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 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุกับความสามารถในการสรางองค
ความรูของนักเรียน ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐาน
กับขอมูลเชิงประจักษ และหาอิทธิพลระหวางตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการสรางองคความรู 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ความสามารถในการสรางองคความรู บรรยากาศในชั้นเรียน การ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การรับรูความสามารถของตนเอง และการกํากับตนเอง
ในการเรียน โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรี เขต 5 จํานวน 780 คน ซึ่งเลือกโดยใชเทคนิคการสุมกลุม
ตัวอยางแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 5 ฉบับ 
ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เครื่องมือแตละฉบับมีคาความเชื่อม่ันเทากับ .934, 
.846, .941, .850 และ .914 ตามลําดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหเสนทาง 
(Path Analysis)  
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. ตัวแปรปจจัยการกํากับตนเองในการเรียน การรับรูความสามารถของตนเอง บรรยากาศ
ในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสามารถในการสรางองคความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. รูปแบบโครงสรางความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุภายหลังการปรับรูปแบบ มีความ 
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ( 2χ /df =1.981,  GFI = .990, AGFI= .960, SRMR = .015,  
RMSEA = .035) 
 3. ความสามารถในการสรางองคความรูไดรับอิทธิพลทางตรงจาก การจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การกํากับตนเองในการเรียน และการรับรูความสามารถของตนเอง โดยมี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .37, .18 และ .37 ตามลําดับ สวนปจจัยสาเหตุที่มีอิทธิพลทางออมตอ
ความสามารถในการสรางองคความรู ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน และการรับรูความสามารถของ
ตนเอง โดยที่ตัวแปรปจจัยดานบรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลสงผานทางตัวแปรปจจัยดานการ
กํากับตนเองในการเรียน และการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .93 และ .45 ตามลําดับ สวนตัวแปรปจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพล
สงผานทางตัวแปรปจจัยดานการกํากับตนเองในการเรียน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .41 
ซึ่งตัวแปรปจจัยทั้ง 5 ตัว รวมกันอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการสรางองคความรูได
รอยละ 71 
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This research intended to study the relationships between the casual variables and 

constructivism ability to verify the fit casual relationship model between hypothetical model 
with the empirical data, and to study the effective size between casual variable and 
constructivism ability, casual variable that use in this research were self-directed learning, 
self-efficacy, environment and child center learning. In this research, 780 students were 
selected by two-stage random sampling from the student, mathayomsuksa I-III in secondary 
Lopburi Education service office area v. The research instruments included the five questionnaires 
that were rating scales into five levels. Reliabilities of questionnaires were .850, .914, .846, 
.941 and .934. The data was statistically analyzed by using path analysis. 

The results of this research were as follows: 
1. There were significant positive relationship between Learning-environment, Child-

center, Self-directed Learning and Self-efficacy and constructivism (p=.01) 
2. The structural relationships model were fitted with the empirical data ( 2χ /df =1.981,  

GFI = .990, AGFI= .960, SRMR = .015, RMSEA = .035) 
3. The direct effect on constructivism were child-center, self-directed learning and 

self –efficacy which direct effect size were .37, .18 and .37 respectively. The indirect effects 
on constructivism were environment and self-efficacy which indirect effect sizes were .93, .45 
and .37 respectively. All causal variables could explain the variance of constructivism at 71% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากอาจารย ดร.สุวพร เซ็มเฮง 
ประธานควบคุมปริญญานิพนธ และ อาจารย ดร.ละเอียด รักษเผา กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ ตลอดจนพิจารณาแกไขขอบกพรองในการทําปริญญานิพนธนี้
ตลอดมาดวยความเอาใจใส และเมตตาตอผูวิจัยเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมาเปน
อยางสูง ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยชูศรี วงศรัตนะ และอาจารย ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน ที่
กรุณาเปนกรรมการสอบปริญญานิพนธ และไดใหคําแนะนําที่ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 
ที่สําคัญย่ิงผูวจัิยขอกราบระลึกถึงพระคุณครูอาจารยภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษาทุกทานที่
ใหความรูและคําแนะนําที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยไดศึกษาในสถาบันแหงน้ี  
 ในการสรางเครื่องมือผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.
ปราโมทย จันทรเรือง อาจารย ดร.เฉลิมชัย หาญกลา อาจารยนพวรรณ ทับทอง อาจารยสรายุทธ 
พานเทียน อาจารยอมรรัตน หรัดดี เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไขเครื่องมือวัดใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 การเก็บรวบรวมขอมูลไดรับความอนุเคราะหจากผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูและ
นักเรียนในโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใหความรวมมืออยางดียิ่งในการตอบแบบสอบถาม 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารยสมศักดิ์ เจริญพูนที่ใหคําปรึกษาในเรื่องการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเพ่ือการวิเคราะหเสนทาง จนทําใหการวิเคราะหขอมูลเสร็จสิ้นดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่เปนแรงผลักดันดวยมุงหวังใหลูกประสบผลสําเร็จใน
การศึกษา ขอขอบคุณรอยเอก ชวภณ ผิวขาว สามีที่คอยอยูเคียงขางและใหกําลังใจในการจัดทํา
ปริญญานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี และเพ่ือนทุกคนที่คอยเปนกําลังใจและมีสวนรวมใน
ความสําเร็จของปริญญานิพนธนี้ทุกทาน 
 คุณคาและประโยชนอันพึงมีทั้งหมดที่ไดรับจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปน 
เครื่องบูชาคุณแดบิดา มารดา และครูอาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณที่คอยใหการอบรมสั่งสอนตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การพัฒนาคนในชาติใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพนั้น ประชากรภายในประเทศจะตองไดรับ
การศึกษา การเรียนรูวิทยาการดานตาง ๆ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพอันเปนพ้ืนฐาน
สําคัญในการนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนา (คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา. 2543: 7) การ
จัดการศึกษายุคใหมตองมุงเสริมสรางพลังความสามารถที่มีอยูในตัวผูเรียนใหเต็มที่ตามศักยภาพ
ของ แตละบุคคล จากแผนแมบทในการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับชีวิตจริง
ของผูเรียน มีเปาหมายหลักของการพัฒนาทั้งดานผูเรียนและผูสอน เนนการเรียนการสอนที่ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง มีผลการเรียนที่มีมาตรฐานสูง มีสติปญญาในการเชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ ได และเนนจิตสํานึก คือความเขาใจตนเองอยางลึกซึ้ง ควบคุมตนเองได และเขาใจความสัมพันธ
ของตนเองกับสรรพสิ่งทั้งหลาย สงเสริมใหครูมีแนวความคิดใหมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สามารถสรางเยาวชนของชาติใหมีความรูคูคุณธรรม 
โดยอิงหลักการเรียนรู 4 ประการ คือ การเรียนรูเพ่ือสรางองคความรู การเรียนรูเพ่ือใหสามารถใช
ความรูสรางปญญา การเรียนรูเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาในสังคมประชาธิปไตย และการเรียนรู
ที่จะอยูรวมกันอยางเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 64) 
 การที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะดังกลาวได จะตองใชยุทธศาสตรการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีตองอาศัยปจจัยหลากหลายประการที่สนับสนุน ไดแก การจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถพัฒนาผูเรียนได เนื่องจากเปนการจัดการเรียน
การสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูในเรื่องที่
สอดคลองกับความสามารถ ความตองการ และไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ (วัฒนาพร 
ระงับทุกข. 2542: 2) การที่นักเรียนจะเกิดการเชื่อมโยงองคความรูใหมที่ไดรับอยางสัมพันธกัน อัน
จะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หรือต่ํา ปจจัยที่สําคัญไดแก ครูผูสอน เน้ือหาสาระที่
สอน กิจกรรมในการเรียนการสอน และตัวผูเรียนเอง การเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญ นอกจาก
จะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองแลว ปจจัยทางดานคุณลักษณะภายในตัวของผูเรียนที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การกํากับตนเองในการเรียน เพราะการกํากับตนเองทั้งทาง
ปญญา และทางพฤติกรรมเปนลักษณะที่สําคัญของการสรางและพัฒนาความรู (Pintric; & De-Groot. 
1990: 34-40) จากงานวิจัยของซิมเมอรแมน และมารติเนซพอนส (Zimmerman; & Matinez-Pons. 
1986: 81) พบวา การใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน 14 วิธี มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูง   
วิลเลียม (Williams. 1996: 77-80) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการกํากับตนเองในการเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความวิตกกังวลในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบวา นักเรียนที่มีการตระหนักรูถึงตนเองวามีความสามารถในการกํากับตนเองสูงมี
แนวโนมที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
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 นอกจากนี้ การที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรมใด ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ มิไดขึ้นอยูกับ
ความรูความสามารถและทักษะที่มีอยูเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับความคิดที่มีตอตนเองวามีความสามารถ
ที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ หรือไม กลาวคือ บุคคลที่มีความรูความสามารถอาจไมประสบความสําเร็จ
ในการกระทําถาหากบุคคลนั้นมีการรับรูความสามารถของตนเองอยางไมถูกตอง ดังน้ันการที่บุคคล
มีความสามารถอยางไร อาจไมสําคัญเทากับการที่บุคคลรับรูวาเขามีความสามารถอยางไร หมายความ
วา การที่บุคคลจะเรียนรู และเกิดการเชื่อมโยงความรูและพฤติกรรมเขาดวยกันนั้น จะประสบความสําเร็จ
หรือมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถแลว ยังจะตองขึ้นอยูกับการรับรู
ความสามารถของตนเองอีกดวย อาจกลาวไดวา การรับรูความสามารถของตนเองมีความสําคัญ
เทากับความสามารถที่มีอยูหรืออาจจะมากกวาความสามารถที่มีอยูก็ได อีกทั้งยังรวมถึงบรรยากาศ
ในชั้นเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนอีกดวย กลาวคือ หากผูเรียนไดเรียนรูในบรรยากาศที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู ยอมจะมีโอกาสชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน และสงเสริมหรือเปนแรง
กระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่อยากจะเรียนรู เกิดกระบวนการ และทักษะที่มีประสิทธิภาพ     
(บุญชม ศรีสะอาด. 2524: 69) ซึ่งสอดคลองกับหลักแนวคิดในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนของ
พิมพพันธ เดชะคุปต (2545: 5) ไดกลาวไววา บรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลตอการเรียนรูของ
ผูเรียน การสรางความรูใหม การคนพบและสรรสรางความรูใหมของผูเรียน ซึ่งบรรยากาศในชั้น
เรียนที่ดีจะสงเสริมใหผูเรียนมีลักษณะทางจิตที่ดี มีความตั้งใจ ใชเวลาในการเรียนอยางเต็มที่ อันจะ
ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกนึกคิดใหม ๆ และเกิดการเชื่อมโยงความรูของตนเองไดโดยงาย 
 จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของดังที่กลาวมา ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษา
ปจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 โดยการ
วิเคราะหเสนทาง ทั้งนี้เนื่องจากสามารถอธิบายถึงปจจัยเชิงสาเหตุตาง ๆ ของตัวแปรทั้งทางตรง
และทางออม เพื่อจะไดทราบวาปจจัยใดบางที่สงผลตอความสามารถในการสรางองคความรูของ
นักเรียนและมากนอยเพียงใด เพ่ือใหผูปกครอง ครูอาจารย และผูที่เกี่ยวของไดนําไปใชเปนแนวทาง
ในการสงเสริมหรือเพ่ิมศักยภาพในการสรางองคความรูของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายของการศึกษาคนควาดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรสาเหตุ อันไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน การเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การกํากับตนเองในการเรียน และการรับรูความสามารถของตนเอง 
กับความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5  
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 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยตาง ๆ 
ไดแก ปจจัยดานบรรยากาศในชั้นเรียน การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การกํากับตนเอง
ในการเรียน และการรับรูความสามารถของตนเองที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการสรางองค
ความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา
ลพบุรีเขต 5 กับขอมูลเชิงประจักษ 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรง ทางออม และอิทธิพลรวมถึงปจจัยดานตาง ๆ ไดแก 
ปจจัยดานบรรยากาศในชั้นเรียน การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การกํากับตนเองในการเรียน 
และการรับรูความสามารถของตนเองที่มีตอความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5  

 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบปจจัยตาง ๆ ไดแก ปจจัยดานบรรยากาศในชั้นเรียน การเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การกํากับตนเองในการเรียน และการรับรูความสามารถของตนเอง 
ที่มีความสัมพันธและสงผลตอความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 ทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออม 
ทั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน อีกทั้งปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูเรียนตอไป  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2554 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 จํานวน 24 โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 12,368 คน  
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2554 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 จํานวน 5 โรงเรียน 
และมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 780 คน ซึ่งไดจากการสุมกลุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน (Two-stage 
Random Sampling) 
 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรสาเหต ุไดแก 
  1. บรรยากาศในชั้นเรียน ประกอบดวย 3 ดาน คือ 
   1.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
   1.2 พฤติกรรมของครูผูสอน 
   1.3 ความสัมพันธระหวางสอนกับผูเรียน 
  2. การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 5 ดาน คือ 
   2.1 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
   2.2 กิจกรรมแลกเปลีย่นความรู 
   2.3 ความรับผิดชอบตอตนเอง 
   2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
   2.5 กระบวนการคิดวิเคราะห 
  3. การกํากับตนเองในการเรียน (Self – Directed Learning) ประกอบดวย 4 ดาน คือ 
   3.1 ความมีวนิัยและเอาใจใสในการเรียน 
   3.2 การตัดสินการกระทําของตนเอง 
   3.3 การสังเกตและเปรียบเทียบพฤติกรรมของตนเอง 
   3.4 ปฏิกิริยาตอบสนองตอตนเอง 
  4. การรับรูความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) ประกอบดวย 2 ดาน คือ 
   4.1 ความเชื่อในตนเอง 
   4.2 การเรียนใหบรรลุเปาหมาย 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียน ประกอบดวย 2 ดาน 
คือ 
  2.1 การเรียนรูดวยตนเอง 
  2.2 การเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ความสามารถในการสรางองคความรู หมายถึง กระบวนการที่ผูเรียนเปนผูสรางความรู 
ความหมายใหมหรือเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยการบูรณาการระหวางความรูเดิมที่มีอยูกับ
สิ่งที่พบเห็น เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จากสภาพแวดลอมแลวทําใหผูเรียนที่มีการ
ปรับเปลี่ยนความรูความคิดใหสอดคลองกับประสบการณมากขึ้น โดยความรูสรางขึ้นเกิดจากการนํา
ความรูเดิมเปนฐานแลวนํามาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่ไดรับอยางสัมพันธกัน ประกอบดวย 
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  1.1 การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง กระบวนการที่บุคคลแสวงหาความรูดวยตนเองที่มี
ความเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง โดยอาศัยประสบการณเรียน ทั้งในดานประสบการณการเรียน ทั้ง
ในลักษณะที่เปนเฉพาะบุคคลและสมาชิกของกลุมที่สัมพันธกัน 
  1.2 การเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม หมายถึง การที่ผูเรียนนําความรูเดิมมาเปน
พ้ืนฐาน หรือเปนความรูประกอบในการสรางแนวความคิดใหม 
 2. บรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง บรรยากาศการเรียนรู หรือสภาพแวดลอมทางการเรียน 
กลาวคือ สภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวผูเรียน ทั้งที่เปนสภาพแวดลอมทางวัตถุและสภาพแวดลอมทาง
บุคลากร ที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม ประกอบดวย 
  2.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่สนับสนุนหรืออํานวยความสะดวกใน
การเรียนการสอน  
  2.2 พฤติกรรมครูผูสอน หมายถึง พฤติกรรมของครูที่แสดงออก ขณะทําการสอนอัน
เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการปฏิสัมพันธระหวาง
ครูกับนักเรียน ที่มีทั้งการพูด การอธิบาย การใชคําถาม การเสริมแรง การออกคําสั่ง และการสราง
สถานการณที่จะกอใหเกิดการปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาทั้งในดานความรู เจตคติและ
ทักษะ จนผูเรียนไดรับผลสําเร็จตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนด 
  2.3 ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน คือ ปฏิสัมพันธหรือการแสดงออกของผูสอน
กับผูเรียน ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู
ที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดการเรียนรูสอดคลอง
กับความสามารถ ความสนใจและความรับผิดชอบของผูเรียน เนนกระบวนการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู
ตามสภาพจริงดวยวิธีการและใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายจนผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถสราง
องคความรูไดดวยตนเอง ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณและสมดุลทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและอยูรวมในสังคม
ไดอยางมีความสุข ประกอบดวย 
  3.1 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน หมายถึง ผูเรียนไดรับโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็น วางแผน รวมทั้งไดลงมือกระทํากิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มที่ 
  3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู หมายถึง กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนใน
การอธิบาย พูดแสดงความคิดของตนเองใหกับผูอ่ืนฟงอยางนาสนใจ 
  3.3 ความรบัผิดชอบตอตนเอง หมายถงึ พฤติกรรมที่ผูเรียนรูจักตนเอง พ่ึงพาตนเองได 
  3.4 กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มี
หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน 
  3.5 กระบวนการคิดวิเคราะห หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่ใหผูเรียนคิดอยางมี
ระบบ มีเหตุผล 
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 4. การกํากับตนเองในการเรียน (Self – Directed Learning) หมายถึง กระบวนการใน
การควบคุมจัดการกับตนเอง เพ่ือใหตนเองมีทักษะและเปนการตอบสนองเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่วางไว ประกอบดวย 
  4.1 ความมีวินัยและเอาใจใสในการเรียน หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
ควบคุมอารมณ หรือพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่ตนมุงหวัง ซึ่งจะตองเปนไปตามกฎระเบียบ
ของสังคม โดยเกิดจากความสํานึกขึ้นมาเอง แมจะมีสิ่งเราจากภายนอก หรือภายในมาเปนอุปสรรค 
ก็ยังคงไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุงหวังไว 
  4.2 การตัดสินการกระทําของตนเอง หมายถึง การที่ผูเรียนรับรูวาตนเองสามารถเรียน
ไดดีหรือไมดี และประเมินผลการเรียนน้ันดวยตนเอง 
  4.3 การสังเกตและเปรียบเทียบพฤติกรรมของตนเอง หมายถึง การที่ผู เรียน
ประเมินผลการเรียนของตนเองเม่ือเทียบกับบุคคลอื่น 
  4.4 ปฏิกิริยาตอบสนองตอตนเอง หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถยอมรับในผลการ
เรียนรูซึ่งเกิดจากการกระทําของตนเองได 
 5. การรับรูความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) หมายถึง เปนกระบวนการรูคิดที่
บุคคลเชื่อวา ตนเองมีความสามารถในการกระทําใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
ประกอบดวย 
  5.1 ความเชื่อในตนเอง หมายถึง การที่ผูเรียนเชื่อม่ันในการกระทําของตนเองวาจะ
ประสบความสําเร็จในการกระทําสิ่งนั้น ๆ 
  5.2 การเรียนใหบรรลุเปาหมาย หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่ผูเรียนตั้งใจวา
จะตองประสบผลสําเร็จในการเรียน 
 6. รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน หมายถึง รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ระหวางองคประกอบดานการสรางองคความรูของนักเรียน ที่มีลักษณะของเสนโยงแสดงในรูปภาพ 
ประกอบไปดวยองคประกอบที่เปนสาเหตุ คือ การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน การจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การกํากับตนเองในการเรียน และการรับรูความสามารถของ
ตนเอง สัมพันธกับปจจัยองคประกอบที่เปนผล คือ ความสามารถในการสรางองคความรูของ
นักเรียน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การสรางองคความรู ประกอบดวยปจจัยหลายอยางเปนตัวสนับสนุน เชน การจัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การกํากับตนเองในการเรียน และ
การรับรูความสามารถของตนเอง ทั้งน้ีถือไดวาการรับรูความสามารถของตนเองมีความสําคัญและ
เกี่ยวพันกับการสรางองคความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียน ดังน้ันจึงตองอาศัย
บรรยากาศในการเรียนรู หรือบรรยากาศในชั้นเรียนที่เปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน
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ในการเรียนมากขึ้น อันจะสงผลใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนได ซึ่งพิมพพันธ เดชะคุปต 
(2544: 48-52) ไดเสนอแนะวา บรรยากาศในชั้นเรียนเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูเรียนเกิดการรับรู
ความสามารถของตนเอง และเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันจะ
สงผลใหผูเรียนเกิดการรับรูความสามารถของตนเอง และเกิดการเรียนรูที่ตางกันดวย ดังน้ันการรับรู
ความสามารถของตนเองและบรรยากาศในชั้นเรียนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหผูเรียนเกิดการ
กํากับตนเองในการเรียน โดยจากงานวิจัยของปณิตา นิรมล (2540: 120) พบวาหากผูเรียนมีการ
กํากับตนเองในการเรียนแลว จะนําไปสูการรับรูความสามารถของตนเอง และเปนผลทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี อีกทั้งจากแนวคิดของเพียเจต (Piaget. 1972) และไวกอทสกี้ (Vygotsky. 
1997) ซึ่งกลาววา การเรียนแบบการสรางองคความรู เปนวิธีการผสมผสานระหวางกระบวนการทาง
สติปญญาซึ่งมีการซึมซับและเกี่ยวเน่ืองกับกระบวนการของสมองที่รับเหตุการณ ประสบการณ 
ความรูตาง ๆ และจดจําไวเปนอยางดี ทั้งนี้ระบบโครงสรางทางสติปญญาจะทําใหเกิดความเขาใจ 
ขั้นตอนสุดทายคือ การปรับความสมดุล ขั้นตอนนี้จะเนนกระบวนการปรับใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกันหรือแตกตางกันได ในกรณีที่ความรูเดิมกับความรูใหมประสานเปนเนื้อเดียวกันได ยอมเกิด
ความเขาใจและสรรคสรางองคความรูใหมอยางเห็นพองตองกัน แตในกรณีที่ความรูเดิมขัดแยงกับ
ความรูใหมยอมทําใหเกิดความขัดแยงทางความรูเกิดขึ้น ดังน้ันจึงตองอาศัยการปรับใหอยูใน
ลักษณะที่สมดุล โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนไดพ่ึงตนเอง เรียนรูดวยตนเอง เพ่ือที่จะพัฒนากระบวนการทางปญญาของนักเรียน และ
บรรลุวัตถุประสงคที่ผูสอนตั้งไว 
 จากการศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ตัวแปรที่สงผลตอความสามารถ
ในการสรางองคความรู ไดแก การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ การกํากับตนเองในการเรียน การรับรูความสามารถของตนเอง ทําใหผูวิจัยกําหนดโมเดล
การวิจัยของเสนทางตามสมมติฐานความสามารถในการสรางองคความรูดังแสดงในภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5  
 ตามภาวะสันนิษฐาน 
 

หมายเหตุ 
CON แทน     ความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
       ปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมธัยมศึกษา 
  ลพบุรีเขต 5                             

 EN แทน     บรรยากาศในชั้นเรียน 
 CHILD แทน     การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 SDI แทน     การกํากับตนเองในการเรียน 
 SEF แทน     การรับรูความสามารถของตนเอง 

SELF

CHILD

EN 

CON 

SDI
X2 

X3 

X1 

X9 

X10 

X12 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

X11 

X13 X14 

Y2 

Y1 
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            แทน      ตัวแปรแฝง 
แทน      ตัวแปรสังเกตได 

  แทน      ทิศทางอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุไปหาตัวแปรผล 
 
ตัวแปรอิสระ ไดแก 
 EN = บรรยากาศในชั้นเรียน 
 CHILD = การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 SDI = การกํากับตนเองในการเรียน 
 SELF = การรับรูความสามารถของตนเอง 
ตัวแปรตาม ไดแก 
 CON = ความสามารถในการสรางองคความรู 
 
ตัวแปรสังเกตได 
 X1 = สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

 X2 = พฤติกรรมของครูผูสอน 

 X3 = ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 

 X4 = ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

 X5 = กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู 

 X6 = ความรับผิดชอบตอตนเอง 

 X7 = กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย 

 X8 = กระบวนการคิดวิเคราะห 

 X9 = ความมีวินัยและเอาใจใสในการเรียน 

 X10 = การตัดสินการกระทําของตนเอง 

 X11 = การสังเกตและเปรียบเทียบพฤติกรรมของตนเอง 

 X12 = ปฏิกิริยาตอบสนองตอตนเอง 

 X13 = ความเชื่อในตนเอง 

 X14 = การเรียนใหบรรลุเปาหมาย 
 Y1 = การเรียนรูดวยตนเอง 

 Y2 = การเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการสรางองค
ความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา
ลพบุรีเขต 5 ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 
 1. องคประกอบของตัวแปรปจจัยตาง ๆ ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน การเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ การกํากับตนเองในการเรียน และการรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ
กับความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5  
 2. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการสรางองค
ความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา
ลพบุรีเขต 5 ตามภาวะสันนิษฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 3. ตัวแปรปจจัยตาง ๆ ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การกํากับตนเองในการเรียน และการรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพลตอ
ความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 โดยมีอิทธิพลทางตรง และทางออมดังนี้ 
  3.1 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีอิทธิพลทางตรง ทางบวกตอ
ความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียน 
    3.2  บรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลทางออม ทางบวกตอความสามารถในการสราง
องคความรูโดยผานทางการกํากับตนเองในการเรียน และการรับรูความสามารถของตนเอง 
     3.3 การรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรง ทางบวกตอความสามารถใน
การสรางองคความรู และมีอิทธิพลทางออมผานการกํากับตนเองในการเรียน 
     3.4 การกํากับตนเองในการเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการสรางองค
ความรูของนักเรียน 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 

