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บทคดัย่อ 

การวจิยัในครัง้นี้มุ่งศกึษาลกัษณะกจิกรรมการเรยีนรูข้องมูลนิธไิรท้ท์ูเพลย ์ประเทศไทยทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการเรยีนรูข้องเยาวชน ตวัแปรอสิระที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้คอื ลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา สมัพนัธภาพในครอบครวั ฐานความผดิ จ านวนครัง้ทีก่ระท าผดิ และลกัษณะกจิกรรมการเรยีนรู ้ตวั
แปรตามทีใ่ชศ้กึษาครัง้นี้คอื พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเยาวชน ไดแ้ก่ การแสดงออกอย่างมจีรยิธรรม การขอความ
ช่วยเหลอื และการมคีวามรบัผดิชอบ 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาวิจยัในครัง้นี้คือ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน 
จงัหวดัสมุทรปราการ ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนบ้านปราณีจงัหวดันครปฐม จ านวน 145 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติิที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคอืค่าร้อยละหรอืค่าความถี ่
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ค่าท ี และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และ            
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรสนัโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์

ผลการวจิยัพบว่าลกัษณะกจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเยาวชนโดยรวม 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู เมื่อพจิารณาลกัษณะกจิกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยการอภปิรายก่อนท ากจิกรรมมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเยาวชนดา้นการแสดงออกอย่าง
มีจริยธรรม ด้านการขอความช่วยเหลือ ด้านการมีความรบัผิดชอบ ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและต ่า ตามล าดบั ในขณะทีล่กัษณะกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการ
ท ากจิกรรม และอภปิรายหลงักจิกรรมโดยการสะท้อน เชื่อมโยง ปรบัใช ้มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเรยีนรู้
ของเยาวชนด้านการแสดงออกอย่างมจีรยิธรรม ด้านการขอความช่วยเหลอื ด้านการมคีวามรบัผดิชอบ ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและสงู ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั: กจิกรรมการเรยีนรู ้ สะทอ้น-เชื่อมโยง-ปรบัใช ้

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study Activity-Based Learning of Right To Play Thailand 
Foundation related to the Behavior Learning of Youth. The independent variables involved in this study 
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are: personal characteristics; gender, age, education level, family status, type of fault and number of 
guilty. The dependent variable involved in this study is: The Behavior Learning of Youth;  
  The sample of this research is 145 youth in the Juvenile Observation and Protection Centre of 
Samutprakan province and the Ban Pranee Juvenile Vocational Training Centre for girls. The 
methodology used in this research is questionnaire. Statistics for data analysis are frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation 
coefficient. Data is processed by using a computer program. 
  The result of this research is as follows: 
  Activity-Based Learning was positively correlated with overall youth behavior learning at the 
high level with a statistical significance of 0.01 level. When considering the individual components of 
Activity-Based Learning, the discussion before the activities was positively correlated with youth behavior 
learning. The learning was acting ethically, seeking help, and being responsible at the low to moderate 
level with statistical significance of 0.01 levels. In addition, doing the activities and having discussions 
after the activities using the model of “Reflect-Connect-Apply” (RCA) teaching and learning strategy were 
positively correlated with youth behavior learning. The learning was acting ethically, seeking help, and 
being responsible at the moderate and high level with statistical significance of 0.01 levels, respectively. 
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บทน า 

เดก็และเยาวชน นบัเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัของประเทศชาต ิเน่ืองดว้ยเดก็และเยาวชนในวนัน้ีจะเตบิโตขึน้

เป็นผู้ใหญ่และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติในอนาคต ดงันัน้หากเดก็และเยาวชนในวนันี้

ได้รบัการพฒันาอย่างถูกต้องและเหมาะสมทัง้ในด้านสตปิญัญาและอารมณ์ กจ็ะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ทีม่คีุณภาพใน

อนาคตด้วย เนื่องด้วยสภาพสงัคมในปจัจุบนัน้ีที่มีการแข่งขนัสูงรวมถึงผู้คนเน้นแสวงหาความเจริญทางวตัถุ

