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บทคัดยอ  
การวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธเปรียบเทียบ โดยอาศัยกรอบแนวคิดพื้นฐานจากรูปแบบ

ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม เพื่อศึกษาพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โดยมีวัตถุประสงค ไดแก เพื ่อบงชี ้ตัวทำนายที ่สำคัญและปริมาณการทำนายของจิตลักษณะและ

สถานการณที่เกี ่ยวของกับพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ คือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 658 คน สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ใชเครื่องมือวัด

แบบมาตรประเมินรวมคาตัวแปร จำนวน 11 แบบวัด แบบวัดทุกชุดผานการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรสิ ่งแวดลอมรอบขาง มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญกับ

พฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน (r= 0.920, p<.01) และผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ 

พบวา ปจจัยดานจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ สามารถทำนายพฤติกรรม

เตรียมตัวกอนเรียนออนไลนในกลุมรวม โดยทำนายได 36.80% ตัวทำนายที่สำคัญที่สุดคือ ความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลน และยังพบกลุมเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียน

ออนไลนนอยไดแก กลุมนักศึกษาเพศหญิงที่มีเกรดเฉลี่ยสูงและเรียนในสาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

และบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยนี้ ไดชี้แนะถึงแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน เพื่อ

สนับสนุนใหการเรียนออนไลนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถใชผลการวิจัยนี้เปน

พื้นฐานตอการศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลนในอนาคตได 
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Abstract  
This study is a comparative study by using the interactionism model. It aims to 

identify significant indicators and predicting volume of psychological states and situational 

factors related to online learning preparation behaviors. The study’s sampling group is 658 

undergraduate students, selected by a multi-stage sampling. The study found that 

situational factors are positively and significantly to online learning preparation behaviors 

(r = 0.638, p<.01). The multiple regression analysis found that psychological traits, 

situations, and situational factors can predict online learning preparation behaviors of the 

sampling group by 36.80 %; the best predicting factor is an ability to control online learning 

behaviors. The high-risk groups include undergraduate female students, high-grade 

undergraduate students, and undergraduate students from Humanities Faculty, Sociology 

Faculty, and Business Management Faculty. The study suggests a guideline for online 

learning preparation in order to support the effective online learning and using the results 

of this study for other behavior studies in the area of online learning in the future.   
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บทนำ  
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นักศึกษา

สามารถเขาถึงเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไดงายขึ้น สงผลใหการศึกษาของประเทศไทยเกิดการปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหกาวทันตอความตองการในการเรียนรูที่มีความหลากหลาย การเรียนการสอน

แบบออนไลน (Online Learning) จึงไดเขามามีบทบาทตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่

สอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน และการศึกษาแบบไรพรมแดน รวมทั้งการขยายโอกาสใหกับผูเรยีนเลือก

เรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา 

  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเปนวงกวางทำใหมหาวิทยาลัยตอง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปนการสอนออนไลนเต็มรูปแบบ เพื่อลดความแออัดของจำนวน

นักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งสงผลกระทบตอการปรับตัวและการเรียนรูของนักศึกษา ขอดีของการเรียน

ออนไลนที่เกิดขึ้น เชน อยูที่ไหนก็เรียนไดแตตองมีอินเทอรเน็ต ลดภาระคาใชจายไมตองเดินทาง สามารถ

กลับมาเรียนซ้ำเรียนชดเชยได เพราะทุกโปรแกรมออนไลนสามารถบันทึกระหวางเรียนไวได สามารถเชิญ

วิทยากรไดโดยสะดวกและทำใหการเรียนมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น การสนับสนุนระหวางเรียนคลองตัว 

อาจารยและนักศึกษาสามารถนำเสนอได นักศึกษาสามารถถามคำถามไดตลอด ชวยเพิ่มความกลาและ

มั่นใจไดการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เพราะไมตองแสดงตัวตน สวนขอเสียของการเรียนออนไลนที่พบ

บอย เชน นักศึกษาไมมีความพรอมตอการเรียนออนไลน ตองเนนย้ำใหนักศึกษาเปดกลองตลอดเวลา เพื่อ

ทำใหอาจารยสามารถสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนออนไลนได นอกจากนี้การพัฒนาความสัมพันธ การ

แลกเปล่ียนประสบการณกับอาจารยและเพื่อนๆ ทำไดยากกวา การตรวจสอบความสงสัยและความเขาใจ

ของนักศึกษาทำไดยากกวาในหองเรียนที่สามารถควบคุมไดละเอียดกวา สำหรับการสรางแรงจูงใจ

ทางการเรียน (Motivation) ในหองเรียนปกติทำไดดีกวา เพราะเปนการเผชิญหนากันทำใหเห็นสภาพ

ความพรอมหรือไมพรอมของนักศึกษาแตละคนไดละเอียด 

  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โดยใชการวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร ที่การบูรณาการองคความรูดานสาเหตุทางจิตใจของ

พฤติกรรมของบุคคลเขากับองคความรูเกี่ยวกับสาเหตุดานสถานการณที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล 

เพื่ออธิบายสาเหตุของพฤติกรรม ทำความเขาใจพฤติกรรม พยากรณพฤติกรรม ควบคุมพฤติกรรม อีกทั้ง

สามารถระบุกลุมเสี่ยง สรางปจจัยปกปอง สรางปจจัยเกื้อหนุน สนับสนุนพฤติกรรมนั้น หรือ ขัดขวางนั้น 

หรือ ปองกันพฤติกรรมนั้น ๆ 

  ผูวิจัยเลือกใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) เปนกรอบแนวคิดหลัก

ในการประมวลเอกสาร ประยุกตนำเอาทฤษฎี และการประมวลผลการวิจัยความสัมพันธระหวางตัวแปร
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อิสระกับตัวแปรตามอยางเปนระบบ เพื่อนำไปสูศึกษาสาเหตุใหครอบคลุมปจจัยทั้งภายในและภายนอก 

และยังเชื่อวาการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล เกิดจากสาเหตุสำคัญ 4 ประการ ไดแก 1) สาเหตุดาน

สถานการณ (Situational Factors) 2) สาเหตุดานจิตลักษณะเดิม (Psychological Traits) 3) สาเหตุ

รวมจากปฏิสัมพันธของสถานการณและจิตลักษณะเดิมที่บุคคลกำลังเผชิญ (Mechanical Interaction) 

และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมบุคคล และ 4) สาเหตุดานจิตลักษณะตามสถานการณ (Psychological 

States) หรือปฏิสัมพันธภายในตน (Organismic Interaction) (Endler & Magnusson, 1976; Walsh, 

Craik, & Price, 2000; Tett & Burnett, 2003) ผลการวิจัยจะทำใหทราบแนวทางการพัฒนาอันจะเปน

การประโยชนตอแวดวงวิชาการและประโยชนในการอางอิงตอไป อีกทั้งยังกระตุนใหกลุมคนที่เกีย่วของได

ตระหนักถึงปญหาและความรวมมือกันที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเรียน

ออนไลนใหเหมาะสมตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพื ่อบงชี ้ตัวทำนายที ่สำคัญและปริมาณการทำนายของจิตลักษณะและสถานการณที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 2) เพื่อระบุกลุมเส่ียงและแสวงหาปจจัยปกปอง 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
การวิจัยนี ้ใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) ของ Magnusson & 

Endler (1977) เพื่อคนหาปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยแบงเปน 4 

ด านสำคัญคือ 1) สาเหตุด านสถานการณ (Situational Factors) 2) สาเหตุด านจ ิตล ักษณะเดิม 

(Psychological Traits) 3) สาเหตุรวมจากปฏิสัมพันธ ของสถานการณและจิตลักษณะเดิมที่บุคคลกำลัง

เผชิญ และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมบุคคล (Mechanical Interaction) และ 4) สาเหตุดานจิตลักษณะตาม

สถานการณ (Psychological States) หรือปฏิสัมพันธภายในตน (Organismic Interaction) ซึ่งนำมาใช

ในการกำหนดกรอบตัวแปรและความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิจัยนี้ 

  พฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน: ตัวแปร ความหมาย และวธิีวัด 

  การเตรียมตัวเรียน (Preparation for Study) เปนองคประกอบที่สำคัญที่กอใหเกิดพฤติกรรม

การเรียนออนไลนที ่เหมาะสม (Suwannatthachote, 2011) นอกจากนี ้ Suparan, K. (2020) ระบุ

ความหมายการเตรียมตัวกอนเรียน หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถรับรูถึงความรูสึกที่อยากจะแสวงหา