 1. เอกสารที่เก่ียวของกับการสรางองคความรู (Constructivism) 
   1.1 ความหมายของการสรางองคความรู  
   1.2 พ้ืนฐานสําคัญของทฤษฎีการสรางองคความรู 
   1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฏีการสรางองคความรู 
   1.4 คอนสตรัคติวิสตกับการเรียนการสอน 
   1.5 เทคนิคและบทบาทของครูผูสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู 
2. เอกสารที่เก่ียวของกับบรรยากาศในชั้นเรียน  
   2.1 ความหมายของบรรยากาศในชั้นเรียน 
   2.2 ความสําคัญของบรรยากาศในชั้นเรียน 
   2.3 องคประกอบของบรรยากาศในชั้นเรียน 
3. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   3.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
   3.2 แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   3.3 หลักการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   3.4 บทบาทและองคประกอบในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 4. เอกสารที่เก่ียวของกับการกํากับตนเองในการเรียน (Self – Directed Learning) 
   4.1 ความหมายของการกํากับตนเองในการเรียน 
   4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกํากับตนเองในการเรียน 
   4.3 กระบวนการการกํากับตนเองในการเรียน 
   4.3 ปจจัยที่กําหนดการกํากับตนเองในการเรียน 
 5. เอกสารที่เก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) 
   5.1 ความหมายของการรับรูความสามารถของตนเอง 
   5.2 แนวคิดและทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเอง 
   5.3 อิทธิพลของการรับรูความสามารถของตนเอง 
   5.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของตนเอง 
   5.5 การพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง 
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 6. เอกสารงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
   6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
   6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

1. การสรางองคความรู (Constructivism) 
 1.1 ความหมายของการสรางองคความรู (Constructivism)  
 ค็อบบ (Cobb. 1994: 13-20) กลาววา การเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรู เปน
กระบวนการที่มีการพัฒนาไมหยุดนิ่ง ผูสรางองคความรูไดรวบรวมปรับเปลี่ยนสภาพการณรอบ ๆ 
ตัวมาอธิบายสิ่งที่กําลังศึกษา การเรียนรูตองเกิดจากการผสมผสานกันระหวางครูกับนักเรียน 
สิ่งแวดลอมรอบตัวผูเรียนมีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน 

 เคนเนท (1994: 13) ไดใหความหมายการสรางองคความรูไววา เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ เปนการสรางมิติความรูในขอมูลใหมของแตละบุคคลโดยการเชื่อมโยงกอนจะไดมาซึ่ง
ความเขาใจ 

 ฟอสนอท (Fosnot. 1996) ไดใหความหมายไววา “เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรู การเรียนรู 
และเปนการบรรยายโดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวิทยาวา ความรูคืออะไร
และไดความรูมาอยางไร” ทฤษฎีนี้จึงอธิบายวาความรูเปนสิ่งชั่วคราว มีการพัฒนา ไมเปนปรนัย 
และถูกสรางขึ้นภายในตัวคน โดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรมในการตอสูกับความขัดแยง
ที่เกิดขึ้นระหวางความรูเดิมที่มีอยูกับความรูใหมที่แตกตางไปจากเดิมเปนการสรางตัวแทนใหม และ
สรางโมเดลของความจริงโดยคนเปนผูสรางความหมายดวยเครื่องมือและสัญลักษณทางวัฒนธรรม
และเปนการประนีประนอมความหมายที่สรางขึ้นโดยผานกิจกรรมทางสังคม ผานการรวมมือ
แลกเปลี่ยนความคิดทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย 

 วอน (Von. 1991) กลาววา เปนทฤษฎีของความรูที่มีรากฐานมาจากปรัชญาจิตวิทยาและ
การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อความหมาย และการควบคุมกระบวนการสื่อความหมายในตัวตนทฤษฎี
ของความรูนี้อางถึงหลักการ 2 ขอ คือ 
 1. ความรูไมไดเกิดจากการรับรูเพียงอยางเดียว แตเปนการสรางขึ้นโดยบุคคลที่มีความรู 
ความเขาใจ 
 2. หนาที่ของการรับรูคือการปรับตัวและการประมวลประสบการณทั้งหมด แตไมใชเพ่ือ
การคนพบสิ่งที่เปนจริง                                                                                                                  
 ซึ่งถานําเอาหลักการทั้งสองนี้ไปใชจะมีผลเกิดขึ้นตามมาแผกวางไกลในการศึกษาพัฒนาการ
ทางสติปญญาและการเรียนรู     
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 มารติน (Martin. 1994: 44) กลาววา เปนกระบวนการทางความคิดเนนถึงความสําคัญของ
ความคิดจากการผสมผสานระหวางความรูเกากับความรูใหมเขาดวยกัน ซึ่งถูกสรางขึ้นโดยตัวผูเรียนเอง 
โดยเชื่อวากุญแจสําคัญของทฤษฎีการสรางความรู ก็คือตัวผูเรียนควรจะสรางแนวความคิดดวย
ตนเอง เพ่ือเปรียบเทียบขอมูลใหมกับความรูเดิม 

 ดิเบนทลี่ และไมค (Dibentley; & Mike. n.d.: 9) กลาววา เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
ความรูสวนบุคคลที่มีตอเหตุการณสําคัญ การสรางแนวความคิดใหมมักจะเกี่ยวของกับประสบการณ
เดิมและความรูที่เคยมีมา การเรียนการสอนควรเนนที่ความเขาใจมากกวาเนื้อหาในบทเรียน 
 เฉิดศักดิ์ ชุมนุม (2544: 98) ไดกลาววา ทฤษฎีการสรางความรูเปนปรัชญาแหงการสราง
ความรู ความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นซึ่งมีความหมายเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆ คนสรางความรูไดเอง 
โดยการนําขอมูลจากภายนอกมาผสมผสานกับสิ่งที่เขารูอยูแลวแตเดิมสรางความรูใหมีความหมาย
ใหมขึ้น 
 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2540: 42) กลาววา การสรางองคความรู เปนวิธีการที่ผูเรียน
ตองแสวงหาความรูและสรางความรู ความเขาใจดวยตนเอง ความแข็งแกรง ความเจริญงอกงามใน
ความรู จะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียน ไดมีโอกาสเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอ่ืนๆ หรือไดพบ
สิ่งใหม ๆ แลวนําความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยง 
 วรพล  คงแกว  (2549: 10) กลาววา การเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเอง เกิดจาก
การสัมพันธและผสมผสานระหวางครูกับนักเรียน สิ่งแวดลอมรอบตัวผูเรียนมีอิทธิพลตอการเรียนรู
ของนักเรียน เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสรางองคความรู และแสวงหาความรูโดยอาศัย
ประสบการณจากความรูเดิม เปนฐานและเชื่อมโยงความรูใหมใหสัมพันธกับบริบทในการสรางองค
ความรูใหมนํามาแกปญหา 
 สาคร  ธรรมศักดิ์  (2541: 10) กลาววา การเรียนรูตามาแนวทฤษฎีการสรางความรูเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน ผูเรียนเปนผูสราง (Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่ง
ที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม ผูเรียนสรางความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง 
 สุมณฑา พรหมบุญ และ อรพรรณ พรสีมา (2541: 42) ไดกลาวถึงการเรียนรูแบบสราง
องคความรู เปนวิธีการเรียนที่ผูเรียนตองแสวงหาความรู และสรางความรูความเขาใจขึ้นดวยตนเอง 
ความมั่นคง ความเจริญงอกงามในความรูจะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู 
 สรุป ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง เปนกระบวนการที่ผูเรียนเปนผูสรางความรู
ใหมหรือเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยการบูรณาการระหวางความรูเดิมที่มีอยูกับสิ่งที่พบเห็น 
เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จากสภาพแวดลอม ทําใหผูเรียนมีการปรับเปลี่ยนความรูความคิด
ใหสอดคลองกับประสบการณมากขึ้น โดยความรูสรางขึ้นเกิดจากการนําความรูเดิมเปนฐานแลว
นํามาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่ไดรับอยางสัมพันธกัน  
 
 



14 
 
 1.2  พื้นฐานสําคัญของทฤษฎีการสรางองคความรู 
 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมที่เปนรากฐานสําคัญซ่ึงปรากฏจากรายงาย
ของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา คือ Piaget (1972) ชาวสวิสและ Vygotsky (1978) ชาวรัสเซียซึ่ง
แบงเปน 2 ประเภท คือ Cognitive Constructivism และ Social Constructivism ดังมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  1.2.1 Cognitive Constructivism  มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของเพียเจต ซึ่งอธิบายวา
พัฒนาการทางเชาวปญญาของบุคคลมีการปรับตัวผานกระบวนการซึมซาบหรือดูดซับ (Assimilation) 
(Piaget. 1972) แนวคิดของทฤษฏีนี้เนนผูเรียนเปนผูสรางความรู โดยการลงมือกระทํา เพียเจตเชื่อวา
ผูเรียนถูกกระตุนดวยปญหาที่กอใหเกิดความขัดแขงทางปญญา (Cognitive Conflict) หรือเรียกวา
เกิดเสียสมดุลทางปญญา (Disequilibrium)ผูเรียนตองพยายามปรับโครงสรางทางปญญา (Cognitive 
Structuring) ใหเขาสูภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยวิธีการดูดซึม ไดแก การรับขอมูลใหมจาก
สิ่งแวดลอมเขาไปไวในโครงสรางทางปญญา และการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา (Accommodation) 
คือ การเชื่อมโดยงโครงสรางทางปญญาเดิม หรือความรูเดิมที่มีมากอนกับขอมูลขาวสารใหม จนกระทั่ง
ผูเรียนสามารถปรับโครงสรางทางปญญาเขาสูสภาพสมดุล หรือสามารถที่จะสรางความรูใหมขึ้นมาได 
หรือ เกิดการเรียนรูนั่นเอง 
  1.2.2 Social Constructivism เปนทฤษฎีที่มีรากฐานมาจากไวก็อทสกี้ ซึ่งมีแนวคิดที่
สําคัญที่วา “ปฏิสัมพันธทางสังคม มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดานพุทธิปญญา” ไวก็อทสกี้อธิบาย
วามนุษยไดรับอิทธิพลสิ่งแวดลอมตั้งแตเกิด ซึ่งนอกจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแลวก็ยังมีสิ่งแวดลอม
ทางสัมคมซึ่งก็คือวัฒนธรรมซึ่งแตละสังคมสรางขึ้น ดังน้ันสถาบันทางสังคมตางๆ เร่ิมตั้งแตครอบครัว
มีผลตอการพัฒนาเชาวปญญาของแตละบุคคล (Vygotsky. 1978) รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพ
ในการพัฒนาดานพุทธิปญญาที่อาจมีขอจํากัดเกี่ยวกับชวงของการพัฒนาที่เรียกวา Zone of Proximal 
Development ถาผูเรียนอยูต่ํากวา Zone of Proximal Development จําเปนที่จะตองไดรับการชวยเหลือ
ในการเรียนรู ที่เรียกวา Scaffolding และ Vygotsky เชื่อวาผูเรียนสรางความรูโดยผานทางการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืน ไดแก เด็ก กับผูใหญ พอแม ครูและเพื่อน ในขณะที่เด็กอยูในบริบท
ของสังคมและวัฒนธรรม(Sociocultural Context) สิ่งแวดลอมหลักสําคัญ 2 ประการสําหรับการนํา
ทฤษฎีตามแนว Cognitive Constructivism ไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดแก 
   1.2.2.1 การเรียนรูเปนกระบวนการที่ลงมือปฏิบัติ (Learning is Active Process) 
ประสบการณตรง การลองผิดลองถูกและคนหาวิธีการแกปญหาเปนสิ่งที่จําเปนตอการดูดซึมและการ
ปรับเปลี่ยนของขอมูล วิธีการที่สารสนเทศถูกนําเสนอเปนสิ่งสําคัญเม่ือสารสนเทศถูกนําเขามาใน
ฐานะเปนสิ่งที่ชวยแกปญหา อาจทําหนาที่เปนเครื่องมือมากกวาจะเปนขอเท็จจริงอยางแทจริง 
   1.2.2.2 การเรียนรูควรเปนองครวม เนนสภาพจริงและสิ่งที่เปนจริง (Learning 
Should be Whole Authentic and “Real”) 
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 สุนทร สุนันทชัย (2540) เรียก “Constructivism” วา ทฤษฎีการสรางความรูโดยผูเรียน
หรือนิรมิตนิยม (นิรมิต แปลวา สราง) สรุปไดวา “นิรมิตนิยมเชื่อวา ความรู ก็คือ สิ่งที่ผูเรียนรับรูและ
เขาใจ ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของเขา ขึ้นอยูกับการแปลความหมายของเขาเราไมสามารถจะ
ถายทอดความรูจากการสอนโดยตรง แตเด็กจะตองคนพบความรูดวยตัวของเขาเราไมสามารถจะ
ถายทอดความรูจากการสอนโดยตรง แตเด็กจะตองคนพบความรูดวยตัวของเขาซึ่งก็หมายความวา
เด็กตองสราง(Construct) ความรูขึ้นดวยของเขาเอง การสรางความรูนั้นมีหลักการวา ตองเรียน
ความรูจากบริบทที่แวดลอมอยู ตองเรียนจากการทําจริง ปฏิบัติจริง จากสถานการณที่เปนจริง ครู
ยังมีบทบาทสําคัญ ไมใชฐานะผูสอนแตเปนผูอํานวยความสะดวกเด็กตองมีอิสระที่จะเลือก ที่จะเรียน 
เด็กตองเรียนรูดวยตนเอง เพื่อนนักเรียนดวยกันมีสวนรวมที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูฯลฯ 
หลักการตางๆ เหลานี้จะชวยใหเด็กสามารถนิรมิต ความรูใหม (สําหรับตัวเขา) ขึ้นได” 
 จากแนวคิดและพื้นฐานทฤษฎีดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาการสรางองคความรูของ
ผูเรียนประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญเบื้องตน คือ 
 1. การเรียนรูดวยตนเอง คือ กระบวนการที่บุคคลแสวงหาความรูดวยตนเองที่มีความเปน
อิสระเปนตัวของตัวเอง โดยอาศัยประสบการณทั้งในดานประสบการณการเรียน ทั้งในลักษณะที่เปน
เฉพาะบุคคลและสมาชิกของกลุมที่สัมพันธกัน 
 2. การเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม หมายถึง การที่ผูเรียนนําความรูเดิมมาเปน
พ้ืนฐาน หรือเปนความรูประกอบในการสรางแนวความคิดใหม 
 
 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสรางองคความรู 
 แนวคิดการสรางองคความรูใหมดวยตนเองเชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในบุคคล บุคคลเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่
มีอยูเดิม เกิดเปนโครงสรางทางปญญา (สุนทร สุนันทชัย. 2540) ผูสอนไมสามารถปรับเปลี่ยนทาง
ปญญาของผูเรียนได แตผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาไดโดยจัด
สภาพการณใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญา หรือเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น ซึ่งเปนสภาวะที่
ประสบการณใหมไมสอดคลองกับประสบการณเดิม ผูเรียนตองพยายามปรับขอมูลใหมกับ
ประสบการณที่มีอยูเดิมแลวสรางเปนความรูใหม 
 ในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาใดตามแนวคิดการสรางองคความรูใหมดวยตนเอง
ผูสอนตองพยายามชวยใหผูเรียนเชื่อมเน้ือหาความรูใหเขากับเน้ือหาประสบการณเดิม และวัตถุประสงค
ของผูเรียน จึงจะทําใหเกิดความรูที่มีความหมายดังแผนภาพขางลาง (Hendfson. 1993: 4-5) 
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ภาพประกอบ 2 การจัดการเรียนการสอนเนื้อหาตามแนวคิดการสรางองคความรู 
 
 ที่มา: Hendfson. (1993: 4-5). 

 
 การเรียนการสอนตามแนวคิดการสรางองคความรูใหมดวยตนเอง ผูสอนจะตองมีบทบาท 
ดังนี้ 
 1. เปดโอกาสใหผูเรียนสังเกตสํารวจเพื่อใหเห็นปญญา 
 2. มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน แนะนําถามใหคิดเพื่อใหผูเรียนคนพบหรือสรางความรู
ดวยตนเอง 
 3. ชวยพัฒนาผูเรียนใหคิดคนตอ ๆ ไปใหทาํงานเปนกลุม พัฒนาใหผูเรียนมีประสบการณ
กวางไกล 
 4. ประเมินความคิดรวบยอดของผูเรียนตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดตางๆ การ
ปฏิบัติ การแกปญหาและพัฒนาใหเคารพความคิดและเหตุผลของคนอื่นๆ  
 ไพจิตร สะดวกการ (2545) ไดเสนอแนวการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการสรางองคความรู
ใหมดวยตนเองไว ดังแผนภาพขางลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาวิชา (ทักษะพื้นฐานและองคความรู) 

ประสบการเดมิ ของผูเรียน วัตถุประสงคสวนตนของนกัเรียน 
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ภาพประกอบ 3 วงจรการสรางความรูตามทฤษฏีการสรางองคความรูใหมดวยตนเอง 
 

 ที่มา: ไพจิตร สะดวกการ. (2545). 
 

 จากภาพประกอบ 3 วงจรการสรางความรูตามทฤษฏีการสรางองคความรูใหมดวยตนเอง
ประกอบดวย 
 1. สถานการณทีเ่ปนปญหาและปฏิสัมพันธทางสังคมกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา 
 2. ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจภายในใหเกิดกิจกรรมไตรตรองเพื่อขจัดความ
ขัดแยงนั้น 
 3. การไตรตรองบนฐานแหงประสบการณ และ โครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิมภายใตการ
มีปฏิสัมพันธทางสังคมกระตุนใหมีการสรางโครงสรางใหมทางปญญาที่สามารถขจัดความขัดแยงนั้น 
โครงสรางใหมทางปญญา (ความรูใหม) จะทําหนาที่เปนโครงสรางเดิมเม่ือเผชิญกับ ปญหาใหมตอไป 
 4. ความขัดแยงทางปญญา หมายถึง สภาวะอสมดุล (Disequilibrium) อันเกิดจากการ
เผชิญกับความไมสอดคลองกันในความคิด ความเชื่อบางอยางที่ยึดถืออยู ความไมสอดคลองกันของ
ขอมูล ความไมสมเหตุสมผล สภาวะที่ตัดสินในไมได หรือสภาวะที่โครงสรางทางปญญาที่มีอยูไม
สามารถแกสถานการณที่เผชิญอยู บุคคลที่อยูในสภาวะเชนน้ี จะเกิดแรงขับที่เปนความอยากรูอยาก
เห็น (Curiosity) ซึ่งเปนแรงจูงใจภายใน ใหบุคคลคนหาขอมูลเพิ่มเติมเพ่ือสนองแรงขับนั้น 
 5.  กิจกรรมไตรตรอง (Reflective Activities) เปนกิจกรรมของการตรวจสอบและขจัด
ความขัดแยงทางปญญาระหวางบุคคลภายในตนเอง และระหวางความเชื่อกับการประจักษดิวอ้ี 
(ไพจิตร สะดวกการ. 2545; อางอิงจาก Dewey. 1993) กลาวถึงการเกิดความรูในปรัชญา ปฏิบัติ
นิยม โดยแบงประสบการณออกเปนสองประเภท คือ ประสบการณแบบไรปญญา กับประสบการณ
แบบปญญา ประสบการณแบบไรปญญาในชีวิตของแตละบุคคลมีมากมายซึ่งยังไมจัดวาเปน”
ความรู” ของบุคคลนั้น ประสบการณที่ผานกระบวนการไตรตรอง (Reflection) แลวเทานั้น จึงจะเปน
ประสบการณแบบปญญา หรือ “ความรู” ซึ่งผูรูสามารถอธิบายใหตนเองและผูอ่ืนยอมรับไดอยาง
สมเหตุสมผลทั้งในเชิงเหตุผลและเชิงประจักษ 

ปฏิสัมพันธ 
ทางสังคม 

สถานการณ 
ที่เปนปญหา 

ความขัดแยงทาง
ปญญาซึ่งเปน
แรงจูงใจภายใน 

 
กิจกรรมไตรตรอง 

 

โครงสรางใหม 
ทางปญญา 

(ความรูใหม) 