มากกว่าการใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธท์ีด่ใีนครอบครวัและลกูหลาน นอกจากนี้การทีเ่รามเีทคโนโลยกีา้วหน้า

ท าใหโ้ลกใบนี้แคบลง การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศหรอืต่างวฒันธรรมท าไดง้่ายและรวดเรว็ขึน้ ซึง่มทีัง้สิง่ที่ดี

และไม่ดทีี่มากบัความเจรญิทางเทคโนโลยเีหล่านี้ ท าให้เด็กและเยาวชน ยงัไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิง่ไหนดี

หรอืไม่ดทีีม่ากบัความเจรญิของกระแสโลกาภวิตัน์นี้ จงึท าใหเ้กดิช่องว่างและมปีญัหากบัเดก็และเยาวชนมากขึน้ 

จะเหน็ไดว้่าทุกประเทศทัว่โลกต่างประสบกบัปญัหาเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนมากขึน้ เช่น ปญัหายาเสพตดิ ปญัหา

เพศสมัพนัธ ์การตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร ปญัหาเดก็ตดิเกมส ์การล่อลวง ปญัหาเดก็ดื่มเหลา้ เดก็ทะเลาะเบาะแวง้  

ตกีนั ซึง่ปจัจุบนัมแีนวโน้มว่ารุนแรงขึน้ ถงึขัน้ใชอ้าวุธ ฯลฯ  ปญัหาเหล่าน้ีนับว่าส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง

ไดร้บัการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน  

ดงันัน้การส่งเสริมให้เดก็และเยาวชนได้รบัการพฒันาด้านความคิด ทกัษะทางสงัคมและทกัษะชีวิตที่

ถูกต้องเหมาะสม จงึเป็นหนทางหน่ึงที่จะท าช่วยลดและหลกีเลี่ยงปญัหาดงักล่าวขา้งต้นได้  โดยการเรยีนรู้และ

พฒันาด้านความคิด ทกัษะทางสงัคมและชีวิต สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้ศิลปะ ดนตรี กิจกรรม
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นันทนาการและกีฬาเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เช่น การจัดการด้าน

ความรู้สกึ อารมณ์ การเคารพผู้อื่น การเห็นอกเหน็ใจ การให้ความร่วมมือ การยอมรบัความแตกต่าง มคีวาม

รบัผดิชอบ ผ่านกจิกรรมทีส่นุกสนานเหมาะกบัวยัท าใหเ้กดิการพฒันาและสรา้งสรรค์จากภายใต้จติส านึกของเด็ก

เอง โดยไม่ไดต้อ้งบงัคบัเดก็ปฏบิตั ิ 

โดยความมุ่งหมายของการศกึษาครัง้นี้เพื่อท าการศกึษาว่าลกัษณะกจิกรรมการเรยีนรูท้ีน่ ามาท าในสถาน
พนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 2 แห่งนี้มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเรยีนรูห้รอืไม่ เพื่อจะไดพ้ฒันาลกัษณะ
กจิกรรมและแนวทางทีเ่หมาะสมและสมัฤทธิผ์ลสงูสดุต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1) เพื่อศกึษาพฤติกรรมการเรยีนรู้ของเดก็และเยาวชนในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กจ าแนกตาม

ลกัษณะส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สมัพนัธภาพในครอบครวั ระดบัการศกึษา ฐานความผดิ และจ านวนครัง้ที่

กระท าผดิ 

 2) เพื่อศกึษาลกัษณะกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชน
ในศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนหญงิบา้นปราณี จงัหวดันครปฐมและสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน
สมุทรปราการ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดลกัษณะส่วนบุคคลหรือประชากรศาสตร ์ องคป์ระกอบทางประชากร หมายถงึ ลกัษณะ

