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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน

ของนักเรียน จําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับชั้น  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  2) ศึกษา

ปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดาท่ี

สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  3) ศึกษาความสมัพนัธ

ระหวางการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดากับการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนของนักเรียน  4) เพื่อหาปจจัยที่สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการ

เรียนของนักเรียน   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชวงชั้นท่ี 2 และระดับชวงชั้นที่ 3   

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

จํานวน 372 คน และมารดาของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม   

การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  แบบสอบถามการ มีสวนรวมในกิจกรรมของ

โรงเรียนของมารดา และแบบสอบถามการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา  

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานคือ t–test การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ เพียรสัน  และการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. นักเรียนเพศหญิงและนักเรียนเพศชายมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนเพศหญิงมีการรับรูความสามารถของ

ตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนเพศชาย 

 2. นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 มีการรับรูความ สามารถของตน

ดานการเรียนไมแตกตางกัน 

 3. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีการ

รับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า และปานกลาง 

 4. ไมพบปฏิสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมในกิจกรรมของ

โรงเรียนของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 



 5. การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดากับการรับรูความสามารถ

ของตนดานการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น การรับรูความสามารถในก ารสงเสริมดานการเรียนของ

มารดา และเพศ  รวมกันทํานาย การรับรูความสามารถของตนดานการเรียน ของนักเรียนไดรอยละ 18 

โดยตัวแปรที่สามารถทํานายไดดีที่สุดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมาคือ ระดับชั้น การรับรู

ความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา และเพศ ตามลําดับ 
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 The purposes of the present study were 1) to compare a student’s academic self-

efficacy according to gender, class level, and GPA (Grade Point Average). 2) to examine 

the interaction between a mother’s education level and mother involvement in school 

activities of student’s academic self-efficacy. 3) to examine the relation between mother’s 

academic efficacy and student’s academic self-efficacy. 4) to investigate the predictor 

variables in predicting a student’s academic self-efficacy.   

 The sample comprised 372 students and the mothers of sample who were in 

second and third level of school under Bangkok Education Service Area Office 1. The 

instruments used in this study were questionnaires on student’s academic self-efficacy, 

mother involvement in school activities and mother’s academic efficacy. In order to test 

hypotheses, t-test, One-way ANOVA, Two-way ANOVA, Pearson’s Product Moment 

Correlation, and Multiple Regression Analysis were performed using SPSS.  

 The findings were summarized as follows: 

 1. Students with different gender had different academic self-efficacy at the 

statistically significant level of .05. 

 2. Students with different class level had no different academic self-efficacy 

 3. Students with different GPA had different academic self-efficacy at the 

statistically significant level of .05. 

 4. There was no significant interaction between mother’s education level and 

mother involvement in school activities of student’s academic self-efficacy. 

 5. Mother’s academic efficacy was positively related to student’s academic self-

efficacy at the statistically significant level of .01.  

 

 

 



 6. GPA, class level, mother’s academic efficacy, and gender contributed 

significantly to the prediction of a student’s academic self-efficacy respectively. Altogether, 

18% of the variance of a student’s academic self-efficacy was accounted for the variance of 

these four independent variables.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบได

พิจารณาสารนิพนธเรื่อง ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนชวง

ชั้นที่ 2 – 3   ของ วิลาวัณย ดาราฉาย ฉบับน้ีแลว เห็นสมควรรับเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 

ปรญิญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได  

 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

   ......................................................................  

                  (อาจารย ดร. ดวงเดือน แซตัง) 

 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   ......................................................................  

                  (อาจารย ดร. นิยะดา จิตตจรัส) 

 คณะกรรมการสอบ 

...................................................................... ประธาน 

                (รองศาสตราจารยประณต เคาฉิม) 

...................................................................... กรรมการสอบสารนิพนธ 

                  (อาจารย ดร. ดวงเดือน แซตัง) 

...................................................................... กรรมการสอบสารนิพนธ 

                    (อาจารยอุษา ศรีจินดารัตน) 

 อนุมัติใหรับสารนิพนธฉบับน้ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

...................................................................... รักษาราชการแทนคณบดี 

                 (รองศาสตราจารยสุภา ปานเจริญ) คณะมนษุยศาสตร 

                  วันที่     เดือน เมษายน พ.ศ. 2554 



ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาจากอาจารย ดร. ดวงเดือน แซ

ตัง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรอง

ตาง ๆ จนทําใหการศึกษาครั้งนี้บรรลุผลสําเร็จ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยประณต เคาฉิม  อาจารยอุษา ศรีจินดารัตน  และ

อาจารย ดร. นิยะดา จิตตจรัส ที่ไดกรุณาเปนกรรมการสอบสอบปากเปลาสารนิพนธ และกรรมการ

สอบเคาโครงสารนิพนธ และไดใหขอคิด ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกสารนิพนธ 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยวัฒนา ศรีสัตยวาจา รองศาสตราจารยประณต เคา

ฉิม และอาจารยอุษา ศรีจินดารัตน ที่ใหคําแนะนําและเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัยครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาจิตวิทยาทุกทาน ที่ไดใหความรูแกผูวิจัยใน

การศึกษาตามหลกัสตูรสาขาวิชาจติวิทยาพฒันาการ จนสาํเรจ็การศึกษา  

 ขอกราบขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงเรียนของทุกโรงเรียนที่ใหความอนุเคราะหในการ

เก็บรวบรวมขอมูล   ขอบคุณ กรกนก เตชะอมรานันท  จรรยาภรณ โชคชัยฐานะนันท   เพื่อน ๆ นิสิต

ปริญญาโททุกคนที่คอยชวยเหลือกัน และใหกําลังใจกันเสมอ 

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณพอ แม พี่ นอง คนรัก ที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และคอย

เปนกําลังใจแกผูวิจยัตลอดมาจนประสบความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้  
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 การที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรมใดนั้นปจจัยที่มีผลตอการกระทําอยางหนึ่งก็คือ การรับรู

ความสามารถของตน (Self-efficacy) การรับรูความสามารถของตนเปนการตัดสินของบุคคลเก่ียวกับ

ความสามารถของตนเองในการจัดระบบและกระทําพฤติกรรม เพื่อใหบรรลุผลการปฏิบัติตามแบบที่

กําหนดไว (Bandura. 1986: 391) ดังนั้นการรับรูความสามารถของตนจึงเปนตัวกําหนดที่สําคัญตัว

หน่ึงของการกระทําของมนุษย แมวาความรูและทักษะจะเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผล 

แตก็ยังไมเพียงพอ เพราะบุคคลมักจะไมปฏิบัติใหดีที่สุด แมเขาจะรูดีวาตองทําอะไรบาง ถาเขาไมเชื่อ

วาตนมีความสามารถพอที่จะกระทํา ท้ังนี้เนื่องมาจากความคิดเห็นเก่ียวกับตนเขามาแทรกกลาง

ระหวางความรูกับการกระทํา ซึ่งขึ้นกับวาบุคคลนั้นจะตัดสินความสามารถของตนอยางไร และการรับรู

ความสามารถของตนมผีลตอการกระทาํของเขาอยางไร แบนดูรา มีความเชื่อวา บุคคล 2 คนอาจมี

ความสามารถไมตางกัน แตอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตางกันได ถาพบวาคน 2 คนมีการรับรู

ความสามารถของตนแตกตางกัน (Bandura. 1986: 391-392)    

 การรับรูความสามารถของตนเปนปจจัยที่สําคัญตอการเรียนรูและตอความสําเร็จของบุคคล  

โดยเฉพาะความสําเร็จทางดานการเรียนของเด็กนักเรียน การรับรูความสามารถของตนมีผลตอ

แรงจูงใจในการเรียน ความพยายาม ความสนใจในการเรียน และความสําเร็จในการเรียนของเด็ก

นักเรียน (Bandura. 1996: 1206)   ในบริบททางดานการเรียนนั้น แบนดูรา ไดศึกษาการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนโดยตรง การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนน้ันเปนการ

ตัดสินของนักเรียนเก่ียวกับความสามารถของตนในการกระทําพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการเรียนได

หรือไมในระดับใด (Bandura. 1977: 191) นักเรียนแตละคนมีการรับรูความสามารถของตนดานการ

เรียนแตกตางกันไป ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ปจจัยดานหน่ึงนั้นมาจากปจจัยท่ีมีความ

เก่ียวของกับตัวนักเรียนเองและอีกดานมาจากผูที่มีความเก่ียวของกับนักเรียน เชน มารดาของนักเรียน   

จากการศึกษาของ อนันต ดุลยพีรดิส (2547: 125) ที่ศึกษาการรับรูความสามารถของตนดานการเรยีน

ของนิสิตนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน แบงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต

ออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับตํ่า พบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดี และดีเลิศ รับรูวาตนมีการรับรูความสามารถดานการเรยีนมากกวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตํ่า   ซึ่งเปนการศึกษาปจจัยที่มีความเก่ียวของกันระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการ

รับรูความสามารถของตนดานการเรียน    
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 บิดามารดาและครอบครัวเปนผูที่มีความสัมพันธใกลชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด และยังเปนผูที่มี

ความเก่ียวของกับความสําเร็จในการเรียนของนักเรียนอยางมาก การรับรูความสามารถของตนดาน

การเรียนของนักเรียนจะมากหรือนอยปจจัยดานหน่ึงมาจากบิดามารดาของนักเรียน จากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัย ผูวิจยัพบวา มารดาเปนผูที่มีความเก่ียวของกับการศึกษาของนักเรยีน

คอนขางมาก งานวิจยัหลาย ๆ เรือ่งศึกษาเฉพาะมารดากับความเก่ียวของทางการศึกษาหรือการเรียน

ของนักเรียน ดังการศึกษาวิจัยของ แบนดูรา (Bandura. 1996: 1206-1222) ที่ศึกษาวิจยัอิทธพิลจาก

ปจจัยดานตาง ๆ ที่มีผลตอการรับรูความสามารถของตนในบทบาทดานการศึกษา ปจจัยตัวหนึ่งที่ 

แบนดูรา ศึกษาคือ มารดาของเด็กนักเรียนกับการรับรูความสามาถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 279 คน ผลการศึกษาพบวา มารดาท่ีมีการรับรูความสามารถในการ

สงเสริมพัฒนาการดานการเรียนและความปรารถนาตอการเรียนของเด็ก จะชวยสนับสนุนใหเด็กเพิ่ม

ระดับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนและเพิ่มความปรารถนาในการเรียนของเด็ก การรับรู

ความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดามีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนของนักเรียน มารดาท่ีเชื่อวาตนเองสามารถสงเสริมความสามารถของเด็กไดก็จะทําให

ความปรารถนาทางการเรียนของเด็กสูงดวย    

 มีปจจัยในสวนของมารดาที่สําคัญอีก 1 ปจจัยคือ การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของ

มารดา ดังงานวิจัยของ เดียรริ่ง และคณะ (Dearing; et al. 2006: 653-664) ที่ศึกษาการมสีวนรวม

ของครอบครัวในโรงเรียนกับความสามารถในการอานเขียนของเด็ก กลุมตัวอยางเปนเด็กระดับชั้น

อนุบาลถึงเด็กเกรด 5 จํานวน 281 คน โดยทาํการศึกษาหาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของ

ครอบครัวในโรงเรียนของมารดากับความสามารถในการอานเขียนของเด็ก และอิทธิพลของระดับ

การศึกษาของมารดาที่สงผลตอความสามารถในการอานเขียนของเด็ก ผลการศึกษาพบวา ระดับ

การศึกษาของมารดาไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการอานเขียนของเด็ก แตเมื่อพิจารณา

ปฏิสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรพบวา ระดับการศึกษาของมารดากับการมสีวนรวมของครอบครัวใน

โรงเรียนของมารดาสงผลรวมกันตอความสามารถในการอานเขียนของเด็ก ซึ่งแสดงใหเห็นวา มารดามี

สวนเก่ียวของกับความสามารถทางการเรียนของเด็ก  

 จากงานวิจยัดังกลาว มารดาเปนผูที่มีความเก่ียวของกับนักเรียนอยางมากในเรื่องของการ

เรียน ผูวิจัยเห็นวาปจจัยดานที่เก่ียวของกับมารดามามคีวามสาํคัญจึงนําปจจัยดานนี้มาศึกษาเปนตัว

แปร โดยศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

ของมารดาตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน ซึ่งการศึกษาปฏิสัมพันธระหวาง 

2 ตัวแปรนี้เนื่องจาก ระดับการศึกษาของมารดาไมไดสงผลโดยตรงตอการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนของนักเรียน ดังงานวิจัยของเดียรริ่ง ท่ีกลาวมาขางตน และศึกษาความสัมพันธระหวาง
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การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดากับการรับรูความสามารถของตนดาน 

การเรียนของนักเรียน อีกท้ังการศึกษาตัวแปรดังกลาวยังไมเคยมีผูใดศึกษาวิจัยมากอนในประเทศไทย 

ผูวิจัยจึงสนใจนํามาศึกษา เพื่อทดสอบวาผลการศึกษาวิจัยที่ไดนั้นจะสอดคลองกับงานวิจัยของ

ตางประเทศหรือไม  

 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับ

ชวงชั้นที่ 2 ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และระดับชวงชั้นที่ 3 ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 3   ซึ่งเปนชั้นเรียนสูงสุดของแตละระดับชวงชั้น เน่ืองจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 นั้นอยู

ในชวงของวัยเด็กตอนปลายที่กําลังจะเปลี่ยนวัยเริ่มเขาสูวัยรุน รับรูถึงความสามารถของตนในการทํา

สิ่งตาง ๆ ไดมากขึ้น และยังเปนนักเรียนท่ีกําลังจะเขาสูระดับชั้นมัธยมศึกษา สวนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งอยูในชวงของวัยรุน และกําลังจะเปลี่ยนระดับชั้นการศึกษาไปสูระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายท่ีตองเลือกแผนการเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตน  ผูวิจัยจึง

เลอืกศึกษากับนักเรยีนทั้งสองระดับชวงชั้นนี้ วาจะมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน

แตกตางกันอยางไร ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนํานักเรียนกลุมตัวอยางมาศึกษาเปรียบเทียบการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนตามความแตกตางระหวางเพศ ระดับชั้นของนักเรียน และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาวามีปจจัยใดบางท่ีสามารถทํานายการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนของนักเรียน 

 จากที่กลาวมาขางตน การวิจัยในครั้งน้ีจึงมุงศึกษา ปจจัยที่มีสวนเก่ียวของกับการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  และศึกษาการรับรูความสามารถในการสงเสริมดาน

การเรียนของมารดาวาจะมีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน

หรือไม ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการนําไปเปนแนวทางชวยใหนักเรยีน

ประสบความสําเร็จดานการเรียนตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน จําแนกตามตัว

แปร เพศ ระดับชั้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   

 2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมในกิจกรรมของ

โรงเรียนของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของ

มารดากับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  

 4. เพื่อหาปจจัยที่สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  
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ความสําคัญของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบถึงปจจัยที่มีสวนเก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดาน

การเรยีนของนักเรียน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางในการสงเสริมใหนักเรียนประสบ

ความสําเร็จในการเรียนมากย่ิงขึ้น และขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอผูที่เก่ียวของกับนักเรียน 

โดยเฉพาะมารดาของนักเรียน ตลอดจนครู และสถานศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในงานวจิยั 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียน และมารดาของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ระดับชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4-6) และระดับชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 1-3) ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2553   ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 52,808 คน (นักเรียน 26,404 คน และมารดา 26,404 คน)     

 กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวจิยั 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชวงชั้นที่ 2 ไดแก 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   และระดับชวงชั้นที่ 3 ไดแก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 

2553   ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 1 จํานวน 397 คน (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) และมารดาของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ซึ่ง

จํานวนกลุมตัวอยางไดมาจากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ     

(ชูศรี วงศรัตนะ. 2549: 66-67; อางอิงจาก ศิรชิยั กาญจนวาสี; และคณะ. 2537: 105-106)   โดยใช

วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และไดจํานวนกลุมตัวอยางจริงคือ นักเรียนท่ีมีมารดา 

และตอบแบบสอบถามครบสมบูรณจํานวน 372 คน 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก    

  1.1   เพศ  

   1.1.1 เพศชาย 

   1.1.2 เพศหญิง 

  1.2   ระดับชั้นของนักเรียน   แบงเปน 

   1.2.1 ระดับชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 6) 

   1.2.2 ระดับชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 3)   
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  1.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) แบงเปน 

   1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

   1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 

   1.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 

  1.4   ระดับการศึกษาของมารดา   แบงเปน 

   1.4.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี 

   1.4.2 ปริญญาตรี 

   1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี 

  1.5   การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา แบงเปน 

   1.5.1 มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนมาก 

   1.5.2 มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนนอย 

   1.6   การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก   การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. เพศ   หมายถึง นักเรียนเพศชาย และนักเรียนเพศหญิง 

 2. ระดับชั้นของนักเรียน   หมายถึง ระดับชวงชั้นของนักเรียนที่เรียนอยูในชวงชั้นเรียนที่ 2 

ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และนักเรียนที่เรียนอยูในชวงชั้นเรียนท่ี 3 ไดแก นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรียน   หมายถึง เกรดเฉลี่ยสะสมของปการศึกษาท่ีผานมาของ

นักเรียน โดยแบงเปน 

  3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง นักเรียนท่ีไดเกรดเฉลี่ยสงูกวา 3.00  

  3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง หมายถึง นักเรียนที่ไดเกรดเฉลี่ย 2.01 – 3.00 

  3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า หมายถึง นักเรียนท่ีไดเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2.01 

 4. ระดับการศึกษาของมารดา   หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดาของนักเรียน 

โดยแบงเปน 

  4.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี หมายถึง มารดาท่ีจบการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

  4.2 ปริญญาตรี หมายถึง มารดาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  

  4.3 สูงกวาปริญญาตรี หมายถึง มารดาท่ีจบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  
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นิยามปฏิบัติการ 

 1. การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน   หมายถึง การประเมนิ

ตนเองของนักเรียนเก่ียวกับความสามารถของตนดานการเรียนวาตนเองมคีวามสามารถ และมั่นใจวา

จะกระทําพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการเรยีนใหบรรลุเปาหมายไดหรือไม มากนอยเพยีงใด โดยการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนสามารถวัดไดจาก แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนดาน

การเรยีน ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของ     

ภัทราภรณ  สังขทอง (2550) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ คือ 

ระดับความมั่นใจมากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด โดยใหนักเรียน

เลือกตอบใหตรงกับระดับความมั่นใจวาจะสามารถกระทาํพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการเรียนไดมาก

นอยเพียงใด เชน สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จได   ต้ังใจเรียนในเวลาเรียน เปนตน   โดย

นักเรียนที่ไดคะแนนสูง (สูงกวาคาเฉลี่ย) หมายถึง นักเรียนที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการ

เรียนสูง นักเรียนที่ไดคะแนนตํ่า (ตํ่ากวาคาเฉลี่ย) หมายถึง นักเรียนที่มีการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนตํ่า  

 2. การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา   หมายถึง การ

ประเมินตนเองของมารดาเก่ียวกับความสามารถของตนในการสงเสริมดานการเรียนของนักเรียน โดย

ประเมินวาตนเองมีความสามารถและมั่นใจวาจะกระทําพฤติกรรมในการสงเสริมนักเรียนในดานการ

สงเสริมในสิ่งที่นักเรียนสนใจ การสงเสริมใหเห็นคุณคาของการศึกษา การจูงใจนักเรียนเรื่องการเรียน 

การใหความชวยเหลือนักเรียนเรื่องการบาน และการชวยนักเรียนไมใหมีปญหาในโรงเรียน (Bandura. 