ความรู หรือจิตที่พรอมรับตอการเรียนรูที่จะเกิดขึ้น การมีเปาหมายของการเรียน ผูเรียนสามารถทราบถึง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การแสดงผังความคิดของการเรียนรูไวลวงหนา และการประเมินความรูเบื้องตน
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ของตนเองกอนการเรียน สวน Terry Anderson (2008) กลาวถึงองคประกอบของการเรียนรูออนไลนที่มี

ประสิทธิภาพ กลาววา กอนการเรียนออนไลนผูเรียนตองมีเปาหมายของการเรียนออนไลน โดยสรางการ

เชื่อมโยงของเนื้อหาและวิชาที่จะเรียนออนไลนออกมาเปนภาพใหญ เพื่อสรางแรงกระตุนทางการเรียน

ดวยตนเอง ทำใหผูเรียนอยากเรียน มีการแสดงแผนผังที่สามารถเชื่อมโยงความรูที่เมื่อเรียนแลวจะนำ

ความรูไปใชตอได และจำเปนตองประเมินความรูตนเองกอนเรียน เพื่อทบทวนเนื้อหาที่ผานมาวาเพียงพอ

ตอการเรียนออนไลนตอหรือไม สอดคลองกับ Edward L. Thorndike (1898) อธิบายกฎแหงความพรอม 

(Law of Readiness) กลาวคือ เมื่อบุคคลพรอมที่จะกระทำแลวไดทำ เขายอมเกิดความพอใจ เมื่อบุคคล

พรอมจะกระทำแลวไมไดทำ เขายอมเกิดความไมพอใจ และเมื่อบุคคลไมพรอมที่จะกระทำ แตตองกระทำ 

เขายอมเกิดความไมพอใจ จากหลักการดังกลาวจะเนนเรื่องความพรอมทั้งทางกายและทางจิตใจดวย 

งานวิจัยไทยที ่ใหความหมายของการเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน ไดแก Sakiatet, N. (2019) ให

ความหมาย การเตรียมตัวเรียนออนไลน หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงออกถึงความสนใจเอาใจใสตอการ

เรียนออนไลน หรือนักศึกษาแสดงออกถึงความพรอมที่จะเรียนออนไลน นอกจากนี้ Boonphakdee, P. 

(2020) ใหความหมาย การเตรียมตัวกอนเรยีนออนไลน หมายถึง การจัดเตรียมตนเองใหพรอมสำหรับการ

เรียนทางออนไลน เพื่อจัดการระบบการเรียนรูของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ หรือความพรอมที่นักศึกษา

ไดจัดเตรียมทั้งดานรางกาย จิตใจ สภาพแวดลอม เวลาที่เหมาะสม เพื่อประโยชนที่จะนำนักศึกษาเขาสู

โลกแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  พฤติกรรมเตร ียมตัวก อนเร ียนออนไลน (Online Learning Preparation Behaviors) ใน

งานวิจัยนี้ หมายถึง การกระทำของนักศึกษาที่แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความพรอมที่จะเรียนออนไลน 

หรือ การปฏิบัติตัวของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนไดอยางเหมาะสม เชน การทบทวนความรูกอนเริ่มเรียน 

กระบวนการศึกษาหาความรูกอนการเรียนออนไลน การเตรียมคำถามลวงหนา การเตรียมอุปกรณให

พรอมตอการเรียนออนไลน การมีใจเปดรับพรอมเรียนรู การจดโนตชวยจำ การสงการบาน ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากผูสอน สงงานตามกำหนดเวลา การเตรียมตัวจัดสรรเวลาในการเรียนออนไลน การรูจักใช

เวลาอยางมีประสิทธิภาพ การกำหนดเปาหมายเพื่อการเรียนรู แรงจูงใจในการเรียน เปนตน ประกอบดวย 

3 ดาน ไดแก 1) ความพรอมที่จะเรียนรู 2) การมีจิตเขมแข็งทีพ่รอมจะเรียน และ 3) มีความทาทาย ภูมิใจ 

มีแรงบันดาลใจ เปนแบบวัดที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย มีจำนวน 16 ขอ โดยใหนักศึกษาตอบแบบวัดประเภท

ประเมินรวมคา (Summated Rating Method) มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  
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  กลุมตัวแปรสถานการณกับพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน 

  สภาพแวดลอมรอบตัวบุคคลเชน บุคคลรอบขาง หรือเหตุการณทั้งในอดีตและปจจุบัน เปนปจจัย

หนึ่งที่มีความสำคัญตอความคิดและการกระทำของบุคคล ซึ่งอาจสงเสริมหรือขัดขวางตอพฤติกรรมที่พึง

ปรารถนา (Panthumnanawin, 2015) ในการศึกษานี้กลุมตัวแปรสถานการณประกอบไปดวย 3 ตัวแปร ดังนี้ 

 สิ่งแวดลอมรอบขาง หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวนักศึกษาที่มีความเกี่ยวของกับการเรียนออนไลน 

ทั้งที่เปนรูปธรรม (จับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (จับตองไมไดและมองไมเห็น) ประกอบดวย 2 ดาน 

ไดแก 1) ลักษณะที่อยูอาศัย และ 2) สังคมรอบขาง มีผลการศึกษาพบวา สิ่งแวดลอมรอบขางมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมที ่เกี ่ยวของกับการเรียน เชน พฤติกรรมการเรียนรู  (Kaewpaitoon & Prombut, 1997) 

พฤติกรรมดานจิตสาธารณะ (Ruckbumrung, 2020) พฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู (Boujunaut, 2016) เปนตน 

การวิจัยนี้จึงคาดวานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสิ่งแวดลอมรอบขางมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเตรียมตัว

กอนเรียนออนไลนมากกวา นักศึกษาที่มีส่ิงแวดลอมรอบขางนอย แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย มีจำนวน 12 ขอ 

โดยใหนักศึกษาตอบแบบวัดประเภทประเมินรวมคา (Summated Rating Method) มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก 

“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  

 การสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธระหวางครอบครัวของนักศึกษากับนักศึกษา

ในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง โดยที่ครอบครัวเปนผูใหการสนับสนุนทางดานการเรียนออนไลนของ

นักศึกษา ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ดานการเรียน 2) ดานขอมูลขาวสาร และ 3) ดานวัสดุอุปกรณ มี

ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน เชน 

พฤติกรรมมุงมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Boualar, 2018) พฤติกรรมการเตรียมความ

พรอมเพื่อเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา (Chanfong, 2006) การเตรียมความพรอมในการสอบ GAT-PAT 

(Yokchoo, 2010) เปนตน การวิจัยนี้จึงคาดวานักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่ไดรับการสนับสนุนจาก

ครอบครัว มาก เปนผูที ่มีพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนมากกวา นักศึกษาที่ไดรับการ

สนับสนุนจากครอบครัวนอย แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย มีจำนวน 12 ขอ โดยใหนักศึกษาตอบแบบวัดประเภท

ประเมินรวมคา (Summated Rating Method) มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

 สถานการณในชีวิตประจำวัน หมายถึง การรับรูขอมูลขาวสารในชีวิตประจำวัน การอัพเดท

สถานการณตางๆ ของสังคม การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ประกอบดวย 2 ดาน ไดแก 1) การรับรู

สถานการณ และ 2) ปรับตัวใหเขากับสถานการณ มีผลการศึกษาพบวา สถานการณในชีวิตประจำวันมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน เชน พฤติกรรมการปรับตัวในสถานการณวิกฤตของ

ชีวิต (Thongborisut & Suyajai, 2015) พฤติกรรมการเปดรับสื ่อออนไลน (Ponon & Chaisuwan, 

2018) พฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษา (Chairak, 2013) เปนตนการวิจัยนี้จึงคาดวานักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีที่มีสถานการณในชีวิตประจำวันมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน

มากกวา นักศึกษาที่มีสถานการณในชีวิตประจำวันนอย แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย มีจำนวน 14 ขอ โดย

ใหนักศึกษาตอบแบบวัดประเภทประเมินรวมคา (Summated Rating Method) มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก 

“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

  กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน 

  จิตลักษณะเดิมเปนลักษณะทางจิตใจที่ตดิตัวบุคคลมาจากประสบการณที่ไดรบัจากปฏิสัมพันธใน

ครอบครัวและสถานศึกษา มีลักษณะคงที่ไมอยู ภายใตอิทธิพลของสถานการณปจจุบัน (Endler & 

Magnusson, 1976) ซึ่งในการศึกษานี้กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิมประกอบไปดวย 4 ตัวแปร ดังนี้ 

 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติสิ่งใดใหประสบความสำเร็จ มีความพยายาม

และอดทนต ออ ุปสรรคต างๆไม ว าจะมากมายเพ ียงใด เพ ื ่อให บรรล ุซ ึ ่ ง เป าหมายท ี ่ต ั ้ งใจไว 

