษามคีวาม

สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาเพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้อง

กับระบบการศึกษาไทยจะได้เห็นถึงความส�าคัญและใช้เป็น

ข้อมูลในการหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

กิตติกรรมประกำศ 
 รายงานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความช่วยเหลือ

ให้ค�าปรึกษาอย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ       

บุญจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ 

 ขอขอบพระคุณคณะผู ้ เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณา       

ตรวจสอบ ให้ค�าแนะน�า ปรับปรุง แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ใน           

การวิจัย  

 ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมาที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเป็นการ   

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์ 

องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานโปรแกรมวิชาในแต่ละหลักสูตรของคณะครุศาสตร์

และอาจารย์ผูป้ระสานงานในแต่ละห้องเรยีน รวมทัง้นกัศกึษา

ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เหนือสิ่งอื่นใด การสนับสนุนและก�าลังใจของบิดา 

มารดาและสมาชกิในครอบครวัทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นให้งานวจิยั

ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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  2.4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          

พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ�าแนกตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดับ .05 อาจเนือ่งมาจากขึน้อยูค่วามถนดัของนกัศกึษา

ในแต่ละรายวิชา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอาจ

ไม่ถนดัในรายวชิาท่ีมกีารฝึกปฏบัิต ิแต่จะถนดัในรายวชิาท่ีเป็น

ทฤษฎีมากกว่า ส่วนนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า

อาจถนัดในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติมากกว่ารายวิชาที่เป็น

ทฤษฎี ซึ่งท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีผลต่อพฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษาได้ แมดด็อก (Maddox, 1963, อ้างถึง

ในชลิศา รัตรสาร, 2549) ได้กล่าวว่าผลการเรียนไม่ได้ขึ้น           

อยู่กับความสามารถของบุคคลเท่านั้น แต่ต้องข้ึนอยู ่กับ         

ความถนดัและวธิกีารเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพด้วย รวมทัง้มนีสิยั

ในการเรยีนด ีมคีวามสนใจในการเรยีนเป็นส่วนใหญ่ (Lingren, 

1969, อ้างถึงในชลิศา รัตรสาร, 2549) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ       

อรพิณ ศิริสัมพันธ์ และภัทรพล มหาขันธ์ (2554, บทคัดย่อ) 

ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า 

พฤติกรรม การเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกต่างกัน 

 3. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปฏสิมัพนัธ์ของ

อาจารย์กับนักศึกษา และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา พบว่า ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษา และ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีความสัมพันธ์

กันในเชิงบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั .05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานในข้อ 2 อาจเนือ่งมาจาก

คณะ ครุศาสตร์มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีที่มีจ�านวน

สาขาวิชาค่อนข้างมาก ท�าให้ต้องมีการเปิดรายวิชาเพื่อให้

สอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาต้องเรียนเพื่อให้ครบตาม

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ ซึง่ท�าให้คณาจารย์ในคณะครศุาสตร์

ต้องมภีาระงานสอนท่ีเพิม่ขึน้ตามด้วย ซึง่สิง่เหล่านีจ้งึส่งผลต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสมัพนัธ์ของอาจารย์กบันกัศกึษาและ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในการแสดงพฤติกรรม

ต่อกนัน้ัน มผีลต่อพฤตกิรรมของแต่ละฝ่ายโดยได้รบัอทิธพิลซึง่

กันและกัน และการแสดงพฤติกรรมที่มีต่อกันจะส่งผลต่อการ

จูงใจหรือความเบื่อหน่ายในการเรียนของผู้เรียนได้ (ทัศนีย์ 

ประธาน, 2548, น. 6) ดังน้ันการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษาจะเป็นพื้นฐานอันส�าคัญที่จะก่อให้เกิด

การเรยีนรู้ มทีศันคติทีดี่ต่อการเรยีนมีประสิทธิภาพในการเรยีน

การสอนและส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดี ข้ึน (วิจิตร              

ศรีสอ้าน, 2518) ซึ่งสอดคล้องกับทัศนา  ทองภักดี (2553)       

ได ้ท�าการวิ จัยความสัมพันธ ์ระหว ่างประสบการณ์ใน

มหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

อาจารย์กบันสิติมคีวามสัมพนัธ์กนัทางบวก ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  จากผลการวิจัยในครั้งนี้อาจสรุปได้ว่าเป็นข้อเสนอ

แนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคณาจารย์และ

นักศึกษาในสถานศึกษา และเพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ ดังนี้ 

  1.1 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาด้านการเข้าชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น           

ผู้สอนและคณาจารย์ควรเพิ่มเทคนิคการสอนที่ดึงดูดใจหรือ

กระตุ้นให้นักศึกษามีความรู้สึกอยากมาเรียนตรงเวลาและมา

เรยีนเป็นประจ�า ซึง่ผลทีไ่ด้อาจส่งผลให้นักศึกษามลีกัษณะนสิยั

เป็นคนตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เมื่อเป็นครูใน

อนาคตได้ 

  1.2 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาด้านการมาขอรับค�าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหานอก

ห้องเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้สอนและคณาจารย์

อาจมีการแจ้งวันเวลา สถานที่ให้ชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาทราบ

และสามารถมาขอรับค�าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนที่ยัง 

ไม่เข้าใจได้ รวมทั้งมีรูปแบบการมอบหมายที่กระตุ ้นให้

นักศึกษามีการค้นคว้าหาความรู ้ด้วยตนเองด้วยการอ่าน

หนังสือก่อนท�างานส่งทุกคร้ัง และอ่านหนังสือก่อนเข้า

ห้องเรียนเป็นประจ�า 

  1.3 ผลการวจิยัพบว่า ปฏสิมัพนัธ์ของอาจารย์กบั

นักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับ

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  กล้าซักถามในระหว่างเรียนเม่ือไม่เข้าใจในเนื้อหาการ

เรียนได้ และท�าให้ผูส้อนได้พูดคุยกบันกัศึกษาได้อย่างท่ัวถึง ซึง่

อาจส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษาดีขึ้นแล้ว

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาก็อาจจะดีขึ้นได้เช่นกัน 

 2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจ

มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างปฏสิมัพนัธ์ของอาจารย์กับนกัศกึษาได้ 

เช่น บุคลิกภาพของอาจารย์และบุคลิกภาพของนักศึกษา  

ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษา เป็นต้น 

  2.2 ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบและเทคนิคการ

สอนต่างๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาได้    

  2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่

เป ็นนักศึกษาคณะครุศาสตร ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หลาย ๆ ที่ เพื่อให้ได้            

ข้อสรปุทีช่ดัเจนว่าปฏสิมัพนัธ์ของอาจารย์กบันกัศกึษามคีวาม

สัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาเพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้อง

กับระบบการศึกษาไทยจะได้เห็นถึงความส�าคัญและใช้เป็น

ข้อมูลในการหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

กิตติกรรมประกำศ 
 รายงานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความช่วยเหลือ

ให้ค�าปรึกษาอย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ       

บุญจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ 

 ขอขอบพระคุณคณะผู ้ เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณา       

ตรวจสอบ ให้ค�าแนะน�า ปรับปรุง แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ใน           

การวิจัย  

 ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมาที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเป็นการ   

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์ 

องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม 

 นอกจากน้ี ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานโปรแกรมวิชาในแต่ละหลักสูตรของคณะครุศาสตร์

และอาจารย์ผู้ประสานงานในแต่ละห้องเรยีน รวมทัง้นกัศกึษา

ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เหนือสิ่งอื่นใด การสนับสนุนและก�าลังใจของบิดา 

มารดาและสมาชกิในครอบครวัทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นให้งานวจิยั

ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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