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วัชระ ประทาน. (2556). การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชงิสาเหตุ และการวิเคราะห์อิทธิพลสง่ผ่าน การรับรู้
 ความสามารถของตนเองทางวิชาการต่อพฤติกรรมตัง้ใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 ปีที่ 4 โรงเรียนในเครือสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การ
 วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์). กรงุเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
 โรฒ. คณะกรรมการควบคุม: อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ,่ อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลงักา. 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์
อิทธิพลส่งผ่าน การรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิชาการต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนและศึกษาตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิชาการ และพฤติกรรมตั้งใจเรียนของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเครือสาธติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ่านวนขั้นต่่า 
140 คน ซึง่เลือกมาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนห้องเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 7 ตอน คือ แบบสอบถามข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามเติมค่า และแบบสอบถามทีม่ีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) อีก 6 ตอน ได้แก่ แบบสอบถามวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิชาการ 
แบบสอบถามวัดพฤติกรรมตั้งใจเรียน แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียน แบบสอบถามวัด
ความวิตกกังวลในการเรียน แบบสอบถามวัดการสนับสนุนจากครู และแบบสอบถามวัดการ
สนับสนนุจากผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่น  .8011, .7929, .8292, .8689, .8877 และ .8621 
ตามล่าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรมส่าเรจ็รูป
ส่าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์
 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่ามี
ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 2.61 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 มีค่าระดับความน่าจะเป็น (P) 
เท่ากับ .106 มีค่าดัชนีความกลมกลนื (GFI) เท่ากับ 1.00 และมีค่าดัชนีรากก่าลังสองของค่าเฉลี่ยค่า
ความแตกต่างโดยประมาณ (SRMR) เท่ากับ 0.017 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความ
กลมกลืน (P>.05, GFI>.90, SRMR<.05) แสดงว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ ์
 ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลรวม ของตัวแปรในโมเดลพบว่าผลของเส้นอิทธิพลทีส่ามารถ
อธิบายการรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิชาการได้ดีที่สุดคือ ความสนใจในการเรียนรองลงมา
คือ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเดมิการสนับสนุนจากผู้ปกครองความวิตกกังวลในการเรียน และการ
สนับสนนุจากครู มีขนาดอิทธิพล .41, .35, .28, -.22 และ -.08 ตามล่าดับ และผลของเส้นอิทธิพลที่
สามารถอธิบายพฤติกรรมตั้งใจเรียนได้ดีทีสุ่ดคือความสนใจในการเรียนรองลงมาคือ การรับรู้
ความสามารถของตนเองทางวิชาการการสนับสนุนจากผูแ้กครอง ความวิตกกังวลในการเรียน การ
สนับสนนุจากครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม มีขนาดอิทธิพล .62, .25, .19, .13, -.11 และ .09 
ตามล่าดับ 
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 This research aims to develop a causal model of factors, factor affecting and 
mediational effect to attention behavior through academic self-efficacy of the 4th year 
students in SrinakarinwirotUnivercity's Demonstration school, at least 140 person chosen by 
simple random sampling technique according to the classroom proportion. Measuring tools 
used in this research is divided into 7 episodes as following:  6 episodes is rating scales 
questionnaire aboutacademic self-efficacy, attention learning behavior, learning interest, 
learning anxiety, teacher’s supportand parent’s supportthrough α – coefficient 
of  .8011, .7929, .8292, .8689, .8877 and .8621 respectively.The data were analyzed by 
using path analysis with the use of program for social science research 
 The result of research appeared that, The model was in accordance with the 
empirical data with Chi-square ( x2 ) of 2.61 at the degrees of freedom equal to 1. Level of 
probability equal to .106, goodness of fit index (GFI) of 1.00, andstandardized root mean 
square residual (SRMR) of 0.017 according to the harmonized criteria (P>.05, GFI>.09, 
SRMR<.05) research showed that the model is fit to the empirical data. 
 Analysis of the total effect of the variables in the model has shown that result of the 
influence that can explain academic self-efficacy are learning interest , achievement, 
parent’s support, learning anxiety, and teacher’s support with the effect size of 0.41, 0.35, 
0.28, -.22, and -.08 respectively .And result of the influence that can explain attention 
learning behaviorare learning interest, academic self-efficacy, learning anxiety, parent’s 
support, and teacher’s supportwith the effect size of .52, .25, .19, .12, and -.08 respectively. 
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ผู้วิจัยประสบความส่าเร็จในการศึกษา 
 คุณค่าทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากปริญญานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยน้อมร่าลึกพระคุณแก่บุพการี และ
บูรพาจารย์ทุกท่านที่อยู่เบ้ืองหลังในการวางรากฐานการศึกษาให้กับผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ภูมิหลัง 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก ำลังพัฒนำซึ่งกำรพัฒนำจะเป็นไปได้อย่ำงมีคุณภำพมำกน้อย
เพียงใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของประเทศเป็นส ำคัญ  ทรัพยำกรบุคคล
นับเป็นกลไกแรกที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำสิ่งต่ำงๆ  ต่อไป และกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพสำมำรถ
พัฒนำบุคคลให้มีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ มีสติปัญญำ ควำมรู้  และมีคุณธรรมจริยธรรม  
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข  ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำจึงเข้ำมำมีบทบำท
ส ำคัญอย่ำงย่ิงในกำรพัฒนำประเทศ (สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์. 2543: ออนไลน์) 
 กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญย่ิงในกำรพัฒนำคนใหม้ีคุณภำพ มีควำมสำมำรถในกำร
รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงและสำมำรถปรับตัวได้ กำรจัดกำรศึกษำในแนวทำงที่เหมำะสมกับสภำพ
ควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยจะสำมำรถสร้ำงควำม
เจริญก้ำวหน้ำให้กับประเทศไทย กำรจัดกำรศึกษำที่ดีและมีคุณภำพส ำหรับพัฒนำคนต้องสร้ำงให้
คนมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต กล่ำวคือท ำให้คนรักกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลำ 
เพรำะสภำพแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ซึ่งคุณลักษณะนี้จะท ำให้
คนสำมำรถปรับตัวได้ และมีคุณภำพตลอดเวลำในทุกวัย นอกจำกด้ำนข้อมูลควำมรู้แล้วกำรศึกษำที่
มีคุณภำพยังต้องท ำให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยปลูกฝังภูมิคุ้มกันจำกอบำยมุขและสิ่งย่ัวยุ ที่เป็น
ผลมำจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่ก้ำวไกลในปัจจุบัน ดังข้อควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 มำตรำที่ 6 ที่ระบุไว้ว่ำกำรจัดกำรศึกษำจะต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข (กระทรวงศึกษำธิกำร. 2542: 
ออนไลน์) นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำโดยยึดหลักว่ำ ผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำ
ผู้เรียนส ำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและ
เต็มศักยภำพของตน 
 กำรศึกษำในปัจจุบันถือว่ำยังไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยข้อมูลเชิงประจักษ์จำกผลกำร
สอบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติข้ันพื้นฐำน หรือ โอเน็ต ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 6 
ทั่วประเทศที่มีมำแล้วตั้งแต่กำรศึกษำ 2548 พบว่ำนักเรียนมักมีคะแนนเฉลี่ยในวิชำหลัก 5 วิชำ 
ได้แก่ ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ นักเรียนไทยท ำคะแนน
ได้ไม่ถึงร้อยละ 50 โดยเฉพำะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ  คะแนน โอเน็ต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 และปี
กำรศึกษำ 2553 จำกกำรสอบ 8 รำยวิชำ นักเรียนท ำคะแนนได้ไม่ถึงร้อยละ 50 โดยเฉพำะคะแนน
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 โดยในบำงรำยวิชำมีค่ำเฉลี่ยแย่ลงกว่ำเดิม โดยเฉพำะวิชำคณิตศำสตร์ 
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และภำษำอังกฤษ ที่นักเรียนได้คะแนนต่ ำมำก เฉลี่ยไม่ถึ งร้อยละ 20  (มติชนออนไลน์. 2554: 
ออนไลน์) และ คะแนน โอเน็ต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ที่สอบเมื่อเดือน กุมภำพันธ์ 2555 พบว่ำ
นักเรียนท ำคะแนนได้ไม่ถึงร้อยละ 50 เช่นเดิม โดยคะแนนในวิชำคณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 
เพิ่มข้ึนจนเกินร้อยละ 20 แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 30 แต่คะแนนวิชำภำษำไทย สังคมศึกษำ และ
วิทยำศำสตร์ กลับลดลง (สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ. 2555: ออนไลน์) 
 จำกปัญหำดังกล่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติได้พยำยำมแก้ปัญหำ
ดังกล่ำวในข้ำงต้นในส่วนของกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรจำกกำรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงใหม่
ในปี พ.ศ.2551 หลังพบข้อบกพร่องในหลักสูตรแกนกลำงปี พ.ศ.2544 และกำรออกพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) ปี พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2553 ที่ผ่ำนมำ แต่ก็ได้มุ่งเน้น
ไปที่กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ ไม่ได้แก้ปัญหำทำงวิชำกำร และอีกปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญส ำหรับกำร
จัดกำรศึกษำคือ  กำรพัฒนำปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน 
 ตำมแนวคิดพื้นฐำนของทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงปัญญำสังคม มีควำมเชื่อว่ำพฤติกรรมของ
คนเรำนั้น ไม่ได้เกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกปัจจัยทำงสภำพแวดล้อมแต่เพียงอย่ำงเดียว 
หำกแต่ว่ำต้องมีปัจจัยส่วนบุคคล ปัญญำ ชีวภำพ และสิ่งภำยในอ่ืนๆ ร่วมด้วย และกำรร่วมของ
ปัจจัยส่วนบุคคลนั้นจะต้องร่วมกันในลักษณะที่ก ำหนดซึ่งกันและกัน กับปัจจัยทำงด้ำนพฤติกรรม 
และสภำพแวดล้อม (สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต. 2553: 48) โดยแบนดูรำ ได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัย
ภำยในที่ก่อให้เกิดควำมส ำเร็จทำงกำรเรียน พบว่ำนักเรียนที่มีควำมเชื่อมั่นในตนเองสูง และมีกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงบวกจะก่อให้เกิดควำมส ำเร็จทำงกำรเรียนมำกกว่ำคนอ่ืน (สลิตตำ 
วงศ์ษำพำน. 2553: 1; อ้ำงอิงจำก Bandura. 1999: 245-246) 
 กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเป็นกระบวนกำรรู้คิดที่ บุคคลเชื่อ ว่ำตนเองมี
ควำมสำมำรถในกำรกระท ำกิจกรรมต่ำงๆให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือประสบควำมส ำเร็จในระดับที่
ก ำหนดได้ เนื่องจำกกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเป็นตัวกลำงที่ส ำคัญระหว่ำงควำมรู้หรือทักษะ
ที่บุคคลมีและกำรแสดงพฤติกรรมที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ ดังนั้นกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองจึง
เป็นแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเรื่องที่เฉพำะเจำะจง
มำกกว่ำเป็นกำรประเมินตนเองในภำพรวมทั้งหมด กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองจึงเป็นสิ่งที่กำร
ตัดสินได้ว่ำบุคคลนั้นสำมำรถกระท ำได้ไม่ว่ำเขำจะมีทักษะอย่ำงไร กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
เป็นกำรตัดสินควำมสำมำรถของกำรกระท ำที่จะท ำให้บรรลุผลในระดับหนึ่ง แบนดูรำมีควำมเชื่อว่ำ
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองมีผลต่อกำรกระท ำของบุคคล โดยบุคคล 2 คนที่มีควำมสำมำรถไม่
แตกต่ำงกันแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมีคุณภำพที่แตกต่ำงกันได้ถ้ำพบว่ำบุคคล 2 คนมีกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองแตกต่ำงกัน กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองสำมำรถเป็นตัวท ำนำยว่ำ
บุคคลจะท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆได้หรือไม่ ใช้ควำมพยำยำมมำกน้อยเพียงไร และมีควำม
อดทนเมื่อต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่ยำกล ำบำกได้นำนเท่ำไร กำรที่ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำร
เรียนอย่ำงเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะท ำให้ประสบผลส ำเร็จในกำรศึกษำ ดังนั้นจึงต้องมีควำมเชื่อใน 
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ควำมสำมำรถของตนเองสูงด้วย (Bandura. 1986: 234) นอกจำกนี้กำรรับรู้ควำมสำมำรถของ
ตนเองยังสำมำรถแบ่งออกได้หลำยรูปแบบ ตำมบริบทต่ำงๆ เช่น กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
ทำงกีฬำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
รำยวิชำที่เฉพำะเจำะจง (Ayiku. 2005: 11) จำกกำรแบ่งกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในข้ำงต้น
ปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองที่เกี่ยวข้องกับบริบททำงกำรศึกษำมำก
ที่สุดคือกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
 กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร หมำยถึงควำมเชื่อที่เกี่ยวกับควำมสำมำรถ
ของบุคคลที่จะเรียนรู้หรือปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรในระดับที่ก ำหนด กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
ทำงวิชำกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับชีวิตนักเรียนในโรงเรียนแทบทุกด้ำน ควำมเชื่อเหล่ำนี้สำมำรถแผ่
ขยำยออกได้ค่อนข้ำงกว้ำงในบริบทของโรงเรียน ซึ่งกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรจะ
สำมำรถท ำนำยได้ถึง ควำมส ำเร็จของกิจกรรมในกำรเรียน ควำมสำมำรถในกำรเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (Gilman, Huebner; & Furlong. 2009: 151) 
 กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรที่สูง จะช่วยเพิ่มควำมส ำเร็จในหลำยรูปแบบ
ของบุคคล ผู้เรียนจะรู้สึกว่ำงำนที่ยำกเป็นควำมท้ำทำยที่จะท ำควำมเข้ำใจมำกกว่ำที่จะเป็นภัย
คุกคำมที่ต้องหลีกเลี่ยง ผู้เรียนจะมีควำมสนใจและมีใจจดจ่อมำกข้ึนในกิจกรรมที่พวกเขำเลือกหรือ
ได้รับมอบหมำย ก ำหนดควำมท้ำทำย ก ำหนดเป้ำหมำยที่ท้ำทำยและรักษำควำมมุ่งมั่นของตนเอง 
มีกำรเพิ่มระดับควำมพยำยำมในกำรเผชิญกับควำมยำกล ำบำก ผู้เรียนจะฟื้นคืนควำมมั่นใจได้อย่ำง
รวดเร็วหลังจำกควำมล้มเหลว และจะเชื่อว่ำควำมล้มเหลวดังกล่ำวเกิดจำกกำรพยำยำมที่ไม่
เพียงพอหรือขำดควำมรู้และทักษะที่พวกเขำเชื่อว่ำพวกเขำจะสำมำรถประสบควำมส ำเร็จได้หำก
พวกเขำอดทนและฝึกฝนให้มำกข้ึน กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรที่สูงจะช่วยสร้ำง
ควำมรู้สึกที่สงบในกำรท ำงำนและกิจกรรมที่ยำก ตรงกันข้ำมผู้เรียนที่มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของ
ตนเองทำงวิชำกำรต่ ำของผู้เรียน อำจเชื่อว่ำปัญหำหรืองำนที่พบมีควำมรุนแรงหรือยำกกว่ำควำม
เป็นจริง ท ำให้เกิดควำมเครียด ซึมเศร้ำ และมีวิสัยทัศน์ที่จ ำกัดในกำรหำวิธีกำรที่ดีที่สุดในกำร
แก้ปัญหำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรของบุคคลจึงเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญของ
ควำมส ำเร็จของนักเรียนในโรงเรียน (Gilman, Huebner; & Furlong. 2009: 153; citing Schunk; & 
Pajares. 2005) 
 กำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำของแบนดูรำ เป็นหลัก 
โดยมีควำมเชื่อพื้นฐำนว่ำกำรเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมวัตถุประสงค์ของผู้เรียน
นั้น เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลซึ่งเป็นผลมำจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงตัวผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม  
(สุรำงค์ โค้วตระกูล. 2553: 238) ซึ่งสำมำรถวัดได้จำกผลกำรเรียนเฉลี่ยของผู้เรียน เพรำะพบว่ำผล
กำรเรียนเฉลี่ยนี้มีอิทธิพลโดยตรงต่อคะแนนของผลกำรสอบแบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติข้ัน
พื้นฐำน หรือ โอเน็ต อย่ำงมีนัยส ำคัญ (กุลวลี กลั่นรอด. 2554: 86) นอกจำกกำรรับรู้ควำมสำมำรถ
ของตนเองทำงวิชำกำรจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ซึ่งสำมำรถวัดได้จำกผลกำร



4 
 

เรียนเฉลี่ยของนักเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญแล้ว (Joo, Bong; & Choi. 2000: 5-17, Shums; et 
al.2011: 1689-1692, Zhu; et al.2011: 2476-2484) พฤติกรรมตั้งใจเรียนของตัวนักเรียนนั้นเป็น
พฤติกรรมที่นักเรียนเลือกกระท ำซึ่งมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญเช่นกัน 
(Bandura. 1986: 393-395, สมใจ บุญดี. 2552: 78)  
 จำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรใน
ข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรซึ่งเป็นปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพ โดยพบว่ำมีงำนวิจัยในต่ำงประเทศน้อยมำก 
และยังไม่พบกำรพัฒนำโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำรในประเทศที่เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ดังนั้นกำรศึกษำในเรื่อง
ดังกล่ำวจะท ำให้ได้ค้นพบองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวงกำรกำรศึกษำ 
 กำรวิจัยในครั้งนี้ประชำกรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 2 โรงเรียนสำธิต
ในเครือของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม) และโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เนื่องจำก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยเดิมของระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยกับ
โรงเรียนที่ศึกษำอยู่ปัจจุบันอยู่ 1 ภำคกำรศึกษำ เพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนในกำรจ ำผลกำรเรียน
เฉลี่ยเดิมได้ และควำมตั้งใจในกำรท ำแบบวัด ซึ่งอำจท ำให้นักเรียนไม่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำ
เครื่องมืออย่ำงเต็มที่ และโรงเรียนสำธิตในเครือของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ควำมส ำคัญ
กับจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนด้ำนวิชำกำร และสำมำรถเป็นตัวแทนของส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำในบริบทของประเทศไทยได้ 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้ได้ก ำหนดควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัยไว้ ดังนี้ 
  1. เพื่อพัฒนำโมเดลปัจจัยเชิงสำเหตุ และกำรวิเครำะห์อิทธิพลส่งผ่ำน กำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  
  2. เพื่อศึกษำตัวแปรที่มีอิทธิพลทำงตรง อิทธิพลทำงอ้อม และอิทธิพลรวม ต่อกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร และพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
 
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 1. ท ำให้ทรำบว่ำตัวแปรอิสระตัวใดบ้ำงที่ส่งผลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร และพฤติกรรมตั้งใจเรียน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนส ำคัญที่จะท ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ และคณำจำรย์ผู้สอน ได้น ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อกำรเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงเอำไว้ 
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 2. ผลกำรวิจัยสำมำรถเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่จะท ำกำรวิจัยศึกษำเกี่ยวกับกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรต่อไป 
 3. ผลกำรวิจัยที่ได้มำจะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชำกำร เพรำะได้โมเดลปัจจัยเชิงสำเหตุ และ
กำรวิเครำะห์อิทธิพลส่งผ่ำน กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสำธิตในเครือมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีควำม
สอดคล้องกับบริบทส่วนหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนับว่ำเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 โรงเรียนสำธิตในเครือ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ำนวน 15 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 537 คน 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 โรงเรียนสำธิตในเครือ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ค ำนวณจำกสูตร 20 เท่ำของจ ำนวนตัวแปรสังเกต ตำมเกณฑ์
ของ Hair and et al. (1998) ได้จ ำนวนข้ันต่ ำ 140 คน ท ำกำรสุ่มด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple 
Random Sampling) ตำมสัดส่วนห้องเรียน จ ำนวน 5 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 186 คน 
และคัดเลือกแบบวัดที่มีควำมสมบูรณ์มำใช้วิเครำะห์ข้อมูล 164 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.172 
 
 ตัวแปรที่ศึกษำ 
  1 ตัวแปรภำยนอก ประกอบด้วย 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิม 
   1.2 ควำมสนใจในกำรเรียน 
   1.3 ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
   1.4 กำรสนับสนุนจำกครู 
   1.5 กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
  2. ตัวแปรภำยใน ประกอบด้วย 
   2.1 กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
   2.2 พฤติกรรมตั้งใจเรียน 
 
 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  1. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร  หมำยถึง ควำมมั่นใจของ
นักเรียนที่มีต่อตนเองว่ำตนเองสำมำรถท ำงำนหรือกิจกรรมทำงกำรเรียนในรำยวิชำที่มีกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติข้ันพื้นฐำนได้ประสบผลส ำเร็จหรือไม่ ในระดับใด ได้แก่ กำรรับรู้ว่ำตนเองมี
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ควำมรู้ควำมเข้ำใจในรำยวิชำ และกำรรับรู้ว่ำตนเองมีทักษะจ ำเป็นในรำยวิชำ โดยสำมำรถวัดได้จำก
แบบสอบถำมที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิจัยที่ผู้วิจัยสร้ำงข้ึน 
  2. พฤติกรรมต้ังใจเรียน หมำยถึง กำรแสดงออกของนักเรียนถึงควำมพร้อมและ
ทุ่มเทในกำรเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ กำรมีสมำธิในกำรเรียน กำรให้ควำมร่วมมือในกำร
เรียนและกำรท ำกิจกรรมในกำรเรียน และกำรหำควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเรียน โดยสำมำรถวัดได้
จำกแบบสอบถำมที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิจัยที่ผู้วิจัยสร้ำงข้ึน 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิม หมำยถึง ผลกำรเรียนเฉลี่ยในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2555 ของนักเรียน 
  4. ควำมสนใจในกำรเรียน หมำยถึง ควำมรู้สึกชอบของนักเรียนที่มีต่อรำยวิชำที่มี
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติข้ันพื้นฐำน โดยอยำกรู้ อยำกเห็นในเนื้อหำของบทเรียน ได้แก่ 
ควำมรู้สึกอยำกเรียนและอยำกท ำกิจกรรมในรำยวิชำ โดยสำมำรถวัดได้จำกแบบสอบถำมที่ใช้เป็น
เครื่องมือในกำรวิจัยที่ผู้วิจัยสร้ำงข้ึน 
  5. ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน หมำยถึง ควำมรู้สึกไม่สบำยใจหรือควำมกลัวของ
นักเรียนที่เกิดจำกกำรคำดกำรถึงเหตุกำรณ์หรือผลที่เกิดข้ึนในกำรเรียนในรำยวิชำที่มีกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติข้ันพื้นฐำนที่จะเกิดข้ึนในอนำคต ได้แก่ ควำมกังวลกับเนื้อหำรำยวิชำ ควำม
กังวลกับกำรเรียนกำรสอน และควำมกังวลกับกำรสอบ โดยสำมำรถวัดได้จำกแบบสอบถำมที่ใช้เป็น
เครื่องมือในกำรวิจัยที่ผู้วิจัยสร้ำงข้ึน 
  6. กำรสนับสนุนจำกครู หมำยถึง กำรรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับกำรท ำหน้ำที่ของครู
ต้องในกำรช่วยเหลือ ส่งเสริมทำงกำรศึกษำให้แก่นักเรยีน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในรำยวิชำ
ที่มีกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติข้ันพื้นฐำน ได้แก่ กำรรู้สึกถึงคุณภำพในกำรสอน ควำมเอำใจ
ใส่ของครู กำรสังเกตและประเมินพัฒนำกำรนักเรียนของคร ูโดยสำมำรถวัดได้จำกแบบสอบถำมที่ใช้
เป็นเครื่องมือในกำรวิจัยที่ผู้วิจัยสร้ำงข้ึน 
  7. กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง หมำยถึง กำรรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับกำร
ช่วยเหลือ ส่งเสริมทำงกำรศึกษำของผู้ปกครองของนักเรียนให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีในรำยวิชำที่มีกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติข้ันพื้นฐำน ได้แก่ กำรอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับสถำนที่และทรัพยำกร กำรติดต่อประสำนงำนกับโรงเรียน และกำรเตรียมนักเรียนให้มี
ควำมพร้อมในกำรเรียนทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ โดยสำมำรถวัดได้จำกแบบสอบถำมที่ใช้เป็น
เครื่องมือในกำรวิจัยที่ผู้วิจัยสร้ำงข้ึน 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 กรอบแนวคิดในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้มำจำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องตำม
เหตุผลของกำรก ำหนดเส้นทำงควำมสัมพันธ์ของตัวแปร โดยอำศัยทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมเชิง
พุทธิปัญญำเป็นฐำนแนวคิด โดยเชื่อว่ำพฤติกรรมของบุคคลเกิดจำกกำรปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่ำง
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สิ่งแวดล้อม ตัวบุคคล และพฤติกรรม โดยตัวแปรที่คำดว่ำมีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของ
ตนเองทำงวิชำกำร ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิม ควำมสนใจในกำรเรียน ควำมวิตกกังวลใน
กำรเรียน กำรสนับสนุนจำกครู และกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง (Bandura. 1986: 399-401, Joo, 
Bong; & Choi. 2000: 5-17, Dorman. 2001: 243-257, Anderson, Winett; & Wojcik. 2007: 304-
312, Fettahlioglu; & Ekici. 2011: 2808-2812, Nie, Lau; & Liau. 2011: 736-741, Butler-
Barnes.  Chavous. Zimmerman. 2011: 75-91) และตัวแปรที่คำดว่ำมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจ
เรียน ได้แก่ ควำมสนใจในกำรเรียน ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน กำรสนับสนุนจำกครู กำรสนับสนุน
จำกผู้ปกครอง และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร (Powell. 1963: 330 ,วิไลรัตน์ 
แสงสี. 2543: 7-10, ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนำ. 2552: 170, สมใจ บุญดี. 2552: 76, อุทัยวรรณ 
ปัญญำวัน. 2553: 115, สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต. 2553: 57-59) โดยมีควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุดัง
ภำพประกอบ 1 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 1 รูปโมเดลตำมสมมติฐำนกำรวิจัย 
 

โดยก ำหนดให ้  Interest (INT) คือ ควำมสนใจในกำรเรยีน 
Experience (EXP) คือ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิม 
Anxiety (ANX)  คือ ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
Teacher Support (TSUP) คือ กำรสนับสนุนจำกคร ู
Parent Support (PSUP) คือ กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
Academic Self Efficacy (ASE) คือ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
Attention Behavior (ATB) คือ พฤติกรรมตั้งใจเรียน 

 

INT 

ASE 

TSUP 

ANX 
 

ATB PSUP 
 

EXP 
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สมมติฐำนในกำรวิจัย 
 1. โมเดลปัจจัยเชงิสำเหตุ และกำรวิเครำะห์อิทธิพลส่งผำ่น กำรรับรู้ควำมสำมำรถของ
ตนเองทำงวิชำกำรต่อพฤติกรรมตัง้ใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มีควำมสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ ์
 2. รูปแบบของกำรวิเครำะห์เส้นทำงที่ผู้วิจัยสร้ำงข้ึน มีผลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของ
ตนเองทำงวิชำกำร และพฤติกรรมตั้งใจเรียน ดังนี้ 
  2.1 ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนเดิมมีอิทธิพลทำงตรงต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
ทำงวิชำกำร และมีอิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตัง้ใจเรยีนผ่ำนทำงกำรรับรูค้วำมสำมำรถของ
ตนเองทำงวิชำกำร 
  2.2 ควำมสนใจในกำรเรียนมีอิทธิพลทำงตรงต่อกำรรับรูค้วำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำรและพฤติกรรมตั้งใจเรียน และมีอิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนทำงกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
  2.3 ควำมวิตกกังวลในกำรเรียนมีอิทธิพลทำงตรงต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
ทำงวิชำกำรและพฤติกรรมตัง้ใจเรียน และมีอิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนทำงกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
  2.4 กำรสนับสนุนจำกครูมีอิทธิพลทำงตรงต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำรและพฤติกรรมตั้งใจเรียน และมีอิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนทำงกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
  2.5 กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองมีอิทธิพลทำงตรงต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
ทำงวิชำกำรและพฤติกรรมตัง้ใจเรียน และมีอิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนทำงกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
  2.6 กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรมีอิทธพิลทำงตรงต่อพฤติกรรมตั้งใจ
เรียน 

 



บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
 1.1 ควำมหมำยของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง 
 1.2 ควำมหมำยของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
 1.3 ทฤษฎีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง 
 1.4 แหลง่ที่มำของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง 
 1.5 อิทธิพลของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองต่อกำรเรียนรู้ 
 1.6 กำรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
 2.1 แนวคิดพื้นฐำนของทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมเชิงพทุธิปัญญำ 
 2.2 ควำมสนใจในกำรเรียน 
  2.2.1 ควำมหมำยของควำมสนใจ 
  2.2.2 ลักษณะของควำมสนใจ 
  2.2.3 สำเหตุของควำมสนใจในกำรเรียน 
  2.2.4 ควำมส ำคัญของควำมสนใจในกำรเรียน 
  2.2.5 กำรวัดควำมสนใจในกำรเรียน 
   2.2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรวัดควำมสนใจในกำรเรียน 
   2.2.5.2 แนวทำงกำรวัดควำมสนใจในกำรเรียน 
  2.2.6 ควำมสนใจในกำรเรียนกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรและ 
  พฤติกรรมตั้งใจเรียน 
 2.3 กำรสนับสนุนจำกคร ู
  2.3.1 ควำมหมำยของกำรสนับสนุนจำกคร ู
  2.3.2 ประเภทของกำรสนับสนนุจำกคร ู
  2.3.3 ควำมส ำคัญของกำรสนับสนนุจำกคร ู
  2.3.4 กำรวัดกำรสนับสนนุจำกคร ู
   2.3.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรวัดกำรสนับสนุน 
   2.3.4.2 แนวทำงกำรวัดกำรสนับสนุนจำกคร ู
  2.3.5 กำรสนับสนุนจำกครูกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรและ 
  พฤติกรรมตั้งใจเรียน 
 2.4 กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
  2.4.1 ควำมหมำยของกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
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  2.4.2 ประเภทของกำรสนับสนนุจำกผู้ปกครอง 
  2.4.3 ควำมส ำคัญของกำรสนับสนนุจำกผู้ปกครอง 
  2.4.4 กำรวัดกำรสนับสนนุจำกผู้ปกครอง 
   2.4.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรวัดกำรสนับสนุน 
   2.4.4.2 แนวทำงกำรวัดกำรสนับสนุนจำกคร ู
  2. 4.5 กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
  และพฤติกรรมตัง้ใจเรียน 
 2.5 ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
  2.5.1 ควำมหมำยของควำมวิตกกังวล 
  2.5.2 ประเภทของควำมวิตกกังวล 
  2.5.3 สำเหตุของควำมวิตกกังวล 
  2.5.4 ผลของควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
  2.5.5 กำรวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
   2.5.5.1 แนวคิดกำรวัดควำมวิตกกังวล 
   2.5.5.2 แนวทำงกำรวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
  2.5.6 ควำมวิตกกังวลในกำรเรียนกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
 2.6 ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน 
  2.6.1 ควำมหมำยของผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  2.6.2 กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  2.6.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
 2.7 พฤติกรรมตัง้ใจเรียน 
  2.7.1 ควำมหมำยของควำมตั้งใจเรียน 
  2.7.2 สำเหตุของพฤติกรรมตั้งใจเรียน 
  2.7.3 ผลของพฤติกรรมตั้งใจเรียน 
  2.7.4 กำรวัดพฤติกรรมตั้งใจเรียน 
   2.7.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรวัดพฤติกรรมตั้งใจเรียน 
   2.7.4.2 แนวทำงกำรวัดพฤติกรรมตั้งใจเรียน 
  2.7.5 พฤติกรรมตัง้ใจเรียนกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 งำนวิจัยในประเทศ 
 3.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
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1. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
 1.1 ควำมหมำยของกำรรับรูค้วำมสำมำรถของตนเอง 
  แบนดูรำ (Bandura. 1986: 391) กล่ำวว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง หมำยถงึ 
กำรที่บุคคลตัดสินควำมสำมำรถของตนเองในกำรจัดกำรและกระท ำพฤติกรรม เพื่อใหส้ ำเร็จ ได้ผล
ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ 
  วิลำสลักษณ์ ชัววัลลี (สมใจ ธนเกียรติมงคล. 2553: 37; อ้ำงอิงจำก วิลำสลักษณ ์ชัว
วัลลี. 2543: 29) กล่ำวว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง หมำยถงึ ควำมเชื่อของบุคคลว่ำตนมี
ควำมสำมำรถที่จะจัดระบบ และกระท ำเพื่อให้บรรลุผลตำมที่ก ำหนดได้ 
  สมโภชน ์เอ่ียมสุภำษติ (2553: 58) กล่ำวว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง 
หมำยถึง กำรตัดสินตนเองว่ำจะสำมำรถท ำงำนได้ในระดับใด ในขณะที่ควำมคำดหวังในผลที่เกิดข้ึน
นั้น เป็นกำรตัดสินว่ำผลกรรมใดจะเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำพฤติกรรมดังกล่ำว 
  จำกข้อมูลข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง หมำยถงึ กำรที่บุคคล
เชื่อ และตัดสินว่ำตนเองมีควำมสำมำรถระดับใดและสำมำรถท ำงำน จัดระบบ และกระท ำเพื่อให้
บรรลุผลตำมที่ก ำหนดเพ่ือใหส้ ำเร็จได้ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในระดับใด 
 
 1.2 กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวชิำกำร 
  ชัง (Ferla, Valcke; & Cai: 499-505; citing Schunk. 1991) กล่ำวว่ำกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร หมำยถึง ควำมเชือ่มั่นบุคคลว่ำพวกเขำสำมำรถประสบ
ควำมส ำเร็จได้ในกำรด ำเนินกำรงำนด้ำนกำรศึกษำในระดับที่ก ำหนด 
  ซิมเมอร์แมน (Shums, Mooghali, Tabebordbar; & Saleimanpour. 2011: 1689-
1692; citing Zimmerman. 1995) กล่ำวว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร หมำยถงึ 
กำรก ำหนดดุลยพินิจส่วนตัวของบุคคล ถงึขีดควำมสำมำรถในกำรกระท ำกำรจัดระเบียบและ
ด ำเนินกำรหลักสตูรของตนเอง เพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนกำรศึกษำ 
  แบนดูรำ คำปรำรำ บำร์บำรำนีลลิ และ ปำสโตรีลล ิ(Shums, Mooghali, 
Tabebordbar; & Saleimanpour. 2011: 1689-1692; citing Bandura, Caprara, Barbaranelli; & 
Pastorelli. 1996)  กล่ำวว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร หมำยถึง กำรได้รับกำร
รำยงำนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยตรง โดยกำรเพิ่มควำมทะเยอทะยำนทำงด้ำน
วิชำกำรและพฤติกรรมเพื่อส่วนรวม 
  บอง (ทรงศรี ช ำนำญกิจ. 2548: 18; อ้ำงอิงจำก Bong. 1997: 696) กล่ำวว่ำกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนทำงวิชำกำร หมำยถึง กำรรับรู้ควำมสำมำรถของบุคคลที่จะปฏิบัตงิำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรเรียนที่ได้รับมอบหมำยในระดับทีต่้องกำร 
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  เอเลียส์ และ ลูมสิ  (ทรงศรี ช ำนำญกิจ. 2548: 18; อ้ำงอิงจำก Elias; & Loomis. 
2000: Online) กล่ำวว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนทำงวิชำกำร หมำยถงึ กำรตัดสินใจใน
ควำมสำมำรถของบุคคลที่จะเรียนรูส้ิ่งต่ำงๆ เพื่อให้ประสบผลส ำเร็จด้ำนกำรเรียน 
  กิรำโซลิ และ ฮำนนำฟิน (Girasoli; & Hannafin. 2008: 1676-1682) กล่ำวว่ำกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร หมำยถึง กำรรับรูข้องนักเรียนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน 
  กิลแมน เฮบเนอร์ และ เฟอลอง (Gilman, Huebner; & Furlong. 2009: 151) กล่ำวว่ำ
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร หมำยถงึ ควำมเชื่อที่เกี่ยวกับควำมสำมำรถของบุคคล
ที่จะเรียนรูห้รือปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรในระดับที่ก ำหนด  
  ลอร์เบช และ จงิส ์(Mercer, Nellis, Matinez; & Kirk. 2011: 323-338; citing 
Lorsbach; & Jinks. 1999) กล่ำวว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร หมำยถึง กำร
รวมตัวของปัจจัยของแต่ละบุคคลว่ำเขำสำมำรถประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนทำงวิชำกำร
จำก ตำมระดับทีเ่ลือก ควำมสำมำรถ ทัศนคติ และประสบกำรณ์ก่อนหน้ำนี้ 
  มิดเกล์ และคณะ (Nie, Lau; & Liau. 2011: 736-741; citing Midgley; et al.) กล่ำว
ว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร หมำยถงึ กำรรับรู้ของนักเรียนเก่ียวกับ
ควำมสำมำรถของพวกเขำที่จะท ำงำนชั้นเรียนของตน 
  จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร หมำยถงึ 
ควำมเชื่อมั่นของบุคคล เกี่ยวกับขีดควำมสำมำรถของตนเอง ว่ำตนเองสำมำรถประสบควำมส ำเร็จ
ทำงกำรศึกษำได้ในระดับที่ก ำหนด ได้รับมอบหมำย และระดับที่ต้องกำรได้หรือไม่ หรือเขำจะ
ประสบควำมส ำเร็จได้ในระดับใดในกำรด ำเนนิกำรงำนดำ้นกำรศึกษำ โดยเป็นผลมำจำกกำรรวมตัว
ของระดับควำมส ำเร็จทีต่้องกำร ควำมสำมำรถที่แท้จริง ทัศนคตติ่อวิชำกำร และประสบกำรณ์
ควำมส ำเร็จก่อนหน้ำ 
 
 1.3 ทฤษฎีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง 
  เนื่องจำกกำรศึกษำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรยังมีไม่มำก ดังนั้นใน
กำรวิจัยครั้งนี้ จะศึกษำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรผ่ำนทำงทฤษฎีกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเอง 
  แนวคิดพื้นฐำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง มำจำกทฤษฎีกำรเรียนรูท้ำงสังคม
เชิงพุทธิปัญญำของแบนดูรำ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต. 2553: 57-59; อ้ำงอิงจำก Bandura. 1997) มี
ควำมเชื่อว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองนั้น มผีลตอ่กำรกระท ำของบุคคล บุคคล 2 คนมี
ควำมสำมำรถไมต่่ำงกนั แต่อำจแสดงออกในคณุภำพที่แตกต่ำงกันได้ ถ้ำพบว่ำคน 2 คนนี้มีกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองแตกต่ำงกนั ก็อำจแสดงพฤติกรรมออกมำได้แตกต่ำงกันเชน่กัน แบนดูรำมี
ควำมเห็นว่ำควำมสำมำรถของคนเรำนั้นไมต่ำยตัว หำกแต่ยืดหยุ่นตำมสภำพกำรณ์ ดงันั้นสิ่งทีจ่ะ
ก ำหนดประสทิธิภำพของกำรแสดงออก จึงข้ึนอยู่กับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในสภำวะนั้นๆ 
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นั่นคือถ้ำเรำรับรู้ว่ำเรำมีควำมสำมำรถ เรำก็จะแสดงออกถึงควำมสำมำรถนั้นออกมำ คนทีร่ับรู้ว่ำ
ตนเองมำควำมสำมำรถจะมคีวำมอดทนอุตสำหะ ไม่ท้อถอย และจะประสบควำมส ำเร็จในที่สุด 
  แบนดูรำ ได้เสนอภำพแสดงควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรรบัรู้ควำมสำมำรถของตนเอง 
และควำมคำดหวังผลทีจ่ะเกิดข้ึน ซึ่งจะเห็นได้จำกภำพประกอบ 2 
 

บุคคล     พฤติกรรม    ผลที่เกิดข้ึน  
          
 
 
 
 
ภำพประกอบ 2 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง และควำมคำดหวังต่อผล 
      ที่จะเกิดข้ึน 
 
 ที่มำ: สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต. (2553). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. หน้ำ 57. 
 
  กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเป็นกำรตัดสินตนเองว่ำจะสำมำรถท ำงำนได้ในระดับ
ใด ในขณะที่ควำมคำดหวังในผลที่เกิดข้ึนนั้น เป็นกำรตัดสินว่ำผลกรรมใดจะเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำ
พฤติกรรมดังกล่ำว เช่นนักกีฬำมีควำมเชื่อว่ำ เขำกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุต ควำมเชื่อดังกล่ำวเป็นกำร
ตัดสินควำมสำมำรถของตนเอง กำรได้รับกำรยอมรับจำกสังคมกำรได้รับรำงวัล กำรพึงพอใจใน
ตนเองที่กระโดดได้สูง 6 ฟุต เป็นควำมคำดหวังผลที่จะเกิดข้ึน แต่ต้องระวังควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ
ควำมหมำยของค ำว่ำผลที่เกิดข้ึน ผลที่เกิดข้ึนในที่นี้จะหมำยถึงผลกรรมของกำรกระท ำพฤติกรรม
เท่ำนั้น มิได้หมำยถึงผลที่แสดงกำรกระท ำพฤติกรรม เพรำะว่ำผลที่แสดงถึงกำรกระท ำพฤติกรรม
นั้นจะพิจำรณำว่ำพฤติกรรมนั้นสำมำรถสำมำรถท ำได้ตำมกำรตัดสินควำมสำมำรถของตนเอง
หรือไม่ นั่นคือกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุตหรือไม่ ซึ่งกำรจะกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุตหรือไม่นั้น มิใช่ควำม
คำดหวังที่จะเกิดข้ึน ซึ่งมุ่งที่ผลกรรมที่จะได้จำกกำรกระท ำพฤติกรรมดังกล่ำว 
  กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง และควำมคำดหวังผลที่จะเกิดข้ึนนั้น มีควำมสัมพันธ์
กันมำก โดยที่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรทั้งสองนี้มีผลต่อกำรตัดสินใจที่จะกระท ำพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นๆ ซึ่งจะเห็นได้จำกภำพประกอบ 3 
 
 
 
 

การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง    

ความคาดหวังต่อผลที่
จะเกิดข้ึน 
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     ควำมคำดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดข้ึน 
     สูง         ต่ ำ 
กำรรับรู้ควำมสำมำรถ  สูง 
ของตนเอง    
    ต่ ำ 
 
 
ภำพประกอบ 3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง และควำมคำดหวังเกี่ยวกับ 
      ผลที่จะเกิดข้ึน 
 
 ที่มำ: สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษติ. (2553). ทฤษฎีและเทคนคิการปรับพฤติกรรม. หน้ำ 58. 
 
 จำกข้อมูลข้ำงต้น สรุปได้ว่ำบุคคลที่มีกำรรับรูค้วำมสำมำรถของตนเองสงูจะสำมำรถท ำให้
คุณภำพของพฤติกรรมเพิ่มข้ึนได้ จำกควำมอดทนอุตสำหะ ไม่ท้อถอยที่เพิ่มมำกข้ึน เป็นผลให้
บุคคลเลือกที่จะตั้งเป้ำหมำยในระดับทีสู่งข้ึน และท ำให้มโีอกำสส ำเร็จตำมเป้ำหมำยในระดับทีสู่ง
มำกข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำทีม่ีควำมสำมำรถเท่ำกัน 
จะพบว่ำบุคคลที่มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองสงูจะมีพฤตกิรรมที่มีคุณภำพมำกกว่ำ และมี
โอกำสประสบควำมส ำเรจ็มำกกว่ำ 
 
 1.4 แหล่งที่มำของกำรรับรูค้วำมสำมำรถของตนเอง 
  เนื่องจำกกำรศึกษำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรยันมีไม่มำก ดังนัน้
ในกำรวิจัยครั้งนี้ จะศึกษำแหลง่ที่มำของกำรรับรูค้วำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรผ่ำนทำงกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง 
  แบนดูรำ (Bandura. 1986: 399-401) กล่ำวว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองของ
บุคคลพัฒนำมำจำกปัจจัย 4 ประกำรคือ 
   1. ประสบกำรณ์ควำมส ำเรจ็ในอดีต เป็นปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองมำกทีสุ่ด เนื่องจำกเป็นประสบกำรณ์โดยตรงที่บุคคลได้รับ ท ำใหม้ีควำม
เที่ยงตรงสูง กำรที่บุคคลประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนบ่อยครั้ง จะท ำให้บุคคลมีกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองสงู ถึงแม้จะมีประสบกำรณ์ควำมล้มเหลวอยู่บ้ำงก็จะไม่มีผลมำกนัก เพรำะ
บุคคลเชื่อว่ำควำมล้มเหลวเกิดจำกสำเหตุอ่ืน แตใ่นทำงตรงกนัข้ำม ถ้ำหำกบุคคลประสบควำม
ล้มเหลวบ่อยครั้ง จะท ำให้บุคคลมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำ กล่ำวคือ มีกำรประเมิน
ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำ 

มีแนวโน้มทีจ่ะท ำ
แน่นอน 

มีแนวโน้มทีจ่ะไม่ท ำ 

มีแนวโน้มทีจ่ะไม่ท ำ มีแนวโน้มทีจ่ะไม่ท ำ
แน่นอน 
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   2. ประสบกำรณ์ทีไ่ด้สงัเกตตัวแบบที่ประสบควำมส ำเร็จ กำรที่บุคคลได้เหน็ผู้อ่ืน
ประสบควำมส ำเร็จ จำกพฤติกรรมที่คล้ำยคลึงกันกับตนเอง จะท ำให้บุคคลมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถ
ของตนเองเพิ่มข้ึน โดยบุคคลจะเชื่อว่ำถ้ำหำกตนเองท ำพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และมีควำมตั้งใจ
พยำยำม ตนเองก็จะสำมำรถประสบควำมส ำเร็จได้เช่นกนั แตใ่นทำงตรงกันข้ำม ถ้ำบุคคลได้สังเกต
ตัวแบบที่มีพฤติกรรมคล้ำยกับตนแต่ตัวแบบนั้นประสบควำมล้มเหลว จะท ำให้บุคคลมีควำมเชื่อมัน่
ในตนเองต่ ำลง ในกำรสงัเกตตัวแบบในที่นี้ ถ้ำหำกตัวแบบย่ิงมีลักษณะคล้ำยคลึงกับผู้สงัเกตมำก
เท่ำไร ก็จะย่ิงมผีลต่อกำรรับรูค้วำมสำมำรถของบุคคลมำกข้ึนเท่ำนั้น 
   3. กำรได้รับกำรพูดชักจูง กำรทีผู่้อ่ืนใช้ค ำพูดชักจูงให้บุคคลเชื่อว่ำมี
ควำมสำมำรถมำกพอที่จะประสบควำมส ำเร็จ จะท ำให้กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเพิ่มมำกข้ึน 
โดยบุคคลที่มีอิทธิพลในกำรชักจูงให้คล้อยตำมต้องเป็นบคุคลที่มีอิทธิพลและมีควำมส ำคัญต่อผูถู้ก
ชักจูง เช่น พ่อ แม่ ครู เพื่อน หรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเขำ โดยกำรพูดชักจูงจะมีผลมำกต้องเป็น
เรื่องที่เป็นไปได้ อยู่ในกรอบของควำมเป็นจรงิ กำรพูดชกัจูงในเรื่องทีไ่มส่อดคล้องกับควำมเป็นจริง 
จะเป็นกำรท ำลำยควำมรู้สึกของผูถู้กชักจงูว่ำเป็นผู้ไม่มีควำมสำมำรถ และจะท ำให้กำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองของผูถู้กชักจงูลดลง 
   4. สภำวะทำงกำยและอำรมณ์ เป็นปัจจัยทีส่ ำคัญซึง่กำรที่บุคคลจะมีกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองในระดับใดนั้น ส่วนหนึง่มำจำกสภำพร่ำงกำยและอำรมณ์ในขณะนัน้ของ
บุคคล เช่น ควำมเหนื่อยล้ำ ควำมเครียด ควำมวิตกกังวล หรือกำรอยู่ในสถำนกำรทีถู่กต ำหนิ สภำพ
ที่ร่ำงกำยถูกกระตุ้นมำก สภำพอำรมณ์ถูกบีบคัน้มำก จะท ำให้บุคคลกระท ำพฤติกรรมได้ไม่ดี
เท่ำที่ควร ซึ่งจะท ำให้บุคคลมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำลง 
  จำกข้อมูลข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง พัฒนำมำจำกปัจจัย 4 
ประกำรคือ ประสบกำรณ์ควำมส ำเร็จในอดีต ประสบกำรณ์ที่ได้สังเกตตัวแบบที่ประสบควำมส ำเรจ็ 
กำรได้รับกำรพูดชักจงู และสภำวะทำงกำยและอำรมณ์ ปัจจัยที่เป็นเหตุของกำรพัฒนำกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองนั้นเกิดจำกทั้งตัวบุคคลเอง และจำกสภำพแวดล้อม แต่ทั้งนีถ้ึงแม้บุคคลจะ
รับสิ่งเร้ำต่ำงๆจำกภำยนอกกระบวนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของบุคคลก็เป็นกระบวนกำรภำยในของ
บุคคลเท่ำนั้น ถ้ำจะต้องกำรพัฒนำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองของบุคคล กต็้องมุง่เน้นไปทีต่ัว
บุคคลเป็นส ำคัญ 
 
 1.5 อิทธิพลของกำรรับรูค้วำมสำมำรถของตนเองต่อกำรเรียนรู้ 
  เนื่องจำกกำรศึกษำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรยันมีไม่มำก ดังนัน้
ในกำรวิจัยครั้งนี้ จะศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรต่อกำรเรียนรู้
ผ่ำนทำงกำรรับรูค้วำมสำมำรถของตนเอง 
  แบนดูรำ (Bandura. 1986: 393-395) กล่ำวว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองมี
อิทธิพลต่อบุคคลดังนี ้
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   1. กำรเลือกกระท ำพฤติกรรม บุคคลจะต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลำใน
ชีวิตประจ ำวันว่ำเขำจะท ำพฤติกรรมใด นำนเพียงไร และในสภำพกำรณ์ใด ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำก
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง โดยบุคคลมีแนวโนม้ทีจ่ะหลีกเลี่ยงงำน หรือสถำนกำรที่เขำเชื่อว่ำ
ยำกเกินกว่ำควำมสำมำรถของเขำ บุคคลจะเลือกท ำงำนนั้นถ้ำเขำเชื่อว่ำเขำมีควำมสำมำรถมำก
พอที่จะสำมำรถท ำงำนนัน้ส ำเร็จ แต่กำรที่บุคคลรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองสูงเกิดจริงมักประสบ
ควำมล้มเหลวในกำรท ำงำน ท ำให้เกิดควำมเครียด ส่วนบุคคลที่มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
ต่ ำ ก็จะขำดควำมพยำยำมและควำมมุมำนะในกำรท ำงำน 
   2. กำรใช้ควำมพยำยำมและควำมมุมำนะในกำรท ำงำน กำรรับรู้ควำมสำมำรถของ
บุคคลจะเป็นตัวก ำหนดว่ำบุคคลต้องใช้ควำมพยำยำมเท่ำไร และจะใช้ควำมมุมำนะเพื่อเผชิญกับ
อุปสรรค หรือประสบกำรณท์ี่ไม่พงึพอใจจำกกำรเผชญิกบัปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ บุคคลที่มีกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองสูงจะกระตือรือร้นและพยำยำมมุมำนะในกำรท ำงำนนำนกว่ำบุคคลที่มี
กำรรับรู้ควำมสำมำรถในตนเองต่ ำ และกำรที่บุคคลมุมำนะในกำรท ำงำนเต็มที่อยู่ตลอดเวลำจะท ำให้
บุคคลมีแนวโน้มทีจ่ะประสบควำมส ำเร็จสูง 
   3. แบบแผนกำรคิดและปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ กำรตัดสนิเกี่ยวกับควำมสำมำรถ
ของบุคคลจะมีอิทธิพลต่อแบบแผนกำรคิดและปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ของบุคคลในขณะที่กระท ำ
พฤติกรรม และมีผลต่อกำรจัดกำรกับสภำพแวดล้อม บุคคลที่มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองสงู
จะมีควำมพยำยำมและเอำใจใสใ่นกำรกระท ำพฤติกรรม เมื่อพบปัญหำหรืออุปสรรคก็จะใช้ควำม
พยำยำมมำกข้ึน ส่วนบุคคลที่มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองว่ำต่ ำจะมีแนวโน้มที่มีปฏิกิริยำทำง
อำรมณ์ทำงลบต่อตนเอง เช่น ไม่มีควำมสุข  มีควำมเครยีดสูง และจะแสดงพฤติกรรมไม่เต็ม
ควำมสำมำรถ ซึง่ย่ิงท ำให้บุคคลล้มเหลวในกำรกระท ำพฤติกรรมย่ิงข้ึน 
   4. บุคคลจะเป็นผู้ก ำหนดผลของกำรกระท ำมำกกว่ำที่จะท ำนำยพฤติกรรม บุคคล
ที่รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองสูง มักจะกระท ำพฤติกรรมด้วยควำมพยำยำม และยอมรับผลที่เกิด
จำกกำรกระท ำของตนเอง จะเลือกกำรกระท ำที่มคีวำมท้ำทำย ที่ต้องใช้ควำมพยำยำมมำกเพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำย ถงึแม้ว่ำกำรกระท ำนั้นจะล้มเหลว ก็จะไม่ท้อถอยและอ้ำงโชคชะตำ แตจ่ะให้เหตผุล
ของควำมล้มเหลวที่เกิดข้ึนว่ำ จะเป็นสิง่ทีท่ ำให้เขำประสบควำมส ำเร็จต่อไปได้ แตกต่ำงจำกบุคคลที่
มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำ ซึง่มักจะไม่ค่อยท ำพฤติกรรม จะรอใหค้วำมส ำเร็จหรือควำม
ล้มเหลวในกำรกระท ำเป็นไปตำมควำมเชื่อหรือค ำท ำนำย มักจะหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่มีลักษณะยำก 
ขำดควำมพยำยำม มีควำมทะเยอทะยำนต่ ำ และมีควำมเครียดสูง เป็นต้น 
  กิลแมน เฮบเนอร์ และ เฟอลอง (Gilman, Huebner; & Furlong. 2009: 151) กล่ำว
อีกว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรจะสำมำรถท ำนำยได้ถึง ควำมส ำเร็จของกิจกรรม
ในกำรเรียน ควำมสำมำรถในกำรเรียน และผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน 
  วิลำสลักษณ์ ชัววัลลี (สมใจ ธนเกียรติมงคล 2553: 41-42; อ้ำงอิงจำก วิลำสลักษณ ์
ชัววัลลี. 2543: 29-30) กล่ำวว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเป็นสิ่งก ำหนดในเรื่องต่อไปนี้ 
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   1.กระบวนกำรรู้คิด กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนมีผลกระทบต่อแบบแผนกำรคิด
ที่สำมำรถส่งเสริมหรือบ่ันทอนผลของกำรปฏิบัติงำนได้บุคคลจะตคีวำมสถำนกำรณใ์นอนำคต
อย่ำงไรก็ข้ึนอยู่กับว่ำเขำมีควำมเชื่อในควำมสำมำรถของตนอย่ำงไร คนที่เชื่อว่ำตนเองมี
ควำมสำมำรถสงูจะมองสถำนกำรณ์ทีเ่ขำพบว่ำเป็นโอกำส เขำจะมองภำพควำมส ำเร็จและให้เป็นสิง่
น ำทำงกำรกระท ำของเขำ ส่วนคนทีต่ัดสนิตนเองว่ำด้อยควำมสำมำรถจะตีควำมสถำนกำรณ์ทีไ่ม่
แน่นอนว่ำเป็นควำมเสี่ยง และมีแนวโน้มจะมองเหน็ภำพควำมล้มเหลวอยู่ในอนำคต กำรคิดในทำง
ลบของผู้ที่มีควำมรู้สึกว่ำตนด้อยควำมสำมำรถจะท ำลำยแรงจูงใจในตนเองและท ำลำยกำรปฏิบัติงำน
ด้วย เพรำะเป็นกำรยำกที่บุคคลจะประสบควำมส ำเร็จ ถำ้ยังสงสัยควำมสำมำรถของตนอยู่ 
   2.กระบวนกำรจูงใจ ควำมสำมำรถที่จะจงูใจตนเองและกระท ำตำมที่ตัง้เป้ำหมำย
จะมีพื้นฐำนมำจำกกระบวนกำรคิด ขณะที่คิดคำดกำรณใ์นอนำคต จะท ำใหเ้กิดแรงจงูใจ และกำร
ควบคุมกำรกระท ำของตนเองได้ กล่ำวคือสิง่ที่คิดเอำไว้ลว่งหน้ำจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสิง่จงูใจและกำร
กระท ำซึ่งจะถูกควบคุมด้วยกระบวนกำรก ำกับตนเอง แรงจูงใจส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจำกกำรคิด 
และควำมเชื่อในควำมสำมำรถของตนก็จะมีบทบำทส ำคญัในกำรคิดที่เป็นพ้ืนฐำนของแรงจงูใจ 
บุคคลที่รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองและตั้งเป้ำหมำยไว้สูงจะมีแรงจูงใจในกำรกระท ำและจะ
ปฏิบัติงำนได้ดีกว่ำคนทีส่งสัยในควำมสำมำรถของตนเอง 
   3.กระบวนกำรด้ำนควำมรู้สึก กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนมผีลกระทบต่อ
ประสบกำรณท์ำงอำรมณโ์ดยผ่ำนกำรควบคุมตนเองในดำ้นกำรคิด กำรกระท ำ และควำมรู้สึก ใน
ด้ำนกำรคิด ควำมเชื่อในควำมสำมำรถของตนมีอิทธิพลต่อควำมสนใจและกำรตีควำมเหตุกำรณใ์น
ชีวิตที่อำจให้ควำมรู้สึกในทำงบวกหรือลบได้ และมีผลตอ่กำรรับรู้ว่ำตนมีควำมสำมำรถที่จะควบคุม
ควำมคิดทำงลบที่เกิดข้ึนได้หรือไม่ด้วย ด้ำนกำรกระท ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนจะจัดกำรกับ
ภำวะทำงอำรมณ์โดยกำรส่งเสรมิกำรกระท ำที่มีประสิทธผิล เพื่อเปลี่ยนสิง่แวดล้อมในลักษณะที่จะ
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงอำรมณไ์ด้ ส่วนด้ำนควำมรูส้ึกจะเกี่ยวข้องกับกำรรับรู้ว่ำตนสำมำรถท ำให้
สภำวะทำงอำรมณ์ของตนทีไ่ม่ดีให้ดีข้ึนได้หรือไม่ 
   4.กระบวนกำรเลือก บุคคลมีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมและสภำพกำรณ์ที่เขำ
เชื่อว่ำยำกเกินควำมสำมำรถของเขำ และบุคคลจะกระท ำกิจกรรมและเลือกสิ่งแวดล้อมที่เขำแน่ใจว่ำ
มีควำมสำมำรถที่จะจัดกำรได้ ผู้ที่ยิง่มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองสงูจะเลือกกิจกรรมที่ย่ิงมี
ควำมท้ำทำย 
  จำกข้อมูลข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเป็นสิง่ก ำหนด 
กระบวนกำรรู้คิด กระบวนกำรจงูใจ กระบวนกำรด้ำนควำมรู้สึก กระบวนกำรเลือกของบุคคล กำรใช้
ควำมพยำยำมและควำมมุมำนะ แสดงให้เหน็ว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง ส่งผลต่อ
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เป็นประบวนกำรภำยในของบุคคล อำทิเช่น ท ำให้บุคคลชอบงำนที่ยำก ท้ำทำย 
แสดงพฤติกรรมได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ มีสุขภำพจิตดี เชื่ออ ำนำจในตน ดังนั้นกำรรับรู้
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ควำมสำมำรถของตนเองจึงเป็นสิง่ส ำคัญที่จะท ำให้บุคคลส ำเร็จของกิจกรรมในกำรเรียน มี
ควำมสำมำรถในกำรเรียนเพิ่มมำกข้ึน และท ำให้กำรศึกษำประสบควำมส ำเรจ็ตำมวัตถุประสงค์ 
 
 1.6 กำรวัดกำรรับรูค้วำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
  แบนดูรำ (เยำวพร วรรณทิพย์. 2548: 41-42; อ้ำงอิงจำก Bandura. 1977: 84-85) ได้
เสนอลักษณะของกำรรับรูค้วำมสำมรถของบุคคลเป็น 3 มิติ คือ 
   มิติที่ 1 ระดับหรือขนำดควำมยำกของงำนที่บุคคลเชื่อว่ำตนสำมำรถปฏิบัตไิด้ 
(Level or magnitude of job difficulty) เป็นควำมคำดหวังเกี่ยวกับควำมสำมำรถของตนซึง่แตกต่ำง
ไปในแต่ละบุคคลในกำรกระท ำพฤติกรรมหนึ่ง หรือแตกต่ำงกันในบุคคลเดียวกัน เมื่อต้องท ำ
พฤติกรรมทีม่ีควำมยำกง่ำยแตกต่ำงกนั เป็นกำรคำดหวังของบุคคลว่ำตนจะท ำงำนส ำเร็จถงึระดับ
ไหน เมื่อถูกเสนองำนที่มรีะดับควำมยำกแตกต่ำงกัน บุคคลที่มีควำมคำดหวังในควำมสำมำรถของ
ตนเองต่ ำหรือมีขีดควำมสำมำรถจ ำกัด ท ำงำนได้เฉพำะเรื่องที่ง่ำยๆถ้ำได้รับมอบหมำยให้กระท ำสิง่
ที่ยำกเกินควำมสำมำรถก็จะพบควำมล้มเหลว ดังนัน้กำรมอบหมำยงำนจะต้องพิจำรณำไม่ให้ยำก
เกินควำมสำมำรถ ควรเป็นงำนที่มรีะดับควำมยำกระดับปำนกลำง 
   มิติที่ 2 ควำมเข้ม หรือควำมมั่นใจ ที่ปฏิบัตไิด้ในระดับควำมยำกต่ำงๆ (Strength 
of confidence) ถ้ำควำมคำดหวังเกี่ยวกับควำมสำมำรถของตนมีควำมเข้มน้อย คือบุคคลไมม่ั่นใจใน
ควำมสำมำรถของตน เมื่อประสบเหตุกำรณ์ทีไ่ม่เป็นไปตำมที่คำดหวังจะท ำให้ควำมคำดหวัง
เกี่ยวกับควำมสำมำรถของตน เมื่อประสบเหตุกำรณ์ที่ไมเ่ป็นไปตำมที่คำดหวังจะท ำให้ควำม
คำดหวังเกี่ยวกับควำมสำมำรถของตนเองลดลง แตถ่้ำมคีวำมเข้ม หรือควำมมั่นไม่มำก บุคคลจะมี
ควำมบำกบ่ันมำนะพยำยำมมำก แม้ว่ำจะประสบเหตุกำรณ์ทีไ่ม่สอดคล้องกับควำมคำดหวังบ้ำงก็
ตำม 
   มิติที่ 3 กำรแผ่ขยำยควำมสำมำรถ หรือกำรน ำไปใช้ (Generality of ability) เป็น
กำรแผ่ขยำยควำมคำดหวังเกี่ยวกับควำมสำมำรถของตนไปในเหตุกำรณ์อ่ืน ประสบกำรณ์กำร
ปฏิบัติงำนบำงอย่ำงก่อให้เกิดควำมสำมำรถในกำรน ำไปปฏิบัติในสภำพกำรณ์อ่ืนที่คล้ำยกันแตใ่น
ปริมำณที่แตกต่ำงกนัได้ ประสบกำรณ์บำงอย่ำงอำจไม่ท ำให้เกิดควำมคำดหวังเกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถของตนเองน ำไปใชใ้นสถำนกำรณ์อ่ืนได้ 
  ลี และบ็อบโค (เยำวพร วรรณทิพย์. 2548: 42-43; อ้ำงอิงจำก Lee; & Bobko. 1994: 
364-369) ได้รวบรวมงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองตำมแนวทฤษฎีของ
แบนดูรำ พบว่ำมีวิธีกำรวัด 5 วิธี คือ 
   1. กำรวัดควำมเข้ม หรือควำมมั่นใจ (Self-Efficacy Strength) เป็นวิธีที่น ำมำใช้
วัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองมำกทีสุ่ด วิธีกำรวัดท ำได้โดยกำรถำมผู้ตอบถึงควำมมั่นใจว่ำเขำ
สำมำรถปฏิบัตงิำนที่มีควำมยำกของงำนเพิ่มข้ึนได้เพียงใด ข้อค ำถำมมีลักษณะให้ประเมินควำม
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มั่นใจจำกไม่มีควำมมั่นใจ(0) จนถึงมีควำมมั่นใจเตม็ที่ (10) หรืออำจท ำโดยใช้มำตรำส่วนแบบอ่ืนๆก็
ได้ เช่น 0% ถงึ 100% เป็นต้น 
   2. กำรวัดระดับควำมยำก (Self-Efficacy Magnitude) เป็นวิธีที่นิยมน ำมำใช้วัด
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองรองลงมำจำกกำรวัดควำมเข้ม วิธีกำรวัดท ำโดยถำมผูต้อบว่ำเขำ
สำมำรถปฏิบัตงิำนที่ก ำหนดใหท้ี่มีควำมยำกข้ึนได้หรือไม่ ค ำถำมมักมีลักษณะเป็นมำตรำส่วนชนิด 
ใช่/ไม่ใช ่(yes/no scale) ค ำตอบ "ใช"่ จะมีคะแนน 1 คะแนน ค ำตอบ "ไมใ่ช"่ จะมีคะแนน 0 คะแนน 
ดังนั้นหำกได้คะแนนสูงแสดงว่ำมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองสูง 
   3. กำรวัดแบบผสม คือกำรวัดที่ใช้วัดทัง้ควำมเข้มและระดับควำมยำกโดยใช้ข้อ
ค ำถำมเดียวแต่มีค ำตอบแยกกันเป็น 1 ช่อง ช่องหนึ่งเป็นแบบ ใช่/ไม่ใช่ ส่วนอีกช่องหนึง่จะเป็น
มำตรำส่วนประมำณค่ำหรือใช้แบบประเมนิร้อยละ กำรรวมคะแนนท ำโดยกำรรวมคะแนนของควำม
เข้มเฉพำะข้อที่ผู้ตอบตอบว่ำ "ใช"่ 
   4. เป็นวิธีวัดควำมเข้มและขนำดของควำมยำกเหมือนกับวิธีที่ 3 แต่มีข้อแตกต่ำง
กัน คือ แปลงคะแนนดิบ ให้เป็นคะแนนมำตรฐำน 
   5. กำรวัดควำมเข้มหรือควำมมั่นใจโดยใช้ข้อค ำถำมเพียงข้อเดียวเกี่ยวกับงำนที่
ก ำหนดแล้วใหผู้้ตอบประเมินค่ำควำมมั่นใจของตนเองตอ่กำรท ำงำนที่ก ำหนดนั้น 
     -กำรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองไม่ว่ำจะใช้วิธใีดก็จะพบว่ำ คะแนนทีไ่ด้
จะมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมหรือกำรปฏิบัติงำนของบุคคล 
     -กำรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองดังกล่ำวข้ำงตน้ Lee&Bobko พบว่ำ
กำรวัดแบบผสมเป็นวิธีกำรวัดที่สอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูรำ มำกที่สุด 
  ปำจำเรส และมิลเลอร ์(อมรรตัน ์บุบผโชติ. 2546: 29 ;อ้ำงอิงจำก Pajares; & Miller. 
1997) ได้ท ำกำรวิจัยศึกษำควำมแตกต่ำงของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในวิชำคณติศำสตร์ 
เมื่อใช้รูปแบบกำรวัดที่แตกต่ำงกัน โดยแบบวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถในวิชำคณิตศำสตร์มี 2 แบบ 
คือ แบบที่ 1 ใชโ้จทย์คณติศำสตร์แบบตัวเลือก แบบที่ 2 ใชโ้จทย์คณติศำสตร์แบบปลำยเปิด ชนิด
เติมค ำ และแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ก็จะมี 2 แบบ คือ แบบตัวเลือกตอบ และ
แบบปลำยเปิดชนิดเติมค ำ กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 327 คน ที่
เรียนวิชำพีชคณติ และวิชำคณติศำสตร์พืน้ฐำน กลุม่ตัวอย่ำงแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้ 
   กลุ่มที่ 1 วัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนโดยใช้โจทย์ปลำยเปิด ชนิดเติมค ำตอบ 
ตำมด้วยกำรวัดควำมสำมำรถทำงคณติศำสตร์แบบเลือกตอบ  
   กลุ่มที่ 2 วัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตน และกำรวัดควำมสำมำรถทำง
คณิตศำสตร์แบบเลือกตอบ 
   กลุ่มที่ 3 วัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตน และกำรวัดควำมสำมำรถทำง
คณิตศำสตร์แบบปลำยเปิด ชนิดเติมค ำ 
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   กลุ่มที่ 4 วัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนโดยใช้โจทย์แบบตัวเลือก ตำมด้วยตำม
ด้วยกำรวัดควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์แบบปลำยเปิด ชนิดเตมิค ำ 
   เมื่อดูโจทย์ปัญหำทีละข้อ นักเรียนจะประเมนิควำมมั่นใจในควำมสำมำรถของ
ตนเองจำกระดับ ไมม่ั่นใจเลย (1) ไปจนถงึระดับ มัน่ใจมำกที่สุด (6) ผลกำรวิจัยพบว่ำ รูปแบบกำร
วัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกันจะไม่มผีลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง ทัง้นีผู้้วิจัย
อภิปรำยไว้ดังนี้ ขณะวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง กลุ่มตัวอย่ำงอำจดูเฉพำะโจทย์แตไ่ม่ได้
สนใจดูตัวเลือก และรูปแบบกำรประเมินกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนที่แตกต่ำงกันนี้ จะไมม่ีผลต่อ
กำรท ำนำยผลกำรกระท ำเช่นกัน  
  เอเลียส และ ลูมสิ (ทรงศรี ช ำนำญกิจ. 2548: 22; อ้ำงอิงจำก Elias; & Loomis. 
2000: Online) ได้สร้ำงแบบวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร (Academic Self-
Efficacy Scale: ASES) โดยแบ่งเป็นด้ำนกำรเรียนทั่วๆไป กำรเรียนพละศึกษำ และกำรเรียน
ประวัติศำสตร์ รวมทั้งหมดจ ำนวน 36 ข้อ ระดับควำมมั่นใจในกำรตอบนั้นใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ
แบบลิเคิร์ท 10 สเกล จำก "0 (ไม่มีควำมมั่นใจ) ถึง 9 (มั่นใจมำก)" ผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงหมำยถงึมีกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรสูง ดังตัวอย่ำง 
   - ข้ำพเจ้ำคำดว่ำสำมำรถท ำเกรดวิชำคณติศำสตรไ์ด้เกรด B (ด้ำนกำรเรียนทั่วไป) 
   - ข้ำพเจ้ำคำดว่ำสำมำรถท ำเกรดวิชำเทนนสิได้เกรด B (ด้ำนพละศึกษำ) 
   - ข้ำพเจ้ำคำดว่ำสำมำรถท ำเกรดวิชำประวัติศำสตร์ได้เกรด B (ด้ำน
ประวัติศำสตร)์ 
  อมรรัตน์ บุบผโชติ (2546: 45-48)  ได้ท ำกำรศึกษำผลของกำรใช้บันทึกกำรเรียนรูใ้น
กำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำศำสตรท์ี่มตี่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง และผลสมัฤทธิ์ทำงกำร
เรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนสำธติ สงักัดมหำวิทยำลัยใน
กรุงเทพมหำนคร ได้สร้ำงแบบวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในวิชำวิทยำศำสตร ์โดยปรับปรุง
จำกแบบวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองของชันค์ แฮนสันและคอคซ ์(Schunk, Hanson & 
Cox. 1987) ซึ่งปรับปรุงให้เหมำะสมกับหลักสตูรวิชำวิทยำศำสตร์ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
พุทธศักรำช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของกระทรวงศึกษำธิกำร แบบวัดมีลักษณะเป็นแบบ
วัดคู่ขนำนกับแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ และมีมติิกำรวัดเป็นกำรวัด
ควำมเข้ม เป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำตำมแบบของลิเคอร์ท (Likert Type Scale) 4 ระดับ ดังนี้ 1 
หมำยถึง แน่ใจว่ำท ำไม่ได้ 2 หมำยถงึ ไมค่่อยแน่ใจว่ำท ำได้ 3 หมำยถงึ ค่อนข้ำงแนใ่จว่ำท ำได้ และ 
4 หมำยถึง แน่ใจว่ำท ำได้จริง จ ำนวน 60 ข้อ เพื่อใช้กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนสำธติ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยมัธยม ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2546 จ ำนวน 66 คน 
  จำกข้อมูลข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ กำรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร
สำมำรถใช้แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ได้ โดยสำมำรถวัดได้หลำยวิธี 
เช่นกำรวัดควำมเข้มถึงควำมมั่นใจว่ำเขำสำมำรถปฏิบัตงิำนที่มีควำมยำกของงำนเพิ่มข้ึนได้เพียงใด 



21 
 

กำรวัดควำมยำกของงำนที่บุคคลเชื่อว่ำตนสำมำรถปฏิบัติได้ และกำรวัดแบบผสม แต่วิธีกำรวัดที่
เหมำะสมที่สุดคือกำรวัดแบบผสม 
 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
 2.1 แนวคิดพื้นฐำนของทฤษฎีกำรเรียนรูท้ำงสังคมเชิงพทุธิปัญญำ 
  สมโภชน ์เอ่ียมสุภำษติ (2553: 48-49) กล่ำวว่ำ ตำมแนวคิดพื้นฐำนของทฤษฎีกำร
เรียนรู้ทำงปัญญำสงัคมของแบนดูรำ นั้นแบนดูรำมีควำมเชื่อว่ำพฤติกรรมของคนเรำนั้น ไมไ่ด้
เกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกปัจจัยทำงสภำพแวดล้อมแต่เพียงอย่ำงเดียว หำกแต่ว่ำต้องมี
ปัจจัยส่วนบุคคล (ปัญญำ ชีวภำพ และสิ่งภำยในอ่ืนๆ) รว่มด้วย และกำรร่วมของปัจจัยส่วนบุคคล
นั้นจะต้องร่วมกันในลักษณะที่ก ำหนดซึ่งกันและกัน กับปัจจัยทำงด้ำนพฤติกรรมและสภำพแวดล้อม 
ซึ่งอำจเขียนได้ดังภำพประกอบที ่4 

B 
 
 

P    E 
 
 

ภำพประกอบ 4 กำรก ำหนดซึ่งกันและกันของปัจจัยทำงพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และส่วนบุคคล 
 
  ที่มำ: Bandura, A. (1997). Self-Efficacy : The Exercise of Control. p. 6. 
 
   ปัจจัยทั้ง 3 ท ำหน้ำที่ก ำหนดซึ่งกันและกัน ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำทั้งสำมปัจจัยนั้น
จะมีอิทธิพลในกำรก ำหนดซึ่งกันและกันอย่ำงเท่ำเทียมกัน บำงปัจจัยอำจมีอิทธิพลมำกกว่ำบำง
ปัจจัย และอิทธิพลของปัจจัยทั้ง 3 นั้น ไม่ได้เกิดข้ึนพร้อมๆกัน หำกแต่ต้องอำศัยเวลำในกำรที่ปัจจัย
ใดปัจจัยหนึ่งจะมีผลต่อกำรก ำหนดปัจจัยอ่ืนๆ (Bandura. 1989) 
   เพื่อให้เข้ำใจได้ชัดเจนขึน้จะขอพิจรณำปัจจัยที่ก ำหนดซึง่กันและกันทีละคู่ คู่แรก
ระหว่ำง P  B ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึกำรปฏิสัมพันธร์ะหว่ำงควำมคิด ควำมรู้สึก และกำรกระท ำ 
ควำมคำดหวัง ควำมเชื่อ กำรรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เป้ำหมำยและควำมตั้งใจ ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวก ำหนด
ลักษะและทิศทำงของพฤติกรรม สิง่ที่บุคคลคิด เชื่อ และรู้สึก จะก ำหนดว่ำบุคคลจะแสดงพฤติกรรม
เช่นใด ในขณะเดียวกันกำรกระท ำของบุคคลก็จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรก ำหนดลักษณะกำรคิดและกำร
สนองตอบทำงอำรมณ์ของเขำ ลักษณะของร่ำงกำย และระบบกำรรับรู้และระบบประสำทมีผลต่อ
พฤติกรรม และศักยภำพของบุคคล เช่นเดียวกับระบบกำรรับรู้และโครงสร้ำงของสมองก็ปรับเปลี่ยน
ได้โดยประสบกำรณ์ทำงพฤติกรรมเช่นกัน (Greenough; et al. 1987) 



22 
 

   กำรก ำหนดซึ่งกันและกันของ E P เป็นกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะ
ของบุคคลและสภำพแวดล้อม ควำมคำดหวัง ควำมเชื่อ อำรมณ์ และควำมสำมำรถทำงปัญญำของ
บุคคลนั้นจะพัฒนำและเปลี่ยนแปลง โดยอิทธิพลทำงสังคม ที่ให้ข้อมูลและกระตุ้นกำรตอบสนองทำง
อำรมณ์โดยผ่ำนตัวแบบกำรสอนและชักจูงทำงสังคม ขณะเดียวกันบุคคลจะกระตุ้นปฏิกิริยำ
สนองตอบที่แตกต่ำงกันจำกสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เขำอำศัยอยู่ จำกลักษณะทำงกำยภำพของ
เขำ เช่น อำยุ ขนำดของร่ำงกำย เชื้อชำติ เพศ และควำมสนใจของร่ำงกำย ที่ค่อนข้ำงจะแยกออก
จำกสิ่งที่เขำพูดและกระท ำ นอกจำกนี้กำรสนองตอบนั้นยังข้ึนอยู่กับบทบำทและสถำนภำพทำง
สังคมของเขำอีกด้วย เช่น เด็กที่ถูกมองว่ำเป็นเด็กก้ำวร้ำวจะกระตุ้นให้เพื่อนมีปฏิกิริยำตอบสนองที่
แตกต่ำงไปจำกเด็กที่ถูกมองว่ำไม่กล้ำแสดงออก เป็นต้น ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำสถำนภำพทำงสังคม
ของเขำและลักษณะที่ปรำกฏนั้น สำมำรถมีผลต่อสภำพแวดล้อมทำงสังคมก่อนที่เขำจะพูดหรือ
กระท ำสิ่งใดนั่นเอง 
   กำรก ำหนดซึ่งกันและกันของ B E เป็นกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรม
และสภำพแวดล้อมในชีวิตประจ ำวันของเรำ พฤติกรรมเปลี่ยนเงื่อนไขของสภำพแวดล้อม ใน
ขณะเดียวกันเงื่อนไขของสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น ก็ท ำให้พฤติกรรมถูกเปลี่ยนไปด้วย
สภำพแวดล้อมจะไม่มีอิทธิพลใดๆต่อบุคคล จนกว่ำจะมีพฤติกรรมบำงอย่ำงเกิดข้ึน เช่น ครูผู้สอนจะ
ไม่มีอิทธิพลต่อเด็ก จนกว่ำเด็กจะเข้ำเรียน ผู้ปกครองจะไม่ชมเด็กถ้ำเด็กยังไม่แสดงพฤติกรรมที่จะ
ให้ชม เป็นต้น เนื่องจำกทั้งพฤติกรรมและสภำพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน ดังนั้นบุคคลจึงเป็น
ทั้งผู้ก่อให้เกิดและเป็นทั้งผลิตผลของสภำพแวดล้อม กำรมีผลซึ่งกันและกันนี้ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยน
มุมมองของกระบวนกำรถ่ำยทอดทำงสังคม จำกเดิมซึ่งมองว่ำผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อเด็กเช่นใดมำ
เป็นทั้งผู้ปกครอง และเด็กมีอิทธิพลต่อกันและเช่นใดแทน 
  สุรำงค์ โค้วตระกูล (2553: 238-239) ได้อธิบำยควำมคิดพื้นฐำนของทฤษฎีกำรเรียนรู้
ทำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำไว้อีกว่ำ 
   แบนดูรำได้ให้ควำมแตกต่ำงของกำรเรียนรู้ และกำรกระท ำ ถือว่ำควำมแตกต่ำงนี้
ส ำคัญมำก เพรำะคนอำจจะเรียนรู้อะไรหลำยอย่ำงแต่ไม่กระท ำ เป็นต้นว่ำ นิสิตและนกศึกษำทรำบ
ว่ำกำรโกงข้อสอบนั้นมีพฤติกรรมอย่ำงไร แต่นิสิตนักศึกษำเพียงน้อยคนที่จะท ำกำรโกงจริงๆ แบน
ดูรำได้สรุปว่ำพฤติกรรมของมนุษย์อำจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 
2.1 พฤติกรรมสนองตอบที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ ผู้ซึ่งแสดงออกหรือกระท ำสม่ ำเสมอ 
2.2 พฤติกรรมที่เรียนรู้แต่ไม่เคยแสดงออกหรือกระท ำ 
2.3 พฤติกรรมที่ไม่เคยแสดงออกทำงกำรกระท ำ เพรำะไม่เคยเรียนรู้จริงๆ 
   แบนดูรำไม่เชื่อว่ำพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจะคงตัวอยู่เสมอ ทั้งนี้เพรำะสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และทั้งสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ตัวอย่ำงเช่นเด็กที่มี
พฤติกรรมก้ำวร้ำวก็คำดหวังว่ำผู้อ่ืนจะแสดงพฤติกรรมก้ำวร้ำวต่อตนด้วย ควำมคำดหวังนี้ก็ส่งเสริม
ให้เด็กแสดงพฤติกรรมก้ำวร้ำว และผลพวงก็คือว่ำ เด็กอ่ืน (แม้ว่ำจะไม่ก้ำวร้ำว) ก็จะแสดง
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พฤติกรรมตอบสนองแบบก้ำวร้ำวด้วย และเป็นเหตุให้เด็กที่มีพฤติกรรมก้ำวร้ำวย่ิงแสดงพฤติกรรม
ก้ำวร้ำวมำกย่ิงข้ึน ซึ่งเป็นกำรย้ ำควำมคำดหวังของตน แบนดูรำสรุปว่ำ "เด็กที่มีพฤติกรรมก้ำวร้ำว 
จะสร้ำงบรรยำกำศก้ำวร้ำวรอบๆตัว จึงท ำให้เด็กอ่ืนที่มีพฤติกรรมอ่อนโยนไม่ก้ำวร้ำวแสดง
พฤติกรรมตอบสนองก้ำวร้ำว เพรำะเป็นกำรแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อมที่ก้ำวร้ำว" 
  จำกข้อมูลข้ำงต้น สรุปได้ว่ำทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสงัคมเชิงพุทธิปัญญำ มีแนวคิดว่ำตัว
บุคคล สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมของบุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธ์กัน ต่ำงส่งผลไปหำกัน ถือว่ำตัวบุคคล
และสิ่งแวดล้อมต่ำงมีควำมส ำคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล และพฤติกรรมของบุคคลจะไม่คงตัว
เพรำะสภำพแวดล้อมนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ และกำรเรียนรู้ของบุคคลนั้นไม่จ ำเป็นที่
จะต้องแสดงออกมำให้เห็น กำรแสดงออกของพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจะไม่คงตัวอยู่เสมอไป 
 