Panthumnanawin, D. (2015) ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ความสำเร็จเกิดจากตนเอง 2) เมื่อมี

อุปสรรค รูจักวางแผนขจัดอุปสรรค 3) วางแผนเพิ่มปจจัยเอื้ออำนวย และ 4) รูจักคาดการณวาจะสำเร็จ

หรือลมเหลว มีผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกีย่วของกบัการเรยีน 

เช น พฤต ิกรรมม ุ  งม ั ่นในการเร ียน (Boualar, 2018) พฤต ิกรรมตามหล ักเศรษฐก ิจพอเพ ียง 

(Wiroatwitaya, 2008) พฤต ิกรรมการหาความร ู  เพ ิ ่ ม เต ิมในข  าราชการตำรวจ (Pinpradit & 

Barlthaisong, 2003) เปนตน การวิจัยนี้จึงคาดวานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก 

เปนผูที่มีพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนมากกวา นักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นอย แบบวัด

นี ้ประกอบดวยขอคำถามที ่ผ ู ว ิจ ัยปรับปรุงจากแบบวัดของ Panthumnanawin, D. (2015) และ 

Sakdapat, N. (2018) ม ีจำนวน 14 ข อ โดยให น ักศ ึกษาตอบแบบว ัดประเภทประเม ินรวมคา 

(Summated Rating Method) มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

 นิสัยเดิมทางวิชาการ หมายถึง เปนการรายงานการกระทำในอดีตทางวิชาการที่มักเกิดซ้ำ ๆ จน

อาจกลายเปนความเคยชินหรือนิสัยประจำตัว (Panthumnanawin, 2015) การที่บุคคลมีนิสัยเดิมของ

ความเปนนักวิชาการ บุคคลเหลานี้มักมีลักษณะของผูที่ชอบใชความคิดไตรตรอง วิเคราะหเพื่อหาคำตอบ

หรือแกไขปญหา การประพฤติปฏิบัติในอดีตที่เกี่ยวกับวิชาการ เชน การอาน การเขียน การทำรายงาน 

เปนตน ซึ่งแสดงถึงลักษณะนิสัยเดิมทางวิชาการ ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) การกระทำซ้ำ ๆ จน

กลายเปนนิสัย 2) ถาไมทำแลว จะรูสึกไมสบายใจ 3) ไมไดวางแผน ไมตระหนัก ไมไดควบคุม แตการ

กระทำเกิดอัตโนมัติ 4) ทำแลวพอใจ สบายใจ เพลิดเพลิน และ 5) เปนลักษณะประจำตัว มีผลการศึกษา

พบวา นิสัยเดิมทางวิชาการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน เชน ลักษณะนิสัยการ

เร ียนของนักเรียน (Moolsadang, 2007) พฤติกรรมการเรียน (Ratchasombat & Noinart, 2011)  
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พฤติกรรมใฝรูใฝดี (Panthumnanawin, 2008) เปนตน การวิจัยนี้จึงคาดวานักศึกษาระดับปริญญาตรทีี่มี

นิสัยเดิมทางวิชาการมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนมากกวา นักศึกษาที่มีนิสัย

เดิมทางวิชาการนอย แบบวัดนี้ประกอบดวยขอคำถามที่ผู วิจัยปรับปรุงจากแบบวัดของ Sakdapat, 

(2018) มีจำนวน 14 ขอ โดยใหนักศึกษาตอบแบบวัดประเภทประเมินรวมคา (Summated Rating 

Method) มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

 ลักษณะมุงอนาคต หมายถึง เปนลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่สามารถจะคาดการณไกล  

เห ็นความสำคัญของสิ ่งท ี ่จะเก ิดข ึ ้นในอนาคต (Duanginta, 2006) ประกอบดวย 3 ดาน ได แก 

1) ความสามารถคาดการณไกล 2) ความเชื่อวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น อาจเกิดขึ้นกับตนเองได

เชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผูอื่น และ 3) สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีคุณคา หรือความสำคัญที่ไมลดลง มีผล

การศึกษาพบวา ลักษณะมุงอนาคตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน เชน พฤติกรรม

การเร ียนคณิตศาสตร (Jhermpun, 2002) พฤติกรรมพัฒนาตนเองดานการเรียน (Sirirak, 2012) 

พฤติกรรมการแสวงหาความรู ของนักเรียน (Charenmitkhun, 2009) เปนตน การวิจัยนี ้จึงคาดวา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน

มากกวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตนอย แบบวัดนี้ประกอบดวยขอคำถามที่ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบ

วัดของ Duanginta (2006) มีจำนวน 13 ขอ โดยใหนักศึกษาตอบแบบวัดประเภทประเมินรวมคา 

(Summated Rating Method) มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

 การควบคุมตน หมายถึง การบังคบตนเอง การปรับปรุงตนเอง หรือ การจัดระเบียบพฤติกรรม

บางอยางของตนเอง เพื่อเปาหมายของการจัดสรางพฤติกรรมใหมที่ปรารถนา เพิ่มปริมาณนั้น และ

อนุรักษพฤติกรรมที่ดีมีประโยชน ตลอดจนการลดหรือขจัดพฤติกรรมเดิมที่ไมนาปรารถนาใหหมดไปจาก

ตน (Duanginta, 2006) ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) สังเกตสาเหตุที่ทำใหสำเร็จตามเปาหมายแลว

สรางสาเหตุนั้นขึ้นมา 2) ทำพฤติกรรมทางบวกเพื่อขจดัพฤติกรรมทางลบ 3) สรางสถานการณชวยกระตุน

และอนุรักษพฤติกรรมที่นำไปสูเปาหมาย และ 4) เมื่อทำพฤติกรรมตามเปาหมายไดสำเร็จ ก็ใหรางวัล

ตนเอง เมื่อยังไมสำเร็จก็ยืดเวลาใหไดอีกเล็กนอย มีผลการศึกษาพบวา การควบคุมตนมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน เชน พฤติกรรมการเลนเกมออนไลนบนสมารตโฟนในประเทศไทย 

(Techaniyom, 2021) พฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียน (Numniem, 2003) เอกลักษณทาง

วิชาการของนักศึกษา (Sakdapat, 2018) เตรียมความพรอมในการสอบ GAT และ PAT (Yokchoo, 

2010) เปนตน การวิจัยนี้จึงคาดวานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีการควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรม

การเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนมากกวา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนนอย แบบวัดนี้ประกอบดวยขอคำถามที่
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ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบวัดของ Duanginta, (2006) มีจำนวน 15 ขอ โดยใหนักศึกษาตอบแบบวัดประเภท

ประเมินรวมคา (Summated Rating Method) มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

  กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณกับพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน 

จิตลักษณะตามสถานการณหรือการปฏิสัมพันธแบบในตน ซึ่งเปนลักษณะทางจิตของบุคคลที่เกิด

จากปฏิสัมพันธระหวางจิตลักษณะเดิมของบุคคลกับสถานการณปจจุบันที่บุคคลเผชิญอยู เปนจิตลักษณะที่ไว

ตอการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณหรือเปนจิตลักษณะที่อยูภายใตอิทธิพลของสถานการณ (Endler & 

Magnusson, 1976) ซึ่งในการศึกษานี้กลุมตัวแปรจติลักษณะตามสถานการณประกอบไปดวย 3 ตัวแปร ดังนี ้

ทัศนคติตอพฤติกรรมการเรียนออนไลน หมายถึง ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ และแนวโนมที่

จะแสดงออกของพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษา ที่เปนปฏิกิริยาโตตอบ โดยการประมาณคาวา

ชอบหรือไมชอบ ที่จะสงผลกระทบตอการตอบสนองของนักศึกษา ทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบ ซึ่งเกี่ยวของกับ

สถานการณในสภาวะแวดลอมของนักศึกษา ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ประเมินคา เห็นประโยชน

มาก หรือ มีโทษนอย 2) ความรูสึก พอใจมากในการเรียน หรือ ไมพอใจในการเรียน มีผลการศึกษาพบวา 

ทัศนคติตอพฤติกรรมการเรียนออนไลนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกี ่ยวของกับการเรียน เชน 

พฤติกรรมการเร ียนการสอนออนไลน ( Insoonti, 2020) พฤติกรรมฉลาดเลือกกินของนักเร ียน 

(Pichitanon, 2003) พฤติกรรมการทำงานอยางปลอดภัย (Sripornkem, 2004) พฤติกรรมการสนับสนุน

ทางสังคม (Panthumnanawin, 2004) เปนตน การวิจัยนี้จึงคาดวานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีทัศนคติ

ตอพฤติกรรมการเรียนออนไลนมาก เปนผู ที ่มีพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนมากกวา 