1996: 1212; Bandura.  2001: 192) ไดหรือไม มากนอยเพยีงใด   โดยการรบัรูความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนของมารดา สามารถวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ คือ ระดับความมั่นใจมากที่สุด มาก คอนขางมาก 

คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด โดยใหมารดาเลือกตอบใหตรงกับระดับความมั่นใจวาจะสามารถ

กระทําพฤติกรรมน้ันไดมากนอยเพียงใด เชน สามารถชวยสอนการบานลูกได สามารถใหคําแนะนํา

เรื่องการคบเพื่อน เปนตน   โดยมารดาที่ไดคะแนนสูง (สูงกวาคาเฉลี่ย) หมายถึง มีการรับรู

ความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนสูง   มารดาท่ีไดคะแนนตํ่า (ตํ่ากวาคาเฉลี่ย) หมายถึง มีการ

รับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนตํ่า 

 3. การมสีวนรวมในกจิกรรมของโรงเรียนของมารดา   หมายถึง การที่มารดามีสวนรวม

ในกิจกรรมของโรงเรียนของนักเรียน ในระหวางปการศึกษาแตละป  เชน การเขารวมประชุมของ

โรงเรียน การเขารวมประชุมพูดคุยกับครูในชั้นเรียน การรวมกิจกรรมวันแม การรวมชมผลงานและการ

แสดงของนักเรียน เปนตน   โดยการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา สามารถวัดไดจาก
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แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คือ 

เปนประจํา บอยครั้ง นอยครั้ง ไมเคยเลย   โดยใหมารดาเลือกตอบใหตรงกับความเปนจริงของตน โดย

มารดาที่ไดคะแนนสูง (สูงกวาคาเฉลี่ย) หมายถึง มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรยีนมาก มารดาที่ได

คะแนนตํ่า (ตํ่ากวาคาเฉลี่ย) หมายถึง มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนนอย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพศ    

 

ระดับชั้นของนักเรียน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA)   

 

ระดับการศึกษาของมารดา×การมสีวน

รวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา 

การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการ

เรียนของมารดา    
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนเพศหญิงและนักเรียนเพศชายมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน

แตกตางกัน 

 2. นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียน

ระดับชวงชั้นที่ 2 

 3. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูง

กวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 

 4. มีปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

ของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

 5. การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดากับการรับรูความสามารถ

ของตนดานการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก 

 6. มีปจจัยอยางนอย 1 ตัวที่สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของ

นักเรียน 

 



บทที ่2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนําเสนอตาม

หัวขอดังตอไปน้ี 

 1. การรับรูความสามารถของตน 

  1.1 ความหมายของการรบัรูความสามารถของตน 

  1.2 องคประกอบของการรับรูความสามารถของตน 

  1.3 ความหมายของการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน  

  1.4 ทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเอง 

  1.5 บทบาทและอิทธิพลของการรับรูความสามารถของตน 

  1.6 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนและการแสดงพฤติกรรม  

  1.7 แหลงที่มาของการรับรูความสามารถของตน 

  1.8 พัฒนาการของการรับรูความสามารถของตน 

  1.9 การวัดการรบัรูความสามารถของตน 

 2. การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา  

 3. การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา 

 4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

  4.1 เพศกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

  4.2 ระดับชั้นของนักเรียนกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  

  4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  

  4.4 ปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมในกิจกรรมของ

โรงเรียนของมารดาตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  

  4.5 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา

กับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  

  4.6 การทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 
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1. การรับรูความสามารถของตน (Self-Efficacy) 
 1.1 ความหมายของการรับรูความสามารถของตน 

  การรับรูความสามารถของตน มาจากคําในภาษาอังกฤษวา Perceived Self-Efficacy 

หรือที่นิยมใชวา   Self-Efficacy   มีผูนยิามและใหความหมายของการรบัรูความสามรถของตนไวหลาย

ทานดังนี้ 

  แบนดูรา (Bandura. 1986: 391)   กลาววา การรบัรูความสามารถของตนเอง หมายถึง  

การตัดสินของบุคคลเก่ียวกับความสามารถของตนเอง ในการจัดระบบและกระทําพฤติกรรม เพื่อให

บรรลุผลการปฏิบัติตามแบบท่ีกําหนดไว  

  ชคั (Schunk. 2004: 112) กลาววา การรบัรูความสามารถของตน เปนความเชื่อของ

บุคคลเก่ียวกับความสามารถของตนที่จะกระทําพฤติกรรมตามความสามารถที่มีอยู ซึ่งไมเหมือนกับ

การที่เรารูวาจะทําอะไร แตเปนการประเมินความสามารถและทักษะของตนออกมาเปนการกระทําตาม

ระดับความสามารถที่มีอยู 

  ประทีป  จินงี่ (2540: 110) กลาววา การรบัรูความสามารถของตน หมายถึง การท่ีบคุคล

ตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไวในสถานการณที่บางครั้งอาจจะมีความคลุมเครือ ไมชัดเจน มีความแปลกใหมที่

ไมสามารถทํานายสิ่งที่เกิดขึ้นได ซึ่งสภาพการณเหลาน้ีมักจะทําใหบุคคลเกิดความเครียดได การรับรู

ความสามารถของตนนี้มิไดขึ้นอยูกับทักษะที่บุคคลมีอยูในขณะนั้นเทานั้น หากแตยังขึ้นอยูกับการ

ตัดสินใจของบุคคลวาเขาสามารถทําอะไรไดดวยทักษะที่เขามีอยู  

  วิลาสลกัษณ  ชัววัลลี (2543: 29)   ใหความหมายวา การรับรูความสามารถของตน 

หมายถึง ความเชื่อของบุคคลวาตนมีความสามารถที่จะจัดระบบ  และกระทําเพื่อใหบรรลุผลตามที่

กําหนดได 

  นภาพร  ปรีชามารถ (2545: 31)   กลาววา การรบัรูความสามารถของตน หมายถึง การท่ี

บุคคลตัดสนิเก่ียวกับความสามารถของตนวาสามารถกระทําพฤติกรรมบางอย างในสถานการณที่

เฉพาะเจาะจงไดหรือไม ซึ่งการรับรูความสามารถสวนตนเองน้ีไมไดขึ้นอยูกับทักษะที่บุคคลมีอยูใน

ขณะน้ัน หากแตวาขึ้นอยูกับการตัดสินของบุคคลวาเขาสามารถทําอะไรไดดวยทักษะที่เขามีอยู  

  จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา การรับรูความสามารถของตน หมายถึง การ

ตัดสนิของบุคคลวาตนมคีวามสามารถในการจัดระบบ และกระทําพฤติกรรมตาง ๆ ใหบรรลุผลตามท่ี

กําหนดได  
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 1.2 องคประกอบของการรับรูความสามารถของตน  

  แบนดูรา (Bandura.  1996: 1211)   ไดสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตน และ

ทําการหาความเที่ยงตรงของโครงสรางดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบ ผลการศึกษาของแบนดูราพบวา 

การรับรูความสามารถของตนมีองคประกอบ 3 องคประกอบคือ 

   1. การรับรูความสามารถของตนทางดานการเรียนหรือทางวิชาการ  (Academic self-

efficacy) ซึ่งรวมขอวัดท่ีเก่ียวกับการรับรูความสามารถตอการจัดการการเรียนรูของตนเอง จัดการกับ

การเรียนในวิชา และจัดการกับความคาดหวังทางการเรียนของตนเอง บิดามารดา และครู   

   2. การรับรูความสามารถของตนทางสังคม (Social self-efficacy) ขอวัดของ

องคประกอบนี้เก่ียวกับการรับรูความสามารถในเรื่องความสัมพันธกับเพื่อน การยืนหยัดในตนเอง และ

การทาํกิจกรรมในเวลาวาง 

   3. การรับรูความสามารถในการกํากับตนเอง (Self-regulatory efficacy) ซึ่งวัดจาก

ขอวัดเก่ียวกับการรับรูความสามารถที่จะอดทนตอความกดดันจากเพื่อน และการรับมือกับเรื่องที่มี

ความเสีย่งสงู 

  คาความเชื่อมั่นขององคประกอบการรับรูความสามารถของตนทั้ง 3 องคประกอบน้ีมีคา

เทากับ .70 เมื่อแยกแตละองคประกอบ คาความเชื่อมั่นของการรับรูความสามารถของตนทางดานการ

เรียน เทากับ .87 การรับรูความสามารถของตนทางสังคม เทากับ .75 และ การรับรูความสามารถใน

การกํากับตนเอง เทากับ .80  

  ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเฉพาะในองคประกอบการรับรูความสามารถ

ของตนดานการเรียน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเปนเรื่องที่สําคัญและเหมาะกับกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยจะศึกษาซึ่ง

เปนนักเรียน 

 

 1.3 ความหมายของการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน 

  การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนมีพื้นฐานมาจากแนวคิดทฤษฎกีารรับรู

ความสามารถของตน แบนดูรา (Bandura. 1977: 191) กลาววา การรบัรูความสามารถของตนดาน

การเรียน หมายถึง การตัดสินของบุคคลเก่ียวกับความสามารถของตน ในการจัดระบบและกระทํา

พฤติกรรมที่เก่ียวของกับการเรยีน และยังมีผูที่ไดศึกษาและใหความหมายของการรับรูความสามารถ

ของตนดานการเรียนไว ดังนี้ 

  บอง (Bong. 1997: 696) กลาววา การรบัรูความสามารถของตนดานการเรยีน หมายถึง 

การรับรูความสามารถของบุคคลท่ีจะปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการเรียนท่ีไดรับมอบหมายไดในระดับที่

ตองการ 
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  อนันต  ดุลยพีรดิส (2547: 37)   กลาววา การรับรูความสามารถของตนดานการเรียน 

หมายถึง การท่ีบุคคลตัดสินเก่ียวกับความสามารถของตนในดานการเรียนวาตนเอง มีความสามารถท่ี

จะกระทําพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการเรียนไดหรือไม และมีความมั่นใจวาจะกระทําไดในระดับใด 

  ทรงศรี  ชํานาญกิจ (2548: 18)   ใหความหมายของการรับรูความสามารถของตนดาน

การเรียนวา หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอตนเองวามีความสามารถที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ ให

ประสบผลสําเร็จในดานการเรียนไดหรือไม ในระดับใด 

  จากความหมายขางตนสามารถสรปุไดวา การรับรูความสามารถของตนดานการเรียน 

หมายถึง การตัดสนิของบุคคลเก่ียวกับความสามารถของตนในดานการเรียนวาตนเองสามารถท่ีจะ

กระทําพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการเรียนไดหรือไม และจะประสบผลสําเร็จเพียงใด 

 

 1.4 ทฤษฎกีารรับรูความสามารถของตนเอง 

  อัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) นักทฤษฎีปญญาสังคม เปนผูสรางทฤษฎีการรับรู

ความสามารถของตนขึ้น ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive 

Theory)   แบนดูรา  มองวามนุษยมีความกระตือรือรนและมีแรงบันดาลใจท่ีจะปรับปรุงชีวิตของตน

และสังคมที่มีผลกระทบตอชีวิตของเขา และความเชื่อในความสามารถของตนก็เปนตัวกําหนดท่ีสําคัญ

ตัวหน่ึงของการกระทําของมนุษยที่จะนําไปสูผลท่ีพึงปรารถนา แมวาความรูและทักษะจะเปนสิ่งจําเปน

ตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผลได แตก็ยังไมเพียงพอ เพราะมนุษยเรามักไมปฏิบัติใหดีท่ีสุดแมวาเขาจะรู

ดีวาตองทําอะไรบาง ถาเขาไมเชื่อวาตนมีความสามารถพอที่จะกระทําได    (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 

2543: 29;  อางอิงจาก Bandura. 1977)  

  แบนดูรา มคีวามเชื่อวา การรับรูความสามารถของตนนั้นมีผลตอการกระทําของบุคคล 

บุคคล  2 คนอาจมคีวามสามารถไมตางกัน แตอาจแสดงออกในคุณภาพท่ีแตกตางกันได ถาพบวาคน 

2 คนนี้มีการรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกัน ในคนคนเดียวกันก็เชนกัน ถาการรับรู

ความสามารถของตนเองในแตละสภาพการณแตกตางกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาไดแตกตาง

กันเชนกัน   แบนดูรา เห็นวาความสามารถของคนเรานั้นไมตายตัว  หากแตยืดหยุนตามสภาพการณ 

ดังนั้นสิ่งท่ีจะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนใน

สภาวการณนั้น ๆ น่ันเอง คือ ถาเรามีการรับรูวาเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถ

นั้นออกมา คนที่รับรูวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอย และจะประสบ

ความสําเร็จในที่สุด (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2541: 57-58;  อางอิงจาก Evans. 1989)  
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 1.5 บทบาทและอิทธิพลของการรับรูความสามารถของตน 

  แบนดูรา (Bandura. 1986: 393-395) กลาววา   การรับรูความสามารถของตนจะเปน

ตัวกําหนดตัวหน่ึงวาบุคคลจะมีพฤติกรรม แบบแผนการคิด และมีการตอบสนองทางดานอารมณ

อยางไร เมื่ออยูในสถานการณที่ตองใชความสามารถอยางสูง ดังนั้นการรับรูความสามารถของตนจึง

สงผลตอบทบาททางจิตวิทยาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

   1. การเลือกกระทําพฤติกรรม (Choice Behavior)   การที่บุคคลตัดสินใจวาจะ

กระทําพฤติกรรมในสถานการณใดน้ัน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการรับรูความสามารถของตน บุคคลจะ

หลีกเลี่ยงงานและสถานการณท่ีเขาเชื่อวาเกินความสามารถของเขา แตเขาจะเลือกทํางานใน

สถานการณน้ันถาเขารูสึกวามีความสามารถเพียงพอที่จะทํางานน้ันใหสําเร็จได บุคคลที่มีการรับรู

ความสามารถของตนสูงจะเลือกทํางานที่ทาทาย มีแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถของตนใหมี

ความกาวหนามากขึ้น สวนบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนตํ่า มักจะเลี่ยงงาน ทอถอย ขาด

ความมั่นใจ เปนการปดโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง  

   บุคคลที่ประเมินความสามารถของตนสูงเกินไป มักจะประสบความลมเหลวในการ

ทํางาน สงผลใหเกิดความเครยีด ความผดิหวัง รูสึกวาความลมเหลวเปนสิ่งเลวรายไมสามารถแกไขได

สวนบุคคลที่ประเมินความสามารถของตนตํ่ากวาความเปนจริง มักขาดความเพียรพยายาม  และความ

มุมานะในการทํางาน ทําใหจํากัดตัวเอง ขาดประสบการณที่จะไดรับสิ่งดี ๆ ดังนั้นถาประเมิน

ความสามารถของตนไดถูกตองเหมาะสมจะสงผลตอการเลือกกระทํา  ทําใหการกระทํานั้นมีโอกาส

ประสบความสําเร็จสูง 

   2. การใชความพยายามและความยืนหยัด (Effort Expenditure and Persistence)   

การรับรูความสามารถของตนเปนตัวกําหนดวาบุคคลจะใชความพยายามมากเพยีงใด และจะยังยืน

หยัดอยูไดนานเทาใด เมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือประสบการณที่ไมพอใจ คนที่รับรูวาความสามารถของ

ตนสูง จะมีความพยายามและยืนหยัดท่ีจะทํางานน้ันมากกวาคนท่ีมีการรับรูวาตนมีความสามารถตํ่า 

ซึ่งเมื่อพบกับอุปสรรคก็จะลมเลิกความพยายามนัน้อยางงายดาย   การท่ีบคุคลใชความพยายามและ

ยืนหยัดในการทํางานอยางเต็มท่ีตลอดเวลา บุคคลนั้นมีแนวโนมท่ีจะประสบความสําเร็จสูง  

   มีความแตกตางระหวางผลของการรับรูความสามารถของตนในความพยายาม 

ระหวางการเรียนรูและการนําทักษะไปใช  ในชวงของการเรียนรูคนที่รับรูวาตนมีความสามารถสูง

อาจจะรูสึกวาไมคอยจําเปนที่จะตองใชความพยายามมาก และเวลานําทักษะไปใชคนที่เชื่อวาตนมี

ความสามารถสงูจะใชความพยายามอยางมาก   แตคนทีส่งสยัในความสามารถของตนจะใชความ

พยายามอยางมากในการเรียนรู แตในชวงการใชทักษะที่เรียนรูมาจะใชความพยายามนอยกวา 
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   3. แบบแผนการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ (Thought Patterns and Emotional 

Reactions)   การตัดสินเก่ียวกับความสามารถของตนมีอิทธิพลตอแบบแผนการคิดและปฏิกิริยาทาง

อารมณของบุคคล ในระหวางการกระทําพฤติกรรมและตอนที่คาดวาจะจัดการกับสิ่งแวดลอมรอบตัว 

คนที่ตัดสินวาตนไมมีความสามารถในการจัดการกับความตองการจะรับรูวาตนขาดความสามารถและ

เกิดความกลัวเกินความเปนจริง เกิดความเครียด   สวนคนที่รับรูวาตนมีความสามารถสูงจะใหความใส

ใจและใชความพยายามในการจัดการกับสถานการณ และสิ่งที่เปนอุปสรรคก็จะกระตุนใหใชความ

พยายามมากขึ้น   การรับรูความสามารถของตนยังมีอิทธิพลตอการคิดในการแกไขปญหาที่ยาก คนที่

รับรูวาตนมีความสามารถสูงมีแนวโนมที่จะพิจารณาวาความลมเหลวเกิดจากการที่ยังพยายามไมพอ 

สวนคนท่ีมีทักษะพอ ๆ กันแตมีการรับรูความสามารถของตนตํ่าจะเห็นวาความลมเหลวเกิดจากการท่ี

ตนไรความสามารถ 

   4. การเปนผูกําหนดผลการกระทํามากกวาเปนผูทํานายพฤติกรรม (Humans as 

Producers Rather than Simply Foretellers of Behavior)   บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตน

สูงมักจะเปนคนที่กระทําพฤติกรรมดวยความพยายามและยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํา

พฤติกรรมของตน เขาจะเลือกทําสิ่งท่ีทาทายและใชความพยายามอยางมาก เพื่อใหการกระทําน้ัน

บรรลุเปาหมาย แมวาจะประสบความลมเหลวในบางครั้งก็จะไมทอถอยและไมอางวาเปนเรื่องของ

โชคชะตา แตจะใหเหตุผลของความลมเหลวท่ีเกิดขึ้นวาเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตอไป   

ตางจากบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนตํ่า มักจะไมคอยกระทําพฤติกรรม ไมลงมือทํา จะรอให

ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการกระทําเปนไปตามความเชื่อหรือคําทํานาย และมักจะหลีกเลี่ยง

การกระทาํท่ีมคีวามยาก ขาดความพยายาม มคีวามทะเยอทะยานตํ่าและมีความเครียดสูง 

  วิลาสลักษณ  ชัววัลลี (2543: 29-30)   กลาววา การรบัรูความสามารถของตนเปน

ตัวกําหนดในเรื่องตอไปนี้ 

   1. กระบวนการรูคิด (cognitive process)   การรับรูความสามารถของตนมี

ผลกระทบตอแบบแผนการคิดที่สามารถสงเสริมหรือบ่ันทอนผลการปฏิบัติงานได บุคคลจะตีความ

สถานการณและคาดการณในอนาคตอยางไรก็ขึ้นอยูกับวาเขามีความเชื่อในความสามารถของตนเอง

อยางไร คนที่เชื่อวาตนเองมีความสามารถสูงจะมองสถานการณที่เขาพบวาเปนโอกาส เขาจะมองภาพ

ความสําเร็จและใหเปนสิ่งนําทางการกระทําของเขา สวนคนที่ตัดสินวาตนเองดอยความสามารถจะ

ตีความสถานการณท่ีไมแนนอนวาเปนความเสี่ยง และมีแนวโนมที่จะมองเห็นภาพความลมเหลวอยูใน

อนาคต การคิดในทางลบของผูที่รูสึกวาตนดอยความสามารถจะทําลายแรงจูงใจในตนเองและทําลาย

การปฏิบัติงานดวย เพราะเปนการยากที่บุคคลจะประสบความสําเร็จถายังสงสยัในความสามารถของ

ตนอยู 
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   2. กระบวนการจูงใจ (motivation process)   ความสามารถที่จะจูงใจตนเองและการ

กระทําที่ต้ังเปาหมายจะมีพื้นฐานมาจากกระบวนการคิด ขณะที่คิดคาดการณในอนาคตจะทําใหเกิด

แรงจูงใจและการควบคุมการกระทําของตนเองได กลาวคือสิ่งท่ีคิดเอาไวลวงหนาจะถูกเปลี่ยนใหเปน

สิ่งจูงใจและการกระทําซึ่งจะถูกควบคุมดวยกระบวนการกํากับตนเอง แรงจูงใจสวนใหญของมนุษย

เกิดจากการคิด และความเชื่อในความสามารถของตนก็จะมีบทบาทสําคัญในการคิดที่เปนพื้นฐานของ

แรงจูงใจ บุคคลที่รับรูความสามารถของตนเองและต้ังเปาหมายไวสูงจะมีแรงจูงใจในการกระทําและ

จะปฏิบัติงานไดดีกวาคนที่สงสัยในความสามารถของตนเอง  

   3. กระบวนการดานความรูสึก (affective process)   การรับรูความสามารถของตน

สามารถมีผลกระทบตอประสบการณทางอารมณโดยผานการควบคุมตนเองทางดานการคิด การ

กระทํา และความรูสึก ในดานการคิด ความเชื่อในความสามารถของตนมีอิทธิพลตอความสนใจและ

การตีความเหตุการณในชีวิตท่ีอาจใหความรูสึกในทางบวกหรือทางลบได และมีผลตอการรับรูวาตนมี

ความสามารถที่จะควบคุมความคิดทางลบท่ีเกิดขึ้นไดหรือไมดวย   ดานการกระทํา การรับรู

ความสามารถของตนจะจดัการกับสภาวะทางอารมณโดยการสงเสริมการกระทําที่มีประสิทธิผลเพื่อ

เปลี่ยนสิ่งแวดลอมในลักษณะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณได   สวนดานความรูสึกจะ

เก่ียวของกับการรับรูวาตนสามารถทําใหสภาวะทางอารมณของตนที่ไมดีใหดีขึ้นไดหรือไม  

   4. กระบวนการเลอืก (selection process)   บุคคลที่มีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยง

กิจกรรมและสภาพการณที่เขาเชื่อวายากเกินความสามารถของเขา และบุคคลจะกระทํากิจกรรมและ

เลือกสิ่งแวดลอมที่เขาแนใจวามีความสามารถที่จะจัดการได   ผูที่ย่ิงมีการรับรูความสามารถของ

ตนเองสูง จะเลือกกิจกรรมที่ย่ิงมีความทาทาย  

   กระบวนการทั้งสี่ที่กลาวมาน้ีโดยปกติจะทํางานรวมกันมากกวาแยกกัน ในการ

ดําเนินการกํากับพฤติกรรมมนุษย 

 

 1.6 ความสมัพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนและการแสดงพฤตกิรรม 

  การรับรูความสามารถของตนมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมของบุคคล คือ ใน

การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมานั้น ถาบุคคลมีความคาดหวังเก่ียวกับ

ความสามารถของตนเองสูง ก็มีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นสูง   ในขณะเดียวกันถาบุคคลมีความ