 2.2 ควำมสนใจในกำรเรียน 
  2.2.1 ควำมหมำยของควำมสนใจ 
   ดิวอ้ี (Dewy. 1959: 66) กล่ำวว่ำ ควำมสนใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกชอบหรือพอใจ
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แนวควำมคิดใดควำมคิดหนึ่ง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
   แบนดูรำ (ทองคูน ทวดอำจ. 2547: 7; อ้ำงอิงจำก Bandura. 1961) กล่ำวว่ำ 
ควำมสนใจหรือควำมเอำใจใส่ หมำยถึง กำรเฝ้ำมองหรือฟังพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกเพื่อจะได้
เรียนรู้ ระดับควำมเอำใจใส่จะเพิ่มพูนมำกข้ึนหำกตัวแบบขยำยลักษณะของพฤติกรรมออกไป 
   กู๊ด (Good. 1973: 311) กล่ำวว่ำ ควำมสนใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกชอบของคนเรำ
ที่แสดงออกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งควำมรู้สึกนี้อำจมีชั่วขณะหนึ่ง หรืออำจมีถำวรต่อไป จะข้ึนอยู่กับ
ควำมอยำกเห็นของบุคคล ที่ได้รับอิทธิพลจำกประสบกำรณ์ของตัวบุคคลเอง 
   กำเย่ (ทองคูน ทวดอำจ 2547: 7; อ้ำงอิงจำก Gagne. 1985 : 12) กล่ำวว่ำ ควำม
ใส่ใจหรือควำมสนใจ หมำยถึง ลักษณะทำงจิตใจที่มีควำมสืบเนื่องกันเป็นชุด มิได้เป็นลักษณะเพียง
อย่ำงเดียวจึงมีชื่อเรียกว่ำ ชุดที่ท ำให้เกิดควำมสนใจและใส่ใจในสิ่งที่ครูชี้ควำมรู้สึกสนใจหรือใส่ใจนี้
มิได้มีแต่มองตำมที่ครูชี้เทำ่นั้น แต่จะเกิดกำรโต้ตอบข้ึน เช่น อำจฝึกตำมไปเบำๆในใจหรือออกเสียง
ดังๆ ตำมครู กำรตอบสนองนี้จะเกิดข้ึนสืบเนื่องกันเป็นลูกโซ่ตลอดไปขณะที่มีควำมใส่ใจอยู่ 
นอกจำกนี้เด็กจะมีควำมรู้สึกหรือควำมคิดต่ำงๆ ตำมไปด้วย 
   วัชรี ทรัพย์มี (2520: 58) กล่ำวว่ำ ควำมสนใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่จดจ่อ อยำกรู้ 
อยำกเห็น อยำกกระท ำในสิ่งที่ตนสนใจ และควำมสนใจเป็นองค์ประกอบส ำคัญที่จะท ำให้เกิด
แรงจูงใจในกำรเรียนหรือกำรท ำงำน 
   ล้วน สำยยศ และอังคณำ สำยยศ (2543: 34) กล่ำวว่ำ ควำมสนใจ หมำยถึง 
ควำมรู้สึกชื่นชอบกิจกรรมหนึ่งมำกกว่ำกิจกรรมอ่ืน เป้ำหมำยของควำมรู้สึกเป็นกิจกรรมถือว่ำเป็น
ควำมสนใจ 
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   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำควำมสนใจ หมำยถึง ลักษณะทำงจิตใจที่เกิดจำก
ควำมชอบของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งซึ่งควำมรู้สึกนี้อำจมีชั่วขณะหนึ่ง หรืออำจมีถำวรต่อไป โดยบุคคลจะ
รู้สึกอยำกรู้ อยำกเห็น อยำกกระท ำในสิ่งที่ตนสนใจ มีกำรแสดงออกในลักษณะสืบเนื่องกันเป็นชุด
ของพฤติกรรม ประกอบไปด้วยกำรเฝ้ำมองหรือฟังพฤติกรรมที่สนใจ คิดตำม และกำรตอบสนองต่อ
ต่อเนื่องเพื่อกำรเรียนรู้ ในขณะที่มีควำมใส่ใจอยู่ ระดับควำมเอำใจใส่จะเพิ่มพูนมำกข้ึนหำกตัวแบบ
ขยำยลักษณะของพฤติกรรมออกไป ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกประสบกำรณ์ของตัวบุคคลเอง 
 
  2.2.2 ลักษณะของควำมสนใจ 
   สุชำ จันทร์เอม และ สุรำงค์ จันทร์เอม (2518: 73) กล่ำวถึงองค์ประกอบของ
ควำมสนใจไว้ดังนี้ 
      1. ควำมสนใจเกิดข้ึนจำกควำมพร้อม ควำมต้องกำร และอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม 
      2. ควำมสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลโดยเฉพำะ คนเรำทุกคน
ไม่จ ำเป็นต้องมีควำมสนใจในสิ่งเดียวกันในระยะเวลำเดียวกัน 
      3. ควำมสนใจมีควำมสัมพันธ์อย่ำงสูงกับสุขภำพร่ำงกำย ควำมสนใจเป็นระยะ
สั้นหรือยำวย่อมข้ึนอยู่กับควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย 
      4. ควำมสนใจเฉพำะอย่ำงอำจเปลี่ยนไปตำมวัย และเวลำของแต่ละบุคคล แต่
แบบแผนของควำมสนใจค่อนข้ำงคงที่ ท ำให้สำมำรถวัดควำมสนใจในอนำคตได้ 
      5. ควำมสนใจมีควำมสัมพันธ์อย่ำงสูงกับสภำพจิตใจและเชำว์ปัญญำของบุคคล 
ผู้ที่มีระดับเชำว์ปัญญำต่ ำจะสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มำกอย่ำง และไม่สลับซับซ้อนนัก ผิดกับผู้ที่มีระดับ
เชำว์ปัญญำสูงมักจะสนใจหลำยๆอย่ำงในเวลำเดียวกันและเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมำก 
      6. ควำมสนใจมีควำมสัมพันธ์อย่ำงสูงกับรำกฐำนทำงประสบกำรณ์ กำรสนใจ
เรื่องใดจ ำเป็นต้องมีควำมรู้เรื่องนั้นพอสมควร ถ้ำขำดประสบกำรณ์ อำจไม่สนใจ เป็นเพียงควำม
อยำกรู้ชั่วครู่แล้วก็เลิกสนใจไป 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ องค์ประกอบของควำมสนใจเป็นเรื่องของแค่ละบุคคล 
ที่ได้รับอิทธิพลมำจำกสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย โดยควำมสนใจของบุคคลจะมีควำมสัมพันธ์อย่ำงสูงกับ
สุขภำพกำยและสภำพจิตใจของบุคคล บุคคลจะไม่สำมำรถสนใจกับสิ่งใดได้ดีหำกปรำศจำกร่ำงกำย
และจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง และควำมสนใจเฉพำะอย่ำงของบุคคลสำมำรถเปลี่ยนแปลงไปตำมวัย
และเวลำได้ แต่แบบแผนของควำมสนใจค่อนข้ำงคงที่ ถ้ำหำกบุคคลสนใจสิ่งใด บุคคลจ ำเป็นต้องมี
ควำมรู้เรื่องนั้นพอสมควร ไม่เช่นนั้นก็จะเลิกสนใจในระยะเวลำไม่นำน 
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  2.2.3 สำเหตุของควำมสนใจในกำรเรียน 
   เรืองยศ วิชัย (ทองคูน ทวดอำจ. 2547: 9; อ้ำงอิงจำก เรืองยศ วิชัย. 2540: 13) 
ได้อธิบำยถึงสำเหตุของควำมสนใจในกำรเรียนไว้ดังนี้ 
    1. ควำมสนใจที่เป็นลักษณะต่อเนื่องมำจำกควำมส ำเร็จในบำงครั้งถ้ำ
ผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงครั้งเดียว ย่อมมีผลท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมมั่นใจ มี
ควำมสนใจงำนลักษณะรั้นมำกข้ึน ในที่สุดผู้เรียนย่อมเรียนรู้สิ่งนั้นๆด้วยควำมตั้งใจที่จะท ำอย่ำงนั้น
อย่ำงจริงจัง 
    2. ควำมสนใจมีผลมำจำกควำมต้องกำร ถ้ำบุคคลเกิดควำมต้องกำรต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง จะท ำให้สนใจต่อสิ่งนั้นและมีผลท ำให้บุคคลนั้นมีควำมตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นๆ เพรำะ
บุคคลจะมีกำรเรียนรู้เพื่อให้ได้มำในสิ่งที่ตนปรำรถนำ 
    3. ควำมสนใจที่เป็นผลสืบเนื่องมำจำกควำมสำมำรถของบุคคลหรือควำม
สนใจมำจำกพรสวรรค์ที่แต่ละบุคคลมีอยู่ ลักษณะควำมสนใจเช่นนี้ท ำให้บุคคลมีควำมตั้งใจในกำร
เรียนรู้สิ่งนั้น ได้เป็นไปอย่ำงดีและถ้ำมีกำรเรียนรู้เกิดข้ึนปรำกฏว่ำ ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้รวดเร็ว 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ สำเหตุของควำมสนใจในกำรเรียนคือ ควำมส ำเร็จใน
อดีต ควำมต้องกำร และควำมสำมำรถหรือควำมถนัดของบุคคล ซึ่งจะท ำให้บุคคลมีควำมมั่นใจ 
สนใจจดจ่อในเรื่องนั้นๆ จนเกิดควำมตั้งใจ และควำมพยำยำมที่จะเรียนรู้ เป็นผลให้บุคคลเกิดกำร
เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจได้ดี 
 
  2.2.4 ควำมส ำคัญของควำมสนใจในกำรเรียน 
   โพเวลล์ (Powell. 1963: 330) กล่ำวว่ำ เด็กที่มีควำมสนใจในกำรเรียนจะท ำให้
เกิดควำมตั้งใจเรียน และมีสมำธิในกำรเรียนสำมำรถติดตำมเนื้อหำที่เรียนได้ตลอด ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำนั้นสูงข้ึน ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำงๆจึงต้องค ำนึงถึงควำม
สนใจของนักเรียนให้มำก 
   บลูม (สุชำดำ เพชรวีระ. 2550: 74; อ้ำงอิงจำก Bloom. 1976: 13-15) กล่ำวว่ำ 
ถ้ำนักเรียนเรียนด้วยควำมสนใจและกระตือรือร้น จะช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ง่ำย และรวดเร็ว เป็น
ผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำนักเรียนที่ขำดควำมสนใจ และขำดควำมกระตือรือร้น 
   อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ (เยำวพำ เดชะคุปต์. 2542: 75; อ้ำงอิงจำก อุบลรัตน์ เพ็ง
สถิตย์. 2528) กล่ำวว่ำ กำรที่บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีมำกน้อยเพียงใด ต้องอำศัยควำมตั้งใจและควำม
สนใจเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ในกำรเรียนรู้ใดๆก็ตำมถ้ำผู้เรียนขำดควำมตั้งใจ ขำดควำมสนใจในกำรเรียนที่
จะเรียนรู้แล้วจะท ำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ไม่ดีเท่ำที่ควร ในบำงครั้งกำรเรียนรู้นั้นๆอำจเกิดข้ึนได้มำก
หรืออำจจะไม่เกิดกำรเรียนรู้ข้ึนเลยก็ได้ ฉะนั้นกำรที่ผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งใดให้ได้ผลดีจงึควรเริ่มมำจำก
ควำมตั้งใจและควำมสนใจในกำรเรียน 
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   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ ควำมกระตือรือร้น สนใจในกำรเรียนท ำให้เกิดควำม
ตั้งใจเรียน และมีสมำธิในกำรเรียน ช่วยให้บุคคลสำมำรถติดตำมเนื้อหำที่เรียนได้ตลอด เรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญที่จะท ำให้กำรศึกษำประสบควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
 
  2.2.5 กำรวัดควำมสนใจในกำรเรียน 
   2.2.5.1 แนวคิดเก่ียวกับกำรวัดควำมสนใจในกำรเรียน 
    โพเวลล์ (Powell. 1963: 383-384) กล่ำวว่ำสำมำรถวัดควำมสนใจได้ 3 วิธี 
     1. ใช้แบบสอบถำมวัดควำมสนใจ (Interest Inventories) ประกอบ
ไปด้วยชุดข้อควำมชุดหนึ่ง ส ำหรับให้บุคคลแสดงควำมรู้สึกชอบหรือไม่ชอบข้อควำมต่ำงๆเหล่ำนั้น 
     2. ใช้แบบสอบถำมปลำยเปิด (Open - Ended Questionnaires) 
โดยให้บุคคลมีอิสระในกำรตอบค ำถำมต่ำงๆ ได้ตำมควำมรู้สึกที่แท้จริง 
     3. ใช้แบบสัมภำษณ์ (Interviews) ให้ผู้สัมภำษณ์สำมำรถสังเกต
พฤติกรรมของผู้ถูกสัมภำษณ์ 
    เดวิส (สุทธิชำ เพชรวีระ. 2550: 81; อ้ำงอิงจำก Davis. 1964: 160-161) 
ได้เสนอเทคนิควัดควำมสนใจไว้ดังนี้ 
     1. ค้นหำสิ่งที่บุคคลชอบในระยะเวลำ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ ถ้ำเขำยอม
สละเวลำว่ำงที่มีอยู่เพื่อท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพำะ ก็แสดงว่ำเขำมีควำมสนใจสิ่งนั้น 
     2. ค้นหำว่ำแต่ละบุคคลมีควำมรู้ในเรื่องนั้นๆมำกน้อยเพียงไร ถ้ำ
เขำมีควำมรู้ในเรื่องนั้นมำก ก็แสดงว่ำเขำสนใจในเรื่องนั้น เพรำะคนเรำย่อมจะท ำสิ่งที่ตนสนใจได้
ดีกว่ำ 
สิ่งที่ไม่สนใจ 
     3. ให้แต่ละคนแสดงควำมรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อข้อควำมต่ำงๆ  
ที่ก ำหนดให้ 
    โฟรฮ์ลิค (Frohlick. 1976: 166) ได้เสนอวิธีกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับควำม
สนใจไว้ดังนี้ 
     1. ใช้วิธีสังเกต โดยสังเกตถึงควำมเป็นไปของแต่ละบุคคล 
     2. ดูจำกกำรแสดงออก โดยดูจำกควำมสนใจต่ำงๆ ที่บุคคล
แสดงออก 
     3. ใช้แบบสอบถำมวัดควำมสนใจของบุคคลโดยตรง 
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   2.2.5.2 แนวทำงกำรวัดควำมสนใจในกำรเรียน 
    ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวทำงกำรวัดควำมสนใจในกำรเรียนจำก
กำรวิจัย ดังนี้ 
    ร ำไพ ศรีทองอ่อน (2544: 12) ได้ท ำกำรศึกษำควำมสนใจในกำรเรียนวิชำ
คณิตศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนแม่ข้ำวต้มสุด จังหวัดเชียงรำย ได้สร้ำง
แบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 แบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 คือมำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด ระดับ
จ ำนวน 35 ข้อ เพื่อใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนบ้ำนแม่ข้ำวต้มท่ำสุด จังหวัด
เชียงรำย จ ำนวน 66 คน 
    พระมหำสุขพล ทองพริ้ม (2546: 85-86) ได้ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษและควำมสนใจในกำรเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ที่ได้รับ
กำรสอนด้วยวิธีกำรสอนแบบมุ่งประสบกำรณ์ภำษำแบบที่ 3 กับกำรสอนตำมคู่มือครู ได้สร้ำง
แบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียนภำษำอังกฤษ โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรตรวจให้คะแนน และ
กำรตอบตัวเลือกของแต่ละข้อควำมโดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ  5 ระดับ ตำมวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert Scale) จ ำนวน 37 ข้อ เพื่อใช้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนอ้อมน้อย
โสภณชนูปถัมภ์ อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2546 จ ำนวน 70 
คน 
    บงกช พงษ์สุนันท์ (2546: 64-65) ได้ท ำกำรศึกษำกำรเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมสนใจในดำรเรียน เรื่องวันส ำคัญ กลุ่มสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต 
ได้สร้ำงแบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียน โดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ตำมวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) จ ำนวน 20 ข้อ เพื่อใช้กับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โดยใช้แบบเรียนเชิง
วรรณกรรม กับบทเรียนส ำเร็จรูป กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนวัดรัชฎำธิฐำน 
ส ำนักงำนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2545 จ ำนวน 60 คน 
    อุษำ บุญมีประเสริฐ (2549: 61-62) ได้ท ำกำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน และควำมสนใจในกำรเรียนจำดบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3 รูปแบบของนักเรียนช่วงชั้น
ที่ 3 ที่มีระดับควำมสำมำรถทำงกำรเรียนแตกต่ำงกัน ได้สร้ำงแบบวัดควำมสนใจในกำรเรียนโดย
ลักษณะของแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำก 
ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด จ ำนวน 30 ข้อ เพื่อใช้กับ นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ปีกำรศึกษำ 2548 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 90 คน 
    สุทธิชำ เพชรวีระ (2550: 90-93) ได้ท ำกำรศึกษำกำรเปรียบเทียบควำมคิด
รวบยอดทำงภำษำ ควำมคงทนในกำรเรียนรู้ และควำมสนใจในกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่ได้รับกำรสอนตำมแนวทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) กับกำรสอน
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แบบเดิม ได้สร้ำงแบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ โดยก ำหนดเกณฑ์
ในกำรตรวจให้คะแนน และกำรตอบตัวเลือกของแต่ละข้อควำม โดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำที่ดับ
แปลงมำจำกมำตรำส่วนของลิเคอร์ท (Likert Scale) แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้ มำกที่สุด มำก น้อย และ
น้อยที่สุด จ ำนวน 20 ข้อ และสร้ำงแบบสังเกตพฤติกรรมควำมสนใจในกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ โดยใช้กำรวัดควำมถี่ ในช่วงเวลำ 4 ช่วง จ ำนวน 15 ข้อ เพื่อใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนสำธิตมำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม) 
กรุงเทพมหำนคร ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2549 จ ำนวน 60 คน 
    จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรวัดควำมสนใจในกำรเรียน สำมำรถวัดได้
หลำยหลำยวิธี โดยวิธีที่ผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นตรงกันและเหมำะกับกำรน ำไปใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
คือกำรใช้แบบสอบถำมเพื่อวัดควำมสนใจแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) โดยให้บุคคล
แสดงควำมรู้สึกชอบและไม่ชอบ หรือเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อข้อควำมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
เรียนที่ก ำหนดให้ 
 
  2.2.6 ควำมสนใจในกำรเรียนกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร
และพฤติกรรมต้ังใจเรียน 
   อิทธิพลของควำมสนใจในกำรเรียนกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ถูกยืนยันจำกกำรวิจัยของฟีตตำฮลิโอกลู และ อิกิซิ (Fettahlioglu; & Ekici. 2011: 2808-
2812) ที่ท ำกำรศึกษำผลกระทบของครูอำสำสมัครต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร
ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของพวกเขำที่มีต่อวิทยำศำสตร์กับนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัย 
Gazi ซึ่งพบว่ำควำมสนใจในกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ มีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถ
ของตนเองทำงวิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .266 รู้สึก 
ส่วนอิทธิพลของควำมสนใจในกำรเรียนต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ได้รับกำรสนับสนุนจำกแนวคิด
พื้นฐำนของทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำของแบนดูรำ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต. 2553: 
48-49; อ้ำงอิงจำก Greenough; et al. 1987) ที่อธิบำยไว้ว่ำควำมรู้สึกจะเป็นสิ่งก ำหนดว่ำบุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมอย่ำงไร โดยควำมสนใจในกำรเรียน เป็นควำมรู้สึกของบุคคลในบริบทของกำรเรียน 
จะสำมำรถส่งผลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ที่เป็นพฤติกรรมที่จะแสดงออกในบริบทในกำรเรียน
เช่นเดียวกัน และแนวคิดของโพเวลล์ (Powell. 1963: 330) ที่กล่ำวไว้ว่ำเด็กที่มีควำมสนใจในกำร
เรียนจะท ำให้เกิดควำมตั้งใจเรียน 
 
 2.3 กำรสนับสนุนจำกครู 
  2.3.1 ควำมหมำยของกำรสนับสนุนจำกครู 
   เนื่องจำกมีผู้ที่ให้ควำมหมำยกำรสนับสนุนน้อยมำก ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งนี้ จะ
ศึกษำควำมหมำยของกำรสนับสนุนจำกครู ผ่ำนควำมหมำยของกำรสนับสนุนทำงสังคม ร่วมด้วย 
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   ไวส์ (ฉัตรชนิกำนต์ บรรลุ. 2554: 13; อ้ำงอิงจำก Weiss. 1974: 17-18) กล่ำวว่ำ 
กำรสนับสนุนทำงสังคม หมำยถึง ควำมรู้สึกอ่ิมเอมใจหรือพอใจต่อควำมต้องกำร ซึ่งเกิดจำก
สัมพันธภำพของบุคคลในสังคม 
   เฮำส์ (ประภำเพ็ญ สุวรรณ; และสวิง สุวรรณ. 2536: 177; อ้ำงอิงจำก House. 
1981) กล่ำวว่ำ กำรสนับสนุนทำงสังคม หมำยถึง ปฏิพันระหว่ำงบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ควำมรัก 
ควำมห่วงใยควำมไว้วำงใจ ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน สิ่งของ แรงงำน เวลำ กำรให้ข้อมูลข้ำวสำร 
ตลอดจนกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลตนเองในสังคม 
   รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 (2546: 1120) ก ำหนดว่ำ สนับสนุน หมำยถึง 
ส่งเสริม ช่วยเหลือ อุปกำระ เช่น กำรสนับสนุนอุปกรณ์กำรศึกษำ กำรสนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรสนับสนุนจำกครู หมำยถึง หน้ำที่หรือสิ่งที่ครูต้อง
ท ำเพื่อช่วยเหลือ อุปกำระนักเรียน เช่น สิ่งของ แรงงำน เวลำ กำรให้ข้อมูลข้ำวสำร ตลอดจนกำรให้
ข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้  ส่งเสริมทำงกำรศึกษำให้แก่นักเรียน รวมทั้งกำรสร้ำง
สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงครูกับนักเรียน โดยกำรให้ควำมรัก ควำมห่วงใยควำมไว้วำงใจ ท ำให้
นักเรียนเกิดควำมรู้สึกอ่ิมเอมใจหรือพอใจต่อควำมต้องกำร เพื่อให้นักเรียนประสบควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยกำรศึกษำ 
 
  2.3.2 ประเภทของกำรสนับสนุนจำกครู 
   เนื่องจำกไม่มีผู้ใดกล่ำวถึงประเภทของกำรสนับสนุนจำกครู ดังนั้นในกำรวิจัยครั้ง
นี้ จะศึกษำประเภทของกำรสนับสนุนจำกครู ผ่ำนประเภทของกำรสนับสนุนทำงสังคมและตัวบ่งชี้
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ ที่เป็นวิธีกำรเรียนกำรสอนหลักของประเทศไทย 
   ไวส์ (ฉัตรชนิกำนต์ บรรลุ. 2554: 14; อ้ำงอิงจำก Weiss. 1974) ได้แบ่งประเภท
ของกำรสนับสนุนทำงสังคมไว้เป็น 6 ด้ำน คือ 
    1. กำรให้ควำมรักใครผูกพัน (Attachment) ส่งผลต่ออำรมณ์โดยส่วนรวม
คือท ำให้บุคคลมีควำมรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและอบอุ่น ช่วยไม่ให้เกิดควำมรู้สึกโดดเด่ียว 
    2. ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ท ำให้บุคคลรู้สึกมีเป้ำหมำย มีควำม
เป็นเจ้ำของและได้รับกำรยอมรับว่ำตนมีคุณค่ำต่อกลุ่ม ถ้ำบุคคลขำดกำรสนับสนุนทำงสังคมในด้ำน
นี้จะท ำให้บุคคลรู้สึกว่ำถูกแยกจำกสังคม 
    3. กำรให้โอกำสที่จะเลี้ยงอุ้มชู เป็นกำรสนับสนุนที่ผู้ใหญ่มีควำมรับผิดชอบ
ต่อควำมเจริญเติบโตของผู้น้อย แล้วท ำให้ตนเองเกิดควำมรู้สึกว่ำเป็นที่ต้องกำรของบุคคลอ่ืน และ
พึ่งพำผู้อ่ืนได้ ถ้ำหำกไม่ได้ท ำหน้ำที่นี้จะเกิดควำมคับข้องใจ ชีวิตนี้ไม่สมบูรณ์และไร้จุดหมำย 
    4. กำรให้ควำมรู้สึกมีคุณค่ำ เป็นกำรได้รับกำรยอมรับในองค์กรหรือเพื่อน
ร่วมงำน เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่สำมำรถแสดงบทบำททำงสังคม ถ้ำไม่ได้รับกำรยอมรับจะท ำให้
ควำมเชื่อมั่นหรือควำมรู้สึกมีคุณค่ำในตนเองลดลง 
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    5. กำรให้ควำมรู้สึกว่ำบุคคลพ่ึงพำได้ บุคคลคำดหวังจะได้รับกำรช่วยเหลือ
อย่ำงต่อเนื่องถ้ำไม่ได้รับจะรู้สึกว่ำตนถูกทอดทิ้ง 
    6. กำรได้รับควำมช่วยเหลือ เป็นกำรได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนค ำชี้แนะ 
หรือกำรได้รับก ำลังใจ เพื่อสำมำรถน ำไปแก้ปัญหำได้  
   เฮำส์ (ดวงฤทัย สุคนธปฏิภำค. 2548: 31; อ้ำงอิงจำก House. 1981) กล่ำวว่ำ 
ประเภทของกำรสนับสนุนทำงสังคม ประกอบด้วย 
    1. กำรสนับสนุนทำงด้ำนอำรมณ์ (Emotional Support) เป็นกำรสนับสนุน
ให้ได้รับควำมรัก ควำมเข้ำใจ ควำมผูกพัน ควำมจริงใจ กำรเอำใจใส่และมีควำมรู้สึกเห็นอกเห็นใจ 
ควำมรู้สึกมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกำรแสดงออกถึงควำมรู้สึกของผู้ให้กำรสนับสนุน 
    2. กำรสนับสนุนด้ำนกำรประเมินค่ำ (Appraisal Support) เป็นกำรให้ข้อมูล
เพื่อน ำไปใช้ในกำรประเมินตนเองและกำรเรียนรู้ตนเอง ซึ่งจะท ำให้เกิดประโยชน์ในกำรยืนยันหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นให้เกิดควำมมั่นใจในกำรอยู่ร่วมสังคมกับบุคคลอ่ืนๆ ได้แก่ กำร
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรยอมรับ กำรชมเชยจำกแหล่งให้กำรสนับสนุน 
    3. กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (Information Support) เป็นกำรให้ต ำ
แนะน ำข้อเสนอแนะ ที่เป็นข้อเท็จจริงจำกแหล่งสนับสนุนทำงสังคมอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำร ซึ่งบ่งบอกถึงทิศทำงและกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำที่เผชิญอยู่
ได้ 
    4. กำรสนับสนุนทำงด้ำนทรัพยำกร (Instrumental Support) เป็นกำร
ช่วยเหลือโดยตรงต่อควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำรของวัยรุ่น ได้แก่กำรสนับสนุนเงินทอง เวลำ 
แรงงำน 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ (2541: 3 – 4) ได้ก ำหนดตัวบ่งชี้กำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคญัไว้ โดยส่วนของตัวบ่งชี้กำรสอนของครูมีดังนี้ 
    1. ครูเตรียมกำรสอนทั้งเนื้อหำและวิธีกำร 
    2. ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยำกำศที่ปลุกเร้ำจูงใจและเสริมแรงให้นักเรียน
เกิดกำรเรียนรู ้
    3. ครูเอำใจใส่นักเรียนเป็นรำยบุคคลและแสดงควำมเมตตำต่อนักเรียน
อย่ำงทั่วถึง 
    4. ครูจัดกิจกรรมและสถำนกำรณใ์หน้ักเรียนได้แสดงออกและคิดอย่ำง
สร้ำงสรรค ์
    5. ครูส่งเสริมใหน้ักเรียนฝึกคิด  ฝึกท ำและฝึกปรับปรุงตนเอง 
    6. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกลุ่ม  พร้อมทั้งสงัเกตส่วนดี
และปรับปรุงส่วนด้อยของนักเรียน 
    7. ครูใชส้ื่อกำรสอนกำรฝึกกำรคิด  กำรแก้ปัญหำและกำรค้นพบควำมรู้ 
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    8. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทีห่ลำกหลำยและเชื่อมโยงประสบกำรณ์กับชีวิตจรงิ 
    9. ครูฝึกฝนกิริยำมำรยำทและวินัยตำมวิถีวัฒนธรรมไทย 
    10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนำกำรของนักเรียนอย่ำงตอ่เนื่อง 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรสนับสนุนจำกคร ูมีจุดมุง่หมำยเพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนำกำรที่ดี เติบโตข้ึนไปเป็นผูใ้หญ่ทีส่มบูรณ์และมีประสิทธิภำพนั้น นอกเหนือจำกทำงกำรสอน
แล้วยังมีหลำยด้ำน เช่นกำรให้ควำมรักควำมผูกพัน กำรให้ควำมรูส้ึกมีคุณค่ำ รวมทั้งกำรสนับสนุน
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร โดยกำรสนับสนนุจำกครูนีไ้ม่ได้มีเพียงแต่กำรสอนห้องเรียนเท่ำนั้น แต่รวมไปถึง
กำรฝึกให้นักเรียนมนีิสัยอันพึงประสงคต์่อกำรเรียน กำรจัดสภำพแวดล้อมให้เหมำะส ำหรับกำร
เรียนรู้ และกำรเตรียมกำรสอน เป็นต้น 
 
  2.3.3 ควำมส ำคญัของกำรสนับสนุนจำกครู 
   เนื่องจำกไม่มผีู้ใดกล่ำวถงึควำมส ำคัญของกำรสนับสนุนจำกครู ดังนั้นในกำรวิจัย
ครั้งนี้ จะศึกษำควำมส ำคัญของกำรสนับสนนุจำกครู ผ่ำนควำมส ำคัญของกำรสนับสนุนทำงสังคม 
   เฮำส์ (มัจฉรีย์ วงศ์ใหญ;่ และคณะ. 2552: 22-23; อ้ำงอิงจำก House. 1981) 
กล่ำวว่ำกำรสนับสนุนทำงสังคมสำมำรถช่วยส่งเสริมหรือต่อต้ำนผล ซึง่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพได้
ดังนี ้
    1. กำรสนับสนนุทำงสังคมสำมำรถเพิ่มสุขภำวะที่ดีได้โดยตรง เพรำะมี
ควำมส ำคัญต่อควำมต้องกำรของมนุษย์ในด้ำนอำรมณ์ เครื่องมือในกำรช่วยเหลือ ข้อมูลข่ำวสำร 
และกำรประเมินโดยเฉพำะในระหว่ำงช่วงที่เปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ ให้ผลทำงบวกในกำรสนับสนุน
ด้ำนสุขภำพหรือชดเชยผลของกำรเปลี่ยนแปลงในทำงลบได้ 
    2. กำรสนับสนนุทำงสังคมสำมำรถช่วยลดละรับของกำรปรับตัวที่ไม่ดไีด้
หลำยวิธี ดังนั้นจงึเป็นกำรพัฒนำสุขภำพได้โดยตรง เชน่ ลดควำมตึงเครียดระหว่ำงบุคคล ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมควำมพอใจและประเมินตนเองและสิง่แวดล้อมได้ถูกต้อง 
    3. กำรสนับสนนุทำงสังคมสำมำรถป้องกนัผลร้ำยจำกภำวะวิกฤต และกำร
เปลี่ยนแปลง และช่วงในกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรปรับตัวในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงของชีวิต 
   เพนเดอร์ (ภักวิภำ ศักด์ิศรี. 2547: 28; อ้ำงอิงจำก Pender. 1996) ได้สรุป
ควำมส ำคัญของกำรสนับสนุนทำงสงัคมว่ำมีดังนี้ 
    1. ช่วยส่งเสริมกำรเจรญิเติบโตของร่ำงกำย และจติใจโดยกำรเพิ่มคุณค่ำ
ของตนเองท ำให้มีอำรมณ์มั่นคง และเกิดควำมผำสุกในชวิีต 
    2. ลดควำมเครียดของเหตุกำรณท์ี่เกิดข้ึนในชีวิต 
    3. ช่วยรับรองยืนยันว่ำ กำรกระท ำนั้นจะท ำให้บุคคลมสี่วนร่วมและเป็นที่
ต้องกำรของสงัคม 
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    4. เป็นกันชนหรือเกรำะรองรับเหตุกำรณ์ที่เป็นภำวะวิกฤติในชีวิต เช่นลด
เหตุกำรณ์ทีต่ึงเครียด โดยจะมผีลต่อกำรแปรเหตุกำรณ์และกำรตอบสนองต่ออำรมณ์ ท ำให้บุคคล
สำมำรถปรับตัวได้ดี นอกจำกนี้ยังช่วยลดกำรเจ็บป่วยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรสนับสนุนจำกครสู่งผลทำงบวกกับนักเรียน คือจะ
ช่วยให้นักเรียนสำมำรถเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ที่สมบูรณ์ มคีวำมแข็งแรงทั้งกำยและใจ สำมำรถ
ปรับตัวได้ดีในช่วงที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหรือเกิดวิกฤตใินชีวิต มีอำรมณ์มั่นคง ลดกำรเจ็บป่วยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถประเมินตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง และมีควำมสุขในชีวิต 
สำมำรถชดเชยผลของกำรเปลี่ยนแปลงในทำงลบได้ 
 
  2.3.4 กำรวัดกำรสนับสนุนจำกคร ู
   2.3.4.1 แนวคิดเก่ียวกับกำรวดักำรสนับสนุน 
    เนื่องจำกไม่มผีู้ใดกล่ำวถงึแนวคิดเกี่ยวกับกำรวัดกำรสนบัสนุนจำกครู 
ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งนี ้จะศึกษำควำมส ำคัญของกำรสนบัสนุนจำกครู ผ่ำนแนวคิดเกี่ยวกับกำรวัด
กำรสนับสนนุทำงสังคม 
    แบรนด์ และไวเนริ์ท (สุภำพ ป่ินทอง. 2549: 29; อ้ำงอิงจำก Brandt. 
1981) ได้สร้ำงเครื่องมือชื่อ Personal Resource Questionnaire (PQR) ตำมแนวคิดของไวส์ 
(Weiss. 1974) ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นแหล่งประโยชนส์่วนบุคคล ระบุ
สถำนกำรณ์ที่บุคคลต้องกำรควำมช่วยเหลือ แหลง่บุคคลที่สำมำรถขอควำมช่วยเหลือได้และควำม
พึงพอใจทีไ่ด้รับจำกกำรช่วยเหลือ ส่วนที่ 2 เป็นแรงสนับสนุนทำงสงัคมซึง่แบ่งออกเป็น 5 ด้ำน คือ
ด้ำนควำมรักใคร่ผูกพัน ควำมมีคุณค่ำในตนเอง กำรมโีอกำสเอ้ือประโยชนต์่อผู้อ่ืน กำรรับรู้ว่ำเป็น
ส่วนหนึง่ของสงัคม และกำรได้รับควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ ค ำถำมจะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ 
(Rating Scale) 7 ระดับ ซึ่งมีข้อควำมทั้งทำงบวกและทำงลบ 
    เวธธิงตัน และเคสเลอร์ (เสำวลักษณ์ แย้มตรี. 2532: 18; อ้ำงอิงจำก 
Wethington; & Kessler. 1986) กล่ำวว่ำ คะแนนกำรวัดแรงสนับสนุนทำงสงัคมมีควำมน่ำเชื่อถือ
มำกน้อยเพียงใดกับกำรศึกษำเรื่องใดกต็ำมที่ระบุสถำนกำรณ์ที่ต้องกำรศึกษำ ระบุแหลง่ของกำรให้
แรงสนับสนุนทำงสงัคม เช่น บิดำ มำรดำ สำมี ภรรยำ หรือเพื่อน และระบุประเภทของแรงสนับสนุน
ทำงสงัคมทีต่้องกำรศึกษำ 
    จำคอบสัน (เสำวลักษณ์ แย้มตรี. 2532: 18; อ้ำงอิงจำก Jacobson. 1986) 
กล่ำวว่ำกำรประเมินแรงสนับสนุนทำงสงัคม ควรประกอบไปด้วย กำรระบุสถำนกำรณ์ทีต่้องกำร
ศึกษำ ระยะเวลำทีใ่ห้แรงสนับสนุน กำรคัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้ให้กำรสนับสนุนและควรค ำนึงถึง
สัมพันธภำพระหว่ำงบุคคลด้วย 
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   2.3.4.2 แนวทำงกำรวัดกำรสนับสนุนจำกคร ู
    ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวทำงกำรสนับสนุนจำกครูในกำรเรียน
จำกกำรวิจัย ดังนี้ 
    ดวงฤทัย สุคนธปฏิภำค (2548: 37-38) ได้ศึกษำกำรรับรู้กำรสนับสนุนจำก
ครอบครัว เพื่อน และครู พฤติกรรมป้องกันกำรดืม่เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมกำรดื่ม
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ได้สร้ำงแบบสอบถำมกำรรับรู้กำรสนับสนนุจำกครู ตำม
แนวคิดกำรสนับสนนุทำงสังคมของเฮำส์ (House. 1981) จ ำนวน 28 ข้อ ประกอบไปด้วยกำร
สนับสนนุด้ำนอำรมณ์ กำรสนับสนุนด้ำนกำรประเมนิคุณค่ำ กำรสนับสนนุด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และ
กำรสนับสนนุด้ำนทรัพยำกร เป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 3 ระดับ ได้แก่ มำก ปำน
กลำง และน้อย เพื่อใช้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1-3 จำกโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน 3 
โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 430 คน 
    จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรวัดกำรสนับสนนุจำกครู สำมำรถวัดได้จำก
กำรใช้แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำมแนวคิดของกำรสนับสนุนทำง
สังคม โดยระบุระบุสถำนกำรณ์ทีต่้องกำรศึกษำที่เกี่ยวกบักำรเรียนกำรสอน และแหล่งของกำร
สนับสนนุคือครูอย่ำงชัดเจน 
 