นักศึกษาที่ไดมีทัศนคติตอพฤติกรรมการเรียนออนไลนนอย แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย มีจำนวน 14 ขอ 

โดยใหนักศึกษาตอบแบบวัดประเภทประเมินรวมคา (Summated Rating Method) มีมาตรวัด 6 ระดับ 

จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

ทัศนคติตอวิชาที่เรียนออนไลน หมายถึง ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ และแนวโนมที่จะ

แสดงออกตอวิชาที่เรียนออนไลน ในพฤติกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษา ที่เปนปฏิกิริยาโตตอบตอ

วิชาที่เรียนออนไลนนั้นๆ โดยการประมาณคาวาชอบหรือไมชอบ ที่จะสงผลกระทบตอการตอบสนองของ

นักศึกษา ทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบ ซึ่งเกี่ยวของกับสถานการณในสภาวะแวดลอมของนักศึกษา ประกอบดวย 

3 ดาน ไดแก คือ 1) ประเมินคาความสำคัญของวิชา 2) พรอมกระทำ เปนความพรอมที่จะกระทำใหเกิด

คุณคาของการเรียนตอตนเอง และ 3) ความรูสึก เปนความรูสึกถึงคุณคาของผูสอน มีผลการศึกษาพบวา 

ทัศนคติตอวิชาที่เรียนออนไลนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน เชน พฤติกรรมการ

ทำงานอยางอุทิศตน (Thummahorn, 2004) พฤติกรรมการทำงานอยางมีจริยธรรม (Chalanukorn, 

2009) พฤติกรรมการใชส่ือออนไลนในการเรยีน (Kaeosanit, 2018) เปนตน การวิจัยนี้จึงคาดวานักศึกษา
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ระดับปริญญาตรีที่มีทัศนคติตอวิชาที่เรียนออนไลนมาก เปนผูที ่มีพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียน

ออนไลนมากกวา นักศึกษาที่ไดมีทัศนคติตอวิชาที ่เรียนออนไลนนอย แบบวัดนี้สรางขึ ้นโดยผูวิจัย 

มีจำนวน 14 ขอ โดยใหนักศึกษาตอบแบบวัดประเภทประเมินรวมคา (Summated Rating Method)  

มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลน หมายถึง ความเชื่อของนักศึกษาที่มีตอ

พฤติกรรมการเรียนออนไลนและความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลนใหเปนไปอยางที่

ตั้งใจไว เชน ถานักศึกษามีความเชื่อวาสามารถกระทำพฤติกรรมการเรียนออนไลนไดอยางเหมาะสม 

ก็จะตองควบคุมสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนออนไลนไดอยางเหมาะสม ผลที่ไดก็จะออกมาอยาง

เหมาะสมที่ตั้งใจไว แตถานักศึกษามีความเชื่อวาการกระทำพฤติกรรมการเรียนออนไลนอยางเหมาะสมทำ

ไดยาก ก็จะไมสามารถควบคุมหรือรับรูสาเหตุและผลของพฤติกรรมการเรียนออนไลนได แนวโนมที่

นักศึกษาจะแสดงพฤติกรรมการเรียนออนไลนอยางเหมาะสมก็จะลดลง เปนตน ประกอบดวย 2 ดาน 

ไดแก 1) ควบคุมพฤติกรรมการเรียน และ 2) หลีกเลี ่ยงพฤติกรรมการเรียน มีผลการศึกษาพบวา 

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการ

เรียน เชน พฤติกรรมการเรยีนออนไลน (Limrattanamongkon & Vichenpanya, 2013) พฤติกรรมการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย (Sukin, 2008) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอาย (Sirited & 

Thammaseeha, 2019) เปนตน การวิจัยนี้จึงคาดวานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนมากกวา 

นักศึกษาที่ไดมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลนนอย แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย 

มีจำนวน 12 ขอ โดยใหนักศึกษาตอบแบบวัดประเภทประเมินรวมคา (Summated Rating Method) 

มีมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

  ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง หมายถึง การสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา ไดแก เพศ อายุ 

คณะที่ศึกษา ชั ้นปที ่ศึกษา เกรดเฉล่ียรวม จำนวนพี่นอง การพักอาศัย ชองทางการเรียนออนไลน 

ความตองการทางการเรียน การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา และความพรอมของการเรียน

ออนไลน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

   จากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Magnusson & Endler, 1977) และการประมวลเอกสาร

สามารถนำมาสรางกรอบแนวคิด โดยมีตัวแปรดังภาพประกอบ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย (Conceptual Framework) 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

  จากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมและการประมวลเอกสารขางตน สามารถตั้งสมมุติฐานการ

วิจัยได 2 ประการ ไดแก 

  สมมุติฐานที่ 1 ตัวทำนายกลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณ จำนวน 7 ตัวแปร ไดแก แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ นิสัยเดิมทางวิชาการ ลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน สิ่งแวดลอมรอบขาง การสนับสนุนจาก

ครอบครัว และสถานการณในชีวิตประจำวัน รวมกับตัวทำนายกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ จำนวน 3 

ตัวแปร ไดแก ทัศนคติตอพฤติกรรมการเรียนออนไลน ทัศนคติตอวิชาที่เรียนออนไลน ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลน รวมทั้งสิ้น 10 ตัวแปร สามารถทำนายพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียน

ออนไลนไดมากกวาตัวทำนายจากกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงลำพังอยางนอย 5% 

  สมมุติฐานที่ 2 ตัวทำนายกลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณ จำนวน 7 ตัวแปร รวมกับตัว

ทำนายกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 10 ตัวแปร สามารถทำนายพฤติกรรม

เตรียมตัวกอนเรียนออนไลนไดตั้งแตรอยละ 40 ขึ้นไป 
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วิธีการวิจัย  
กลุมตัวอยาง การวิจัยนี้ไดทำการคัดเลือกตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี อายุตอง

มากกวา 18 ปขึ้นไป ในมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐและมหาวิทยาลัยกำกับของเอกชน ใชวิธีสุมตัวอยาง

แบบหลายข ั ้นตอน (Multi-Stage Quota Sampling Method) ด ังน ี ้  1) ส ุ มพ ื ้นท ี ่ต ั ้ งแบบชั ้นภ ูมิ  

(Stratified Random Sampling) 2 พื้นที่ ไดทำการสุมมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2 แหง และทำการ

สุมมหาวิทยาลัยในกำกับของเอกชน 2 แหง 2) ทำการสุมคณะในมหาวิทยาลัย แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

คณะทางดานวิทยาศาสตร และคณะทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและคณะทางดานบริหารธุรกิจ 3) ทำ

การสุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 4) จำนวนนักศึกษาเทากับ 

20 คน (4x2x4x20 = 640 คน) โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) เริ่มเก็บ

ขอมูลในภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูรอนของปการศึกษา 2563  

  การเก็บขอมูล ผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูล โดยขออนุญาตอาจารยผูสอน ประมาณ 1 ชั่วโมง 

สำหรับใหนักศึกษาตอบแบบวัด ซึ ่งกอนการตอบแบบวัด ผู ว ิจ ัยและผู ช วยเก็บขอมูล ไดอธิบาย

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการตอบ สิทธิผูตอบ การรักษาความลับขอมูล และเอกสารแสดงความยินยอม

ผูเขารวมโครงการวิจัย (Consent Form) เพื่อใหเปนไปตามนโยบายมาตรฐานการวิจัยจริยธรรมในมนุษย 

(National Policy and Ethical Guidelines for Human Research)  จ ึงเร ิ ่มดำเน ินการเก ็บข อมูล 

จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นผู วิจัยดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณในการตอบขอมูล ซึ่งการวิจัยนี้ไดกลุม

ตัวอยางที่ใชไดจริงจำนวน 658 คน 

จร ิยธรรมการว ิจ ัย งานว ิจ ัยน ี ้ผ านการร ับรองมาตรฐานทางจร ิยธรรมในคนเลขที่  

UTCCEC/Expedited005/2564  

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย งานวิจัยนี้ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชวัดตัวแปร รวมทั้งสิ้น 11 แบบ

วัด สำหรับงานวิจัยนี้ไดสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดมาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเตรียม

ตัวกอนเรียนออนไลน จำนวน 7 แบบวัด และปรับใชแบบวัดที่มีคุณภาพของนักวิจัยทานอื่นๆ ที่มีคาความ

เชื่อมั่นสูง จำนวน 4 แบบวัด ซึ่งเปนชุดแบบสอบถามปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเตรียม

ตัวกอนเรียนออนไลน เปนแบบวัดมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scales) โดยใหผู ตอบ

รายงานตนเอง (Self-report) แตละขอประกอบดวย มาตร 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

เกณฑการใหคะแนน ขอความทางบวก การใหคะแนนใหจาก 6 5 4 3 2 1 ตามลำดับจาก จริงที่สุด จริง 

คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย สำหรับขอความทางลบ เกณฑการใหคะแนนจะใหใน

ทิศทางกลับกัน แบบวัดทุกชุดผานการทดสอบกับกลุมทดลองที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Try Out) 

จำนวน 120 คน นำขอมูลที ่ได มาหาคาอำนาจจำแนกรายขอ (Item Discrimination) ด วยสถิติ 
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Independent Sample t-test ใชเทคนิค 27% (D'Agostino & Cureton, 1975) และนำมาวิเคราะห

หาคุณภาพรายขอ โดยใชสถิติ 2 ประเภท คือ 1) การวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกรายขอ (Item 

Discrimination) หรือ การคาหา t-ratio โดยการคำนวณคา t-ratio ขอที่ผานเกณฑคือตองไดคา t ตั้งแต 

2.00 ขึ้นไป และ 2) การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไมมีขอนั้น 

(r item total correlation) หรือ คา r ขอที่ผานเกณฑคือตองไดคา r ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป กรณีการหาคา

ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดที ่ไมมีขอนั ้นรวมอยู  (item-total 

correlation) ดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) คา 

r ที่ผานเกณฑ ควรมีคามากกวา 0.20 ขึ้นไป คุณภาพเครื่องมือในงานวิจัยนี้ใหความสำคัญกับคา t 

มากกวา คา r โดยใชเกณฑการคัดเลือกขอคือ คา t ≥ 2.00 และคา r ≥ 0.20  

  จากนั้นทำการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อหาความ

เที่ยงตรง (Construct Validity) (Bagozz, 1993; Western & Rosenthal, 2003) ใชเกณฑผาน 3 ใน 5 

เกณฑขึ้นไป และทำการวิเคราะหหาคาสถิติไค-สแควร (Chi-square Statistics) (Joreskog & Sorbom, 

1989) ควรมีคานอย ยิ่งเขาใกลคาที่เปน 0 ยิ่งดีและคา p-value ควรเปนคาที่ไมมีนัยสำคัญ ซึ่งจะแสดง

วาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และวิเคราะหหาคาเฉลี ่ยกำลังสองของความ

คลาดเคล ื ่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) (Browne & 

Cudeck, 1993) เปนคาที่แสดงความแตกตางตอ Degree of Freedom ซึ่งคา RMSEA ควรมีคานอยกวา 

0.05 ลงไป และวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) 

Bentler (1990) ซึ่งมีคาระหวาง 0 กับ 1 ยิ่งคา CFI เขาใกล 1.00 ยิ่งแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืน

กับขอมูลประจักษ ในงานวิจัยนี้จึงใชเกณฑตัดสินวาคา CFI ตองมีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป และวิเคราะหดัชนี

วัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (Tucker-Lewis Index: TLI) คายิ่งนอย

กวา 0.90 ยิ่งแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษมาก และวิเคราะหหาดัชนีคา

มาตรฐานของความแตกตางระหวางคาสัมประสิทธิ ์ท ี ่ส ังเกตไดก ับคาสัมประสิทธิ ์ท ี ่ถ ูกทำนาย 

(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) คายิ่งนอยกวา 0.08 ยิ่งแสดงวาโมเดลมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษมาก (Hu & Bentler, 1999)  

  เมื่อผานการพิสูจนขางตนแลว จะไดทำการหาคาความเชื่อมั่นของแตละแบบวัด (Reliability) 

ดวยวิธีสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาด (Cronbach’s Alpha Method) คาความเชื ่อมั ่นควรจะ

มากกวา 0.70 แตแบบวัดบุคคลในการวิจัย ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป ถือวาเปนที่ยอมรับ แสดงรายละเอียดใน

ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัย 

ช่ือตัวแปร 

จำนวน

ขอที่

เร่ิมตน 

จำนวน

ขอที่ใช

จริง  

 

พิสัยคา t 

 

พิสัยคา r คาความ

เช่ือมั่น 

(α) 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis) 

คา 𝑥𝑥2 df 
P-value 

(p>0.05) 

RMSEA 

(≤0.06) 

CFI  

(≥0.95) 

TLI 

(≥0.95) 

SRMR/WEME 

(≤0.08) 

1. แบบวัดพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน* 20 16 3.384 – 9.183 0.362 – 0.828 0.812 49.573 56 0.4751 0.044 0.992 0.994 0.049 

2. แบบวัดทัศนคติตอพฤตกิรรมการเรียนออนไลน* 15 14 2.487 – 7.389 0.362 – 0.714 0.693 53.864 48 0.4328 0.041 0.987 0.985 0.068 

3. แบบวัดทัศนคติตอวิชาที่เรียนออนไลน* 15 14 4.743 – 8.798 0.241 – 0.872 0.756 57.362 54 0.4734 0.043 0.976 0.998 0.087 

4. แบบวัดความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลน* 15 12 3.886 – 9.729 0.365 – 0.843 0.837 46.636 58 0.3573 0.045 0.986 0.997 0.073 

5. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 16 14 2.434 – 9.526 0.258 – 0.858 0.864 66.761 63 0.4631 0.046 0.984 0.992 0.083 

6. แบบวัดนิสัยเดิมทางวิชาการ 14 14 2.368 – 8.538 0.264 – 0.836 0.724 69.346 49 0.4563 0.058 0.994 0.987 0.076 

7. แบบวัดลักษณะมุงอนาคต 15 13 3.787 – 9.623 0.366 – 0.849 0.898 56.546 48 0.4536 0.044 0.997 0.993 0.084 

8. แบบวัดการควบคุมตน 15 15 3.489 – 8.732 0.233 – 0.836 0.794 62.358 58 0.3459 0.049 0.991 0.989 0.081 

9. แบบวัดส่ิงแวดลอมรอบขาง* 14 12 2.586 – 8.844 0.362 – 0.794 0.852 66.579 49 0.3674 0.053 0.984 0.988 0.076 

10. แบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัว* 14 12 3.531 – 9.532 0.213 – 0.878 0.749 77.364 67 0.4579 0.048 0.985 0.994 0.082 

11. แบบวัดสถานการณในชีวิตประจำวัน* 14 14 2.579 – 7.462 0.245 – 0.895 0.808 68.356 75 0.4736 0.047 0.975 0.996 0.085 

หมายเหตุ: * เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึนในการวิจัยนี้ ** ในการวิจัยนี้ใหความสำคัญกับคา t มากกวาคา r โดยเกณฑการคัดเลือกขอคือ คา t ≥ 2.00 และคา r ≥ 0.20 , CFA ใชเกณฑผาน 3 ใน 5 เกณฑ 

ข้ึนไปโดยเฉพาะเม่ือคา 𝑥𝑥2 ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้ ไดแก การวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation Analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใชเกณฑ

ระดับความสัมพันธ 3 ระดับ (Cohen, 1988) การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบรวม (Enter) และแบบเปนขั้น (Stepwise) โดยใชตัว

ทำนายหลายตัวในการทำนายตัวถูกทำนายทีละตัว ใชเกณฑเปอรเซ็นตทำนายความแตกตางที่ 5% (Cohen, 1977) สวนการวิเคราะหผลนอกเหนือสมมติฐาน ไดทำการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of Variance) เพื่อหากลุมเสี่ยงโดยถาพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ก็จะนำคาเฉล่ียมาเปรียบเทียบเปนรายคูดวย วิธีการของ Scheffe' ตอไป 
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ผลการวจิัย  
1) ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 ขอมูลลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ เก็บขอมูลไดทั้งสิ้น 674 คน คัดแบบวัดที่

ตอบเกี่ยวกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไดสมบูรณ เหลือเพียง 658 คน อายุโดยเฉลี่ย 20 ป เปนเพศ

หญิง 55.2% สวนใหญเรียนสาขาทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และบริหารธุรกิจ 53.8% สวน

ใหญอาศัยอยูกับบิดามารดา 63.1% นักศึกษาเกรดเฉลี่ย (GPAX) 3.02 สวนใหญการศึกษาของบิดาต่ำ

กวาปริญญาตรี 77.8% สวนใหญการศึกษาของมารดาต่ำกวาปริญญาตรี 58.8% สวนใหญนักศึกษาใช

โปรแกรมที่ใชในการเรียนออนไลนคือ WebEx, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet (ตามลำดับ)  

 2) ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 

  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ในกลุมรวม (N=658) พบวา 1) 

สิ ่งแวดลอมรอบขาง เปนคู ที ่มีคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธสูงสุดและมีความสัมพันธทางบวกอยาง 

มีนัยสำคัญกับพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน (r= 0.920, p<.01) สวนตัวแปรอื่นๆ มีคาอยู