ประสบการณและโครงสรางทางปญญา(ความรู)เดิม 
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 6  โครงสรางทางปญญา เปนความรูที่อยูในระดับนัยทั่วไป ไมใชขอเท็จจริงเฉพาะแบงได
เปน 2 ดาน คือ มโนทัศน และกระบวนการ มีคําที่ใชเรียกหลายคํา เชน Scheme Schema Structure 
Frame และ Script บุคคลที่เรียนรูในระดับโครงสราง จะสามารถนําโครงสรางเดิมไปใชในกรณี
เฉพาะใหมอ่ืนๆ ไดมากมาย และเปนฐานในการสรางโครงสรางใหม (ความรูใหม)ดวยตัวเอง 
 ศาสตราจารยแพ เพอรธ แหงสถาบันเอ็มไอที (สุนทร สุนันทชัย. 2540) เชื่อวาผูเรียน
สามารถสรางสรรคความรูไดหากมีการจัดการศึกษาที่เอ้ืออํานวยในบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่
กระตุนใหผูเรียนคิดและสรางสรรคดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางมีพลังเม่ือผูเรียน
อยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการสรางสรรคดวยตนเองและไดเห็นผลงานของตนเองมี
ความหมายและสรางความพึงพอใจสวนตัวอันจะเปนแรงจูงใจที่ดี และในเม่ือไมมีใครสามารถออก
คําสั่งใหคนเราพึงพอใจได โอกาสในการเลือกจึงเปนปจจัยที่สําคัญ หากผูเรียนมีทางเลือกมากขึ้น
เทาไร โอกาสที่จะเกิดความอยากลงมือทําและไดรับความรูใหม ๆ ยิ่งมีมากขึ้น บรรยากาศการเรียน
ที่ดีนั้น หมายถึง ชั้นเรียนที่มีผูเรียนที่ไมรูไปจนถึงผูเรียนที่ชํานาญ บางครั้งยังหมายถึงชั้นเรียนที่มี
ผูเรียนอายุแตกตางกัน ผูเรียนที่รูนอยกวาก็สามารถเรียนรูจากผูเรียนที่รูหรือประสบการณมากกวา 
ในขณะที่ผูเรียนที่รูมากกวาก็มีโอกาสขัดเกลาความรูและทักษะที่มีอยูดวยการชวยและอธิบายใหแก
ผูอ่ืน และดวยเหตุที่การสรางสรรคที่มีความหมายนั้น โดยมากไมมีคําตอบถูกผิดหรือวิธีทําที่ถูกตอง
วิธีเดียว ผูเรียนบางคนจะวางแผนคิดกอนลงมือทําบางทีทําไปไดสักระยะก็ทบทวนแผน ในขณะที่
ผูเรียนบางคนชอบทําไปคิดไป เชน ปนดินน้ํามันเปนรูปรางหยุดพักแลวตัดสินใจปนตอหรือตัดสินใจ
เปลี่ยนรูปราง ผูเรียนทั้ง 2 ประเภท ศาสตราจารยแพ เพอรธ ใหความเคารพทั้งคูแมวาโรงเรียนสวนใหญ
ดูจะเทิดทูนผูเรียนประเภทแรกเสียมากกวาบรรยากาศของการเรียนการสอนตองมีความเปนมิตร
และเชิญชวนผูเรียน ไมควรมีแมขอจํากัดหรือความกดดันในเรื่องของเวลา เพราะการสรางสรรคไม
สามารถนํานาฬิกามาจัดเวลาหรือบีบใหเกิดได ตรงขามสนุกกันบาง คุยกันบาง ฝนกันบาง เดินดูกัน
บาง โดยเฉพาะดูงานเพื่อนบางทีเริ่มตนไมถูก บางทีสมองตัน บางที่ไมอยากทําอะไร ก็ตองปลอยให
เปนไปตามธรรมชาติ การสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรู โดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง จะ
เปนแนวทางใหเยาวชนของชาติสามารถจะสะสมองคความรูไดเปนอยางดี ผูเรียนที่พึงปรารถนาใน
อนาคตควรเปนผูเรียนที่มีทักษะการคิดระดับสูง ทั้งน้ี เพราะทักษะการคิดเปนหัวใจสําคัญของการ
เรียนรู ชวยใหผูเรียนเขาถึงความรูและสามารถที่จะนําความรูไปบูรณาการใชในการดํารงชีวิตได   
ครูมิไดเปนผูควบคุมการพัฒนาทักษะการคิดไตรตรองและโครงสรางกระบวนการคิดแตเพียงผูเดียว 
หากแตรวมถึงผูเรียนผูสอน หลักสูตรและการจัดการของโรงเรียน ที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอการรูและการสอนในหลายๆ ดาน เชน กระบวนการประเมินควรมีการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับ
ซึ่งตองใชเวลา แสดงยุทธศาสตรการคิดไตรตรองที่จะนําไปสูโครงสรางกระบวนการคิดและปรับปรุง
การตัดสินใจ ทําใหผูเรียนเกิดวิธีการเรียนรูที่จะเปนระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาจะมุงให
ผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน วิธีการเรียนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางจะชวยสงเสริมให
ผูเรียนรูจักคิดมากกวาแบบยึดผูสอนเปนศูนยกลาง เพราะผูเรียนจะตองเรียนรูดวยตนเองเปนสวน
ใหญ จะตองคนควาหาความรูดวยตนเองมีความสนใจใฝรู มีความกระตือรือรนที่จะคิดคนควาหา
คําตอบมีความอยากเรียน เม่ือมีความอยากหรือมีความตองการในการเรียนและรูวิธีการเรียนแลว 
ผูเรียนจะประสบผลสําเร็จในการเรียน 
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 จากการศึกษาเกี่ยวกับการสรางองคความรูดวยเอง สรุปไดวาเปนกระบวนการที่นักเรียน
จะตองสืบคน เสาะหา สํารวจ ตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมาย จึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียน
เอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน เชื่อวา การเรียนรู เปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในบุคคล บุคคลเปนผูสราง ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจ
ที่มีอยูเดิม เกิดเปนโครงสรางทางปญญา ผูสอนไมสามารถปรับเปลี่ยนทางปญญาของผูเรียนได แต
ผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาได โดยจัดสภาพการณใหผูเรียนเกิด
ความขัดแยงทางปญญา หรือ เกิดภาวะไมสมดุลขึ้นซึ่งเปนสภาวะที่ประสบการณใหมไมสอดคลอง
กับประสบการเดิม ผูเรียนตองพยายามปรับขอมูลใหมกับประสบการณที่มีอยูเดิมแลวสรางเปน
ความรูใหม 
 ทฤษฎีการสรางองคความรูใหมดวยตนเอง (Constructivist Theory หรือ Constructivism) 
มีแนวคิดหลักวา บุคคลเรียนรูโดยวิธีการที่ตางๆ กัน โดยอาศัยประสบการณเดิมโครงสรางทางปญญา
ที่มีอยู ความสนใจและแรงจูงใจภายในเปนพ้ืนฐาน โดยมีแรงจูงใจจากความขัดแยงทางปญญาทําให
เกิดการไตรตรอง นําไปสูการสรางโครงสรางใหมทางปญญา ที่ไดรับการตรวจสอบทั้งโดยตนเองและ
ผูอ่ืนวาสามารถแกปญหาเฉพาะตางซึ่งอยูในกรอบของโครงสรางนั้น และใชเปนเครื่องมือสําหรับการ
สรางโครงสรางใหมอ่ืนตอไป (ทิศนา แขมมณี. 2547: 290; อางอิงจาก ไพจิตร สะดวกการ. 2538: 45) 
โดย 
 1.  ความรูคือโครงสรางทางปญญาที่บุคคลสรางขึ้นเพื่อคลี่คลายสถานการณปญหาที่เผชิญ
อยูโดยมีการตรวจสอบวาสามารถนําไปใชแกปญหาหรืออธิบายสถานการณอ่ืนๆ ที่อยูในกรอบ
โครงสรางเดียวกันได 
 2.  นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยวิธีการตางๆ กันโดยอาศัยประสบการณเดิมโครงสราง
ทางปญญาที่มีอยูและแรงจูงใจภายในตนเองเปนจุดเริ่มตน 
 3.  ครูมีหนาที่จัดการใหนักเรียนไดปรับขยายโครงสรางทางปญญาของนักเรียนเองภายไต
สมมุติฐาน (Assumption) ตอไปน้ี 
  3.1  สถานการณที่เปนปญหาและปฏิสัมพันธทางสังคมกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ปญญา 
  3.2 ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจใหเกิดกิจกรรมไตรตรองเพ่ือขจัดความ
ขัดแยงนั้น 
  3.3 การไตรตรองบนฐานแหงประสบการณและโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิมภายใต
การมีปฏิสัมพันธทางสังคมความกระตุนใหมีการสรางโครงสรางใหมทางปญญา 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรู
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการสรางองคความรูดวยตนเองขึ้นมานั้น สรุปไดวาการที่ผูเรียนจะเกิดแนวความคิด
สรางสรรคองคความรูใหมขึ้นมาได ขึ้นอยูกับปจจัยในตนเอง และปจจัยภายนอก ซึ่งปจจัยในตนเอง 
ไดแก การเรียนรูดวยตนเอง และการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมที่ไดรับอยางสัมพันธกัน 
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 นอกจากนี้ การเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญน้ันก็เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย แต
หัวใจสําคัญ คือ การรูจักผูเรียนในทุกแงทุกมุมใหมากที่สุดความรูที่ยิ่งใหมของครูก็คือการรูจักผูเรียน
นั่นเอง เม่ือผูสอนเขาถึงจิตใจของผูเรียน รูถึงความตองการและความแตกตางของผูเรียนอยางแทจริง 
ก็ยอมคิดคนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียนแตละหองแตละกลุม
ไดในที่สุดซึ่ง ปญญา ทรงเสรีย (2545: 10 – 15) กลาวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
ตางๆ กระตุนความคิดแกปญญาดังนี้ คือ  
 1.  การตั้งคําถาม ใหผูเรียนหาคําตอบดวยตนเอง   
 2. การไมบอกความรูโดยตรงเปนการสรางสถานการณใหคิดหรือลงมือทําเพื่อใหได
คําตอบดวยตนเอง   
 3.  การพัฒนาความคิดเชิงจินตนาการเปนการสรางมโนภาพคิดในสิ่งที่ไมเคยเกิดขึ้นหรือ
มองไมเห็น ใหผูเรียนคิดอยางอิสระโดยไมมีคําวาผิด   
 4. การระดมความคิดแบบ Mind Mapping เปนกระบวนการคิดโดยสรางเปนรูปภาพหรือ
แผนผังความคิด ชวยใหผูเรียนคิดไดอยางรอบรอบ มองเห็นภาพรวมและรวมกันระดมความคิดได
อยางไมมีที่สิ้นสุด โดยสรางความคิดหลักที่เปนศูนยกลาง ความคิดรองที่กระจายออกไปโดยรอบ
และคิดยอมที่แตกออกมาจากความคิดรอง  
 5. การสอนแบบซิปปาโมเดล เปนการจัดการเรียนที่เนนผูเรียน คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล และรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวไตรสิขา การนํากระบวนการฝกอบรม และ
พัฒนามนุษยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาประยุกต เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและกระบวนการ
ทางปญญา 
 
 1.4 คอนสตรัคติวิสตกับการจัดการเรียนการสอน 
 เฉิดศักดิ์  ชุมนุม (2544: 32-33) ไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต ไวดังนี้ 
 1.  กําหนดการเรียนใหเปนเร่ืองหรือปญหาที่มีขอบเขตกวาง ผูเรียนสามารถมองเห็น
ความสัมพันธของกิจกรรมการเรียนในแตละครั้งกับเนื้อหาที่สมบูรณกวา 
 2.  สงเสริมใหผูเรียนมีความรูสึกเปนเจาของในหัวขอการเรียน และสามารถจะปรับเปลี่ยน
หัวขอการเรียนไดเทาที่มองเห็นวาจําเปน นําปญหาหรือหัวขอการเรียนมาจากผูเรียนและใชปญหา
เหลานั้น เปนแรงกระตุนในการเรียนการสอน 
 3. ออกแบบการเรียนที่เนนสภาพบริบทจริง (Authentic) คือการบริบทการเรียนการสอนที่
เนนการใชพลังงานปญญาที่ออกมาจํานวนมาก ในการอภิปรายกันก็จะกอใหเกิด”ขัดของ” ที่นําไปสู
ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นภายในตัวของคน นักปราชญกลุมน้ีบอกวาจิตใจนั้นมีอยูในบุคคลในกิจกรรม
กลุม เขาเชื่อวากระบวนการทางพุทธิปญญานั้นเปนกระบวนการยอยภายในกระบวนการแนวทาง
สังคม และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของกลุม ผูเรียนและกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมใน
การเรียนรูและการพัฒนา 



21 
 
 4. ครูอาจจะเสนอแนะใหผูเ รียนใชขอมูลดิบหรือขอมูลจากแหลงปฐมภูมิแทนที่จะ
มอบหมายใหอานแนวคิดที่คนอ่ืนเขียนขึ้นไว 
 5. กําหนดกิจกรรมและบริบทของการเรียนใหมีความละเอียดออนในลักษณะเดียวกันกับ
ผูเรียนที่จะออกไปใชชีวิต 
 6. กําหนดบริบทของการเรียนซ่ึงจะกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิด 
 7. สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสวิเคราะหเน้ือหา และกระบวนการของการเรียนในหองเรียนที่
ใชปรัชญาแหงการสรางสรรค 
 8. ครูยอมรับและสงเสริมการริเร่ิมและความเปนตัวของผูเรียน และสงเสริมใหเขาใช
ความคิดอยางอิสระ จะเปนการชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความมีเอกลักษณทางดานวิชาการเฉพาะตัว 
ผูเรียนที่ตั้งคําถามและประเด็นแลวทําการวิเคราะหและหาคําตอบดวยตนเอง จะเปนคนที่รับผิดชอบ
ที่จะแสวงหาความรูและแกปญหา  

 9.  ครูตั้งคําถามประเภทปลายเปดและทิ้งชวงใหผูเรียนตอบ เพราะความคิดที่ลึกซึ้งตองใช
เวลาและมักเกิดขึ้นจากที่ไดฟงความคิดและความเห็นของคนอื่นแลว ลักษณะคําถามของครูและ
ลักษณะคําตอบของผูเรียนจะมีสวนสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

 10. ครูสงเสริมความคิดที่มีความซับซอน ครูในแนวปรัชญาแหงการสรางสรรคจะกระตุน
ใหผูเรียนไมใหพอใจเพียงความรูอยางงาย ๆ  แตใหสามารถเชื่อมโยงและสรุปความคิดรวบยอดตาง ๆ 
โดยการวิเคราะห ทํานายและใหคําอธิบายความคิดของเขาเองได 

 11. ผูเรียนมีการเปลี่ยนความคิดในลักษณะแลกเปลี่ยนกับครู เพ่ือผูเรียนดวยกัน ความคิด
ของผูเรียนจะเปลี่ยนแปลงหรือม่ันคงขึ้นเม่ือไดทดสอบความคิดเห็นในสังคม เม่ือผูเรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นของตนเอง  และไดยินความคิดเห็นของคนอื่นผูเรียน จะมีพ้ืนฐานความรูที่เรา
เขาใจได ผูเรียนตองมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอยางมีความหมาย 

 12. ครูจัดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณที่จะทดสอบขอสงสัยและกระตุนการอภิปราย 
ถาหากใหผูเรียนมีโอกาสที่จะทํานายเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ แตละคนจะตั้งสมมุติฐานไว
แตกตางกัน ครูที่มีความคิดแนวปรัชญาสรางสรรค จะหาโอกาสใหผูเรียนทําการทดสอบสมมติฐาน
เหลานั้นจากการอภิปรายประเด็นที่เปนรูปธรรม 

 13. ครูใชขอมูลดิบจากแหลงปฐมภูมิใหผูเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวใชวัสดุอุปกรณทุกชนิด 
รวมทั้งสื่อและประเภทที่มีกระบวนการตองปฏิสัมพันธ ครูที่ยึดแนวทางของปรัชญาการสรางสรรค 
จะใหผูเรียนไดเรียนในภาพแหงความเปนจริง แลวชวยใหสามารถเชื่อมโยงปรากฏการณตาง ๆ โดย
ใชความคิด 
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 1.5 เทคนิคและบทบาทของครูผูสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู Osborne และ 
Freiberg (จินตนา งามเจริญมงคล. 2547: 15) กลาวถึงบทบาทของครูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  
วา ควรจะตองเปน “นักจูงใจ”  “ผูชี้แนะแนวทาง”  “ผูที่ชอบเปลี่ยนแปลง” และ “นักวิจัย” 
 ในฐานะที่เปน “นักจูงใจ” ควรตองชวยใหนักเรียนพิจารณาในสิ่งที่ถูกตองจากสิ่งเราและ
ความหมายที่หลากหลายและเปนไปไดของบทเรียนวิทยาศาสตร บทบาทของการเปน “ผูวินิจฉัย” 
คือ การคนหาความคิดที่นักเรียนนํามาใชในการเรียนและจัดหาโอกาสในระหวางการเรียนการสอน 
เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความคิดและสื่อความหมายความคิดของตนเองออกมา โดยปกติแลวบทบาท
นี้ของครู ครูจะทําหนาที่เปนผูฟงที่ดีของนักเรียน ในฐานะที่เปน “ผูชี้แนะแนวทาง” ครูตองชวยให
นักเรียนไดสรางความหมายและคําอธิบายดวยตนเอง การบอกนักเรียนเพียงอยางเดียวเปนการ   
ไมเพียงพอ บทบาทนี้เปนการชวยนักเรียน พัฒนายุทธวิธีสําหรับกระบวนการสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยชี้ถึงความไมแนนอนของความคิดของนักเรียน ทาทายนักเรียนใหพิจารณาถึง
ความเปนไปไดทั้งหมด และแสดงใหนักเรียนเห็นวาจุดไหนที่นักเรียนลงขอสรุปเกินกวาหรือนอย
กวาความเปนจริง บทบาทนี้ยังชวยใหนักเรียนเชื่อมโยงความคิดเดิมที่มีอยูแลวกับความคิดใหม 
เพื่อสรางความหมายและความเขาใจใหม ครูเปน “ผูที่ชอบเปลี่ยนแปลง” เปนครูที่ชอบจัดหา
ทรัพยากรรวมทั้งตัวครูเอง จัดหากิจกรรมการเรียนรูใหม ๆ ใหกับนักเรียน เพ่ือชวยใหนักเรียนสราง
ความเขาใจใหม ๆ ในฐานะที่เปน “นักทดลอง” ครูตองประเมินนักเรียน โดยประเมินอยางเปนระบบ
ในสิ่งที่นักเรียนไดทํา และลองใชกิจกรรมการเรียนใหม ๆ บทบาทของ “นักวิจัย” ก็คือ ใหครูได
แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัยในชั้นเรียนของตนกับครูคนอื่น ๆ ในขณะที่ครูชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูดังนี้ 
 1. เปดโอกาสใหนักเรียนสังเกต สํารวจเพื่อใหเห็นปญหา 
 2. มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน แนะนํา ถามใหคิด เพ่ือใหผูเรียนคนพบหรือสรางความรู
ดวยตนเอง 
 3. ชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดการคิดคนตอ ๆ ไป ใหมีการทํางานเปนกลุม พัฒนาผูเรียนให
มีประสบการณกวางไกล 
 4. ประเมินความคิดรวบยอดของผูเรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดตาง ๆ การ
ปฏิบัติการแกปญหาและการพัฒนา การเคารพความคิดและเหตุผลของผูอ่ืน 
 กระบวนการเรียนรู จะเกิดขึ้นอยางมีพลังเม่ือผูเรียนอยูในสภาพาแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอ
การสรางสรรคดวยตนเอง และไดเห็นผลงานของตนมีความหมาย สรางความพึงพอใจสวนตัวเพื่อ
เปนแรงจูงใจที่ดี ผูเรียนที่มีโอกาสเลือกปจจัยที่สําคัญจะกอใหเกิดความพึงพอใจ ถามีทางเลือกมาก
จะชวยใหเกิดความอยากลงมือปฏิบัติมากยิ่งขึ้น การที่ผูเรียนสนใจทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่งอยางจริงจัง 
จะทําใหเกิดความรูใหม ๆ อยางหลากหลาย 
 ดังน้ันการจัดการศึกษาที่เอ้ืออํานวย และส่ิงแวดลอมที่กระตุนใหผูเรียนคิดและสรางสรรค 
จะทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
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 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2540: 50) กลาวถึง การสรรคสรางความรูผูเรียน และครูผูสอนมี
บทบาทดังนี้ 
 1. นักเรียนทุกคนตองมีปฏิสัมพันธ เกี่ยวโยงกับโลกภายนอกที่ลอมรอบตัวเขาเหลานั้น
และมีโอกาสไดคนหาคําตอบ ตามสมมุติฐาน เพ่ืออธิบายสิ่งตาง ๆ  ในสิ่งแวดลอมของเขา 
 2. ในการคนหาคําตอบตามการคาดคิด หรือทํานาย เพ่ือใชในการอธิบายนั้น เปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนไดสรางแบบจําลอง หรือตัวแทนของวัตถุ ปรากฏการณธรรมชาติและเหตุการณที่
นักเรียนไดประสบไวในใจ ในความคิดหรือประสบการณตรง 
 3. ความรูและความคิดตามแบบจําลอง ที่นักเรียนไดพานพบและสรรคสรางขึ้นน้ี อาจมี
ลักษณะที่ยังขาดความสมบูรณหรือเปนเพียงความคิดรวบยอดที่ตื้นแคบ เม่ือเทียบกับความรู
ความคิดของผูเชี่ยวชาญที่มีความช่ําชองและประสบการณมากๆ 
 4. การเรียนรูของนักเรียนทุกคนเกิดขึ้นไดโดยการไดลงมือทําสิ่งที่มีความหมายสําหรับ
ตนเองแลว แมนวาการสรางสิ่งที่มีความหมายจะเกิดจากการแนะนําของคนอื่นก็ตาม 
 5.  การสรรคสรางความรูความสามารถปรากฏขึ้น เม่ือนักเรียนแตละคนไดมีสวนเขาไป
กระทําในกระบวนการนั้นแลวเทานั้น 
 6. การสรรคสรางความรูถือวา ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง ครูหรือผูสอน
เปนเพียงผูสนับสนุน หรือผูอํานวยความสะดวกใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูเทานั้น 
 7. การสรรคสรางความรูเกิดจากผูเรียนสรางสิ่งที่มีความหมายแลกเปลี่ยนกัน โดยอาศัย
การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน 
 8.  บทบาทของครูไมใชเปนผูถายเทความรู เขาสู “รางกายเด็กที่วางเปลา” แตเปนการ
ชวยนักเรียนสราง และประกอบแบบจําลองทางความคิดขึ้นมาใหม ซึ่งนักเรียนใชในการอธิบายวัตถุ
ปรากฏการณธรรมชาติ และเหตุการณตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมรอบตัวนักเรียน 
 สมศักดิ์  สินธุรเวชญ (2542: 54) กลาววาการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism   
ผูสอนจะตองมีบทบาท ดังนี้ 
 1.  เปดโอกาสใหผูเรียนสังเกต สํารวจเพื่อใหเห็นปญหา 
 2.  มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชนแนะนํา ถามาใหคิด เพ่ือใหผูเรียนคนพบหรือสรางความรู
ดวยตนเอง 
 3.  ชวยพัฒนาผูเรียนคิดคนตอ ๆ ไป  ใหทํางานเปนกลุม พัฒนาใหผูเรียนมีประสบการณ
กวางไกล 
 4.  ประเมินความคิดรวบยอดของผูเรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดตาง ๆ การ
ปฏิบัติ การแกปญหาและการพัฒนา ใหเคารพความคิดและเหตุผลของคนอื่น ๆ 
 จรรยา ภูอุดม (2544: 161) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีดังตอไปน้ี 
 1. เลือกมโนมติหลักที่ตองการใหเกิดการเรียนรู เพ่ือนํามากําหนดเปนสถานการณ 
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 2. นําเสนอสถานการณปญหา และชี้นําความสนใจของนักเรียนดวยการสนทนาหรือ
นําเสนองานที่เหมาะสม 
 3. ใชคําถามทาทายานักเรียนเกิดการสํารวจ เพ่ือนําไปสูการสรางหรือขยายมโนมติเกิด
การตรวจสอบแนวคิดของตนเอง โดยการถามใหนักเรียนอธิบายถึงเหตุผล และรายละเอียดของ
ขั้นตอนการกระทําหรือแนวคิดตาง ๆ 
 4. ชวยเหลือนักเรียนใหเกิดความชัดเจนในการสื่อสาร นําเสนอศัพทเทคนิคที่นักเรียน
จะตองประสบ แนะนําใหนักเรียนรูจักใชภาษา และสัญลักษณที่เหมาะสมตลอดจนตั้งคําถามให
นักเรียนอธิบายและขยายความเพิ่มเติม 
 5. สรางแรงาจูงใจในการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน ในเวลาที่จําเปนหรือ
เหมาะสม หลีกเลียงการตีคาหรือแกแนวคิดของนักเรียน แตใชคําถามกระตุนใหนักเรียนสามารถ
คนพบหนทางดวยตนเอง 
 6.  พยายามทําความเขาใจ และคนหารายละเอียดในคําตอบหรือแนวคิดของนักเรียน 
 สรุปไดวากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูครู
ควรมีบทบาทดังนี้  
 1.  ครูใชคําถาม ถามกระตุนใหนักเรียนคิดโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 2.  ครูใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
 3.  ครูใหเวลากับนักเรียนในการคิดและการเชื่อมโยงการเรียนรู 
 4.  เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 5.  ใหนักเรียนเปนผูรับผิดชอบและเกิดการเรียนรูเอง ครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกให
นักเรียนไดเกิดการเรียนรู 
 6. ครูจะตองประเมินผลตามสภาพจริง เนนวานักเรียนไดเรียนรูอะไร 
 7.  เปดโอกาสใหนักเรียนคนพบขอมูลขาวสาร 
 8.  กระตุนใหนักเรียนมีการแขงขันภายในชั้น 
 9.  สนับสนุนนักเรียนเรียนรูที่ชัดเจน พิจารณาการมีเหตุผล การสรางและสรุปความ 
 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับบรรยากาศในชั้นเรียน 
 2.1  ความหมายของบรรยากาศในชั้นเรียน 
 กูด (Good. 1973: 106) ไดใหความหมายของบรรยากาศในชั้นเรียนวา หมายถึง สภาพแวดลอม
ทางการเรียนในหองเรียน ซึ่งมิใชเพียงสภาพแวดลอมทางกายภาพเทานั้น แตรวมถึงระดับอารมณ
และความรูสึกดวย 
 ลอเรนซ (Lawrenz. 1976: 315) ไดกลาวถึงบรรยากาศในชั้นเรียนวา เปนสภาพหรือ
สิ่งแวดลอมทางสังคมจิตวิทยา 
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 มูส (Moos. 1978: 263) กลาววา เปนบรรยากาศหรือสภาพการณที่ครูผูสอนพยายาม
สรางขึ้นทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพ หรือจิตภาพ เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดําเนิน
ไปอยางราบรื่น บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประกอบดวยพฤติกรรมของครูผูสอน ปฏิสัมพันธระหวาง
ครูผูสอนกับนักเรียน ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน 