  2.3.5 กำรสนับสนุนจำกครูกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร
และพฤติกรรมต้ังใจเรียน 
   อิทธิพลของกำรสนับสนุนจำกครตู่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
ถูกยืนยันจำกผลกำรวิจัยของดอร์แมน (Dorman. 2001: 243-257) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สภำพแวดล้อมในห้องเรียนและกำรรับรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร กับนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษำในประเทศออสเตรเลีย ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2, 4 และ 6 ซึ่งพบว่ำสนับสนุนจำกครูมี
อิทธิพลทำงลบต่อกำรรับรูค้วำมสำมำรถทำงวิชำกำรของนักเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิที่
ระดับ .01 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ -.14 ส่วนอิทธิพลของกำรสนับสนุนจำกครตู่อกำรตัง้ใจเรียน 
ถูกยืนยันจำกผลกำรวิจัยของอุทัยวรรณ ปัญญำวัน (2553: 115) และทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนำ 
(2552: 170) ที่ท ำกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตัง้ใจเรียนคณติศำสตร์ของนักเรียนระดับ
ช่วงชั้นที ่3 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 กับนักเรียนช่วงชัน้ที่ 3 ใน
โรงเรียนที่สงักัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2553 
และปัจจัยที่สง่ผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดส ำนัก
บริหำรงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศึกษำเอกชน จังหวัดนครปฐม ซึ่งพบว่ำสัมพนัธภำพระหว่ำง
นักเรียนกับครูคณติศำสตร ์และบรรยำกำศในกำรเรียน มีอิทธิพลทำงบวกต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน
อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .087 และ .346 ตำมล ำดับ 
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 2.4 กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
  2.4.1ควำมหมำยของกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
   เนื่องจำกมีผู้ทีใ่หค้วำมหมำยที่ใกล้เคียงกับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองน้อยมำก 
ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งนี ้จะศึกษำควำมหมำยของกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง ผ่ำนควำมหมำยของ
กำรสนับสนนุทำงสังคม ร่วมด้วย 
   ไวส์ (ฉตัรชนิกำนต์ บรรลุ. 2554: 13; อ้ำงอิงจำก Weiss. 1974: 17-18) กล่ำวว่ำ 
กำรสนับสนนุทำงสังคม หมำยถงึ ควำมรูส้ึกอ่ิมเอมใจหรอืพอใจต่อควำมต้องกำร ซึง่เกิดจำก
สัมพันธภำพของบุคคลในสงัคม 
   เฮำส์ (ประภำเพ็ญ สุวรรณและสวิง สุวรรณ. 2536: 177; อ้ำงอิงจำก House. 
1981) กล่ำวว่ำ กำรสนับสนุนทำงสังคม หมำยถงึ ปฏิพันระหว่ำงบุคคล ซึง่ประกอบด้วย ควำมรัก 
ควำมห่วงใยควำมไว้วำงใจ ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน สิ่งของ แรงงำน เวลำ กำรให้ข้อมูลข้ำวสำร 
ตลอดจนกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลตนเองในสงัคม 
   รำชบัณฑติยสถำน พ.ศ. 2542 (2546: 1120) ก ำหนดว่ำ สนับสนุน หมำยถึง 
ส่งเสริม ช่วยเหลือ อุปกำระ เช่น กำรสนับสนุนอุปกรณ์กำรศึกษำ กำรสนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ 
   พรพรรณ สีละมนตรี (2546: 10) กล่ำวว่ำ กำรส่งเสริมกำรเรียนของผู้ปกครอง 
หมำยถึงกำรสนับสนุนของผู้ปกครองให้นักเรียนได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรเรียน 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง หมำยถึงหน้ำทีห่รือสิ่งที่
ผู้ปกครองต้องท ำเพื่อช่วยเหลือ อุปกำระนักเรียน เช่น เงนิ สิ่งของ เวลำ กำรให้ข้อมูลข้ำวสำร เพื่อ
กำรส่งเสริมทำงกำรศึกษำให้แก่นักเรียน รวมทัง้กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงผู้ปกครองกับ
นักเรียน โดยกำรให้ควำมรัก ควำมห่วงใยควำมไว้วำงใจ ท ำให้นักเรียนเกิดควำมรู้สึกอ่ิมเอมใจหรือ
พอใจต่อควำมต้องกำร 
 
  2.4.2 ประเภทของกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
   เนื่องจำกไม่มผีู้ใดกล่ำวถงึประเภทของกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง ดังนั้นในกำร
วิจัยครั้งนี้ จะศึกษำประเภทของกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง ผ่ำนประเภทของกำรสนับสนุนทำง
สังคม บทบำทหน้ำที่ของผู้ปกครอง และข้ันตอนที่บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองจะช่วยให้นักเรียนเรียน
ดีข้ึนได้ ร่วมด้วย 
   ไวส์ (ฉตัรชนิกำนต์ บรรล.ุ 2554: 14; อ้ำงอิงจำก Weiss. 1974) ได้แบ่งประเภท
ของกำรสนับสนนุทำงสังคมไว้เป็น 6 ด้ำน คือ 
    1. กำรให้ควำมรักใครผูกพัน (Attachment) ส่งผลต่ออำรมณ์โดยส่วนรวม
คือท ำให้บุคคลมีควำมรูส้ึกมั่นคงปลอดภัยและอบอุ่น ช่วยไม่ให้เกิดควำมรู้สึกโดดเด่ียว 
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    2. ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ท ำให้บุคคลรูส้ึกมีเป้ำหมำย มีควำม
เป็นเจ้ำของและได้รับกำรยอมรับว่ำตนมีคณุค่ำต่อกลุ่ม ถ้ำบุคคลขำดกำรสนับสนนุทำงสังคมในด้ำน
นี้จะท ำให้บุคคลรูส้ึกว่ำถูกแยกจำกสงัคม 
    3. กำรให้โอกำสที่จะเลี้ยงอุ้มชู เป็นกำรสนับสนุนทีผู่้ใหญม่ีควำมรับผิดชอบ
ต่อควำมเจริญเติบโตของผู้น้อย แล้วท ำใหต้นเองเกิดควำมรู้สึกว่ำเป็นที่ต้องกำรของบุคคลอ่ืน และ
พึ่งพำผู้อ่ืนได้ ถ้ำหำกไม่ได้ท ำหน้ำที่นี้จะเกิดควำมคับข้องใจ ชีวิตนีไ้มส่มบูรณ์และไร้จุดหมำย 
    4. กำรให้ควำมรู้สึกมีคุณค่ำ เป็นกำรได้รับกำรยอมรับในองค์กรหรือเพื่อน
ร่วมงำน เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมทีส่ำมำรถแสดงบทบำททำงสังคม ถ้ำไม่ได้รับกำรยอมรับจะท ำให้
ควำมเชื่อมั่นหรือควำมรู้สึกมีคณุค่ำในตนเองลดลง 
    5. กำรให้ควำมรู้สึกว่ำบุคคลพ่ึงพำได้ บุคคลคำดหวังจะได้รับกำรช่วยเหลือ
อย่ำงต่อเนื่องถ้ำไมไ่ด้รับจะรู้สึกว่ำตนถูกทอดทิ้ง 
    6. กำรได้รับควำมช่วยเหลือ เป็นกำรได้รับควำมช่วยเหลอืด้ำนค ำชี้แนะ 
หรือกำรได้รับก ำลังใจ เพื่อสำมำรถน ำไปแก้ปัญหำได้ 
   เฮำส์ (ดวงฤทัย สุคนธปฏิภำค. 2548: 31; อ้ำงอิงจำก House. 1981) กล่ำวว่ำ 
ประเภทของกำรสนับสนุนทำงสงัคม ประกอบด้วย 
    1. กำรสนับสนนุทำงด้ำนอำรมณ ์(Emotional Support) เป็นกำรสนับสนนุ
ใหไ้ด้รับควำมรัก ควำมเข้ำใจ ควำมผูกพัน ควำมจริงใจ กำรเอำใจใส่และมีควำมรู้สึกเห็นอกเหน็ใจ 
ควำมรู้สึกมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกำรแสดงออกถงึควำมรู้สึกของผู้ให้กำรสนับสนุน 
    2. กำรสนับสนนุด้ำนกำรประเมินค่ำ (Appraisal Support) เป็นกำรให้ข้อมูล
เพื่อน ำไปใชใ้นกำรประเมนิตนเองและกำรเรียนรูต้นเอง ซึ่งจะท ำให้เกิดประโยชน์ในกำรยืนยันหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นให้เกิดควำมมั่นใจในกำรอยู่ร่วมสังคมกับบุคคลอ่ืนๆ ได้แก่ กำร
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรยอมรับ กำรชมเชยจำกแหล่งให้กำรสนับสนุน 
    3. กำรสนับสนนุด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (Information Support) เป็นกำรให้
ค ำแนะน ำข้อเสนอแนะ ที่เป็นข้อเท็จจรงิจำกแหลง่สนับสนุนทำงสังคมอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำร ซึ่งบ่งบอกถึงทิศทำงและกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรทีส่ำมำรถน ำไปใชใ้นกำรแก้ปัญหำที่เผชิญอยู่
ได้ 
    4. กำรสนับสนนุทำงด้ำนทรัพยำกร (Instrumental Support) เป็นกำร
ช่วยเหลือโดยตรงต่อควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำรของวัยรุ่น ได้แก่กำรสนับสนุนเงินทอง เวลำ 
แรงงำน 
   (Kaplan. 1992: 123) กล่ำวถึง บทบำทของพ่อแม่ ผู้ปกครองต่อโรงเรียนว่ำพ่อแม่
และผู้ปกครองต้องคอยดูกำรไปโรงเรียนของลูกอย่ำงสม่ ำเสมอ ส่งเสริมให้ลูกมีควำมประพฤตทิี่พึง
ประสงคใ์นโรงเรียน ตรวจสอบว่ำกำรบ้ำนนั้นเสรจ็หรือไม่ และมีกำรติดต่อกับทำงโรงเรียนเพ่ือจะได้
ทรำบถึงควำมเป็นไปของตัวลูก 
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   บุญเย่ียม จิตรดอน (2532: 365-367) กล่ำวถึงบทบำทหน้ำที่ของผู้ปกครองไว้ดังนี้ 
    1. เตรียมเด็กให้พร้อมเพื่อไปโรงเรียน ทัง้ด้ำนหัดเด็กใหช้่วยตนเองได้ หัด
เล่นกับเพื่อน ฝึกสุขนิสัยที่ด ีสง่เสรมิให้เด็กอยำกไปโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้ไม่เป็นห่วง เด็ก
ก็ไปโรงเรียนด้วยควำมสบำยใจช่วยผ่อนภำระให้ครู ครูกจ็ะสอนเด็กได้เต็มที่ขึ้น 
    2. พัฒนำควำมพร้อมในกำรเรียนรู ้พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้กำรสนับสนุน
และคอยกระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นของเด็ก เช่น แนะน ำประโยชนท์ี่ได้จำกหนังสือ หัดใหส้ังเกต 
ตั้งค ำถำมใหเ้ด็กคิดเพื่อฝึกใหใ้ช้สมอง จัดหำเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ ฝึกให้
เด็กมีควำมรับผิดชอบ 
    3. กำรพัฒนำด้ำนควำมคิด ควำมคิดของเด็กจะพัฒนำได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่
ผู้ปกครองให้โอกำสเด็กได้เหน็โลกรอบๆ ตัวเด็กได้กว้ำงขวำง ให้เด็กได้มีประสบกำรณ์มำกๆ ปล่อย
ให้เด็กได้ใชเ้ครื่องมือต่ำงๆ ส่งเสรมิให้เด็กมีประสบกำรณ์มำกข้ึน สง่เสริมให้เด็กตัง้ค ำถำม ส่งเสริม
ให้เด็กแสดงควำมสำมำรถ ฯลฯ 
    4. ช่วยเด็กให้เรียนอย่ำงมีควำมสุข พ่อแมผู่้ปกครองควรช่วยเด็กที่บ้ำน 
ด้วยกำรรับฟังเมื่อลูกเล่ำเรื่องรำวที่เกี่ยวกับโรงเรียนให้ฟงั สนใจงำนที่ลูกน ำมำจำกโรงเรียน ยกย่อง
ชมเชยเมื่อเด็กประสบควำมส ำเร็จ สนับสนุนให้เด็กมีเจตคติที่ดตี่อโรงเรียน ฯลฯ 
    5. ให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียน ควำมร่วมมือกับโรงเรียนเป็นเรื่องส ำคัญ
อย่ำงย่ิง กำรฝึกนิสัยและกำรแก้ปัญหำต่ำงๆจะแก้เฉพำะทำงโรงเรียนทำงเดียวไม่ได้ กำรสอนของ
ครูจะด ำเนินไปได้ด้วยดีก็ต้องอำศัยผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกัน เพื่อนโยบำยของโรงเรียนและ
ผู้ปกครองเป็นไปในทศิทำงเดียวกัน มีวิธีปฏิบัติ ดงันี้ 
     5.1 มีกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ปกครองกับโรงเรียน และ ควรเป็น
กำรติดต่อสื่อสำร 2 ทำง คือ จำกบ้ำนสู่โรงเรียน และ จำกโรงเรียนสู่บ้ำน 
     5.2 พยำยำมให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียนตำมควำมสำมำรถ
เมื่อโรงเรียนร้องขอ 
     5.3 ไปร่วมประชุมเมื่อโรงเรียนเชิญ 
     5.4 ไปเย่ียมโรงเรียนเพ่ือได้เห็นควำมก้ำวหน้ำและกำรเคลื่อนไหว
ของโรงเรียน 
     5.5 ให้ค ำปรึกษำหำรือเมื่อโรงเรียนหรือครมูีปัญหำและขอให้
ช่วยเหลือ 
   สมโภชน ์เอ่ียมสุภำษติ (2528: 40-42) ได้เสนอข้ันตอนที่บิดำมำรดำหรือ
ผู้ปกครองจะช่วยให้นักเรียนเรียนดีข้ึนได้ ไว้ดังนี ้
    1. วิเครำะห์ปัญหำของนักเรียน โดยกำรพูดคุยกับนักเรียนเพื่อจะได้หำ
ข้อมูลดูว่ำนักเรียนมีควำมวิตกกังวล หรือมีปัญหำต่อกิจกรรมทีโ่รงเรียนหรือไม ่
    2. ไปพบครู เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหำ 
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    3. จัดสิ่งแวดล้อมที่บ้ำน เชน่ กำรจัดสถำนทีท่ ำกำรบ้ำนให้กับนักเรียน 
    4. ช่วยจัดตำรำงเวลำโดยแบ่งออกเป็นชั่วโมงเลน่ กำรศกึษำส่วนตัวและ
กำรท ำกิจกรรมอ่ืนๆ 
    5. ให้รำงวัลเมื่อนักเรียนท ำได้ตำมเงื่อนไขทันท ี
    6. ทบทวนควำมรู้ที่นักเรียนได้เรียนมำทัง้วัน 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง มีจุดมุ่งหมำยเพื่อช่วย
สนับสนนุให้กำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนนั้นสำมำรถพัฒนำนักเรียนได้อย่ำงเตม็ที่ เช่นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับสถำนที่และทรัพยำกรส ำหรับให้นักเรียนเพื่อกำรเรียนรู้ กำรติดต่อประสำนงำน
กับโรงเรียน รวมไปถึงกำรเตรียมนักเรียนให้มีควำมพร้อมที่จะเรียนทั้งทำงร่ำงกำยและจติใจ เชน่
กำรให้ควำมรักควำมผูกพัน กำรให้ควำมรู้สึกมีคณุค่ำ รวมทั้งกำรสนับสนนุด้ำนข้อมูลข่ำวสำร รวม
ไปถึงกำรช่วยพัฒนำควำมสำมำรถของนักเรียน 
 
  2.4.3 ควำมส ำคญัของกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
   สุชำ จันทร์เอม และสุรำงค ์จันทร์เอม (2522: 49) กล่ำวว่ำ บุคคลในบ้ำนและตัว
ผู้เรียนเองเป็นสิ่งที่มีบทบำทส ำคญัในกำรท ำให้เด็กติดโรงเรียนหรือไม่อยำกมำโรงเรียน 
   นิดดำ หงษ์วิวัฒน์ (2528: 66) กล่ำวว่ำ พ่อแม่มีบทบำทอย่ำงมำกต่อกำรหนุนช่วย
ทั้งบทบำทในส่วนที่เกี่ยวกับลูกและส่วนที่เกี่ยวกับทำงโรงเรียน อันจะช่วยใหท้ั้งลูกและโรงเรียนของ
ลูกด ำเนินไปอย่ำงบรรลุเป้ำหมำยและมีประสทิธิภำพ  
   ถิรนันท์ อนวัช (2529: 102-103) ได้เสนอควำมเห็นว่ำกำรสนับสนนุของ
ผู้ปกครอง หรือบรรยำกำศในบ้ำนมสี่วนส ำคัญอย่ำงมำกต่อควำมส ำเร็จของนักเรียน กล่ำวได้ว่ำ 
บรรยำกำศในบ้ำนกับกำรสนับสนุนของผู้ปกครองมสี่วนช่วยนักเรียนในด้ำนกำรเรียนเป็นอย่ำงดีและ
เป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่สุด โดยได้เสนอแนะวิธีกำรปฏิบัติที่เกิดผลดีต่อกำรเรียนของนักเรียนดังนี้ 
    1. ช่วยจัดในด้ำนเวลำและสถำนที่ ใหม้ีเวลำประจ ำส ำหรบักำรอ่ำนทั้งใน
เนื้อหำวิชำโดยตรงและจำกหนังสืออ่ืนๆผู้ปกครองต้องจดัให้นักเรียนท ำกำรบ้ำนเองจรงิ ๆ อย่ำท ำให้
นักเรียนโดยเด็ดขำด แตใ่ห้เขำสะดวกใจทีจ่ะถำมและดูให้เมื่อเขำท ำเสร็จแล้ว 
    2. ช่วยสอนทักษะพืน้ฐำนให้แก่นักเรียน เชน่ ช่วยสอนค ำศัพท์หรือดูแลกำร
อ่ำนหนังสือนอกเวลำของนักเรียนแล้วแจง้ครูประจ ำชั้นว่ำนักเรียนอ่ำนจบแล้วในลักษณะใด มีกำร
เอำใจใสห่รือชอบเรื่องที่อ่ำนหรือไม ่
    3. ส ำรวจกำรสอนของทำงโรงเรียนซึ่งทำงโรงเรียนย้ ำถึงควำมร่วมมือของ
ผู้ปกครองที่จะช่วยให้ดีย่ิงข้ึนส ำหรับนักเรียนแต่ละคน ผูป้กครองควรสอบถำมถงึกำรเรียนกำรสอน
ของทำงโรงเรียน เพื่อที่จะจับได้ว่ำควรจะเรียนรู้อะไรได้บ้ำง 
    4. ส่งเสริมกำรเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ ไม่ลดละ ไมใ่ชก่ำรคอยจี้ ให้
นักเรียนอ่ำนแต่แบบเรียน แต่หมำยถึง กำรส่งเสริมใหน้กัเรียนมีอุปนิสัยใฝ่เรียนรูโ้ดยวิธีต่ำง ๆ 
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   สุรำงค์ โค้วตระกูล (2553: 182) กล่ำวว่ำ ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีบทบำท
ส ำคัญมำกกับผลสัมฤทธิใ์นกำรเรียน ผู้ปกครองที่เอำใจใส่กำรท ำกำรบ้ำนและสนับสนนุกำรท ำ
กิจกรรมต่ำงๆของนักเรียนในโรงเรียน ฉะนั้นผู้ปกครองควรให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียน ดังนี ้ 
    1. ควรมำพบครูเพื่อรับทรำบควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนของนักเรียน 
    2. วำงแผนเกี่ยวกับกำรใช้เวลำของนักเรียนเวลำอยู่บ้ำน เช่น กำรใช้เวลำดู
โทรทศัน์ กำรเล่น กำรท ำกำรบ้ำน เพื่อช่วยใหน้ักเรียนใชเ้วลำที่อยู่ที่บ้ำนให้เป็นประโยชน์ 
    3. ช่วยดูว่ำนักเรียนจะต้องท ำกำรบ้ำนให้เสร็จ ในกรณีทีน่ักเรียนท ำไมไ่ด้
เพรำะไม่เข้ำใจก็จะช่วยอธิบำย หรือหำครูมำสอนพิเศษเพื่อนักเรียนจะได้ไม่เรียนล้ำหลังเพื่อนหรือ
ขำดควำมสนใจ 
    4. พ่อแม่ควรเห็นควำมส ำคัญของกำรท ำกำบ้ำน กำรให้เด็กช่วยท ำงำน
บ้ำนจนไม่มีเวลำท ำกำรบ้ำนจึงมีผลต่อตัวเด็กนักเรียนมำก 
    5. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรร่วมมือท ำกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองส่งผลทำงบวกกับนักเรียน 
ในเรื่องเจตคตติ่อโรงเรียนและกำรเรียนของนักเรียน รวมไปถึงกำรสร้ำงแรงจงูใจในกำรเรียนของ
นักเรียน เพิม่ผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียน และท ำให้กำรพัฒนำนักเรียนส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
  2.4.4 กำรวัดกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
   2.4.4.1 แนวคิดเก่ียวกับกำรวดักำรสนับสนุน 
    เนื่องจำกไม่มผีู้ใดกล่ำวถงึแนวคิดเกี่ยวกับกำรวัดกำรสนบัสนุนจำก
ผู้ปกครอง ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งนี ้จะศึกษำควำมส ำคัญของกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง ผ่ำนแนวคิด
เกี่ยวกับกำรวัดกำรสนับสนุนทำงสังคม 
    แบรนด์ และไวเนริ์ท (สุภำพ ป่ินทอง. 2549: 29; อ้ำงอิงจำก Brandt. 
1981) ได้สร้ำงเครื่องมือชื่อ Personal Resource Questionnaire (PQR) ตำมแนวคิดของไวส์ 
(Weiss. 1974) ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นแหล่งประโยชนส์่วนบุคคล ระบุ
สถำนกำรณ์ที่บุคคลต้องกำรควำมช่วยเหลือ แหลง่บุคคลที่สำมำรถขอควำมช่วยเหลือได้และควำม
พึงพอใจทีไ่ด้รับจำกกำรช่วยเหลือ ส่วนที่ 2 เป็นแรงสนับสนุนทำงสงัคมซึง่แบ่งออกเป็น 5 ด้ำน คือ
ด้ำนควำมรักใคร่ผูกพัน ควำมมีคุณค่ำในตนเอง กำรมโีอกำสเอ้ือประโยชนต์่อผู้อ่ืน กำรรับรู้ว่ำเป็น
ส่วนหนึง่ของสงัคม และกำรได้รับควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ ค ำถำมจะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ 
(Rating Scale) 7 ระดับ ซึ่งมีข้อควำมทั้งทำงบวกและทำงลบ 
    เวธธิงตัน และเคสเลอร์ (เสำวลักษณ์ แย้มตรี: 18; อ้ำงอิงจำก Wethington; 
& Kessler. 1986) กล่ำวว่ำ คะแนนกำรวัดแรงสนับสนุนทำงสงัคมมีควำมน่ำเชื่อถือมำกน้อยเพียงใด
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กับกำรศึกษำเรื่องใดกต็ำมทีร่ะบุสถำนกำรณท์ี่ต้องกำรศกึษำ ระบุแหล่งของกำรให้แรงสนับสนนุทำง
สังคม เช่น บิดำ มำรดำ สำมี ภรรยำ หรือเพื่อน และระบุประเภทของแรงสนับสนุนทำงสังคมที่
ต้องกำรศึกษำ 
    จำคอบสัน (เสำวลักษณ์ แย้มตรี: 18; อ้ำงอิงจำก Jacobson. 1986) กล่ำว
ว่ำกำรประเมิณแรงสนับสนุนทำงสังคม ควรประกอบไปด้วย กำรระบุสถำนกำรณ์ทีต่้องกำรศึกษำ 
ระยะเวลำที่ให้แรงสนับสนุน กำรคัดเลือกบุคคลที่เป็นผูใ้ห้กำรสนับสนุนและควรค ำนึงถึงสัมพันธภำพ
ระหว่ำงบุคคลด้วย 
 
   2.4.4.2 แนวทำงกำรวัดกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
    ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวทำงกำรวัดกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง
จำกกำรวิจัย ดังนี้ 
    พรพรรณ สีละมนตรี (2546: 59) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่ององประกอบที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณติศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดกรมสำมัญศึกษำ 
จังหวัดมหำสำรคำม: กำรวิเครำะห์พหุระดับโดยใชโ้มเดลระดับลดหลั่นเชิงเส้น ได้สร้ำงแบบสอบถำม
สภำพแวดล้อมทำงบ้ำน ได้แก่ กำรสง่เสริมกำรเรียนรู้ของผู้ปกครองและควำมสัมพันธ์ภำยใน
ครอบครัว จ ำนวน 8 ข้อ เป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ เหน็ด้วยอย่ำง
ย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไมเ่ห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่ำงย่ิง เพื่อใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่3 
สังกัดกรมสำมัญศึกษำ จงัหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน 1,874 คน  
    ดวงฤทัย สุคนธปฏิภำค (2548: 37-38) ได้ศึกษำกำรรับรู้กำรสนับสนุนจำก
ครอบครัว เพื่อน และครู พฤติกรรมป้องกันกำรดืม่เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมกำรดื่ม
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ได้สร้ำงแบบสอบถำมกำรรับรู้กำรสนับสนนุจำก
ครอบครัว ตำมแนวคิดกำรสนับสนุนทำงสงัคมของเฮำส์ (House. 1981) จ ำนวน 23 ข้อ ประกอบไป
ด้วยกำรสนับสนุนด้ำนอำรมณ ์กำรสนับสนุนด้ำนกำรประเมินคุณค่ำ กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูล
ข่ำวสำร และกำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกร เป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 3 ระดับ 
ได้แก่ มำก ปำนกลำง และน้อย เพื่อใช้กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 1-3 จำกโรงเรียนสงักัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร จงัหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน 
3 โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 430 คน 
    จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรวัดกำรสนับสนนุจำกผู้ปกครอง สำมำรถวัด
ได้จำกกำรใช้แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำมแนวคิดของกำร
สนับสนนุทำงสังคม โดยระบุระบุสถำนกำรณท์ี่ต้องกำรศกึษำที่เกี่ยวกับเรื่องกำรเรียนของนักเรียน 
และแหล่งของกำรสนับสนุนคือผู้ปกครองอย่ำงชัดเจน 
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  2.4.5 กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำรและพฤติกรรมต้ังใจเรียน 
   อิทธิพลของกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ถูกยืนยันจำกผลกำรวิจัยของบัทเลอร์ บำนส,์ ชำโวส และ ซมิเมอร์แมน (Butler-Barnes, 
Chavous; & Zimmerman. 2011: 75-91) และแอนเดอสนั, วิเนตต์ และ วอจคิก (Anderson, 
Winett; & Wojcik. 2007: 304-312) ทีไ่ด้ศึกษำกำรเปิดรบัควำมรุนแรงและควำมเชื่อในแรงจูงใจ
ควำมส ำเร็จ: กำรกลั่นกรองบทบำทของปัจจัยทำงวัฒนธรรมทำงนเิวศวิทยำ และกำรก ำกับตนเอง 
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง ควำมคำดหวังผลสัมฤทธิ์ และกำรสนับสนุนทำงสังคม: ทฤษฎีองค์
ควำมรู้ทำงสังคมและพฤติกรรมกำรโภชนำกำร ซึ่งพบว่ำกำรสนับสนนุจำกแม่มีและกำรสนับสนุน
ทำงสงัคมของครอบครัว อิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองและกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคญัที่ระดับ .01 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .213 
และ .40 ตำมล ำดับ ส่วนอิทธิพลของกำรสนับสนุนจำกผูป้กครองต่อกำรตัง้ใจเรียน ถูกยืนยันจำก
ผลกำรวิจัยของสมใจ บุญดี (2552: 76) อุทัยวรรณ ปัญญำวัน (2553: 115) และทิพย์วรรณ สุขใจรุ่ง
วัฒนำ (2552: 170) ทีท่ ำกำรศึกษำรูปแบบควำมสัมพันธเ์ชิงสำเหตุของปัจจัยที่สง่ผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำคณติศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก  ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนคณติศำสตร์ของนักเรียนระดับชว่งชั้นที่ 3 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 กับนักเรียนช่วงชั้นที ่3 ในโรงเรียนทีส่ังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2553 และปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมกำร
เรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรศึกษำ
เอกชน จังหวัดนครปฐม ซึ่งพบว่ำควำมเอำใจใส่ของผู้ปกครอง กำรสนับสนุนทำงกำรเรียนจำก
ผู้ปกครอง และกำรสนับสนุนจำกครอบครัวมีอิทธิพลรวมต่อควำมตั้งใจเรียนอย่ำงมีนับส ำคัญทำง
สถติิที่ระดับ .01 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .69 และ มนีับส ำคัญทำงสถิตทิี่ระดับ .05 โดยมีค่ำ
ถดถอย (β) เท่ำกับ .064 และ .133 ตำมล ำดับ 
 
 2.5 ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
  2.5.1 ควำมหมำยของควำมวิตกกังวล 
   ออซุเบล (Ausubel. 1968: 401) กล่ำวว่ำ ควำมวิตกกังวล หมำยถงึ สภำวะของ
บุคคลที่สญูเสียกำรเหน็คุณค่ำในตัวเอง บุคคลจะตอบสนองต่อเหตุกำรณห์รือสถำนกำรต่ำงๆด้วย
ควำมกลัว เนื่องจำกรู้สึกว่ำเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นจะท ำใหสู้ญเสียคุณค่ำในตัวเอง 
   ฟรอยด์ (ประภำพร วิชญะไพบูลย์ 2551: 42; อ้ำงอิงจำก Freud.) กล่ำวว่ำ ควำม
วิตกกังวล หมำยถึง ประสบกำรณท์ี่ไมสุ่ขสบำยส่วนบุคคล มีลักษณะหวำดหว่ัน ตงึเครียดโดยไม่มี
สำเหตทุี่แน่ชัด เดี่ยวข้องกับกำรรับรู้ภำพพจน์ของตนเอง และกำรท ำงำนของจติใตส้ ำนึก 
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   เจริญ สมวงษ์ศิริ (2523: 1) กล่ำวว่ำ ควำมวิตกกังวล หมำยถึง สญัญำณอันตรำย
ของจิตใจที่เกิดข้ึน เมื่อบุคคลประสบภำวะคับขันหรือภำวะอันตรำยเป็นควำมรู้สึกไม่สบำยใจ รู้สึกว่ำ
จะมีสิง่เลวร้ำยหรืออันตรำยเกิดข้ึนโดยบอกสำเหตไุมไ่ด้ ซึ่งอำจมีควำมรู้สึกกลัวร่วมด้วย 
   กมลรัตน ์หล้ำสุวงษ ์(2528: 175) กล่ำวว่ำ ควำมวิตกกังวล หมำยถึง ควำมไม่
สบำยใจ ควำมกระวนกระวำยใจ ควำมหวำดหว่ันหรือควำมพรั่นพรึง ควำมวิตกกังวลมีลักษณะ
คล้ำยกบัควำมกลัว (Fear) ข้อแตกต่ำงมีอยู่ว่ำควำมวิตกกังวลมีต้นตอมำจำกภำยในจิตใจ (Intro 
Pychic) เป็นเรื่องส ำคัญ อำจหมำยถึงควำมหลัวที่กรุ่นอยู่ไม่รู้หำย ซึง่เกิดข้ึนพร้อมกับกำรคำดหมำย
ถึงกำรจะได้รับผลไม่ดีในอนำคตโดยไม่มีสำเหตุจำกภำยนอก 
   ประสำท อิศรปรีดำ (2531: 45) กล่ำวว่ำ ควำมวิตกกังวล หมำยถึง ควำมวุ่นวำย
ใจที่เกิดข้ึนจำกกำรคำดกำรณล์่วงหน้ำว่ำจะมสีิ่งใดเกิดข้ึนหรือมีภยันตรำยใดๆ เกิดข้ึนแกต่น 
   ลิขิต กำญจนำภรณ์ (2549: 119) กล่ำวว่ำ ควำมวิตกกังวล หมำยถึง ควำมกลัว
ต่อสิ่งที่ยังมำไม่ถงึ เป็นควำมกลัวที่มำจำกควำมคิดและจินตนำกำร ในขณะที่มีควำมวิตกกังวล จะมี
อำกำรทำงร่ำงกำยร่วมด้วย เช่น ตัวสัน่ เสียงสั่น มีควำมตึงเครียดของกล้ำมเนื้อ หรือมีอำกำรเกร็ง 
ในภำวะที่คนมีอำรมณ์วิตกกังวล คนจะมีควำมรูส้ึกสับสน ถูกคุกคำมสวัสดิภำพ 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำควำมวิตกกังวล หมำยถงึ ควำมกระวนกระวำยใจ 
ควำมวุ่นวำยใจ ไม่สบำยใจ หรือกำรคิด กำรจินตนำกำรที่เป็นสญัญำณอันตรำยของจิตใจที่เกิดจำก
ควำมกลัวถึงสิ่งที่ยังมำไม่ถงึ เกี่ยวกับสิ่งเลวร้ำยหรืออันตรำยที่ยังไม่เกิดข้ึน เป็นผลมำจำกกำร
ท ำงำนของจิตใต้ส ำนึก หรือประสบกำรณ์ทีไ่ม่ปำรถนำของบุคคล โดยบุคคลจะมคีวำมตึงเครียดทำง
จิต รูส้ึกสับสนและถูกคุกคำมสวัสดิภำพ สญูเสียกำรเห็นคุณค่ำในตัวเอง สง่ผลให้เกิดอำกำรทำง
ร่ำงกำยเช่น เกรง็ ตัวสั่น เสียงสัน่ โดยบุคคลจะตอบสนองต่อเหตุกำรณห์รือสถำนกำรต่ำงๆด้วย
ควำมกลัว 
 
  2.5.2 ประเภทของควำมวิตกกังวล 
   ฟรอยด์ (พงษเ์ทพ บุญเรือง. 2551: 8; อ้ำงอิงจำก Freud. 1959) ได้แบ่งควำม
วิตกกังวลออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 
    1. ควำมวิตกกังวลตำมควำมจริง (Reality Anxiety) เป็นควำมกลัวต่อควำม
เป็นจริง หรือควำมวิตกกังวลที่มีอันตรำยอันแท้จรงิในโลกภำยนอก ซึ่งเป็นควำมวิตกกังวลข้ัน
พื้นฐำน 
    2. ควำมวิตกกังวลแบบโรคประสำท (Meurotic Anxiety) เป็นควำมกลัวต่อ
ควำมรับผิดชอบ หรือควำมกลัวว่ำควำมคิดหรือกำรกระท ำบำงอย่ำงจะขัดกับหลักศีลธรรมที่บุคคล
ได้รับกำรอบรมสัง่สอนมำตั้งแต่เด็ก ควำมวิตกกังวลแบบนี้มีรำกฐำนมำจำกควำมเป็นจริง ทั้งนี้
เพรำะเด็กเคยถูกพ่อแม่ หรือผู้มีอ ำนำจลงโทษซึ่งเด็กท ำลงไปตำมแรกกระตุ้น 
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    3. ควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับหลักศีลธรรม (Moral Anxiety) เป็นควำมกังวล
ต่อควำมรับผิดชอบ หรือกลัวว่ำควำมคิดหรือกำรกระท ำบำงอย่ำงจะขัดกับหลักศีลธรรม ที่บุคคล
ได้รับกำรอบรมสัง่สอนมำตั้งแต่เด็ก ควำมกังวลแบบนี้มีรำกฐำนมำจำกควำมจริงเหมือนกน ทั้งนี้ 
บุคคลที่เคยถูกลงโทษเนื่องจำกฝ่ำฝนืศีลธรรม ดังนั้นจึงเกิดควำมกลัวว่ำจะถูกลงโทษอีก ถ้ำมสีิ่งที่
ท ำหรือคิดฝ่ำฝนืกฎเกณฑ์หรือหลักศีลธรรม 
   สไปล์เบอร์เกอร์ (รัชนก ทองน้ ำวน. 2549: 10; อ้ำงอิงจำก Spielberger. 1970: 3) 
ได้แบ่งควำมวิตกกังวลออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
    1. ควำมวิตกกังวลขณะเผชิญอยู่ (State Anxiety) คือ ควำมวิตกกังวลซึ่ง
เกิดข้ึนในเวลำที่มีเหตุกำรณ์นั้นๆ เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนชัว่ครำวเฉพำะในสถำนกำรณ์นั้นๆ คือควำม
ไม่สุขสบำยหว่ันวิตก กระวนกระวำย มีกำรแสดงออกชัดเจนระบบประสำทอัตโนมตัิถูกกระตุ้นให้
ท ำงำนผิดไปจำกเดิม ควำมรุนแรงและระยะเวลำที่เกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล และส่วนหนึง่
ข้ึนอยู่กับพื้นอุปนิสัยวิตกกังวลที่ประกอบอยู่ในบุคลิกภำพ 
    2. ควำมวิตกกังวลแฝง (Trait anxiety) เป็นควำมวิตกกังวล ซึ่งเป็น
ลักษณะคงที่ประจ ำตัวของบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของบุคลกิภำพซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม 
ประสบกำรณใ์นอดีต และควำมคิดควำมต้องกำรหรือควำมรู้สึกในปัจจุบัน 
   เจริญ สมวงษ์ศิริ (2523: 4) ได้แบ่งประเภทควำมวิตกกังวลออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี ้
    1. ควำมวิตกกังวลเฉพำะสถำนกำรณ์ (Situation Anxiety) เป็นควำมวิตก
กังวลในสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หนึง่ที่บุคคลนั้นประสบโดยกะทันหนั 
    2. ควำมวิตกกังวลที่หำสำเหตไุม่ได้ (Free-Floating Anxiety) เป็นควำม
วิตกกังวลที่เกิดข้ึนโดยไม่รูส้ำเหต ุ
    3. ควำมวิตกกังวลที่พบร่วม หรือเป็นผลมำจำกโรคอ่ืน เช่น โรคซึมเศร้ำ 
โรคจติเพท หรือโรคทำงกำยอ่ืนๆ 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำควำมวิตกกังวลมีทั้งประเภทที่เกิดข้ึนกับบุคคลที่ถือ
เป็นปกติเป็นควำมวิตกกังวลที่มีอันตรำยอันแท้จริง ควำมวิตกกังวลที่เป็นโรคประสำท และควำม
วิตกกังวลเกี่ยวกับหลักศีลธรรม ซึง่ควำมวิตกกังวลของบุคคลอำจพบเพียงในสถำนกำรที่เฉพำะ บำง
เวลำ เกิดข้ึนอย่ำงกะทันหัน เมื่อถูกกระตุ้น อำจเกิดข้ึนโดยไม่รู้สำเหตทุี่แน่ชัด หรือพบได้ตลอดซึ่ง
เป็นลักษณะคงที่ประจ ำตัวของบุคคล อันเป็นผลมำจำกพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ประสบกำรณใ์นอดีต 
ควำมคิดควำมต้องกำรหรือควำมรู้สึกในปัจจุบัน และกำรเจ็บป่วยด้วยโรคอ่ืน 
 
  2.5.3 สำเหตุของควำมวิตกกังวล 
   เอปสไตน ์(สำรีย์ นุ่มนวล. 2543: 19-20; อ้ำงอิงจำก Epstein. 1972: 219-337) 
ได้สรุปไว้ว่ำควำมวิตกกังวลมีสำเหตุมำจำกเงื่อนไข 3 ประเภท ดังนี ้
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    1. ควำมวิตกกังวลเกิดจำกสิ่งเร้ำเกินระดับ และสิ่งเร้ำดังกล่ำวเป็นกำรเร้ำ
ทำงกำยภำพ ซึ่งมีมำกเกินขีดควำมสำมำรถที่ร่ำงกำยจะรับไว้ได้ ปฏิกิริยำจอบสนองทีร่่ำงกำย
แสดงออกต่อกำรเร้ำนี้เป็นกำรตอบสนองทีถู่กวำงเงื่อนไขมำจำกควำมเจ็บปวดทำงกำยภำพ แล้ว
ก่อให้เกิดควำมกลัว และควำมวิตกกังวลข้ึน 
    2. ควำมวิตกกังวลเกิดจำกควำมไม่กลมกลืนกันของควำมคิด ซึ่งโดยปกติ
นั้นมนษุย์มีควำมต้องกำรโดยธรรมชำติที่จะจัดประสบกำรณ์ของตนให้สอดคล้องกับควำมคำดหวัง 
ระบบกำรสร้ำงควำมคำดหวังเป็นกระบวนกำรทำงปัญญำ และหำกควำมคำดหวังไมส่อดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงก็จะก่อให้เกิดสภำพกำรณ์ที่เป็นควำมกดดัน และน ำไปสู่ควำมวิตกกังวลได้ 
    3. ควำมวิตกกังวลเกิดจำกควำมไม่สำมำรถตอบสนองตอ่สิ่งเร้ำที่เกิดข้ึน 
ได้เนื่องด้วยเงื่อนไขต่ำงๆที่ปิดกั้นไว้ ได้แก่ ไม่รูต้้นตอของสิ่งเร้ำชัดเจน กำรตอบสนองต่อสิง่เร้ำนั้น
ต้องใช้เวลำรอคอยที่ยำวนำน มีควำมขัดแย้งกัน ระหว่ำงกำรตอบำรองที่ต้องเลือกหรือกำร
ตอบสนองทีค่วรจะเป็น ไม่อยู่ในวิสัยที่บุคคลจะจัดใหม้ีข้ึนได้ เงื่อนไขเหล่ำนี้ก่อให้เกิดควำมคับข้อง
ใจและน ำมำสู่ควำมวิตกกังวล 
   ลิขิต กำญจนำภรณ์ (2549: 120) กล่ำวว่ำ ควำมวิตกกังวลเกิดจำกควำมไม่พร้อม 
ควำมไม่มั่นใจในตัวเอง รวมทั้งกำรทีไ่ด้มีประสบกำรณท์ีไ่ม่ดีต่อสิ่งนั้นๆแล้วกังวลว่ำจะพบกับ
เหตุกำรณ์เช่นนั้นอีก เมื่อไรกต็ำมทีไ่ด้มีโอกำสเข้ำใกล้สถำนกำร ควำมวิตกกังวลก็จะเพิ่มข้ึน 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำควำมวิตกกังวล เกิดจำกควำมกดดันและควำมคับข้อง
ใจจำกกำรไมส่ำมำรถตอบสนองต่อสิง่เร้ำที่เกิดข้ึน เพรำะไม่รู้ว่ำจะตอบสนองอย่ำงไรหรือไมต่้องกำร
สอบสนองเพรำะไมส่อดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมไมก่ลมกลืนกันของกำรจัดประสบกำรณ์ของ
ตนใหส้อดคล้องกับควำมคำดหวัง และกำรมีประสบกำรณ์ที่ไม่ดีต่อสิง่นั้นๆ เชน่ควำมเจ็บปวดทำง
กำยภำพ ท ำให้เสมือนถูกวำงเงื่อนไขทำงลบ ท ำให้บุคคลไม่มั่นใจในตัวเอง และไม่พร้อมที่จะเผชิญ
กับสถำนกำรณน์ั้นๆ จนเกิดควำมกลัว เมื่อเข้ำใกล้สถำนกำร ควำมวิตกกังวลก็จะเพิ่มข้ึน 
 
  2.5.4 ผลของควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
   วิไลรัตน ์แสงสี (2543: 7-10) กล่ำวว่ำ ควำมวิตกกังวลที่เกิดข้ึน มีผลต่อตัวบุคคล
หลำยประกำร ได้แก่ ผลต่อจิตใจ อำรมณ์และกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีระวิทยำ รวมทัง้เกิดพฤติกรรม
กำรแสดงออกทั้งหลำย โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
    1. ผลต่อจติใจ ถ้ำบุคคลมีควำมวิตกกังวลในระดับอ่อน (mile anxiety) มีผล
ท ำให้บุคคลมจีิตใจทีต่ื่นตัวข้ึน ท่ำทำงกระฉับกระเฉงดี ว่องไว มีกำรรับรู้ดีข้ึน กำรจดจ ำมำกข้ึน 
สมำธิดีเพรำะประสำทสมัผสัทัง้ 5 เตรียมตัวเพื่อรับรู้ ถ้ำบุคคลมีระดับควำมวิตกกังวลปำนกลำงจะ
ตื่นตัวและกระฉับกระเฉงว่องไวมำกข้ึน จนดูเกือบจะลนลำนลุกลี้ลุกลน กำรรับรูถู้กจ ำกัดให้แคบลง 
อยู่ในขอบเขตของสิ่งกระตุน้ทีต่นก ำลังสนใจ ถ้ำมีควำมวิตกกังวลระดับรุนแรง บุคคลจะอยู่ไม่นิ่ง 
ท่ำทำงกระสับกระส่ำย ลุกลี้ลุกลน พูดมำกและเร็วข้ึน หรอือำจพูดไม่ออกเลย เสียงสั่นรัว กำรรับรู้



44 
 

แคบมำก แต่ถ้ำควำมวิตกกังวลรุนแรงมำกสุดขีด (panic) สภำพจิตใจของบุคคลนั้นจะอยู่ในภำวะ
ตกใจ ตืน่กลัวสุดขีด ท ำให้บุคคลมีพลงังำนมำกที่สุด ประสำทสัมผัสทั้ง 5 จะท ำหน้ำที่ได้ไม่เต็มที่ 
กำรรับรู้จะน้อยมำก ในภำวะนี้ต้องระวังบุคคลอำจแสดงควำมก้ำวร้ำวอย่ำงรุนแรงที่อำจเป็นอันตรำย
ต่อตนเองและบุคคลอ่ืนได้ 
    2. ผลต่ออำรมณ์ ควำมวิตกกังวลท ำให้บุคคลมีอำรมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ไวต่อสิ่งกระตุ้น อำรมณ์ที่เกิดข้ึนโดยอัตโนมตัไิด้แก่ อำรมณ์โกรธ ขุ่นเคือง หงุดหงิด โมโหง่ำย ใช้
กลไกป้องกันตัวเองมำกเกินไป และไม่เหมำะสม เชน่ กลำ่วโทษผู้อ่ืน (projection) กำรอ้ำงเหตผุล
เข้ำข้ำงตนเอง(rationalization) ปฏิเสธ (denial) ลงโทษตัวเอง (introjection) เป็นต้น เมื่ออำรมณ์
เปลี่ยนแปลงเร็วท ำให้ขำดสตใินกำรพิจรณำไตรต่รองสภำวะที่เกิดข้ึน ตำมควำมเป็นจรงิ ท ำให้กำร
ตัดสินใจผิดพลำด และถ้ำมีบุคคลหรือสภำพกำรณ์บำงอย่ำงเข้ำมำจู่โจมอย่ำงกะทันหันจะก่อให้เกิด
อันตรำยหรือผลเสียต่อบุคคลที่มีควำมวิตกกังวลนีไ้ด้ 
    3. ผลต่อกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว ควำมวิตกกังวลในระดับเล็กน้อยถึง
ปำนกลำง ถ้ำบุคคลนั้นมทีักษะอยู่แล้วเขำสำมำรถใช้ทักษะนั้นช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ เขำสำมำรถที่
จะสงัเกต พรรณำ วิเครำะห์หำควำมสมัพันธ์ของสองอย่ำง ตรวจสอบควำมคิดเห็นกับคนอ่ืนๆ 
ทดสอบดูและสำมำรถใช้ประสบกำรณ์เก่ำๆได้ ควำมวิตกกังวลในระดับรุนแรง ถงึแรงสุดขีด 
พฤติกรรมของเขำจะเป็นไปในรูปของกำรขจัดภำวะวิตกกังวล ซึ่งโดยมำกเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติที่
ไม่ต้องคิดก่อน 
     ถ้ำหำกเขียนเป็นรูปเสน้โค้งแสดงควำมสัมพันธ์ของภำวะวิตกกังวล 
และกำรเรียนรู้ก็จะได้ดังภำพประกอบ 5 

 

 
ภำพประกอบ 5 กรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับกำรเรยีนรู้และควำมวิตกกังวล 
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 ที่มำ: วิไลรัตน์ แสงสี. (2543). การศึกษาความวิตกกังวล และความเครียดของนักศึก 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพายัพ. หน้ำ 9. 
 