คาดหวังเก่ียวกับความสามารถของตนเองตํ่า ก็มีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นตํ่า หรืออาจจะไม

กระทาํพฤติกรรมนั้นเลย  แบนดูรา กลาววา ถึงแมการรับรูความสามารถของตนจะมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรม แตก็มีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธดังกลาวนี้ดวย (Bandura. 1986: 

395-398) ไดแก 
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   1. ขาดสิ่งจูงใจ หรือถูกสถานการณภายนอกบังคับใหกระทํา กลาวคือ บุคคลที่มกีาร

รับรูความสามารถของตนเองสูงอาจจะไมแสดงพฤติกรรม หากขาดสิ่งจูงใจ หรือปจจัยที่ไมเอ้ืออํานวย

ใหกระทําหรือบุคคลไมเต็มใจที่จะแสดงพฤติกรรมน้ัน 

   2. การตัดสินผลที่ตามมาผดิพลาดไป กลาวคือ การที่บุคคลตัดสินเก่ียวกับผลที่

ตนเองจะไดรับจากการแสดงพฤติกรรมนั้นผิดพลาดไป จะทําใหบุคคลรูสึกวาไมคุมคาที่ตนจะแสดง

พฤติกรรมนั้น อาจทําใหบุคคลตัดสินที่จะไมแสดงพฤติกรรม  

   3. ความไมทันเหตุการณในการประเมินความสามารถของตนเอง เนื่องจาก

ประสบการณทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ถาหากบุคคลไมไดประเมินตนเองตลอดเวลา 

จะทําใหบุคคลตัดสินเก่ียวกับความสามารถของตนผิดพลาดไป มีผลทําใหบุคคลไมแสดงพฤติกรรม  

   4. บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองโดยภาพรวมสูง   อาจจะไมแสดง

พฤติกรรมออกมา เมื่อใหเขากระทําพฤติกรรมท่ีเปนทักษะยอย ๆ ของสถานการณน้ัน เพราะเห็นวาไม

มคีวามสาํคัญ 

   5. การประเมินความสําคัญของทักษะยอยที่จําเปนตองใชในการแสดงพฤติกรรม

ผิดพลาด กลาวคือ ถาบุคคลคิดวาตนเองขาดทักษะหรือมีทักษะในดานตาง ๆ ไมเพียงพอ บุคคลอาจ

ไมแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมา 

   6. เปาหมายของการกระทํามีลักษณะคลุมเครือไมชัดเจน และเปาหมายนั้นไม

สามารถปฏิบัติได หรือยากเกินไป อาจทําใหบุคคลไมแสดงพฤติกรรมออกมา  

   7. การรูจักตนเองที่ไมถูกตอง บุคคลที่รูจักตนเองไมถูกตองอาจจะเปนผลมาจากการ

กระทําที่มีลักษณะคลุมเครือไมชัดเจน หรืออาจถูกบังคับใหกระทําหรือไดรับขอมูลภายนอกมาอยางไม

ถูกตอง ก็มีผลทําใหบุคคลตัดสินที่จะไมแสดงพฤติกรรมออกมาได 

   การจะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาใหมีความสัมพันธกับการรับรู

ความสามารถของตนน้ัน ควรจัดการหรือควบคุมไมใหปจจัยตาง ๆ ดังกลาวมาเปนอุปสรรค หรือเปน

ตัวขัดขวาง ซึ่งหากทําไดก็จะชวยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาไดอยางเต็มที่และมีความ

มั่นใจ ซึ่งจะนําไปสูการประสบความสําเร็จตอไป 

 

 1.7 แหลงท่ีมาของการรับรูความสามารถของตน   

  แบนดูรา (Bandura. 1986: 399-401) กลาววา   การรับรูความสามารถของบุคคลน้ัน

พฒันามาจากปจจยั 4 ประการ คือ  
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   1. ความสาํเรจ็จากการกระทาํ (Enactive Attainment)   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมาก

ที่สุดตอการรับรูความสามารถของตน เพราะเปนประสบการณที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยตรง การประสบ

ความสําเร็จจะชวยใหบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเพิ่มมากขึ้น   ตรงกันขามกับความลมเหลว

จะทําใหบุคคลประเมินการรับรูความสามารถของตนตํ่าลง โดยเฉพาะอยางย่ิงถาความลมเหลวเคย

เกิดขึ้นมากอนหนาแลว และมิไดสะทอนใหบุคคลไดเห็นวาความลมเหลวนั้นเกิดจากขาดความ

พยายามหรอืการขดัขวางจากสภาพแวดลอมภายนอก บุคคลก็จะประเมนิการรบัรูความสามารถของ

ตนในระดับตํ่าไวกอน   การใหนํ้าหนักกับประสบการณใหมมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับธรรมชาติและ

ความเขมขนของการรับรูความสามารถเดิมที่มีอยูดวย  

   การประสบความสําเร็จบอยครั้งทําใหบุคคลพัฒนาการรับรูความสามารถของตนให

เขมแข็งขึ้นและเมื่อเกิดเหตุการณที่อาจลมเหลวบางในบางครั้ง ก็จะมีผลกระทบตอการรับรู

ความสามารถของตนนอยมากหรือไมมีเลย เพราะบุคคลเหลานี้จะมองวาความลมเหลวที่เกิดขึ้นมา

จากสาเหตุหรือปจจัยอ่ืน ๆ  

   2. การไดเห็นประสบการณของผูอ่ืน (Vicarious Experience) การประเมินการรับรู

ความสามารถของตน สวนหนึ่งมาจากการไดเห็นประสบการณของผูอ่ืน เมื่อบุคคลไดเห็นตัวอยางจาก

บุคคลอ่ืนที่มีลักษณะคลายกับตนเองกระทําพฤติกรรมแลวไดรับผลสําเร็จ   จะทําใหบุคคลรับรู

ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งบุคคลน้ันจะมองวาผูอ่ืนที่มีความสามารถเทากันหรือใกลเคียงกัน

กับตนเองทําได บุคคลก็จะรูสึกวาตนสามารถทําไดเชนกัน  ในขณะเดียวกันถาไดเห็นบุคคลอ่ืนที่มี

ลักษณะคลายกับตนเองประสบความลมเหลว ก็อาจสงผลใหขาดความมั่นใจ หรือประเมิน

ความสามารถของตนเองตํ่าลง การรับรูความสามารถของตนเองก็อาจเปลี่ยนไป 

   3. การใชคําพูดชักจูง (Verbal Persuasion) การพูดชักจูงเปนวิธีการที่ใชกันอยาง

แพรหลาย ทําใหบุคคลเชื่อวาตนมีความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมใหประสบผลสําเร็จได การพูด

ชักจูงเปนการพยายามใชถอยคําทําใหบุคคลมีความมั่นใจท่ีจะกระทําพฤติกรรม ซึ่งจะสงผลใหมีการ

รับรูความสามารถของตนเพิ่มขึ้น การพูดชักจูงที่ไดผลมากขึ้นนั้นจะตองเปนเรื่องท่ีเปนไปได การพดู

เรื่องที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจทําลายความรูสึกของผูฟงวาตนไมมีความสามารถ  

   การพูดชักจูงยังขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือของผูชักจูง ถาผูชักจูงมีความนาเชื่อถือ และ

มีความสําคัญตอผูถูกชักจูง ก็มีแนวโนมที่จะชวยเพิ่มการรับรูความสามารถของตนใหมากขึ้น และการ

ใหขอมูลปอนกลับ ในทางการใหกําลังใจ จะชวยใหบุคคลมีความพยายามซึ่งจะสงผลใหประสบ

ความสําเร็จได และชวยเพิ่มการรับรูความสามารถของตน 
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   4. สภาวะทางกาย (Physiological State) บุคคลมกัใชขอมลูจากสภาวะทางกายใน

การตัดสนิเก่ียวกับความสามารถของตน ถารางกายอยูในสภาวะท่ีพรอมก็สามารถกระทําพฤติกรรมได

ตามเปาหมาย แตถารางกายถูกกระตุนมากเกินไปโดยเฉพาะทางดานอารมณ ซึ่งสงผลใหเกิดความ

กลัว วิตกกังวล หรืออยูในสภาวะของความเครียด เปนเหตุใหมีการรับรูความสามารถของตนตํ่าลง การ

ฝกใหบุคคลลดภาวะกระตุนทางอารมณไดจะชวยเพิ่มการรับรูความสามารถของตน 

 

 1.8 พัฒนาการของการรับรูความสามารถของตน 

  แบนดูรา (Bandura. 1994: 77-81) ไดสรุปถึงพัฒนาการของการรับรูความสามารถของ

ตนในชวงชีวิตทุกชวงของมนุษย   การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการความสามารถนี้จะเปนไปตามอายุ อาจ

ไมเปนไปตามลําดับขั้นที่กลาวไวเสมอไป แตทุกคนจะตองผานพัฒนาการนี้ไปอยางหลีกเลี่ยงไมได 

   1. การเริ่มเกิดความรูสึกในตนเอง     ทารกเกิดใหมจะยังไมมีความรูสึกเขาใจตนเอง 

เด็กทารกจะสํารวจสิ่งรอบตัว สังเกตจากผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง และนํามาเปนพื้นฐาน

ในการพัฒนาความสามารถของตน การเขยาสิ่งของเพื่อฟงเสียง การกรีดรองของเด็ก การกระทํา

พฤติกรรมซ้ํา ๆ ทําใหเด็กไดสังเกตกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นพรอมกับการกระทําของตน เด็กทารกจะได

เรียนรูวาการกระทํานั้นจะทําใหเกิดผลอยางไร และเรียนรูวาพฤติกรรมของตนทําใหเกิดปฏิ กิริยา

ตอบสนอง เด็กทารกที่ประสบความสาํเรจ็ในการควบคุมสถานการณได จะเอาใจใสตอพฤติกรรมของ

ตนมากขึ้น และจะมีความสามารถในการเรียนรูการตอบสนองตอสิ่งใหม ๆ ไดดีกวาเด็กทารกท่ีอยูใน

สถานการณท่ีเหมือนกัน แตไมไดสงัเกตการกระทําของตนเอง   เด็กจะรูวามีความแตกตางระหวาง

ตนเองกับคนอ่ืนในการแสดงพฤติกรรมอยางเดียวกัน เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้น สิ่งตาง ๆ รอบตัวจะทําให

เขาแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน 

   2. การรับรูความสามารถของตนจากครอบครัว   เด็กเล็กจะรับรูความสามารถของตน

จากการกระทํา เด็กจะมีการพัฒนา การประเมิน และทดสอบความสามารถทางกาย ความสามารถ

ทางสังคม ทักษะดานภาษา และทักษะทางปญญา เพื่อจะเขาใจและจัดการกับสถานการณที่พวกเขา

ตองเผชิญในแตละวัน   พัฒนาการความสามารถทางประสาทสัมผัสจะเพิ่มมากขึ้นตามการสํารวจ

สิ่งแวดลอมตาง ๆ ของเด็กทารก การเริ่มตนสํารวจและการเลนกิจกรรมตาง ๆ เปนโอกาสใหเด็กไดเพิ่ม

ทักษะพื้นฐานและเขาใจในความสามารถของตน   ประสบการณท่ีประสบความสําเร็จจากการฝก

ควบคุมบุคคลเปนสวนสําคัญในการเริ่มพัฒนาความสามารถทางสังคมและสติปญญา บิดามารดาเปน

บุคคลที่มีการตอบสนองตอพฤติกรรมของทารก และชวยสรางโอกาสใหเขาไดแสดงคว ามสามารถ โดย

การจัดเตรียมสภาพแวดลอมทางกายภาพใหสมบูรณ และเปดโอกาสใหเด็กไดมีอิสระในการ

เคลื่อนไหวเพื่อการสํารวจ ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดพัฒนาการทางสังคมและสติปญญา  
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   ประสบการณดานความสามารถระยะแรกจะรวมอยูในครอบครัว เด็กเริ่มมี

ความสัมพันธกับบุคคลในครอบครัว ดังนั้นความแตกตางของโครงสรางครอบครัวที่สะทอนจาก ขนาด

ของครอบครัว ลําดับการเกิด จํานวนพี่นอง เพศ เหลานี้จะทําใหเกิดความแตกตางในการประเมิน

ความสามารถของตนจากการเปรียบเทียบทางสังคม   ระหวางพี่นองนั้นพบวา เด็กท่ีเปนนองจะไม

ตัดสนิวาตนมคีวามสามารถทางบวก เมื่อไปสัมพันธกับคนที่เปนพี่ซึ่งมีอายุและพัฒนาการมากกวา  

   3. การรับรูความสามารถของตนโดยผานอิทธิพลจากเพื่อน   การทดสอบ

ความสามารถของเด็กจะเปลี่ยนแปลงอยางมากเมื่อพวกเขาเขาสูสังคมที่ใหญขึ้น การรับรู

ความสามารถของตนเกิดจากการมีความสัมพันธกับเพื่อน เด็กจะเขาใจในตนเองมากขึ้นเก่ียวกับ

ความสามารถของพวกเขา เพื่อนจะมีความสําคัญตอบทบาทดานความสามารถ กลาวคือ เพื่อนที่มี

ประสบการณมากและมีความสามารถจะเปนตัวแบบท่ีดีในเรื่องของวิธีการคิดและพฤติกรรม การ

เรียนรูทางสังคมเกิดขึ้นในหมูเพื่อน ในดานบวก เด็กที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกันจะเปรียบเทียบขอมูล

ระหวางตนกับเพื่อน เพื่อตัดสินและตรวจสอบความสามารถของตน เด็กจะมีความไวตอความรูสึกที่

สัมพันธกับการทํากิจกรรมในกลุมเพื่อนแลวนําไปตัดสินความมีชื่อเสียงและความนิยมในกลุมเพื่อน  

   การเลือกเพื่อนนั้นเด็กจะเลือกเพื่อนที่มีความสนใจและมีคานิยมที่เหมือนกันกับตน 

การเลือกเพื่อนที่สัมพันธกับตนจะชวยสงเสริมการรับรูความสามารถของตนไปในทิศทางของการมี

ความสนใจรวมกัน เนื่องจากเพื่อนจะมีอิทธิพลอยางมากในการพัฒนาและการรับรองการรับรู

ความสามารถของตน การแตกแยกหรือขาดความสัมพันธกับเพื่อนจะสงผลเสียตอการพัฒนา

ความสามารถของตน การรับรูความสามารถของตนทางสังคมตํ่าจะทําใหเกิดอุปสรรคภายในตอการ

สรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน ดังนั้นเด็กที่รับรูวาตนขาดความสามารถทางสังคมจะถอนตัวออกจาก

สังคม ไดรับการยอมรับจากเพื่อนตํ่า และเห็นคุณคาของตนเองตํ่า   รูปแบบของพฤติกรรมบางอยางทํา

ใหการรับรูความสามารถของตนจากที่เคยสูงนั้นหายไป อาจจะเปนการออกหางจากสงัคมมากกวาอยู

ใกลชิดผูกพันกับสังคม เชน เด็กที่รับรูวาตนจะไดสิ่งตาง ๆ ที่ตองการก็ตอเมือ่แสดงความกาวราว

ออกมา 

   4. การพฒันาการรบัรูความสามารถของตนดานปญญาจากโรงเรียน   โรงเรียนมี

บทบาทที่สําคัญในการอบรมสั่งสอนและพัฒนาความสามารถทางปญญาและสังคมใหกับเด็ก 

โรงเรียนเปนสถานที่ใหเด็กไดพัฒนาความสามารถทางปญญา เกิดการเรียนรูและมีทักษะในการ

แกปญหาที่จําเปนสําหรับการอยูรวมกันในสังคมใหญ เด็กจะถูกทดสอบความรู และทักษะในการคิด

อยางตอเน่ืองเด็กจะถูกประเมินและเปรียบเทียบทางสังคม เด็กท่ีมีทักษะทางปญญาดีพวกเขาจะได

พฒันาความสามารถทางสติปญญาของพวกเขาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   มีปจจัยทางสังคมหลาย ๆ 

ตัว เชน ทักษะทางปญญาของเพื่อนท่ีเปนตัวแบบ การเปรียบเทียบทางสังคมกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ การ
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เพิ่มแรงจูงใจในเปาหมายและการสงเสริมทางบวก การไดรับขอมูลปอนกลับจากครูท้ังที่ประสบ

ความสาํเรจ็และความลมเหลวในดานความสามารถ ทั้งหมดนี้มีผลกระทบตอการพิจารณา

ความสามารถทางสติปญญาของเด็กทั้งสิ้น  

   การสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรูเปนหนาที่ของโรงเรียนท่ีจะชวยสงเสริมการ

พัฒนาดานทักษะทางปญญาของนักเรียน โรงเรียนที่มีครูมีการรับรูความสามารถของตนสูงในดาน

ความสามารถทางการสอนจะชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถทางปญญาเพิ่มขึ้น 

และชวยสรางบรรยากาศในการเรียนใหเปนไปในทางบวก ซึ่งจะชวยใหผูเรียนบรรลุผลทางการเรียนได 

สวนครูที่มีการรับรูความสามารถของตนตํ่าจะมีการควบคุม เขมงวด และลงโทษทางลบกับนักเรียน

มาก การจัดใหนักเรียนเรียนรวมกันเปนกลุมจะทําใหนักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกันและชวยเหลือกัน 

เปนการสงเสริมการประเมินความสามารถของตนไปในทางบวก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา

การเรียนการสอนแบบรายบุคคลหรือแบบแขงขันกับคนอ่ืน 

   5. การรับรูความสามารถของตนชวงวัยรุน   ชวงวัยรุนเปนชวงวัยท่ีมีพัฒนาการใน

การทําสิ่งที่ทาทายใหม ๆ ตองเรียนรูบทบาทที่จะรับผิดชอบตนเองในเกือบทุกเรื่องของชีวิต วัยรุนตอง

เรียนรูทักษะใหม ๆ และเรียนรูแนวทางในการดํารงชีวิตในสังคมแบบผูใหญ รวมท้ังการเรียนรูวาจะ

จัดการอยางไรตอการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาสูวัยหนุมสาว ความสนใจในเรื่องเพศก็จะเขามามีสวน

สําคัญอยางมากในชวงวัยรุน วัยรุนตองเรียนรูทักษะในการทํางานเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบผล 

และในอีกหลายสถานการณที่เปนความสามารถใหม ๆ ซึ่งการรับรูความสามารถของตนก็จะไดพัฒนา

มากขึ้น วัยรุนจะมีความเขาใจในความสามารถของตนมากขึ้น และมีความมั่นคงในความสามารถของ

ตนมากขึ้น โดยการเรียนรูวาจะทําอยางไรใหประสบความสําเร็จกับสิ่งที่เปนปญหายุงยากที่ไมเคย

เผชิญมากอน  

   วัยรุนสวนใหญมักจะจัดการกับสิ่งตาง ๆ ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอและปรับตัวไดโดยไมมี

ปญหา อยางไรก็ตาม เด็กวัยรุนตอนตนที่เขาสูชวงวัยรุนใหม ๆ อาจมีความรูสึกวาตนเองไร

ความสามารถ ทําใหพวกเขาเกิดความออนแอ และไมสามารถจัดการกับสภาพแวดลอมใหม ๆ ได การ

เปลี่ยนแปลงของวัยรุนเมื่อเขาสูวัยผูใหญจะเกิดปญหาหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความมั่นใจ หรือความเขม

ของการรับรูความสามารถของตนที่ไดรับจากประสบการณที่ประสบความสําเร็จมากอน  

   6. การรับรูความสามารถของตนในวัยผูใหญ   ชวงวัยผูใหญตอนตนจะมีการเรียนรูที่

จะจัดการกับความตองการใหม ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปนเพื่อนตางเพศ เปนคูสมรส เปน บิดามารดา และ

ในอาชีพ หากประสบความสําเร็จในการจัดการกับสิ่งเหลานี้ก็จะชวยเพิ่มความมั่นคงในการรับรู

ความสามารถของตน ซึ่งจะทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะขยายความสามารถและความสําเร็จไปอีก สวนคน

ที่ไมประสบความสําเร็จจะเกิดความทุกขใจ สงสัยในตนเอง พบวาผูใหญเหลานี้มักเกิดความเครียด หด
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หูและซึมเศราในชีวิต   ชวงวัยผูใหญตอนกลางจะมีการจัดกับงานอาชีพที่เขามาในชีวิตของตนท่ี

แนนอน กลาวคือ จะไมคอยเปลี่ยนแปลงการรับรูความสามารถของตนในสวนของหนาท่ีประจํา แตก็

อาจเกิดความไมมั่นคงไดเนื่องจากชีวิตที่ไมไดหยุดอยูกับที่ มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม

อยูตลอดเวลา ซึ่งบุคคลจะตองปรับตัวและทําใหเกิดการยอนกลับมาประเมินความสามารถของตนอีก 

ผูใหญวัยน้ีจะไดรับความกดดันจากผูท่ีออนวัยกวา จะมีการแขงขันกันดานฐานะ ตําแหนง และ

ความสามารถในการทาํงาน การประเมนิความสามารถของตนจงึเปนการเปรียบเทียบทางสังคมกับคน

ที่ออนวัยกวา 

   7. การประเมินการรับรูความสามารถของตนใหมในวัยผูสูงอายุ การรับรู

ความสามารถของตนในวัยสูงอายุนี้จะมีการยอนกลับไปประเมินความสามารถของตนอีกครั้ง และเกิด

ความผิดพลาดของการประเมินความสามารถของตน บุคคลวัยน้ีจะมีมโนทัศน เชงิชวีวิทยาวา 

ความสามารถทางรางกายหลายอยางจะลดลงเมือ่อายุเพิม่มากขึน้   ดังนั้นบุคคลในวัยสูงอายุนี้จึงตอง