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ และปรีชา วิหกโต (2537: 7) กลาววา บรรยากาศในชั้นเรียนหรือ
สภาพแวดลอมทางการเรียน หมายถึง สภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวของผูเรียน และสงผลตอ
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน 
 ชาญชัย อานิจสมาจาร (2546: 43) กลาววา บรรยากาศในชั้นเรียน เปนบริเวณสี่เหลี่ยม
ของบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่นักเรียนและครูทํางานและมีปฏิสัมพันธ นักเรียนจะเรียนไดดีที่สุด
ในบรรยากาศที่บํารุงรางกาย จิตใจ และวิญญาณของเขา 
 เดือนเพ็ญ สุขสมาน (2549: 13) กลาววา บรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง สภาพแวดลอม
ที่สงผลตอการรับรู หรือการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวยสภาพแวดลอมดานกายภาพ ไดแก 
สภาพแวดลอมที่เปนวัตถุดานจิตภาพ ไดแก สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความรูสึกทั้งทางบวก และ
ทางลบ และดานสังคม ไดแก การมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน หรือ ระหวางนักเรียนกับ
นักเรียนที่สงผลตอการรับรู หรือ การเรียนรูของมนุษย 
 อรพันธุ ประสิทธิรัตน (2533: 13) กลาววาบรรยากาศในชั้นเรียน หรือสภาพแวดลอม
ทางการเรียน (Learning Environment) หมายถึง สภาพหรือสภาวะใด ๆ ที่มีผลตอการเรียนรูของ
มนุษยทั้งทางตรงและทางออม ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม 
 จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา บรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง สภาพแวดลอมที่
อยูรอบตัวผูเรียน  ทั้งที่เปนนามธรรมและรูปธรรม ที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนทั้งทางตรงและ
ทางออม อันไดแก 
 1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ คือ สิ่งที่สนับสนุนหรืออํานวยความสะดวกในการเรียน
การสอน  
 2. พฤติกรรมของครูผูสอน คือ พฤติกรรมของครูที่แสดงออก ขณะทําการสอนอันเกี่ยวของ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 
ที่มีทั้งการพูด การอธิบาย การใชคําถาม การเสริมแรง การออกคําสั่ง และการสรางสถานการณที่จะ
กอใหเกิดการปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาทั้งในดานความรู เจตคติและทักษะ จนผูเรียน
ไดรับผลสําเร็จตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนด 
 3. ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน คือ ปฏิสัมพันธหรือการแสดงออกของผูสอนกับ
ผูเรียน ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 2.2   ความสําคัญของบรรยากาศในชั้นเรียน 
 จากการคนควาเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีผูที่กลาวถึงความสําคัญ
ของบรรยากาศในชั้นเรียน ซึ่งผูวิจัยไดนํามารวบรวมไว ดังนี้ 
 บุญชม ศรีสะอาด (2524: 69) กลาววา บรรยากาศในชั้นเรียนมีความสําคัญมาก หองเรียน
ที่มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ยอมจะมีโอกาสชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียน 
ในทางตรงกันขาม หองเรียนที่มีบรรยากาศขัดขวางตอการเรียนรูยอมลดประสิทธิภาพการเรียนรู
ของนักเรียน 
 พิมพพันธ เดชะคุปต (2545: 5) กลาววา บรรยากาศการเรียนการสอนมีอิทธิพลตอการ
เรียนรูของผูเรียน บรรยากาศที่ดีอาจสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพจิตดี มีความตั้งใจ ใชเวลาในการเรียน
เต็มที่ ในทางกลับกันหากบรรยากาศไมเหมาะสมจะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู ทําใหผูเรียนไมสนใจ 
ไมตั้งใจเรียนและอาจมีอคติตอผูสอนบรรยากาศการเรียนการสอนโดยเนนในชั้นเรียนเปนตัวแปร
สําคัญ ที่ชวยสงเสริมสนับสนุนใหการเรียนมีประสิทธิภาพ 
 ความสําคัญของสภาพแวดลอมในการเรียนรู  ที่ครูผูสอนจะตองนํามาบริหารจัดการในชั้น
เรียนไดแก 
 1.  สภาพแวดลอมการเรียนรูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
สภาพแวดลอมการเรียนรูที่เหมาะสม เชน หองเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณและสื่อการเรียน
การสอนครบถวน ทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ผูสอนก็มีความสุขในการสอน สิ่งตางๆ เหลานี้
ก็จะชวยสนับสนุนและสงเสริมใหการเรียนการสอนไปดวย ความราบรื่น สะดวกรวดเร็ว ตามแผนที่
วางไว 
 2. สภาพแวดลอมการเรียนรูสนับสนุนการเรียนรูหลายดาน เชน ทําใหผูเรียนเกิดความ
ประทับใจ เปนตัวกระตุนผูเรียนใหมีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน เปลี่ยนเจตคติไปในทาง
ที่ดี มีความพึงพอใจในการเรียน ชวยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปจจัยสําคัญในกระบวนการ
เรียนการสอนก็ คือ ความรูสึกพึงพอใจ สนใจ อยากเรียน อยากรู ซึ้งจะเปนตัวการนําไปสูการเรียนรู
อยางประสิทธิภาพในที่สุด ดังนั้น ถาผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมการเรียนรูที่สมบูรณทั้งทางดาน
กายภาพ  จิตภาพ และทางดานสังคมภาพแลว จะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึกดังกลาวได 
 3.  สภาพแวดลอมการเรียนรูชวยจัดประสบการณการเรียนรูที่พึงประสงคใหแกผูเรียน
ประสบการณการเรียนรูขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ตามปกติแลวการรับรูและการเรียนรูของผูเรียนจะ
เกิดขึ้นหลังจากที่ไดปะทะสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ  เปนการสรางประสบการณ ดังน้ัน ถาเราตองการให
ผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูที่ดีกอนแลว สภาพแวดลอมตาง ๆ เหลานั้นจะเปนตัวกําหนด
ประสบการณของผูเรียนในภายหลัง 
 4. สภาพแวดลอมการเรียนรูที่ดี จะชวยพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียน จุดมุงหมายที่สําคัญ
ของการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คือมุงใหผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี มีการแสดงออกทางกาย วาจา 
และใจ ตามแบบอยางที่สังคมยอมรับ กลาวคือ  มีคุณธรรม และ จริยธรรม ที่เปนเครื่องหมายของคนดี  
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มีการประพฤติปฏิบัติที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางดี การที่จะหลอหลอมพฤติกรรม หรือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคนั้น ตองใชเวลาและอาศัยปจจัย
หลายอยางประกอบกัน จึงจะสามารถกลอมเกลาผูเรียนได สภาพแวดลอมการเรียนรู ถือวาเปฯ
ปจจัยหนึ่งที่จะชวย หรือ โนมนาวพฤติกรรมของผูเรียนโดยเฉพาะสภาพแวดลอมการเรียนรูที่มี
บรรยากาศที่อบอุน เปนมิตร มีความเปนประชาธิปไตย ยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ตัดสิน
ปญหาดวยเหตุผลตาง ๆ เหลานี้จะคอย ๆ แทรกซึมเขาไปในความรูสึกนึกคิดของผูเรียน สะสมทีละ
นอย จนที่สุดก็จะแสดงออกในลักษณะของบุคลิกภาพ รูปแบบในการรับรู ตลอดจนคานิยมตาง ๆ 
ของผูเรียน 
 5. สภาพแวดลอมการเรียนรู มีสวนชวยควบคุมชั้นเรียนใหผูเรียนมีระเบียบวินัย สภาพแวดลอม
การเรียนรูเปนตัวกําหนดอาณาเขตของการเรียน  ทําใหมีบรรยากาศที่แตกตางไปจากกิจกรรมอ่ืน  
ยกตัวอยาง เชน ลักษณะของสภาพแวดลอมการเรียนรูจะไมเหมือนลักษณะของสภาพแวดลอมใน
สถานเริงรมย ผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมทางการเรียนที่จัดไวอยางเหมาะสมก็จะรูจักสํารวม อยูใน
ระเบียบวินัย โดยเฉพาะถามีการจัดตะ เกาอ้ีของนักเรียนอยางมีวัตถุประสงค จะชวยใหการควบคุม
ชั้นเรียนมีระบบ  ระเบียบ  และงายสําหรับผูสอนมากขึ้น 
 6. สภาพแวดลอมการเรียนรูเปนแหลงทรัพยากรทางการเรียน การจัดสภาพแวดลอม 
การเรียนรูในปจจุบัน เปนไปอยางกวางขวาง หลายแหลงมองเห็นความสําคัญของมุมวิชาการมุมสื่อ
การเรียนการสอน ทําใหทั้งผูเรียนและผูสอนสามารถเรียนรูดวยตนเอง สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบยึดเด็กเปนศูนยกลางไดดี นอกจากนี้แหลงทรัพยากรการเรียนจะชวยพัฒนาความ
รับผิดชอบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน สรางนิสัยใหใฝเรียน ใฝรู ศึกษาคนควาดวยตนเอง ไมยึดติดอยูแต
ความรูที่ไดจากผูสอน 
 7. สภาพแวดลอมการเรียนรูเสริมสรางบรรยากาศในชั้นเรียน สภาพแวดลอมการเรียนรูที่
ดี จะทําใหบรรยากาศในการเรียนเอ้ือตอการเรียนการสอนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากที่สุด ในสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีความสะดวกสบาย สงบปราศจากสิ่งรบกวน
จะชวยสรางบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้น ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู
หรือทํากิจกรรมตาง ๆ อยางตั้งใจและมีสมาธิยิ่งถาผูสอนและเพื่อนรวมชั้น ซึ่งจัดวาเปนสภาพแวดลอม
การเรียนรูดานจิตภาพมีบุคลิกลักษณะที่อบอุนเปนมิตร ก็จะยิ่งทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอน
เปนไปในทางที่พึงประสงคมากยิ่งขึ้น 
 8. สภาพแวดลอมการเรียนรูชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูสอนกับผูเรียน  และ
ผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน  การจัดสถานที่ โตะ เกาอ้ี อุปกรณตาง ๆ ใหงายตอการเคลื่อนไหว โยกยาย
ทําใหผูสอนไปถึงผูเรียนไดสะดวก ตําแหนงของผูสอนไมจําเปนตองอยูหนาชั้นเสมอไป ผูสอนอาจ
นั่งอยูทามกลางผูเรียนไดสะดวก ตําแหนงของผูสอนไมจําเปนตองอยูหนาชั้นเสมอไป ผูสอนอาจนั่ง
อยูทามกลางผูเรียนเพ่ือใหคําปรึกษา แนะแนวทาง สภาพแวดลอม  เชนน้ีชวยใหผูสอนมีความใกลชิด
กับผูเรียนมากขึ้น ทําใหไดรูจักอุนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคลไดดี สวนผูเรียน
จะลดความกลัว และมีความกลามากขึ้น กลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น มีเจตคติที่ดี  
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 สําหรับไชยยศ เรืองสุวรรณ และปรีชา วิหคโต (2537: 9 - 10) กลาวถึงความสําคัญของ
บรรยากาศการเรียนรูที่มีตอประสิทธิผลของการเรียนรูของผูเรียน ดังนี้ 
 1. สภาพแวดลอมทางการเรียน เปนทรัพยากรทางการเรียน โดยธรรมชาติแลวสภาพแวดลอม
เปนแหลงความรู ศาสตรตาง ๆ ทั้งหลายมีอยูแลวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะโลกยุคสารสนเทศ เชน 
ทุกวันน้ี สภาพแวดลอมทางการเรียน จะเปนสารสนเทศทางการเรียนไดเปนอยางดี ดังนั้น  สภาพแวดลอม
ทางการจึงมีความสําคัญในฐานะที่เปนแหลงวิทยาการตางๆ ของระบบการเรียน 
 2. สภาพแวดลอมทางการเรียนสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ตอการจัดการเรียนใน
ขณะที่สภาพแวดลอมทางการเรียนเปนแหลงวิทยาการดวยตัวของมันเอง สภาพแวดลอมาทางการ
เรียนก็สามารถอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบดวยการ
ใชวิธีการและเครื่องมือที่ตางก็เปนสภาพแวดลอมทางการเรียน เชน การจัดการเรียนในระบบ
โรงเรียน การจัดการเรียนนอกระบบโรงเรียน และการจัดการเรียนในระบบการเรียนทางไกล เปนตน 
 3. สภาพแวดลอมทางการเรียนจูงใจใหผูเรียนใฝหาการเรียนรู เนื่องจากสภาพแวดลอม
ทางการเรียนเปนสภาวการณ หรือ สิ่งตาง ๆ ที่อยูโดยรอบของระบบการเรียน หรือระหวางผูสอน
และผูเรียน สภาพแวดลอมทางการเรียนที่ดีจึงสามารถสรางบรรยากาศจูงใจใหผูเรียนเกิดความ 
อยากเรียน อยากรู  และเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. สภาพแวดลอมทางการเรียนเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารการเรียน ในปจจุบันซึ่ง
เปนสังคมยุคสารสนเทศวิทยาการแขนงตาง ๆ มีความเจริญรุดหนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
เทคโนโลยีและเครื่องมือตาง ๆ เปนผลผลิตจากความเจริญกาวหนาตาง ๆ เหลานั้น สามารถนํามา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในดานการบริหารแลว เทคโนโลยีดาน
เครื่องมืออิเลคทรอนิกส คอมพิวเตอร และการสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งเปนสภาพแวดลอมใหมทางการเรียน 
สามารถทําใหการบริหารการเรียนมีคลองตัวสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง แมนยําสูงขึ้น 
 5. สภาพแวดลอมทางการเรียน ทําใหการเรียนมีพลังมากขึ้น สภาพแวดลอมทางการเรียน
นอกจากจะเปนเครื่องมือทางการเรียนแลว สภาพแวดลอมทางการเรียน ยังเปนวิธีการจัดการเรียน
ดวย จากการที่สภาพแวดลอมทางการเรียนเปนเครื่องมือ และวิธีการของการเรียนนี่เองสภาพแวดลอม
ทางการเรียน จึงมีผลตอการเรียนทั้งทางกายภาพ จิตภาพและสังคม การจัดการเรียนการสอนดวย
ทรัพยากรการเรียนที่ทันสมัย ทําใหหลายรูปแบบเกิดเปนวิธีการใหม ๆ ที่เรียกวา นวัตกรรมการเรียนขึ้น
อยางกวางขวาง สามารถจัดการเรียนไดอยางไมมีขีดจํากัด  ทําใหการขยายโอกาสทางการเรียนและ
การเรียนตอเน่ือง ฯลฯ ดําเนินตอไปอยางเสมอภาคและทัดเทียมกัน 
 6. สภาพแวดลอมทางการเรียน ทําใหการจัดการเรียนและการเรียนการสอนตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ทางจิตวิทยา โดยธรรมชาติแลวสภาพแวดลอมทางการเรียนมีหลากหลายรูปแบบ ตามสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทําใหสภาพแวดลอมมีผลสําคัญดานจิตวิทยา หรือ ความรูสึกนึกคิด 
ตลอดจนเจตคติของมนุษยมาก จิตวิทยาจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาสภาพแวดลอมทางการเรียน 
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 7. สภาพแวดลอมทางการเรียนชวยการจัดการเรียนยุคสารสนเทศ เน่ืองจากสภาพแวดลอม
ทางการเรียน เปนทั้งเคร่ืองมือและวิธีการที่ทันสมัย จึงทําใหการจัดสารสนเทศทางการเรียนมีความ
สะดวกและทําใหกวางขวางมากขึ้น 
 
 2.3  องคประกอบของบรรยากาศในชั้นเรียน 
 สําหรับองคประกอบของบรรยากาศการเรียนรูนั้น  มีผูแสดงความคิดเห็นไวหลากหลายแต
โดยสรุปแลวประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ องคประกอบดานกายภาพ (Physical 
Environment) องคประกอบดานจิตภาพ (Psychology Environment) และองคประกอบดานสังคม 
(Social Environment) ซึ่งผูวิจัยไดนํามารวบรวมไว ดังนี้ 
 ประดินันท อุปรมัย (2523: 123 - 137) ไดกลาวถึง องคประกอบของบรรยากาศการเรียนรู
วามี 4 ประการ คือ 
 1. บุคลิกภาพบางประการของครู มีผลตอการสรางบรรยากาศในหองเรียน รูปราง หนาตา 
และการแตงกาย มีผลตอการดึงดูดความสนใจ แตบุคลิกภาพบางประการ เชน สีหนา ทาทาง น้ําเสียง 
การใชคําพูด อารมณขันและบทบาทในฐานะผูนําของครู มีผลตอการสรางบรรยากาศในหองเรียน
อยางมาก 
 2. พฤติกรรมของครูที่แสดงออก ตามทัศนคติและความคาดหวังบางประการที่ครูมีอยูมี
ผลตอการสรางบรรยากาศในหองเรียน ครูมีทัศนคติที่ดีตอการสอนและตอนักเรียน เปนผูที่มองโลก
ในแงดี ยอมสรางบรรยากาศที่ดีใหเกิดขึ้นแกหองเรียนไดมากกวาครูที่มีทัศนคติในทางตรงขาม 
ความคาดหวังของครูที่มีตอนักเรียน  มักมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของครูที่แสดงออกตอนักเรียนดวย
 3. ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนและระหวางนักเรียนดวยกันเอง มีผลการสราง
บรรยากาศในหองเรียน การใหนักเรียนมีโอกาสซักถามเขารวมกิจกรรมาใหมาก จะทําใหบรรยากาศ
ใหหองเรียนมีความสนุก กระตือรือรน ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางนักเรียนดวยกันเอง ก็จะมีสวนชวยให
เกิดบรรยากาศที่ดีในหองเรียนดวย 
 4.  ครูรูจักใชการเสริมแรงที่เหมาะสม จะชวยใหเกิดบรรยากาศที่ดีขึ้นในหองเรียน การ
เสริมแรงที่ทําอยางจริงใจ เหมาะกับสภาพการณไมจําเปนตองเฉพาะกับพฤติกรรมที่ดีที่สุด แตควร
ใชพฤติกรรมที่ดีขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะกับนักเรียนที่เรียนออน หรือมีพฤติกรรมที่เปนปญหา 
 ลาวัลย พลกลา (2525: 12 -13) จําแนกองคประกอบสภาพแวดลอมในหองเรียน ออกเปน 
2 ประเภท คือ สภาพแวดลอมทางวัตถุ และสภาพแวดลอมทางบุคลากร 
 1. สภาพแวดลอมทางวัตถุหรือกายภาพ  ประกอบดวย 
  1.1 ขนาดหองเรียนพอเหมาะกับจํานวนนักเรียน หองเรียนที่แออัดทําใหทั้งครูและ
นักเรียนเกิดความอึดอัด ถาที่นั่งของนักเรียนอยูชิดกันเกินไปทําใหนักเรียนทํากิจกรรมไมสะดวก
และครูดูแลนักเรียนไดไมทั่วถึง   
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  1.2 มีการถายเทอากาศดี หองเรียนควรอยูในตําแหนงที่รับลมมีอากาศถายเทนักเรียน
ไดรับอากาศบริสุทธิ์ ไมรอนไมอึดอัน ถาหองเรียนอยูในตําแหนงที่อับลมก็ควรติดพัดลม 
  1.3 กลิ่น หองเรียนควรอยูหางไกลจากแหลงที่กอใหเกิดกลิ่น 
  1.4 สีของฝาผนังหองและเพดาน ควรเปนสีออน ซึ่งเปนสีที่ใหความสดชื่น รางเริง แจมใส 
  1.5 แสงสวางพอเหมาะ ถาแสดงสวางนอยเกินไปควรอาศัยแสดงสวางจากไฟฟา แต
ถาแสดงสวางมากเกินไปจะทําใหเคืองตาควรปดมานหรือมูลี่ 
  1.6 เสียง หองควรอยูไกลจากเสียงรบกวนภายนอก เพราะจะทําใหครูตองพูดดังขึ้น ทํา
ใหเหน่ือย หงุดหงิด อารมณเสีย และนักเรียนก็เสียสมาธิในการฟง 
  1.7 กระดานดํา ควรมีลักษณะเรียบ นาเขียน ลบงาย และควรเปนสีเขียวจะทําใหหอง
สวางขึ้น และสบายตากวาสีดํา 
  1.8 โตะ เกาอ้ี ควรมีขนาดพอเหมาะกับรางกายของนักเรียน 
  1.9 แผนปาย ดานหลังหองและขางหองควรติดแผนปายชานออยเพื่อติดประกาศ ผลงาน
ของนักเรียน ติดบทความรูนาสนใจ โจทยพิเศษตาง ๆ  
  1.10 ชั้นวาง ควรตัง้หลังหองเพ่ือเอาไววางสื่อการเรยีนการสอนและผลงานของนักเรยีน 
  1.11 ตูในหองเรียนควรมีตูสําหรับใสหนังสืออางอิง ครู หรือนักเรียนจัดหามาใสเพ่ือ
เสริมประสบการณในการเรียนรู 
 2. สภาพแวดลอมทางบุคลากร 
  2.1 ครูเปนบุคลากรมีอิทธิพลมากที่สุดที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ครูตองเปนบุคคล
ที่มีเจตคติที่ดีตอนักเรียนทุกคนในชั้น ถานักเรียนสอบตกครูควรสํารวจดูวาเปนเพราะเหตุใด เด็ก
สุขภาพไมดี มีปญหาครอบครัว หรือ ครูสอนไมดี ฯลฯ 
  2.2 นักเรียน เพ่ือนในหองเรียนมีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางมาก ถาเด็กระดับมัธยมศึกษา
เปนเด็กวัยรุนซึ่งเปนวัยที่นิยมเพ่ือน ชอบอยูเปนกลุมเปนพวก และชอบทําตามเพื่อน ถาเพื่อนเปน
คนรักเรียน สนใจ ชอบคนควาทั้งกลุม ก็จะสนใจเรียน หนีเรียนก็จะชักชวนกันทั้งกลุมเชนกัน 
 พิมพพันธ เดชะคุปต (2545: 5-9) กลาวถึงองคประกอบของบรรยากาศทางการเรียนรูทาง
กายภาพ (Physical Environment) วาควรมีลักษณะ ดังนี้ 
 1. หองเรียนมีสีสันนาดูและเหมาะสม สยายตา อากาศถายเทไดดี ปราศจากเสียงรบกวน 
และมีขนาดกวางขวางเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
 2. หองเรียนตองสะอาดถูกสุขลักษณะ นาอยูตลอดจนมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 3. สิ่งที่อยูภายในหองเรียน เชน โตะ เกาอี้ สื่อการสอนประเภทตาง ๆ เชน กระดาน
จอรับภาพ เครื่องฉายภาพขามศีรษะ สามารถเคลื่อนไหวได  และสามารถดัดแปลงใหเอ้ืออํานวยตอ
การสอน  และการจัดกิจกรรมประเภทตาง ๆ ได 
 4. ควรจัดเตรียมหองเรียนใหพรอมตอการสอนในแตละครั้ง เชน ใหมีความเหมาะสมตอ
การสอนวิธีตาง ๆ ตัวอยางเชน เหมาะตอวิธีสอนโดยกระบวนการกลุม วิธีบรรยาย และวิธีการแสดง 
ละคร เปนตน  
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 สวนบรรยากาศดานจิตภาพ (Psychology Environment) นั้นกลาววา บรรยากาศทางจิตใจ 
หรือบรรยากาศทางจิตวิทยา มีความสําคัญตอการเรียนการสอนอยางมาก เพราะการเรียนการสอน 
จะดําเนินอยางมีชีวิตชีวา และราบรื่นนั้น ผูเรียนกับผูเรียน และผูสอนกับผูเรียนตองมีความสัมพันธ
กันและมีปฏิสัมพันธกันอยางไมมีการหวาดระแวงกัน ปราศจากการติและวิพากษวิจารณในทางลบ
หรือทางไมดี เปนบรรยากาศของการใหความรวมมือกันและกัน ซึ่งทั้งผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมใน
การสรางบรรยากาศทางจิตใจรวมกัน บรรยากาศทางจิตใจดังนี้ 
 1. บรรยากาศความคุนเคยหรือความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน บรรยากาศ ดังกลาวนี้ 
ทั้งผูสอนและผูเรียนเปนผูรวมกันสรางซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 
  1.1 บุคลิกภาพของผูสอน ไดแก การยิ้มแยมแจมใส การแตงกายสุภาพและสะอาด มี
อารมณขัน ทาทางเหมาะสม การใชคําพูดเหมาะสม และมีน้ําเสียงนาฟง สิ่งเหลานี้เปฯการเราใจและ
ดึงดูดความสนใจผูเรียน 
  1.2 พฤติกรรมการสอนของผูสอน เปนพฤติกรรมที่ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนทํา
กิจกรรมดวยตนเอง คนควาดวยตนเปดโอกาสใหซักถาม โตแยงและถามคําถามหรือการสอนที่
ผูสอนมีความเปนประชาธิปไตย ซึ่งจะทําใหหองเรียนดําเนินการเรียนการสอนดวยความสนุกและมี
ชีวิตชีวา 
  1.3 พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน ผูเรียนมีสวนสรางบรรยากาศอยางมาก คือ การ
เขารวมกิจกรรมที่ผูสอนกําหนดหรือแนะนําอยางเต็มใจ โดยปราศจากการวิพากษวิจารณ ผูเรียนกับ
ผูเรียนรูจักกัน คุนเคยกัน และมีความไววางใจกันและกัน มีการตอบคําถามผูสอนและผูเรียนดวยกัน 
มีการถามคําถามตลอดจนโตแยงกับผูสอนและผูเรียนอยางมีเหตุผลและถูกตองตามกาลเทศะ 
 บรรยากาศความคุนเคยจะเกิดไดขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของผูสอนและพฤติกรรมการอสน
ของผูสอน เชน การสอนที่เนนใหผูเรียนทํางานรวมกัน คนควารวมกัน และใชกระบวนการหาความรู
ดวยตนเอง หรือการใชทักษะกระบวนการหาความรู ตัวอยางบรรยากาศในชั้นเรียนแบบที่เอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการและ
บรรยากาศที่ไมเอ้ือตอการเรียนการสอน  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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บรรยากาศทีเ่อ้ือตอการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ผูสอน ผูเรียน
ผูสอนยิ้มแยม ผูเรียนแจมใส
ผูสอนยิ้มแยม ผูเรียนแจมใส
ผูสอนกระตือรือรน ผูเรียนกระปรีก้ระเปรา
ผูสอนถามคําถาม ผูเรียนคิดและตอบคําถาม
ผูสอนเปดโอกาส ผูเรียนคิดอิสระ
ผูสอนทาทาย ผูเรียนกระตือรือรน
ผูสอนนําวิเคราะห ผูเรียนรวมอภิปราย
ผูสอนเอาใจใสดูแล ผูเรียนมีระเบยีบวินัย
ผูสอนแตงตัวเรียบรอย ผูเรียนเคารพ
ผูสอนแสดงความเปนมิตร ผูเรียนสุขและอบอุนใจ
ผูสอนเนนกระบวนการ ผูเรียนคิดเปนทําเปนแกปญหาเปน 