ต่างๆ ของคนหรือประชากรทัง้ทางด้านชีววิทยาและสงัคมได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา การศึกษา 
เศรษฐกจิ สถานภาพสมรส ทีอ่ยู่อาศยั เป็นตน้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาลกัษณะสว่นบุคคลตามแนวคดิของ สถติ วงศส์วรรค์. 
(2544) ทีว่่าการพฒันาพฤตกิรรมของบุคคลมคีวามแตกต่างตาม เพศ อายุ ความสมัพนัธใ์นครอบครวั การศกึษา
สว่นฐานความผดิและจ านวนครัง้ทีก่ระท าผดิ ไดศ้กึษาตามแนวคดิของ จ ารอง เงนิด ี(2545) กล่าวถงึพฤตกิรรมของ
บุคคลเกดิจากปทสัถานและแรงบบีจากสงัคมหรอืภายในกลุ่ม การท าผดิครัง้แรกนัน้มาจากแรงบีบคัน้เพื่อจะให้
คล้อยตามกลุ่ม เช่นบุคคลอาจรู้ถึงอนัตรายของยาเสพติด แต่ว่ากลุ่มสามารถชกัจูงให้เขาท าตามได้  การกระท า
ต่างๆ ของคนเรามอีทิธพิลมาจากบุคคลหรอืสิง่แวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตวัเรา สิง่แวดล้อมรอบตวัเรากเ็ริม่จากกลุ่ม
เลก็ๆ ในตน้ค.ศ 1924 Allport ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าแรงบบีคัน้ภายในกลุ่มแรงพอทีจ่ะเปลีย่นการตดัสนิใจของแต่ละคน
ในกลุ่ม เมื่อกลุ่มส่วนใหญ่มกีารตัดสนิที่แตกต่างไปจากผู้ถูกทดลองโดยสิ้นเชิงผู้ถูกทดลองมแีนวโน้มที่จะตอบ
ค าถามเหมอืนกบัคนสว่นใหญ่ ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่าบุคคลเมื่ออยู่ในกลุ่มจะมคีวามเชื่อมัน่ต่อตนเองน้อย ซึง่สาเหตุการเสพ
ตดิครัง้แรกนัน้มาจากแรงบบีคัน้เพื่อจะใหค้ลอ้ยตามกลุ่มบุคคลอาจรูถ้งึอนัตรายของยาเสพตดิ แต่ว่ากลุ่มสามารถ
ชกัจงูใหเ้ขาท าตามได ้และการตดิยาเสพตดิน าไปสูก่ารย่องเบา วิง่ราว และจีป้ลน้ เพื่อหาเงนิไปซือ้ยาเสพตดิต่างๆ 
มาบ าบดัความต้องการของตน ขณะที่ผูต้ดิยาส่วนมากมพีฤตกิรรมทางอาชญากรรมเพยีงเพื่อหาเงนิไปซือ้ยาเสพ
ตดิ แต่เมื่อเวลาผ่านไปกย็่อมชีใ้หเ้หน็ว่าผูต้ดิยาบางคนนัน้อาจชอบในพฤตกิรรมทางอาชญากรรมขึน้  
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 2.  แนวคิดลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจ ัยได้อ้างอิงรูปแบบการเล่นของไร้ท์ทู เพลย ์                     
อนัประกอบด้วยการอภิปรายก่อนและหลงัเล่นกิจกรรมเกม การเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้เด็กมี             
สว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการกระตุน้ใหเ้ดก็คดิ ไตร่ตรอง เชื่อมโยง ประยุกต์ ประเมนิตวัเองผ่านกจิกรรม
สะทอ้น-เชื่อมโยง-ปรบัใช ้(RCA)  
 3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการเรียนรู้  ผูว้จิยัใชท้ฤษฎแีละแนวคดิของ ทศินา แขมมณี (2548)  
ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เกดิจากการเชื่อมโยงระหว่างสิง่เร้าและการตอบสนอง พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการ
ตอบสนองต่อสิง่เรา้ (stimulus-response) การเรยีนรู้ของมนุษยไ์ม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมที่เกดิจากกระบวนการ
ตอบสนองต่อสิง่เร้าเพยีงเท่านัน้ การเรยีนรูข้องมนุษย์มคีวามซบัซอ้นยิง่กว่านัน้ การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนของทาง
ความคดิทีเ่กดิจากการสะสมของขอ้มูล การสรา้งความหมาย และความสมัพนัธข์องขอ้มูลและการดงึขอ้มูลออกมา