ยอนกลับไปประเมินความสามารถของตนในการทํากิจกรรมท่ีตองใชสรีระทางรางกายใหมวาจะเกิดผล

อยางไร ชวงวัยน้ีมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินความสามารถทางปญญาในเรื่องของความจํา 

หากคิดวาคนที่มีอายุมากขึ้นจะมีความสามารถในการจําลดลงเหมือนกับความสามารถทางรางกาย

บุคคลก็จะมีความมั่นใจในการจําของตนตํ่า สวนผูสูงอายุท่ีรูสึกวาตนมีความสามารถในการจําสูง จะ

นําไปสูความพยายามที่จะจดจํา ดังน้ันจึงประสบความสําเร็จในการจําไดดีกวา 

   

 1.9 การวัดการรับรูความสามารถของตน 

  ลี และบอมโก (อมรรัตน  บุบผโชติ.  2546: 28; อางอิงจาก Lee; & Bobko. 1994) ได

รวบรวมงานวิจัยเก่ียวกับการวัดการรับรูความสามารถของตนตามแนวคิดทฤษฎีของแบนดูรา พบวา มี

วิธีการวัดการรับรูความสามารถของตน 4 วิธีดวยกัน สรุปไดดังตอไปนี้ 

   1. การวัดความเขม หรือความมั่นใจ (self-efficacy strength) เปนวิธีการวัดการรับรู

ความสามารถของตนเองในมิติที่ 3 และเปนวิธีที่นํามาใชวัดการรับรูความสามารถของตนมากที่สุด 

การวัดโดยการถามผูตอบวา เขาสามารถปฏบัิติงานทีม่คีวามยากของงานเพิ่มขึ้นไดเพียงใด ขอคําถาม

มักมีลักษณะใหประเมินความมั่นใจจาก ไมมีความมั่นใจ จนถึง มีความมั่นใจเต็มที่  

   2. การวัดระดับความยาก (self-efficacy magnitude) เปนวิธีการวัดการรับรู

ความสามารถของตนในมิติที่ 1 และเปนวิธีที่นิยมนํามาใชวัดการรับรูความสามารถของตนรองลงมา 

วิธีการวัดจะทําโดยการถามผูตอบวา เขาสามารถปฏิบัติงานท่ีกําหนดให ที่มีความยากขึ้นไดหรือไม 

คําตอบมักจะมีลักษณะเปนมาตราสวนชนิด ใช / ไมใช ถาตอบใชไดคะแนน 1 คะแนน ถาตอบไมใชได

คะแนน 0 คะแนน ดังนั้นหากไดคะแนนสูงก็แสดงวามีการรับรูความสามารถของตนเองสูง 



 22 

   3. การวัดแบบผสม คือ การวัดที่ใชทั้งความเขม และขนาดของความยาก โดยการวัด

แบบผสมน้ีจะใชขอคําถามเดียวแตมีคําตอบแยกเปน 2 ชอง ชองหน่ึงเปนแบบ ใช / ไมใช อีกชองหนึ่ง

เปนแบบมาตราสวนประเมินคาหรือใชเปนรอยละ 

   4. การวัดความเขมและขนาดของความยากเหมือนวิธีท่ี 3 แตมีขอแตกตางกัน คือ 

แปลงคะแนนดิบใหเปนคะแนนมาตรฐาน (Z-score)   

  วิลาสลักษณ  ชัววัลลี (2543: 32-33)   กลาววา   ความเชือ่ในความสามารถของตน 

ไมใชลักษณะรวม ๆ แตเปนชุดของความเชื่อที่มีตอตนเองท่ีแยกจากกันเปนเรื่อง ๆ ซึ่ง เปนเรื่องเฉพาะ

อยางชัดเจน ดังนั้นในการวัดการรับรูความสามารถของตนจะไมใชการวัดท่ีคลุมเครือในเรื่องรวม ๆ แต

เปนการวัดการรับรูความสามารถในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางมีบริบท และก็มิใชการวัดทักษะยอย ๆ ใน

เรื่องนั้นเชนกัน เพราะบุคคลอาจรับรูความสามารถของตนสูงในแตละทักษะยอย แตอาจรับรูวาตนมี

ความสามารถตํ่าในทักษะท่ีบูรณาการแลวก็ได 

   มิติของความเชื่อในความสามารถของตนที่ แบนดูรากลาวถึงม ี3 มิติ คือ 

   มิติที่ 1 ระดับความยากของงานหรือกิจกรรมท่ีบุคคลเชื่อวาตนสามารถปฏิบัติได 

(level or magnitude of job difficulty)  

   มิติที่ 2 ความมั่นใจของบุคคลท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมที่ระดับความยาก หรือเมื่อมี

อุปสรรคตาง ๆ (strength of confidence) และ 

   มิติที่ 3 การตัดสินวาตนมีความสามารถในกิจกรรมอ่ืน ๆ ดวย หรือมีความสามารถ

เฉพาะในขอบเขตของกิจกรรมนั้น ๆ (generality of ability)  

   แบบวัดการรับรูความสามารถของตนควรวัดความเชื่อของบุคคลในความสามารถท่ี

จะทํากิจกรรมที่ระดับความยากตาง ๆ ภายใตขอบเขตของเรื่องที่ศึกษา  

  วิลาสลักษณ  ชัววัลลี (2538: 101-102)  กลาววา วิธีการวัดการรับรูความสามารถของ

ตนที่ใชกันมากคือ การวัดความมั่นใจ โดยการถามวาผูตอบมีความมั่นใจวาเขาสามารถปฏิบัติงานใน

งานที่ยากขึ้นหรือไม คําตอบมักจะเปนวา “ไมมีความมั่นใจ” (0) จนถึง “มีความมั่นใจเต็มที่” (10) หรือ

ใชสเกลแบบ 0% ถึง 100%   การวัดท่ีนยิมรองลงมาคือ การวัดระดับความยาก มกัเปนการถามวาเขา

สามารถปฏิบัติงานในงานที่ยากขึ้นไดหรือไม คําตอบจะเปนแบบ “ใช” และ “ไมใช”   สวนการวัดแบบ

ผสม (magnitude/strength) คือมีทั้งวัดความมั่นใจและระดับความยาก โดยใชขอคําถามเดียวกัน และ

มีคําตอบใหเลือกท้ัง 2 แบบคือ “ใช” และ “ไมใช” และแบบเปอรเซ็นต หรือบนสเกล 11 หนวย การรวม

คะแนนก็โดยรวมคําตอบของความมั่นใจ เฉพาะขอที่ผูตอบตอบ “ใช” ในสเกลระดับความยาก 
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  นอกจากนี้ก็มีการวัดแบบอ่ืน ๆ ที่ตางไปจากการวัดตามแนวทางของแบนดูรา เชน การใช

ขอคําถามท่ีเก่ียวของกับดานตาง ๆ ของการปฏิบัติงาน โดยไมไดใหตอบในแงของความยากของการ

ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น คําตอบที่ใหเลือกจะใชสเกลแบบลิเคอรท คือ “เห็นดวยอยางย่ิง” ถึง “ไมเห็นดวย

อยางย่ิง” ดังนั้นแบบนี้จึงไมไดวัดความมั่นใจ ระดับความยาก หรือแบบผสม แตจะเปนการประเมินการ

รับรูความสามารถของตนในลักษณะทั่ว ๆ ไปมากกวา 

  มีงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบการวัดการรับรูความสามารถของตนแบบตาง ๆ รวมทั้ง

การหาความเทีย่งตรง (validity) ของแบบวัด เชน งานวิจัยของ ลัสท และคณะ (Lust, Celuch, & 

Showers. 1993: 1426-1434) ไดเปรียบเทียบการวัด 4 แบบคือ (1) วัดระดับความยาก (2) วัดความ

มั่นใจ (3) วัดแบบผสม คือรวมคะแนนความมั่นใจ ทุกขอคําถามท่ีผูตอบ ตอบ “ใช” ในสเกลของระดับ

ความยาก และ (4) การวัดแบบอ่ืน ท่ีไมระบุความยากของงาน และใชสเกลแบบลิเคอรท ผลการวิจัย

พบวา แบบที่วัดความมั่นใจมีความสัมพันธสูงกับทั้งแบบท่ีวัดระดับความยากและแบบผสม   สวน

ระดับความยากสัมพันธกับแบบผสมในระดับที่นอยกวา   สวนการวัดในแบบอ่ืน มีความสัมพันธกับมิติ  

ตาง ๆ ของแบนดูราในระดับท่ีแตกตางกันมาก   ในงานวิจัยของ ลัสท และคณะนั้นไมไดเสนอใหใชการ

วัดแบบใดแตผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การวัดความมั่นใจ (strength) จะมีความเที่ยงตรงเชิงเอกนัย 

(convergent validity) สูงที่สุด  

  จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวัดการรับรูความสามารถของตน

แลว ผูวิจัยไดพิจารณาและจะทําการวัดการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนแบบวัดความเขม

หรือความมั่นใจ โดยใชสเกลแบบลิเคิรท เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ให

ผูตอบแบบสอบถามเลอืกตอบตามความรูสกึของตนมากท่ีสุด การที่ผูวิจัยเลือกใชวิธีการวัดแบบนี้

เนื่องจากเปนวิธีการวัดที่เหมาะสมและงายกับกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยศึกษา ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน 

 

2. การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา 

 การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดามีพื้นฐานมาจากการศึกษาของ

แบนดูรา เก่ียวกับการรับรูความสามารถของตนของเด็กนักเรียน แบนดูรา (Bandura. 2001: 189) 

กลาววา บิดามารดามอิีทธพิลตอพฒันาการทางดานการเรียนของเด็ก บิดามารดาจะประเมิน

ความสามารถของตนในการสงเสริมเด็กใหเห็นคุณคาของการศึกษา สงเสริมกิจกรรมดานการเรียนของ

เด็ก ซึ่งแบนดูราพบวา บิดามารดาที่มีการรับรูความสามารถของตนสงูจะสามารถสงเสริมกิจกรรม

ทางการเรียนท่ีจะชวยเพิ่มการรับรูความสามารถดานการเรียนของเด็กได 
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 ความหมายของการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดานั้น   แบนดูรา 

(Bandura. 1996: 1212; Bandura.  2001: 192) กลาววา เปนการรบัรูความสามารถของมารดาใน

การจัดการสงเสริมพัฒนาดานการเรียนของเด็ก โดยการตัดสินของมารดาเก่ียวกับความส ามารถของ

ตนในการสงเสริมในสิ่งที่เด็กสนใจ สงเสริมใหเห็นคุณคาของการศึกษา จูงใจเด็กเรื่องการเรียน ชวยเด็ก

เรื่องการบาน และชวยเด็กไมใหมีปญหาในโรงเรียน 

 

3. การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา 

 ผูวจิยัไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

ของมารดา ซึ่งมีผูที่ไดศึกษาไวดังนี้   เดียรริ่ง และคณะ (Dearing; et al. 2004: Online) กลาววา การมี

สวนเก่ียวของของครอบครัวในการศึกษาของเด็กนั้นเปนการมีสวนรวมและการติดตอกับทางโรงเรียน 

เชน การเขารวมประชุมระหวางบิดามารดากับครู การพูดคุยกับครูเก่ียวกับการเรียนในหองเรียนของ

เด็ก 

 เดียรริ่ง และคณะ (Dearing; et al. 2006: 653-656) ไดศึกษา การมสีวนรวมของครอบครวั

ในโรงเรียนของเด็ก โดยวัดการมสีวนรวมของครอบครัวในโรงเรียนกับมารดาของเด็กนักเรียนที่ไดเคย

เขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ในระหวางปการศึกษา เชน การเขารวมประชุมของโรงเรียน การไป

เย่ียมหองเรียนของเด็ก การเขารวมชมผลงานหรือการแสดงของเด็ก เปนตน เชนเดียวกับ   ฮูเวอร- เดมซี 

และคณะ (Hoover-Dempsey; et al. 1992: 287-294) ศึกษาความสมัพนัธระหวางบิดามารดากับ

โรงเรียน การมสีวนเก่ียวของของบิดามารดากับการศึกษาของเด็ก โดยผูตอบแบบสอบถามเปนมารดา 

รอยละ 84 และ  วัดการมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาของเด็กจากการรวมกิจกรรมของโรงเรียน 5 อยาง 

คือ การชวยสอนการบาน   การทํากิจกรรมตาง ๆ ทางการศึกษา   การเปนอาสาสมัครในหองเรี ยน   

การเขารวมประชุมของโรงเรียน และการโทรศัพทติดตอกับครู  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของดังที่กลาวมา สามารถสรปุไดวา การมีสวนรวม

ในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา หมายถึง การที่มารดามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของเด็ก

นักเรียน ในระหวางปการศึกษาแตละป เชน การเขารวมประชุมของโรงเรียน การเขารวมประชุมพูดคุย

กับครูในชั้นเรียน การรวมชมผลงานและการแสดงของเด็กนักเรียน เปนตน    
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4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา ปจจัยที่มีสวนเก่ียวของกับการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน ไดแก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นของ

นักเรียน ปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของ

มารดา และความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดากับการ

รับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงนําเสนองานวิจัยที่เก่ียวของแยก

ตามตัวแปร ดังนี้ 

 

 4.1 เพศกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

  เพศเปนปจจัยตัวหนึ่งที่เก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน ความ

แตกตางของเพศอาจมคีวามเก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนให

แตกตางกันได   งานวิจัยของ   เต็มฤทัย  เมฆสุวรรณ (2547: 85 - 86)   ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่เก่ียวของ

กับการรับรูความสามารถของตนเองดานการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้ นปที่ 4 

สถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนลาง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุมตัวอยางจํานวน 272 คน 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองดานการสอน  แบงออกเปน      

2 ดาน ไดแก ดานความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และดานความคาดหวังในผล ลัพธ        

ผลการศึกษาพบวา การรับรูความสามารถของตนเองดานการสอนมีความสัมพันธกับเพศอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การรับรูความสามารถของตนเองดานการสอนโดยรวมระหวางนักศึกษา

เพศชายและนักศึกษาเพศหญิงไมแตกตางกัน แตเมื่อแบงเปนดานพบวา การรับรูความสามารถของ

ตนเองดานการสอนเก่ียวกับความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวั งในผลลัพธ

ระหวางนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยเพศ

หญงิมากกวาเพศชาย เชนเดียวกับ นงลักษณ ปงประวัติ (2547. บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยัเรื่อง ปจจัยที่

มีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนเองในการใชอินเทอรเน็ต โดยศึกษากับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมปลาย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีเพศตางกันมีการรับรูความสามารถของตนเองใน

การใชอินเทอรเน็ตแตกตางกัน โดยนักเรียนเพศชายมีแนวโนมที่มีการรับรู ความสามารถของตนเองใน

การใชอินเทอรเน็ตสูงกวานักเรียนเพศหญิง  

  พาจาเรส และมิลเลอร (Pajares; & Miller. 1994: 193-203) ไดศึกษาเก่ียวกับบทบาท

ของการรับรูความสามารถของตนและสังกัปแหงตนในการแกปญหาทางคณิตศาสตร กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนชั้นมัธยมและนักศึกษาวิทยาลยั จาํนวน 350 คน เปนเพศชาย 121 คน และเพศหญิง 229 คน 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบวัดการรับรูความสามารถของตนทางคณิตศาสตร และแบบวัด
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ความสามารถทางปญหาคณติศาสตร ซึง่ทาํการศึกษาเปรยีบเทยีบความแตกตางของเพศ ผลการวิจยั

พบวา เพศชายมกีารรบัรูความสามารถของตนทางคณติศาสตร และความสามารถทางปญหา

คณติศาสตรมากกวาเพศหญงิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005     มีงานวิจัยที่ไมสอดคลองกับ

งานวิจัยขางตน   ชมพูนุช  เตชะนัดตา (2550: 56-62) ไดศึกษาการรับรูความสามารถของตนเองกับ

ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของนักเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชวีศึกษา ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน   ผลการวิจัยพบวา นักเรียนเพศชายและเพศ

หญิง มีการรับรูความสามารถของตนเองและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคไมแตกตางกัน และ

เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาและเฉพาะกลุมอาชวีศึกษาก็ไมพบความแตกตางเชนกัน 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับตัวแปรเพศกับการรับรูความสามารถของตนดาน

การเรียนของนักเรียนแลวพบวา ความแตกตางระหวางเพศมคีวามเก่ียวของกับการรับรูความสามารถ

ของตนใหแตกตางกันไปในบริบทดานตาง ๆ  และบางงานวิจัยก็ไมพบความแตกตางระหวางเพศตอ

การรับรูความสามารถของตน ซึ่งยังไมสามารถสรุปไดแนนอนวาจะมีความเก่ียวของกันหรือไม ผูวิจัย

จึงสนใจที่จะนําตัวแปรเพศมาศึกษา และยังเห็นวาความแตกตางของเพศอาจจะมคีวามเก่ียวของกับ

การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน ผูวิจัยจึงต้ังสมมติฐานวา นักเรียนเพศหญิง

และนักเรียนเพศชายมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนแตกตางกัน  

 

 4.2 ระดบัชัน้ของนักเรียนกบัการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของ

นักเรียน 

  ระดับชั้นการศึกษาของนักเรียนที่แตกตางกันอาจจะมีความเก่ียวของกับการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนได   จากงานวิจัยของ ชมพูนุช  เตชะนัดตา (2550:  

56-62) ที่ไดศึกษาเรื่อง การรับรูความสามารถของตนเองกับความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง กลุ มตัวอยาง

จํานวน 400 คน แบงนักเรียนเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 และนักเรียนอาชีวศึกษาชั้น 

ปวช.1-3   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองและแบบวัด

ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค ผลการวิจยัพบวา นกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลายแล ะ

อาชีวศึกษาที่มีชั้นเรียนตางกัน มีการรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 กลาวคือนักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ปวช.2 มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวา

นักเรียนระดับชั้น ม.6 และ ปวช.3   เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายพบวา 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีชั้นเรียนตางกัน มีการรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลาวคือนักเรียนชั้น ม.5 มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวา
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นักเรียนชั้น ม.6  และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมนักเรียนอาชีวศึกษาพบวา นักเรียนอาชีวศึกษาที่มีชั้น

เรียนตางกัน มีการรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กลาวคือนักเรียนระดับ ปวช.2 มีการรับรูความสามาถของตนเองสูงกวานักเรียนระดับ ปวช.3  

  เมื่อพิจารณาถึงความแตกตางของระดับชั้นแลวพบวา ระดับชั้นของนักเรียนมคีวาม

เก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน ผูวิจัยจึงสนใจนําตั วแปรระดับชั้น

ของนักเรียนมาศึกษาและไดต้ังสมมติฐานวา   นักเรียนท่ีอยูในระดับชวงชั้นที่ 3 มีการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีอยูในระดับชวงชั้นที่ 2 

 

 4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกบัการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของ

นักเรียน 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอีกตัวแปรหน่ึงที่เก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนของนักเรียน จากการศึกษาคนควางานวิจัยท่ีเ ก่ียวของพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี

ความเก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน   ดังงานวิจัยของ   สิริวรรค  อัศวกุล 

(2528. บทคัดยอ)   ที่ศึกษาเรือ่งความคาดหวังเก่ียวกับความสามารถในการทํางานท่ีกําหนดของ

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและตํ่า กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 

120 คน   ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีการรับรูความสามารถในการ

ทํางานท่ีกําหนดใหสูงกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  

  อนันต ดุลยพีรดิส (2547: 125)   ทําวิจัยเรื่อง ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค การ

รับรูความสามารถของตนดานการเรียน และนิสัยในการเรียน ของนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนแตกตางกัน   กลุมตัวอยางเปนนิสิตที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 761 คน และแบง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับ

ตํ่า   ผลการวิจัยพบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี และดีเลิศ รับรูวาตนมีความสามารถดานการ

เรียนมากกวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า และนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเลิศ มีการรับรู

วาตนมคีวามสามารถดานการเรยีนมากกวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง   เชนเดียวกับ

งานวิจัยของ    

  กมลพันธ ดําสีนิล (2548. บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการรับรู

ความสามารถทางวิชาการและการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลยั โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ แบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุม คือ นักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ปานกลาง และตํ่า ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตกตางกัน มีระดับการรับรูความสามารถทางวิชาการตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   



 28 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมีการรับรูความสามารถทางวิชาการสูงกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตํ่า 

  พาจาเรส และมิลเลอร (Pajares; & Miller. 1994: 193-203) ไดศึกษาบทบาทของการ

รับรูความสามารถของตนและสังกัปแหงตนในการแกปญหาทางคณิตศาสตร   โดยศึกษากับกลุม

ตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นมัธยม และนักศึกษาวิทยาลัย จํานวน 350 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปน

แบบวัดการรับรูความสามารถของตนทางคณิตศาสตร และแบบวัดความสามารถทางปญหา

คณติศาสตร ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถของตนทางคณิตศาสตรมีความสัมพันธทา งบวก

กับความสามารถทางคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาความสัมพันธเทากับ .545    

  จากงานวิจัยท่ีผูวิจัยศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตางกันมคีวามเก่ียวของกับ

การรับรูความสามารถของตนในดานตาง ๆ  ใหแตกตางกัน แต ก็มีงานวิจัยที่ไมสอดคลองกับงานวิจัยท่ี

กลาวมา   ดังงานวิจัยของ สุกัญญา กฤษณะเศรณี (2542. บทคัดยอ) ที่ศึกษาผลของการเขารวม