  
 
 บรรยากาศขางตนชวยใหผูเรียน ผูสอนตางยอมรับกันและกัน นักเรียนกลาพูด กลาถาม 
กลาแสดงออก  และกลาโตแยงอยางมีเหตุผล 

 
บรรยากาศทีไ่มเอ้ือตอการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 

 
ผูสอน ผูเรียน

ผูสอนเครงเครียดไรรอยยิ้ม ผูเรียนหงุดหงิด
ผูสอนเขมงวด ผูเรียนหวาดกลัว
ผูสอนเฉื่อยชา ผูเรียนหงอยเหงา
ผูสอนเฉยเมย ผูเรียนเฉื่อยชา
ผูสอนมีน้ําเสียงดุดัน ผูเรียนหวาดกลัว
ผูสอนฉุนเฉียว ผูเรียนอึดอัด
ผูสอนมีน้ําเสียงราบเรียบ ผูเรียนไมสนใจ
ผูสอนทอถอย ผูเรียนทอแท
ผูสอนไมทาทาย ผูเรียนเบื่อหนาย
ผูสอนเนนบรรยาย ผูเรียนคิดไมเปน
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 บรรยากาศขางตนนั้นผูเรียนไมไดแสดงความคิดเห็น ซักถาม เสริมความคิด และไมไดมี
โอกาสโตแยง ผูเรียนคิดไมเปน ทําไมเปนและแกปญหาไมเปนผูสอนจึงควร  

 ใสความยิ้มแยมแจมใส   แทนที่ความเครงเครียดบนใบหนา 
 ใสความเปนปยวาจา   แทนที่การกราดเกรี้ยวดุดัน 
 ใสความกระตือรือรนรวดเร็ว ฉับพลัน แทนที่ความเฉื่อยชาและใหทําตาม 
 ใสคําถามใหคิดวิเคราะหเปนลําดับ แทนที่การบรรยาย 
 ใสกิจกรรมอภิปราย   แทนที่การบอกจด 
 ผูเรียนจึงสามารถสรางความรูดวยตนเองทั้งหมดดวยทักษะกระบวนการ 
 2. บรรยากาศที่เปนอิสระ คือ บรรยากาศที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการคนควา
ความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการคนหาความรูและเนนการทํางานเปนทีมหรือเปนกลุมใหผูเรียน
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน เปนบรรยากาศที่จะทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีชีวิตชีวา 
และสนุกสนาน จะชวยพัฒนาใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาหรือ เร่ืองที่เรียน อีกทั้งเปนการพัฒนา
ความเปนผูมีคุณลักษณะของนักคิด คือ มีลักษณะใจกวาง มีเหตุผล ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน  
ไมเปนผูยึดม่ันในความคิดของตนเปนหลักอยางเดียว ใฝรูไมดวนตัดสินเรื่องใดงาย โดยปราศจาก
การคิดไตรตรอง  
 3. บรรยากาศที่ทาทาย คือ บรรยากาศที่ผูสอนสรางใหผูเรียนกระตือรือรน สนใจติดตาม
คนควาศึกษา เชน การถามคําถามาที่ตองใชความคิด การคนควา การถามเรื่องราวที่ทันสมัยทัน
เหตุการณของประเทศและของโลก การใหทํางานที่ยากและซับซอน หรือที่ตองอาศัยความพยายาม
ในการคนหาและทําใหสําเร็จ ตลอดจนการสรางบรรยากาศแขงขันกันระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม 
เปนตน 
 4. บรรยากาศของการยอมรับนับถือ บรรยากาศที่ผูเรียนยอมรับนับถือผูสอนในฐานะเปน
ผูใหความรูและมีความสามารถทั้งดานเนื้อหา และกระบวนการถายทอดความรูที่สามารถทําให
ผูเรียนประสบความสําเร็จ คือ มีความรูและสามารถประยุกตใชความรูทั้งในการทํางาน และ
ชีวิตประจําวันได นอกจานายังเปนบรรยากาศที่ผูสอนจะตองยอมรับผูเรียนในฐานะปจเจกบุคคลที่มี
ความสามารถสติปญญา ความถนัด ทักษะแตกตางกัน โดยยอมรบในคุณคาของผูเรียนแตละคน 
และนําคุณคาหรือความสามารถของแตละคนมาใชหาเปนประโยชน หรือนําความสามารถที่แตกตางกัน
มาประสานสัมพันธใหเกิดประโยชน เกิดมรรคผลอันพึงจะได เปนวิธีแตกตางกัน ไมมีใครโงจนเรียน
ไมได และไมมีผูใดฉลาดแบบเปนเลิศจนไมตองเรียน ถาผูสอนสามารถสรางบรรยากาศดังกลาวได
จะทําใหผูเรียนพบเห็นคุณคาของตัวเขาเอง อันจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปน
อยางยิ่ง 
 5. บรรยากาศของการควบคุม เปนบรรยากาศที่ทําใหผูเรียนใหหองเรียนมีวินัยในตัวเอง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบวินัยของหองเรียน และความรูที่ผูสอนเปนผูกําหนดโดยผูเรียนมีหนาที่
รับผิดชอบงานของตนเอง มีความตรงตอเวลาในการเขาเรียน และออกจากหองเรียนตลอดจนการ
ตรงตอเวลา ในการสงงานมีวินัยในการประพฤติปฏิบัติในหองเรียนอยางเหมาะสม ทั้งดานการแตงกาย 
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ภาษาทาทาง ตลอดจนวาจาที่ใช มีความสุภาพ และเปนผูมีสัมมาคารวะใหตระหนักเสมอวาการที่
ผูสอนมีความคุนเคย เปนกันเองกับผูเรียนนั้นเปนสิ่งดีแตตองสรางใหผูเรียนมีความเกรงใจ และ
ประพฤติในทางเหมาะสมทั้งกาย วาจาและใจดวย 
 6. บรรยากาศของการกระตุนความสนใจ คือ ผูสอนทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจเพื่อไปสู
เปาหมายที่กําหนดและผูสอนรูจักการให การเสริมแรง เพ่ือใหผูเรียนเพ่ิมความถี่ของการมีพฤติกรรม
ในทางพึงประสงค 
 จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของเก่ียวกับองคประกอบของการจัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่เหมาะสม หลากหลาย 
อีกทั้งเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนเกิดความรูใหม หรือมีการสรางองคความรูใหมขึ้น บรรยากาศใน     
ชั้นเรียนทั้งในดานของสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สภาพหรือลักษณะของหองเรียน และ
อุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ และสภาพแวดลอมทางจิตภาพ ไดแก บรรยากาศหรือความสัมพันธ
ระหวางผูสอนกับผูเรียน และพฤติกรรมของครูผูสอน เปนตน 
 

3. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนความคิดเชิงปรัชญาที่กําหนดไวใน
มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มีความหมายเดียวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ ยึดผูเรียนเปนหลัก โดยมีแนวทางในการจัด
หลากหลาย ในการลงมือปฏิบัติครูผูสอนจําเปนตองคิดวิเคราะหและเลือกจัดใหเหมาะสมกับผูเรียน 
ธรรมชาติของวิชา และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู. 
2543: 4) 
 ไดมีนักการศึกษาใหความหมายถึงการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ           
ไวดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2544: 5) ไดใหความหมายวา หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ผูสอนไดจัด
หรือดําเนินการใหสอดคลองกับผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล ความสามารถทางปญญา 
วิธีการเรียนรู โดยบูรณาการคุณธรรม คานิยมอันพึงประสงค ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติ
จริง ไดพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห ศึกษา คนควา ทดลองและแสวงหาความรูดวยตนเอง ตาม
ความถนัด ความสนใจดวยวิธีการ กระบวนการและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย เชื่อมโยงกับชีวิต
จริงทั้งในและนอกหองเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทําใหผูเรียน เกิดการเรียนรูได
ตามมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด  
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 ประเวศ วะสี (คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู. 2543: 4) กลาววา เปนการจัดการ
เรียนรูที่เอาชีวิตจริงของผูเรียนเปนตัวตั้ง เรียนรูเพ่ือเสริมสรางปญญาใหรูจักตนเอง รูจักโลก 
สามารถพึ่งพาตนเองไดทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม อยูรวมกันอยางมีดุลยภาพ เรียนรูไดอยางตอเน่ือง 
มีความสุข สนุกสนานและเกิดฉันทะในการเรียนรู 
 โกวิท ประวาลพฤกษ (คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู. 2543: 5) กลาววา เปน
แนวคิดสูการปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริงวา การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หลังการเรียนรูตองการให
ผูเรียนมีแบบการคิด และลงมือปฏิบัติไดถูกตองแมนยํา ดวยความรูสึกชื่นชมยินดี อันเปนการสราง
บุคลิกภาพที่ดี คุณธรรม และการพัฒนารอบดานของผูเรียน ถาการศึกษาจัดไดครบถวนดวย
กระบวนการดังกลาวมาแลว ผูเรียนก็จะเปนผูคิดไดเอง ตัดสินใจไดเอง ลงมือปฏิบัติควบคุมตนเอง
ได มีศักยภาพในการตัดสินใจ และทําตนใหเปนประโยชนตอสังคมเปนประจํา คิดและทําเพื่อ
ประโยชนของสังคมไทย โดยสวนรวมอันเปนคานิยมที่พึงประสงคของชาติสืบไป 
 วิชัย วงษใหญ (2543: 25) กลาวไววา การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คือการจัดการเรียนการสอนโดยใหโอกาสผูเรียนไดคนพบความรูเอง โดยมีสวนรวมในการสราง
ผลผลิตที่มีความหมายแกตนเอง 
 ทิศนา แขมมณี (2543: 16) การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง 
การเรียนการสอนที่ผูเรียนมีบทบาทสําคัญที่สุด กลาวคือ ผูเรียนเปนผูมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรู ทั้งทางรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ ไดมีโอกาสแสวงหาความรู ขอมูล คิดวิเคราะห
และสรางความหมาย ความเขาใจในสาระและกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง รวมทั้งไดลงมือปฏิบัติ
จัดกระทําและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 ธํารง บัวศรี (2543: 18) ไดใหความหมายการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางไว 2 ดาน คือดานผูเรียนและดานผูสอน ดานผูเรียน หมายถึงกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน
มีสวนรวมในการปฏิบัติจริง ไดพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห มีอิสระในการเรียนรูตามความถนัด
และความสนใจ สามารถคนพบขอมูลตางๆดวยตนเอง ดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
สามารถนําความรู ประสบการณไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมสวนรวมได สวนดาน
ผูสอนเปนการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูใดๆ ที่ผูจัดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และเคารพ
ในศักดิ์ศรี หนาที่ของผูเรียน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมและจัดประสบการณการเรียนรูอยางเปน
ระบบและที่สําคัญที่สุดคือเนนประโยชนสูงสุดของผูเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 20) ไดใหความหมายการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนสําคัญวา หมายถึงการกําหนดจุดหมาย สาระกิจกรรม แหลงเรียนรู สื่อการ
เรียน และการวัดประเมินผลที่มุงพัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ใหเกิดประสบการณการเรียนรูเต็มตาม
ความสามารถ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน 
 คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู (2543: 6-7) กลาวถึง การจัดการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญหรือผูเรียนเปนศูนยกลางในเชิงปฏิบัติการ ไวดังนี้ 
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 1. เปนกระบวนการการเรียนรูที่ผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง ไดพัฒนากระบวนการ
คิด วิเคราะห ศึกษา คนควา ทดลองและแสวงหาความรูดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจดวย
วิธีการ กระบวนการ และใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน ผูเรียนมีผลการ
เรียนรูไดมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนด มีความรูสึกชื่นชมยินดีในผลการปฏิบัติงานของตน 
สามารถนําความรูและประสบการณไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สังคม และสวนรวม 
 2. เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูจัดหรือครูผูสอนดําเนินการใหสอดคลองกับผูเรียนตามความ
แตกตางระหวางบุคคล ความสามารถทางดานปญญา วิธีการเรียนรู โดยบูรณาการคุณธรรม คานิยม
อันพึงประสงค วางแผนการจัดกิจกรรม และประสบการณการเรียนรูอยางเปนระบบ ใหผูเรียนได
พัฒนาสติปญญา อารมณ และทักษะการปฏิบัติสงเสริม สนับสนุนการนําความรูไปใชในแหลงความรู
ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และมีการวัด ประเมินผลตามสภาพจริง 
 3. เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูสนับสนุนการจัดการเรียนรูมีสวนรวม โดยผูเรียนหา
วิธีการสนับสนุนสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในสถานศึกษาใหพัฒนากระบวนการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหครูผูสอนทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผู เรียน และสนับสนุนดานทรัพยากร การลงทุนเพ่ือการศึกษา พรอมทั้งดูแลตรวจสอบ
กระบวนการจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต และ วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2552: 10) ไดใหความหมายของการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญวา เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงประโยชนสูงสุด
อยูที่ผูเรียน ผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพของแตละคนโดยไดพัฒนาทุกดานไปพรอมกัน ไดพัฒนา
ทักษะการแสวงหาความรู การสรางองคความรูอีกทั้งสามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
 จากที่กลาวมา สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง 
การจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล จัดการเรียนรูสอดคลองกับความสามารถ ความสนใจและความรับผิดชอบของผูเรียน เนน
กระบวนการลงมือปฏิบัติ การเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการและใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายจน
ผูเ รียนเกิดการเรียนรูและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองยึดหลักวาผู เ รียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณและสมดุล
ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
 3.2 แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยา ไดเสนอแนวคิดที่สรุปไดดังนี้ 
 วิชัย วงษใหญ (2543: 2) กลาววา การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เปนเทคนิคการสอนซึ่งมีแนวคิดเดิมมาจากฐานปรัชญาพิพัฒนาการนิยมที่มุงใหผูเรียน
คนควา และสรางองคความรูดวยตนเองจากการคนควาและเรียนดวยการปฏิบัติ (active learning) 
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เกิดการแกปญหาและสนองความสนใจของผูเรียน จากแนวคิดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือกระทํา
อยางใดอยางหนึ่ง ภายใตการชวยเหลือแนะนําจากครู ทําใหเกิดวิธีการเรียนแบบโครงการ วิธีการ
เรียนแบบแกปญหา หรือการเรียนดวยการปฏิบัติ 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 25) กลาววา เปาหมายของการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
อยูที่การจัดการเรียนการสอนหรือหลักสูตรที่สามารถสรางเด็กใหเรียนรู พัฒนาตนเองได สนุกกับ
การเรียน เรียนไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งลักษณะของการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
อยูที่ผูเรียนไดลงมือกระทํา ไดคิดและคนพบความรูดวยตนเอง เพ่ือนและครูจะเปนผูมีสวนรวมใน
การเรียนรูกับผูเรียน วิธีการเรียนเนนการพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ ตามความแตกตางของแต
ละบุคคล 
 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุต โต) (2542: 35-40) ไดกลาวถึงการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางโดยใชหลักพุทธธรรม พอสรุปไดวา  
 1. การจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล คํานึงถึงความพรอม
ของผูเรียน สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม สอนตามลักษณะบุคคล  
 2. สอนโดยการใหผูเรียนปฏิบัติ เรียนรูหรือทดลองดวยตนเอง  
 3. สอนใหผูเรียนไดรับผิดชอบตอตนเอง 
 4. ใหมีประสบการณตรง และการมีสวนรวมของผูเรียน 
 ชัยอนันต สมุทวณิช (2543: 14-17) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนสําคัญที่สุด
สรุปไดวา ตองพัฒนาปญญาทางวิชาการ ปญญาทางอารมณ และอนัตตาปญญา เพ่ือพัฒนาสังคม
คุณภาพที่มีสมานฉันท โดยจัดการเรียนรูเปนกลุมรวมมือกัน มีบรรยากาศการแขงขันฉันมิตร 
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณดวยสื่อที่หลากหลาย ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม ไดรับการ
ยอมรับจากทุกคน จนสามารถพัฒนาปญญา อารมณและสังคมอยางผสมผสานกลมกลืน 
 สุมน อมรวิวัฒน (2544: 23) กลาวถึงการเรียนรูตามนัยแหงพุทธธรรมไววา เนนคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา กระบวนการเรียนรูจึงเปนกระบวนการพัฒนาคนทั้งในลักษณะที่เปน
ปจเจกชนและการพัฒนากลุมคนใหอยูรวมกันได   
 ทิศนา แขมมณี (2546: 9, 32-33) กลาวถึงกระบวนการเรียนรูและองคประกอบที่มีผลตอ
การเรียนรูของผูเรียนวาประกอบดวย สภาพผูเรียน เน้ือหาสาระ สิ่งแวดลอม วิธีการสอน เทคนิค
การสอน เปนตน และไดเสนอหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชหลัก 
CIPPA วาประกอบดวย หลักการสรางความรู หลักการปฏิสัมพันธ หลักการมีสวนรวมทางกาย 
หลักการเรียนรูกระบวนการ และหลักการประยุกตใชความรู 
 จากเอกสารและหลักฐานขางตน สามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีหลักองคประกอบที่สําคัญ ประกอบดวย 
 1. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน หมายถึง ผูเรียนไดรับโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็น วางแผน รวมทั้งไดลงมือกระทํากิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มที่ 
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 2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู หมายถึง กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนในการ
อธิบาย พูดแสดงความคิดของตนเองใหกับผูอ่ืนฟงอยางนาสนใจ 
 3. ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่ผูเรียนรูจักตนเอง พ่ึงพา
ตนเองได 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มีหลากหลาย
รูปแบบเพื่อตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน 
 5. กระบวนการคิดวิเคราะห หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่ใหผูเรียนคิดอยางมี
ระบบ มีเหตุผล 
 
 3.3 หลักและองคประกอบในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 การเรียนรู เปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของชีวิตและแสดงวาบุคคลนั้นมีความเจริญเติบโต 
การเรียนรูเปนหัวใจของการศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาคือสถานที่ที่จัดกระบวนการเรียนรูอยางไดผล
นั่นเอง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บังคับใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2542 มี
ผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา อันเปนวาระสําคัญแหงชาติ มีสาระสําคัญทั้งสิ้น 9 หมวด โดยเฉพาะ
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา เปนการปฏิรูปการเรียนรูที่ถือวาเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 
ซึ่งมุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ดังนี้ 

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา สาระของหมวดนี้ครอบคลุมหลัก สาระ และ
กระบวนการจัดการศึกษาที่เปดใหแนวทาง การมีสวนรวมสรรคสรางวิสัยทัศนใหมทางการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

มาตรา 22 หลักการจัดการศึกษา ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 23 สาระการเรียนรู เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในเร่ืองเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธ
ของตนเองกับสังคม ตลอดจนประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย การเมืองและการปกครอง 
ความรูทักษะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการดานคณิตศาสตร ดานภาษา การ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข การใชการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช 

มาตรา 24 กระบวนการเรียนรู ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจ ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณและประยุกตใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝก
การปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง ผสมผสานสาระความรู
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ดานตางๆ อยางสมดุล รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม
กัน จากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย พอแม ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ 
 นภาลักษณ รุงสุวรรณ (2549: 46) ไดกลาวถึง หลักการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
ซึ่งหมายถึงในการจัดกระบวนการเรียนรูใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดคิดเองปฏิบัติเองและมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือแหลงเรียนรูที่หลากหลาย จนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง และนํา
ความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต โดยครูเปนผูวางแผนรวมกับผูอ่ืน จัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการ
เรียนรู กระตุนทาทายใหกําลังใจชวยแกปญหาและชี้แนะแนวทางการแสวงหาความรูที่ถูกตองใหแก
ผูเรียนเปนรายบุคคล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 21) ไดสรุปการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ วาตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
 1. มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
 2. ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 3.  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
 4.  ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได 
 5.  ทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2545: 3-4) ไดเสนอหลักการในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไว ดังนี้ 
 1.  ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง โดยครูมีบทบาทเปนผูสนับสนุน
การเรียนรู และใหบริการดานความรูแกผูเรียน ผูเรียนจะรับผิดชอบตั้งแตเลือกและวางแผนสิ่งที่ตน
จะเรียนหรือเขาไปมีสวนรวมในการเลือก และจะเริ่มตนการเรียนรูดวยตนเองดวยการศึกษาคนควา 
รับผิดชอบการเรียนตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 
 2.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู จะตองคํานึงถึงเน้ือหาวิชาที่เรียนและวิธีที่ใชสอนโดย
จะตองสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ประสบการณเดิมและความตองการของผูเรียน 
 3.  การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และไดทํางาน
รวมกับเพ่ือนๆ ไดคนพบขอคําถามและคําตอบใหมๆ สิ่งใหมๆ ประเด็นที่ทาทายความสามารถใน
เรื่องใหมๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบรรลุผลสําเร็จของานที่พวกเขาริเริ่มดวยตนเอง 
 4.  การที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันและระหวางกลุมจะชวยสงเสริมความเจริญงอกงาม
การพัฒนาความเปนผูใหญการรูจักปรับปรุงวิธีการทํางาน จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันของผูเรียน 
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 5.  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงใหผูเรียนมองเห็นความสามารถของ
ตนเองในแงมุมตางๆ อันจะทําใหผูเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และรูจักควบคุมตนเองไดมากขึ้น 
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมกับเหตุการณ 
 6.  ผูเรียนไดพัฒนาประสบการณการเรียนรูหลายๆ ดานพรอมกันไปไมวาจะเปนดาน
คุณลักษณะ ดานความรูความคิด ดานการปฏิบัติ และดานอารมณและความรูสึก 
 7.  ครูเปนผูอํานวยความสะดวกและเปนผูใหบริการความรูแกผูเรียน ครูจะตองมี
ความสามารถในการคนพบความตองการที่แทจริงของผูเรียน เปนแหลงความรูที่ทรงคุณคาของ
ผูเรียน และสามารถคนควาจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณที่เมาะสมกับผูเรียน เปนกัลยาณมิตรของผูเรียน
โดยแทดังน้ันหลักการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พอจะสรุปไดดังน้ี ผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของจึง
ตองจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ สื่อ แหลงเรียนรูตางๆ ใหหลากหลาย เพ่ือเอ้ือตอความสามารถ
ของแตละบุคคลใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดทุก
เวลาทุกสถานที่และเปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน อันกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือการมี
สวนรวมในการเรียนรู และการจัดการเรียนรูมุงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ จึงตองจัดใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําไดคิดเปนทําเปนแกปญหาเปน สามารถสรางองค
ความรูดวยตนเองไดมีนิสัยรักการเรียนรู และเกิดการใฝรูใฝเรียนอยางเนื่องตลอดชีวิต 
 กรมวิชาการ (2543: 6) กลาววา สามรถจัดการเรียนรู 5 ลักษณะ ไดแก 
 1. เรียนรูอยางมีความสุข โดยดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ใหเด็กไดเรียนตามความตองการ (เลือกสิ่งที่จะเรียนเอง) 
  1.2 ใหเด็กไดเรียนในบรรยากาศที่ผอนคลาย 
  1.3 ใหเด็กไดรับความสุขจากความสําเร็จ 
  1.4 ใหเด็กไดรับการยอมรับในความแตกตางของตนกับคนอื่น 
  1.5 ใหเด็กไดรับการเชื่อถือและยอมรับ (มีความภูมิใจในตนเอง) เห็นคุณคาตนเอง 
  1.6 ใหเด็กไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ 
  1.7 ใหเด็กไดรับการเสริมแรงและสนับสนุนใหประสบความสําเร็จ 
  1.8 ใหเด็กไดเห็นคุณคาของบุคคลอ่ืนและสิ่งตาง ๆ รอบตัวใหพรอมที่ จะเรียนรู กลา
เรียนรู กลารูสิ่งใหม  
 2. เรียนรูดวยการคิดและปฏบิตัิจริง โดยไดแสวงหาความรูจากความรูจากแหลาตางๆ สื่อ
ประสบการณรอบๆ ตัวโดยผานกิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 การสังเกต 
  2.2 การคิดพิจารณา 
  2.3 การวางแผน 
  2.4 การปฏิบัติจรงิตามที่วางแผน 
  2.5 การวิเคราะหสิ่งที่ทําและผลที่เกิดขึ้น 
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  2.6  การปริบปรุงแนวทางปฏิบตัใิหเหมาะสมจนเกิดผลตามตองการ 
  2.7 การสรุปเปนความรูของตนเอง 
  2.8 การนําไปใชในสถานการณการเรียนรู ในชีวติจริงในสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น 
 3. เรียนรูรวมกับบุคคลอื่น โดยมีปฏิสัมพันธกันจนไดรับความรู ความคิดประสบการณ
จากกันและกันเพ่ือใหและรับเนื้อหา เพ่ือแลกเปลี่ยนวีการทํางานและสรางสรรคผลงาน อยูรวมกับ
ผูอ่ืน เรียนรูผูอ่ืนไดทุกแงมุม ทั้งเรียนรูที่จะเลือกสิ่งดี ๆ ของคนอ่ืนมาปรับใชเรียนรูสิ่งที่ไมดีของคน
อ่ืนมาปรับปรุงตน 
 4. เรียนรูแบบองครวม โดยการเรียนรูอยางเชื่อมโยงสัมพันธกันทั้งเน้ือหาทักษะพื้นฐาน 
วิธีการเรียนรู กิจกรรม เร่ืองราวของตนเอง ทองถิ่น สิ่งแวดลอม เร่ืองสากล ทั้งอดีต ปจจุบัน และ
แนวโนมในอนาคต ทําใหรู เขาใจอยางลึกซึ้ง ชัดเจน มีความหมาย นําไปใชในการดํารงชีวิต และ
แกปญหาในสังคมได 
 5. เรียนรูดวยการเรียนรูของตนเอง โดย 
  5.1 ทบทวนพิจารณาสิ่งที่ไดเรียนรู แนวทางที่ใชในการเรียนรู 
  5.2 ทบทวนอุปสรรค ปญหาเง่ือนไขตางๆ ในการเรียนรู สิ่งที่ไดรับในการเรียนรู เพ่ือ
เขาใจและสรางเปนแนวทาง รูปแบบวิธีการ ที่เหมาะสมของตนเองในการเรียนรูและแกปญหาในการ
ทํางานตอไป 
 