ใชใ้นการกระท าและแกป้ญัหาต่างๆ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื เดก็และเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าผดิและถูกควบคุมอยู่ในศูนย์ฝึกและ
อบรมเดก็และเยาวชนหญงิบา้นปราณี จงัหวดันครปฐม จ านวนทัง้สิน้  84 คน และสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และ
เยาวชนจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวนทัง้สิน้ 94 คน เป็นประชากรทัง้หมดทีใ่ชใ้นการวจิยั 178 คน 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้เป็นเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สมุทรปราการและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี โดยใช้สูตรการค านวณกรณีทราบจ านวน
ประชากรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973: 1088)  จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ 
เท่ากบั 145 คน 
 วิธีการเกบ็ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ขัน้ที ่1 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งตามสดัส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) โดย
ก าหนดตามสดัสว่นของจ านวนประชากรในสถานพนิิจแต่ละแห่งไดด้งันี้ 
 ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนหญงิบา้นปราณี จงัหวดันครปฐม จ านวน 70 คน จากจ านวนทัง้สิน้  
84 คน 
 สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 75 คน จากจ านวนทัง้สิน้ 94 คน  
 ขัน้ที ่2 ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก(Convenience sampling) ของผูว้จิยัในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่จะขึน้อยู่กบัความสมคัรใจของเดก็และเยาวชนจากสถานพนิิจทัง้สองแห่งทีจ่ะใหข้อ้มลู 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัจะด าเนินงานตามล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
 1. ขออนุญาตกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เจา้สงักดัสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน
ทัง้สองแห่งเพื่อขอเกบ็ขอ้มลู 
 2. ผูว้จิยัเตรยีมแบบสอบถามทีผ่่านทดสอบคุณภาพไปแจกกลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถาม
ทีส่ถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนสมุทรปราการ จ านวน 75 ชุด และศนูยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนหญงิ
บา้นปราณี จ านวน 70 ชุด 
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 การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
 เมื่อไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจากการแจกแบบสอบถามไดแ้ลว้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูเหล่านัน้มาด าเนินการ ดงันี้  
 1. การจดักระท าขอ้มูล เมื่อไดแ้บบสอบถามคนืแลว้ผูว้จิยัน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการ
ดงันี้  
  1.1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ และความถูกตอ้งของแบบสอบถามทุกชุด 
  1.2 บนัทกึคะแนนเขา้เครื่องคอมพวิเตอร ์จากนัน้ใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รูปทางสงัคมศาสตร ์SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อวเิคราะหท์างสถติต่ิอไป  
 
สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 
 1. การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะบุคคล โดยแจกแจงเป็นค่ารอ้ยละ ดงันี้ 
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 51.7 และเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 48.3  
 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามมอีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 87.5 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่           
อายุน้อยกว่า 15 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 12.5  
 ระดบัการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาจบชัน้ประถมศึกษาปีที่6 แต่ไม่จบชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 คดิเป็นรอ้ยละ 60  รองลงมาคอืจบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 22.8             
ผูท้ีไ่ม่จบชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  คดิเป็นรอ้ยละ17.2  ตามล าดบั 
 สมัพนัธภาพในครอบครวั ผู้ตอบแบบสอบถามที่แยกอาศยัอยู่กบัพ่อหรือแม่ คดิเป็นร้อยละ 37.5 
รองลงมาคอืมพี่อแม่และอาศยัอยู่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 35.4  และสว่นทีม่พี่อหรอืแม่ แต่ไม่ไดอ้าศยัอยู่ดว้ยกนั คดิเป็น
รอ้ยละ 27.1 ตามล าดบั 
 ฐานความผิด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีฐานความผิดเกี่ยวกบั พรบ.ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 71.5 
รองลงมาคอืความผดิเกีย่วกบัทรพัย ์คดิเป็นรอ้ยละ 13.2  สว่นความผดิอื่นๆ คดิ เป็นรอ้ยละ15.3 ตามล าดบั 
 จ านวนครัง้ท่ีกระท าผิด ผูต้อบแบบสอบถามที่กระท าผดิเป็นครัง้แรก คดิเป็นรอ้ยละ 71.8  รองลงมา
คอื กระท าผดิเป็นครัง้ที ่2 คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 และการกระท าผดิครัง้ที ่3 ขึน้ไป ม ีคดิเป็นรอ้ยละ 10.6   
 2. การวิเคราะหข์้อมูลด้านลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู ้
 การอภิปรายก่อนกิจกรรม เยาวชนมคีวามคดิเหน็ต่อการอภิปรายก่อนกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50  
 กิจกรรม เกม กีฬา หรอืการละเล่น เยาวชนมคีวามคดิเหน็ต่อกจิกรรม เกม กฬีา หรอืการละเล่นโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46  
 การอภิปรายหลงักิจกรรมประกอบด้วยการสะท้อน เช่ือมโยง ปรบัใช้ เยาวชนมคีวามเหน็ต่อการ
อภิปรายหลงักิจกรรมประกอบด้วยการสะท้อน เชื่อมโยง ปรบัใช้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย              
เท่ากบั 4.36  
 3. การวิเคราะหข์้อมูลด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้
 การแสดงออกอย่างมีจริยธรรม เยาวชนมคีวามเหน็ต่อพฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นการแสดงออกอย่าง
มจีรยิธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.44   
 การขอความช่วยเหลือ เยาวชนมีความเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการขอความช่วยเหลือ
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39  
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 การมีความรบัผิดชอบ เยาวชนมคีวามเหน็ต่อพฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นการมคีวามรบัผดิชอบโดยรวม
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.54  
 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ของมูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเยาวชนสามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 จากการศกึษาวจิยัพบว่า 
 1. เยาวชนที่มีลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สมัพนัธภาพในครอบครวั ระดบัการศึกษา ฐาน
ความผดิ และจ านวนครัง้ทีก่ระท าผดิ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเรยีนรูไ้ม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่
0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  เนื่องจากสิง่แวดล้อมมอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคล
มากกว่าความแตกต่างกนัทางลกัษณะส่วนบุคคล  ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรยิา ฉายศร ี(2550: 84) ที่ได้
ศกึษาเรื่องการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารจดัการเรยีนรูว้างแผน
ดา้นการเรยีนรู ้ดา้นการปฏบิตังิานของครผููส้อน ดา้นการวดัผลและประเมนิผล ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ินอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประยรู เอีย่มอ านวย (2550: 72) ทีพ่บว่าครผููส้อนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีทีม่อีายุต่างกนัมทีศันะต่อการจดัการเรยีนรูผ้่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ไม่แตกต่างกนัอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติ ิอน่ึงกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดมอีายุระหว่าง 12-18 ปี จงึถอืไดว้่าเป็นวยัรุ่น อายุและระดบัการศกึษา
กไ็ม่แตกต่างกนันกั  
 ส่วนสมัพนัธภาพในครอบครวั ฐานความผดิ และจ านวนครัง้ที่กระท าผดิแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการ
เรยีนรูไ้ม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิรนาท แสนสา (2543: 97-103) 
พบว่าวยัรุ่นที่เขา้สู่การใช้ยาบ้าในครัง้แรกสามารถพบได้ในทุกบริบทโครงสร้างของครอบครวั กล่าวคอืวยัรุ่นที่
เติบโตมาจากครอบครวัที่มพี่อแม่อยู่ดว้ยกนัและไม่ได้อยู่ดว้ยกนัหรอือาศยัอยู่กบัญาติพีน้่อง บางคนอาศยัอยู่กบั
พ่อเลีย้งหรอืแม่เลีย้ง สิง่ทีส่ าคญัคอื เงื่อนไขในครอบครวั เช่นความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั ความขดัแยง้ ความ
รุนแรงในครอบครวั การปล่อยประละเลย การเป็นแบบอย่างของบุคคลในครอบครวั เงื่อนไขดา้นกลุ่มเพื่อน สงัคม
ชุมชนที่อยู่อาศยั งานวจิยันี้ยงัได้พบว่าเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ยาบ้าเป็นประจ าของวยัรุ่น คอืสงัคมที่ใกล้ชดิกบั
วยัรุ่น ไดแ้ก่ครอบครวั โรงเรยีน กลุ่มเพื่อน และชุมชน นอกจากนี้ขอ้มูลจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์(ขา่วสาร ปีที ่2 ฉบบัที3่/ กรกฎาคม2554) ระบุว่าปญัหาของยาเสพตดิส่งผลใหเ้ดก็และเยาวชนกระท า
ความผดิในลกัษณะต่างๆ ตามมา ทัง้นี้สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่างทีส่ว่นใหญ่มฐีานความผดิจากพรบ.ยาเสพตดิ 
 2. ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนโดยรวมที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวในระดบัสงู และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า  
 ลกัษณะกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเริม่ดว้ยการอภปิรายก่อนท ากจิกรรม ท ากจิกรรม และการอภปิรายหลงั
กจิกรรมโดยการสะทอ้น เชื่อมโยง ปรบัใช ้มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเยาวชนดา้นการแสดงออก
อย่างมจีรยิธรรม ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและสูง 
กล่าวคอืเมื่อเยาวชนท ากจิกรรมการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ดว้ยการอภปิรายก่อนท ากจิกรรม จะท าใหเ้ยาวชนมพีฤตกิรรม
การเรยีนรูด้า้นการแสดงออกอย่างมจีรยิธรรมเพิม่ในระดบัปานกลาง และเมื่อท ากจิกรรมแลว้ตามดว้ยการอภปิราย
หลงักจิกรรมโดยการสะท้อน เชื่อมโยง ปรบัใช ้จะท าใหเ้ยาวชนมพีฤตกิรรมการเรยีนรู้ดา้นการแสดงออกอย่างมี
จรยิธรรมเพิม่ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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 ลกัษณะกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเริม่ดว้ยการอภปิรายก่อนท ากจิกรรม ท ากจิกรรม และการอภปิรายหลงั
กจิกรรมโดยการสะทอ้น เชื่อมโยง ปรบัใช ้มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเรยีนรู้ของเยาวชนดา้นการขอความ
ช่วยเหลือ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางและสูง 
ตามล าดบั กล่าวคอืเมื่อเยาวชนท ากจิกรรมการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ดว้ยการอภปิรายก่อนท ากจิกรรม จะท าใหเ้ยาวชนมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการขอความช่วยเหลือเพิ่มในระดบัปานกลาง และเมื่อท ากิจกรรมแล้วตามด้วยการ