    4. ผลต่อพฤติกรรมกำรแสดงออกเมื่อเกิดควำมวิตกกังวลพฤติกรรมกำร
แสดงออกโดยมำกจะเป็นพฤติกรรมแบบอัตโนมัติที่เห็นบ่อยๆคือ หงุดหงิด โมโหง่ำย และโกรธ 
กล่ำวกันว่ำควำมโกรธนั้นเป็นอนุพันธ์ของควำมวิตกกังวล เป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยรองจำก 
หงุดหงิด โมโหง่ำย กำรบ่นจู้จี้ ไม่อดทน สนใจตนเองมำกก็เป็นกำรแสดงออกของภำวะวิตกกังวล
เหมือนกันเมื่อใดก็ตำมที่มีภำวะวิตกกังวลเกิดข้ึน บุคคลนั้นจะต้องมีกำรปรับและเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อลดหรือขจัดภำวะวิตกกังวลเสีย พฤติกรรมกำรแสดงออกนั้นเรำอำจจ ำแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่
คือ 
     Acting-Out Behavior พฤติกรรมที่เป็นกำรบ่งแสดงควำมรู้สึก
ภำยในออกมำอย่ำงเปิดเผย (Overt behavior) พฤติกรรมตอบโต้ภำวะวิตกกังวลเปิดเผยได้แก่ 
ควำมหงุดหงิด โมโหง่ำย โกรธ พูดจำชวนทะเลำะ ท่ำทำงกระสับกระส่ำย อยู่ไม่นิ่ง อีกพฤติกรรม
หนึ่งก็คือ แบบซ่อนเร้น (Covert behavior) ได้แก่ ควำมรู้สึกขุ่นเคือง รู้สึกไม่เป็นมิตร ที่เก็บซ่อนไว้
และแสดงออกในรูปอ่ืน เช่นพวกที่มีพฤติกรรมแบบโรคจิต โรคประสำททั้งหลำย 
     Somatizing กำรลดภำวะควำมวิตกกังวลโดยกำรเบนควำมสนใจ
ไปสู่อำกำรหรือ ควำมเจ็บป่วยทำงกำย ได้แก่พวกที่มีจิตสระระพำธ (Psychosomatic disorder) 
ทั้งหลำย 
     Freezing to the Spot ได้แก่ กำรชะงักงันอยู่ในภำวะที่ก่อให้เกิด
ควำมวิตกกังวลพฤติกรรมกำรแสดงออกได้แก่ กำรถอนตัวหนีจำกเหตุกำรณ์ (Withdrawal) เก็บกด
ควำมรู้สึกไว้ภำยใน และกลำยเป็นอำกำรเศร้ำ (depression) มีพฤติกรรมถดถอยไปสู่พัฒนำกำรใน
วัยต้นๆ (Regression) 
     Using the Anxiety in the Service of Learning มีพฤติกรรมใน
รูปแบบที่พยำยำมท ำควำมเข้ำใจถึงสำเหตุของควำมวิตกกังวล และท ำควำมเข้ำใจในวิธีกำรที่ตนเอง
ใช้เพื่อขจัดภำวะวิตกกังวล หำสำเหตุว่ำอะไรท ำให้คนอึดอัด ไม่สบำย เรียนรู้จำกประสบกำรณ์นี้  
เช่นเมื่อไม่ได้อ่ำนหนังสือและเข้ำสอบท ำให้เรำรู้สึกหวำดหว่ันไม่มั่นใจ รู้สึกอึดอัดไม่สบำยภำยหลัง
สอบ ในครั้งต่อมำบุคคลนั้นก็ไม่อยำกมีประสบกำรณ์อย่ำงนั้นอีก หำทำงป้องกันโดยกำรอ่ำนหนังสือ 
และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ 
   จำกข้อมูลข้ำงต้น พบว่ำควำมวิตกกังวลมีผลทำงลบต่อต่อจิตใจ อำรมณ์ กำร
แสดงออก กำรเรียนรู้และกำรปรับตัว รวมไปทั้งอำกำรเจ็บป่วยต่ำงๆ รวมทั้งเป็นเหตุให้เกิด
พฤติกรรมและอำรมณ์ที่ไม่เหมำะสม เช่น หงุดหงิด โมโหง่ำย ไม่อดทน ใช้กลไกป้องกันตัวเองมำก
เกินไป ไม่เหมำะสม  ขำดสติในกำรพิจรณำไตร่ตรองสภำวะที่เกิดข้ึน ตำมควำมเป็นจริง ท ำให้กำร
ตัดสินใจผิดพลำด ขีด พฤติกรรมของเขำจะเป็นไปในรูปของกำรขจัดภำวะวิตกกังวล และโดยมำก
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บุคคลจะแสดงพฤติกรรมอัตโนมัติที่ไม่ต้องคิดก่อนออกมำ เช่น กำรก้ำวร้ำวอย่ำงรุนแรงที่อำจเป็น
อันตรำยต่อตนเองและบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวำงในกำรพัฒนำคุณภำพของบุคคลอย่ำงมำก 
แต่ถ้ำบุคคลมีควำมวิตกกังวลในระดับอ่อน มีผลท ำให้บุคคลมีจิตใจทีต่ื่นตัวข้ึน ทำทำงกระฉับกระเฉง
ดี ว่องไว มีกำรรับรู้ดีข้ึน กำรจดจ ำมำกข้ึน สมำธิดี 
 
  2.5.5 กำรวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
   2.5.5.1 แนวคิดกำรวัดควำมวิตกกังวล 
    เอนเลอร์ และเอ็ดเวิร์ด (วิลำวัลย์ ภูอำรำม. 2553: 13; อ้ำงอิงจำก Endler; 
& Edward. 1982: 41) ได้แบ่งกำรวัดควำมวิตกกังวล ซึ่งสำมำรถวัดได้ 4 วิธี ดังนี้ 
     1. กำรวัดกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย โดยดูจำกอำกำรที่
แสดงออกทำงระบบประสำทอัตโนมัติ เช่น กำรวัดอัตรำกำรเต้นของหัวใจ อัตรำกำรหำยใจ ระดับ
ควำมดันโลหิต กำรหลั่งของน้ ำลำย กำรหลังฮอร์โมนจำกต่อมหมวดไต กำรตึงของกล้ำมเนื้อ ควำม
เกร็งของผิวหนัง กำรตรวจคลื่นสมอง 
     2. กำรวัดโดยกำรตอบแบบสอบถำมกำรรำยงำนตนเอง (Self-
Report Questionnaire) เป็นกำรประเมินควำมวิตกกังวลซึ่งเป็นควำมรู้สึกที่ตนเองรับรู้ได้ โดยกำร
ตอบแบบสอบถำมแล้วน ำมำประเมินควำมวิตกกังวลว่ำมีขนำดใด 
     3. กำรวัดโดยกำรใช้เทคนิคฉำยภำพ (Projective Techniques) 
เช่น แบบวัดของรอส์ชำร์ช (Rorschach) 
     4. กำรวัดโดยกำรสังเกตพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกซึ่งเป็น
ปฏิกริิยำที่สะท้อนจำกอำรมณ์ภำยในจิตใจ เช่น อำกำรกระสับกระส่ำยลุกลี้ลุกลน ถอนหำยใจ พูด
เร็ว หงุดหงิด ไม่มีสมำธิ นอนไม่หลับ ร้องไห้ เป็นต้น 
    ธงชัย เจริญทรัพย์มณี (2547: 122-123) กล่ำวว่ำ ควำมวิตกกังวลมีวิธีวัด
ได้หลำยอย่ำง หนึ่งในนั้นคือกำรวัดกำรโดยกำรสังเกตพฤติกรรมต่อไปนี้ 
     1. อำกำรทำงกำยที่เกิดข้ึนจำกควำมวิตกกังวล 
      - ระดับอัตรำกำรเต้นของหัวใจเพิม่ข้ึน 
      - ควำมดันโลหิตเพิม่ข้ึน 
      - เหงื่ออกมำกกว่ำปกติ 
      - ควำมถี่ของคลื่นสมองเพิม่ข้ึน 
      - อัตรำกำรไหลเวียนโลหติเพิ่มข้ึน 
      - จ ำนวนเลือดที่มำเลี้ยงผิวหนงัลดลง 
      - เกิดอำหำรตึงตัวของกล้ำมเนื้อมำกกว่ำปกต ิ
      - อัตรำกำรใช้ออกซิเจนเพิ่มข้ึน 
      - ปำกแห้ง 
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      - ปัสสำวะบ่อย 
      - หลั่งสำรอะดรนีนำลีน (Adrenalin) 
     2. อำกำรทำงจิตใจที่เกิดจำกควำมวิตกกังวล 
      - คิดมำก 
      - รู้สึกไมส่บำยใจ 
      - ไม่สำมำรถตัดสินใจได้ดังปกต ิ
      - สับสนวุ่นวำย 
      - ขำดสมำธิ 
      - ไม่สำมำรถตัง้ใจจดจ่อกับเป้ำหมำยได้ หรือขำดควำม
สนใจ 
      - ควำมสนใจลดลง 
     3. ลักษณะอำกำรทำงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมวิตกกังวล 
      - พูดเร็วกว่ำเดิม 
      - กัดเล็บ 
      - บิดกล้ำมเนื้อ 
      - หำวบ่อย 
      - เคำะเท้ำ 
      - กะพริบตำบ่อย 
      - มีอำกำรสั่น 
      - เสียงไม่เหมือนเดิม 
 
   2.5.5.2 แนวทำงกำรวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
    ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวทำงกำรวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน
จำกกำรวิจัย ดังนี้ 
    จุฑำภรณ์ วงศ์ลงักำศ (2544: 24-26) ได้ศึกษำควำมวิตกกังวลในกำรเรียน
วิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 1 อ ำเภอนำมน จังหวัดกำฬสินธุ ์ได้พัฒนำ
แบบสอบถำมวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียนวิชำคณิตศำสตรโ์ดยปรับปรุงดัดแปลงมำจำกประสิทธิ์ 
ชำญศิริ (2533) แบบสอบถำมเป็นมำตรำส่วนประมำณคำ่ (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มำกที่สุด 
มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด จ ำนวน 35 ข้อ เพื่อใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ส ำนักงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอน้ ำมน (โรงเรียนขยำยโอกำส) อ ำเภอน้ ำมน จังหวัดกำฬสินธุ์ ปี
กำรศึกษำ 2548 จ ำนวน 132 คน 
    กนิษฐำ กฤตภคะ (2546: 20-22) ได้ศึกษำสัมพันธ์ระหว่ำงควำมวิตกกังวล
ในกำรเรียนวิชำคณติศำสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 
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3 ในเขตท้องที่กำรศึกษำที่ 5 กรุงเทพมหำนคร ได้สร้ำงแบบวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน
คณิตศำสตร์เป็นแบบวัดแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มำกทีสุ่ด มำก 
ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด จ ำนวน 60 ข้อ เพื่อใช้กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2545 ของโรงเรียนสงักัดกรมสำมัญศึกษำ ในเขตท้องที่กำรศึกษำที่ 5 กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 7 
โรงเรียน นักเรียนจ ำนวน 410 คน 
    ประภำพร วิชญะไพบูลย์ (2551: 51-52) ได้ท ำกำรศึกษำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ควำมสำมำรถทำงกำรพูด และควำมวิตกกังวลในกำรเรียนภำษำอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบกลุ่ม ได้พฒันำแบบวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน
ภำษำอังกฤษมำโดยปรับมำจำกแบบวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ The Foreign 
Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) (Horwitz. 1962) มีลักษณะเป็นแบบวัดแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 3 ระดับ คือ บ่อย บำงครั้ง และไม่เคยเลย จ ำนวน 20 ข้อ 
เพื่อใช้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบ้ำนโป่งไทร อ ำเภอมวกเหล็ก สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำสระบุรี เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2550 จ ำนวน 16 คน 
    พงษ์เทพ บุญเรือง (2551: 24) ได้ท ำกำรศึกษำควำมวิตกกังวลในกำรเรียน
วิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ได้สร้ำงแบบสอบถำมเพื่อ
กำรวิจัยเรื่องควำมวิตกกังวลต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเลย โดยในตอนที่ 2 ควำมวิตกกังวลในกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเป็นแบบวัด
แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ จ ำนวน 65 ข้อ เพื่อใช้กับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยที่เรียนวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร จ ำนวน 400 คน 
    จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน สำมำรถวัด
ได้หลำยหลำยวิธี โดยวิธีที่เหมำะกับกำรน ำไปใชใ้นกำรวิจัยครั้งนี้คือกำรใช้แบบสอบถำมเพื่อวัด
ควำมวิตกกังวลในกำรเรียนแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) โดยเป็นกำรประเมินควำม
วิตกกังวลในกำรเรียนด้วยตนเองตำมควำมรู้สึกที่ตนเองรับรู้ได้ เป็นกำรตีควำมว่ำเห็นด้วยกับ
หรือไม่กับข้อควำมที่บอกว่ำตนเองมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมวิตกกังวลในกำรเรียน เช่น มี
พฤติกรรมคิดมำก รู้สึกไม่สบำยใจ รู้สึกสับสนวุ่นวำย รู้สกึขำดสมำธิ และรูส้ึกว่ำไม่สำมำรถตัง้ใจจด
จ่อกับเป้ำหมำยได้ เป็นต้น 
 
  2.5.6 ควำมวิตกกังวลในกำรเรียนกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร 
   อิทธิพลของควำมวิตกกังวลในกำรเรียนต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ถูกอธิบำยโดยแบนดูรำ (Bandura. 1986: 399-401) ที่ว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
ของบุคคลพัฒนำมำจำกปัจจัย 4 ประกำร ซึง่ปัจจัยหนึง่คือ สภำวะทำงกำยและอำรมณ์ เชน่ ควำม
เหนื่อยล้ำ ควำมเครียด ควำมวิตกกังวล หรือกำรอยู่ในสถำนกำรณ์ทีถู่กต ำหนิ ถ้ำสภำพที่ร่ำงกำยถูก
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กระตุ้นมำก สภำพอำรมณถ์ูกบีบคั้นมำก จะท ำให้บุคคลกระท ำพฤติกรรมได้ไม่ดีเท่ำที่ควร ซึ่งจะท ำ
ให้บุคคลมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองต่ ำลง นอกจำกนี้อิทธิพลของควำมวิตกกังวลในกำรเรียน
ต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ถูกยืนยันจำกผลกำรวิจัยของ ไน, ลัว และ ลัว(Nie, 
Lau; & Liau. 2011: 736-741) ที่ศึกษำบทบำทของกำรรบัรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรใน
กำรดูแลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมส ำคัญของงำนและทดสอบควำมวิตกกังวลกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ซึ่งพบว่ำควำมวิตกกังวลมีอิทธิพลทำงลบต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ .01 โดยโดยมอิีทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
ทำงวิชำกำรรำยวิชำคณิตศำสตร์และรำยวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ -.212 และ -.227 
ตำมล ำดับ ส่วนอิทธิพลของควำมวิตกกังวลในกำรเรียนตอ่พฤติกรรมตัง้ใจเรียน ได้รับกำรสนับสนุน
จำกแนวคิดพื้นฐำนของทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมเชงิพทุธิปัญญำของแบนดูรำ (สมโภชน ์เอ่ียม
สุภำษิต. 2553: 48-49; อ้ำงอิงจำก Greenough; et al. 1987) ที่อธิบำยไว้ว่ำควำมรู้สึกจะเป็นสิ่ง
ก ำหนดว่ำบุคคลจะแสดงพฤติกรรมอย่ำงไร โดยควำมวิตกกังวลในกำรเรียน เป็นควำมรู้สึกของ
บุคคลในบริบทของกำรเรียน จะสำมำรถส่งผลต่อพฤติกรรมตัง้ใจเรียน ที่เป็นพฤติกรรมที่จะ
แสดงออกในบริบทในกำรเรียนเช่นเดียวกัน และแนวคิดของ วิไลรัตน์ แสงส ี(2543: 7-10)  ที่กล่ำว
ว่ำพฤติกรรมของบุคคลที่มีควำมวิตกกังวลสูงจะเป็นไปในรูปของกำรขจัดภำวะวิตกกังวล ซึ่ง
โดยมำกเป็นพฤติกรรมอัตโนมตัิทีไ่มต่้องคิดก่อน เช่น หงุดหงิด โมโหง่ำย โกรธ กำรบ่นจู้จี้ และกำร
ไม่อดทน ซึง่ถือเป็นกำรไมต่ั้งใจเรียน 
 

 2.6 ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน 
  2.6.1 ควำมหมำยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
   กู๊ด (Good. 1973: 7) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธิ์ หมำยถึง ควำมส ำเร็จ หรือควำม
ช ำนำญในกำรปฏิบัติด้ำนทักษะทีไ่ด้รับหรือควำมช ำนำญในองค์ควำมรู้ที่มี หรือกระบวนกำรในกำร
ฝึกหัดตำมหลักวิชำ ซึง่จะแตกต่ำงกับเชำว์ปัญญำแต่ก็ทบัซ้อนกันไปถงึระดับที่ดี 
   อำรมณ์ เพชรชืน่ (2527: 46) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ผลที่
เกิดข้ึนจำกกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกฝน หรือประสบกำรณ์ต่ำงๆ ทัง้ทีโ่รงเรียน ที่บ้ำน และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
   ไพศำล หวังพำนชิ (2536: 139) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน หมำยถงึ 
คุณลักษณะและควำมสำมำรถของบุคคลอันเกิดจำกกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบกำรณ์ของกำรเรียนรู ้ที่เกิดจำกกำรฝึกอบรมหรือกำรสอน 
   สุวิทย์ หิรณัยกำนฑ,์ สิริวรณ เมธีวิวัฒน์, และชนินทร ์อินทิรำภรณ์ (2540: 5) 
กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธิ์ หมำยถึง ผลของกำรเรียนกำรสอน หรือผลงำนที่เด็กได้จำกกำรประกอบ
กิจกรรมนั้นๆ หรือควำมส ำเร็จทีไ่ด้รับจำกควำมสำมำรถ ควำมรู้และทักษะ 
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   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมช ำนำญในองค์
ควำมรู้หรือกำรปฏิบัติด้ำนทักษะตำมหลักวิชำ หรือกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกำรเรียน ที่เกิดจำกกำรบรรลุองค์ควำมรู้ เป็นผลมำจำกกำรเรียนรู้ จำกกำรเรียน
กำรสอน กำรฝึกฝน หรือประสบกำรณต์่ำงๆ จำกทั้งโรงเรียน บ้ำน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
 
  2.6.2 กำรวัดผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน 
   กู๊ด (Good. 1973: 7) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร หมำยถึง กำรบรรลุองค์
ควำมรู้ หรือทักษะทีถู่กพัฒนำในกำรเรียนรู ้มักท ำโดยกำรทดสอบคะแนนหรือประเมินโดยอำจำรย์
ผู้สอน หรือใชท้ั้งสองแบบ 
   ชวำล แพรัตกุล (ทัศณรงค์ จำรุเมธชีน. 2548: 29; อ้ำงอิงจำก ชวำล แพรตักุล. 
2517: 12-14) ได้ให้ควำมหมำยของกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนว่ำ หมำยถงึ กำรตรวจสอบ
ควำมรู้ทักษะและสมรรถภำพทำงสมองด้ำนต่ำงๆ ทีน่ักเรียนได้จำกกำรอบรมสัง่สอนของคร ูแบบ
กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจะท ำหน้ำที่วัดว่ำเด็กนักเรียนรู้มำกน้อยเพียงใด โดยแบบทดสอบ
ชนิดนี้ต้องกำรวัดว่ำครูได้ใช้เนื้อหำวิชำไปกระตุ้นสมองเด็กให้งอกงำมตำมควำมมุ่งหมำยของ
หลักสตูรได้มำกน้อยเพียงใด โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่ำ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement test) ซึ่ง
หมำยถึง แบบสอบที่ใช้วัดปริมำณควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะเกี่ยวกับด้ำนวิชำกำร ที่เด็กได้เรียนรู้
มำในอดีตว่ำรับรู้ได้มำกน้อยเพียงใด 
   พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530: 19) กล่ำวว่ำ กำรวัดผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน หมำยถึง
กำรตรวจสอบควำมรู้ ทักษะและสมรรถภำพของด้ำนต่ำงๆ ของผู้เรียนว่ำหลังกำรเรียนรู้บทเรียน
นั้นๆ แล้ว ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในรำยวิชำที่เรียนมำกน้อยเพียงใด มีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมตำมควำมมุ่งหมำยของหลักสตูรในวิชำนั้นๆ เพียงใด 
   ล้วน สำยยศ และอังคณำ สำยยศ (2531: 146) ได้ให้ควำมหมำยของแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไว้ว่ำ เป็นแบบทดสอบที่วัดควำมรูข้องนักเรียนหลงัจำกที่เรียนไปแล้ว ซึ่งมกั
เป็นข้อค ำถำมให้นักเรียนตอบด้วยกระดำษและดินสอกับให้นักเรียนปฏิบัติจรงิ ซึง่แบ่งแบบทดสอบ
ประเภทนี้ออกเป็น 2 พวก คือ 
    1. แบบทดสอบของครู หมำยถงึ ชุดของข้อค ำถำมที่ครูเป็นผู้สร้ำงข้ึน เป็น
ข้อค ำถำมที่ถำมเกี่ยวกับควำมรู้ที่นักเรียนเรียนในห้อง เป็นกำรทดสอบว่ำนักเรียนมีควำมรู้มำกแค่
ไหน บกพร่องในส่วนใดจะได้สอนซ่อมเสริม หรือเป็นกำรวัดเพื่อดูควำมพร้อมที่จะเรียนในเนื้อหำ
ใหม่ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับควำมต้องกำรของคร ู
    2. แบบทดสอบมำตรฐำน หมำยถงึ แบบทดสอบทีส่ร้ำงข้ึนจำกผู้เชี่ยวชำญ
ในแตล่ะสำขำวิชำ หรือจำกครทูี่สอนวิชำนั้น แตผ่่ำนกำรทดลองหำคุณภำพหลำยครัง้ จนมคีุณภำพดี
จึงสร้ำงเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนัน้ สำมำรถใช้เป็นหลักและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมนิค่ำของ
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กำรเรียนกำรสอนในเรื่องใดๆ กไ็ด้ แบบทดสอบมำตรฐำนและคู่มือด ำเนินกำรสอบบอกถงึวิธีกำร
สอบ และยังมีมำตรฐำนในด้ำนกำรแปลคะแนนด้วย 
   ทั้งแบบทดสอบของครู และแบบทดสอบคะแนนมำตรฐำน จะมีวิธใีนกำรสร้ำงข้อ
ค ำถำมที่เหมือนกนั เป็นค ำถำมที่วัดเนื้อหำและพฤติกรรมที่ได้สอนไปแล้ว จะเป็นพฤติกรรมที่
สำมำรถตั้งค ำถำมได้ ซึง่ควรวัดให้ครอบคลุมพฤติกรรมในด้ำนต่ำงๆ ทัง้ 6 ด้ำนดังนี้ 
    1.วัดด้ำนควำมรู้ควำมจ ำ 
    2.วัดด้ำนควำมเข้ำใจ 
    3.วัดด้ำนกำรน ำไปใช้ 
    4.วัดด้ำนกำรวิเครำะห์ 
    5.วัดด้ำนกำรสังเครำะห ์
    6.วัดด้ำนกำรประเมินค่ำ 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำกำรวัดผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน หมำยถงึกำรตรวจสอบ
พฤติกรรมทัง้ 6 ด้ำนของนักเรียนหลงัจำกได้รับกำรสอนจำกครูว่ำมีกำรพัฒนำไปตำมควำมมุ่งหมำย
ของหลักสตูรได้มำกน้อยเพียงใดหลังจำกได้เรียนหลักสตูรนั้นๆ มำ โดยกำรใช้แบบทดสอบของครู 
หรือแบบทดสอบมำตรฐำน ที่ผ่ำนกำรวัดจำกสถำบันกำรศึกษำ ดังนัน้กำรวิจัยในครัง้นี้ ผู้วิจัยจึงใช้
ผลกำรเรียนเฉลี่ยทีผ่่ำนกำรวัดจำกสถำบันกำรศึกษำเป็นตัววัดผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนของนักเรียน 
 
  2.6.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวชิำกำร 
   อิทธิพลของผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ถูกอธิบำยโดยแบนดูรำ (Bandura. 1986: 399-401) ที่ว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
ของบุคคลพัฒนำมำจำกปัจจัย 4 ประกำร ซึง่ปัจจัยหนึง่คือ ประสบกำรณ์ควำมส ำเรจ็ในอดีต ซึง่เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรรับรูค้วำมสำมำรถของตนเองมำกที่สุด ส ำหรับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของ
ตนเองทำงวิชำกำร ประสบกำรณ์ในอดีตทีส่ ำคัญก็คือผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนในอดีต ซึ่งสำมำรถวัด
ได้จำกผลกำรเรียนเฉลี่ยเดิมของนักเรียนนอกจำกนี้อิทธพิลของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่อกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ถูกยืนยันจำกผลกำรวิจัยของ จู บอง และชอย (Joo, Bong; & 
Choi. 2000: 5-17)  ที่ศึกษำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองส ำหรับกำรก ำกับตนเองในกำรเรียน 
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร และกำรรบัรู้ควำมสำมำรถของตัวเองทำงอินเตอร์เน็ต
ในกำรเรียนกำรสอนบนเว็บไซต์ กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่เป็นอำสำสมัครจำก
โรงเรียนสหศึกษำในกรงุโซลประเทศเกำหลีใต้ทีไ่ด้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นน ำส ำหรับ
กำรส่งเสริมกำรรูส้ำรสนเทศเกำหลีโดยกระทรวงศึกษำธกิำรในปี 1998  ซึ่งพบว่ำผลสมัฤทธิ์เดิมของ
นักเรียนมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .26 
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 2.7. พฤติกรรมต้ังใจเรียน 
  2.7.1 ควำมหมำยของควำมต้ังใจเรียน 
   สแตรง (Strang. 1959: 307) กล่ำวว่ำ ควำมตั้งใจ หมำยถึง องประกอบที่ซับซ้อน
ของแรงขับและควำมจ ำของวัฒนธรรมและประสบกำรณ์ 
   วิทเทคเคอร์ (Whittaker. 1966: 567) กล่ำวว่ำ  ควำมตั้งใจ หมำยถึง 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้และสิง่เร้ำ 
   ลำฮำเดอร์น (ลลนำ พรหมสุวรรณ. 2547: 7; อ้ำงอิงจำก Lahaderne. 1968: 320 
- 324) กล่ำวว่ำ พฤติกรรมตั้งใจเรียน หมำยถงึ พฤติกรรมที่นักเรียนมองหนงัสือ มองครู หรือมอง
กระดำน อ่ำนบทเรียน และท ำงำนตำมที่ครสูั่ง 
   ฮอลตัน (ภูวดล แก้วมณี. 2551: 11; อ้ำงอิงจำก Holton. 1973: 20-25) กล่ำวว่ำ 
ควำมตั้งใจเรียน หมำยถึง กำรที่จติใจจดจ่อสิง่ใดสิ่งหนึ่ง ท ำให้มสีมำธิ 
   ทิพย์ นำถสุภำ (วิบูลลักษณ ์ธรรมลักขณำ 2526: 48; อ้ำงอิงจำก ทิพย์ นำถสุภำ. 
2511: 142-147) กล่ำวว่ำ ควำมตั้งใจ หมำยถึง กำรเกิดสภำวะเตรียมพร้อมของมนษุย์ที่จะวำงตัวให้
เหมำะ เพื่อเลือกรับกำรกระตุ้นเตือนใจในสิ่งที่สนใจให้ปรำกฏชัดแจ้งย่ิงข้ึนในควำมรู้ส ำนึก ควำม
ตั้งใจ ได้แก่ กำรเพ่งดู เงี่ยหูฟงั คือพร้อมที่จะรับทั้งร่ำงกำยและจิตใจ 
   อรุณศรี กุมทุ (ลลนำ พรหมสุวรรณ. 2547: 7; อ้ำงอิงจำก อรุณศรี กุมทุ. 2515: 7) 
กล่ำวว่ำควำมตั้งใจเรียน หมำยถึง พลังงำนอย่ำงหนึ่งที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลและผลักดันให้ประกอบ
กิจกรรมต่ำงๆอย่ำงจรงิจงั 
   รำชบัณฑติยสถำน (2546: 449) ก ำหนดว่ำ ตัง้ใจ,ตั้งอกตั้งใจ หมำยถึง เอำใจจด
ใจจ่อ 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ พฤติกรรมตัง้ใจเรียน หมำยถึง ภำวะเตรียมพร้อมของ
นักเรียนในกำรเรียน เอำใจจดใจจ่อ มสีมำธิและให้ควำมร่วมมือ ทั้งในกำรเรียนและกำรท ำกิจกรรม
ในกำรเรียน มีควำมทุ่มเทให้กับกำรเรียน หำควำมรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเรียนที่ตัง้ใจไว้ โดยเป็นพฤติกรรมที่สำมำรถสงัเกตได้เช่น กำรมองกระดำน 
ไม่คุยขณะครูสอน กำรฝึกท ำแบบฝึกหัด เป็นต้น 
 
  2.7.2 สำเหตุของพฤติกรรมต้ังใจเรียน 
   สแตรง (Strang. 1959: 308) กล่ำวว่ำ กำรจะเรียนรูส้ิ่งใดได้ผู้เรียนจะต้องมีควำม
ตั้งใจเรียนในสิ่งนัน้ เพรำะควำมตัง้ใจเรียนเป็นพื้นฐำนของกำรเรียนรู้ 
   วิทเทคเคอร์ (Whittaker. 1966: 567) กล่ำว สิง่เร้ำจะก่อให้เกิดควำมตัง้ใจกับผู้รับ
รู้ได้ก็ต่อเมื่อสิ่งเร้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนขนำด หรือเกิดข้ึนซ้ ำๆกัน สิ่งเร้ำทีผ่ิดปกตจิะกระตุ้นให้
ผู้ที่รับรูต้ั้งใจ โดยตัวของผูร้ับรู้จะมตีัวประกอบที่จะช่วยเสริมให้เกิดควำมตัง้ใจด้วย 
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   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ พฤติกรรมตัง้ใจเรียนเกิดจำก แรงขับภำยในของ
ผู้เรียนที่เกิดจำกควำมจ ำของวัฒนธรรมและประสบกำรณ์ ต่อควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำรรับรู้และสิ่ง
เร้ำ เมื่อมีกำรรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนขนำด หรือเกิดข้ึนซ้ ำๆกันของสิง่เร้ำ โดยตัวของผู้รับรู้
จะมีตัวประกอบที่จะช่วยเสรมิให้เกิดควำมตั้งใจด้วย 
 
  2.7.3 ผลของพฤติกรรมต้ังใจเรียน 
   ฮอลตัน (ภูวดล แก้วมณี. 2551: 11; อ้ำงอิงจำก Holton. 1973: 20-25) กล่ำวว่ำ 
กำรเรียนวิชำที่ตรงกับควำมสนใจและควำมตั้งใจของผู้เรยีนแล้ว จะท ำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ำงกำร
เรียนสูงกว่ำผู้เรียนทีไ่ม่ตัง้ใจเรียน 
   อรุณศรี กุมทุ (ลลนำ พรหมสุวรรณ. 2547: 7; อ้ำงอิงจำก อรุณศรี กุมทุ. 2515: 7) 
กล่ำวว่ำควำมตั้งใจเรียนคือพลังงำนอย่ำงหนึ่งที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลและผลักดันให้ประกอบกิจกรรม
ต่ำงๆอย่ำงจริงจงั ปริมำณของควำมผลักดันนี้มีควำมสมัพันธ์กับผลส ำเรจ็แหง่กิจกรรมของบุคคล 
กล่ำวคือบุคคลที่มีควำมตั้งใจมำกจะมผีลสมัฤทธิ์ในกำรท ำงำนสูง ตรงกันข้ำมบุคคลที่มีปริมำณควำม
ตั้งใจน้อยจะมผีลสัมฤทธิ์ในกำรท ำงำนต่ ำ 
   จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ พฤติกรรมตัง้ใจเรียนจะผลักดันใหน้ักเรียนจดจ่อสิง่
และมีสมำธติ่อกำรเรียน ซึง่จะท ำใหน้ักเรียนมผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียนสงูกว่ำนักเรียนทีไ่มต่ั้งใจเรียน 
 
  2.7.4 กำรวัดพฤติกรรมต้ังใจเรียน 
   2.7.4.1 แนวคิดเก่ียวกับกำรวดัพฤติกรรมต้ังใจเรียน 
    กองวิจัยทำงกำรศึกษำ (อุทัยวรรณ ปัญญำวัน. 2553: 23; อ้ำงอิงจำก กอง
วิจัยทำงกำรศึกษำ. 2535: 75-82) ได้เสนอวิธีวัดพฤติกรรมตัง้ใจเรียนไว้ดังนี้ 
     1. ใช้แบบทดสอบสถำนกำรณ ์แบบทดสอบชนิดนี้ จะตั้งค ำถำม
หรือก ำหนดสถำนกำรณใ์หต้อบ แล้วน ำค ำตอบที่ได้ไปวิเครำะห์ว่ำอยู่ในขั้นกำรใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมข้ันใดของโคลเบอร์ก 
 ตัวอย่ำงกำรใช้แบบทดสอบสร้ำงสถำนกำรณ์ เรื่องลักษณะมุ่งอนำคตและกำรควบคุมตน
กับพฤติกรรมตั้งใจเรียน 
 
ค ำชี้แจง ถ้ำนักเรียนประสบเหตุกำรณ์ หรือสมมตตินเองเป็นบุคคลในเหตุกำรณ์ดังกล่ำวต่อไปนี้ 
นักเรียนจะตัดสนิใจปฏิบัตติำมข้อใด เขียน X หน้ำข้อควำมที่ตรงกับควำมรู้สึกของตนเองมำกทีสุ่ด
เพียง 1 ตัวเลือกเท่ำนั้น 
ไมตรี : หมดเวลำพักเที่ยงแล้ว แต่เรำอยำกกินไอติมอยู่เลย เรำเดินไปซื้อไอติมก่อนดีกว่ำนะ 
โสภณ : ............................................... 
   4 ก. ไม่ไปหรอกเรำจะข้ึนห้องเรียน 
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   3 ข. ครูบอกให้รีบข้ึนห้องเรียนนะ 
   2 ค. หมดเวลำพักแล้ว ขึ้นห้องเรียนกันเถอะ 
   1 ง. จะดีเหรอ หมดเวลำพักแล้วนะ เดี๋ยวครโูกรธ 
   0 จ. ก็ได้แตต่้องรีบนะ 
เกณฑ์กำรตอบสนอง 
   4 = กำรตระหนัก กำรรับรูไ้ม่มทีิศทำงของควำมรูส้ึก 
   3 = กำรตอบสนองตำมหน้ำที่ เชื่อฟัง คล้อยตำม 
   2 = กำรตอบสนองระดับพอใจ 
   1 = ชื่นชมยกย่องในคณุค่ำ อยำกเชิญชวน สง่เสรมิ ป้องกัน 
   0 = ไมร่ับรู้ ไม่สนใจ 
     2. ใช้แบบสอบถำม/แบบวัด กำรใช้แบบสอบถำมหรือแบบวัดเป็น
กำรใหผู้้ตอบแสดงควำมรู้สึกของตนเองในแต่ละข้อตำมมำตรกำรประเมนิ ซึ่งอำจจะเป็นมำตรกำร
ประเมิน 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ หรือ 6 ระดับ ตัวอย่ำงนี้เป็นกำรแสดงควำมรู้สึกของตนแต่ละ
ข้อควำมออกมำตำมมำตรกำรประเมิน 6 ระดับ ข้อควำมที่แสดงควำมรูส้ึกทำงบวกที่แสดงควำมพึง
พอใจและข้อควำมทำงลบที่แสดงควำมไม่พงึพอใจต่อวัตถุสิง่ใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องรวดอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง ค ำตอบเหล่ำนี้จะใช้วิธีกำรให้คะแนนตำมน้ ำหนักในแต่ละข้อ ดังนี้ 
 
ตัวอย่ำงแบบวัดพฤติกรรมต้ังใจเรียน 
ข้อควำม จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้ำง

จริง 
ค่อนข้ำง
ไม่จรงิ 

ไม่จรงิ 

ข้ำพเจ้ำให้เพื่อนท ำกำรบ้ำนแทน แม้ว่ำจะท ำ
ได้ 

     