 3.4 บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 บทบาทของผูสอนจําเปนตองเปลี่ยนไป ผูเรียนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามสภาพ
การเรียนรูที่ผูสอนจัดให จะชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกับการปรับตัวของผูเรียนและแรงเสริมที่ไดจากผูสอน 
ซึ่งทิศนา แขมมณี ไดสรุปบทบาทของครูไวดังนี้ 
 1. เตรียมการ 
  1.1 ศึกษาหาความรูจากหลายแหลงและวิเคราะหเรื่องที่จะสอน 
  1.2 วางแผนการสอนโดยกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน เลือกเนื้อหา ออกแบบ
กิจกรรมตามหลักซิปปา และกําหนดวิธีประเมินผลการเรียนรู 
  1.3 จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลตางๆ ที่จําเปนสําหรับ
ผูเรียน เครื่องมือประเมินผล และจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับกิจกรรม 
 2. การสอน 
  2.1 สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และกระตุนใหผูเรียนสนใจรวมทํากิจกรรม 
  2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่เตรียมไว 
  2.3 ดูแลใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
  2.4 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
  2.5 ใหความคิดเห็น เพ่ิมเติมขอมูล และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 
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 3. การประเมินผล 
  3.1 เก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลงาน 
  3.2 ประเมินผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในแผนการสอน 
 จะเห็นไดวารูปแบบพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักการโมเดลซิปปานี้ 
ครูผูสอนสามารถนําไปใชกับผูเรียนเพื่อใหเกิดความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนและ
สรางบรรยากาศที่ดีใหกับผูเรียน และจากหลักการและรูปแบบของโมเดลซิปปานี้เอง กรมสามัญ
ศึกษา (2542: 13 -16) ไดนํามาประยุกตและพัฒนาเพื่อเปนแนวการดําเนินการของครูผูสอนในการ
จัดกระบวนการการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังตอไปน้ี 
 1. ขั้นเตรียมการ ประกอบดวย 
  1.1 เตรียมตนเอง ครูจะตองเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทของผูใหบริการดาน
ความรู (resource person) ที่จะตองใหคําอธิบาย คําแนะนํา คําปรึกษา ใหขอมูลความรูที่ชัดเจนแก
ผูเรียน รวมทั้งแหลงความรูที่จะแนะนําใหผูเรียนไปศึกษาคนควาขอมูลได ดังนั้นครูจะตองมีภาระ
หนักเตรียมตนดวยการอาน การคนควา การทดลองปฏิบัติมากๆ ในหัวขอเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบ
รวมทั้งขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของที่จะเปนประโยชนตอผูเรียน 
  1.2 เตรียมแหลงขอมูล เม่ือบทบาทครูไมใชผูบอกเลามวลความรูอีกตอไป ครูจึงตอง
เตรียมแหลงขอมูลความรูแกผูเรียน ทั้งในรูปแบบของสื่อการสอน ใบความรู และวัสดุอุปกรณตางๆ 
ที่จะใชประกอบกิจกรรมในหองเรียน หรือศูนยการเรียนดวยตนเองที่มีขอมูลความรูที่ผูเรียนสามารถ
เลือกศึกษาคนควาตามความตองการ หรือแหลงเรียนรูตางๆ เชน ศูนยวิทยาบริการ ศูนยสื่อ
หองสมุด หองโสตทัศนศึกษา หองสมุดวิชา หองปฏิบัติการวิชาตางๆ และหองพิพิธภัณฑใน
โรงเรียน ทั้งน้ีรวมไปถึงแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนดวย ซึ่งครูสามารถสํารวจบัญชีรายชื่อ หนังสือ
อุปกรณหรือสื่อตางๆ ไวสําหรับผูเรียนไดศึกษาคนควาตามที่กําหนดในกิจกรรมการเรียนหรือศึกษา
คนควาเพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลาเรียน 
  1.3 จัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง บทบาทของครูกอนการเรียนการ
สอนทุกครั้ง คือ การวางแผนการจัดการเรียนรูตามจุดประสงคของการเรียนรูที่กําหนด ครูจะตอง
วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูเพ่ือใหไดสาระสําคัญและเนื้อหาขอควรรู อันจะนําไปสูการออกแบบ
การเรียนรูที่จะสรางเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมตามที่กําหนดไวได ในการจัดทําแผนการสอนครูตอง
เตรียมการในสิ่งตอไปน้ี 
    1.3.1 เตรียมกิจกรรมการเรียน ครูตองวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนให
ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรู การคนควาหาความรูและการสรางความรู โดยครูจะทําหนาที่เปน
ผูจัดการ (Manager) ที่กําหนดบทบาทในการเรียนรู และความรับผิดชอบแกผูเรียน ใหเขาไดทํา
กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการ ความสามารถและความสนใจของแตละคน 
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    1.3.2 เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ เม่ือออกแบบหรือกําหนดกิจกรรมการเรียนแลว 
ครูจะตองพิจารณาและกําหนดวาจะใชสื่อ วัสดุอุปกรณใด เพ่ือใหกิจกรรมการเรียนดังกลาวบรรลุผล
แลวจัดเตรียมใหพรอม บทบาทของครูตรงนี้จึงเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เพ่ือใหการ
เรียนรูบรรลุผล 
    1.3.3 เตรียมวัดและประเมินผล บทบาทในดานการเตรียมการอีกประการหนึ่ง 
คือ การเตรียมวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น โดยการวัดใหตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
และวัดใหครอบคลุมทั้งในสวนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ที่เกิดขึ้นทั้งดาน
พุทธิพิสัย (Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะ (Skill) โดยการเตรียมวิธีการวัดและเครื่องมือ
วัดใหพรอมกอนทุกครั้ง 
 2. ขั้นดําเนินการ ครูผูสอนตองดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่ไดกําหนดไวใน
แผนการสอน ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางควรเปนกิจกรรมที่มีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 
  2.1 ชวยใหผูเรียนไดคนพบคําตอบดวยตนเอง โดยครูผูสอนพยายามจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดการคนพบดวยตนเองเปนวิธีการสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนไดคนหาความรูดวยตนเองเปน
วิธีการสําคัญ ทั้งน้ีเพราะการคนพบความจริงใดๆ ดวยตนเองทั้งน้ัน ผูเรียนมักจะจดจําไดดี และมี
ความหมายโดยตรงตอผูเรียน รวมทั้งจดจําไดนานขึ้น 
  2.2 ชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและกลุมโดยยึดกลุมเปนแหลง
ความรูที่สําคัญ สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากกลุม ไดพูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน ขอมูลตางๆ เหลานี้จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืนและจะปรับตัวใหสามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนได 
  2.3 ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ ทั้งน้ี
เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสเขามารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางทั่วถึงและมากที่สุดเทาที่จะทําได 
การที่ผูเรียนมีบทบาทเปนผูกระทําจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมและกระตือรือรนที่จะเรียนอยางมี
ชีวิตชีวา กิจกรรมที่จัดจึงควรเปนกิจกรรมที่มีลักษณะดังนี้ 
    2.3.1 ชวยใหผู เรียนไดเคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนระยะๆ 
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน 
    2.3.2 มีประเด็นทาทายใหผูเรียนไดคิด เปนประเด็นที่ไมยากหรืองายเกินไป 
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนคิดหรือลงมือทําเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
    2.3.3 ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว 
    2.3.4 สงผลตออารมณความรูสึกของผูเรียน เกี่ยวของกับชีวิต ประสบการณและ
ความเปนจริงของผูเรียน 
  2.4 เนนกระบวนการ (Process) ควบคูไปกับผลงาน (Product) โดยการสงเสริมให
ผูเรียนคิดวิเคราะหถึงกระบวนการตางๆ ที่ทําใหเกิดผลงาน มิใชมุงจะพิจารณาถึงผลงานแตเพียง
อยางเดียว ทั้งน้ีเพราะประสิทธิภาพของผลงานขึ้นอยูกับประสิทธิผลของกระบวนการ 
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  2.5 เนนการนําความรูไปประยุกตใชหรือใชในชีวิตประจําวัน โดยใหผูเรียนไดมีโอกาส
คิดหาแนวทางที่จะนําความรูไปใชชีวิตประจําวัน พยายามสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติจริงและพยายาม
ติดตามผลการปฏิบัติของผูเรียน 
 3. ขั้นประเมินผล ครูผูสอนตองดําเนินการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาสามารถจัดการ
เรียนการสอนบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม ทั้งนี้ ครูควรเตรียมเครื่องมือ
และวิธีการใหพรอมกอนถึงขั้นตอนขั้นตอนการวัดและประเมินผลทุกครั้ง และการวัดควรใหครอบคลุม
ทุกดาน วัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Measurement) โดยการเนนการวัดจากการ
ปฏิบัติ (Performance Measurement) และจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งในการวัดและประเมินผลนี้ 
นอกจากครูจะเปนผูวัดและประเมินผลเองแลว ผูเรียนและสมาชิกของแตละกลุมควรจะมีบทบาทรวม
วัดและประเมินตนเองและกลุมดวย 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 20-22) เสนอแนะหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 10 ประการ ดังนี้ 
 1. การสอนตองอยูบนพ้ืนฐานความแตกตางของผูเรียน เชื่อวาผูเรียนแตละคนมีความรู
และความสามารถแตกตางกัน ครูตองนําความแตกตางของผูเรียนมาใชเปนพื้นฐานของการจัดการ
เรียนการสอน 
 2. การสอนตองใชการมีสวนรวม ซึ่งหมายถึงรวมกันคิด รวมกันทําระหวางครูและผูเรียน 
หรือระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
 3. การสอนตองเปนการสอนแบบไดคิดและลงมือปฏิบัติ การจัดประสบการณดวยการให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
 4. การสอนตองมีการวางแผนอยางชัดเจน มีจุดประสงคของการเรียนรู ครูตองมีมโนทัศน 
(concept) ของเน้ือหาอยางชัดเจน วาตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอะไร พรอมกําหนดรูปแบบ
การสอนและวางแผนกระบวนการเรียนการสอนที่ชวยใหครูสามารถติดตามการเรียนรูของผูเรียน
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
 5. การสอนตองมีเอกสารวิชาการหรือหนังสือหรือตําราในเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน 
ใหเด็กไดคนควาเพิ่มเติมในสิ่งที่เรียนหรือใชประกอบการเรียน 
 6. การสอนตองบูรณาการวิชาการและกระตุนการถายโยงความคิดจากวิชาการที่เกี่ยวของ
โดยสอดคลองกับการดํารงชีวิต 
 7. การสอนตองเปนการกระตุนใหผูเรียนแสดงออก ผูเรียนตองมีโอกาสเสนอความคิดเห็น
ถึงขอคนพบหรือสิ่งที่ศึกษาดวยการรับฟงและเปดใจกวางของครู ยอมรับความสามารถของผูเรียน 
 8. การสอนตองมีบรรยากาศของการเรียนรูที่ผอนคลาย 
 9. การสอนตองกระตุนการคิด การสอนดวยการคิดนอกจากการคนควาดวยตนเองแลว 
ผูเรียนควรมีการเขียนบันทึกเพื่อผูเรียนไดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินเปนขอความรู 
 10. การสอนตองเนนเปนการเรียนรูแบบเขาใจ ไมใชการทองจํา ความจําของผูเรียนจะเกิดขึ้น
จากการเชื่อมโยงความรู 
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 หลักการจัดการเรียนการสอนนี้ มีจุดเนนใหครูผูสอนมีการวางแผนการสอนอยางชัดเจน  
มีเอกสารวิชาการใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติม โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานความแตกตางของผูเรียน สราง
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ผอนคลาย กระตุนใหผูเรียนไดคิด ไดมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจจนสามารถเชื่อมโยงความรูได หลักการดังกลาวจะนําไปสู
รูปแบบพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญหรือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูตอไป 
 ดังนั้นหากครูผูสอนมีความรูความเขาใจและทักษะการปฏิบัติที่ถูกตองชัดเจนในรูปแบบ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทั้ง 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ และขั้นประเมินผล จะทํา
ใหครูผูสอนนําไปจัดการเรียนการสอนไดตรงวัตถุประสงค ตลอดจนสามารถตรวจสอบการสอนกับ
ตัวบงชี้พฤติกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวย  
 
  

4. เอกสารที่เก่ียวกับการกํากับตนเองในการเรียน (Self – Directed Learning) 
 4.1 ความหมายของการกํากับตนเองในการเรียน 
 พินทริชและดีกรูท (Pintrich; & De-Groot. 1990) กลาวไววา การกํากับตนเองในการเรียน 
หมายถึง การที่ผูเรียนมีกลวิธีการรูคิดของตนเองที่จะวางแผน เตือนและปรับความคิดของตนเอง    
มีการจัดการและควบคุมความพยายามของตนเอง รวมทั้งการใชกลวิธีทางปญญา 
 ซิมเมอรแมน (ไอฝน  ตนสาลี. 2549: 7; อางอิงจาก Zimmerman. n.d.) ไดกลาววา การ
กํากับตนเองในการเรียน หมายถึง การที่นักเรียนมีการกํากับตนเองเพ่ือใหมีความรูและทักษะตาง ๆ 
โดยมีเมตาคอคนิชั่น มีแรงจูงใจและการกระทําดวยตนเอง 
 บอมเมสเตอร และคณะ (ชนิธตา เกตุอําไพ. 2549: 9; อางอิงจาก บอมเมสเตอร; และคณะ. 
ม.ป.ป.) ไดใหความหมายของการกํากับตนเองไววา การกํากับตนเองเปนความพยายามของบุคคลที่
จะเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของตนเอง ซึ่งการตอบสนองที่ไดมานี้อาจจะประกอบดวย การกระทํา 
ความคิด ความรูสึก ความตองการ และการปฏิบัติ บุคคลจะตอบสนองสิ่งเราดวยวิธีการที่แนนอน 
แตการกํากับตนเองเปนการขัดแยงกับวิธีการตอบสนองปกติ เปนการตอบสนองเพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว 
 สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2541: 332) ไดกลาววา การกํากับตนเอง คือ การที่บุคคลเปน
ผูจัดการเงื่อนไขและจัดการผลการกระทําดวยตนเอง 
 ไอฝน ตนสาลี (2549: 7) กลาววา การกํากับตนเองในการเรียน (Self – Directed Learning) 
หมายถึง การที่นักเรียนมีการกํากับตนเองโดยการใชทักษะเมตาคอคนิชั่น มีแรงจูงใจ เพ่ือกระทําให
ตนเองมีความรูและทักษะตาง ๆ ตามเปาหมายของตนเอง  
 จากความหมายของการกํากับตนเองขางตนทําใหสรุปไดวา การกํากับตนเอง หมายถึง 
กระบวนการในการควบคุมจัดการกับตนเอง เพ่ือใหตนเองมีทักษะและเปนการตอบสนองเพื่อให
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว 
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 4.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการกํากับตนเองในการเรียน 
 ซิมเมอรแมน (Zimmerman. 1989: 330-331) กลาวถึงทฤษฎีปญญาทางสังคมวา การ
กํากับตนเองมีปจจัยที่เปนสาเหตุอยู 3 ประการ คือ บุคคล สิ่งแวดลอม และพฤติกรรม การเรียนรู
โดยการกํากับตนเองมิไดเกิดจากกระบวนการภายในตัวบุคคลเพียงอยางเดียวแตไดรับอิทธิพลจาก
เหตุการณในสิ่งแวดลอม และเหตุการณในดานพฤติกรรมดวย และขณะเดียวกันปจจัยดานบุคคล
สิ่งแวดลอม และพฤติกรรมตางก็มีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน (Reciprocal) ดังภาพประกอบ ของซิมเมอร
แมนตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
                                              การกํากับตนเอง              การกํากับตนเองทาง                                     

ภายใน            พฤติกรรม 
                                                                                                                           

           
 
 

                            การกํากับตนเอง 
      สภาพแวดลอม 
 
                       กลวธิีที่ใช 
               ---------- การใหขอมูลปอนกลับจากการกระทํา 
 

ภาพประกอบ 4 การวิเคราะหหนาที่องคประกอบ 3 ดานของการกํากับตนเอง 
 

 ที่มา: Zimmerman. (1989.330). 
 
 1. การกํากับตนเองดานพฤติกรรม ดังภาพประกอบ 4 การเรียนรูในอดีตของนักเรียนโดย
ใชกลวิธีประเมินตนเอง (เชน การตรวจการบาน) จะใหขอมูลเกี่ยวกับความถูกตอง และการตรวจจะ
ตอเน่ืองกันไปจนไดรับขอมูลปอนกลับ จากการกระทําใหการอธิบายการกําหนดซึ่งกันและกัน ความ
เปนเหตุเปนผลก็คือ การริเร่ิมสวนบุคคล โดยการสนับสนุนการใชกลวิธีและกํากับตนเองในการ
กระทําจากการรับรูความสามารถของตนเอง จะทําใหมีความพยายามที่จะใชวิธีการกํากับตนเอง 
เพ่ือที่จะใหไดมาซึ่งความรู และทักษะในรูปวงจรการใหขอมูลปอนกลับ 

องคประกอบ 
สวนบุคคล

 

พฤติกรรม 
 

สภาพแวดลอม 
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 2. การกํากับตนเองดานสภาพแวดลอม ดังที่อธิบายในภาพประกอบ 4 เชน เดียวกัน
นักเรียนจะใชกลวิธีการจัดกระทํากับสิ่งแวดลอม (เชน การทําใหไมมีเสียงอึกทึก จัดแสงไฟให
เหมาะสมและจัดสถานที่ที่จะเรียน) การที่จะใชโครงสรางทางสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง อาจจะ
ขึ้นอยูกับการรับรูประสิทธิภาพในการชวยการเรียนรู ซึ่งอาจจะนําไปสูการกําหนดซึ่งกันและกัน โดย
วงจรขอมูลปอนกลับทางสภาพแวดลอม แมวากลวิธี ในการเรียนรูสามารถที่จะเ ร่ิมจาก
สภาพแวดลอม (เชน การสอน) ตามหลักการนี้นักเรียนอาจจะไมกํากับตนเอง นอกจากพวกเขาอยู
ภายใตกระบวนการสวนบุคคล(เชน การตั้งเปาหมาย การรับรู ความสามารถของตนเอง) 
 3. การกํากับตนเองภายใน ดังอธิบายในภาพประกอบ 4 จะเห็นไดวากระบวนการภายใน 
สวนบุคคลมีผลกระทบซึ่งกันและกัน นักทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคมมีความสนใจเปนพิเศษตอ
ผลกระทบของกระบวนการเมตาคอคนิชั่น (Metacognition) มีตอกระบวนการสวนบุคคล อ่ืน ๆ เชน 
ความรูพ้ืนฐานหรือลักษณะความรูสึกนึกคิด เชน วิธีการขยายเชื่อมโยง (elaboration) ยกตัวอยาง 
เชน กลวิธีขยายเชื่อมโยงในการสรางความสัมพันธระหวางคําภาษาสเปน “pan” ซึ่งมีความหมาย
เหมือนกับคําวา “bread” ในภาษาอังกฤษ เชน Bread is cooked in a pan. จะทําใหนักเรียน
สามารถขยายเชื่อมโยงความรูโดยอาศัยพื้นฐานภาษาสเปนได 
 แบนดูรา (Bandura. 1986) ใหขอสันนิษฐานวา มีความสัมพันธกันอยางแนบแนน และ
รูปแบบความเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกันระหวางองคประกอบสวนบุคคล สภาพแวดลอม และ
พฤติกรรมจะมีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงสิ่งตอไปน้ี คือ ความพยายามที่จะกํากับตนเองสวนบุคคล ผล
การกระทําและสภาพแวดลอม ยกตัวอยาง เชน นักเรียนพยายามที่จะจําชื่อกระดูกสวนตาง ๆ ใน
วิชาสรีระวิทยามนุษยกระระลึกไดของนักเรียน จะพัฒนาไดถาเขาตัดสินใจที่จะบันทึกชื่อกระดูกสวน
ตาง ๆ ที่เขาลืมดวยตัวเอง(อิทธิพลของความพยายามที่จะกํากับตนเองสวนบุคคลและผการกระทํา) 
หรือถามีนักเรียนอีกคน เขามาชวยในการจดจําชื่อกระดูกสวนตาง ๆ (อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม) ความสามารถสวนบุคคลของนักเรียนที่จะกํากับตนเองขึ้นอยูกับการเรียนรู และ
พัฒนาการของานักเรียนที่มีประสบการณมากกวาจะสามารถกํากับตนเองในระหวางการเรียนรูได
ดีกวา 

 แบนดูรา กลาววา มีปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการกํากับตนเอง ดังนี้  
 1. ประโยชนสวนตัว (Personal Benefits) เม่ือบุคคลมีพฤติกรรมกํากับตนเองแลว บุคคล
ก็จะไดรับประโยชนโดยตรงตอตัวเขาเอง เขาก็จะยึดม่ันตอการกํากับตนเอง จะทําใหกระบวนการ
กํากับตนเองคงอยูได เชน บุคคลที่มีพฤติกรรมการติดบุหร่ีแลวใชกระบวนการกํากับตนเองจน
สามารถเลิกสูบบุหร่ีได เม่ือเลิกสูบบุหร่ีไดแลว บุคคลก็รูสึกวารางกายของตนเองแข็งแรงขึ้น และยัง
สามารถประหยัดเงินไดอีกดวย บุคคลก็จะยึดม่ันตอการไมกลับไปสูบบุหรี่อีก ซึ่งในกรณีนี้จัดเปน
ประโยชนสวนตัวได 
 2. รางวัลทางสังคม (Social Reward) การที่บุคคลมีพฤติกรรมการกํากับตนเองแลว 
บุคคลในสังคมใหการยกยองชมเชย สรรเสริญ ใหเกียรติ ใหการยอมรับ หรือใหรางวัล ซึ่งการให
รางวัลทางสังคมเหลานี้กาจะมีสวนชวยใหกระบวนการกํากับตนเองของบุคคลคงอยูได 
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 3. การสนับสนุนจากตัวแบบ (Modeling Supports) บุคคลที่มีมาตรฐานในการกํากับตนเอง 
เชน การพูดไพเราะ หากไดอยูใสสภาพแวดลอมที่คนอื่น ๆ รอบดานลวนแตมีการพูดจาไพเราะ
ดวยกันคนที่พูดจาไพเราะทั้งหลายเหลานี้ลวนแตมีสวนชวยเปนตนแบบที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 4.  ปฏิกิริยาทางลบจากผูอ่ืน (Negative Sanctions) บุคคลที่พัฒนามาตรฐานในการกํากับ
ตนเองขึ้นมากแลว หากภายหลังใหรางวัลกับตนเองตอพฤติกรรมที่ต่ํากวามารฐาน ก็จะทําใหบุคคล
ในสังคมแสดงปฏิกิริยาทางลบตอตัวเขา ปฏิกิริยาเหลานี้จะสงผลใหบุคคลยอนกลับไปใชมาตรฐาน
เดิมของเขาอีก 
 5. การสนับสนุนจากสภาพแวดลอม (Contextual Supports) บุคคลที่อยูในสภาพแวดลอม
ซึ่งในอดีตเคยสงเสริมใหตนกํากับตนเองดวยมาตรฐานระดับหนึ่ง ยอมมีโอกาสกํากับตนเองดวย 
มาตรฐานนั้นอีก บุคคลเชนน้ีมีแนวโนมจะหลีกเลี่ยงสถานการณที่จะมีอิทธิพลใหตนตองลดมาตรฐาน
ลงไป 
 6. การลงโทษตนเอง (Self-inflicted Punishment) จะเปนหนทางชวยใหบุคคลลดความ
ไมสบายใจจากการทําผิดมาตรฐานของตนได และในหลาย ๆ กรณีก็เปนการลดปฏิกิริยาทางลบจาก
ผูอ่ืนไดแทนที่จะถูกคนเหลานั้นลงโทษเอาโดยตรง คนสวนมากจะมีความรูสึกกวาการลงโทษตนเอง 
มีความไมพอใจนอยกวาถูกผูอ่ืนลงโทษ และในบางกรณีการลงโทษตนเองก็เปนการกระทําที่ไดรับ
การชมเชยจากผูอ่ืน 
 