อภปิรายหลงักจิกรรมโดยการสะทอ้น เชื่อมโยง ปรบัใช ้จะท าให้เยาวชนมพีฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นการขอความ
ช่วยเหลอืเพิม่ขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ลกัษณะกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเริม่ดว้ยการอภปิรายก่อนท ากจิกรรม ท ากจิกรรม และการอภปิรายหลงั
กจิกรรมโดยการสะท้อน เชื่อมโยง ปรบัใช้ มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเรยีนรู้ของเยาวชนด้านการมคีวาม
รบัผดิชอบ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่าและสูง ตามล าดบั 
กล่าวคอืเมื่อเยาวชนท ากจิกรรมการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ดว้ยการอภปิรายก่อนท ากจิกรรม จะท าใหเ้ยาวชนมพีฤตกิรรม
การเรยีนรูด้า้นการมคีวามรบัผดิชอบเพิม่ในระดบัต ่า และเมื่อท ากจิกรรมแลว้ตามดว้ยการอภปิรายหลงักจิกรรมโดย
การสะทอ้น เชื่อมโยง ปรบัใช ้จะท าใหเ้ยาวชนมพีฤตกิรรมการเรยีนรูด้า้นการมคีวามรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ในระดบัสงู 
ซึง่สอดคลอ้งสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ทศินา แขมมณี (2548: 59) ทีก่ล่าวว่า การเรยีนรูเ้ป็น
กระบวนของทางความคดิทีเ่กดิจากการสะสมของขอ้มลู การสรา้งความหมาย และความสมัพนัธข์องขอ้มูลและการ
ดงึขอ้มูลออกมาใชใ้นการกระท าและแกป้ญัหาต่างๆ และสอดคลอ้งกบันักจติวทิยากลุ่มพฤติกรรมนิยมทีก่ล่าวว่า 
การเรยีนรูเ้กดิจากการเชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้และการตอบสนอง 
 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อตมิา แกว้สะอาด (2551: 23-25) ไดท้ าการวจิยัศกึษาเรื่องการเปรยีบเทยีบ
ความคดิเหน็ของครูและนักเรยีนที่มต่ีอการเรยีนวชิาไวยากรณ์องักฤษโดยการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมการใชก้จิกรรม
เขา้มาช่วยในการเรยีนรูห้ลกัไวยกรณ์ พบว่ากจิกรรมช่วยใหน้กัเรยีนสามารถเขา้ใจบทเรยีนไดช้ดัเจนขึน้และช่วยให้
นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษมากขึน้  
 สอดคล้องกบังานวิจยัของ อโนชา ถิรธ ารง (2550) ได้ท าการวิจยัศึกษาเรื่องการใช้รูปแบบกจิกรรม
ศลิปะสรา้งสรรคเ์พื่อการเรยีนรูต่้อการพฒันาทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั พบว่าหลงักจิกรรม ทกัษะทางสงัคม
โดยรวมมคีะแนนสงูขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั   
 ผลจากการศกึษาวจิยัเรื่องลกัษณะกจิกรรมการเรยีนรูข้องมลูนิธไิรท้ท์เูพลย ์ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเยาวชน  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. หน่วยงานทีด่แูลเดก็และเยาวชนควรส่งเสรมิบทเรยีนทีเ่น้นเชงิปฏบิตัใิหแ้ก่เดก็และเยาวชนมากกว่า
ค าสัง่สอนหรอืแนะน า ซึง่จากการวจิยัจะเหน็ว่าพฤตกิรรมการเรยีนรูใ้นขัน้ตอนสนทนาอภปิรายก่อนเขา้สู่กจิกรรม
นัน้มกีารเรียนรู้ที่ต ่าถึงปานกลาง แต่เมื่อให้เดก็และเยาวชนได้ลงมอืปฏบิตัิท ากจิกรรมจะท าให้เดก็และเยาวชน
สามารถสมัผสักบัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่ป็นรปูธรรมมากกว่า รวมถงึสามารถสมัผสัและเขา้ใจถงึปญัหาไดช้ดัเจน
และเมื่อเขา้สูก่ารเปิดโอกาสใหเ้ดก็แลเยาวชนไดส้นทนาถงึการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์การท ากจิกรรม จะเป็นการ
ย ้าใหเ้ดก็และเยาวชนไดค้ดิไตร่ตรองและคดัครองถงึสิง่ทีเ่รยีนรูม้า ซึง่ถอืเป็นความรูท้ีเ่ดก็สรา้งขึน้จากประสบการณ์
ของเดก็โดยตรงและมคีวามยัง่ยนื 
 2. หน่วยงานทีด่แูลเดก็และเยาวชนควรส่งเสรมิการท ากจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้ดก็และเยาวชนในรูปแบบ
ต่างๆ หลากหลายเพิม่ขึน้ ซึง่จากการวจิยัพบว่าลกัษณะกจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธ์ต่อการเรยีนรูข้องเดก็
และเยาวชนในระดบัทีส่งู นอกจากนัน้เดก็และเยาวชนยงัมคีวามคดิเหน็ต่อการท ากจิกรรมการเรยีนรูใ้นระดบัมาก