ระหวาง 868. ถึง -0.691 2) กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิมจำนวน 4 ตัวแปรนั้น การควบคุมตน และ นิสัย

เดิมทางวิชา เปนคูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด (r= 0.890, p<.01) สวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางตัวแปรกลุมจิตลักษณะเดิมอื่นๆ มีคาอยูระหวาง 0.741 ถึง 0.052 3) กลุมตัวแปรสถานการณ

จำนวน 3 ตัวแปรนั้น สถานการณในชีวิตประจำวัน และ การสนับสนุนจากครอบครัว เปนคูที ่มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด (r= 0.617, p<.01) 4) กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร

นั้น ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลน และ ทัศนคติตอวิชาที่เรียนออนไลน เปนคู

ที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด (r= 0.872, p<.01) แสดงรายละเอียดในตาราง 2 

3) ผลการทำนายพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน โดยใชจิตลักษณะเดิม สถานการณ 

และจิตตามสถานการณเปนตัวทำนาย 

  ใช การวิเคราะหสถิต ิแบบถดถอยพหุค ูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั ้น (Enter and 

Stepwise) พบวา 1) ผลการวิเคราะหในกลุมรวม ตัวทำนายทั้ง 10 ตัวแปร ชุดที่ 5 (รวมทุกตัวแปร) 

สามารถทำนายพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน โดยทำนายได 36.8% โดยมีลำดับตัวทำนาย

สำคัญเรียกจากมากไปนอยคือ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลน สถานการณใน

ชีวิตประจำวัน การสนับสนุนจากครอบครัว การควบคุมตน ทัศนคติตอวิชาที่เรียนออนไลน และทัศนคติ

ตอพฤติกรรมการเรียนออนไลน ซึ่งมีคาเบตาตามลำดับคือ .46 .18 .13 .10 -.11 และ -.25 2) ผลการ

วิเคราะหในกลุมยอย 18 กลุมยอย ตัวทำนายทั้ง 10 ตัวแปร ชุดที่ 5 (รวมทุกตัวแปร) สามารถทำนาย

พฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนไดมากที่สุดคือ กลุมนักศึกษาที่มีความพรอมในการเรียนออนไลน 
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โดยทำนายได 47.4% โดยมีลำดับตัวทำนายสำคัญเรียกจากมากไปนอยคือ ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมการเรียนออนไลน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ส่ิงแวดลอมรอบขาง ทัศคติตอวิชาที่เรียนออนไลน และ

ทัศนคติตอพฤติกรรมการเรียนออนไลน ซึ่งมีคาเบตาตามลำดับคือ .84, .19, .14, -.29 และ -.37 3) 

สวนผลการวิเคราะหในกลุมยอย 17 กลุมยอย กลุมที่มีเปอรเซ็นตการทำนายใชเกณฑความแตกตาง

อยางนอย 5% (Cohen, 1977) ไดแก กลุมรวม กลุมเพศชาย กลุมอายุนอย กลุมอายุมาก กลุมสาขา

ทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและบริหารธุรกิจ กลุมเกรดเฉลี่ยต่ำ กลุมอาศัยอยูหอพัก กลุมอาศัย

อยูกับญาติ กลุมบิดาการศึกษาต่ำ กลุมมารดาการศึกษาต่ำ กลุมมารดาการศึกษาสูง และกลุมนักศึกษา

ไมมีความพรอมในการเรียนออนไลน แสดงรายละเอียดในตาราง 3 

4) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนตัวแปรกลุมจิตลักษณะเดิม 

กลุมสถานการณ จิตลักษณะตามสถานการณ และพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน ตาม

ลักษณะชีวสังคมภูมิหลังที่สำคัญ 

  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของตัวแปรกลุมสถานการณ จิตลักษณะเดิม จิต

ลักษณะตามสถานการณ และพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน ตามเพศ เกรดเฉลี่ย และสาขาที่

เรียน พบวา 1) คะแนนของพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ

สองทางระหวาง เพศ กับ เกรดเฉล่ีย และ เพศ กับ สาขา และ เกรดเฉล่ีย กับ สาขา 2) เมื่อเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe' มีคูที่แตกตางอยางมีนัยสำคัญ 3 คู ไดแก นักศึกษาเพศชาย

เกรดเฉล่ียต่ำมีพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนมากกวานักศึกษาเพศหญิงเกรดเฉล่ียสูง นอกจากนี้ 

นักศึกษาเพศชายที่เรียนสาขาทางดานวิทยาศาสตรมีพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนมากกวา

นักศึกษาเพศหญิงที่เรียนสาขาทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและบริหารธุรกิจ อีกทั้งนักศึกษาเกรด

เฉลี่ยต่ำที่เรียนในสาขาทางดานวิทยาศาสตรมีพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนมากกวานักศึกษา

เกรดเฉลี่ยสูงที่เรียนในสาขาทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและบริหารธุรกิจ แสดงรายละเอียดใน

ตาราง 4 และตาราง 5
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรตางๆ ในกลุมรวม (N=658) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: *p< .05, **p< .01  

ตัวแปร: 1: พฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน 2: แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  3: นิสัยเดิมทางวิชาการ 4: ลักษณะมุงอนาคต 5: การควบคุมตน 6: สิ่งแวดลอมรอบขาง 7: การสนบัสนุนจากครอบครัว 8: สถานการณในชีวิตประจำวัน  

9: ทัศนคติตอพฤติกรรมการเรียนออนไลน 10: ทัศนคติตอวิชาที่เรียนออนไลน 11. ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลน     

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 75.024 3.693 1 

2. 40.033 3.207 -.395** 1     

3. 50.240 3.717 -.236** .547** 1     

4. 51.763 4.702 .868** 0.052 0.057 1     

5. 51.052 5.016 -.126** .741** .890** .251** 1     

6. 56.033 3.117 .920** -.162** -.244** .918** -0.011 1     

7. 32.266 3.395 -.691** 0.045 .340** -.667** -0.018 -.757** 1     

8. 50.018 3.908 -.384** .174** .775** -.311** .556** -.409** .617** 1     

9. 39.625 3.302 -.161** .787** .136** .159** .442** 0.018 -.417** -.358** 1    

10. 41.901 1.993 -.201** .830** .720** .169** .911** -0.008 -.098* .439** .577** 1  

11. 48.804 1.265 -.375** .793** .547** -0.020 .693** -.177** -0.043 .245** .679** .872** 1 
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 ตารางที่ 3 ผลการทำนายพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน โดยใชจิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตตามสถานการณเปนตัวทำนาย 

หมายเหตุ: คาเบตาทุกตัวมีนัยสำคัญที่ .05 และ *มีเปอรเซ็นแตกตางตั้งแต 5.0% ข้ึนไป (*สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตรและบริหารธุรกิจ) 

ตัวทำนายที่ 1 คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ตัวทำนายที่ 4 คือ การควบคุมตน    ตัวทำนายที ่7 คือ สถานการณในชีวิตประจำวัน    ตัวทำนายที่ 10 ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมการเรียนออนไลน     

ตัวทำนายที่ 2 คือ นสิัยเดิมทางวิชาการ ตัวทำนายที่ 5 คือ สิ่งแวดลอมรอบขาง ตัวทำนายที่ 8 คือ ทศันคติตอพฤติกรรมการเรียนออนไลน 

ตัวทำนายที่ 3 คือ ลักษณะมุงอนาคต  ตัวทำนายที ่6 คือ การสนับสนุนจากครอบครัว ตัวทำนายที่ 9 คือ ทศัคติตอวิชาที่เรียนออนไลน  

กลุม จำนวน

คน 

ชุด 3) จิตลักษณะเดิมและสถานการณ (1-7) ชุด 4 จิตลักษณะตามสถานการณ (8-10) ชุด 5 รวมทุกตัวแปร (1-10)   % ทำนาย 

แตกตาง % ทำนาย ตัวทำนาย คาเบตา (Beta) % ทำนาย ตัวทำนาย คาเบตา (Beta) % ทำนาย ตัวทำนาย คาเบตา (Beta) 