 4.3 กระบวนการในการกํากับตนเองในการเรียน 
 กระบวนการในการกํากับตนเอง ประกอบดวย 3 กระบวนการยอย ดังนี้ (Bandura. 1986) 
 1.  กระบวนการสังเกตตนเอง (Self-Observaion) บุคคลจะไมมีอิทธิพลใด ๆ ตอการกระทํา
ของตนเอง ถาเขาไมสนใจวาเขากําลังทําอะไรกันอยู ดังน้ันจุดเริ่มตนที่สําคัญของการกํากับตนเอง
คือ บุคคลตองรูวากําลังทําอะไรอยู เพราะความสําเร็จของการกํากับตนเองนั้นสวนหนึ่งมาจากความ
ชัดเจน ความสม่ําเสมอ และความแมนยําของการสังเกต กับการบันทึกตนเองในกระบวนการสังเกต
ตนเองนั้น แบนดูรา ไดเสนอวา ควรมีดานตาง ๆ ในการพิจารณาอยูดวยใน 4 ดาน คือ ดานการ
กระทํา ความสม่ําเสมอ ความใกลเคียง และความถูกตอง 
 2.  กระบวนการตัดสินใจ (Judgement Process) ขอมูลที่ไดจากการสังเกตตนเองนั้นจะมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนไมมากนัก ถาปราศจากการตัดสินวาขอมูลดังกลาวเปนที่
พึงพอใจหรือไม โดยอาศัยมาตรฐานสวนบุคคลที่ไดมาจากการถูกสอนโดยตรง การประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองของสังคมตอพฤติกรรมนั้น ๆ และจากการสังเกตแมแบบซ่ึง แบนดูรา ใหความสําคัญ
อยางมากตอการถายทอดมาตรฐานจากกระบวนการของแมแบบ นอกจากการตัดสินใจที่ตองอาศัย
มาตรฐานสวนบุคคลแลว ปจจัยอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจคือ การเปรียบเทียบ
กับกลุมอางอิงทางสังคมที่ประกอบดวยการเปรียบเทียบบรรทัดฐานของสังคม การเปรียบเทียบทาง
สังคม การเปรียบเทียบตนเอง และการเปรียบเทียบกับกลุม 
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 3.  การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self-Reaction) การพัฒนามาตรฐานในการประเมินและ
ทักษะในการตัดสินใจจากที่กลาวมาในขอ 2 นั้น จะนําไปสูปฏิกิริยาตอตนเอง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสิ่งลอใจ
ในการที่จะนําไปสูแนวทางบวก ทั้งในแงผลที่ไดเปนสิ่งของที่จับตองได หรือในแงความพอใจของ
ตนเอง สวนมาตรฐานภายในบุคคลก็จะทําหนาที่เปนตัวเกณฑที่จะทําใหบุคคลคงระดับการแสดงออก 
อีกทั้งเปนตัวจูงใจใหบุคคลกระทําพฤติกรรมไปสูมาตรฐานดวย ดังตาราง 
 
ตาราง 1 แสดงกระบวนการยอยในกระบวนการกํากับตนเอง  
 

การสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสิน การแสดงปฏกิิริยาตอตนเอง
ดานของการกระทํา 
 
 
คุณภาพ 
อัตราความเรว็ 
ปริมาณ 
ความริเริ่ม 
 
 

ความสามารถในการเขาสังคม 
จริยธรรม 
ความเบี่ยงเบน 
ความสม่ําเสมอ 
ความใกลเคียง 
ความถูกตอง 

มาตรฐานสวนบุคคล
 
 
ความทาทาย 
ความชัดแจง 
ความใกลชิด 
ความครอบคลุม 
 
 

การกระทําเพือ่อางอิง 
บรรทัดฐานทีเ่ปนมาตรฐาน 
การเปรียบเทยีบทางสังคม 
การเปรียบเทยีบกับตนเอง 
การเปรียบเทยีบกับกลุม 
 

การใหคุณคาของกิจกรรม 
ใหคุณคาสูงมาก 
กลาง ๆ  
ไมใหคุณคา 
 

การอนุมานความสามารถใน
การกระทํา 
แหลงภายในตนเอง 
แหลงภายนอก 

การประเมินการแสดงปฏิกิริยา
ตอตนเอง 
 
ทางบวก 
ทางลบ 
 
การแสดงปฏิกิริยาตอตนเองใน
ลักษณะที่รับรูจริงจับตองได 
 

การใหรางวัล 
การลงโทษ 
 
ไมมีปฏิกิริยาตอตนเอง 
 

  
 ที่มา: Bandura. (1986: 337). 
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 การกํากับตนเอง เปนกระบวนการที่เปนวัฏจักรที่เกิดขึ้น 3 ระยะดังภาพตอไปน้ี 
 

การแสดงออก (Performance) 
 

 
ขั้นการคิดลวงหนา (Forethought)   ขั้นพิจารณาตนเอง (Self-Reflextion) 
 

ภาพประกอบ 5 วัฏจักรการกํากับตนเอง 
 
 ที่มา: ปยวรรณ พันธุมงคล. (2542: 15); อางอิงจาก Zimmerman. (1998: 83). 
 
 ขั้นการคิดลวงหนา เปนระยะของการตั้งเปาหมาย การตั้งเปาหมายขึ้นกับเปาหมาย      
ใฝสัมฤทธิ์ การรับรูความสามารถของตนเอง และความสนใจของผูเรียน ขั้นการแสดงออก เปนขั้น
ของการลงมือกระทํา และขั้นการพิจารณาตนเองเปนขั้นตอนของการประเมินตนเอง และแสดง
ปฏิกิริยาตอตนเอง นักเรียนที่ขาดการกํากับตนเองจะมีเปาหมายคุณภาพต่ําที่ไมชัดเจน และไมยืนยาว 
สวนนักเรียนที่มีการกํากับตนเองจะมีเปาหมายที่พอดี จําเพาะ และเช่ือมเปาหมายระยะยาวอยาง
เปนลําดับขั้น เปาหมายที่เปนลําดับขั้นจะทําใหผูเรียนมีทักษะในการประเมินมาตรฐานของตนเองที่
ไมขึ้นอยูกับผลปอนกลับจากภายนอกจากคนอื่น และปฏิกิริยาทางบวกที่จะตามมาจนกระทั่ง
เปาหมายบรรลุผล ลักษณะที่แตกตางกันระหวางนักเรียนที่มีทักษะการกํากับตนเองและนักเรียนที่
ขาดทักษะการกํากับตนเองแสดงไวในตาราง 2 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบนักเรียนที่มีการกํากับตนเอง กับนักเรียนที่ขาดทักษะในการกํากับตนเอง  
 

 
ข้ันตอน 

ลักษณะของนักเรียน 
นักเรียนที่ขาดทักษะในการกํากับ

ตนเอง 
นักเรียนที่มลีักษณะในการกํากับ

ตนเอง 
ขั้นการคิดลวงหนา 
 
 
 
 
 
ขั้นการแสดงออก 
 

-ไมมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน
 
-เรียนรูเพ่ือหวังสิ่งตอบแทนภายนอก 
-มีการรับรูความสามารถของตนเองต่ํา 
-ขาดความสนใจในการเรียน 
 
-ไมสนใจแผน 
-มีกลวิธทีี่หวังจะพ่ึงพาคนอื่น  
-ขาดการเตือนตนเอง (Self-Monitoring) 
-หลีกเลี่ยงการประเมินตนเอง 

-มีจุดมุงหมายเปนไปตามลําดับขั้นที่
ชัดเจน 
-มีจุดมุงหมายเพื่อการเรียนรู 
-มีการรับรูความสามารถของตนเองสูง 
-มีความสนใจภายใน 
 
-สนใจที่การกระทํา 
-มีการสอนตนเอง (Self-Instruction)  
-มีการเตือนตนเอง 
-พยายามจะประเมินตนเอง 

ขั้นการพิจารณา
ตนเอง 
 
 
 

-อางสาเหตุทีค่วามสามารถ
-แสดงปฏิกิริยาตอตนเองในทางลบ ไมมี
การปรับตวั 

-อางสาเหตุทีก่ลวธิีปฏิบตัิ
-แสดงปฏิกิริยาตอตนเองในทางบวก  
มีการปรับตวั 

 
 ที่มา: ปยวรรณ พันธุมงคล. (2542: 16); อางอิงจาก Zimmerman. (1998). 
 
 บรรยากาศการเรียนรูในชั้นเรียนมีผลตอการกํากับตนเองของนักเรียน นักเรียนที่อยูใน
หองเรียนที่ครูจัดบรรยากาศ และกิจกรรมใหมีการกํากับตนเองในการเรียนสูง จะพัฒนาทักษะ และ
ทัศนคติที่เปนลักษณะของผูเรียนที่มีการกํากับตนเอง ในขณะที่นักเรียนที่อยูในหองเรียนที่มีการ
กํากับตนเองทางการเรียนต่ําเม่ือเกิดอุปสรรคจะปรับทัศนคติ และการกระทําอันเนื่องจากการปกปอง
ตนเอง ดังนั้นครูจึงมีสวนในการสงเสริมการกํากับตนเองใหกับนักเรียน (ปยวรรณ พันธุมงคล. 2542: 
17; อางอิงจาก Perry. 1998: 715; De la paz. 1999: 4) 
 การจัดบรรยากาศการเรียนรูในชั้นเรียนมีผลตอการสงเสริมการกํากับตนเองใหแกนักเรียน
ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบชัน้เรียนที่มีการกํากับตนเองในการเรียนรูต่าํ และสูง  
 
หองเรียนที่มีระดับการกํากับตนเองในการเรียนรูสูง หองเรียนที่มีระดับการกํากับตนเองในการเรียนรูต่ํา 
-นักเรียนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการเรียนอยางมี
อิสระ 
-นักเรียนเปนผูจัดสรรเวลา และทรัพยากร 
-นักเรียนมีการสํารวจ และประเมินความกาวหนาของ
ตนเอง 
-นักเรียนไดรับอุปกรณสนับสนุนจากครู และเพ่ือน 

-นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการภายใตการกําหนด
ของครู 
-ครูเปนผูจัดสรรเวลา และทรัพยากร 
-นักเรียนเพิกเฉยตอโอกาสในการประเมินความกาวหนา
ของตนเอง 
-นักเรียนใชวิธีการขอความชวยเหลือจากคนอื่น 

 
 ที่มา: ปยวรรณ พันธุมงคล. (2542: 17); อางอิงจาก Perry. (1998: 728). 
 
 ครูมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการสงเสริมการกํากับตนเองใหแกนักเรียน เดอ ลา ปาซ (ปยวรรณ 
พันธุมงคล. 2542: 17; อางอิงจาก De la paz. 1999: 4) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการพัฒนา
กลวธิีการกํากบัตนเองของนกัเรียนไวดังนี ้
 1.  การเลือกใชกลวิธี เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการกํากับตนเอง การกําหนด
ทิศทางของเปาหมาย เปาหมายที่ตางกันสงผลใหเกิดการเรียนรูที่ตางกัน นักเรียนที่มีเปาหมายเพื่อ
เรียนรู (Learning Goals) จะมีเปาหมายในการเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูดังน้ันจึงมีการพัฒนากลวิธี
การเรียน แรงจูงใจภายใน และการรับรูความสามารถของตนเองที่สูงกวานักเรียนที่มีเปาหมายเพื่อ
ผลงาน (Performance Goals) 
 2. การประเมินตนเอง ผลงานจะสงผลตอการกํากับตนเอง หรือไมขึ้นอยูกับการประเมิน
ความกาวหนาของตนเอง การประเมินตนเองที่ตามความจริงจะนําไปสูการรับรูความสามารถของ
ตนเองไดอยางถูกตอง 
 3.  ประสบการณที่หลากหลายในการดํารงชีวิตในสังคม จะทําใหนักเรียนมีทักษะการ
วางเปาหมาย 
 
 4.3 ลักษณะและกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน 
 คุณลักษณะการกํากับตนเองในการเรียน (Characteristics of Self-Regulated Learning)   
พินทริช (Pintrich. 1995: 7) กลาวถึงคุณลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนไวดังนี้ 
  4.3.1 การกํากับตนเองในการเรียนเปนความพยายามของผูเรียนที่จะควบคุมพฤติกรรม 
แรงจูงใจ อารมณความรูสึกของตนเอง โดยนักเรียนสามารถเตือนตนเองในดานพฤติกรรม แรงจูงใจ 
ความคิด และดําเนินการกํากับ และปรับคุณลักษณะเหลานี้ใหเหมาะสมกับสถานการณ   
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  4.3.2 การกํากับตนเองในการเรียนตองมีเปาหมายที่นักเรียนพยายามจะบรรลุผล 
เปาหมายที่ตั้งขึ้นจะเปนมาตรฐานที่นักเรียนสามารถเตือนตนเอง และพิจารณาตัดสินการกระทําของ
ตนแลวดําเนินการปรับใหเหมาะสม 
  4.3.3 คุณลักษณะที่สําคัญประการสุดทายคือ ตัวนักเรียนเอง นักเรียนตองเปนผูควบคุม
พฤติกรรมของตนเองไมใชถูกควบคุมโดย พอแม หรือครู 
 สรุปแลวการกํากับตนเองในการเรียน (Self-Regulated Learning) ซิมเมอรแมน และมาร
ติเนซ – พอนส (Zimmerman; & Martinez-Pons. 1986) ไดใชวิธีการสัมภาษณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
โดยวิธีรายงานตนเองเกี่ยวกับการใชกลวิธีตาง ๆ กัน พบวานักเรียนใชกลวิธีในการกํากับตนเองใน
การเรียน 14 ประเภท ที่เหมือนกับกลวิธีที่ใชศึกษาวิจัยในหองทดลอง การใชกลวิธีตาง ๆ ของนักเรียน
พบวามีสหสัมพันธสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมินคาของครูในการกํากับตนเองของ
นักเรียนในชั้นเรียน ตอมา ซิมเมอรแมน และมารติเนซ – พอนส (Zimmerman & Martinez – Pons. 
1988) ศึกษาวิจัยพบวา การรายงานการใชกลวิธีกํากับตนเองในการเรียนมีสหสัมพันธสูงกับการประเมิน
ของครูในการกํากับตนเองของนักเรียน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการสอบของนักเรียน 
 
 4.4  ปจจัยที่กําหนดการกํากับตนเองในการเรียน (Determinant of Self-Regulated 
Learning) (Zimmerman. 1989: 329-339) 
  4.4.1 อิทธิพลดานสวนบุคคล (Personal Influence) ประกอบดวย การรับรูความสามารถ
ของตนเอง ซึ่งขึ้นอยูกับอิทธิพลอ่ืน ๆ ของอิทธิพลดานสวนบุคคลคือ ความรูของนักเรียน (Student’s 
Knowledge) กระบวนการเมตาคอคนิชั่น (Metacognition Process) เปาหมาย (Goal) และความรูสึก
นึกคิดของผูเรียน (Affect) 
   4.4.1.1 ความรูของนักเรียนมี 2 ประเภท คือ ความรูเชิงเน้ือหา (Declarative of 
Prepositional Knowledge) และความรูในการกํากับตนเอง (Self-Regulative Knowledge) 
    4.4.1.1.1 ความรูเชิงเนื้อหา คือ ความรูที่รวบรวมเปนคําพูด เหตุการณ หรือ
โครงสรางลําดับชั้น ซึ่งความรูเชิงเน้ือหาเปนความรูที่รวบรวมขึ้น เปนวิชาความรูที่เปนเหตุการณที่
ไมซับซอน ความรูที่ไมมีโครงสรางมาควบคุม ความรูที่ไมมีผลกระทบจากเงื่อนไขสภาพแวดลอม 
ตัวอยางความรูประเภทนี้คือ ความหมายของคําศัพทตามพจนานุกรม 
    4.4.1.1.2 ความรูในการกํากับตนเอง เชน กลวิธีในการเรียน และมาตรฐาน 
ความรูในการกํากับตนเองเปนทั้งความรูเชิงกระบวนการ และความรูเชิงเง่ือนไข ยกตัวอยางเชน 
กลวิธีการตั้งเปาหมาย เชน การแบงการบานคณิตศาสตรในหนึ่งสัปดาห ออกเปนการบานที่จะตอง
ทําในแตละวัน เปนความรูเชิงกระบวนการคือ การแบงงานในรูปแบบของเปาหมาย ยอย ๆ ในระยะสั้น 
เปนความรูเชิงเง่ือนไขคือ ยังจะใชกลวิธีนี้ตอไปจนกวาจะทําใหงานเสร็จสมบูรณ (Zimmerman. 1989) 
 ความรูเชิงเนื้อหา และความรูในการกํากับตนเองเปนสิ่งที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน เชน
ความรูทั่วไปในวิชาคณิตศาสตรจะสะทอนความสามารถของนักเรียนในการที่จะแบงการบานในหนึ่ง
สัปดาหออกเปนงานยอย ๆ ที่จะตองทําในแตละวัน 
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   4.4.1.2 กระบวนการเมตาคอคนิชั่น (Metacognition Process) การใชกลวิธีการ
กํากับตนเองในการเรียน ไมเพียงขึ้นอยูกับความรูในแตละกลวิธี แตยังขึ้นอยูกับกระบวนการเมตาคอค
นิชั่น และผลกรรมที่ไดรับจากการปฏิบัติ ในระดับทั่วไปของการกํากับตนเอง การวิเคราะหงานหรือ
การวางแผน (Planing) ไดถูกเสนอขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการการตัดสินใจสําหรับเลือกกลวิธีการ
กํากับตนเอง การวางแผนเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของงาน สภาพแวดลอม ความรูเชิงเนื้อหา ความรูใน
การกํากับตนเอง เปาหมาย การรับรูความสามารถของตนเอง ความรูสึก และผลกรรมในระดับเฉพาะเจาะจง
ของการกํากับตนเอง กระบวนการควบคุมพฤติกรรม (Behavior Control) นํามาซึ่งความสนใจ การ
กระทํา ความคงทน และการควบคุมการตอบสนองตอกลวิธี และที่ไมใชกลวิธี ในสภาพแวดลอมที่
เฉพาะเจาะจง สําหรับผูเรียนที่กํากับตนเอง กลวิธีการวางแผนจะนําไปสูความพยายาม การควบคุม 
การเรียนรู และจะมีผลซึ่งกันและกันโดยขอมูลปอนกลับจากความพยายามเหลานี้ 
   4.4.1.3 ความรูสึก (Affect) มีอิทธิพลตอการกํากับตนเอง เชน มีหลักฐานที่แสดง
ใหเห็นวาความวิตกกังวลจะไปขัดขวางกระบวนการเมตาคอคนิชั่น โดยเฉพาะกระบวนการควบคุม
พฤติกรรม นักเรียนที่มีความวิตกกังวลและการรับรูความสามารถของตนเองต่ํา จะไปทําลายการใช
กระบวนการเมตาคอคนิชั่น และไปขัดขวางการตั้งเปาหมายระยะยาว 
  4.4.2 อิทธิพลดานพฤติกรรม (Behavioral Influences) อิทธิพลดานพฤติกรรม
ประกอบดวย กระบวนการยอยในการกํากับตนเอง ซึ่งไดแก การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง 
และการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง 
   4.4.2.1 การสังเกตตนเอง (Self-observation) หมายถึง การตอบสนองของ
นักเรียนที่เกี่ยวกับการควบคุมการกระทําของตนเองอยางมีระบบ การสังเกตตนเองสามารถที่จะให
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลวามีความกาวหนาในเปาหมายที่ตั้งไวแคไหน การสังเกตตนเองมีอิทธิพล
เชนเดียวกับกระบวนการสวนบุคคล (Personal Process) ในเรื่องการรับรูความสามารถของตนเอง 
การตั้งเปาหมาย และการรูคิดดวยตนเอง วิธีการสังเกตตนเองมี 2 วิธีคือ การรายงานดวยคําพูด 
หรือการเขียนและการบันทึกการกระทํา และปฏิกิริยาตอบสนอง 
   4.4.2.2 การตัดสินตนเอง (Self-Judgment) หมายถึง การตอบสนองของนักเรียนที่
เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบความสามารถกับมาตรฐาน หรือเปาหมายอยางมีระบบ คําจํากัดความนี้
ตั้งสมมติฐานวา การประเมินตนเองจะขึ้นอยูกับกระบวนการสวนบุคคลในเรื่องการรับรูความสามารถ
ของตนเอง การตั้งเปาหมาย และความรูหรือมาตรฐานเชนเดียวกับการสังเกตตนเอง ความรูแหง
มาตรฐาน หรือเปาหมายจะมาจากแหลงตาง ๆ รวมทั้งบรรทัดฐานของสังคม เกณฑทั่วไป เชนระดับ
ความสามารถที่เคยไดรับ หรือเกณฑมาตรฐาน เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หรือเปาหมาย 
(Bandura. 1986) การประเมินตนเองมี 2 วิธี คือ กระบวนการตรวจสอบรายการ (Checking Process) 
เชน การตรวจสอบคําตอบการแกโจทยทางคณิตศาสตรอีกครั้งหนึ่ง และการประเมินคา (Rating) 
คําตอบจากการเปรียบเทียบกับคําตอบของบุคคลอื่น หรือจากเฉลยคําตอบ 
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             4.4.2.3 การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self-Reaction) มีลักษณะเชนเดียวกับ
การสังเกตตนเอง และการตัดสินตนเอง ซึ่งเหมือนกับกระบวนการสวนบุคคลในเรื่องการ
ตั้งเปาหมาย การรับรูความสามารถของตนเอง เมตาคอคนิชั่น ความสัมพันธของกระบวนการนี้จะมี
ผลกระทบซึ่งกันและกัน ยกตัวอยางเชน การรับรูความสามารถของตนเองจะสงผลตอการเลือกกลวิธี
ของผูเรียน และขอมูลปอนกลับจากกลวิธีจะเปนตัวตัดสินการรับรูของผูเรียน รวมทั้งการรับรู
ความสามารถของตนเอง บางกรณีการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองอาจจะไมชวยสงเสริมการกํากับ
ตนเอง เชน การประเมินตนเองในการเรียนรูไมเปนที่พอใจ อาจจะนําไปสูการถดถอย หรือเกิดการ
สิ้นหวังจากการเรียนรู (Learned Helplessness) เม่ือผูเรียนไมมีความพยายามเพราะคิดวาถึง
อยางไรตนเองก็ทําไดไมดี 
 กลวิธีแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง มีความแตกตางกันในการกํากับตนเอง 3 ดานคือ  
 ดานที่ 1 การแสดงปฏิกิริยาตอตนเองดานพฤติกรรม นักเรียนจะแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
โดยการตอบสนองการเรียนรูในทางที่ดี 
 ดานที่ 2 การแสดงปฏิกิริยาตอตานตนเองดานสวนบุคคล นักเรียนจะแสดงปฏิกิริยาตอ
ตนเองโดยการแสวงหาสิ่งที่สงเสริมกระบวนการสวนบุคคลในระหวางการเรียนรู 
 ดานที่ 3 การแสดงปฏิกิริยาตอตานตนเองดานสภาพแวดลอม นักเรียนจะแสดงปฏิกิริยา
ตอตนเองโดยการแสวงหาสิ่งที่จะพัฒนาสภาพแวดลอมในการเรียนรู 
 แบนดูรา (Bandura. 1986) กลาววา อิทธิพลดานพฤติกรรม 3 ดานจะมีอิทธิพลซ่ึงกันและ
กันสูง เชน การใหนักเรียนสังเกตตนเอง จะมีอิทธิพลตอการตัดสินตนเอง 2 อยางคือ จะเปนการให
ขอมูลที่จําเปนในทั้งมาตรฐาน ความสามารถที่แทจริง และเปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
            4.4.3 อิทธิพลดานสภาพแวดลอม (Environmental Influence) แบนดูรา (Bandura. 
1986) สันนิษฐานวา การเรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล และจากพฤติกรรมเปนวิธีการที่
มีอิทธิพลมากที่สุด ในการเปลี่ยนแปลงการรับรูความสามารถของตนเอง และพัฒนาความคงทนใน
การเรียนรู เชน การจัดทําโครงรางเพ่ือเตรียงตัวสอบ ขึ้นอยูกับคําถามที่วา “กลวิธีนี้จะใชไดผลใน
วิชานี้หรือไม” กลวิธีการจัดทําโครงรางอาจจะชวยนักเรียนดานอื่น ๆ ได หรืออาจจะชวยในวิชาอ่ืนได 
แตกลวิธีนี้ไมชวยในการพัฒนาการเรียนรูบุคคลก็จะไมใชกลวิธีนี้อีก แบนดูรา เนนความสําคัญของ
ประสบการณจากการกระทําเพราะวาจะนําไปสูการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการรับรูความสามารถ
ของตนเอง การรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนรูจะเปนตัวสรางแรงจูงใจในการเลือกใช
กลวิธี และการปฏิบัติ 
 จากเอกสารหลักฐานดังกลาวขางตนอาจสรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกํากับตนเอง
ในการเรียน มีหลายดาน ประกอบดวย 
 1. อิทธิพลสวนดานสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย การรับรูความสามารถของตนเอง ความรู
ของผูเรียน การตั้งเปาหมายในการเรียน  
 2. อิทธิพลดานพฤติกรรม ปรกอบดวย การการสังเกตและเปรียบเทียบพฤติกรรมของตนเอง 
การตัดสินการกระทําของตนเอง 
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5. เอกสารที่เก่ียวของกับการับรูความสามารถของตน 
 5.1 ความหมายของการรับรูความสามารถของตนเอง 
 แบนดูรา (Bandura. 1986) ไดใหนิยามการรับรูความสามารถของตนเองวา เปนการที่
บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง วาสามารถกระทําพฤติกรรมบางอยางในสภาพการณ
ที่เฉพาะเจาะจงไดหรือไม ซึ่งในสภาพการณนั้นบางครั้งอาจมีความคลุมเครือ ไมชัดเจน มีความ
แปลกใหม ไมสามารถทํานายสิ่งที่เกิดขึ้นได และสถานการณเหลานั้นมักจะทําใหบุคคลนั้นเกิด
ความเครียดได ซึ่งการรับรูความสามารถของตนเองไมไดขึ้นอยูกับทักษะที่บุคคลมีอยูในขณะนั้น 
หากแตวาขึ้นอยูกับการตัดสินของบุคคลวาเขาสามารถทําไดดวยทักษะที่มีอยู  
 ซังค (ฐิติพัฒน สงบกาย. 2533: 11; อางอิงจาก Schunk. 2000) ไดใหนิยามการรับรู
ความสามารถของตนเองวา หมายถึง ความเชื่อม่ันของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถที่จะเรียนรู หรือ
กระทําพฤติกรรมตามความสามารถที่มีอยู ซึ่งไมเหมือนกับการที่เรารูวาเราจะทําอะไร เปนการประเมิน
ทักษะและความสามารถของบุคคลออกมาเปนการกระทําตามระดับความสามารถที่มีอยู 
 ฐิติพัฒน สงบกาย (2533:17) ไดสรุปความหมายของการรับรูความสามารถของตนเองไว
วา การที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง วาสามารถกระทําพฤติกรรมบางอยาง ใน
สถานการณที่เฉพาะเจาะจงไดหรือไม ซึ่งการรับรูความสามารถของตนเองไมไดขึ้นอยูกับทักษะที่
บุคคลมีอยูในขณะนั้น หากแตวาขึ้นอยูกับการตัดสินของบุคคลวาเขาสามารถทําไดดวยทักษะที่มีอยู  
 วรรณกร หมอยาดี (2544: 45) ไดสรุปความหมายของการรับรูความสามารถของตนเองไว
วา หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวที่เกี่ยวของกับความเชื่อม่ันในตนเองตอการตัดสินเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่แสดงออก โดยสามารถประเมินไดวาตนเองจะประสบความสําเร็จเพียงใดในแตละสถานการณ  
การรับรูความสามารถของตนเองมีผลตอการเลือกกระทํา ความพยายาม และความอดทนตอความ
ยากลําบาก เพ่ือใหการกระทํานั้นประสบผลสําเร็จ และยังสามารถใชทํานายพฤติกรรมของบุคคลได 
 รสวลีย อักษรวงศ (2545: 45) กลาววา การรับรูความสามารถของตนเอง หมายถึง การที่
บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนวา สามารถกระทําพฤติกรรมบางอยางในสถานการณที่
เฉพาะเจาะจงไดหรือไม ซึ่งในสถานการณนั้นบางครั้งอาจมีความคลุมเครือ ไมชัดเจน มีความแปลก
ใหม ไมสามารถทํานายสิ่งที่เกิดขึ้นได และสถานการณเหลานั้นมักทําใหบุคคลเกิดความเครียดได 
ซึ่งการรับรูความสามารถของตนเองไมไดขึ้นอยูกับทักษะที่บุคคลมีอยูในขณะนั้น หากแตวาขึ้นอยู
กับการตัดสินของบุคคลวาเขาสามารถทําดวยทักษะที่มีอยู  
 สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2539: 57) กลาววา การรับรูความสามารถของตนเอง หมายถึง 
การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการดําเนินการกระทําพฤติกรรมให
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
 จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา การับรูความสามารถของตนเอง เปนกระบวนการ
รูคิดที่บุคคลเชื่อวา ตนเองมีความสามารถในการกระทําใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
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 5.2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการรับรูความสามารถของตนเอง 
 ทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนเอง 