เมื่อใกล้สอบแล้ว ข้ำพเจ้ำชอบไปติวกับ
เพื่อน 

     

 
เกณฑ์กำรให้คะแนนมีดังน้ี 
ข้อควำมที่มีควำมหมำยทำงบวก ให้คะแนนดังนี ้
  จริงทีสุ่ด    ให ้  6  คะแนน 
  จริง     ให ้  5  คะแนน 
  ค่อนข้ำงจริง   ให ้  4  คะแนน 
  ค่อนข้ำงไม่จรงิ   ให ้  3  คะแนน 
  ไม่จรงิ    ให ้  2  คะแนน 
  ไม่จรงิเลย    ให ้  1  คะแนน 
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ข้อควำมที่มีควำมหมำยทำงลบ ให้คะแนนดงันี ้
  จริงทีสุ่ด    ให ้  1  คะแนน 
  จริง     ให ้  2  คะแนน 
  ค่อนข้ำงจริง   ให ้  3  คะแนน 
  ค่อนข้ำงไม่จรงิ   ให ้  4  คะแนน 
  ไม่จรงิ    ให ้  5  คะแนน 
  ไม่จรงิเลย    ให ้  6  คะแนน 
     3. กำรสังเกต กำรประเมนิพฤติกรรมด้ำนจริยธรรมโดยกำรสังเกต  
มีข้ันตอนส ำคญัดังนี ้
      ข้ันที่ 1 เมื่อวิเครำะห์พฤติกรรมแล้ว จะได้รำยงำน
พฤติกรรมที่เลือกสรรแล้วว่ำเป็นพฤติกรรมที่เป็นองค์ประกอบของจริยธรรม เป็นพฤติกรรมที่
ครอบคลุมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เหมำะสมกับข้ันและวัยของเด็ก และเป็นพฤติกรรมทีส่ังเกตได้ น ำ
พฤติกรรมเหล่ำนี้มำจัดท ำเป็นตำรำงบันทึกสังเกต 
      ข้ันที่ 2 ก ำหนดเกณฑ์ว่ำนักเรียนได้คะแนนเท่ำใดจงึจะ
ยอมรับว่ำเขำมีจริยธรรมนั้นเป็นที่น่ำพอใจแล้ว กำรก ำหนดเกณฑ์นี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้ำงจะเป็นอัตนัย 
และเมื่อพิจำรณำเผนิๆ เสมือนกับกำรกระท ำที่มีเหตนุ้อย แต่ถ้ำได้พจิำรณำอย่ำงถีถ่้วนแล้วกำร
ก ำหนดเกณฑ์จะกระท ำได้เหมำะสมกับนักเรียนในแตล่ะท้องถิ่น ตัวเกณฑ์ทีใ่ช้เป็นเครื่องวินิจฉัยและ
ช่วยในกำรปรับปรุงตัวนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี 
      ข้ันที่ 3 ข้ันต่อไปนี้เป็นกำรวำงแผนกำรสังเกตและสงัเกต
พฤติกรรมของนักเรียน กำรประเมนิโดนวิธีกำรสังเกตเป็นงำนทีต่้องใช้เวลำมำก จ ำเป็นต้องมีกำร
วำงแผนในกำรใช้เวลำกำรสังเกต เพื่อให้กำรสงัเกตได้ผลตำมทีต่้องกำร และกำรสังเกตนักเรียนให้
ได้อย่ำงทั่วถึง เนื่องจำกนักเรียนในแต่ละห้องมีจ ำนวนมำก ผู้ประเมินไมส่ำมำรถติดตำมสงัเกตแต่ละ
คนเป็นระยะเวลำนำนติดต่อกันได้ ถ้ำไม่ได้วำงแผนไว้กอ่นอำจเป็นไปได้ว่ำ ผู้ประเมินสังเกต
นักเรียนบำงคนมำกเกินไปและสังเกตนักเรียนบำงคนน้อยเกินไป 
      ข้ันที่ 4 เมื่อได้ผลกำรสงัเกตมำแล้วผู้ประเมนิต้องน ำผลนัน้
มำพิจำรณำเทียบกับเกณฑ์ที่วำงไว้ในขั้นที่ 3 เป็นขั้นของกำรวินิจฉัยว่ำนักเรียนผ่ำนเกณฑ์ที่วำงไว้
หรือไม่ ถ้ำผ่ำนแล้วแสดงถงึกำรยอมรับว่ำนักเรียนมีพฤติกรรมที่สะท้อนถงึกำรมีจริยธรรมนัน้แล้ว 
ถ้ำยังไมผ่่ำนเกณฑ์ ผู้ประเมินอำจพิจำรณำให้ลึกซึ้งลงไปว่ำ นักเรียนด้อยในลักษณะใด โดยดูจำก
พฤติกรรมย่อยในแต่ละตัว พฤติกรรมย่อยใดที่นักเรียนได้คะแนนน้อยบ่งชีถ้ึงควำมจ ำเป็นในกำร
กระตุ้น สง่เสริมให้นักเรียนเกิดควำมรู้สึกที่ดีจนกระทั่งประพฤติปฏิบัติออกมำให้ปรำกฏ 
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   2.7.4.2 แนวทำงกำรวัดพฤติกรรมต้ังใจเรียน 
    ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวทำงกำรวัดพฤติกรรมตั้งใจเรียนจำก
กำรวิจัย ดังนี้ 
    มณู ดอนมอญ (2540: 43) ได้ท ำกำรศึกษำกำรเปรียบเทยีบผลกำร
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุและผลของรูปแบบผลกำรเรียนที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เสน้ทำงแบบ
พี เอ คิว และแบบ พี เอ แอล ได้สร้ำงแบบสอบถำมควำมตั้งใจเรียน จ ำนวน 7 ข้อ เป็นแบบมำตรำ
ส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดย 5 หมำยถงึ ได้ปฏิบัตติำมข้อควำมบ่อยครั้งที่สุดหรือ
เกือบทุกครั้ง 4 หมำยถึง ได้ปฏิบัตติำมข้อควำมเป็นส่วนใหญ่ 3 หมำยถึง ได้ปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัติ
ตำมข้อควำมพอๆกัน 2 หมำยถงึ ได้ปฏิบัตติำมข้อควำมเป็นบำงครั้ง และ 1 หมำยถึง ได้ปฏิบัติตำม
ข้อควำมน้อยครั้งที่สุดหรือเกือบไมไ่ด้ปฏิบัติเลย เพื่อใช้กบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 สังกัดกรม
สำมัญศึกษำ จังหวัดพิษณุโลก ที่ศึกษำในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2539 จ ำนวน 489 คน 
    สิริพร ปำณำวงษ์ (2545: 61) ได้ท ำกำรศึกษำรูปแบบควำมสัมพันธ์เชงิ
สำเหตุแบบพหุระดับของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษำปีที่ 6 ได้สร้ำงแบบสอบถำมควำมตัง้ใจเรียนวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 10 ข้อ เป็น
แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)  4 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่ำงย่ิง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยอย่ำงย่ิง เพื่อใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สงักัดส ำนักงำนกำรประถมศึกษำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2543 จ ำนวน 1,655 คน 
    สมใจ บุญดี (2552: 36) ได้ท ำกำรศึกษำรูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณติศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่4 
จังหวัดพิษนุโลก ได้สร้ำงแบบสอบถำมควำมตัง้ใจเรียน จ ำนวน 17 ข้อ เป็นแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (Rating Scale)  5 ระดับ ได้แก่ เหน็ด้วยอย่ำงย่ิง เห็นด้วย ไม่แนใ่จ ไม่เห็นด้วย และไม่
เห็นด้วยอย่ำงย่ิง เพื่อใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ของสถำนศึกษำสงักัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำพิษณุโลก ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2551 จ ำนวน 770 คน จำก 16 โรงเรียน 
    จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรวัดควำมตั้งใจเรียน สำมำรถวัดได้หลำย
หลำยวิธี โดยวิธีที่เหมำะกับกำรน ำไปใชใ้นกำรวิจัยครัง้นีค้ือกำรใช้แบบสอบถำมเพื่อวัดควำมตั้งใจ
เรียนแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) โดยเป็นกำรประเมินพฤติกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเรียนด้วยตนเองตำมควำมเป็นจริงในปัจจุบันเช่น กำรมำโรงเรียนทันเวลำ กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยมำส่งทุกครั้ง เป็นต้น 
 
  2.7.5 พฤติกรรมต้ังใจเรียนกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวชิำกำร 
   อิทธิพลของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรต่อพฤติกรรมตัง้ใจเรียน
ถูกอธิบำยโดยทฤษฎีกำรเรียนรูท้ำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำของแบนดูรำ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต. 
2553: 57-59; อ้ำงอิงจำก Bandura. 1997) มีควำมเชื่อว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองนัน้ มผีล
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ต่อกำรกระท ำของบุคคล โดยควำมสำมำรถของคนเรำนัน้ไมต่ำยตัว หำกแต่ยืดหยุ่นตำม
สภำพกำรณ์ ดังนัน้สิง่ที่จะก ำหนดประสิทธิภำพของกำรแสดงออกพฤติกรรม จึงข้ึนอยู่กับกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองในสภำวะนั้นๆ นั่นคือถ้ำเรำรับรู้ว่ำเรำมีควำมสำมำรถ เรำก็จะแสดงออกถงึ
ควำมสำมำรถนั้นออกมำ คนทีร่ับรู้ว่ำตนเองมำควำมสำมำรถจะมีควำมอดทนอุตสำหะ ไมท่้อถอย 
และจะประสบควำมส ำเร็จในทีสุ่ด โดยกำรแสดงออกนี้จะเกี่ยวข้องกับกำรเลือกกระท ำพฤติกรรม 
กำรใช้ควำมพยำยำมและควำมมุมำนะในกำรท ำงำน แบบแผนกำรคิดและปฏิกิริยำทำงอำรมณ ์และ
ก ำหนดผลของกำรกระท ำมำกกว่ำที่จะท ำนำยพฤติกรรม (Bandura. 1986: 393-395) บุคคลที่มีกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองสูงจะตัดสินใจกระท ำพฤติกรรมที่เชื่อว่ำจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จอย่ำง
กระตือรือร้นและพยำยำมมุมำนะ และเอำใจใส่ในกำรกระท ำพฤติกรรมที่กระท ำ โดยในบริบทของ
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ควำมส ำเรจ็ที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
ต้องกำรนั้นคือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมกระตือรือร้นและพยำยำม
มุมำนะเพื่อที่จะมผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสงูตำมระดับทีต่ั้งใจ สำมำรถแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่
สำมำรถได้ เช่น กำรมองกระดำน ไม่คุยขณะครสูอน กำรฝึกท ำแบบฝึกหัด ซึง่เป็นคุณลักษณะของ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน 
 
3. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 งำนวิจัยในประเทศ 
  สมใจ บุญดี (2552: 76) ได้ท ำกำรศึกษำรูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จังหวัด
พิษณโุลก กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ของสถำนศกึษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พิษณโุลก ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2551 จ ำนวน 770 คน จำก 16 โรงเรียน พบว่ำควำมเอำใจใส่
ของผู้ปกครองมีอิทธิพลรวมต่อควำมตั้งใจเรียนอย่ำงมีนบัส ำคัญทำงสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีค่ำ
ถดถอย (β) เท่ำกับ .69 
  อุทัยวรรณ ปัญญำวัน (2553: 115) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ตั้งใจเรียนคณิตศำสตร์ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 5 กับนักเรียนช่วงชัน้ที่ 3 ในโรงเรียนที่สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 5 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2553 จ ำนวน 400 คน พบว่ำกำรสนับสนุนทำงกำร
เรียนจำกผู้ปกครองและสัมพนัธภำพระหว่ำงนักเรียนกับครูคณติศำสตร์ มีอิทธิพลทำงบวกต่อ
พฤติกรรมตั้งใจเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทีร่ะดับ .05 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .064 และ .087 
ตำมล ำดับ 
  ทิพย์วรรณ สุขใจรุง่วัฒนำ (2552: 170) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
กำรเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรสง่เสริม
กำรศึกษำเอกชน จงัหวัดนครปฐม กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดส ำนักบรหิำรงำน
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คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศึกษำเอกชน จังหวัดนครปฐม ปีกำรศึกษำ 2552 จ ำนวน 334 คน จำก
จ ำนวน 8 โรงเรียน พบว่ำ บรรยำกำศในกำรเรียน และกำรสนับสนนุจำกครอบครัวมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมกำรเรียนที่ดีอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ .05 โดยมีค่ำถดถอย(β) เท่ำกับ .346 และ.
133 ตำมล ำดับ 
 
 3.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
  ดอร์แมน (Dorman. 2001: 243-257) ได้ท ำกำรศึกษำเรือ่ง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สภำพแวดล้อมในห้องเรียนและกำรรับรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร กับนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษำในประเทศออสเตรเลีย ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2, 4 และ 6 เพศชำย 497 คนและเพศ
หญิง 558 คน รวมจ ำนวน 1,055 คน พบว่ำ กำรมีส่วนรว่ม กำรสอบ และทิศทำงของพฤติกรรม  
ส่งผลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .001 โดยมีค่ำถดถอย (β) 
เท่ำกับ 0.21, 0.17 และ 0.27 ตำมล ำดับ กำรสนับสนุนจำกครูมีอิทธิพลทำงลบต่อกำรรับรู้
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของนักเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีค่ำถดถอย (β) 
เท่ำกับ -0.14 และกำรร่วมมือมีอิทธิพลทำงลบต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของนักเรียน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิทีร่ะดับ .05 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ -0.10 ส่วนกำรยึดมั่นกลุ่มของ
นักเรียน ควำมยุติธรรม ควำมเกี่ยวข้องส่วนบุคคล กำรควบคุมที่ใช้ร่วมกัน และกำรเจรจำต่อรองของ
นักเรียน ไม่สง่ผลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
  ไน, ลัว และ ลัว (Nie, Lau; & Liau. 2011: 736-741) ได้ท ำกำรศึกษำบทบำทของกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรในกำรดูแลควำมสัมพันธร์ะหว่ำงควำมส ำคญัของงำนและ
ทดสอบควำมวิตกกังวลกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 1978 คน จำกโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ 39 แห่งในประเทศสิงคโปร์ พบว่ำควำมวิตกกังวลมีอิทธิพลทำงลบต่อกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิตทิี่ระดับ .01 โดยโดยมีอิทธิพลต่อกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรรำยวิชำคณิตศำสตร์และรำยวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำถดถอย 
(β) เท่ำกับ -.212 และ -.227 ตำมล ำดับ และมีอิทธิพลทำงบวกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ .01 
ต่อควำมส ำคัญของงำนรำยวิชำคณิตศำสตร์และรำยวิชำภำษำอังกฤษมคี่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .094 
และ .118 ตำมล ำดับ 
  ฟีตตำฮลโิอกลู และ อิกิซิ (Fettahlioglu; & Ekici. 2011: 2808-2812) ได้ท ำกำรศึกษำ
ผลกระทบของครูอำสำสมัครต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรที่เกี่ยวกับแรงจงูใจของ
พวกเขำที่มีต่อวิทยำศำสตร์กับนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัย Gazi จ ำนวน 222 คน (เพศ
หญิง 184 คน และเพศชำย 39 คน) ภำคกำรศึกษำฤดูใบไม้ผลิของปีกำรศึกษำ 2008-2009 พบว่ำ 
แรงจูงใจภำยใน แรงจงูในภำยนอก ควำมสนใจในกำรเรยีนวิชำวิทยำศำสตร์ กำรตอบสนองในกำร
เรียนวิชำวิทยำศำสตร์  ควำมมั่นใจในกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ควำมวิตกกังวลในกำรสอบวิชำ
วิทยำศำสตร์ และระดับทั่วไป มีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร
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อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีค่ำถดถอย (β) 
เท่ำกับ .346, .180, .266, .286, .486, .311 และ .449 ตำมล ำดับ 
  บัทเลอร์ บำนส,์ ชำโวส และ ซิมเมอร์แมน (Butler-Barnes, Chavous; & 
Zimmerman. 2011: 75-91) ได้ท ำกำรศึกษำกำรเปิดรับควำมรุนแรงและควำมเชื่อในแรงจูงใจ
ควำมส ำเร็จ: กำรกลั่นกรองบทบำทของปัจจัยทำงวัฒนธรรมทำงนเิวศวิทยำ กับ  วัยรุ่นอเมริกันแอฟ
ริกันจ ำนวน380 คน จำกบริบทเมืองแสดงควำมสมัพันธ์เชิงลบระหว่ำงกำรเปิดรับควำมรุนแรงจำก
ชุมชนและควำมเชื่อแรงในจูงใจพบว่ำกำรสนับสนุนจำกแม่มีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคญัที่ระดับ .01 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .213 
  แอนเดอสัน, วิเนตต์ และ วอจคิก (Anderson, Winett; & Wojcik. 2007: 304-312) ได้
ท ำกำรศึกษำกำรก ำกับตนเอง กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง ควำมคำดหวังผลสัมฤทธิ์ และกำร
สนับสนนุทำงสังคม: ทฤษฎีองค์ควำมรู้ทำงสังคมและพฤติกรรมกำรโภชนำกำร กับคนผิวด ำสัญชำติ
สหรฐัอเมริกำที่เป็นสมำชิคของโบสในเวอร์จิเนียตะวันตกเฉียงใต้ ที่มีอำยุระหว่ำง 18-92 ปี (M = 
53.54, SD = 14.37) จ ำนวน 712 คน โดยเป็นเพศหญงิร้อยละ 66 พบว่ำ กำรสนับสนุนทำงสงัคม
ของครอบครัวมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .001 
โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .40 
  จู บอง และชอย (Joo, Bong; & Choi. 2000: 5-17) ได้ท ำกำรศึกษำกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองส ำหรับกำรก ำกับตนเองในกำรเรียน กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตัวเองทำงอินเตอร์เน็ตในกำรเรียนกำรสอนบนเว็บไซต์ กับ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่เป็นอำสำสมัครจำกโรงเรียนสหศึกษำในกรงุโซลประเทศ
เกำหลีใต้ทีไ่ด้รับคัดเลือกให้เป็นหนึง่ในโรงเรียนชั้นน ำส ำหรับกำรสง่เสรมิกำรรู้สำรสนเทศเกำหลโีดย
กระทรวงศึกษำธิกำรในปี 1998 จ ำนวน 152 คน (เป็นเพศชำย 112 คน และเพศหญิง 40 คน) 
พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์เดิมของนักเรียนมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ .05 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .26 และกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรมีอิทธิพลทำงบวกต่อคะแนนในกำรสอบเขียนอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิตทิี่ระดับ .05 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .19 

 



บทท่ี 3 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
 กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงบรรยำย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนำโมเดลปัจจัยเชิง
สำเหต ุและกำรวิเครำะห์อิทธิพลสง่ผ่ำน กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรต่อพฤติกรรม
ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และศึกษำตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถ
ของตนเองทำงวิชำกำร และพฤติกรรมตั้งใจเรียน ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนใน
เครือสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดวิธีกำรวิจัยดังนี้ 
  1. กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  2. กำรสร้ำงและพฒันำเครื่องมือทีใ่ชใ้นกำรวิจัย 
  3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. กำรจัดกระท ำข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 
 
กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร 
  ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2555 โรงเรียนสำธติในเครือมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ำนวน 15 ห้องเรียน รวม
ทั้งสิน้ 537 คน 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 โรงเรียนสำธิตในเครือ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ค ำนวณจำกสตูร 20 เท่ำของจ ำนวนตัวแปรสงัเกตุ ตำมเกณฑ์
ของ Hair; & et al.(1998) ได้จ ำนวนข้ันต่ ำ 140 คน ท ำกำรสุ่มด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple 
Random Sampling) ตำมสัดส่วนห้องเรียน จ ำนวน 5 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 186 คน 
และคัดเลือกแบบวัดที่มีควำมสมบูรณ์มำใช้วิเครำะห์ข้อมูล 164 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.172 
 

กำรสร้ำงเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถำมวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถำมวัดพฤติกรรมตั้งใจเรียน 
  ตอนที่ 4 แบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียน 
  ตอนที่ 5 แบบสอบถำมวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
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  ตอนที่ 6 แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนนุจำกคร ู
  ตอนที่ 7 แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนนุจำกผู้ปกครอง 
 
 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  1.ศึกษำคุณลักษณะของตัวแปรจำกเอกสำรและงำนวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อ
เขียนนิยำมปฏิบัติกำร 
  2.สร้ำงแบบวัดตำมนิยำมปฏิบัติกำร ซึง่ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถำมเติมค ำ 
และตอนที ่2-7มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 4 ระดับ 
  3.ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงพินจิ (Face Validity) โดยใหผู้้เชี่ยวชำญ 5 คน ตรวจสอบ
ควำมเที่ยงตรงขอบแบบวัด โดยพิจำรณำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำ ควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อควำม 
(Statement) กับนิยำมปฏิบัติกำร และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับข้อค ำถำมแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์กำร
พิจำรณำดังนี ้
   +1  ข้อควำมนั้นบ่งชี้ถึงกำรวัดตำมนิยำมปฏิบัติกำร 
   0 ไม่แนใ่จว่ำข้อควำมนั้นบ่งชี้ถงึกำรวัดตำมนิยำมปฏิบัติกำร 
   -1  ข้อควำมนั้นไม่บ่งชีถ้ึงกำรวัดตำมนิยำมปฏิบัติกำร 
  4.น ำคะแนนที่ได้มำค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) และคัดเลือกข้อค ำถำมโดยพิจำรณำค่ำ IOC ที่ค ำนวนได้ โดยใช้เกณฑ์ IOC 
ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป รวมไปถงึกำรปรับปรุงและตัดข้อค ำถำมตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญให้เป็นข้อ
ที่สมบูรณ์และมีควำมเหมำะสมย่ิงข้ึน 
  5. ท ำกำรทดลองใช ้(Try Out) เครื่องมือกับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม) และโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปทมุวัน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง 50 คน 
  6. วิเครำะห์ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (Item Discrimination) และคัดเลือกเฉพำะ
ข้อควำมที่มีค่ำอ ำนำจจ ำแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ดังตำรำง 1 
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ตำรำง 1 กำรวิเครำะห์ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อของเครื่องมือในกำรวิจัย 
  

ตอนที ่ จ ำนวนข้อ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 
1. แบบสอบถำมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง 2  
2. แบบสอบถำมวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร 

14 .2531 - .6084 

3. แบบสอบถำมวัดพฤติกรรมตัง้ใจเรียน 14 .2010 - .6170 
4. แบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียน 14 .3324 - .6476 
5. แบบสอบถำมวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 13 .3990 - .7369 
6. แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนนุจำกคร ู 12 .3900 - .7360 
7. แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนนุจำกผู้ปกครอง 14 .3156 - .7221 
 
 ผลกำรวิเครำะห์จำกตำรำง 1 พบว่ำ ค่ำอ ำนำจจ ำแนกของเครื่องมือในกำรวิจัย ประกอบ
ไปด้วย แบบสอบถำมวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร แบบสอบถำมวัดพฤติกรรม
ตั้งใจเรียน แบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียน แบบสอบถำมวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนนุจำกคร ูและแบบสอบถำมวัดกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง มีค่ำอ ำนำจ
จ ำแนกอยู่ระหว่ำง .2531  - .6084, .2010 - .6170, .3324 - .6476, .3990 - .7369, .3900 - .7360
และ .3156 - .7221 ตำมล ำดับ 
 
  7.วิเครำะห์ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในกำรวิจัย โดยใช้สมัประสิทธิ์
แอลฟ่ำของครอนบำค (Cronbach Coefficient-α) ได้ดังตำรำง 2 
 
ตำรำง 2 กำรวิเครำะห์ค่ำควำมเชื่อมั่น ของเครื่องมือในกำรวิจัย 
 

ตอนที ่ ค่ำควำมเชื่อมั่น 
1. แบบสอบถำมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง  
2. แบบสอบถำมวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร .8011 
3. แบบสอบถำมวัดพฤติกรรมตัง้ใจเรียน .7929 
4. แบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียน .8292 
5. แบบสอบถำมวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน .8689 
6. แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนนุจำกคร ู .8877 
7. แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนนุจำกผู้ปกครอง .8621 
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 ผลกำรวิเครำะห์จำกตำรำง 2 พบว่ำ ค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือในกำรวิจัย ประกอบไป
ด้วย แบบสอบถำมวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร แบบสอบถำมวัดพฤติกรรม
ตั้งใจเรียน แบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียน แบบสอบถำมวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนุนจำกครู และแบบสอบถำมวัดกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง มีค่ำ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ำของครอนบำค (Cronbach Coefficient-α) เท่ำกับ .8011, .7929, .8292,  
.8689, .8877 และ .8621 ตำมล ำดับ 
 
  8. จัดเตรียมเครื่องมือในกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลจริงจำก
กลุ่มตัวอย่ำง 
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วิธีด ำเนินกำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 6 ล ำดับข้ันตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม 

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

เขียนนิยามปฏิบัติการ และก าหนดแผนการเขียนข้อค าถาม 

เขียนข้อค าถามตามนิยามปฏิบัติการ ตามแผนเขียนข้อค าถามที่ก าหนดไว้ 

วิพากษ์และปรับแก้ข้อค าถามกับอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยผู้เชี่ยวชาญ 

คัดเลือกข้อค าถามที่มี 
ความเที่ยงตรงและคลอบคลุม 

มีค่า IOC ≥ .50 

ทดลองใช้  (Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

วิเคราะห์หาอ านาจจ าแนกรายข้อ 

คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า
อ านาจจ าแนก ≥ .20 

วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 

จัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

คัดออก 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 

คัดออก 
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ตัวอย่ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมวัดผลกำรเรียนเฉลี่ยเดิม 
ค ำชี้แจง โปรดตอบค ำถำมโดยท ำเครื่องหมำย   ลงใน    หน้ำค ำตอบที่เป็นจริง 
1. โรงเรียนที่นักเรียนก ำลงัศึกษำ  

 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม)   
 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

2. เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 1 
 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
ค ำชี้แจง   แบบสอบถำมส่วนนี้ เกี่ยวกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ขอให้
นักเรียนพิจำรณำข้อค ำถำมแต่ละข้อให้ละเอียดถีถ่้วน แลว้ท ำเครื่องหมำย   ลงใน ช่องที่ตรงกับ
ระดับควำมมั่นใจจริงตำมข้อควำมในแตล่ะข้อ โดยมีค่ำระดับควำมมั่นใจ 
 มำก    หมำยถึง นักเรียนมั่นใจมำกว่ำสำมำรถท ำตำมข้อควำมได้ 
 ค่อนข้ำงมำก  หมำยถึง นักเรียนค่อนข้ำงมั่นใจว่ำสำมำรถท ำตำมข้อควำมได้ 
 ค่อนข้ำงน้อย หมำยถึง นักเรียนไม่ค่อยมั่นใจว่ำสำมำรถท ำตำมข้อควำมได้ 
 น้อย    หมำยถึง นักเรียนไมม่ั่นใจว่ำสำมำรถท ำตำมข้อควำมได้ 
 

 
ข้อควำม 

ระดับควำมมั่นใจ 
มำก ค่อนข้ำงมำก ค่อนข้ำงน้อย น้อย 
4 3 2 1 

0.ฉันสำมำรถอธิบำยเนื้อหำที่เรียนให้เพื่อน
ฟังได้(+) 

    

00.ฉันลังเลใจเมื่อค ำตอบในกำรบ้ำนของ
ฉันแตกต่ำงจำกเพ่ือนที่เรียนเก่ง(-) 

    

 
เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนน 
 เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนส ำหรับข้อที่มีควำมหมำยเชิงนิมำณ ได้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักของ
คะแนนตำมตัวเลือกในแต่ละข้อควำม ดังนี้ 
  มำก   ให ้  4  คะแนน 
  ค่อนข้ำงมำก  ให ้  3  คะแนน 
  ค่อนข้ำงน้อย  ให ้  2  คะแนน 
  น้อย   ให ้  1  คะแนน 
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 เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนส ำหรับข้อที่มีควำมหมำยเชิงนเิสธ ได้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักของ
คะแนนตำมตัวเลือกในแต่ละข้อควำม ดังนี ้
  มำก   ให ้  1  คะแนน 
  ค่อนข้ำงมำก  ให ้  2  คะแนน 
  ค่อนข้ำงน้อย  ให ้  3  คะแนน 
  น้อย   ให ้  4  คะแนน 
 
เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.00 หมำยถึง นักเรียนมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของ 
        ตนเองทำงวิชำกำรสูง 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมำยถึง นักเรียนมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของ 
        ตนเองทำงวิชำกำรค่อนข้ำงสูง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมำยถึง นักเรียนมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของ 
        ตนเองทำงวิชำกำรค่อนข้ำงต่ ำ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมำยถึง นักเรียนมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของ 
        ตนเองทำงวิชำกำรต่ ำ 
 
ตอนที่ 3 แบบสอบถำมวัดพฤติกรรมตั้งใจเรียน 
ค ำชี้แจง   แบบสอบถำมส่วนนี้ เกี่ยวกับพฤติกรรมตัง้ใจเรียน ขอให้นักเรียนพิจำรณำข้อค ำถำมแต่
ละข้อให้ละเอียดถี่ถ้วน แล้วท ำเครื่องหมำย   ลงใน ช่องที่ตรงกับกำรปฏิบัติจรงิตำมข้อควำมใน
แต่ละข้อ โดยมีค่ำระดับพฤติกรรมดังนี้  
 ทุกครั้ง    หมำยถึง นักเรียนท ำดังข้อควำมทุกครั้ง 
 บ่อยครั้ง  หมำยถึง นักเรียนท ำดังข้อควำมบ่อยครั้ง 
 บำงครั้ง  หมำยถึง นักเรียนท ำดังข้อควำมบำงครั้ง 
 นำนๆครัง้ หมำยถึง นักเรียนท ำดังข้อควำมนำนๆครัง้ 
 

 
ข้อควำม 

ระดับพฤติกรรม 
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บำงครั้ง นำนๆครัง้ 

4 3 2 1 
0.ฉันท ำกำรบ้ำนส่งตำมก ำหนด(+)     
00.ฉันเหม่อลอยขณะที่ครสูอน(-)     
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เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนน 
 เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนส ำหรับข้อที่มีควำมหมำยเชิงนิมำน ได้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักของ
คะแนนตำมตัวเลือกในแต่ละข้อควำม ดังนี้ 
  ทุกครั้ง  ให ้  4  คะแนน 
  บ่อยครั้ง  ให ้  3  คะแนน 
  บำงครั้ง  ให ้  2  คะแนน 
  นำนๆครัง้  ให ้  1  คะแนน 
 เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนส ำหรับข้อที่มีควำมหมำยเชิงนเิสธ ได้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักของ
คะแนนตำมตัวเลือกในแต่ละข้อควำม ดังนี ้
  ทุกครั้ง  ให ้  1  คะแนน 
  บ่อยครั้ง  ให ้  2  คะแนน 
  บำงครั้ง  ให ้  3  คะแนน 
  นำนๆครัง้  ให ้  4  คะแนน 
 
เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.00 หมำยถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตัง้ใจเรียนสูง 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมำยถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตัง้ใจเรียนค่อนข้ำง 
        สูง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมำยถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตัง้ใจเรียนค่อนข้ำง 
        ต่ ำ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมำยถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตัง้ใจเรียนต่ ำ 
 
ตอนที่ 4 แบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียน 
ค ำชี้แจง   แบบสอบถำมส่วนนี้ เกี่ยวกับควำมสนใจในกำรเรียน ขอให้นักเรียนพิจำรณำข้อค ำถำม
แต่ละข้อให้ละเอียดถีถ่้วน แล้วท ำเครื่องหมำย   ลงใน ช่องทีต่รงกับระดับควำมรู้สึกจริงตำม
ข้อควำมในแต่ละข้อ โดยมีค่ำระดับควำมรู้สึกดังนี ้
 มำก     หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมมำก 
 ค่อนข้ำงมำก   หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมค่อนข้ำงมำก 
 ค่อนข้ำงน้อย  หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมค่อนข้ำงน้อย 
 น้อย     หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมน้อย 
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ข้อควำม 

ระดับควำมรู้สึก 
มำก ค่อนข้ำงมำก ค่อนข้ำงน้อย น้อย 
4 3 2 1 

0.ฉันอยำกรู้เนื้อหำในกำรเรียนล่วงหน้ำ(+)     
00.ฉันดีใจเมื่อครูไม่สัง่กำรบ้ำน(-)     

 
เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนน 
 เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนส ำหรับข้อที่มีควำมหมำยเชิงนิมำน ได้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักของ
คะแนนตำมตัวเลือกในแต่ละข้อควำม ดังนี้ 
  มำก   ให ้  4  คะแนน 
  ค่อนข้ำงมำก  ให ้  3  คะแนน 
  ค่อนข้ำงน้อย  ให ้  2  คะแนน 
  น้อย   ให ้  1  คะแนน 
 เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนส ำหรับข้อที่มีควำมหมำยเชิงนเิสธ ได้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักของ
คะแนนตำมตัวเลือกในแต่ละข้อควำม ดังนี ้
  มำก   ให ้  1  คะแนน 
  ค่อนข้ำงมำก  ให ้  2  คะแนน 
  ค่อนข้ำงน้อย  ให ้  3  คะแนน 
  น้อย   ให ้  4  คะแนน 
 
เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.00 หมำยถึง นักเรียนมีควำมสนใจในกำรเรียนสูง 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมำยถึง นักเรียนมีควำมสนใจในกำรเรียนค่อนข้ำง
        สูง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมำยถึง นักเรียนมีควำมสนใจในกำรเรียนค่อนข้ำง
        ต่ ำ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมำยถึง นักเรียนมีควำมสนใจในกำรเรียนต่ ำ 
 
ตอนที่ 5 แบบสอบถำมวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
ค ำชี้แจง   แบบสอบถำมส่วนนี้ เกี่ยวกับควำมวิตกกังวลในกำรเรียน ขอให้นักเรียนพจิำรณำข้อ
ค ำถำมแต่ละข้อให้ละเอียดถี่ถ้วน แล้วท ำเครื่องหมำย   ลงใน ช่องที่ตรงกับระดับควำมรูส้ึกจรงิ
ตำมข้อควำมในแต่ละข้อ โดยมีค่ำระดับควำมรู้สึกดังนี ้
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 มำก     หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมมำก 
 ค่อนข้ำงมำก   หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมค่อนข้ำงมำก 
 ค่อนข้ำงน้อย  หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมค่อนข้ำงน้อย 
 น้อย   หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมน้อย 
 

 
ข้อควำม 

ระดับควำมรู้สึก 
มำก ค่อนข้ำงมำก ค่อนข้ำงน้อย น้อย 
4 3 2 1 

0.ฉันกลัวท ำกิจกรรมในห้องเรียนผิดพลำด
(+) 

    

00.ฉันกังวลว่ำจะเตรียมควำมพร้อมในกำร
สอบไม่ดีเท่ำกับเพื่อนๆ(+) 

    

 
 
เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนน 
 เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนส ำหรับข้อที่มีควำมหมำยเชิงนิมำน ได้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักของ
คะแนนตำมตัวเลือกในแต่ละข้อควำม ดังนี้ 
  มำก   ให ้  4  คะแนน 
  ค่อนข้ำงมำก  ให ้  3  คะแนน 
  ค่อนข้ำงน้อย  ให ้  2  คะแนน 
  น้อย   ให ้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.00  หมำยถึง  นักเรียนมีควำมวิตกกังวลในกำรเรียนสูง 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมำยถึง  นักเรียนมีควำมวิตกกังวลในกำรเรียนค่อนข้ำงสูง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมำยถึง  นักเรียนมีควำมวิตกกังวลในกำรเรียนค่อนข้ำงต่ ำ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมำยถึง  นักเรียนมีควำมวิตกกังวลในกำรเรียนต่ ำ 
 
ตอนที่ 6 แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนนุจำกคร ู
ค ำชี้แจง   แบบสอบถำมส่วนนี้ เกี่ยวกับกำรสนับสนุนจำกครู ขอให้นักเรียนพจิำรณำข้อค ำถำมแต่
ละข้อให้ละเอียดถี่ถ้วน แล้วท ำเครื่องหมำย   ลงใน ช่องที่ตรงกับระดับกำรรับรูจ้ริงตำมข้อควำม
ในแตล่ะข้อ โดยมีค่ำระดับกำรรับรู้ดังนี ้
 จริง      หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมเป็นจริง 
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 ค่อนข้ำงจริง  หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมค่อนข้ำงเป็นจริง 
 ค่อนข้ำงไม่จรงิ หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมค่อนข้ำงไม่เป็นจริง 
 ไม่จรงิ     หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมไม่เป็นจริง   

 
ข้อควำม 

ระดับกำรรับรู ้
จริง ค่อนข้ำงจริง ค่อนข้ำงไม่จรงิ ไม่จรงิ 
4 3 2 1 

0.ครูสำมำรถจงูใจให้ฉันอยำกเรียน(+)     
00.ครูให้ก ำลังใจเมื่อฉันท ำคะแนนได้ไม่ดี
(+) 

    

 
เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนน 
 เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนส ำหรับข้อที่มีควำมหมำยเชิงนิมำน ได้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักของ
คะแนนตำมตัวเลือกในแต่ละข้อควำม ดังนี้ 
  จริง    ให ้  4  คะแนน 
  ค่อนข้ำงจริง  ให ้  3  คะแนน 
  ค่อนข้ำงไม่จรงิ  ให ้  2  คะแนน 
  ไม่จรงิ   ให ้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.00 หมำยถึง นักเรียนมีกำรสนับสนนุจำกครูสงู 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมำยถึง นักเรียนมีกำรสนับสนนุจำกครูค่อนข้ำงสงู 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมำยถึง นักเรียนมีกำรสนับสนนุจำกครูค่อนข้ำงต่ ำ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมำยถึง นักเรียนมีกำรสนับสนนุจำกครูต่ ำ 
 
ตอนที่ 7 แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนนุจำกผู้ปกครอง 
ค ำชี้แจง   แบบสอบถำมส่วนนี้ เกี่ยวกับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง ขอใหน้ักเรียนพิจำรณำข้อ
ค ำถำมแต่ละข้อให้ละเอียดถี่ถ้วน แล้วท ำเครื่องหมำย   ลงใน ช่องที่ตรงกับระดับกำรรับรู้จริงตำม
ข้อควำมในแต่ละข้อ โดยมีค่ำระดับกำรรับรู ้
 จริง      หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมเป็นจริง 
 ค่อนข้ำงจริง   หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมค่อนข้ำงเป็นจริง 
 ค่อนข้ำงไม่จรงิ หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมค่อนข้ำงไม่เป็นจริง 
 ไม่จรงิ     หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมไม่เป็นจริง   
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ข้อควำม 

ระดับกำรรับรู ้
จริง ค่อนข้ำงจริง ค่อนข้ำงไม่จรงิ ไม่จรงิ 
4 3 2 1 

0.ผู้ปกครองจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนที่ดีให้
ฉัน(+) 

    

00.ผู้ปกครองไมไ่ปร่วมกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง(-) 

    

 
เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนน 
 เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนส ำหรับข้อที่มีควำมหมำยเชิงนมิำน ได้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักของ
คะแนนตำมตัวเลือกในแต่ละข้อควำม ดังนี ้
  จริง    ให ้  4  คะแนน 
  ค่อนข้ำงจริง  ให ้  3  คะแนน 
  ค่อนข้ำงไม่จรงิ  ให ้  2  คะแนน 
  ไม่จรงิ   ให ้  1  คะแนน 
 เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนส ำหรับข้อที่มีควำมหมำยเชิงนเิสธ ได้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักของ
คะแนนตำมตัวเลือกในแต่ละข้อควำม ดังนี ้
  จริง    ให ้  1  คะแนน 
  ค่อนข้ำงจริง  ให ้  2  คะแนน 
  ค่อนข้ำงไม่จรงิ  ให ้  3  คะแนน 
  ไม่จรงิ   ให ้  4  คะแนน 
 
เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.00 หมำยถึง นักเรียนมีกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองสงู 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมำยถึง นักเรียนมีกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองค่อนข้ำง 
      สูง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมำยถึง นักเรียนมีกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองค่อนข้ำง 
      ต่ ำ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมำยถึง นักเรียนมีกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองต่ ำ 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ันตอนดงันี ้
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  1. ติดต่อขอหนงัสือจำกบัณฑติวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรนีครินทรวิโรฒ เพื่อขอควำม
อนุเครำะห์จำกผู้บรหิำรสถำนศึกษำ ในกำรเก็บข้อมูลนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ 
  2. ติดต่อโรงเรียนที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อขออนุญำตผู้บรหิำรสถำนศึกษำและนัด
หมำยวันเวลำที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. จัดเตรียมแบบสอบถำมจ ำนวน 7 ตอน ได้แก่ แบบสอบถำมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำง 
แบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียน แบบสอบถำมวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน แบบสอบถำม
วัดกำรสนับสนุนจำก แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง แบบสอบถำมวัดกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร และแบบสอบถำมวัดพฤติกรรมตัง้ใจเรียน 
  4. น ำเครื่องมือที่ใช้ไปท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมวันเวลำที่นัดหมำยไว้ โดยผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งก่อนหน้ำที่นักเรียนจะตอบแบบสอบถำม ผู้วิจัยเป็นผู้ชี้แจง
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนทรำบถึงประโยชน์ของกำรวิจัยในครัง้นี้ และกำรไม่มผีลกระทบใดๆต่อ
นักเรียนในกำรท ำแบบสอบถำม และขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมเพื่อใหไ้ด้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นจรงิมำกทีสุ่ด 
  5. น ำแบบสอบถำมทั้ง 7 ตอนทีไ่ด้จำกกลุ่มตัวอย่ำงมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ
กำรตอบ และคัดเลือกฉบับที่สมบูรณไ์ว้ แล้วน ำมำตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรตรวจที่ก ำหนดไว้ 
และวิเครำะห์ค่ำทำงสถติิ เพื่อท ำกำรทดสอบสมมติฐำนและรำยงำนผลกำรวิจัยต่อไป 
 