กลุมรวม 

เพศชาย 

เพศหญิง 

อายุนอย 

อายุมาก 

สาขาวิทยาศาสตร 

สาขาสังคมศาสตร* 

เกรดเฉล่ียต่ำ 

เกรดเฉล่ียสูง 

อยูหอพัก 

อยูกับพอแม 

อยูกับญาติ 

บิดาการศึกษาต่ำ 

บิดาการศึกษาสูง 

มารดาการศึกษาต่ำ 

มารดาการศึกษาสูง 

มีความพรอม 

พรอมบางสวน 

ไมมีความพรอม 

658 

295 

363 

413 

245 

304 

354 

271 

321 

195 

415 

48 

397 

113 

300 

210 

226 

159 

272 

31.5 

30.8 

30.8 

32.8 

31.7 

37.3 

27.2 

30.8 

32.5 

33.3 

31.7 

37.5 

29.5 

30.8 

33.1 

30.2 

33.8 

30.7 

33.3  

7 6 1 5 2 4 

7 5 1 6 4 

7 6 5 1 5 4 

7 1 6 5 2 

7 5 6 1 4 

7 6 1 5 2 

7 5 6 4 1 

1 7 2 5 

1 7 5 6 

7 6 5 4 1 

6 7 5 4 3 

7 5 6 3 2 

7 1 5 6 2 

7 6 5 1 4 

7 1 6 5 2 

7 6 5 1 4 

3 7 5 1 6 

7 6 5 3 4 

5 7 3 6 4 

.28 .20 -.18 .18 .06 .06 

.24 .24 -.23 .19 .12 

.29 .20 .17 -.16 .09 

.29 .23 .21 .15 .14 

.26 .22 .20 11 .10 

.32 .27 .25 .14 .11 

.25 .22 .14 .11 11 

-.42 .36 .26 .23 

-.36 .28 .27 .19 

.26 .22 .17 .11 -.07 

.26 .19 .19 .18 -.17 

.25 .23 .20 -.14 .12 

.32 -.19 .18 .13 .12 

.27 .19 .16 -.14 .13 

.29 -.24 .22 .18 .15 

.27 .20 .15 -.14 .13 

-.27 .26 .23 .19 .18 

.31 .22 .10 -.10 .10 

.26 .24 -.22 .19 .12 

 26.9 

34.3 

24.0 

26.0 

30.5 

26.5 

27.4 

21.0 

17.7 

31.2 

16.8 

39.0 

27.0 

24.5 

34.5 

23.4 

37.0 

24.1 

29.7 

10 9 

10 9 

10 9 8 

10 9 

10 9 8 

10 9 

10 9 

10 9 

10 9 

10 9 8 

10 9  

10 9 8 

10 9 

10 9  

10 9 

10 9 

10 9 

10 9 8 

10 9 

.73 -.25 

.83 -.30 

.64 -.26 .10 

.76 -.30 

.66 -.22 .12 

.74 -.27 

.72 -.23 

.65 -.28 

.74 -.39 

.66 -.22 .12 

.67 -.31 

.82 -.35 .16 

.69 -.20 

.64 -.16 

.86 -.34 

.67 -.21 

.85 -.30 

.65 -.28 .10 

.72 -.21 

36.8 

44.7 

34.9 

38.1 

38.2 

41.5 

34.3 

38.3 

37.2 

38.9 

33.1 

45.5 

37.1 

35.6 

43.3 

34.5 

47.4 

34.9 

40.2 

10 8 7 6 9 5  

10 8 9 5 

10 8 7 6 5 4 

10 8 7 6 4 

10 8 7 6 5 4 

10 8 7 5 4 

10 8 7 5 4 

8 10 7 2 

8 10 5 7 6 

8 6 4 10 7 5 

10 9 8 7 2 

10 8 7 5 2 

10 8 7 5 2 

10 8 7 6 4 5 

10 8 9 6 2 

10 8 7 6 4 5 

10 8 9 1 5 

10 7 8 6 4 

10 8 5 6 7 4 

.46 -.25 .18 .13 -.11 .10  

.85 -.35 -.26 .22 

.29 -.23 .21 .14 .10 .09 

.38 -.28 .19 .17 .13 

.37 -.20 .16 .12 .12 .08 

.31 -.30 .23 .20 .09 .08  

.41 -.21 .17 .12 .10 

-.48 .43 .25 .24 

-.42 .26 .22 .18 .15 

-.23 .22 .18 .17 .15 .15 

.72 -.31 -.21 .16 .16 .13 

.43 -.34 .22 .10 .09 

.44 -.31 .21 .11 .08  

.33 -.24 .19 .13 .12 .08 

.69 -.33 -.23 .16 .13 .11 

.31 -.23 .19 .13 .13 .08 

.84 -.37 -.29 .19 .14 

.31 .24 -.19 .17 .11 

.40 -.30 .15 .12 .12 .08 

5.3* 

10.4* 

4.1 

5.3* 

6.5* 

4.2 

6.9* 

7.5* 

4.7 

5.6* 

    1.4 

6.5* 

7.6* 

4.8 

8.8* 

4.3 

10.4* 

4.2 

6.9* 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน ตามเพศ เกรดเฉล่ีย และสาขาที่เรียน 

กลุม จำนวน

คน 

แสดงคา F 

เพศ เกรดเฉลี่ย สาขา กxข กxค ขxค กxขxค 

ก ข ค 

พฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน 658 13.218*** 30.839*** 40.533*** 16.452*** 4.234** 17.92*** 11.812 

หมายเหตุ: *p<.05;**p<.01; และ ***p<.001 

 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉล่ียตามตัวแปรตาม เมื่อเทียบกับตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปร

อิสระ 

คะแนนเฉลี่ยของตวัแปรตาม 

กลุมที่มีคะแนนมาก กลุมที่มีคะแนนนอย 

กลุม Mean 
Std. 

Error 

95% CI 

Lower 

95% CI 

Upper 
กลุม Mean 

Std. 

Error 

95% CI 

Lower 

95% CI 

Upper 

พฤติกรรม

เตรียมตัวกอน

เรียนออนไลน 

เพศ ชาย 76.429 .279 75.881 76.977 หญิง 74.903 .314 74.287 75.518 

เกรดเฉล่ีย ต่ำ 78.107 .433 77.257 78.958 สูง 73.624 .376 72.887 74.362 

สาขา วิทย 77.002 .282 76.449 77.555 สังคม 74.329 .311 73.718 74.941 

หมายเหตุ: *กลุมตัวแปรอิสระที่มีนัยสำคัญที่ 0.5 

 

 

 

 

124



สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล  
ผลการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้ พบวา สนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 คือ กลุมจิตลักษณะเดิม 

กลุมสถานการณ กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ รวมทั้งสิ้น 10 ตัวแปร รวมกันทำนายพฤติกรรม

เตรียมตัวกอนเรียนออนไลน ไดมากกวาตัวทำนายจากกลุมใดกลุ มหนึ่งเพียงลำพังอยางนอย 5% 

(Cohen, 1977) ผลเชนนี้ปรากฏในกลุม กลุมรวม กลุมเพศชาย กลุมอายุนอย กลุมอายุมาก กลุมสาขา

ทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและบริหารธุรกิจ กลุมเกรดเฉลี่ยต่ำ กลุมอาศัยอยูหอพัก กลุมอาศัย

อยูกับญาติ กลุมบิดาการศึกษาต่ำ กลุมมารดาการศึกษาต่ำ กลุมมารดาการศึกษาสูง และกลุมนักศึกษา

ไมมีความพรอมในการเรียนออนไลน โดยมีตัวแปรความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเรียน

ออนไลน เปนตัวแปรสำคัญที่สามารถทำนายพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนไดสูงสุด รองลงมา 

ไดแก ตัวแปรสถานการณในชีวิตประจำวัน ตัวแปรสิ ่งแวดลอมรอบขาง ตัวแปรการควบคุมตน 

(ตามลำดับ) ซึ่งตัวทำนายที ่กลาวมาเปนตัวแปรที ่มาจากกลุ มจิตลักษณะเดิม กลุ มสถานการณ 

ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Magnusson & Endler, 1977) และสอดคลอง

กับงานวิจัยในอดีตหลายเรื ่องที่ทำการทดสอบแนวคิดรูปแบบนี้ (Bhanthumnavin, 2015; Bualar  

& Bhanthumnavin, 2018; Mekkhachorn et al., 2020: 76-93)  

 สำหรับสมมุติฐานที่ 2 คือ ตัวทำนายกลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณ จำนวน 7 ตัวแปร 

รวมกับตัวทำนายกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ 3 ตัวแปร รวมทั้งส้ิน 10 ตัวแปร สามารถทำนายพฤติกรรม

เตรียมตัวกอนเรียนออนไลนไดตั้งแตรอยละ 40 ขึ้นไป ผลเชนนี้ไมปรากฏในกลุมรวม แตปรากฏในกลุมยอย 

6 กลุมยอย ไดแก กลุมเพศชาย กลุมนักศึกษาที่เรียนสาขาทางดานวิทยาศาสตร กลุมนักศึกษาที่อาศัยอยูกับ

ญาติ กลุมนักศึกษาที่มารดาการศึกษาต่ำ กลุมนักศึกษาที่มีความพรอมในการเรียนออนไลน และกลุม