กิจกรรมพัฒนาความจําตอความเชื่อในความสามารถของตนเอง และความสามารถในการระลึก

ตามลําดับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน โดยแบงนักเรียน

ออกเปน 3 ระดับสติปญญา คือ สติปญญาระดับสูง สติปญญาระดับปานกลาง และสติปญญาระดับ

ตํ่า ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีระดับสติปญญาแตกตางกันมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง

ในการระลึกตามลําดับไมแตกตางกัน   ซึ่งจากงานวิจัยทั้งหมดท่ีไดกลาวมา ผูวิจัยยังเห็นวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนท่ีแตกตางกันอาจจะทําใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนแตกตาง

กันได จึงสนใจนําตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาศึกษาและต้ังสมมติฐานวา   นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนปานกลาง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 

 

 4.4 ปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมสีวนรวมในกจิกรรมของ

โรงเรียนของมารดาตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

  ระดับการศึกษาของมารดาอาจจะมีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนดาน

การเรียนของนักเรียนได ดังงานวิจัยของ   เดียรริ่ง และคณะ (Dearing; et al. 2004: Online) ที่ได

ศึกษาการมสีวนเก่ียวของของครอบครัวในการศึกษาของเด็กที่มีตอความสามารถในการอานเขียนของ

เด็ก กลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนต้ังแตระดับอนุบาลถึงเกรด 5 จํานวน 167 คน ท่ีมาจากครอบครัวมี

รายไดตํ่า โดยศึกษาความสัมพันธระหวางการมสีวนเก่ียวของของครอบครัวในการศึกษาของเด็ก 

ความรูสึกของเด็กตอการอานเขียน และความสามารถในการอานเขียนของเด็ก และศึกษาอิทธิพลของ

ระดับการศึกษาของมารดาที่มีตอความสัมพันธระหวางการมีสวนเก่ียวของของครอบครัวในการศึกษา
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ของเด็ก และความสามารถในการอานเขียนของเด็ก คาเฉลี่ยระดับการศึกษาของมารดาอยูท่ีจบ

การศึกษาระดับมธัยมศึกษา   ผลการวิจยัพบวา ระดับการศึกษาของมารดาไมสงผลตอความสามารถ

ในการอานเขียนของเด็กระดับอนุบาล   ระดับการศึกษาของมารดาไมมีความสัมพันธกับความสามารถ

ในการอานเขียนของเด็ก แตการมีสวนเก่ียวของของครอบครัวในการศึกษาของเด็ก มีความสัมพันธกับ

ความสามารถในการอานเขียนของเด็กระดับอนุบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ความสามารถในการอานเขียนของเด็กเกรด 5 มีความสัมพันธกับระดับการศึกษาของมารดาและการมี

สวนเก่ียวของของครอบครัวในการศึกษาของเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   เมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสัมพันธของเด็กที่มารดาจบการศึกษาระดับมธัยมศึกษากับเด็กที่มารดาจบ

การศึกษาระดับตํ่ากวามธัยมศึกษา  พบวาเด็กที่มารดามีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษา แตระดับ

การมสีวนเก่ียวของของครอบครัวในการศึกษาของเด็กสูง เด็กจะมีความสามารถในการอานเขียนอยูใน

ระดับสูง   การมีสวนเก่ียวของของครอบครัวในการศึกษาของเด็กสงผลทางบวกตอความสามารถใน

การอานเขียนของเด็ก และมีอิทธิพลอยางมากตอเด็กที่มารดามีระดับการศึกษาตํ่า    

  งานวิจัยในทํานองเดียวกันของ เดียรริ่ง และคณะ (Dearing; et al. 2006: 653-664) อีก

เรื่องที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครอบครัวในโรงเรียนของเด็ก และความสามารถในการอานเขยีนของ

เด็กที่มาจากครอบครัวมีรายไดตํ่า กลุมตัวอยางเปนเด็กระดับชั้นอนุบาลถึงเด็กเกรด 5 จากหลากหลาย

เชื้อชาติ จํานวน 281 คน โดยทาํการศึกษาหาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของครอบครัวใน

โรงเรียนกับความสามารถในการอานเขียนของเด็ก และอิทธิพลของระดับการศึกษาของ มารดาที่สงผล

ตอความสามารถในการอานเขียนของเด็ก แบงระดับการศึกษาของมารดาออกเปน 8 ระดับ เริ่มจากไม

มีการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงจบการศึกษาระดับปริญญาโท คาเฉลี่ยระดับการศึกษาของ มารดาอยูใน

ระดับจบการศึกษาสงูกวามธัยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาของ มารดาไมมี

ความสัมพันธกับความสามารถในการอานเขียนของเด็ก แตเมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธระหวางระดับ

การศึกษาของมารดากับการมสีวนรวมของครอบครวัในโรงเรียนของมารดา และความสามารถในการ

อานเขียนของเด็กแลว พบวา เด็กที่มารดามีระดับการศึกษาตํ่ากวาปกติ แตมีระดับการมีสวนรวมของ

ครอบครวัในโรงเรียนสูงจะมคีวามสามารถในการอานเขียนสูงกวาเด็กที่มารดามีระดับการศึกษาสูง แต

มีระดับการมีสวนรวมของครอบครวัในโรงเรียนตํ่า 

  โทมุล และซีลิค (Tomul; & Celik. 2009: Online) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวของนักเรียน 

โดยศึกษาตัวแปรที่เก่ียวกับครอบครัวคือ ระดับการศึกษาของบิดามารดา รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ

ปอาชีพของบิดามารดา รูปแบบครอบครัว ตําแหนงของที่อยูอาศัย ท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน ซึ่งวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากระดับความสามารถในวิชา
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วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิชาทักษะการอาน กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักเรียนอายุ 15 ป ใน

ประเทศตุรกีท่ีมาจากภูมิภาคตาง ๆ ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่เก่ียวกับครอบครัวคือระดับการศึกษา

ของบิดามารดา และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอป มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

โดยสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะการอานนอยท่ีสุด  

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกลาวที่เก่ียวของพบวา ระดับการศึกษาของมารดา

ไมไดมีความสัมพันธโดยตรงตอความสามารถดานการเรียนของนักเรียน  แตระดับการศึกษาของ

มารดาอาจมคีวามเก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนไดเมื่อพิจารณา

คูกับตัวแปรอ่ืน คือ การมีสวนเก่ียวของของมารดาในการศึกษาของเด็ก หรือการมีสวนรวมในกิจกรรม

ของโรงเรียนของมารดา ซึ่งผูวิจัยเห็นวาอาจจะสงผลกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของ

นักเรียนในงานวิจัยนี้ไดเชนเดียวกัน อีกท้ังการศึกษาปฏิสัมพันธของตัวแปรนี้ยังไมเคยมีผูใดศึกษามา

กอนในประเทศไทย ผูวิจัยจึงสนใจนํามาศึกษาและผลการวิจัยท่ีศึกษาไดนั้นจะสอดคลองกับงานวิจัย

ของตางประเทศหรือไม ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานวา มีปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับ

การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดาน

การเรียนของนักเรียน 

 

 4.5 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของ

มารดากบัการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

  แบนดูรา (Bandura. 1996: 1206-1222) ไดศึกษาวิจัยอิทธิพลจากปจจัยดานตาง ๆ ที่มี

ผลตอการรับรูความสามารถของตนในบทบาทดานการศึกษา  กลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนจํานวน 

279 คน อายุระหวาง 11-14 ป อายุเฉลี่ยประมาณ 12 ป เปนเพศชายจํานวน 155 คน และเพศหญิง

จํานวน 124 คน กําลังศึกษาอยูในระดับเกรด 6 และเกรด 7 รวมทั้งศึกษากับมารดา และครูของเด็ก

นักเรียนดวย เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือ แบบวัดการรับรูความสามารถของตนของเด็กนัก เรียน 

แบงเปน 3 สวนไดแก การรับรูความสามารถของตนดานการเรียน การรับรูความสามารถในการกํากับ

ตนเอง การรบัรูความสามารถทางสงัคม แบบวัดการรบัรูความสามารถของมารดา แบบสอบถามความ

ปรารถนาทางการเรียนของนักเรียนและของมารดา และแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา และความ

ปรารถนาทางการเรียนของมารดา มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถของตนดานการ

เรียนของนักเรียน และความปรารถนาทางการเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.0001 และพบวาอิทธิพลของการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดาสงผลตอ
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การรับรูความสามารถของตนของเด็กในการจัดการกับการเรียนรูและการทํางานของเด็ก มารดาที่เชื่อ

วาตนเองสามารถสงเสริมความสามารถของเด็กไดก็จะทําใหความปรารถนาทางการเรียนของเด็กสูง  

  เชนเดียวกับงานวิจยัของ ลินช (Lynch. 2002: 54-67) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการ

รับรูความสามารถของตนของบิดามารดา การรับรูตนเองเก่ียวกับการเปนผูอานของเด็ก ผลสัมฤทธิ์ใน

การอาน และเพศของเด็ก กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักเรียนจํานวน 66 คน เพศหญิงจํานวน 37 คน 

และเพศชายจาํนวน 29 คน อายุระหวาง 8-9 ป และบิดามารดาของเด็กจํานวน 92 คน เปนมารดา

จํานวน 49 คน และบิดาจํานวน 43 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามการรับรู

ความสามารถของตนของบิดามารดาเก่ียวกับการชวยใหเด็กประสบความสําเร็จในการเปนผูอาน 

แบบสอบถามการรับรูตนเองเก่ียวกับการเปนผูอานของเด็ก และแบบทดสอบการอานสําหรับเด็ก 

ผลการวิจัยพบวา ไมมีความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนของบิดามารดากับการรับรู

ตนเองเก่ียวกับการเปนผูอานของเด็ก แตเมื่อพิจารณาแยกระวางบิดากับมารดาแลวพบวา มี

ความสัมพันธกันทางบวกระหวางการรับรูความสามารถของตนของมารดากับการรับรูตนเองเก่ียวกับ

การเปนผูอานของเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 คาความสัมพันธเทากับ .35 และจากผล

ของการวิจัยแสดงใหเห็นวามารดาจํานวนมากเชื่อวาตนเองมีความสามารถที่จะชวยปรับปรุงให

ผลสัมฤทธิ์ ในการอานของเด็กดีขึ้น และยังพบวามารดามีการรับรูความสามารถของตนเก่ียวกับ

ความสําเร็จในการเปนผูอานของเด็กมากกวาบิดา  

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกลาวท่ีเก่ียวของ สามารถสรุปไดวา การรับรู

ความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดานั้นมีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของ

ตนดานการเรียนของนักเรียน จึงไดศึกษาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรนี้ ซึ่งยังไมมีผูใดศึกษาวิจยัมา

กอนในประเทศไทย ผูวิจัยจึงสนใจนํามาศึกษาและผลการวิจัยที่ศึกษาไดนั้นจะสอดคลองกับงานวิจัย

ของตางประเทศหรือไม   ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานวา การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียน

ของมารดากับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก  

 

 4.6 การทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของตามตัวแปรท้ังหมดขางตนที่ผูวิจัยได

กลาวมา ผูวจิยัเหน็วาตัวแปรดังกลาวอาจสามารถทาํนายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน

ของนักเรียนได จึงนําตัวแปรทั้งหมดคือ เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาของ

มารดา การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา และการรับรูความสามารถในการสงเสริม

ดานการเรียนของมารดา มาศึกษาอํานาจในการทํานาย   ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานวา มีปจจัยอยางนอย 

1 ตัวที่สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  



บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งน้ี  เปนการศึกษาปจจัยที่มีสวนเก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดาน

การเรียนของนักเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้   

  1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง  

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียน และมารดาของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ระดับชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4-6)   และระดับชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 1-3)   ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2553   ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 52,808 คน (นักเรียน 26,404 คน และมารดา 26,404 คน)   

 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชวงชั้นที่ 2 ไดแก 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับชวงชั้นที่ 3 ไดแก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 

2553 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 1 จํานวน 397 คน (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) และมารดาของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ซึ่ง

จํานวนกลุมตัวอยางไดมาจากการเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ศิริชัย กาญจนวาสี และ

คณะ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2549: 66-67; อางอิงจาก ศิริชัย กาญจนวาสี; และคณะ. 2537: 105-106) โดย

ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และไดจํานวนกลุมตัวอยางจริงคือ 

นักเรียนที่มีมารดา และตอบแบบสอบถามครบสมบูรณจํานวน 372 คน   ในการเลือกกลุมตัวอยางมี

ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 เลือกโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่มีระดับการศึกษาท้ัง 2 ระดับชวงชั้น คือ ระดับชวงชั้นที่ 2 

(ประถมศึกษาปที่ 6) และระดับชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 3) ซึ่งมีทั้งหมด 12 โรงเรียน ดังตาราง 1 
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ตาราง 1   รายชื่อโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่การศึกษา   

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่มีท้ัง 2 ระดับชวงชั้น และจํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 

โรงเรียน เขต 
จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง (คน) 

ป. 6 ม. 3 

โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา คลองเตย 106 109 

โรงเรียนวิชูทิศ ดินแดง 177 147 

โรงเรียนสามเสนนอก ดินแดง 442 114 

โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม บางซื่อ 105 71 

โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ บางนา 98 128 

โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ บางนา 128 68 

โรงเรียนวัดชัยมงคล ปทุมวัน 21 68 

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ปทุมวัน 78 68 

โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ) พระโขนง 90 93 

โรงเรียนก่ิงเพชร ราชเทวี 108 68 

โรงเรียนวิจิตรวิทยา วัฒนา 103 75 

โรงเรียนสุเหราบานดอน วัฒนา 66 61 

   

  ขั้นตอนที่ 2 เลือกโรงเรียนใหมีนักเรียนครบตามจํานวนกลุมตัวอยางที่จะศึกษา ได

โรงเรียนท้ังหมด 3 โรงเรียน ดังตาราง 2  
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ตาราง 2   รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

 

โรงเรียน เขต 

โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ บางนา 

โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ) พระโขนง 

โรงเรียนวิจิตรวิทยา วัฒนา 

 

  ขั้นตอนที่ 3 เลือกหองเรียนของแตละโรงเรียน คือ ระดับชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนละ  

2 หองเรียน และระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนละ 2 หองเรียน รวมทั้งหมด 12 หองเรียน ดังตาราง 3 

 

ตาราง 3   จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

 

โรงเรียน 
ระดับชวงชั้นที่ 2 (ป.6) ระดับชวงชั้นที่ 3 (ม.3) 

รวม (คน) 
หองที่ 1 หองที่ 2 หองที่ 1 หองที่ 2 

โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ 32 33 42 40 147 

โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ) 31 32 33 31 127 

โรงเรียนวิจิตรวิทยา 30 29 32 32 123 

รวม (คน) 397 

 

  สวนกลุมตัวอยางมารดาของนักเรียนจะเปนมารดาของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตาม

ขั้นตอนขางตน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามซึ่งแบงเปน 2 ฉบับ ดังนี้ 

  1. แบบสอบถามสําหรับนักเรียน แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1   แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ ระดับชั้น  และเกรดเฉลี่ยสะสม โดยให

นักเรียนเลือกตอบใหตรงกับความเปนจริงของตนเอง 
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  ตอนท่ี 2   แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน ผูวิจัย

ไดพฒันามาจากแบบสอบถามของ   ภัทราภรณ  สังขทอง (2550)  ซึ่งเปนการถามเก่ียวกับความเชือ่

ของนักเรียนวามีความสามารถในการเรียน และมั่นใจวาจะกระทําพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการเรียนให

บรรลุเปาหมายไดหรือไม ลกัษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 

ระดับ คือ ระดับความมั่นใจมากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด   โดยให

นักเรียนเลือกตอบใหตรงกับระดับความมั่นใจวาจะสามารถกระทําพฤติกรรมตาง ๆ ที่เก่ีย วของกับการ

เรียนไดมากนอยเพียงใด จํานวน 30 ขอ คาความเชื่อมั่นท่ีประมาณไดจากกลุมตัวอยางในการ

วิเคราะหมีคาเทากับ.96   

 

ตัวอยาง แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน  

คําชี้แจง

0. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ต้ังใจฟงครูสอนตลอดเวลา 

   ใหนักเรียนอานขอความแตละขอ โดยพจิารณาอยางรอบคอบแลวทําเครื่องหมาย  ใน

ชองเพียงหนึ่งชองที่ตรงกับระดับความมั่นใจของนักเรียนวาจะสามารถปฏิบัติตามขอความนั้นไดมาก

นอยเพียงใด 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

  เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

   ตอบ มั่นใจมากท่ีสุด  ให 6 คะแนน 

   ตอบ มั่นใจมาก  ให 5 คะแนน 

   ตอบ มั่นใจคอนขางมาก ให 4 คะแนน 

   ตอบ มั่นใจคอนขางนอย ให 3 คะแนน 

   ตอบ มั่นใจนอย  ให 2 คะแนน 

   ตอบ มั่นใจนอยที่สุด  ให 1 คะแนน 

 

  เกณฑการแปลความหมายคะแนน 

   ผูที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย   หมายถึง   นักเรียนที่มีการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนสูง 

   ผูที่ไดคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย   หมายถึง   นักเรียนที่มีการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนตํ่า 
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  2. แบบสอบถามสําหรับมารดาของนักเรียน แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1   แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของมารดา โดยใหมารดาของนักเรียนเลือกตอบให

ตรงกับความเปนจริงของตนเอง 

  ตอนท่ี 2   แบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา เปน

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาจากแนวคิด เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ และจากการ

สัมภาษณครูเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมารดามีสวนรวมหรือเขารวมกับทางโรงเรียน มีลักษณะเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คือ เปนประจํา   บอยครั้ง   นอยครั้ง   

ไมเคยเลย   โดยใหมารดาเลือกตอบใหตรงกับความเปนจริงของตน   จํานวน 14 ขอ คาความเชื่อมั่นท่ี

ประมาณไดจากกลุมตัวอยางในการวิเคราะหมีคาเทากับ .84 

 

ตัวอยาง แบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา 

คําชี้แจง

0. ทานเขารวมการประชุมผูปกครองประจําปการศึกษาของโรงเรียน 

   โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 

__________             __________             __________             __________ 

 เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

  เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

   ตอบ เปนประจํา ให 4 คะแนน 

   ตอบ บอยครั้ง ให 3 คะแนน 

   ตอบ นอยครั้ง ให 2 คะแนน 

   ตอบ ไมเคยเลย ให 1 คะแนน 

 

  การแปลความหมายคะแนน    

   ผูที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลีย่   หมายถึง   มารดาที่มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

มาก 

   ผูที่ไดคะแนนตํ่ากวาคาเฉลีย่   หมายถึง   มารดาที่มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

นอย 
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  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดาที่

ผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษาจากแนวคิด นยิาม ทฤษฎ ีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ มีลักษณะเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ คือ ระดับความมั่นใจมากที่สุด มาก 

คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด โดยใหมารดาเลือกตอบใหตรงกับระดับความมั่นใจวา

จะสามารถกระทําพฤติกรรมในการสงเสริมดานการเรียนแกนักเรียนไดมากนอยเพียงใด จาํนวน 26 ขอ 

คาความเชื่อมั่นท่ีประมาณไดจากกลุมตัวอยางในการวิเคราะหมีคาเทากับ .95 

 

ตัวอยาง แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา  

คําชี้แจง

0. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหคําแนะนําเพื่อใหลูกไดเลือกทําในกิจกรรมท่ีลูกถนัดหรือสนใจ  

   โปรดอานขอความแตละขอ โดยพิจารณาอยางรอบคอบแลวทําเครื่องหมาย  ในชองเพียงหนึ่ง

ชองที่ตรงกับระดับความมั่นใจของทานวาจะปฏิบัติตามขอความนั้นไดมากนอยเพียงใด  

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

  

  เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

   ตอบ มั่นใจมากท่ีสดุ  ให 6 คะแนน 

   ตอบ มั่นใจมาก  ให 5 คะแนน 

   ตอบ มั่นใจคอนขางมาก ให 4 คะแนน 

   ตอบ มั่นใจคอนขางนอย ให 3 คะแนน 

   ตอบ มั่นใจนอย  ให 2 คะแนน 

   ตอบ มั่นใจนอยที่สุด  ให 1 คะแนน 

 

  เกณฑการแปลความหมายคะแนน 

   ผูที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย   หมายถึง มารดาที่มีการรับรูความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนสูง 

   ผูที่ไดคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย   หมายถึง มารดาที่มีการรับรูความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนตํ่า 
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การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับตัวแปรที่ตองการจะวัดเพื่อเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม  ไดแก 

  1.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา ผูวิจัยศึกษาจากแนวคิด เอกสาร

และงานวิจัยที่เก่ียวของ และจากการสัมภาษณครูเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมารดามีสวนรวมกับทางโรงเรียน 

เพื่อเปนขอมูลในการสรางขอคําถาม  

  1.2 การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา ผูวจิยัศึกษาจาก

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางขอคําถาม 

 2. กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากการศึกษาในขอ 1 โดยผูวิจัยเขียนนิยามตามลักษณะที่

ตองการวัด ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา และการรับรูความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนของมารดา 

 3. เขียนขอความใหสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการ โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนชนิด

ขอความ แบงเปน 

  3.1 แบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดามีลักษณะเปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ 

  3.2 แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา มี

ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ 

 4. นาํแบบสอบถามไปตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือดานความเที่ยงตรงเฉพาะหนา (Face 

Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาความสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการ ความ

เหมาะสมทางดานเนื้อหา และภาษาท่ีใชในขอความ แลวใชเกณฑดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา

ต้ังแต 0.6 ขึ้นไป พบวา แบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา  ผานเกณฑ 14 

ขอ และการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา ผานเกณฑ 26 ขอ  

 5. นาํแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางจริงที่ผูวิจัยจะศึกษา จํานวน 372 คน ไดแก มารดา

ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 6) จํานวน 180 คน และมารดาของนักเรียนระดับชวง

ชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 3) จํานวน 192 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด วิเคราะห

หาคาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนน

รายขอกับคะแนนรวมท้ังฉบับ (Item-Total Correlation) โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และการทดสอบความแตกตางรายขอของ
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กลุมสูงกับกลุมตํ่าโดยใชสถิติ t-test   แลวเลือกขอความที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ต้ังแต 0.2 

ขึ้นไป และคา t ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มาใชในการวิเคราะหขอมูล  

 6. นําแบบสอบถามที่คัดเลือกขอความแลวมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

(Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) มีคาความเชื่อมั่น ดังนี้ 

  6.1 แบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา มีคาความเชื่อมั่น 

เทากับ .84  

  6.2 แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา มีคา

ความเชื่อมั่น เทากับ .95 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้  

 1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ  

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. นําหนังสือไปติดตอขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอคว ามรวมมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล พรอมท้ังนัดหมาย วัน เวลา ที่จะนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

 3. เตรียมแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามสําหรับนักเรียน และแบบสอบถาม

สําหรับมารดาของนักเรียนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน วางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

ผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอง แบงเปน 

  3.1 แบบสอบถามสําหรับนักเรียน ผูวิจัยทําการอธิบายใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

เขาใจถึงวัตถุประสงคในการวิจัย และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามใหนักเรียนเขาใจตรงกันกอนลง

มือทําแบบสอบถาม โดยผูวิจัยรอเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียนภายในวันนั้น 

  3.2 แบบสอบถามสําหรับมารดาของนักเรียน ผูวิจัยอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึง

วัตถุประสงคที่ตองใหมารดาของนักเรียนตอบแบบสอบถาม โดยใหนักเรียนนําแบบสอบถามสําหรับ

มารดาของนักเรียนกลับไปใหกับมารดาตอบที่บานของนักเรียน และบอกใหนักเรียนนํากลับมาในวัน

ถัดไป ซึ่งผูวิจัยจะไปดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมา 

 4. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวนําไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ

ตอไป 
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การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

 1. ผูวิจัยตรวจใหคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว 

 2. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

windows 

 3. วิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานโดยการคํานวนหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 4. วิเคราะหเปรยีบเทยีบความแตกตางโดยใชสถิติ t–test เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 1 และ 

ขอ 2 

 5. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 3 

 6. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง 

(Two-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 4 

 7. วิเคราะหหาความสัมพันธ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 5 

 8. วิเคราะหหาอํานาจการทํานายโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) แบบ Stepwise เพือ่ทดสอบสมมติฐานขอ 6 



 

บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่เก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน

ชวงชั้นที่ 2 – 3   ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้โดยแบงเปน  

 ตอนที่ 1 คาสถิติพื้นฐาน ไดแก จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตามตัวแปรที่

ศึกษา ไดแก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นของนักเรียน ระดับการศึกษาของมารดา การมสีวน

รวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน และ

การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

 2.1 การทดสอบสมมติฐานขอ 1 ทีก่ลาววา นักเรียนเพศหญิงและนักเรียนเพศชายมีการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรยีนแตกตางกัน โดยใชสถิติ t–test  

 2.2 การทดสอบสมมติฐานขอ 2 ทีก่ลาววา นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 มีการรับรูความสามารถ

ของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 โดยใชสถิติ t–test  

 2.3 การทดสอบสมมติฐานขอ 3 ทีก่ลาววา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 2.4 การทดสอบสมมติฐานขอ 4 ทีก่ลาววา มีปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดา

กับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนของนักเรียน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) 

 2.5 การทดสอบสมมติฐานขอ 5 ทีก่ลาววา การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการ

เรียนของมารดากับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก 

โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 

 2.6 การทดสอบสมมติฐานขอ 6 ที่กลาววา มีปจจัยอยางนอย 1 ตัวที่สามารถทํานายการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหคูุณ (Multiple 

Regression Analysis) แบบ Stepwise 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหนอกเหนือสมมติฐาน การวิเคราะหกลุมยอยเปรียบเทียบการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน จาํแนกตามการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของ

มารดา ใน 11 กลุมยอย โดยใชสถิติ t–test      
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สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 n   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 Χ   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t    แทน คาสถิติที่พิจารณาใน t-distribution 

 F  แทน คาสถิติที่พิจารณาใน F-distribution 

 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS  แทน คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองของคะแนน (Mean Square) 

 df  แทน ขั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 p  แทน   คาความนาจะเปน (Probability)  

 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 R2  แทน คาอํานาจในการทํานาย 

 β  แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร 

 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ***  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 คาสถิติพื้นฐาน ไดแก จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตามตัวแปรที่

ศึกษา ไดแก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นของนักเรียน ระดับการศึกษาของมารดา การมสีวน

รวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน และ

การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา ดังตาราง 4 
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ตาราง 4   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 

 

ตัวแปรที่ศึกษา จาํนวน รอยละ 

1. เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

               รวม 

 

172 

200 

372 

 

46.2 

53.8 

100 

2. ระดับชั้น 

     ชวงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปที่ 6)  

     ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 3)  

               รวม 

 

180 

192 

372 

 

48.4 

51.6 

100 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

               รวม 

 

9 

129 

234 

372 

 

2.4 

34.7 

62.9 

100 

4. ระดับการศึกษาของมารดา 

     ตํ่ากวาปริญญาตรี 

     ปริญญาตรี 

     สงูกวาปริญญาตรี 

               รวม 

 

338 

34 

0 

372 

 

90.9 

9.1 

0 

100 

5. การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา 

     (Χ  = 38.55, S.D.= 7.99 ) 

     มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนมาก 

     มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนนอย 

               รวม 

 

 

172 

200 

372 

 

 

46.2 

53.8 

100 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

ตัวแปรที่ศึกษา จาํนวน รอยละ 

6. การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของ  

    มารดา     (Χ  = 118.45, S.D.= 20.78) 

     มีการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนสงู    

     มีการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนตํ่า 

               รวม 

 

 

202 

170 

372 

 

 

54.3 

45.7 

100 

7. การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  

     (Χ  = 119.57, S.D.= 20.79) 

     มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูง 

     มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนตํ่า 

               รวม 

 

 

183 

189 

372 

 

 

49.2 

50.8 

100 

 

 จากตาราง 4   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีทั้งหมด 372 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปน

เพศหญิง จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 53.8 และเปนเพศชาย จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 46.2   

ระดับชั้นของนักเรียน พบวา ระดับชวงชั้นที่ 3 มีจํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 51.6 และระดับชวงชั้น

ที่ 2 จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 48.4   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบวา สวนใหญมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 62.9 รองลงมาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปานกลาง จาํนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 34.7 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า จํานวน  9 คน คิดเปน

รอยละ 2.4   สวนระดับการศึกษาของมารดา พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

จํานวน 338 คน คิดเปนรอยละ 90.9 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.1  

 สําหรับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา การรบัรูความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนของมารดา และการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน แบงกลุม 

โดยใชคะแนนเฉลี่ย (Χ ) เปนเกณฑในการแบงกลุมสูงกับกลุมตํ่า พบวา มารดาสวนใหญมีสวนรวมใน

กิจกรรมของโรงเรียนนอย จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 53.8 และมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

มาก จาํนวน 172 คน คิดเปนรอยละ 46.2   การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของ

มารดา พบวา มารดาสวนใหญมีการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนสูง จํานวน 202 คน 

คิดเปนรอยละ 54.3 และมีการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนตํ่า จํานวน 170 คน     

คิดเปนรอยละ 45.7 และการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน พบวา นักเรียนมี  
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การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนตํ่า จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 50.8 และมีการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนสูง จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 49.2 

 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

 2.1 การทดสอบสมมติฐานขอ 1 ทีก่ลาววา นักเรียนเพศหญิงและนักเรียนเพศชายมีการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรยีนแตกตางกัน โดยใชสถิติ t–test   ตัวแปรอิสระคือ เพศ และตัวแปร

ตามคือ การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  ดังตาราง 5 

 

ตาราง 5   เปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  จาํแนกตามเพศ 

 

เพศ n Χ  S.D. t p 

ชาย 172 116.67 21.09   

    - 2.506* .013 

หญิง 200 122.06 20.25   

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตาราง 5   พบวา นักเรียนเพศหญิงและนักเรียนเพศชายมกีารรบัรูความสามารถของตน

ดานการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยนักเรียนเพศหญิงมีการรับรู

ความสามารถของตนสงูกวานกัเรยีนเพศชาย แสดงวาสมมติฐานขอที่ 1 ไดรับการสนับสนุน 

 

 2.2 การทดสอบสมมติฐานขอ 2 ทีก่ลาววา นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 มีการรับรูความสามารถ

ของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 โดยใชสถิติ t–test   ตัวแปรอิสระคือ ระดับชั้น 

และตัวแปรตามคือ การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  ดังตาราง 6 
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ตาราง 6   เปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน จําแนกตามระดับชั้น 

 

ระดับชั้น n Χ  S.D. t p 

ชวงชั้นที่ 2 180 118.57 23.40   

    - .891 .374 

ชวงชั้นที่ 3  192 120.51 18.01   

  

 จากตาราง 6   พบวา นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 มีการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนไมแตกตางกัน แสดงวาสมมติฐานขอที่ 2 ไมไดรับการสนันสนุน  

 

 2.3 การทดสอบสมมติฐานขอ 3 ทีก่ลาววา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)   

ตัวแปรอิสระคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตัวแปรตามคือ การรับรูความสามารถของตนดานการ

เรียนของนักเรียน ดังตาราง 7 

 

ตาราง 7   วิเคราะหความแปรปรวนของการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหวางกลุม 2 12631.077 6315.539 15.769* .000 

ภายในกลุม 369 147788.2 400.510   

รวม 371 160419.3    

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตาราง 7   พบวา นกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีการรับรูความสามารถ

ของตนดานการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   จึงไดทดสอบความแตกตาง

เปนรายคู เพื่อเปรียบเทียบวามีคูใดบางที่มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนแตกตางกัน  โดย

วิธีของ Tukey   ดังตาราง 8 
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ตาราง 8   เปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนแตกตางกันเปนรายคู 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

Χ  

ผลสัมฤทธิ์ตํ่า 
ผลสัมฤทธิ์ 

ปานกลาง 
ผลสัมฤทธิ์สูง 

104.78 112.65 123.95 

ผลสัมฤทธิ์ตํ่า 104.78 - -7.873 -19.171* 

ผลสัมฤทธิ์ปานกลาง 112.65  - -11.298* 

ผลสัมฤทธิ์สูง 123.95   - 

   

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู (ตาราง 8)   พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและปาน

กลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   แสดงวาสมมติฐานขอที่ 3 ไดรับการสนับสนุน 

 

 2.4 การทดสอบสมมติฐานขอ 4 ที่กลาววา มีปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดา

กับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนของนักเรียน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) 

ตัวแปรอิสระคือ ระดับการศึกษาของมารดา การมสีวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา และตัว

แปรตามคือ การรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  ดังตาราง 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

    48 

 

 

ตาราง 9   วิเคราะหความแปรปรวนของการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  ตาม

ระดับการศึกษาของมารดา และการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

ระดับการศึกษาของมารดา 1 122.641 122.641 .282 .596 

การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา 1 280.648 280.648 .645 .422 

ระดับการศึกษาของมารดา×การมีสวนรวมใน

กิจกรรมของโรงเรียนของมารดา 
1 124.977 124.977 .287 .592 

ความคลาดเคลือ่น 368 160009.86 434.809   

รวม 371 160419.32    

 

 จากตาราง 9   พบวา ไมพบปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวม

ในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของ

นักเรียน ในกลุมรวมและกลุมยอย 8 กลุม ไดแก เพศชาย เพศหญิง ระดับชวงชั้นท่ี 2 ระดับชวงชั้นที่ 3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง มารดามีการรบัรูความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนสูง และมารดามีการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนตํ่า ผลปรากฎ

ดังตาราง 10   แสดงวาสมมติฐานขอที่ 4 ไมไดรับการสนับสนุน  

 

ตาราง 10   ปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

ของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนใน8 กลุมยอย 

 

กลุมยอย n 
ระดับการศึกษาของ

มารดา 

การมีสวนรวมใน

กิจกรรมของโรงเรียนของ

มารดา 

ปฏิสัมพันธ 

เพศชาย 172 .648 .372 .050 

เพศหญิง 200 2.065 .372 .619 

ชวงชั้นที่ 2 180 .603 .159 .054 

ชวงชั้นที่ 3  192 .009 .329 .804 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

กลุมยอย n 
ระดับการศึกษาของ

มารดา 

การมีสวนรวมใน

กิจกรรมของโรงเรียนของ

มารดา 

ปฏิสัมพันธ 

ผลสัมฤทธิ์สูง 234 .099 1.278 1.509 

ผลสัมฤทธิ์ปานกลาง 129 2.191 .005 .020 

มารดามกีารรับรู

ความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนสูง 

202 .222 2.743 .165 

มารดามกีารรับรู

ความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนตํ่า 

170 .310 .000 .007 

 

 

 2.5 การทดสอบสมมติฐานขอ 5 ทีก่ลาววา การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการ

เรียนของมารดากับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก  

โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)  

ดังตาราง 11 
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ตาราง 11   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของ

มารดากับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  

 

 การรบัรูความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนของ

มารดา 

การรับรูความสามารถของ

ตนดานการเรียนของนักเรียน 

การรับรูความสามารถในการสงเสริม

ดานการเรียนของมารดา 

1 .194** 

การรับรูความสามารถของตนดานการ

เรียนของนักเรียน 

 1 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

 จากตาราง 11   พบวา การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดากับการ

รับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 แสดงวาสมมติฐานขอที่ 5 ไดรับการสนับสนุน 

  

 2.6 การทดสอบสมมติฐานขอ 6 ที่กลาววา มีปจจัยอยางนอย 1 ตัวที่สามารถทํานายการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) แบบ Stepwise   ตัวแปรทํานายคือ เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับการศึกษาของมารดา การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา และการรับรู

ความสามารถในการสงเสรมิดานการเรียนของมารดา และตัวแปรเกณฑคือ การรับรูความสามารถของ

ตนดานการเรียนของนักเรียน ดังตาราง 12 
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ตาราง 12   แสดงตัวแปรที่สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  

 

ตัวทํานาย 
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

B SE B β B SE B β B SE B β B SE B β 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   13.75   1.89   .35*** 13.04   1.88   .33*** 14.50   1.92   .37***   17.06   2.32   .44*** 

การรบัรูความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนของมารดา 
      .15     .05   .15**    .16     .05   .16**       .15     .05   .15**  

ระดับชั้น          6.24   2.04   .15**     6.86   2.06   .16** 

เพศ             -4.69   2.38  -.11* 

R2  .12   .15   .17  .18 

F  52.55***   31.99***   24.93***   19.81*** 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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 จากตาราง 12   พบวา ตัวแปรท่ีสามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน

ของนักเรียนไดคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการ

เรียนของนักเรียนไดรอยละ 12 (R2 = .12, F = 52.55, p < .001)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการรับรู

ความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา รวมกันทํานายการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนของนักเรียนไดรอยละ 15 (R2 = .15, F = 31.99, p < .001)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา และระดับชั้น รวมกันทํานายการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนไดรอยละ 17 (R2 = .17, F = 24.93, p < .001) และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา  ระดับชั้น และ

เพศ รวมกันทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนได รอยละ 18 (R2 = .18,    

F = 19.81, p < .001) 

 เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวทํานาย (β) พบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เปนตัวทํานายท่ีดีท่ีสุด (β = .44, t = 7.36, p < .001) หมายความวา เมือ่นกัเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูง ในทางกลับกันเมื่อ

นักเรียนมีผลสัฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าก็จะมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนตํ่า ตัวทํานาย

รองลงมาคือ ระดับชั้น (β = .16, t = 3.33, p < .01) หมายความวา นักเรียนที่อยูในระดับชั้นสูงกวาจะ

มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนที่อยูในระดับชั้นตํ่ากวา ตัวทํานายลาํดับ

ตอมาคือ การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา (β = .15, t = 3.25, p < .01) 

หมายความวา มารดาย่ิงมีการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนสูง นักเรียนก็จะย่ิงมีการ

รับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูงตามไปดวย และตัวทํานายลําดับสุดทายคือ เพศ (β = -.11, 

t = -1.97, p = .05) หมายความวา เพศมีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน

ของนักเรียน โดยในการศึกษาครั้งนี้เพศหญิงมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวาเพศ

ชาย   จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว สามารถสรุปไดวา สมมติฐานขอที่ 6 ไดรับการสนับสนุน 

 

 เนื่องจากไมพบผลปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมใน

กิจกรรมของโรงเรียนของมารดา แตผูวิจัยเห็นวาตัวแปรการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของ

มารดาอาจมคีวามเก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  ผูวิจัยจึงสนใจ

ที่จะศึกษาเฉพาะตัวแปรการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา เพื่อเปรียบเทียบการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนในกลุมยอยตาง ๆ ดังตอนที่ 3 
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  ตอนที่ 3   ผลการวิเคราะหนอกเหนือสมมติฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน จาํแนกตามการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของ

มารดา ใน 11 กลุมยอย โดยใชสถิติ t–test ดังตาราง 13 

 

ตาราง 13   เปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน จาํแนกตามการมสีวน

รวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา ใน 11 กลุมยอย 

 

กลุมยอย 

 

การมีสวนรวม

ในกิจกรรมของ

โรงเรียนของ

มารดา 

n Χ  S.D. t p 

เพศชาย 
นอย 101 118.49 20.39 

1.346 .180 
มาก 71 114.10 21.93 

เพศหญิง 
นอย 99 121.96 19.50 

-.066 .948 
มาก 101 122.15 21.07 

ชวงชั้นที่ 2 
นอย 93 120.29 21.36 

1.022 .308 
มาก 87 116.72 25.40 

ชวงชั้นที่ 3 
นอย 107 120.13 18.80 

-.322 .748 
มาก 85 120.98 17.06 

ผลสัมฤทธิ์ตํ่า 
นอย 5 117.20 13.46 

1.66 .141 
มาก 4 89.25 35.04 

ผลสัมฤทธิ์ปานกลาง 
นอย 69 113.10 21.19 

.274 .785 
มาก 60 112.13 18.60 

ผลสัมฤทธิ์สูง 
นอย 126 124.21 18.46 

.220 .826 
มาก 108 123.64 21.17 
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ตาราง 13   (ตอ) 

 

กลุมยอย 

 

การมีสวนรวม

ในกิจกรรมของ

โรงเรียนของ

มารดา 

n Χ  S.D. t p 

มารดาตํ่ากวา 

ปริญญาตรี 

นอย 182 120.20 19.68 
.439 .661 

มาก 156 119.20 22.40 

มารดาจบปริญญาตรี 
นอย 18 120.22 23.44 

.754 .457 
มาก 16 115.19 13.56 

มารดามกีารรับรู

ความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนตํ่า 

นอย 123 116.72 18.87 

-.143 .886 
มาก 47 117.21 22.53 

มารดามกีารรับรู

ความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนสูง 

นอย 77 125.77 20.55 

2.068* .040 
มาก 125 119.43 21.48 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตาราง 13   พบวา นักเรียนที่มารดามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนตางกัน ใน         

10 กลุมยอย ไดแก เพศชาย เพศหญิง ระดับชวงชั้นท่ี 2 ระดับชวงชั้นที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มารดาจบการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

มารดาจบการศึกษาปรญิญาตร ีมารดามีการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนตํ่า และ

มารดามกีารรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนสูง   มีการรับรูความสามารถของตนดาน

การเรยีนไมแตกตางกัน   ยกเวนนักเรียนในกลุมยอยมารดามีการรับรูความสามารถในการสงเสริมดาน

การเรยีนสูง พบวา นักเรียนที่มารดามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนนอยมีการรับรูความสามารถของ

ตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนที่มารดามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนมาก อยางมนียัสาํคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05   

 

 



บทที ่5 

สรปุผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ปจจัยที่เก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน

ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 – 3   สรุปสาระสําคัญของการวิจัยและผลของการวิจัยดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน จําแนกตามตัว

แปร เพศ ระดับชั้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

 2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมในกิจกรรมของ

โรงเรียนของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของ

มารดากับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 
 4. เพื่อหาปจจัยที่สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนเพศหญิงและนักเรียนเพศชายมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน

แตกตางกัน 

 2. นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียน

ระดับชวงชั้นที่ 2 

 3. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูง

กวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  

 4. มีปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

ของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  

 5. การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดากับการรับรูความสามารถ

ของตนดานการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก 

 6. มีปจจัยอยางนอย 1 ตัวที่สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของ

นักเรียน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัยเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6) และระดับชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2553   ของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน   

372 คน และมารดาของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามซึ่งแบงเปน 2 ฉบับ คือ 