กำรจัดกระท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครัง้นี้มีดงันี ้
  1. ตรวจให้คะแนน แบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรยีน แบบสอบถำมวัดควำม
วิตกกังวลในกำรเรียน แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนนุจำกครู แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนุนจำก
ผู้ปกครอง แบบสอบถำมวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร และแบบสอบถำมวัด
พฤติกรรมตั้งใจเรียน ตำมเกณฑ์กำรวัดที่ก ำหนดไว้ 
  2. วิเครำะห์สถิติพืน้ฐำน เพื่อทรำบลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำง และลักษณะกำรแจกแจง
ของตัวแปรแต่ละตัว สถติิพื้นฐำนที่ใช้ในกำรวิเครำะหไ์ด้แก้ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ
กำรทดสอบกำรแจกแจงปกติ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรวิจัยทำงสงัคมศำสตร์ 
  3. วิเครำะห์หำค่ำควำมสัมประสิทธิส์หสัมพันธร์ะหว่ำงตวัแปรที่ใชใ้นกำรศึกษำ โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์สัมพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson-Product Moment Correlation Coefficient) และ
ทดสอบนัยส ำคัญด้วย t-test 
  4. วิเครำะห์โครงสร้ำงโมเดลปัจจัยเชิงสำเหตุ และกำรวิเครำะห์อิทธิพลส่งผ่ำน กำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรต่อพฤติกรรมตัง้ใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 



73 
 

โรงเรียนในเครือสำธิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรวิจัยทำง
สังคมศำสตร์ เพื่อตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงโมเดลตำมสมมตฐิำนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐำน 
  1.1 ค่ำเฉลี่ย  (Mean) 
  1.2 ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
  1.3 ค่ำสัมประสิทธิ์กำรกระจำย (Coefficient of Variation) 
  1.4 ควำมเบ้ (Skewness) 
  1.5 ควำมโด่ง (Kurtosis) 
 2. สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  2.1 ค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยใช้วิธีหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 
ต่อนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของข้อค ำถำม (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
  2.2 ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (Discrimination: r) ใชส้ตูรค่ำสัมประสทิธิ์สหสมัพันธ์ของ
เพียร์สัน ( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
  2.3 ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสู้ตรกำรหำสัมประสิทธิ์แอลฟำ ( α - 
Coefficient ) ของครอนบำค ( Cronbach ) 
 3. สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมุติฐำน 
  กำรทดสอบสมมตุิฐำนโดยกำรวิเครำะห์เส้นทำง (Path Analysis) มีกำรวิเครำะห์ค่ำ
ต่ำงๆ โดยมีล ำดับข้ันตอน ดังนี ้
   3.1 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ ์ใช้กำรค ำนวณค่ำสมัประสทิธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 
   3.2 ทดสอบควำมมีนัยส ำคัญของค่ำสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ์ โดยใช้ t-test 
   3.3 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์พหุคณู (R)  
   3.4 ทดสอบควำมมีนัยส ำคัญของค่ำสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ์พหุคูณ โดยใช้ F-test  
   3.5 ทดสอบควำมมีนัยส ำคัญของค่ำสัมประสทิธิ์ถดถอย โดยใช้ t-test  
   3.6 ค ำนวณค่ำสัมประสทิธิ์เสน้ทำง (Path Coefficient) โดยใช้เทคนิคกำร
วิเครำะห์เส้นทำง  
   3.7 หำค่ำสัมประสทิธิ์ของผล (Effect Coefficient) ตำมรปูแบบควำมสัมพันธ์เชิง
สำเหตทุี่ ปรับปรุงใหม ่
 

 



บทท่ี 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สญัลักษณ์แทนตัวแปรและค่ำสถติติ่ำงๆ ดังนี้ 
 
สัญลักษณ์แทนค่ำตัวแปร 
 ASE  แทน กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
 ATB  แทน พฤติกรรมตัง้ใจเรียน 
 EXP  แทน ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนเดิม 
 INT   แทน ควำมสนใจในกำรเรียน 
 ANX  แทน ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
 TSUP  แทน กำรสนับสนุนจำกคร ู
 PSUP  แทน กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่ำสถิต ิ
 k    แทน จ ำนวนข้อของแบบสอบถำม 
 M    แทน ค่ำเฉลี่ย 
 SD   แทน ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
 C.V.  แทน ค่ำสัมประสทิธิ์กำรกระจำย 
 Sk    แทน ค่ำควำมเบ้ 
 Ku   แทน ค่ำควำมโด่ง 
 Max  แทน ค่ำสูงสุด 
 Min   แทน ค่ำต่ ำสุด 
 r    แทน ค่ำสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 R    แทน ค่ำสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ์พหุคณู 
 R2   แทน ค่ำควำมแปรผันร่วม 
 β    แทน ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญ 
 df    แทน องศำอิสระ 
  2   แทน ค่ำไค-สแควร์ (Chi-Square) 
 P   แทน ระดับควำมน่ำจะเป็น (Probability Level) 
 GFI   แทน ค่ำดัชนีควำมกลมกลนื (Goodness of Fix Index) 
 SRMR  แทน ค่ำดัชนีรำกก ำลังสองของค่ำเฉลี่ยค่ำควำมแตกต่ำงโดยประมำณ 
(Standardized Root Mean Square Residual) 
 DE   แทน อิทธิพลทำงตรง (Direct Effect) 
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 IE   แทน อิทธิพลทำงอ้อม (Indirect Effect) 
 TE   แทน อิทธิพลรวม (Total Effect) 
 *   แทน กำรมีนัยส ำคัญทำงสถิตทิี่ระดับ .05 
 **   แทน กำรมีนัยส ำคัญทำงสถิตทิี่ระดับ .01 
 ***   แทน กำรมีนัยส ำคัญทำงสถิตทิี่ระดับ .001 
 
กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะหข้์อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ค่ำสถิติพื้นฐำน 
  ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์สัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ ์
  ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหต ุ
 
ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ค่ำสถิติพื้นฐำน 
 กำรวิเครำะห์ตอนนี ้เป็นกำรวิเครำะห์เพื่อหำค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนโดยรวม ค่ำ
สัมประสิทธิ์กำรกระจำย ค่ำสูงสุด ค่ำต่ ำสุด ค่ำควำมเบ้ และค่ำควำมโด่ง ปรำกฏในตำรำง 3 
 
ตำรำง 3 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถติิพื้นฐำน (n = 164) 
 

ตัวแปร k M SD C.V. Max Min Sk Ku กำรแปล
ควำมหมำย

ค่ำ M 
ASE 14 2.671 0.355 13.291 3.571 1.429  0.301  0.430 ค่อนข้ำงสูง 
ATB 14 2.614 0.360 13.772 3.643 1.714 -0.243 -0.045 ค่อนข้ำงสูง 
EXP 1 3.302 0.473 14.325 4.000 2.110 -0.514 -0.512 ค่อนข้ำงสูง 
INT 14 2.344 0.342 14.590 3.286 1.357 -0.195 -0.034 ค่อนข้ำงสูง 
ANX 13 2.663 0.594 22.306 4.000 1.000 -0.299  0.045 ค่อนข้ำงสูง 
TSUP 12 2.598 0.468 18.014 3.833 1.083  0.096  1.083 ค่อนข้ำงสูง 
PSUP 14 3.047 0.417 13.686 3.857 1.286 -0.610  1.286 ค่อนข้ำงสูง 
 
 ผลกำรวิเครำะห์จำกตำรำง 3 พบว่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง มี 
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร (ASE) พฤติกรรมตั้งใจเรียน (ATB) ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเดิม (EXP) ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน (ANX) กำรสนับสนุนจำกครู (TSUP) กำร
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สนับสนุนจำกผู้ปกครอง (PSUP) อยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง (M = 2.671, 2.614, 3.302, 2.663, 2.598 
และ 3.047) และ มีควำมสนใจในกำรเรียน (INT) อยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ ำ (M = 2.344) 

 
ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์สัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ ์
 กำรวิเครำะห์ตอนนี้ เป็นกำรวิเครำะห์เพื่อหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ใน
กำรศึกษำ ตำมวิธีของเพียร์สัน ปรำกฏในตำรำง 4 

 
ตำรำง 4 ผลกำรวิเครำะหส์ัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใชใ้นกำรศึกษำตำมวิธีของเพียรส์ัน 
 
ตัวแปร ASE ATB EXP INT ANX TSUP PSUP 
ASE 1.00       
ATB .403** 1.00      
EXP .342** .137 1.00     
INT .353** .547** -.069 1.00    
ANX -.294** .058 -.061 -.120 1.00   
TSUP .041 .064 -.110 .254** -.064 1.00  
PSUP .218** .092 -.001 .133 -.015 .153 1.00 

 
** มีนัยส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลกำรวิเครำะห์จำกตำรำง 4 พบว่ำ ค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรภำยนอกที่มีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ควำมสนใจในกำรเรียนกับกำรสนับสนุนจำกครู (INT กับ TSUP) ส่วนคู่
อ่ืนไม่มีนัยส ำคัญ โดยตัวแปรที่มีน้ ำหนักของค่ำสหสัมพันธ์มำกที่สุด 3 อันดับคือ ควำมสนใจในกำร
เรียนกับกำรสนับสนุนจำกครู (INT กับ TSUP) รองลงมำคือ กำรสนับสนุนจำกครูกับกำรสนับสนุน
จำกผู้ปกครอง (TSUP กับ PSUP) และควำมสนใจในกำรเรียนกับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง (INT 
กับ PSUP) ตำมล ำดับ (r = .254, .153 และ .133) 
 ค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรภำยนอกกับตัวแปรภำยในที่มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิมกับกำรรับรูค้วำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร (EXP กับ ASE) 
ควำมตั้งใจเรียนกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร (INT กับ ASE) ควำมวิตกกังวล
กับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร (ANX กับ ASE) กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองกับ
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร (PSUP กับ ASE) และควำมสนใจในกำรเรียนกับ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน (INT กับ ATB) โดยตัวแปรที่มีน้ ำหนักของค่ำสหสัมพันธ์มำกที่สุด 3 อันดับคือ 
ควำมสนใจในกำรเรียนกับพฤตกิรรมตัง้ใจเรยีน (INT กับ ATB) รองลงมำคือ ควำมสนใจในกำรเรียน
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กับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร (INT กับ ASE) และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิม
กับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร (EXP กับ ASE) ตำมล ำดับ (r = .547, .353 
และ .342) 
 ค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรภำยในคือกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรกับ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน (ASE กับ ATB) มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่ำสหสัมพันธ์
เท่ำกับ .403 

 
ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหต ุ
 กำรวิเครำะห์ในตอนนี้ เป็นกำรทดสอบควำมกลมกลืนของโมเดลตำมสมมติฐำนกำรวิจัย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ ค่ำไค-สแควร์ ( 2) ค่ำดัชนีควำมกลมกลืน (GFI) และค่ำดัชนีรำกก ำลัง
สองของค่ำเฉลี่ยค่ำควำมแตกต่ำงโดยประมำณ (SRMR) เป็นดัชนีวัดควำมกลมกลืน ปรำกฏใน
ตำรำง 5-6 
 
ตำรำง 5 ค่ำสถิติต่ำงๆในกำรตรวจสอบควำมกลมกลืนของโมเดลตำมสมมติฐำนกับข้อมูลเชิง 
    ประจักษ ์
 

ค่ำสถติิตรวจสอบ ค่ำสถติิในโมเดล เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ค่ำไค-สแควร์ (Chi-Square) ที่ df=1 2.61  
ระดับควำมน่ำจะเป็น (P) 0.106 P>.05       ผ่ำนเกณฑ ์
ค่ำดัชนีควำมกลมกลืน 1.00 GFI>.90    ผ่ำนเกณฑ ์
ค่ำดัชนีรำกก ำลังสองของค่ำเฉลี่ยค่ำควำม
แตกต่ำงโดยประมำณ 

0.017 SRMR<.05 ผ่ำนเกณฑ ์

 
 ผลกำรวิเครำะห์จำกตำรำง 5 พบว่ำ ค่ำไค-สแควร์ (Chi-Square) เท่ำกับ 2.61 ที่องศำ
อิสระเท่ำกับ 1 มีค่ำระดับควำมน่ำจะเป็น (P) เท่ำกับ .106 มีค่ำดัชนีควำมกลมกลืน (GFI) เท่ำกับ 
1.00 และมีค่ำดัชนีรำกก ำลังสองของค่ำเฉลี่ยค่ำควำมแตกต่ำงโดยประมำณ (SRMR) เท่ำกับ 0.017 
ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมกลมกลืน (P>.05, GFI>.90, SRMR<.05) โดยมีเส้นทำง
อิทธิพลที่แสดงในภำพประกอบที่ 7 
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ภำพประกอบ 7 รูปปัจจัยเชิงสำเหตุ และกำรวิเครำะห์อิทธิพลสง่ผ่ำน กำรรับรู้ควำมสำมำรถของ 
      ตนเองทำงวิชำกำรต่อพฤติกรรมตัง้ใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนใน 
      เครือสำธิต มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ที่แสดงทิศทำงอิทธิพลตำมข้อมูลเชงิประจักษ์ 
 
ตำรำง 6 ค่ำสถติิกำรวิเครำะห์ อิทธิพลทำงตรง(DE) อิทธิพลทำงอ้อม(IE) และอิทธิพลรวม(TE) ของ 
     ตัวแปรในโมเดล 
 
ตัวแปร ASE ATB 

DE  IE  TE  DE  IE  TE 
EXP .35***  -  .35***  -  .09**   .09** 
INT .41***  -  .41***  .52***  .10**  .62*** 
ANX -.22***  -  -.22***    .19**    -.06*  .13* 
TSUP   -.08  -    -.08    -.08    -.03  -.11 
PSUP .28***  -  .28***     .12  .07**  .19** 
ASE -  -  -  .25***  -  .25*** 
R-SQUARE(R2) .39 .40 

 
*** มีนัยส ำคญัทำงสถติิที่ระดับ .001 
** มีนัยส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ .01 
* มีนัยส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ .05 
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 ผลกำรวิเครำะห์จำกตำรำง 6 พบว่ำ ผลของเส้นอิทธิพลสำมำรถอธิบำยกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร และพฤติกรรมตั้งใจเรียน ได้ดังนี้ 
  1.ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิม มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .35 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติทีร่ะดับ .001 และมีอิทธิพลทำงอ้อม
ต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพล
เท่ำกับ .09 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
  2.ควำมสนใจในกำรเรียน มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .41 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจ
เรียน ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .52 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 และมีอิทธิพลทำงอ้อม
ต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพล
เท่ำกับ .10 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
  3.ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.22 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .19 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และมี
อิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วย
ขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.06 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
  4.กำรสนับสนุนจำกครู มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.08 อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ด้วย
ขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.08 อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ และมีอิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจ
เรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.03 อย่ำงไม่มี
นัยส ำคัญทำงสถิติ 
  5.กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .28 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .12 อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ และมีอิทธิพล
ทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วยขนำด
อิทธิพลเท่ำกับ .07 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
  6. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน 
ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .25 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 
 เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธิ์พยำกรณ์สมกำรณ์โครงสร้ำงตัวแปรในโมเดล(R2) พบว่ำ ตัว
แปรที่น ำมำศึกษำในโมเดลสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวแปรกำรรับรู้ควำมสำมำรถของ
ตนเองทำงวิชำกำรได้ ร้อยละ 39 และสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมตั้งใจ
เรียนได้ ร้อยละ 40  

 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
สังเขปควำมมุ่งหมำย สมมติฐำน และวิธีด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำพัฒนำรูปแบบของควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ 
(Causal Model) ของตัวแปรปัจจัย ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิม ควำมสนใจในกำรเรียน 
ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน กำรสนับสนุนจำกครู และกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง และตัวแปร
ส่งผ่ำน คือกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน จำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสำธิตในเครือของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ที่ได้มำจำกกำรสุ่มจ ำนวน 5 ห้องเรียน ด้วยเครื่องมือจ ำนวน 7 ตอน ได้แก่ แบบสอบถำมข้อมูล
ของกลุ่มตัวอย่ำง มีลักษณะเป็นแบบสอบถำมเติมค ำ 1 ตอน และแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ 4 ระดับ จ ำนวน 6 ตอน ได้แก่ แบบสอบถำมวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร จ ำนวน 14 ข้อ แบบสอบถำมวัดพฤติกรรมตั้งใจเรียน จ ำนวน 14 ข้อ แบบสอบถำมวัด
ควำมสนใจในกำรเรียน จ ำนวน 14 ข้อ แบบสอบถำมวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน จ ำนวน 13 ข้อ 
แบบสอบถำมวัดกำรสนับสนุนจำกครู จ ำนวน 12 ข้อ และแบบสอบถำมวัดกำรสนับสนุนจำก
ผู้ปกครอง จ ำนวน 14 ข้อ ซึ่งมีค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) เท่ำกับ .8011, .7929, .8292, .8689,  
.8877 และ .8621 ตำมล ำดับ 
 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงด้วยตนเอง 
จ ำนวน 186 ฉบับ ได้น ำแบบสอบถำมที่สมบูรณ์ที่สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ได้จ ำนวน 164 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 88.172 มำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรวิจัยทำง
สังคมศำสตร์ โดยใช้ค่ำเฉลี่ย(M) ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (SD) ค่ำสัมประสิทธิ์กำรกระจำย (C.V.) ค่ำ
ควำมเบ้ (Sk) ค่ำควำมโด่ง (Ku) ค่ำสูงสุด (Max) ค่ำต่ ำสุด (Min) ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (r) ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ(R) ค่ำควำมแปรผันร่วม (R2) ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญ 
(β) องศำอิสระ(df) ค่ำไค-สแควร์ (Chi-Square :  2) ระดับควำมน่ำจะเป็น (Probability Level : P) 
ค่ำดัชนีควำมกลมกลืน (Goodness of Fix Index : GIF) ค่ำดัชนีรำกก ำลังสองของค่ำเฉลี่ยค่ำควำม
แตกต่ำงโดยประมำณ (Standardized Root Mean Square Residual : SRMR) อิทธิพลทำงตรง 
(Direct Effect : DE) อิทธิพลทำงอ้อม (Indirect Effect : IE) และอิทธิพลรวม (Total Effect : TE) 

 
สรุปผลกำรวิจัย 
 1. กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตำมสมมติฐำนกำรวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่ำมีค่ำไค-สแควร์ (Chi-Square) เท่ำกับ 2.61 ที่องศำอิสระเท่ำกับ 1 มีค่ำระดับควำม
น่ำจะเป็น (P) เท่ำกับ .106 มีค่ำดัชนีควำมกลมกลืน (GFI) เท่ำกับ 1.00 และมีค่ำดัชนีรำกก ำลังสอง
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ของค่ำเฉลี่ยค่ำควำมแตกต่ำงโดยประมำณ (SRMR) เท่ำกับ 0.017 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์กำร
พิจำรณำควำมกลมกลืน (P>.05 ,GFI>.90 ,SRMR<.05 แสดงว่ำโมเดลกำรวิจัยมีควำมสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2.ผลกำรวิเครำะห์ค่ำอิทธิพลทำงตรง อิทธิพลทำงอ้อม และอิทธิพลรวม ของตัวแปรใน
โมเดลพบว่ำผลของเส้นอิทธิพลสำมำรถอธิบำยกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร และ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน ได้ดังนี้ 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิม มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .35 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติทีร่ะดับ .001 และมีอิทธิพลทำงอ้อม
ต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพล
เท่ำกับ .09 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
  2.2 ควำมสนใจในกำรเรียน มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .41 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจ
เรียน ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .52 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 และมีอิทธิพลทำงอ้อม
ต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพล
เท่ำกับ .10 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
  2.3 ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน มีอิทธิพลต่อกำรรับรูค้วำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.22 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิตทิี่ระดับ .001 มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .19 อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถติิที่ระดับ . 01 และมี
อิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตัง้ใจเรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วย
ขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.06 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ .05 
  2.4 กำรสนับสนุนจำกครู มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.08 อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ด้วย
ขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.08 อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ และมีอิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจ
เรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.03 อย่ำงไม่มี
นัยส ำคัญทำงสถิติ 
  2.5 กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .28 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .12 อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ และมีอิทธิพล
ทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วยขนำด
อิทธิพลเท่ำกับ .07 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
  2.6 กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน 
ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .25 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 



82 
 

 เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธิ์พยำกรณ์สมกำรณ์โครงสร้ำงตัวแปรในโมเดล(R2) พบว่ำ ตัว
แปรที่น ำมำศึกษำในโมเดลสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวแปรกำรรับรู้ ควำมสำมำรถของ
ตนเองทำงวิชำกำรได้ ร้อยละ 39 และสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมตั้งใจ
เรียนได้ ร้อยละ 40  

 
อภิปรำยผล 
 1. โมเดลสมมติฐำนกำรวิจัยมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีตัวแปร
ภำยนอก ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิม ควำมสนใจในกำรเรียน ควำมวิตกกังวลในกำร
เรียน กำรสนับสนุนจำกครู และกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง ตัวแปรภำยใน ประกอบด้วย กำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร และพฤติกรรมตั้งใจเรียน พบว่ำตัวแปรในโมเดลสำมำรถ
รวมกันท ำนำยกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรได้ร้อยละ 39 และร่วมกันท ำนำย
พฤติกรรมตั้งใจเรียนได้ร้อยละ 40 โดยพบว่ำเส้นอิทธิพลที่สำมำรถอธิบำยกำรรับรู้ควำมสำมำรถ
ของตนเองทำงวิชำกำรได้ดีที่สุดคือ ควำมสนใจในกำรเรียน รองลงมำคือ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เดิม กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน และกำรสนับสนุนจำกครู มีขนำด
อิทธิพล .41, .35, .28, -.22 และ -.08 ตำมล ำดับ และผลของเส้นอิทธิพลที่สำมำรถอธิบำยพฤตกิรรม
ตั้งใจเรียนได้ดีที่สุดคือ ควำมสนใจในกำรเรียน รองลงมำคือ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน กำรสนับสนุนจำกครู และ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิม มีขนำดอิทธิพล .62, .25, .19, .13, -.11 และ .09 ตำมล ำดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับ แนวคิดพื้นฐำนของทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสงัคมเชิงพุทธิปัญญำของแบนดูรำ (สมโภชน์ 
เอ่ียมสุภำษิต.2553: 48-49; อ้ำงอิงจำก Bandura. 1989) แบนดูรำมีควำมเชื่อว่ำพฤติกรรมของ
คนเรำนั้น ไม่ได้เกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกปัจจัยทำงสภำพแวดล้อมแต่เพียงอย่ำงเดียว 
หำกแต่ว่ำต้องมีปัจจัยส่วนบุคคล (ปัญญำ ชีวภำพ และสิ่งภำยในอ่ืนๆ) ร่วมด้วย และกำรร่วมของ
ปัจจัยส่วนบุคคลนั้นจะต้องร่วมกันในลักษณะที่ก ำหนดซึ่งกันและกัน กับปัจจัยทำงด้ำนพฤติกรรม
และสภำพแวดล้อม 
 2.ผลกำรวิเครำะห์ค่ำอิทธิพลทำงตรง อิทธิพลทำงอ้อม และอิทธิพลรวม ของตัวแปรใน
โมเดล สำมำรถอภิปรำยถึงรำยละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิม มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .35 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติทีร่ะดับ .001 และมีอิทธิพลทำงอ้อม
ต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพล
เท่ำกับ .09 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ำ ถ้ำนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเดิม
สูง จะส่งผลให้นักเรียนมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรสูงตำมไปด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับแบนดูรำ  (Bandura. 1986: 399-401) กล่ำวว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองของบุคคล
พัฒนำมำจำกปัจจัย 4 ประกำร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือประสบกำรณ์ควำมส ำเร็จในอดีต ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองมำกที่สุด เนื่องจำกเป็นประสบกำรณ์โดยตรงที่บุคคล
ได้รับ และสอดคล้องกับกำรวิจัยของ จู บอง และชอย (Joo, Bong; & Choi. 2000: 5-17) ที่ได้
ท ำกำรศึกษำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองส ำหรับกำรก ำกับตนเองในกำรเรียน กำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตัวเองทำงอินเตอร์เน็ตในกำร
เรียนกำรสอนบนเว็บไซต์ ซึ่งพบว่ำผลสัมฤทธิ์เดิมของนักเรียนมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่ำถดถอย (β) 
เท่ำกับ .26 
  2.2 ควำมสนใจในกำรเรียน มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .41 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจ
เรียน ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .52 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 และมีอิทธิพลทำงอ้อม
ต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพล
เท่ำกับ .10 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ำ ถ้ำนักเรียนมีควำมสนใจในกำรเรียนสูง 
จะท ำให้นักเรียนมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร และพฤติกรรมตั้งใจเรียนสูงตำมไป
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับกำรวิจัยของ ฟีตตำฮลิโอกลู และ อิกิซิ (Fettahlioglu; & Ekici. 2011: 2808-
2812) ที่ได้ท ำกำรศึกษำผลกระทบของครูอำสำสมัครต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำรที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของพวกเขำที่มีต่อวิทยำศำสตร์ ที่ศึกษำกับนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัย Gazi ซึ่งพบว่ำควำมสนใจในกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์มีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่ำถดถอย (β) 
เท่ำกับ .266 และสอดคล้องกับแนวพื้นฐำนของทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำของแบน
ดูรำ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต .2553: 48-49; อ้ำงอิงจำก Bandura. 1989) ที่กล่ำวว่ำควำมคิด 
ควำมรู้สึก และกำรกระท ำ ควำมคำดหวัง ควำมเชื่อ กำรรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เป้ำหมำยและควำม
ตั้งใจ มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวก ำหนดลักษะและทิศทำงของพฤติกรรม สิ่งที่บุคคลคิด เชื่อ 
และรู้สึก จะก ำหนดว่ำบุคคลจะแสดงพฤตกิรรมเชน่ใด ในขณะเดียวกันกำรกระท ำของบุคคลก็จะเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรก ำหนดลักษณะกำรคิดและกำรสนองตอบทำงอำรมณ์ของเขำ  
  2.3 ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.22 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .19 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และมี
อิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วย
ขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.06 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 หมำยควำมว่ำ ถ้ำนักเรียนมีควำม
วิตกกังวลในกำรเรียนสูง จะท ำให้นักเรียนมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรลดลง แต่
จะท ำให้มีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพิ่มมำกข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับกำรวิจัยของ ไน, ลัว และ ลัว (Nie, Lau; 
& Liau. 2011: 736-741) ที่ได้ท ำกำรศึกษำบทบำทของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำรในกำรดูแลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมส ำคัญของงำนและทดสอบควำมวิตกกังวลกับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งพบว่ำควำมวิตกกังวลมีอิทธิพลทำงลบต่อกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอิทธิพลต่อกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรรำยวิชำคณิตศำสตร์และรำยวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำถดถอย 
(β) เท่ำกับ -.212 และ -.227 ตำมล ำดับ และสอดคล้องกับแนวพื้นฐำนของทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำง
สังคมเชิงพุทธิปัญญำของแบนดูรำ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต. 2553: 48-49; อ้ำงอิงจำก Bandura. 
1989) ที่กล่ำวว่ำควำมคิด ควำมรู้สึก และกำรกระท ำ ควำมคำดหวัง ควำมเชื่อ กำรรับรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง เป้ำหมำยและควำมตั้งใจ มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวก ำหนดลักษะและทิศทำงของ
พฤติกรรม สิ่งที่บุคคลคิด เชื่อ และรู้สึก จะก ำหนดว่ำบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเช่นใด ใน
ขณะเดียวกันกำรกระท ำของบุคคลก็จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรก ำหนดลักษณะกำรคิดและกำรสนองตอบ
ทำงอำรมณ์ของเขำ 
  2.4 กำรสนับสนุนจำกครู มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.08 อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ด้วย
ขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .12 อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ และมีอิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจ
เรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ -.03 อย่ำงไม่มี
นัยส ำคัญทำงสถิติ หมำยควำมว่ำ ไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำกำรสนับสนุนจำกครูทีสู่งจะท ำให้นักเรียนมี
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร และพฤติกรรมตั้งใจเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไม่
สอดคล้องกับกำรวิจัยของ ดอร์แมน (Dorman. 2001: 243-257) ที่ท ำกำรศึกษำเรื่อง ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสภำพแวดล้อมในห้องเรียนและกำรรับรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร กับนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษำในประเทศออสเตรเลีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2, 4 และ 6 ซึ่งพบว่ำ กำรสนับสนุน
จำกครูมีอิทธิพลทำงลบต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของนักเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ -0.14 กำรวิจัยของอุทัยวรรณ ปัญญำวัน (2553: 115) ที่
ท ำกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนคณิตศำสตร์ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนที่สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2553 ซึ่งพบว่ำกำร
สัมพันธภำพระหว่ำงนักเรียนกับครูคณิตศำสตร์ มีอิทธิพลทำงบวกต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนอย่ำงมี
นัยส ำคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .087 และกำรวิจัยของทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนำ 
(2552: 170) ที่ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 3 สังกัดส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดนครปฐม กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดนครปฐม 
ปีกำรศึกษำ 2552 พบว่ำ บรรยำกำศในกำรเรียน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรเรียนที่ดีอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติทีร่ะดับ .05 โดยมีค่ำถดถอย(β) เท่ำกับ .346 ซึ่งเป็นไปได้ว่ำ เนื่องจำกบริบทของ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ท ำกำรศึกษำ อำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนครฯ ซึ่งมีบริบทแตกต่ำงจำกกำรวิจัยที่น ำมำ
อ้ำงอิงที่ซึ่งอำศัยอยู่ในต่ำงจังหวัด ซึ่งมีบริบททำงสังคมแตกต่ำงจำกกรุงเทพมหำนครฯ ซึ่งเป็นเมือง
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หลวงและเป็นแหล่งธุรกิจขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นไปตำมแนวพื้นฐำนของทฤษฎีกำรเรียนรู้
ทำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำของแบนดูรำ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต. 2553: 48-49; อ้ำงอิงจำก 
Bandura. 1989) ที่กล่ำวว่ำ ลักษณะของบุคคลและสภำพแวดล้อมมีปฏิสัมพันธ์กัน อธิควำมคำดหวัง 
ควำมเชื่ออำรมณ์ และควำมสำมำรถทำงปัญญำของบุคคลนั้นจะพัฒนำและเปลี่ยนแปลง โดยอิทธิพล
ทำงสังคมที่ให้ข้อมูลและกระตุ้นกำรตอบสนองทำงอำรมณ์โดยผ่ำนตัวแบบกำรสอนและชักจูงทำง
สังคม ขณะเดียวกันบุคคลจะกระตุ้นปฏิกิริยำสนองตอบที่แตกต่ำงกันจำกสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่
เขำอำศัยอยู่ และพฤติกรรมและสภำพแวดล้อมมีปฏิสัมพันธ์กัน  พฤติกรรมเปลี่ยนเงื่อนไขของ
สภำพแวดล้อม ในขณะเดียวกันเงื่อนไขของสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น ก็ท ำให้พฤติกรรมถูก
เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งสิ่งแวดล้อมบริบทที่แตกต่ำงกันในกำรวิจัยจึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่ำงมีลักษณะ คือ
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร และพฤติกรรม คือพฤติกรรมตั้งใจเรียน แตกต่ำงกัน
ได้ทั้งทำงบวก และทำงลบ 
  2.5 กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .28 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .12 อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ และมีอิทธิพล
ทำงอ้อมต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผ่ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ด้วยขนำด
อิทธิพลเท่ำกับ .07 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ำ ถ้ำนักเรียนมีกำรสนับสนุนจำก
ผู้ปกครองสูง จะท ำให้นักเรียนมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรสูงข้ึนตำมไปด้วย แต่
ไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำจะท ำให้นักเรียนมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับกำร
วิจัยของ บัทเลอร์ บำนส์, ชำโวส และ ซิมเมอร์แมน (Butler-Barnes, Chavous; & Zimmerman. 
2011: 75-91) ที่ท ำกำรศึกษำกำรเปิดรับควำมรุนแรงและควำมเชื่อในแรงจูงใจควำมส ำเร็จ : กำร
กลั่นกรองบทบำทของปัจจัยทำงวัฒนธรรมทำงนิเวศวิทยำ กับ  วัยรุ่นอเมริกันแอฟริกัน พบว่ำกำร
สนับสนุนจำกแม่มีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ที่ระดับ .01 โดยมีค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .213 และกำรวิจัยของ แอนเดอสัน, วิเนตต์ และ วอจคิก 
(Anderson, Winett; & Wojcik. 2007: 304-312) ที่ท ำกำรศึกษำกำรก ำกับตนเอง กำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเอง ควำมคำดหวังผลสัมฤทธิ์ และกำรสนับสนุนทำงสังคม: ทฤษฎีองค์ควำมรู้
ทำงสังคมและพฤติกรรมกำรโภชนำกำร กับคนผิวด ำสัญชำติสหรัฐอเมริกำที่เป็นสมำชิคของโบสใน
เวอร์จิเนียตะวันตกเฉียงใต้ ที่มีอำยุระหว่ำง 18-92 ปี ซึ่งพบว่ำ กำรสนับสนุนทำงสังคมของ
ครอบครัวมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงมีนัยส ำคัญทีร่ะดับ .001 โดยมี
ค่ำถดถอย (β) เท่ำกับ .40 แต่ไม่สอดคล้องกับกำรวิจัยของ สมใจ บุญดี (2552: 76) ที่ท ำกำรศึกษำ
รูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ของสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิษณุโลก ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2551 ซึ่งพบว่ำควำมเอำใจ
ใส่ของผู้ปกครองมีอิทธิพลรวมต่อควำมตั้งใจเรียนอย่ำงมีนับส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่ำ
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ถดถอย (β) เท่ำกับ .69 กำรวิจัยของ อุทัยวรรณ ปัญญำวัน (2553: 115) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนคณิตศำสตร์ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนที่สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2553 ซึ่งพบว่ำกำรสนับสนุนทำงกำรเรียน
จำกผู้ปกครอง มีอิทธิพลทำงบวกต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่ำ
ถดถอย (β) เท่ำกับ .064 และกำรวิจัยของ ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนำ (2552: 170) ที่ท ำกำรศึกษำ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดส ำนักบริหำรงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดนครปฐม กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัด
ส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดนครปฐม ปีกำรศึกษำ 2552 ซึ่ง
พบว่ำ กำรสนับสนุนจำกครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรเรียนที่ดีอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่ำถดถอย(β) เท่ำกับ .133 ซึ่งเป็นไปได้ว่ำ เนื่องจำกบริบทของกลุ่มตัวอย่ำงที่
ท ำกำรศึกษำ อำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนครฯ ซึ่งมีบริบทแตกต่ำงจำกกำรวิจัยที่น ำมำอ้ำงอิงที่ซึ่ ง
อำศัยอยู่ในต่ำงจังหวัด ซึ่งมีบริบททำงสังคมแตกต่ำงจำกกรุงเทพมหำนครฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและ
เป็นแหล่งธุรกิจขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นไปตำมแนวพื้นฐำนของทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม
เชิงพุทธิปัญญำของแบนดูรำ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต. 2553: 48-49; อ้ำงอิงจำก Bandura. 1989) ที่
กล่ำวว่ำพฤติกรรมและสภำพแวดล้อมมีปฏิสัมพันธ์กัน  พฤติกรรมเปลี่ยนเงื่อนไขของ
สภำพแวดล้อม ในขณะเดียวกันเงื่อนไขของสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น ก็ท ำให้พฤติกรรมถูก
เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งสิ่งแวดล้อมบริบทที่แตกต่ำงกันในกำรวิจัยจึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่ำงมีพฤติกรรม คือ
พฤติกรรมตั้งใจเรียน แตกต่ำงกันได้ทั้งทำงบวก และทำงลบ 
  2.6 กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียน 
ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ .25 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 แสดงว่ำ ถ้ำนักเรียนมีกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรสูง จะท ำให้นักเรียนมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนสูงข้ึนตำมไปด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับ แบนดูรำ (Bandura. 1986: 393-395) ที่กล่ำวว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
มีอิทธิพลต่อกำรเลือกกระท ำพฤติกรรม กำรใช้ควำมพยำยำมและควำมมุมำนะในกำรท ำงำน แบบ
แผนกำรคิดและปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ กำรก ำหนดกำรกระท ำและยอมรับผลที่เกิดจำกกำรกระท ำของ
ตนเอง โดยบุคคลจะต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลำในชีวิตประจ ำวันว่ำเขำจะท ำพฤติกรรมใด นำน
เพยีงไร และในสภำพกำรณ์ใด โดยบุคคลมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงงำน หรือสถำนกำรที่เขำเชื่อว่ำ
ยำกเกินกว่ำควำมสำมำรถของเขำ บุคคลจะเลือกท ำงำนนั้นถ้ำเขำเชื่อว่ำเขำมีควำมสำมำรถมำก
พอที่จะสำมำรถท ำงำนนั้นส ำเร็จ บุคคลที่มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองสูงจะกระตือรือร้นและ
พยำยำมมุมำนะในกำรท ำงำนนำนกว่ำบุคคลที่มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถในตนเองต่ ำ บุคคลที่มีกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองสูงจะมีควำมพยำยำมและเอำใจใส่ในกำรกระท ำพฤติกรรม เมื่อพบ
ปัญหำหรืออุปสรรคก็จะใช้ควำมพยำยำมมำกข้ึน ส่วนบุคคลที่มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองว่ำ
ต่ ำจะมีแนวโน้มที่มีปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ทำงลบต่อตนเอง เช่น ไม่มีควำมสุข  มีควำมเครียดสูง และ
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จะแสดงพฤติกรรมไม่เต็มควำมสำมำรถ ซึ่งย่ิงท ำให้บุคคลล้มเหลวในกำรกระท ำพฤติกรรมย่ิงข้ึน 
และยังเลือกกำรกระท ำที่มีควำมท้ำทำย ที่ต้องใช้ควำมพยำยำมมำกเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ถึงแม้ว่ำ
กำรกระท ำนั้นจะล้มเหลว ก็จะไม่ท้อถอยและอ้ำงโชคชะตำ แต่จะให้เหตุผลของควำมล้มเหลวที่
เกิดข้ึนว่ำ จะเป็นสิ่งที่ท ำให้เขำประสบควำมส ำเร็จต่อไปได้  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
  1.1 ส ำหรับผู้จัดหลักสูตรในกำรศึกษำ กำรจัดหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้
ตำมวัตถุประสงค์ ควรมีกำรพัฒนำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร และควบคุมควำม
วิตกกังวลในกำรเรียนซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เรียนควบคู่กันไปด้วย เนื่องจำกปัจจัยส่วนบุคคล
มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในกำรเรียน และพฤติกรรมในกำรเรียนของผู้เรียน ดังผลกำรวิจัยในครั้ง
นี้ 
  1.2 ส ำหรับครูผู้สอน ในกำรประเมินนักเรียน ไม่ควรตั้งเกณฑ์กำรประเมินที่สูงเกินไป 
เนื่องจำกผลกำรเรียนเฉลี่ยเดิมซึ่งเป็นประสบกำรณ์ควำมส ำเร็จของนักเรียน จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
สำมำรถช่วยพัฒนำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เรียน
ได้ 
  1.3 ส ำหรับผู้ปกครอง ควรให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่นักเรียนสนใจ และแสดงออกถึง
กำรสนับสนุนควำมสนใจและกำรเรียนของนักเรียนให้มำก เนื่องจำกเป็นสิ่งที่สำมำรถช่วยพัฒนำ
ศักยภำพของนักเรียนด้ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้เรียน และยังส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมกำรเรียนที่ดีได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีกำรศึกษำวิจัยตัวแปรกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรกับ
ประชำกรในบริบทอ่ืน เช่น โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตกรุงเทพมหำนคร หรือโรงเรียนสังกัด
เทศบำล เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลกำรวิจัยจำกประชำกรในประเทศไทยที่มีบริบทของสภำพแวดล้อมที่
แตกต่ำงกัน 
  2.2 ควรมีกำรศึกษำวิจัยตัวแปรกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรกับ
ประชำกรช่วงวัยอ่ืน เช่น ระดับชั้นประถมศึกษำ หรือระดับชั้นอุดมศึกษำ เป็นต้นเพื่อ ให้ได้
ผลกำรวิจัยจำกประชำกรในประเทศไทยที่มีบริบทของระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน 
  2.3 ควรศึกษำทฤษฎี แนวคิดและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลของตัวแปรต่ำงๆที่มีต่อ
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร เพื่อน ำตัวแปรอ่ืนๆที่ไม่ได้ศึกษำในงำนวิจัยครั้งนี้มำ
ศึกษำเพิ่มเติมว่ำจะสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำรเพิ่มข้ึนอีกหรือไม่เพียงใด 