นักศึกษาที่ไมมีความพรอมในการเรียนออนไลน แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 และภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2 กลุมยอยที่สามารถทำนายพฤตกิรรมเตรียมตวักอนเรยีนออนไลนไดมากกวา 40% 
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ผลการวิเคราะหขอมูลยังพบอีกวา ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลน 

เปนตัวทำนายที่สำคัญลำดับแรก ในการทำนายพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการว ิ จ ั ย  Wayo, Charoennukul, Kankaynat & Konyai (2020)  พบว  า  ความสามารถ ใน 

การควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลนเปนองคประกอบสำคัญของการเรียนออนไลนในชวงการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ซึ่งทำใหเกิดการ

ปรับตัวเปนวิถ ีช ีว ิตแบบใหม (New Normal) ซึ ่งการควบคุมพฤติกรรมการเร ียนออนไลนใหมี

ประสิทธิภาพนั้น จะเกี่ยวของทั้งผูสอนและผูเรียน กลาวคือ ผูสอนตองใชส่ือการสอน และแหลงเรียนรูที่

นาสนใจจะทำใหนักศึกษาติดตาม และตองใชรูปแบบการสอนที่ทำใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธ

รวมกันได จะทำใหเกิดการดึงดูดทางการเรียนมากยิ่งขึ้น และสามารถควบคุมพฤติกรรมทางการเรียน

ออนไลนของนักศึกษาได สวนผูเรียนตองรูจักหนาที่ของตนเอง และใชประโยชนจากการเรียนออนไลนให

เกิดผลลัพธในการเรียนรูใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการเรียน  

  นอกจากนี้ตัวแปรกลุมสถานการณ ไดแก ตัวแปรสถานการณในชีวิตประจำวัน และตัวแปร

สิ่งแวดลอมรอบขาง ยังเปนตัวแปรสำคัญที่รองลงมาตามลำดับ ที่สามารถทำนายพฤติกรรมเตรียมตัว

กอนเรียนออนไลน สอดคลองกับทฤษฎีประสมประสานเกี่ยวกับพฤตกิรรมและส่ิงแวดลอม (Bell, 1978) 

ซึ่งเกี่ยวพันกับความสัมพันธระหวางบคุคลกับสภาพแวดลอมที่ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก เงื่อนไขทาง

กายภาพ (Physical Conditions) เงื ่อนไขทางสังคม (Social Conditions) และความแตกตางของ

บุคคล (Individual Difference)  

  จากขอมูลของการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พบวา กอนการเขาสอนบทเรียนในรายวิชาทางออนไลน ผูวิจัยตองเปดหองเรียนผานโปรแกรม 

Zoom หรือ โปรแกรม Webex ใหนักศึกษาไดเตรียมตัวเขาลวงหนากอนเวลาประมาณ 10 นาที พบวา 

มีนักศึกษาเตรียมตัวเขาลวงหนากอนเวลาเพียง 20% ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา หลังจากนั้น 

ผูวิจัยมักจะมีการถามไถสถานการณเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอนักศกึษา 

เพื่อกระตุนใหผูเรียนคุนเคยและมีความเปนกันเอง เพราะความเปนกันเองจะสงผลชวยสรางแรงจูงใจใน

การเรียนใหนักศึกษากลาถามและกลามีสวนรวมมากขึ้น รวมถึงอัพเดทสถานการณเดนในปจจุบัน เพื่อให

นักศึกษาไดเลาและเชื ่อมโยงกับเนื ้อหาในบทเรียนที่สอนผานมา หรือบอกเลาประสบการณตาง ๆ 

ที่แตกตางกัน และมีการเลนเกมสชิงรางวัลเล็กนอย จะเปนการเสริมแรงทางบวกทางการเรียนที่ลงทุนไม

มาก แตไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอตัวนักศึกษาสูง เพื่อฝกสมาธิและใหผูเรียนติดตาม โดยการเลนเกมส

นั ้น จะกระทำตอเมื่อเหมาะสมตามแตละจังหวะ ไมมากเกินไปและไมนอยจนเกินไป จนดูเหมือนไม

นาสนใจ เพื่อดึงดูดและชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจการเรียนเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นจะชี้แจงวัตถุประสงคการ
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เรียนในแตละครั้ง เนื้อหาการเรียนคราวๆ ภาพใหญ และเชื่อมโยงเนื้อหาในหัวขอที่ผานมากับหัวขอ

ปจจุบัน ชวยเปนการทบทวนและเตรียมความพรอมกอนเรียนออนไลน สำหรับการสอนในเนื้อหาปจจุบัน 

ระหวางเรียนนั้นผูวิจัยจะหมั่นสังเกตผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยใหผูเรียนเปดกลองจากคอมพิวเตอรหรือ

โทรศัพทมือถือ แตพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนมากไมคอยจะยินยอมเปดกลองมากเทาไหร ผูวิจัย

จึงนิยมใชเทคนิคโดยการออกแบบการสอนใหมีการนำเสนอของนักศึกษาในเชิงสรางสรรค และพยายาม

ใหผูเรียนไดมีพฤติกรรมการมีสวนรวมกับวิชาใหมากที่สุด เพราะการเปดกลองชวยทำใหสามารถประเมิน

ผูเรียนในระหวางเรียนออนไลนได กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางเรียนออนไลนผูวิจัยนิยมใชการตั้งคำถามใน

ชั้นเรียน ใหนักศึกษาไดคิดตามและไตรตรองความเหมือน ความแตกตาง กรณีศึกษาตาง ๆ และมีการสุม

ผูเรียนใหยกตัวอยางในหัวขอนั้นๆ รวมทั้งใหขอมูลยอนกลับไปสูผูเรียนเปนการบาน หรือเปนในลักษณะ

รายงานเพื่อนำสงกอนเริ่มเรยีนครั้งถัดไป ซึ่งทำใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันเพิ่มขึน้ นอกจากนี้ ยังมีการสรุป

บทเรียน ปญหาอุปสรรคการเรียนตาง ๆ และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะ

ปรับปรุงทั้งการสอนและการเรียนใหดียิ่งขึ้น ทำใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไปใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น สุดทาย กอนการจบหัวขอการเรียน จะมีการแบงกลุมสรุปบทเรียนที่ไดเรียนไป 

ทุกครั้ง จะสงผลใหนักศึกษาติดตามและหมั่นประเมินตนเองในระหวางเรียนสม่ำเสมอ เปนตน 

 

ขอเสนอแนะ 

1) การวิจัยนี้ทำใหทราบไดวาตัวแปร สิ่งแวดลอมรอบขาง เปนปจจัยที่อาจสงเสริมไดแตกตาง

กัน แตตัวแปรการควบคุมตน และตัวแปรความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนออนไลน เปน

ตัวแปรที่สำคัญที่สามารถนำไปออกแบบการจัดการเรียนรูและการฝกใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียน

ออนไลนที่เหมาะสมตอไปได นอกจากนี้ ตัวแปร ทัศนคติตอพฤติกรรมการเรียนออนไลน มีผลโดยตรง

กับพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน หากสามารถปรับทัศนคติของนักศึกษาใหเขาใจถึงเหตุและผล

ของการเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน วัตถุประสงคของการเตรียมตัว ก็จะทำใหนักศึกษามีพฤติกรรม

เตรียมตัวกอนเรียนออนไลนดีขึ้น  

 2) ผลการวิจัยนี้ทำใหทราบกลุมเสี่ยง ที่เปนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเตรียมตัวกอนเรียนออนไลน

นอย และควรไดรับการพัฒนาเปนลำดับแรก ไดแก นักศึกษาเพศหญิงมีที่เกรดเฉลี่ยสูง และเรียนในสาขา

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และบริหารธุรกิจ โดยกลุมเหลานี้ควรไดรับการพัฒนาและอบรมดังนี้ กลุม

นักศึกษาเพศหญิง ปจจัยที่ตองพัฒนาเพิ่มคือ ทัศนคติตอพฤติกรรมการเรียนออนไลน ทัศนคติตอวิชา 

ที่เรียนออนไลน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ นิสัยเดิมทางวิชาการ ลักษณะมุงอนาคต สำหรับกลุมนักศึกษาเพศ

หญิงเกรดเฉลี่ยสูง ปจจัยที่ตองพัฒนาเพิ่มคือ ทัศนคติตอพฤติกรรมการเรียนออนไลน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
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นิสัยเดิมทางวิชาการ ลักษณะมุงอนาคต กลุมนักศึกษาเพศหญิงที่เรียนในสาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

และบริหารธุรกิจ ปจจัยที่ตองพัฒนาเพิ่มคือ ทัศนคติตอพฤติกรรมการเรียนออนไลน ทัศนคติตอวิชาที่

เรียนออนไลน การสนับสนุนจากครอบครัว แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ นิสัยเดิมทางวิชาการ ลักษณะมุงอนาคต 
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