 1. แบบสอบถามสําหรับนักเรียน แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับชั้น  

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรบัรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน     

จํานวน 30 ขอ 

 2. แบบสอบถามสําหรับมารดาของนักเรียน แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของมารดา ไดแก ระดับการศึกษาของมารดา 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา  จํานวน 14 ขอ 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา  

จํานวน 26 ขอ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows 

 2. วิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวนหาคารอยละ คาเฉลี่ย และ

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามตัวแปรที่ศึกษา คือ เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ระดับการศึกษาของมารดา การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา การรับรูความสามารถใน

การสงเสริมดานการเรียนของมารดา และการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน 

 3. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  

จําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับชั้นของนักเรียน โดยใชสถิติ t–test   และตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพือ่ทดสอบ

สมมติฐาน  

 4. ทดสอบปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมในกิจกรรมของ

โรงเรียนของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  โดยใช

สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
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 5. วิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของ

มารดากับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ

เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

 6. วิเคราะหหาปจจัยที่สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของ

นักเรียนโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise เพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน  

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปผลไดดังน้ี 

 1. นักเรียนเพศหญิงและนักเรียนเพศชายมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน

แตกตางกัน โดยนักเรียนเพศหญิงมีการรับรูความสามารถของตนสูงกวานักเรียนเพศชาย  

 2. นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 มีการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนไมแตกตางกัน 

 3. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน

แตกตางกัน   นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูง

กวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง  

 4. ไมพบปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมีสวนรวมในกิจกรรมของ

โรงเรียนของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน  

 5. การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดากับการรับรูความสามารถ

ของตนดานการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก 

 6. ตัวแปรที่สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน ไดแก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา และ

เพศ 

 7. นักเรียนที่มารดามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนตางกันใน 10 กลุมยอย   มีการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนไมแตกตางกัน   ยกเวนนักเรียนในกลุมยอยมารดามีการรับรู

ความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนสูง พบวา นักเรียนที่มารดามีสวนรวมในกิจกรรมของ

โรงเรียนนอย มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนที่มารดามีสวนรวมใน

กิจกรรมของโรงเรียนมาก 
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อภิปรายผล 

 1. จากสมมติฐานขอ 1 ทีก่ลาววา นักเรียนเพศหญิงและนักเรียนเพศชายมีการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรยีนแตกตางกัน  และผลการศึกษาพบวา นักเรียนเพศหญิงและนักเรียน

เพศชายมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนแตกตางกัน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของผูวิจัย 

โดยในการศึกษานีพ้บวา นักเรียนเพศหญิงมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียน

เพศชาย ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ เต็มฤทัย  เมฆสุวรรณ (2547: 85 - 86)   ศึกษา

ปจจัยที่เก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนเองดานการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต  ชั้นปที่ 4 สถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนลาง พบวา การรับรูความสามารถของตนเองดาน

การสอนมีความสัมพันธกับเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   การรับรูความสามารถของ

ตนเองดานการสอนเก่ียวกับความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความ คาดหวังในผลลัพธ

ระหวางนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยพบวา

เพศหญงิมากกวาเพศชาย   และการศึกษาของ   นงลักษณ  ปงประวัติ (2547. บทคัดยอ) ไดศึกษา

เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนเองในการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมปลาย พบวา นักเรียนที่มีเพศตางกันมีการรับรูความสามารถของตนเองในการใช

อินเทอรเน็ตแตกตางกัน โดยนักเรียนเพศชายมีแนวโนมที่มีการรับรูความสามารถของตนเองในการใช

อินเทอรเน็ตสูงกวานักเรียนเพศหญิง  และการศึกษาของ ทิพยวิมล  พัวเจริญสิน (2552: 80) ศึกษา

เปรยีบเทียบความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ที่มีเพศ และระดับการรับรูความสามารถของตนเองดานการเรียนแตกตาง

กัน พบวา นักเรียนหญิงที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองดานการเรียนสูง ปานกลาง และตํ่า 

มคีวามสามารถในการอานโดยรวมสูงกวานักเรียนชาย   จากผลการศึกษา   แสดงใหเห็นวา เพศที่

ตางกันทําใหการรับรูความสามารถของตนในบริบทดานตาง ๆ นั้นแตกตางกัน เพศหญิงและเพศชาย

จะมคีวามสามารถแตกตางกันไปในดานตาง ๆ อาจเปนเพราะธรรมชาติของแตละเพศจะมีความถนัด

ในเรื่องที่แตกตางกัน ทําใหเมื่อมีการศึกษาการรับรูความสามารถของตนในเรื่อง  ๆ หน่ึงก็จะพบผลของ

ความแตกตางทางเพศที่ตางกันไป 

 2. จากสมมติฐานขอ 2  ที่กลาววา นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 มีการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนสูงกวานักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 และผลการศึกษาพบวา นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 และ

นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 มีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานของผูวิจัย และไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชมพูนุช  เตชะนัดตา (2550: 56-62) ที่ศึกษา

เรื่อง การรับรูความสามารถของตนเองกับความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลาย และอาชวีศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา นักเรียนมัธยมศึกษา
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ตอนปลายและอาชีวศึกษาท่ีมีชั้นเรียนตางกัน มีการรับรูความสามารถของตนเองแตกต างกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือนักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ปวช.2 มีการรับรูความสามารถของ

ตนเองสูงกวานักเรียนระดับชั้น ม.6 และ ปวช.3   ซึ่งอาจเนือ่งมาจากการศึกษาการรับรูความสามารถ

ของตนดานการเรียนของนักเรียนในครั้งน้ี กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงทั้งในระดับชวงชั้นท่ี 2 และระดับชวงชั้นที่ 3 จึงทําใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนไมแตกตางกัน แตผลการวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนของนักเรียนพบวา ระดับชั้นของนักเรียนเปนตัวแปรที่สามารถทํานายการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนได และเปนตัวทํานายที่ดีอันดับ 2 รองจากผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน แสดงวาระดับชั้นยังมีความเก่ียวของและมีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของ

ตนดานการเรียนของนักเรียน 

 3. จากสมมติฐานขอ 3 ทีก่ลาววา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า และผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีการ

รับรูความสามารถของตนดานการเรียนแตกตางกัน   โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีการ

รับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนปานกลาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของผูวิจัย และสอดคลองกับการศึกษาของ อนันต 

ดุลยพีรดิส (2547: 125)   เรื่อง ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค การรับรูความสามารถของตนดาน

การเรียน และนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน พบวา นิสิตท่ี

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี และดีเลิศ รับรูวาตนมีความสามารถดานการเรียนมากกวานิสิตที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า   และนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเลิศมีการรับรูวาตนมีความสามารถ

ดานการเรียนมากกวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง  และการศึกษาของ กมลพันธ ดําสีนิล 

(2548. บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถทางวิชาการและการเห็น

คุณคาในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลยั   ผลการศึกษา

พบวา   นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีระดับการรับรูความสามารถทางวิชาการ

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมีการรับรู

ความสามารถทางวิชาการสูงกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า   กลาวคือ เมื่อนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นักเรียนก็จะรับรูวาตนเองมีความสามารถที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ ทางดาน

การเรียนไดดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และตํ่า เปนไปตามทฤษฎีของแบนดูรา 

(Bandura. 1986: 399-401)  แบนดูรา กลาววา การรับรูความสามารถของบุคคลน้ันมาจาก 
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ความสาํเรจ็จากการกระทาํ การประสบความสําเร็จจะชวยใหบุคคลมีการรับรูความสามารถของตน

เพิ่มมากขึ้น   ตรงกันขามกับความลมเหลวจะทําใหบุคคลประเมินการรับรูความสามารถของตนตํ่าลง   

 4. จากสมมติฐานขอ 4 ทีก่ลาววา มีปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมี

สวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดานการ

เรียนของนักเรียน และผลการศึกษาพบวา ไมพบปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการ

มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดาที่สงผลรวมกันตอการรับรูความสามารถของตนดานการ

เรียนของนักเรียน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของผูวิจัย และไมสอดคลองกับงานวิจัยของตางประเทศ

คือ การศึกษาของ   เดียรริ่ง และคณะ (Dearing; et al. 2006: 653-664) ทีศึ่กษาการมีสวนรวมของ

ครอบครัวในโรงเรียนของเด็ก และความสามารถในการอานเขียนของเด็ก โดยทาํการศึกษาหา

ความสมัพันธระหวางการมีสวนรวมของครอบครัวในโรงเรียนกับความสามารถในการอานเขียนของ

เด็ก และอิทธิพลของระดับการศึกษาของมารดาที่สงผลตอความสามารถในการอานเขียนของเด็ก 

พบวา ระดับการศึกษาของมารดาไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการอานเขียนของเด็ก แตเมื่อ

พิจารณาปฏิสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของมารดากับการมสีวนรวมของครอบครัวในโรงเรียนของ

มารดา และความสามารถในการอานเขียนของเด็กแลว พบวา เด็กท่ีมารดามีระดับการศึกษาตํ่ากวา

ปกติ แตมีระดับการมีสวนรวมของครอบครัวในโรงเรียนสูงจะมีความสามารถในการอานเขียนสูงกวา

เด็กที่มารดามีระดับการศึกษาสูง แตมีระดับการมีสวนรวมของครอบครัวในโรงเรียนตํ่า   ผูวิจัยเห็นวา 

การที่ไมพบปฏิสัมพันธน้ันอาจเปนเพราะระดับการศึกษาของมารดาที่ ผูวิจัยแบงระดับการศึกษา

ออกเปน 3 กลุมคือ ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี และสวนใหญกลุมตัวอยาง

มารดาจะอยูในระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จาํนวนมากถึง 338 คน ในระดับปริญญาตรีมีเพียง 

34 คน และสูงกวาปริญญาตรีไมมีเลย ซึ่งอาจเปนการแบงกลุมระดับการศึกษาของมารดาที่หยาบไป

ทําใหไมเกิดความแตกตางกันในกลุมตัวอยาง จึงไมพบผลปฏิสัมพันธ   เมือ่พจิารณาจากผลการ

วิเคราะหนอกเหนือสมมติฐานของผูวิจัยในการวิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนดาน

การเรียนของนักเรียน จาํแนกตามตัวแปรการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของมารดา ใน 11 กลุม

ยอย พบผลของความแตกตางในกลุมยอยมารดามีการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียน

สูง ซึ่งพบวานักเรียนที่มารดามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนนอยมีการรับรูความสามารถของตน

ดานการเรียนสูงกวานักเรียนที่มารดามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนมาก อยางมนียัสาํคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05   จากผลที่พบดังกลาว ความแตกตางของตัวแปรการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของ

มารดานั้นยังคงมีความเก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนเฉพาะใน

กลุมที่มารดามีการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนสูงเทาน้ัน 
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 5. จากสมมติฐานขอ 5  ทีก่ลาววา การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของ

มารดากับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก และผล

การศึกษาพบวา การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดากับการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ของผูวิจัย   และสอดคลองกับการศึกษาของแบนดูรา (Bandura. 1996: 1206-1222) ที่ศึกษาอิทธิพล

จากปจจัยดานตาง ๆ ที่มีผลตอการรับรูความสามารถของตนในบทบาทดานการศึกษา  กลุมตัวอยาง

เปนเด็กนักเรียน รวมทัง้ศึกษากับมารดา และครูของเด็กนักเรียนดวย ผลการศึกษาพบวา การรับรู

ความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา และความปรารถนาทางการเรยีนของมารดา มี

ความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของเด็กนักเรียน และความ

ปรารถนาทางการเรียนของเด็กนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0001 และพบวาอิทธิพลของ

การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดาสงผลตอการรับรูความสามารถของตน

ของเด็กนักเรียนในการจดัการกับการเรียนรูและการทํางานของเด็ก มารดาที่เชื่อวาตนเองสามารถ

สงเสริมความสามารถของเด็กไดก็จะทําใหความปรารถนาทางการเรียนของเด็กสูงดวย   และ

สอดคลองกับการศึกษาของ ลินช (Lynch. 2002: 54-67) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู

ความสามารถของตนของบิดามารดา การรับรูตนเองเก่ียวกับการเปนผูอานของเด็ก ผลสัมฤทธิ์ในการ

อาน และเพศของเด็ก    ผลการศึกษาพบวา มีความสัมพันธกันทางบวกระหวางการรับรูความสามารถ

ของตนของมารดากับการรับรูตนเองเก่ียวกับการเปนผูอานของเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.

05   และยังพบวา มารดาจาํนวนมากเชือ่วาตนเองมคีวามสามารถที่จะชวยปรับปรุงใหผลสัมฤทธิ์ใน

การอานของเด็กดีขึ้น   จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา มารดาสามารถชวยสงเสริมหรือชวยเหลือ

นักเรียนในเรื่องของการเรียนใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถเพิ่มขึ้น ย่ิงมารดามีการรับรู

ความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนมาก นักเรียนก็จะมีการรับรูความสามารถของตนเพิ่มมาก

ขึ้นดวย และจะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในดานการเรียนไดมากขึ้น  

 6. จากสมมติฐานขอ 6 ทีก่ลาววา มีปจจัยอยางนอย 1 ตัวท่ีสามารถทํานายการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน และผลการศึกษา พบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายการ

รับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น การรับรู

ความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของมารดา และเพศ ซึ่งตัวแปรที่สามารถทํานายไดดีที่สุดคือ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนไปตามผลการศึกษาของในสวนของการเปรียบเทียบการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลาวคือ เมื่อ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นักเรียนจะมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนสูงไป

ดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนดาน
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การเรียนของนักเรียน และเปนตัวทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนไดดี

ที่สุด ตัวแปรท่ีสามารถทํานายไดรองลงมาคือ ระดับชั้น ซึ่ งในสวนของผลการศึกษาเปรียบเทียบไมพบ

ความแตกตางกัน แตพบผลในสวนของการทาํนายที่สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดาน

การเรียนของนักเรียนได แสดงวา ระดับชั้นมีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนดานการ

เรียนของนักเรียน ตัวแปรที่สามารถทํานายไดรองลงมาคือ การรับรูความสามารถในการสงเสริมดาน

การเรียนของมารดาท่ีสามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนไดอีกตัว

แปรหน่ึง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาความสมัพนัธระหวาง การรับรูความสามารถในการสงเสริมดาน

การเรียนของมารดากับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน ในงานวิจัยนี้ และตัว

แปรสุดทายที่สามารถทํานายไดคือ เพศ   ซึ่งเปนไปตามผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน จําแนกตามเพศ ท่ีพบวาเพศหญิงมีการรับรู

ความสามารถของตนดานการเรยีนสงูกวาเพศชาย แสดงวาตัวแปรเพศมคีวามความสมัพนัธกับการ

รับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน สามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนดาน

การเรียนของนักเรียนได 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช 

  1. จากผลการศึกษาปจจยัทีเ่ก่ียวกับการรบัรูความสามารถของตนดานการเรียนของ

นักเรียนนั้นปจจัยที่เก่ียวของคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพศ และระดับชั้น   ดังนั้น

ครูผูสอน และผูที่เก่ียวของกับนักเรียนควรเขาใจในธรรมชาติและความแตกตางของนักเรียน จัด

กระบวนการเรยีนการสอนอยางเหมาะสม มีบรรยากาศในการเรยีนการสอนที่เอ้ือตอการพัฒนา

ความสามารถของนักเรียน เพื่อชวยพัฒนาใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนเพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนรับรูวาตนมีความสามารถก็จะเชื่อมั่นใน

ตนเองมากขึ้น และมั่นใจท่ีจะทํากิจกรรมตาง ๆ ทางการเรียนไดดีขึ้น  

  2. จากผลการศึกษาทีพ่บวา การรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของ

มารดากับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก ดังนั้น

มารดาควรเอาใจใสดูแล คอยชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนของนักเรียน มารดาควร

สงเสริมและชวยใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนใหสูงขึ้นได โดยการให

คําแนะนําเรื่องการเรียน สงเสริมกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ การใหกําลังใจ การสนับสนุนในดานตาง ๆ 

เก่ียวกับการเรียนซึ่งจะเปนประโยชนกับนักเรียน และจะทําใหนักเรียนมีความมั่นใจ และประสบ

ความสําเร็จทางดานการเรียน 
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  3. จากผลการศึกษาที่พบวา นักเรียนในกลุมมารดามีการรบัรูความสามารถในการ

สงเสริมดานการเรียนสูงและมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนนอย นักเรียนจะมีการรับรูความสามารถ

ของตนดานการเรียนสูงกวานักเรียนที่มารดามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนมาก ดังนั้นควรมีการ

ฝกอบรมมารดาใหมารดามีการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนสูง เพื่อใหมารดามีความ

มั่นใจที่จะชวยเหลือนักเรียนดานการเรียน และใหคําแนะนําแกมารดาในการเขามามีสวนรวมกับ

กิจกรรมของโรงเรียนอยางเหมาะสม ซึ่งจะเปนผลดีกับนักเรียนทําใหนักเรียนรับรูถึงความสามารถของ

ตนเองดานการเรียนไดสูงขึ้น 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  1. หากมีการศึกษาซ้ําเรื่องน้ีในตัวแปรระดับการศึกษาของมารดา ควรแบงระดับ

การศึกษาของมารดาใหละเอียดกวานี้ 

  2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรอ่ืนที่อาจมีความเก่ียวของกับการรับรูความสามารถของ

ตนดานการเรียนของนักเรียน เชน แผนการเรียนของนักเรียน รายไดของครอบครัว อาชพีของมารดา 

การอบรมเลี้ยงดู การรับรูความสามารถในการกํากับตน เปนตน     

  3. ศึกษาการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียนของบิดา เพื่อดูวามี

ความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียน เหมือนกับมารดาหรือไม  

  4. ศึกษากับกลุมตัวอยางนักเรียนในโรงเรียนที่อยูในสังกัดอ่ืน ๆ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   65 

    
 

บรรณานุกรม 
 

กมลพันธ  ดําสีนิล.  (2548).  ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถทางวิชาการและการเห็น

คุณคาในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย.  

วิทยานิพนธ วท.ม. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

รามคําแหง.  ถายเอกสาร.  

ชมพูนุช  เตชะนดัตา.  (2550).  การรบัรูความสามารถของตนเองกับความสามารถในการเอาชนะ

อุปสรรคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ลาํปาง.  การคนควาแบบอิสระ วท.ม. (จิตวิทยาการปรกึษา).  เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  ถายเอกสาร. 

ชูศรี  วงศรัตนะ.  (2549).  เทคนิคการเขียนเคาโครงการวิจัย:แนวทางสูความสําเร็จ.  นนทบุรี: ไทย

เนรมิตกิจ อินเตอร โปรเกรสซิฟ.   

ณาตยา  อุทยารัตน.  (2549).  พัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 ที่มี

ระดับการรับรูความสามารถของตนเองดานการเรียนตางกัน ในโรงเรียนกลุมรัตนโกสินทร 

กรุงเทพมหานคร.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

เต็มฤทยั  เมฆสุวรรณ.  (2547).  ปจจัยที่เก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนเองดานการสอน

ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 สถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนลาง 

สงักัดกระทรวงศึกษาธกิาร.  สารนิพนธ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว).  กรุงเทพฯ: บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ทรงศรี  ชํานาญกิจ.  (2548).  การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดการรับรูความสามารถของตน

ดานวิชาการท่ีมีรูปแบบการตอบแตกตางกัน.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา).  

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .  ถายเอกสาร. 

ทิพยวิมล  พัวเจริญสิน.  (2552).  การศึกษาเปรยีบเทยีบความสามารถในการอานของนักเรยีนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ที่มีเพศและ

ระดับการรับรูความสามารถของตนเองดานการเรียนแตกตางกัน .  ปริญญานิพนธ กศ.ม. 

(การวิจยัและสถิติทางการศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย    ศรีนครินทรวิ

โรฒ.  ถายเอกสาร. 



   66 

    
 

นงลักษณ  ปงประวัติ.  (2547).  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนเองในการใช

อินเทอรเน็ต.  วิทยานิพนธ นศ.ม. (วารสารสนเทศ).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั.  ถายเอกสาร. 

นภาพร  ปรีชามารถ.  (2545).  จิตวิทยาการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาจติวิทยา

การศึกษาและแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร .  ถายเอกสาร.    

ประทีป  จินงี่.  (2540).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะหพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม.  

กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 

ภัทราภรณ  สังขทอง.  (2550).  พัฒนาการของการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 

ที่มีการรับรูความสามารถของตนเองตางกัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต1.  

ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวิจยัและสถิติทางการศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

วิลาสลักษณ  ชัววัลลี.  (2538).  การรับรูความสามารถของตนในเรื่องอาชีพ : ตัวแปรที่นาสนใจใน

การศึกษาเก่ียวกับอาชพีและการทาํงาน.  วารสารจิตวิทยา.  2(1): 97-109.      

__________.  (2543, เมษายน).  การรับรูความสามารถของตน.  สารานกุรมศึกษาศาสตร.  (19):   

29-37. 

สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต.  (2541).  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.    

สิริวรรค  อัศวกุล.  (2528).  ความคาดหวังเก่ียวกับความสามารถในการทํางานที่กําหนดของนักเรียนท่ี

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและตํ่า.  วิทยานิพนธ ค.ม. (จิตวิทยา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิต

วิทยาลยั จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั.  ถายเอกสาร.  