88 
 

  2.4 ควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมด้วยวิธีกำรวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้ตัวแปรที่จัดกระท ำได้ 
เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนด้ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
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ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถำมวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำง
วิชำกำร 

ข้อที่ คะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม IOC กำรพิจำรณำ กำรน ำไปใช้ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 1 0 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

2 1 0 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

3 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

4 1 0 1 0 1 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

5 1 0 1 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

6 0 0 1 1 1 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

7 1 0 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

8 0 0 1 -1 1 1 .2 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก 

9 1 0 1 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

10 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

11 1 1 0 0 1 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

12 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

13 1 1 0 0 1 2 .4 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก 

14 1 1 0 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

15 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

16 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

17 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

18 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

19 0 0 0 1 -1 0 0 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก 

20 1 1 0 0 1 2 .4 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก 

21 1 1 0 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 
* หมำยถึง ข้อค ำถำมที่มีค่ำ IOC ผ่ำนเกณฑ์ แต่ไม่ได้น ำมำใช้ในกำร Try Out เน่ืองจำกผู้วิจัยต้องกำรควบคุมตัวแปรแทรก
ซ้อนในส่วนกำรไม่ตั้งใจท ำแบบสอบถำมของนักเรียนเนื่องมำจำกจ ำนวนข้อค ำถำมที่มำกเกินไป โดยกำรตัดออก ได้มำจำก
กำรพิจำรณำค่ำ IOC ค ำแนะน ำจำกผู้เช่ียวชำญ และกำรตรวจสอบกำรครอบคลุมนิยำมปฏิบัติกำรของเครื่องมือ 
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ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถำมวัดพฤติกรรมตั้งใจ 
ข้อที่ คะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม IOC กำรพิจำรณำ กำรน ำไปใช้ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

2 1 0 1 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

3 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

4 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

5 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

6 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

7 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

8 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

9 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

10 1 1 1 0 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

11 1 0 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

12 0 1 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

13 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

14 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

15 1 0 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

16 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

17 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

18 1 0 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

19 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

20 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

21 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

22 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

23 1 0 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

24 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

25 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

26 1 0 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

27 1 0 0 1 0 2 .4 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก 
* หมำยถึง ข้อค ำถำมที่มีค่ำ IOC ผ่ำนเกณฑ์ แต่ไม่ได้น ำมำใช้ในกำร Try Out เน่ืองจำกผู้วิจัยต้องกำรควบคุมตัวแปรแทรก
ซ้อนในส่วนกำรไม่ตั้งใจท ำแบบสอบถำมของนักเรียนเนื่องมำจำกจ ำนวนข้อค ำถำมที่มำกเกินไป โดยกำรตัดออก ได้มำจำก
กำรพิจำรณำค่ำ IOC ค ำแนะน ำจำกผู้เช่ียวชำญ และกำรตรวจสอบกำรครอบคลุมนิยำมปฏิบัติกำรของเครื่องมือ 
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ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียน 
ข้อที่ คะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม IOC กำรพิจำรณำ กำรน ำไปใช้ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

2 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

3 1 1 1 1 0 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

4 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

5 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

6 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

7 1 0 1 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

8 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

9 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

10 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

11 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

12 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

13 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

14 1 1 1 1 0 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

15 1 1 0 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

16 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

17 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

18 1 1 0 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

19 0 1 1 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 
* หมำยถึง ข้อค ำถำมที่มีค่ำ IOC ผ่ำนเกณฑ์ แต่ไม่ได้น ำมำใช้ในกำร Try Out เน่ืองจำกผู้วิจัยต้องกำรควบคุมตัวแปรแทรก
ซ้อนในส่วนกำรไม่ตั้งใจท ำแบบสอบถำมของนักเรียนเนื่องมำจำกจ ำนวนข้อค ำถำมที่มำกเกินไป โดยกำรตัดออก ได้มำจำก
กำรพิจำรณำค่ำ IOC ค ำแนะน ำจำกผู้เช่ียวชำญ และกำรตรวจสอบกำรครอบคลุมนิยำมปฏิบัติกำรของเครื่องมือ 
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ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถำมวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
ข้อที่ คะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม IOC กำรพิจำรณำ กำรน ำไปใช้ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

2 1 0 0 0 1 2 .4 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก 

3 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

4 1 1 1 1 0 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

5 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

6 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

7 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

8 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

9 1 1 1 1 0 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

10 1 1 1 1 0 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

11 1 0 1 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

12 1 0 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

13 1 0 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

14 1 0 1 1 0 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

15 1 0 1 1 -1 2 .4 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก 

16 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

17 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

18 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

19 1 1 1 1 0 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

20 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

21 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

22 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

23 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

24 1 1 0 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

25 1 0 1 1 -1 2 .4 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก 

26 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

27 1 1 1 1 0 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 
* หมำยถึง ข้อค ำถำมที่มีค่ำ IOC ผ่ำนเกณฑ์ แต่ไม่ได้น ำมำใช้ในกำร Try Out เน่ืองจำกผู้วิจัยต้องกำรควบคุมตัวแปรแทรก
ซ้อนในส่วนกำรไม่ตั้งใจท ำแบบสอบถำมของนักเรียนเนื่องมำจำกจ ำนวนข้อค ำถำมที่มำกเกินไป โดยกำรตัดออก ได้มำจำก
กำรพิจำรณำค่ำ IOC ค ำแนะน ำจำกผู้เช่ียวชำญ และกำรตรวจสอบกำรครอบคลุมนิยำมปฏิบัติกำรของเครื่องมือ 
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ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถำมวัดกำรสนับสนุนจำกครู 
ข้อที่ คะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม IOC กำรพิจำรณำ กำรน ำไปใช้ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

2 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

3 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

4 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

5 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

6 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

7 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

8 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

9 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

10 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

11 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

12 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

13 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

14 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

15 1 0 1 0 1 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

16 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

17 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

18 1 0 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

19 1 -1 1 1 1 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

20 1 0 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

21 1 0 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 
* หมำยถึง ข้อค ำถำมที่มีค่ำ IOC ผ่ำนเกณฑ์ แต่ไม่ได้น ำมำใช้ในกำร Try Out เน่ืองจำกผู้วิจัยต้องกำรควบคุมตัวแปรแทรก
ซ้อนในส่วนกำรไม่ตั้งใจท ำแบบสอบถำมของนักเรียนเนื่องมำจำกจ ำนวนข้อค ำถำมที่มำกเกินไป โดยกำรตัดออก ได้มำจำก
กำรพิจำรณำค่ำ IOC ค ำแนะน ำจำกผู้เช่ียวชำญ และกำรตรวจสอบกำรครอบคลุมนิยำมปฏิบัติกำรของเครื่องมือ 
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ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถำมวัดกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
ข้อที่ คะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม IOC กำรพิจำรณำ กำรน ำไปใช้ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 0 1 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

2 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

3 1 1 0 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

4 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

5 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

6 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

7 1 1 1 1 0 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

8 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

9 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

10 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

11 1 1 1 1 0 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

12 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

13 0 1 1 1 -1 2 .4 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก 

14 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

15 1 1 0 1 0 3 .6 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

16 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

17 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

18 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

19 1 1 0 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

20 0 1 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

21 1 1 1 0 -1 2 .4 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก 

22 0 1 1 1 1 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

23 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 

24 1 1 1 1 0 4 .8 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

25 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

26 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ตัดออก* 

27 1 1 1 1 1 5 1 ผ่ำนเกณฑ์ ใช้ Try Out 
* หมำยถึง ข้อค ำถำมที่มีค่ำ IOC ผ่ำนเกณฑ์ แต่ไม่ได้น ำมำใช้ในกำร Try Out เน่ืองจำกผู้วิจัยต้องกำรควบคุมตัวแปรแทรก
ซ้อนในส่วนกำรไม่ตั้งใจท ำแบบสอบถำมของนักเรียนเนื่องมำจำกจ ำนวนข้อค ำถำมที่มำกเกินไป โดยกำรตัดออก ได้มำจำก
กำรพิจำรณำค่ำ IOC ค ำแนะน ำจำกผู้เช่ียวชำญ และกำรตรวจสอบกำรครอบคลุมนิยำมปฏิบัติกำรของเครื่องมือ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ค 
ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (r) และค่ำควำมเชื่อม่ัน (Reliability)  

ของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (r) ของแบบสอบถำมวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
ก่อนและหลังกำรคัดเลือกข้อค ำถำม 
 

ข้อที่ ก่อนกำร
คัดเลือก 

หลังกำร
คัดเลือก 

1 .6289 .6084 

2 .5013 .5208 

3 .6197 .5869 

4 .1925 ตัดออก 
5 .3424 .3507 

6 .3752 .3900 

7 .3651 .3872 

8 .3857 .3534 

9 .3075 .3474 

10 .3215 .3116 

11 .5731 .5579 

12 .3917 .3973 

13 .4226 .4517 

14 .4635 .4668 

15 .2606 .2530 

 
 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
ก่อนและหลังกำรคัดเลือกข้อค ำถำม 

 

 ก่อนกำรคัดเลือก หลังกำรคัดเลือก 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) .7972 .8011 
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ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (r) ของแบบสอบถำมวัดพฤติกรรมตัง้ใจเรียน ก่อนและหลังกำรคัดเลือก
ข้อค ำถำม 
 

ข้อที่ ก่อนกำร
คัดเลือก 

หลังกำร
คัดเลือก 

1 .5047 .5027 

2 .3906 .4040 

3 .5425 .4990 

4 .5179 .4767 

5 .5999 .6015 

6 .6411 .6170 

7 .4183 .4018 

8 .2841 .3175 

9 .2250 ตัดออก 

10 .3919 .3331 

11 .3870 .4196 

12 .1632 .2010 

13 .1695 .2256 

14 .2262 .2276 

15 .5161 .5175 

 
 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมวัดพฤติกรรมตัง้ใจเรียน ก่อนและหลงักำร
คัดเลือกข้อค ำถำม 
 
 

 ก่อนกำรคัดเลือก หลังกำรคัดเลือก 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) .7912 .7929 
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ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (r) ของแบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียน ก่อนและหลงักำร
คัดเลือกข้อค ำถำม 
 

ข้อที่ ก่อนกำร
คัดเลือก 

หลังกำร
คัดเลือก 

1 .3590 .3535 

2 .4083 .4059 

3 .2048 ตัดออก 

4 .4487 .4507 

5 .4232 .3972 

6 .5337 .4890 

7 .4519 .4395 

8 .4925 .5090 

9 .5434 .5272 

10 .3416 .3324 

11 .5136 .5306 

12 .5445 .5202 

13 .4326 .4827 

14 .6382 .6476 

15 .3414 .3876 

 
 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมวัดควำมสนใจในกำรเรียน ก่อนและหลังกำร
คัดเลือกข้อค ำถำม 
 
 

 ก่อนกำรคัดเลือก หลังกำรคัดเลือก 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) .8236 .8292 
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ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (r) ของแบบสอบถำมวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน ก่อนและหลงักำร
คัดเลือกข้อค ำถำม 
 

ข้อที่ ก่อนกำร
คัดเลือก 

หลังกำร
คัดเลือก 

1 .6010 .5814 

2 .7231 .7369 

3 .5734 .5954 

4 .6839 .6943 

5 .5479 .5574 

6 .5308 .5756 

7 .3963 .3990 

8 .5031 .5117 

9 .4914 .4982 

10 .3909 .4202 

11 .5476 .5336 

12 .4611 .4220 

13 .2768 ตัดออก 

14 .5244 .5163 

15 .0102 ตัดออก 

 
 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมวัดควำมวิตกกังวลในกำรเรียน ก่อนและหลังกำร
คัดเลือกข้อค ำถำม 
 
 

 ก่อนกำรคัดเลือก หลังกำรคัดเลือก 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) .8461 .8689 
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ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (r) ของแบบสอบถำมวัดกำรสนบัสนุนจำกคร ูก่อนและหลงักำรคัดเลือก
ข้อค ำถำม 
 

ข้อที่ ก่อนกำร
คัดเลือก 

หลังกำร
คัดเลือก 

1 .3350 ตัดออก 

2 .2522 ตัดออก 

3 .5378 .5052 

4 .4309 .3900 

5 .5403 .4986 

6 .5793 .6243 

7 -.0120 ตัดออก 

8 .5060 .5222 

9 .5747 .5696 

10 .4942 .5450 

11 .6302 .6316 

12 .6729 .7028 

13 .6698 .7360 

14 .6552 .6817 

15 .7171 .7066 

 
 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมวัดกำรสนับสนุนจำกคร ูก่อนและหลังกำร
คัดเลือกข้อค ำถำม 
 
 

 ก่อนกำรคัดเลือก หลังกำรคัดเลือก 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) .8608 .8877 
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ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (r) ของแบบสอบถำมวัดกำรสนบัสนุนจำกผู้ปกครอง ก่อนและหลังกำร
คัดเลือกข้อค ำถำม 
 

ข้อที่ ก่อนกำร
คัดเลือก 

หลังกำร
คัดเลือก 

1 .6208 .6095 

2 .0672 ตัดออก 

3 .4893 .4922 

4 .3567 .3983 

5 .5814 .6030 

6 .4175 .4303 

7 .4634 .4391 

8 .4313 .4755 

9 .7007 .7162 

10 .6855 .7221 

11 .4218 .4067 

12 .2851 ตัดออก 

13 .4606 .4229 

14 .5763 .5559 

15 .7095 .6967 

16 .3470 .3156 

 
 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมวัดกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง ก่อนและหลงักำร
คัดเลือกข้อค ำถำม 
 
 

 ก่อนกำรคัดเลือก หลังกำรคัดเลือก 

ค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) .8538 .8621 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ง 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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แบบสอบถำมส ำหรับกำรวิจัย 
เรื่อง กำรพัฒนำโมเดลปัจจัยเชิงสำเหตุ และกำรวิเครำะห์อิทธิพลส่งผ่ำน  
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรต่อพฤติกรรมต้ังใจเรียน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรยีนในเครือสำธิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 

ค ำชี้แจง 
 1) แบบสอบถำมฉบับนี้จัดท ำข้ึนเพื่อเก็บข้อมูลในกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำโมเดลปัจจัยเชิง
สำเหต ุและกำรวิเครำะห์อิทธิพลสง่ผ่ำน กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำรต่อพฤติกรรม
ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนในเครือสำธิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยแบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 7 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมตัง้ใจเรียน 
ตอนที่ 4 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมสนใจในกำรเรียน 
ตอนที่ 5 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมวิตกกังวลในกำรเรยีน 
ตอนที่ 6 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรสนับสนุนจำกคร ู
ตอนที่ 7 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
  2) ขอควำมร่วมมือให้นักเรียนตอบแบบสอบถำมตรงตำมควำมเป็นจริง และโปรดตอบ
แบบสอบถำมให้ครบทุกข้อ 
  3) กำรวิจัยครั้งนี้กระท ำเพื่อจุดมุ่งหมำยทำงวิชำกำร กำรวิเครำะห์ข้อมูลจะท ำในลักษณะ
ภำพรวม ไม่เกิดผลเสียต่อนักเรียน แตจ่ะเป็นประโยชนต์อ่นักเรียนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
  4) ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในควำมร่วมมือของนักเรียนในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้ ด้วย
ควำมตั้งใจ 
 
 

นำยวัชระ  ประทำน 
        ผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
ค ำชี้แจง โปรดตอบค ำถำมโดยท ำเครื่องหมำย   ลงใน    หน้ำค ำตอบที่เป็นจริง 
 
1. โรงเรียนที่นักเรียนก ำลงัศึกษำ  

 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม)   
 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 

2. เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 1 ……………………(ใสต่ัวเลขทศนิยม 2 ต ำแหนง่)  
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ตอนที่ 2 กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวชิำกำร 
ค ำชี้แจง   แบบสอบถำมส่วนนี้ เกี่ยวกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำกำร ขอให้
นักเรียนพิจำรณำข้อค ำถำมแต่ละข้อให้ละเอียดถีถ่้วน แลว้ท ำเครื่องหมำย   ลงใน ช่องที่ตรงกับ
ระดับควำมมั่นใจจริงตำมข้อควำมในแตล่ะข้อ โดยมีค่ำระดับควำมมั่นใจดังนี้  
มำก     หมำยถึง นักเรียนมั่นใจมำกว่ำสำมำรถท ำตำมข้อควำมได้ 
ค่อนข้ำงมำก   หมำยถึง นักเรียนค่อนข้ำงมั่นใจว่ำสำมำรถท ำตำมข้อควำมได้ 
ค่อนข้ำงน้อย  หมำยถึง นักเรียนไม่ค่อยมั่นใจว่ำสำมำรถท ำตำมข้อควำมได้ 
น้อย     หมำยถึง นักเรียนไมม่ั่นใจว่ำสำมำรถท ำตำมข้อควำมได้ 

 
ข้อควำม 

ระดับควำมมั่นใจ 
มำก ค่อนข้ำงมำก ค่อนข้ำงน้อย น้อย 
4 3 2 1 

1.ฉันสำมำรถท ำกำรบ้ำนได้ด้วยตนเอง     
2.ฉันสำมำรถตอบค ำถำมที่ครถูำมใน
ห้องเรียนได้ถูกต้อง 

    

3.ฉันสำมำรถท ำคะแนนสอบได้ดี     
4.ฉันสำมำรถจดจ ำเนื้อหำที่เรียนได้     
5.ฉันสำมำรถอธิบำยเนื้อหำที่เรียนให้เพื่อน
ฟังได้ 

    

6.ฉันสำมำรถท ำรำยงำนตำมที่ครูสัง่ได้     
7.ฉันลังเลใจเมื่อค ำตอบในกำรบ้ำนของฉัน
แตกต่ำงจำกเพ่ือนที่เรียนเก่ง 

    

8.ฉันสำมำรถตั้งค ำถำมจำกบทเรียนได้     
9.ฉันสำมำรถคิดสิ่งทีม่ีควำมซับซ้อนได้ดี     
10.ฉันสำมำรถน ำควำมรู้ที่เคยเรียนมำแล้ว
มำใช้กับกำรเรียนในปัจจุบันได้ 

    

11.ฉันสำมำรถน ำควำมรู้ที่เรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้  

    

12.ฉันสำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญที่อ่ำนได้      
13.ฉันสำมำรถแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนในกำร
เรียนได้ 

    

14.ฉันสำมำรถจับใจควำมเรื่องที่ฟงัได้     
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมต้ังใจเรียน 
ค ำชี้แจง   แบบสอบถำมส่วนนี้ เกี่ยวกับพฤติกรรมตัง้ใจเรียน ขอให้นักเรียนพิจำรณำข้อค ำถำมแต่
ละข้อให้ละเอียดถี่ถ้วน แล้วท ำเครื่องหมำย   ลงใน ช่องที่ตรงกับกำรปฏิบัติจรงิตำมข้อควำมใน
แต่ละข้อ โดยมีค่ำระดับพฤติกรรมดังนี้  
ทุกครั้ง     หมำยถึง นักเรียนท ำดังข้อควำมทุกครั้ง 
บ่อยครั้ง   หมำยถึง นักเรียนท ำดังข้อควำมบ่อยครั้ง 
บำงครั้ง   หมำยถึง นักเรียนท ำดังข้อควำมบำงครั้ง 
นำนๆครัง้  หมำยถึง นักเรียนท ำดังข้อควำมนำนๆครัง้ 

 
ข้อควำม 

ระดับพฤติกรรม 
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บำงครั้ง นำนๆครัง้ 

4 3 2 1 
1.ฉันพูดคุยในชั้นเรียนขณะที่ครูก ำลังสอน     
2.ฉันเหม่อลอยขณะที่ครสูอน     
3.ฉันแอบท ำกิจกรรมอ่ืนขณะทีค่รูสอน     
4.ฉันลุกออกจำกที่นั่งโดยพลกำรขณะที่ครู
สอน 

    

5.ฉันจดบันทึกตำมเนื้อหำที่ครสูอน     
6.ฉันท ำกำรบ้ำนส่งตำมก ำหนด     
7.ฉันไม่ให้ควำมร่วมมือ เมื่อไม่อยำกท ำ
กิจกรรมในกำรเรียน 

    

8.ฉันตอบค ำถำมเมื่อครูถำม     
9.ฉันขำดเรียนเพรำะไม่อยำกมำเรียน     
10.ฉันทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วในแต่
ละวัน 

    

11.ฉันอ่ำนบทเรียนล่วงหน้ำก่อนเรียน     
12.ฉันหำควำมรู้ในวิชำที่เรียนเพ่ิมเติม เช่น 
จำกหนังสือ อินเตอร์เนต็ ฯลฯ 

    

13.ฉันซักถำมครูเพิ่มเติมนอกห้องเรียน     
14.ฉันค้นหำค ำตอบเมื่อท ำข้อสอบไม่ได้
หรือไม่แนใ่จ 
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ตอนที่ 4 ควำมสนใจในกำรเรียน 
ค ำชี้แจง   แบบสอบถำมส่วนนี้ เกี่ยวกับควำมสนใจในกำรเรียน ขอให้นักเรียนพิจำรณำข้อค ำถำม
แต่ละข้อให้ละเอียดถีถ่้วน แล้วท ำเครื่องหมำย   ลงใน ช่องทีต่รงกับระดับควำมรู้สึกจริงตำม
ข้อควำมในแต่ละข้อ โดยมีค่ำระดับควำมรู้สึกดังนี้  
มำก     หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมมำก 
ค่อนข้ำงมำก   หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมค่อนข้ำงมำก 
ค่อนข้ำงน้อย  หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมค่อนข้ำงน้อย  
น้อย     หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมน้อย 

 
ข้อควำม 

ระดับควำมรู้สึก 
มำก ค่อนข้ำงมำก ค่อนข้ำงน้อย น้อย 
4 3 2 1 

1.ฉันอยำกรู้เนื้อหำในกำรเรียนล่วงหน้ำ     
2.ฉันรู้สึกเบ่ือหน่ำยในกำรเข้ำเรียนใน
ห้องเรียน 

    

3.ฉันอยำกให้หมดเวลำเรียนโดยเร็ว     
4.ฉันชอบหำอ่ำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่เรียน 

    

5.ฉันอยำกเรียนตลอดชั่วโมงเรียน     
6.ฉันดีใจเมื่อมีกำรงดกำรเรียน     
7.ฉันชอบให้มีกำรจัดกจิกรรมในห้องเรียน
เกี่ยวกับวิชำที่เรียน 

    

8.ฉันดีใจเมื่อครไูม่สัง่กำรบ้ำน     
9.ฉันชอบกำรเรียนนอกสถำนที ่     
10.ฉันชอบให้มีกำรน ำเสนอผลงำนหน้ำชัน้
เรียน 

    

11.ฉันชอบตอบค ำถำมในชั่วโมงเรียน     
12.ฉันชอบท ำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน
ร่วมกับเพื่อนๆ 

    

13.ฉันชอบที่ครูใหท้ ำใบงำนท้ำยชั่วโมง
เรียน 

    

14.ฉันไม่อยำกถูกเรียกให้ท ำกิจกรรมใน
กำรเรียนเป็นรำยบุคคล 
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ตอนที่ 5 ควำมวิตกกังวลในกำรเรียน 
ค ำชี้แจง   แบบสอบถำมส่วนนี้ เกี่ยวกับควำมวิตกกังวลในกำรเรียน ขอให้นักเรียนพจิำรณำข้อ
ค ำถำมแต่ละข้อให้ละเอียดถี่ถ้วน แล้วท ำเครื่องหมำย   ลงใน ช่องที่ตรงกับระดับควำมรูส้ึกจรงิ
ตำมข้อควำมในแต่ละข้อ โดยมีค่ำระดับควำมรู้สึกดังนี้  
มำก     หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมมำก 
ค่อนข้ำงมำก   หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมค่อนข้ำงมำก 
ค่อนข้ำงน้อย  หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมค่อนข้ำงน้อย  
น้อย     หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้สึกเหมือนข้อควำมน้อย 

 
ข้อควำม 

ระดับควำมรู้สึก 
มำก ค่อนข้ำงมำก ค่อนข้ำงน้อย น้อย 
4 3 2 1 

1.ฉันกลัวว่ำจะไม่สำมำรถท ำแบบฝึกหัดได้     
2.ฉันกังวลว่ำจะไม่สำมำรถเข้ำใจสิ่งที่ครู
สอน 

    

3.ฉันไม่สบำยใจเมื่อลืมสิง่ที่เคยเรียน
มำแล้ว 

    

4.ฉันไม่สบำยใจเมื่อท ำกำรบ้ำนไมไ่ด้     
5.ฉันจะอับอำยเมื่อตอบค ำถำมที่ครูถำม
ไม่ได้ 

    

6.ฉันกังวลว่ำจะส่งกำรบ้ำนไม่ทันตำม
ก ำหนด 

    

7.ฉันกลัวถูกเรียกให้ท ำกิจกรรมในกำร
เรียนเป็นรำยบุคคล  

    

8.ฉันไม่กล้ำถำมครเูมื่อสงสัย เพรำะกลัว
ถูกดุ 

    

9.ฉันกลัวท ำกิจกรรมในห้องเรียนผิดพลำด     
10.ฉันกังวลว่ำจะเรียนไม่ทนัเพื่อนเมื่อขำด
เรียน 

    

11.ฉันไม่สบำยใจเมื่อนึกถึงเรื่องกำรสอบ     
12.ฉันไม่มีสมำธิเมื่อใกลส้อบ     
13.ฉันกังวลว่ำจะเตรียมควำมพร้อมในกำร
สอบไม่ดีเท่ำกับเพื่อนๆ 
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ตอนที่ 6 กำรสนับสนุนจำกครู 
ค ำชี้แจง   แบบสอบถำมส่วนนี้ เกี่ยวกับกำรสนับสนุนจำกครู ขอให้นักเรียนพจิำรณำข้อค ำถำมแต่
ละข้อให้ละเอียดถี่ถ้วน แล้วท ำเครื่องหมำย   ลงใน ช่องที่ตรงกับระดับกำรรับรูจ้ริงตำมข้อควำม
ในแตล่ะข้อ โดยมีค่ำระดับกำรรับรู้ดังนี้  
จริง     หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมเป็นจริง 
ค่อนข้ำงจริง   หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมค่อนข้ำงเป็นจริง 
ค่อนข้ำงไม่จรงิ  หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมค่อนข้ำงไม่เป็นจริง 
ไม่จรงิ     หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมไม่เป็นจริง   

 
ข้อควำม 

ระดับกำรรับรู ้
จริง ค่อนข้ำงจริง ค่อนข้ำงไม่จรงิ ไม่จรงิ 
4 3 2 1 

1.ครูสำมำรถจงูใจให้ฉันอยำกเรียน     
2.ครูจัดกิจกรรมประกอบกำรเรียนที่
หลำกหลำย 

    

3.ครูชี้แนะแนวทำงใหฉ้ันคิด แก้ปัญหำ 
เพื่อค้นพบควำมรู้ด้วยตนเอง 

    

4.ครูถำมทุกข์สุขของฉัน     
5.ครูให้ก ำลังใจเมื่อฉันท ำคะแนนได้ไม่ด ี     
6.ครูสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนที่เป็น
กันเอง 

    

7.ครูใสใ่จปัญหำเรื่องกำรเรียนของฉนั     
8.ครูติดตำมกำรเข้ำเรียนของฉนั     
9.ครูติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของคะแนนที่
ฉันได้ 

    

10.ครูรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับฉัน     
11.ครูติดตำมสุขภำพของฉัน     
12.ครูติดตำมสัมพันธภำพของฉันกับเพื่อน     
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ตอนที่ 7 กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
ค ำชี้แจง   แบบสอบถำมส่วนนี้ เกี่ยวกับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง ขอใหน้ักเรียนพิจำรณำข้อ
ค ำถำมแต่ละข้อให้ละเอียดถี่ถ้วน แล้วท ำเครื่องหมำย   ลงใน ช่องที่ตรงกับระดับกำรรับรู้จริงตำม
ข้อควำมในแต่ละข้อ โดยมีค่ำระดับกำรรับรู้ดังนี ้ 
จริง     หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมเป็นจริง 
ค่อนข้ำงจริง   หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมค่อนข้ำงเป็นจริง 
ค่อนข้ำงไม่จรงิ  หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมค่อนข้ำงไม่เป็นจริง 
ไม่จรงิ     หมำยถึง นักเรียนรับรู้ว่ำข้อควำมไม่เป็นจริง   

 
ข้อควำม 

ระดับกำรรับรู ้
จริง ค่อนข้ำงจริง ค่อนข้ำงไม่จรงิ ไม่จรงิ 
4 3 2 1 

1.ผู้ปกครองให้เวลำฉันส ำหรับท ำกำรบ้ำน     
2.ผู้ปกครองจัดหำหนังสือที่เกี่ยวกับ
รำยวิชำให้ฉัน 

    

3.ผู้ปกครองจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนที่ดีให้
ฉัน 

    

4.ผู้ปกครองจัดสถำนที่ที่เหมำะสมส ำหรับ
ทบทวนบทเรียน 

    

5.ผู้ปกครองมีกำรติดต่อกับครูประจ ำชัน้
ของฉัน 

    

6.ผู้ปกครองไมไ่ปร่วมกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

    

7.ผู้ปกครองติดตำมกำรเคลื่อนไหวของ
โรงเรียน 

    

8.ผู้ปกครองให้ควำมสนใจกับจดหมำยจำก
โรงเรียน 

    

9.ผู้ปกครองให้ควำมส ำคัญกับปฏิทิน
กำรศึกษำในแต่ละภำคเรียน 

    

10.ผู้ปกครองจัดหำอำหำรส่งเสรมิสุขภำพ
ร่ำงกำยให้ฉันทุกวัน 

    

11.ผู้ปกครองมเีวลำให้ฉันส ำหรับกำร
พักผ่อน 
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ข้อควำม 

ระดับกำรรับรู ้
จริง ค่อนข้ำงจริง ค่อนข้ำงไม่จรงิ ไม่จรงิ 
4 3 2 1 

12.ผู้ปกครองให้ก ำลงัใจเมื่อฉันมีปัญหำใน
กำรเรียน 

    

13.ผู้ปกครองเต็มใจช่วยเหลือเมื่อฉันมี
ปัญหำในกำรเรียน 

    

14.ผู้ปกครองพำฉันไปหำแพทย์เมื่อ
เจ็บป่วย 

    

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก จ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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Descriptives 

 
 
 
Correlations 

 
 

 
 

 

Descriptive Statistics

164 2.11 4.00 3.3025 .47279 -.514 .190 -.512 .377

164 1.429 3.571 2.67073 .355211 -.301 .190 .430 .377

164 1.714 3.643 2.61411 .359521 -.243 .190 -.045 .377

164 1.357 3.286 2.34364 .341834 -.195 .190 -.034 .377

164 1.000 4.000 2.66323 .594275 -.299 .190 .045 .377

164 1.083 3.833 2.59807 .468498 .096 .190 .464 .377

164 1.286 3.857 3.04747 .416893 -.610 .190 .781 .377

164

EXP

ASE

ATB

INT

ANX

TSUP

PSUP

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
Skewness Kurtosis

Correlations

1 .403** .342** .353** -.294** .041 .218**

. .000 .000 .000 .000 .604 .005

164 164 164 164 164 164 164

.403** 1 .137 .547** .058 .064 .092

.000 . .079 .000 .463 .416 .239

164 164 164 164 164 164 164

.342** .137 1 -.069 -.061 -.110 -.001

.000 .079 . .377 .438 .161 .994

164 164 164 164 164 164 164

.353** .547** -.069 1 -.120 .254** .133

.000 .000 .377 . .127 .001 .088

164 164 164 164 164 164 164

-.294** .058 -.061 -.120 1 -.064 -.015

.000 .463 .438 .127 . .413 .849

164 164 164 164 164 164 164

.041 .064 -.110 .254** -.064 1 .153

.604 .416 .161 .001 .413 . .050

164 164 164 164 164 164 164

.218** .092 -.001 .133 -.015 .153 1

.005 .239 .994 .088 .849 .050 .

164 164 164 164 164 164 164

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

ASE

ATB

EXP

INT

ANX

TSUP

PSUP

ASE ATB EXP INT ANX TSUP PSUP

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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                                DATE:  4/21/2013 
                                  TIME: 16:08 
 

 

                                L I S R E L  8.53 
 
                                       BY 
 

                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 

 

 

                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 

 The following lines were read from file C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\ase 

model corr form spss\data.spj: 
 

 ASEModel 
 Observed Variables 
 EXP INT ANX TSUP PSUP ASE ATB 
 Correlation Matrix 
 1.00 
 -.069 1.00 
 -.061 -.120 1.00 
 -.110 .254 -.064 1.00 
 -.001 -.133 -.015  .153 1.00 
 .342 .353 -.294 .041 .218 1.00 
 .137 .547 .058 .064 .092 .403 1.00 
   
 Sample Size =164 
   
 Relationships 
 ASE = TSUP 
 ASE = INT 
 ASE =  EXP 
 ASE = ANX 
 ASE =  PSUP 
 ATB = TSUP 
 ATB = INT 
 ATB = ASE 
 ATB = ANX 
 ATB = PSUP 
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 Path Diagram 
 LISREL OUTPUT: ME=ML EF SS SC 
 End of Problem 
 

 ASEModel                                                                        
 

         Correlation Matrix       
 

                 ASE        ATB        EXP        INT        ANX       TSUP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      ASE       1.00 
      ATB       0.40       1.00 
      EXP       0.34       0.14       1.00 
      INT       0.35       0.55      -0.07       1.00 
      ANX      -0.29       0.06      -0.06      -0.12       1.00 
     TSUP       0.04       0.06      -0.11       0.25      -0.06       1.00 
     PSUP       0.22       0.09       0.00      -0.13      -0.01       0.15 
 

         Correlation Matrix       
 

                PSUP    
            -------- 
     PSUP       1.00 
 

 
 ASEModel                                                                        
 

 Parameter Specifications 
 

         BETA         
 

                 ASE        ATB 
            --------   -------- 
      ASE          0          0 
      ATB          1          0 
 

         GAMMA        
 

                 EXP        INT        ANX       TSUP       PSUP 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      ASE          2          3          4          5          6 
      ATB          0          7          8          9         10 
 

         PHI          
 

                 EXP        INT        ANX       TSUP       PSUP 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      EXP         11 
      INT         12         13 
      ANX         14         15         16 
     TSUP         17         18         19         20 
     PSUP         21         22         23         24         25 
 

         PSI          
 

                 ASE        ATB 
            --------   -------- 
                  26         27 
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 ASEModel                                                                        
 

 Number of Iterations =  5 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         BETA         
 

                 ASE        ATB    
            --------   -------- 
      ASE        - -        - - 
  
      ATB       0.25        - - 
              (0.07) 
                3.52 
  
 

         GAMMA        
 
                 EXP        INT        ANX       TSUP       PSUP    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      ASE       0.35       0.41      -0.22      -0.08       0.28 
              (0.06)     (0.07)     (0.06)     (0.07)     (0.06) 
                5.53       6.19      -3.57      -1.24       4.40 
  
      ATB        - -       0.52       0.19      -0.08       0.12 
                         (0.07)     (0.06)     (0.07)     (0.07) 
                           7.31       2.96      -1.29       1.83 
  
 

         Covariance Matrix of Y and X             
 

                 ASE        ATB        EXP        INT        ANX       TSUP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      ASE       1.00 
      ATB       0.40       1.00 
      EXP       0.34       0.05       1.00 
      INT       0.35       0.55      -0.07       1.00 
      ANX      -0.29       0.06      -0.06      -0.12       1.00 
     TSUP       0.04       0.06      -0.11       0.25      -0.06       1.00 
     PSUP       0.22       0.09       0.00      -0.13      -0.01       0.15 
 

         Covariance Matrix of Y and X             
 
                PSUP    
            -------- 
     PSUP       1.00 
 

         PHI          
 

                 EXP        INT        ANX       TSUP       PSUP    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      EXP       1.00 
              (0.11) 
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                8.89 
  
      INT      -0.07       1.00 
              (0.08)     (0.11) 
               -0.87       8.89 
  
      ANX      -0.06      -0.12       1.00 
              (0.08)     (0.08)     (0.11) 
               -0.77      -1.50       8.89 
  
     TSUP      -0.11       0.25      -0.06       1.00 
              (0.08)     (0.08)     (0.08)     (0.11) 
               -1.37       3.09      -0.80       8.89 
  
     PSUP       0.00      -0.13      -0.01       0.15       1.00 
              (0.08)     (0.08)     (0.08)     (0.08)     (0.11) 
               -0.01      -1.66      -0.19       1.90       8.89 
  
 

         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 

                 ASE        ATB    
            --------   -------- 
                0.61       0.60 
              (0.07)     (0.07) 
                8.89       8.89 
  
 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
                 ASE        ATB    
            --------   -------- 
                0.39       0.40 
 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 

                 ASE        ATB    
            --------   -------- 
                0.39       0.36 
 

         Reduced Form                 
 

                 EXP        INT        ANX       TSUP       PSUP    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      ASE       0.35       0.41      -0.22      -0.08       0.28 
              (0.06)     (0.07)     (0.06)     (0.07)     (0.06) 
                5.53       6.19      -3.57      -1.24       4.40 
  
      ATB       0.09       0.62       0.13      -0.11       0.19 
              (0.03)     (0.07)     (0.06)     (0.07)     (0.07) 
                2.97       9.25       2.09      -1.57       2.95 
  
 

 

                           Goodness of Fit Statistics 
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                              Degrees of Freedom = 1 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 2.63 (P = 0.10) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 2.61 (P = 0.11) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1.61 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 10.62) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.016 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.010 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.067) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.10 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.26) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.17 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.36 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.35 ; 0.42) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.35 
                        ECVI for Independence Model = 1.14 
  
      Chi-Square for Independence Model with 21 Degrees of Freedom = 166.01 
                            Independence AIC = 180.01 
                                Model AIC = 56.61 
                              Saturated AIC = 56.00 
                            Independence CAIC = 208.71 
                               Model CAIC = 167.30 
                             Saturated CAIC = 170.80 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.98 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.76 
                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.047 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.67 
  
                             Critical N (CN) = 412.45 
  

  
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.017 
                             Standardized RMR = 0.017 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.87 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.036 
 

 ASEModel                                                                        
 

 Standardized Solution            
 

         BETA         
 

                 ASE        ATB    
            --------   -------- 
      ASE        - -        - - 
      ATB       0.25        - - 
 

         GAMMA        
 

                 EXP        INT        ANX       TSUP       PSUP    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
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      ASE       0.35       0.41      -0.22      -0.08       0.28 
      ATB        - -       0.52       0.19      -0.08       0.12 
 

         Correlation Matrix of Y and X            
 

                 ASE        ATB        EXP        INT        ANX       TSUP    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      ASE       1.00 
      ATB       0.40       1.00 
      EXP       0.34       0.05       1.00 
      INT       0.35       0.55      -0.07       1.00 
      ANX      -0.29       0.06      -0.06      -0.12       1.00 
     TSUP       0.04       0.06      -0.11       0.25      -0.06       1.00 
     PSUP       0.22       0.09       0.00      -0.13      -0.01       0.15 
 

         Correlation Matrix of Y and X            
 

                PSUP    
            -------- 
     PSUP       1.00 
 

         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 

                 ASE        ATB    
            --------   -------- 
                0.61       0.60 
 

         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 

                 EXP        INT        ANX       TSUP       PSUP    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      ASE       0.35       0.41      -0.22      -0.08       0.28 
      ATB       0.09       0.62       0.13      -0.11       0.19 
 

 ASEModel                                                                        
 
 Total and Indirect Effects 
 

         Total Effects of X on Y      
 

                 EXP        INT        ANX       TSUP       PSUP    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      ASE       0.35       0.41      -0.22      -0.08       0.28 
              (0.06)     (0.07)     (0.06)     (0.07)     (0.06) 
                5.53       6.19      -3.57      -1.24       4.40 
  
      ATB       0.09       0.62       0.13      -0.11       0.19 
              (0.03)     (0.07)     (0.06)     (0.07)     (0.07) 
                2.97       9.25       2.09      -1.57       2.95 
  
 

         Indirect Effects of X on Y       
 

                 EXP        INT        ANX       TSUP       PSUP    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      ASE        - -        - -        - -        - -        - - 
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      ATB       0.09       0.10      -0.06      -0.02       0.07 
              (0.03)     (0.03)     (0.02)     (0.02)     (0.03) 
                2.97       3.06      -2.51      -1.17       2.75 
  
 

         Total Effects of Y on Y      
 

                 ASE        ATB    
            --------   -------- 
      ASE        - -        - - 
  
      ATB       0.25        - - 
              (0.07) 
                3.52 
  
 

    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.064 
 

 ASEModel                                                                        
 

 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of X on Y     
 

                 EXP        INT        ANX       TSUP       PSUP    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      ASE       0.35       0.41      -0.22      -0.08       0.28 
      ATB       0.09       0.62       0.13      -0.11       0.19 
 

         Standardized Indirect Effects of X on Y      
 

                 EXP        INT        ANX       TSUP       PSUP    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      ASE        - -        - -        - -        - -        - - 
      ATB       0.09       0.10      -0.06      -0.02       0.07 
 

         Standardized Total Effects of Y on Y     
 

                 ASE        ATB    
            --------   -------- 
      ASE        - -        - - 
      ATB       0.25        - - 
 

                           Time used:    0.031 Seconds 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
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