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ทีส่ดุดว้ย นัน่แสดงว่าเดก็และเยาวชนพงึพอใจกบัการท ากจิกรรมการเรยีนรู ้ดงันัน้ผูว้จิยัเหน็ว่าการเรยีนรูใ้ดกต็าม 
ถ้าตรงกบัความต้องการของผู้เรยีนและมคีวามเหมาะสมกบัผู้เรยีน ย่อมเกดิความสนใจและเรยีนรู้ได้ดกีว่าสิง่ที่             
ยดัเยยีดให ้
 3. หน่วยงานที่ดูแลเด็กและเยาวชนควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มบีทบาท โดยมสี่วนร่วมหรือ             
มสีว่นรบัผดิชอบในกจิกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมและโอกาส เพื่อบรูณาการความรูท้ีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรมการ
เรยีนรู้ด้วยการน าไปปฏบิตัิใช้ ซึ่งจากการวจิยัจะพบว่าเยาวชนมคีวามคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนรู้โดยรวม            
อยู่ในระดบัสูงมากทีสุ่ด แสดงว่าเยาวชนได้ความรู้จากการท ากจิกรรมการเรยีนรู้อยู่ในระดบัทีสู่ง จงึต้องส่งเสรมิ            
ใหเ้หน็ผลดว้ยภาคปฏบิตั ิ
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.ควรมกีารศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบถงึความแตกต่างของพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชนก่อน
และหลงัท ากจิกรรม เพื่อใหเ้หน็ผลชดัเจนมากขึน้ 
 2. ควรท าการศกึษาวจิยัในเชงิคุณภาพ เช่นการสมัภาษณ์ เพื่อทราบถงึความเปลีย่นแปลงแนวความคดิ
และมุมมองของเดก็และเยาวชนในแง่มุมการมทีกัษะทางสงัคม 
 3. ควรท าการศกึษาลกัษณะกจิกรรมการเรยีนรู้มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเรยีนรู้ของเดก็และ
เยาวชนในทกัษะด้านอื่นๆ เช่น การเรยีนรูก้ารแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ การจดัการอารมณ์ การมองเหน็คุณค่า
ของตนเองและผูอ้ื่น การพฒันาความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงลงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากความอนุเคราะหแ์ละความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่จาก
รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์ท่านอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่า กรุณาใหค้ าแนะน าและ
ตรวจสอบแก้ไขสารนิพนธ์เป็นอย่างดยีิง่ นับตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ ให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลอื และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ครัง้นี้ ผู้วจิยัจงึขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหข์อง รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา และอาจารย ์วรนิทรา 
ศริสิทุธกิุล กรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ทีใ่หค้ าปรกึษา ขอ้เสนอแนะตลอดจนการแกไ้ขปรบัปรุงใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้
มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                  
ศรนีครนิทรวโิรฒและคณาจารย์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ด้อบรม สัง่สอน ประสทิธิป์ระสาท
วชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั 
 ผู้วจิยัขอขอบคุณครอบครวั สาม ีลูกๆ ที่มสี่วนส าคญัช่วยและเป็นก าลงัใจในการท าวจิยัครัง้นี้ ท าให้
ผูว้จิยัสามารถจดัท าวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุลวงไดด้ว้ยด ี
 ผู้วิจยัขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและ           
เกบ็ตัวอย่าง ตลอดจนเพื่อนๆ น้องๆ พนักงานมูลนิธไิร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทยที่มีส่วนช่วยประสานขอ้มูลต่างๆ 
รวมถงึใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการเกบ็ขอ้มลู จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยดี 
 สดุทา้ยนี้คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้  ผูว้จิยัขอน้อมบูชาพระคุณบดิา มารดา 
ตลอดจนบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนและชี้แนะแนวทางที่ดีและมคีุณค่าตลอดมาจนกระทัง่ประสบ
ความส าเรจ็ในวนัน้ี 
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