สุกัญญา  กฤษณะเศรณี.  (2542).  ผลของการเขารวมกิจกรรมพัฒนาความจําตอความเชื่อใน

ความสามารถของตนเอง และความสามารถในการระลึกตามลําดับของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (จิตวิทยา

พฒันาการ).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .  ถายเอกสาร. 

อมรรัตน  บุบผโชติ.  (2546).  ผลของการใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่มี

ตอการรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร.  

วิทยานิพนธ ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั.  ถายเอกสาร. 



   67 

    
 

อนันต  ดุลยพีรดิส.  (2547).  ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค การรับรูความสามารถของตนดาน

การเรียน และนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน .  

วิทยานิพนธ ศศ.ม. (จติวิทยาการปรกึษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั.  ถายเอกสาร. 

Bandura, Albert.  (1977).  Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior.  Psychological 

Review.  84(2): 191-215. 

________.  (1986).  Social foundations of thought and action : A social cognitive theory.  

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

________.  (1994).  Self-Efficacy.  In  Encyclopedia of Human Behavior, V.4.  pp. 77-81.  

Academic Press, Inc.   

________.  (1996, June).  Multifaceted Impact of Self-Efficacy Beliefs on Academic 

Functioning.  Child Development.  67(3): 1206-1222.      

Bandura, Albert.; et al.  (2001, January/February).  Self-Efficacy Beliefs as Shapers of 

Children’s Aspirations and Career Trajectories.  Child Development.  72(1):       

187-206.   

Bong, Mimi.  (1997).  Generality of Academic Self-Efficacy Judgment : Evidence of 

Hierarchical Relations. Journal of Educational Psychology.  89(4): 696-709. 

Dearing, Eric.; et al.  (2004).  The promotive effects of family educational involvement for 

low-income children’s literacy.  Journal of School Psychology.  42: 445-460.  

Retrieved August 20, 2009, from http://www.sciencedirect.com 

Dearing, Eric.; et al.  (2006, November).  Family Involvement in School and Low-Income 

Children’s Literacy: Longitudinal Associations Between and Within Families.  

Journal of Educational Psychology.  98(4): 653-664.   

Griffiths, Jane Helen.  (2006).  Academic self-efficacy, career self-efficacy, and 

psychosocial identity development: A comparison of female college students from 

differing socioeconomic status groups.  United States: North Carolina.  Retrieved 

August 20, 2009, from http://proquest.umi.com/pqdweb 

Hoover-Dempsey, Kathleen V.; Bassler, Otto C.; & Brissie, Jane S.  (1992, May/June).  

Explorations in Parent-School Relations.  Journal of Education Research.  85(5): 

287-294.     



   68 

    
 

Lust, John A.; Celuch, Kevin G.; & Showers, Linda S.  (1993).  A Note on Issues Concerning 

the Measurement of Self-Efficacy.  Journal of Applied Social Psychology.  23(17): 

1426-1434.   

Lynch, Jacqueline.  (2002).  Parents’ self-efficacy beliefs, parents’ gender, children’s reader 

self-perceptions, reading achievement and gender.  Journal of Research in 

Reading.  25(1): 54-67.  Retrieved May 20, 2009, from http://search.ebscohost.com 

Pajares, Frank; &  Miller, M. David.  (1994, June).  Role of Self-Efficacy and Self-Concept 

Beliefs in Mathematical Problem Solving: A Path Analysis.  Journal of Educational 

Psychology.  86(2): 193-203.    

Schunk, Dale H.  (2004).  Learning Theories An Educational Perspective.  4th ed.  New 

Jersy: Pearson Prentice Hall.   

Tomul, Ekber; & Celik, Kazim.  (2009, January).  The relationship between the students’ 

academics achievement and their socioeconomic level: cross regional comparison.  

Procedia Social and Behavioral Sciences. 1: 1199-1204.  Retrieved August 14, 

2009, from http://www.sciencedirect.com   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  71 

 

รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถาม 
 

1. รองศาสตราจารยประณต เคาฉิม   ภาควิชาจติวิทยา คณะมนษุยศาสตร 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. รองศาสตราจารยวฒันา ศรสีตัยวาจา    ภาควิชาจติวิทยา คณะมนษุยศาสตร 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3. อาจารยอุษา ศรีจินดารัตน    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  73 

 

ตาราง 14   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

ของมารดา 

 

ขอความ คา IOC หมายเหตุ 

1. ทานเขารวมการประชุมผูปกครองประจําปการศึกษาของโรงเรียน 1 ใชได 

2. ทานเขารวมการประชุมในชั้นเรียนกับครูประจําชั้นเพื่อรับทราบผล

การเรียน และรับฟงขอเสนอแนะในการเรียนของนักเรียน 
0.66 ใชได 

3. ทานใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการขอรับบริจาค

ทุนการศึกษาของโรงเรียน 
1 ใชได 

4. ทานสนับสนุนใหบุตรรวมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน 1 ใชได 

5. ทานเขารวมชมผลงานหรือการแสดงของนักเรียนในโอกาส ตางๆ ที่

ทางโรงเรียนจัดขึ้น เชน งานสัปดาหวิทยาศาสตร วันภาษาไทย    
1 ใชได 

6. ทานใหการสนับสนุนนักเรียนในการไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียน  1 ใชได 

7. ทานใหการสนับสนุนนักเรียนในการไปเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี หรือ

การเขาคายอ่ืนๆ ของโรงเรียน 
1 ใชได 

8. ทานสนับสนุนหรือรวมกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนของโรงเรียน 

เชน การปลูกตนไม การทําความสะอาด 
1 ใชได 

9. ทานสนับสนุนหรือรวมกิจกรรมการรณรงคตาง ๆ ของโรงเรียน เชน 

การรณรงคตอตานยาเสพติด การรณรงคงดสูบบุหรี่ การรณรงครักษา

สิ่งแวดลอม 

1 ใชได 

10. ทานเขารวมกิจกรรมวันแมแหงชาติที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 1 ใชได 

11. ทานเขารวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 1 ใชได 

12. ทานเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เชน 

การแหเทียนพรรษา การเวียนเทียน หรือการทําบุญของโรงเรียน 
1 ใชได 

13. ทานเขารวมกิจกรรมงานประเพณีวันสําคัญของไทยท่ีทางโรงเรียน

จัดขึ้น เชน วันสงกรานต วันลอยกระทง 
1 ใชได 

14. ทานเขารวมกิจกรรมงานวันขึ้นปใหมของโรงเรียน 1 ใชได 
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ตาราง 15   คาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามการรับรูความสามารถในการสงเสริม

ดานการเรียนของมารดา 

 

ขอความ คา IOC หมายเหตุ 

1. ใหคําแนะนําเพื่อใหลูกไดเลือกทําในกิจกรรมที่ลูกถนัดหรือสนใจ  1 ใชได 

2. จัดสรรเวลาเพื่อพาลูกไปรวมกิจกรรมท่ีลูกชอบ 0.66 ใชได 

3. ใหคําแนะนําและสนับสนุนใหลูกไดเลือกเรียนในวิชาที่ถนัดหรือ

สนใจ 
1 ใชได 

4. ใหคําแนะนําเก่ียวกับหนังสือที่ลูกชอบอาน 1 ใชได 

5. จัดหาหนังสือท่ีลูกชอบอานมาใหลูกได 1 ใชได 

6. ใหลูกไดเรียนพิเศษเพิ่มเติมเมื่อลูกตองการ 0.33 ตัดท้ิง 

7. ชี้ใหลูกเห็นความสําคัญของการศึกษา 1 ใชได 

8. พูดคุยกับลูกใหรูถึงประโยชนของการศึกษา 1 ใชได 

9. ชี้แนะใหเห็นความสําคัญของแตละวิชาท่ีเรียน 1 ใชได 

10. ใหการสนับสนุนหรือรวมมือในกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน  0.66 ใชได 

11. ใหความมั่นคงตออนาคตทางการศึกษาของลูก  0.33 ตัดท้ิง 

12. ใหการสนับสนุนลูกจนกวาจะจบการศึกษา 0.66 ใชได 

13. กลาวชมเชยเมื่อลูกทําการบานเสร็จ 1 ใชได 

14. ใหรางวัลท่ีเหมาะสมเมื่อลูกทําคะแนนดี 1 ใชได 

15. ใหกําลังใจเมื่อลูกทําคะแนนไมดีหรือสอบตก 1 ใชได 

16. ใหความสะดวกสบายตอการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของลูก 1 ใชได 

17. จัดเตรียมอุปกรณการเรียนใหลูกตามท่ีตองการ 1 ใชได 

18. ชวยสอนการบานลกูได 1 ใชได 

19. หาคนที่เหมาะสมมาชวยสอนการบานลูกได 0.33 ตัดท้ิง 

20. ตรวจการบานของลูกได 1 ใชได 

21. ตรวจดูวาลูกทําการบานครบตามท่ีครูสั่ง  1 ใชได 

22. ใหความเชื่อมั่นตอลูกในการชวยเหลือเรื่องการบาน 1 ใชได 

23. บริหารเวลาเพื่อใหมีเวลามาชวยอธิบายหรือชวยเหลือการบาน  1 ใชได 

24. ใหการดูแลเรื่องการแตงกายไปโรงเรียน 0.66 ใชได 

25. ใหคําแนะนําเรื่องการพูดจาที่เหมาะสมกับครู 1 ใชได 
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ตาราง 15 (ตอ) 

 

ขอความ คา IOC หมายเหตุ 

26. ใหคําปรึกษาเรื่องการคบเพื่อน 1 ใชได 

27. ใหคําแนะนําในการประพฤติปฏิบัติในโรงเรียนแกลูก 0.66 ใชได 

28. ชี้แนะหรือใหเหตุผลเมื่อมีการลงโทษลูก เมื่อลูกทําผิดกฎของ

โรงเรียน 
0.66 ใชได 

29. คอยดูแลไมใหลูกไปโรงเรียนสาย 1 ใชได 

 

เหลือท้ังหมด 26 ขอ 
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ตาราง 16   คาอํานาจจําแนก (r) และคา t ของแบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของ

มารดา 

 

ขอที่ r t 

1 .52 9.43 

2 .54 9.54 

3 .49 8.87 

4 .38 5.60 

5 .64 12.09 

6 .45 6.49 

7 .44 5.90 

8 .61 11.58 

9 .62 11.44 

10 .61 10.98 

11 .71 14.59 

12 .67 13.05 

13 .71 13.19 

14 .69 13.73 

 

คาความเชื่อมั่นเทากับ .84 
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ตาราง 17   คาอํานาจจําแนก (r) และคา t ของแบบสอบถามการรับรูความสามารถในการสงเสริมดาน

การเรียนของมารดา 

 

ขอที่ r t 

1 .67 11.81 

2 .68 12.75 

3 .71 11.84 

4 .72 12.92 

5 .66 11.76 

6 .73 11.66 

7 .74 13.38 

8 .70 12.60 

9 .67 13.16 

10 .67 10.75 

11 .68 11.08 

12 .72 12.98 

13 .61 9.74 

14 .61 10.80 

15 .67 12.12 

16 .66 12.28 

17 .67 13.74 

18 .71 12.93 

19 .71 12.63 

20 .68 12.72 

21 .66 12.19 

22 .71 11.89 

23 .66 11.90 

24 .69 12.07 

25 .66 12.32 

26 .65 9.52 

คาความเชื่อมั่นเทากับ .95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

แบบสอบถามนกัเรยีน 

 
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

   

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน จํานวน 30 ขอ  

2. แบบสอบถามฉบับน้ีถามเก่ียวกับความรูสึกของนักเรียนดานการเรียน ขอคําถาม

แตละขอไมมีคําตอบท่ีถูกหรือผิด ขอใหนักเรียนตอบใหตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นของ

นักเรียนมากท่ีสุด  

 

ขอขอบคุณนักเรียนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 

วิลาวัณย  ดาราฉาย 

นิสิตสาขาจติวิทยาพฒันาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 

คําชี้แจง

 

   ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงในชอง         หนาขอความ หรือเติมคําในชองวางใหตรงกับ

ความเปนจริงของนักเรียน 

 1. เพศ   ชาย   หญิง 

  

 

 2. ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 6   มัธยมศึกษาปท่ี 3  

 

 

 3. เกรดเฉลี่ยสะสม   ______________________________ 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนดานการเรียน 

คําชี้แจง

 

   ใหนักเรียนอานขอความแตละขอ โดยพจิารณาอยางรอบคอบแลวทําเครื่องหมาย  ใน

ชองเพียงหนึ่งชองที่ตรงกับระดับความมั่นใจของนักเรียนวาจะสามารถปฏิบัติตามขอความนั้นไดมาก

นอยเพียงใด 

1. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ เรียนรูไดดวยตนเอง 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

2. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ทํางานท่ีไดรับมอบหมายจนเสร็จได 

   ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

3. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ต้ังใจฟงครูสอนตลอดเวลา 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

4. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ทําความเขาใจปญหาไดดวยตนเอง 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

5. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ต้ังใจเรียนในเวลาเรียน 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

6. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ตอบคําถามในชั้นเรียนได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 
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7. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ แกไขงานท่ีบกพรองได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

8. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ มุงมั่นและต้ังใจทํางานยาก ๆ ไดจนสําเร็จ 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

9. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

10. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ทําขอสอบไดดวยตนเอง 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

11. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ วางแผนในการทํางานได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

12. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ อธบิายการบานใหเพื่อนฟงได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

13. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ แกปญหาในการทํางานได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 
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14. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใชเวลาวางในการคนควาเพิ่มเติมได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

15. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ทํางานไดจนสําเร็จถึงแมวาจะมีอุปสรรค 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

16. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ พัฒนาการทํางานของตนได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

17. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ยอมรับไดกับผลของงานที่ขาพเจาไดทํา 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

18. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ต้ังใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

19. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใชความพยายามแกไขปญหาในการเรียน 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

20. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ทบทวนบทเรียนหลังเรียนไดดวยตนเอง 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 
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21. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ทําการบานไดโดยไมตองลอกของเพื่อน 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

22. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ตรวจสอบความถูกตองของงานไดดวยตนเอง 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

23. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ทํางานท่ีทาทายความสามารถของตนเองจนสําเร็จได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

24. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ เพิ่มความคาดหวังในการทํางาน 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

25. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ปรับปรุงตนเองใหทําสิ่งที่ถูกตองได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

26. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ปรับเปลี่ยนวิธีการในการทํางานไดถางานออกมาไมดี 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

27. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ แกไขงานท่ีผิดพลาดใหถูกตองได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 
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28. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ทํางานท่ีไดรับมอบหมายโดยไมตองพึ่งผูอ่ืน 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

29. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ทํางานท่ีไดรับมอบหมายสงทันตามกําหนด 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มัน่ใจนอยท่ีสุด 

 

30. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ยอมรบัความผดิพลาดจากการกระทําของตนเองได  

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 
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แบบสอบถามมารดา 
 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการทําสารนิพนธในการศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป นการ

วิจัยเรื่อง ปจจัยที่เก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนดานการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 – 3   

จึงขอความกรุณาจากมารดาของนักเรียนใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้  

คําช้ีแจง 

 2. ขอใหทานตอบแบบสอบถามตรงตามความคิดเห็นของทานใหครบทุกขอ ทุกตอน และ

ตอบตรงตามความเปนจริงมากท่ีสุด เพื่อความสมบูรณของแบบสอบถาม เพราะแบบสอบถามฉบับ

สมบูรณเทานั้นท่ีจะสามารถนําไปใชในการวิจัยได 

 3. ขอมูลที่ไดจากทานจะเปนความลับ ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอตัวทาน และการเรียนของ

นักเรียน ซึ่งจะนําขอมูลไปใชในการทําวิจัยเทานั้น และวิเคราะหผลออกมาเปนภาพรวม 

 4. แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

      ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของมารดา 

      ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน จํานวน 14 ขอ 

      ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียน จํานวน 26 ขอ 

 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถาม และ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

            

            

         วิลาวัณย  ดาราฉาย 

นิสิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของมารดา 

คําชี้แจง

1. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน 

  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง           หนาตัวเลือกที่ตรงกับความเปนจริงของทาน  

   ตํ่ากวาปรญิญาตร ี                            ปรญิญาตร ี               สูงกวาปริญญาตรี 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 

คําชี้แจง

1. ทานเขารวมการประชุมผูปกครองประจําปการศึกษาของโรงเรียน  

   โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 

__________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

2. ทานเขารวมการประชุมในชั้นเรียนกับครูประจําชั้นเพื่อรับทราบผลการเรียน และรับฟงขอเสนอแนะ

ในการเรียนของนักเรียน 

     __________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

3. ทานใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการขอรับบริจาคทุนการศึกษาของโรงเรียน  

     __________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

4. ทานสนับสนุนใหบุตรรวมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน 

     __________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

5. ทานเขารวมชมผลงานหรือการแสดงของนักเรียนในโอกาส ตางๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น เชน งาน

สปัดาหวทิยาศาสตร    วันภาษาไทย   

     __________             __________             __________             __________ 

      เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 
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6. ทานใหการสนับสนุนนักเรียนในการไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียน  

   __________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

7. ทานใหการสนับสนุนนักเรียนในการไปเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี หรือการเขาคายอ่ืนๆ ของโรงเรียน  

   __________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

8. ทานสนับสนุนหรือรวมกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนของโรงเรียน เชน การปลูกตนไม การทําความ

สะอาด 

   __________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

9. ทานสนับสนุนหรือรวมกิจกรรมการรณรงคตาง ๆ ของโรงเรียน เชน รณรงคตอตานยาเสพติด 

รณรงคงดสูบบุหรี่ รณรงครักษาสิ่งแวดลอม 

   __________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

10. ทานเขารวมกิจกรรมวันแมแหงชาติที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

   __________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

11. ทานเขารวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 

   __________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 
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12. ทานเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เชน การแหเทียนพรรษา การเวียน

เทียน หรือการทําบุญของโรงเรียน 

   __________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

13. ทานเขารวมกิจกรรมงานประเพณีวันสําคัญของไทยท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น เชน วันสงกรานต วันลอย

กระทง 

   __________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

14. ทานเขารวมกิจกรรมงานวันขึ้นปใหมของโรงเรียน 

   __________             __________             __________             __________ 

    เปนประจํา                บอยครั้ง      นอยครั้ง              ไมเคยเลย 

 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการสงเสริมดานการเรียน 

คําชี้แจง

 

   โปรดอานขอความแตละขอ โดยพิจารณาอยางรอบคอบแลวทําเครื่องหมาย  ในชอง

เพียงหนึ่งชองที่ตรงกับระดับความมั่นใจของทานวาจะปฏิบัติตามขอความนั้นไดมากนอยเพียงใด 

1. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหคําแนะนําเพื่อใหลูกไดเลือกทําในกิจกรรมที่ลูกถนัดหรือ

สนใจ 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

2. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ จัดสรรเวลาเพื่อพาลูกไปรวมกิจกรรมท่ีลูกชอบ 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 
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3. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหคําแนะนําและสนับสนุนใหลูกไดเลือกเรียนในวิชาท่ีถนัด

หรือสนใจ 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสดุ        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

4. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหคําแนะนําเก่ียวกับหนังสือที่ลูกชอบอาน 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

5. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ จัดหาหนังสือท่ีลูกชอบอานมาใหลูกได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

6. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ชี้ใหลูกเหน็ความสาํคัญของการศึกษา 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

7. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ พูดคุยกับลูกใหรูถึงประโยชนของการศึกษา 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

8. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ชี้แนะใหเห็นความสําคัญของแตละวิชาท่ีเรียน 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 
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9. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหการสนับสนุนหรือรวมมือในกิจกรรมทางการศึกษาของ

โรงเรียน 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

10. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหการสนับสนุนลูกจนกวาจะจบการศึกษา ตามระดับ

ความสามารถของลกู 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

11. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ กลาวชมเชยเมื่อลูกต้ังใจทําการบานจนเสร็จ 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

12. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหรางวัลท่ีเหมาะสมเมื่อลูกทําคะแนนดี 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

13. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหกําลังใจเมื่อลูกทําคะแนนไมดีหรือสอบตก 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

14. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหความสะดวกสบายตอการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของ

ลกู 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 
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15. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ จัดเตรียมอุปกรณการเรียนใหลูกตามที่ตองการ 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

16. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ชวยสอนการบานลูกได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

17. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ตรวจการบานของลูกได 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

18. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ตรวจดูวาลูกทําการบานครบตามท่ีครูสั่ง 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

19. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหความเชื่อมั่นตอลูกในการชวยเหลือเรื่องการบาน 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

20. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ บริหารเวลาเพื่อใหมีเวลามาชวยอธิบายหรือชวยเหลือ

การบานของลกู 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

21. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหการดูแลเรื่องการแตงกายไปโรงเรียนท่ีเหมาะสม 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 
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22. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหคําแนะนําเรื่องการพูดจาท่ีเหมาะสมกับครู 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

23. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหคําปรึกษาเรื่องการคบเพื่อน 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

24. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ใหคําแนะนําในการประพฤติปฏิบัติตัวในโรงเรียนแกลูก 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

25. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ ชี้แนะหรือใหเหตุผลเมื่อมีการลงโทษลูก เมื่อลูกทําผิดกฎของ

โรงเรียน 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 

 

26. ขาพเจามั่นใจวา ขาพเจาสามารถ คอยดูแลไมใหลูกไปโรงเรียนสาย 

  ________         ________            ________             ________           ________         ________ 

มั่นใจมากท่ีสุด        มั่นใจมาก        มั่นใจคอนขางมาก      มั่นใจคอนขางนอย       มั่นใจนอย        มั่นใจนอยท่ีสุด 
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