 แบนดูรา (Bandura. 1986: 23) กลาววา การรับรูความสามารถของตนเอง มีพ้ืนฐานมา
จากทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social  Cognitive  Theory) กอนที่จะกลาวถึงแนวคิดพ้ืนฐาน
ของทฤษฎีนี้ ผูวิจัยขอกลาวถึงความหมายของการเรียนรู  ซึ่งสมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2541: 48) 
กลาววา แบนดูรา ใหความหมายการเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความหมาย
ไมแตกตางจากการเรียนรูของนักจิตวิทยาคนอื่น ๆ แต แบนดูรา ตีความแตกตางจากที่นักจิตวิทยา
กลุมพฤติกรรมนิยมตีความ เน่ืองจากนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยมมองการเปลี่ยนแปลงในแงของ
การแสดงออกหรือที่เรียกวา  Performance  นั่นคือบุคคลจะตองแสดงออกในพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปจึงจะเรียกวาเกิดการเรียนรู  แตแบนดูรา  กลับมองวาการเรียนรูนั้นไมจําเปนตองพิจารณาในแง
ของการแสดงออก  หากแตวาการไดมาซึ่งความรูใหม ๆ (Acquired) ถือวาการเรียนรูไดเกิดขึ้นแลว
ไมวาจะยังไมมีการแสดงออกก็ตาม ดังนั้น การเรียนรูของ Bandura นั้นมักจะเนนที่การเปลี่ยนแปลง
ที่พฤติกรรมภายในโดยไมจําเปนตองมีการแสดงออก  ซึ่งเขามีความเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคล เปนผลเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางองคประกอบ 3 สวน ไดแก 
พฤติกรรม อิทธิพลของสภาพแวดลอม ปญญาและองคประกอบสวนบุคคล โดยทั้ง 3 องคประกอบนี้ 
จะทําหนาที่เปนตัวกําหนดซึ่งกันและกัน (Receprocal  Determinism) ดังแสดงในภาพประกอบ 5 
 

                                        P 
 
 
            E                                        B 

 
ภาพประกอบ  6  แสดงการปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ  3  องคประกอบ 
 

 B  :  พฤติกรรม  (Behavior)   
 P :   ปญญาและองคประกอบสวนบุคคล (Cognitive  and Other Personal Factors)   
 E  :  อิทธิพลของสภาพแวดลอม   (Environmental  Influences)   

 

 จากภาพประกอบ 6 อธิบายวา พฤติกรรม สภาพแวดลอม และองคประกอบสวนบุคคลนั้น
ตางเปนตัวกําหนดที่มีอิทธิพลเชิงเหตุผลซึ่งกันและกัน ซึ่งหมายความวา ถาองคประกอบใด
องคประกอบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปก็จะทําใหองคประกอบนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงตามไปดวย การกําหนด
ซึ่งกันและกันขององคประกอบดังกลาว ไมไดหมายความวาทั้ง 3  องคประกอบนั้นจะมีอิทธิพลใน
การกําหนดซึ่งกันและกันอยางเทาเทียมกันบางองคประกอบอาจมีอิทธิพลมากกวาอีกองคประกอบหนึง่
และอิทธิพลของทั้ง 3 องคประกอบนั้น ไมไดเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน แตตองอาศัยเวลาในการที่
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งจะมีผลตอการกําหนดองคประกอบอ่ืน ๆ  
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 ดังนั้นจะเห็นวาหากตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล (B) ก็สามารถเปลี่ยนแปลง
ปญญาและองคประกอบสวนบุคคล (P) และสภาพแวดลอม (E) ซึ่งแนวคิดการเรียนรูทางปญญาสังคม
นั้นเนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล โดยใชองคประกอบสวนบุคคลเปนหลัก วิธีการหนึ่งซึ่ง
บันดูรา ไดเสนอไวก็คือ การที่บุคคลรับรูความสามารถของตนเอง (Self Efficacy)อยางถูกตองบุคคล
จะสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได   
 แบนดูรา (Bandura. 1986: 391) ไดใหความหมายของการรับรูความสามารถของตนเอง
ไววา หมายถึง การที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเองวาสามารถกระทําบางอยางใน
สภาพการณที่เฉพาะเจาะจงไดหรือไม ซึ่งใสภาพการณนั้นบางครั้งอาจจะมีความคลุมเครือไมชัดเจน  
มีความแปลกไม ไมสามารถทํานายสิ่งที่เกิดขึ้นไดและสถานการณเหลานั้นมักจะทําใหบุคคลเกิด
ความเครียดขึ้นไดโดยการรับรูความสามารถของตนเองนี้มิไดขึ้นอยูกับทักษะที่บุคคลมีอยูใน
ขณะน้ันหากแตขึ้นอยูกับการตัดสินของบุคคลวาเขาสามารถทําอะไรไดดวยทักษะที่เขามีอยู       
การรับรูความสามารถของตนเองนี้สามารถใชทํานายพฤติกรรมของบุคคลได  
 แบนดูรา (Bandura. 1977: 79) กลาววาการรับรูความสามารถของตนเอง มีผลตอการ
ตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรม การที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรมใดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ  
คือ   
 1.  ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectation) บันดูรา ไดให
ความหมายไว เปนการประมาณความสามารถของบุคคลวา ตนสามารถทําพฤติกรรมตาง ๆ ที่
กําหนดไวให เพ่ือนําไปสูผลลัพธที่จะเกิดขึ้น เปนความคาดหวังที่เกิดขึ้นกอนการกระทํา สําหรับ
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองนั้น ในระยะตอมา บันดูรา ไดเปลี่ยนจากคําวา Self  Efficacy 
เปน Perceive  Self  Efficacy เปนการที่บุคคลรับรูความสามารถของตนเองที่จะจัดการและดําเนินการ
กระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวังไว 
 2.  ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น (Outcome  Expectation) หมายถึง ความเชื่อที่บุคคล
ประมาณคาถึงพฤติกรรมเฉพาะอยางที่จะปฏิบัติได  จะนําไปสูผลลัพธตามที่คาดหวังไว  เปนการ
หวังในผลที่จะเกิดขึ้น  ที่เน่ืองมาจากพฤติกรรมที่ไดกระทําไปแลว  ดังแสดงในภาพประกอบ 7 
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   บุคคล              พฤติกรรม              ผลกรรม 
  (Person)                            (Behavior)                           (Outcome) 
       
 
 
 

 
ภาพประกอบ  7 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวงั      
 ในผลที่เกิดขึน้  
 
 จากภาพประกอบ 7 แสดงใหเห็นวา การรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวัง
เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นมีความสัมพันธกันมากโดยที่ความสัมพันธระหวางทั้งสองตัวแปรนี้มีผลตอ
การตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคลนั้น    

 
            ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น 

ต่ํา             สูง 
 
   สูง สูง 

            
 การรับรูความสามารถของตนเอง 
    ต่ํา ต่ํา 

 
 

ภาพประกอบ 8 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวงัใน 
 ผลที่จะเกิดขึน้   
 

จากภาพประกอบ 8 จะเห็นถึงความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับ
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น นั่นก็คือ ถาหากบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเองสูง
และมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นสูงเชนเดียวกัน   บุคคลก็มีแนวโนมที่จะตัดสินใจกระทํา
พฤติกรรมแนนอน หากบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเองต่ําและมีความคาดหวังเกี่ยวกับผล
ที่จะเกิดขึ้นต่ําดวย หรือมีความคาดหวังในสวนใดสวนหนึ่งไปในทางตรงกันขาม บุคคลก็มีแนวโนมที่
จะตัดสินไมกระทําพฤติกรรมนั้น  
 

การรับรูความสามารถ 

ของตนเอง 

(Efficacy Expectation) 

ความคาดหวัง 
ในผลที่จะเกิดขึ้น 

(Outcome) 

มีแนวโนม 
ที่จะทําแนนอน 

มีแนวโนม 
ที่จะไมทํา 

มีแนวโนม 
ที่จะไมทํา 

มีแนวโนม 
ที่จะไมทําแนนอน 
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 การรับรูความสามารถของตนเอง เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการที่บุคคลจะตัดสินใจกระทํา
พฤติกรรมตาง ๆ ออกมา ซึ่งการที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือไมนั้น สวนหนึ่ง
ขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนเองและสวนหนึ่งขึ้นอยูกับความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะ
เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่กระทําพฤติกรรม   

 
  5.3 อิทธิพลของการรับรูความสามารถของตนเอง 
 การรับรูความสามารถของตนเองเปนตัวกาํหนดวาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมแบบแผนการคิดมี
การตอบสนองตออารมณอยางไร ไดสรุปไวดังนี้ 
 1. พฤติกรรมการเลือก (Choice Behavior) การที่บุคคลตัดสินใจเลือกกระทําในสภาพการณใด
นั้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากการรับรูความสามารถของตนเอง บุคคลมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงงานและ
สภาพการณที่เขาเชื่อวาเกิดความสามารถของเขา แตขณะเดียวกันบุคคลจะเลือกทํางานนั้น ถาเขา
เชื่อวาเขามีความสามารถพอที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จได การรับรูความสามรารถของตนเองอยาง
ถูกตองเปนองคประกอบหนึ่งของความสําเร็จ บุคคลที่ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไปมัก
เลือกกิจกรรมที่เขาไมสามารถจะทําใหสําเร็จไดและเม่ือประสบความลมเหลวจะสงผลใหเกิดความเครียด 
ความผิดหวังและรูสึกวาความลมเหลวนี้เปนสิ่งเลวรายไมสามารถแกไขไดและหากประเมินความสามารถ
ของตนเองต่ําเกินไป ก็จะทําใหเขาจํากัดตัวเองทําใหขาดประสบการณที่จะไดรับสิ่งดี ๆ ดังน้ันจะทํา
ใหบุคคลทํากิจกรรมที่มีความยากพอเหมาะและทาทายความสามารถ การประเมินที่แมนยําหรือตรง
กับความสามารถของตนเองนั้น  กิจกรรมที่เลือกมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จสูง 
 2. การใชความพยายามและความคงทนในการกระทําพฤติกรรม (Effort Expenditure and 
Persistence) การรับรูความสามารถของตนเอง เปนตัวกําหนดวาบุคคลจะใชความพยายามมาก
เพียงใดและจะยังคงทนที่จะทํากิจกรรมไดนานเทาไร เม่ือไดเผชิญกับอุปสรรคตางๆ หรือ ประสบการณ
ที่ไมนาพอใจ บุคคลที่รับรูในความสามารถของตนเองสูง จะยังคงมีความพยายามและความคงทนใน
การกระทํานานกวาบุคคลที่รับรูในความสามารถของตนเองต่ําและการใชความพยายามมุมานะใน
การกระทําอยางเต็มที่ตลอดเวลา ก็มีแนวโนมจะประสบความสําเร็จในการกระทําสูง มีความแตกตาง
ระหวางความพยายามที่ใชในชวงการเรียนรู กับชวงการนําทักษะการเรียนรูไปใชในตอนเรียนรู คน
ที่รับรูในความสามารถของตนเองสูง อาจจะรูสึกวามีความจําเปนนอยที่จะตองใชความพยายามมาก  
แตเวลานําทักษะที่เรียนรูไปใชคนที่รับรูวาตนเองมีความสามารถจะใชความพยายามสูง สวนคนที่
สงสัยในความสามารถของตนเอง จะใชความพยายามมากในการเรียนรู แตใชความพยายามนอง
เม่ือตองใชทักษะที่เรียนมาแลว 
 3. รูปแบบการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ (Thought and Emotion Reactions) บุคคลที่
รับรูวาตนเองมีความสามารถต่ํา มีแนวโนมที่จะมีปฏิกิริยาทางอารมณตอตนเองในทางลบ เชน ไมมี
ความสุข วิตกกังวล หวาดหวั่น มีความเครียดสูง กระทําพฤติกรรมตาง ๆ อยางไมเต็มความสามารถ  
ซึ่งสงผลใหบุคคลประสบความลมเหลวในการกระทํามากยิ่งขึ้น สวนบุคคลซึ่งรับรูวาตนเองมี
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ความสามารถสูงจะมีความพยายามและเอาใจใสในการกระทําพฤติกรรมตางๆ มากและเมื่อพบกับ
อุปสรรคบุคคลจะกระตุนตนเองใหใชความพยายามมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การรับรูในความสามารถ
ของตนเองยังมีอิทธิพลตอการคิดในการแกปญหาที่ยาก คนที่รับรูความสามารถของตนเองสูงมีแนวโนม 
ที่จะพิจารณาวาความลมเหลวเกิดจากการที่เขายังพยายามไมเพียงพอแตคนที่มีทักษะพอ ๆ กัน แต
รับรูในความสามารถของตนเองต่ําจะเห็นวาความลมเหลวเกิดจากการที่ตนไรความสามารถ 
 4. เปนผูกําหนดผลที่เกิดขึ้นมากกวาเปนผูทํานายพฤติกรรม (Humans As Producer  Rather 
Than Simply Foretellers of Behavior) บุคคลที่รับรูความสามารถของตนเองสูงมักพยายามกระทํา
พฤติกรรมและยอมรับผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมของตนเองจะเลือกกระทําพฤติกรรมที่
ลักษณะทาทายและใชความพยายามอยางเต็มที่ เพื่อใหการกระทํานั้นบรรลุถึงเปาหมายแมจะ
ประสบความลมเหลวในบางครั้งเขาจะไมทอถอยและไมอางเรื่องของโชคชะตาแตจะใหเหตุผลของ
ความลมเหลวที่เกิดขึ้นวาเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตอไปซ่ึงตางจากบุคคลที่รับรู
ความสามารถของตนเองต่ํามักไมลงมือกระทําอยางเต็มที่แตจะรอใหความสําเร็จหรือความลมเหลว
ในการกระทําเปนไปตามความเชื่อหรือคําทํานายและมักหลีกเลี่ยงการกระทําที่ยาก ขาดความพยายาม  
มีความทะเยอทะยานต่ําและมีความเครียดสูง 

 
 5.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของตนเอง 
 แบนดูรา (Bandura. 1986: 399-401) เสนอวาการรับรูความสามารถของตนเอง พัฒนามา
จากปจจัยพื้นฐาน 4 ประการคือ  
 1.  ประสบการณความสําเร็จจากการกระทํา (Enactive Mastery Experience)ประสบการณ
ความสําเร็จจากการกระทําของตนถือวาเปนแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของ
ตนเองที่มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงมากที่สุดเนื่องจากมีพ้ืนฐานอยูบนประสบการณของความสําเรจ็
ของบุคคลที่ไดรับโดยตรง  การที่บุคคลทํางานหรือทํากิจกรรมตางๆ  แลวไดรับความสําเร็จหลาย
ครั้งจะทําใหบุคคลรับรูวาตนเองมีความสามารถและพัฒนาความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเองเพิ่มขึ้น ประสบการณความสําเร็จจากการกระทํานอกจากจะเพิ่มการรับรูความสามารถของ
ตนเองใหเขมแข็งขึ้นแลวยังแผขยายไปสูสภาพการณอ่ืนๆ ไดมากกวาแหลงขอมูลอ่ืน ดวยประสบการณ
ความสําเร็จน้ีหากไดรับบอยครั้งก็ยิ่งทําใหบุคคลรับรูวาตนมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นไมทอถอย
ถึงแมจะไมประสบความสําเร็จในบางครั้ง โดยเฉพาะถาการไมประสบความสําเร็จน้ันสามารถแกไข
ไดดวยความพยายาม บุคคลก็จะเพ่ิมความพยายามมากขึ้นในทางตรงกันขามประสบการณที่
ลมเหลวที่เกิดขึ้นในระยะแรก ๆ และไมไดเกิดจากการขาดความพยายาม หรือไดรับการขัดขวาง
จากสภาพการณภายนอก การทําใหเราฟนคืนกลับมารับรูวาตนเองมีความสามารถจําเปนตองใหเขา
ไดมีประสบการณในการเอาชนะอุปสรรค โดยผานการใชความพยายามเสียกอน ประสบการณ
ความสําเร็จจากการกระทํา ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถแกผูกระทําพฤติกรรมขึ้นอยูกับปจจัย
ตอไปน้ี      
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  1.1 ความยากของงานและสภาพแวดลอม การประสบความสําเร็จในการทํางานที่งาย ๆ 
อาจไมเพ่ิมการรับรูความสามารถของตนเอง เน่ืองจากบุคคลรูวานั้นตองสําเร็จอยูแลวจึงไมนําไป
ประเมินความสามารถ สวนงานที่ยากและทาทายจะใหขอมูลความสามารถอยางใหม จึงมีแนวโนม
สงผลใหบุคคลเพิ่มการรับรูความสามารถ นอกจากนี้ยังมีองคประกอบหลายอยางที่เกิดภายในบริบท
หรือสภาพแวดลอมของการกระทํา ทั้งนี้เปนอุปสรรคที่ชวยสงเสริมใหบรรลุความสําเร็จ เชน การไดรับ
ความชวยเหลือจากบุคคล ความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรหรือเครื่องมือสภาวะแวดลอม
ภายใตกิจกรรมที่ปฏิบัติ ความสําเร็จของการกระทําที่ไดจากการชวยเหลือจากภายนอกคุณคาของ
ความสามารถจะมีเพียงเล็กนอย เพราะบุคคลใหน้ําหนักกับสิ่งภายนอกมากกวาความสามารถของ
ตนเอง  สวนความผิดพลาดของการปฏิบัติงานที่เกิดจากเงื่อนไขซึ่งไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
จะเปนขอมูลที่สงผลตอความสามารถนอยกวาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเง่ือนไขที่เอ้ืออํานวยตอการ
ปฏิบัติงาน   
  1.2 ความพยายาม หากประสบการณความสําเร็จในงานที่ทาทายมาจากการใชความ
พยายามเพียงเล็กนอยจะแสดงใหเห็นถึงการมีความสามารถสูง แตหากมาจากการใชความ
อุตสาหพยายามอยางมากจึงจะสําเร็จไดกลับแสดงใหเห็นถึงการมีความสามารถในระดับต่ํากวาและ
มักจะนําไปสูการรับรูความสามารถของตนเองที่นอยกวา ดวยการอธิบายถึงความพยายามที่ตรงกัน
ขามมีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถในเด็กและผูใหญ โดยเด็กเล็กที่ประสบความสําเร็จจาก
การใชความพยายามอยางหนักจะนําไปสูการรับรูวาตนมีความสามารถมาก แตหากเปนผูใหญจะ
รับรูความสามารถของตนเองในระดับต่ํากวา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาตามกรอบการ
อนุมานสาเหตุที่วาระดับของการรับรูความสามารถของตนเองนั้น มาจากการอนุมานสาเหตุไปยัง
ความพยายามและความยากของงาน โดยบุคคลที่อธิบายความสําเร็จของตนในงานที่ยากกวามา
จากการใชความพยายามเพียงเล็กนอยจะรับรูความสามารถของตนเองสูง แตบุคคลที่อธิบาย
ความสําเร็จของตนในงานที่งายกวามาจากการใชความพยายามอยางมากจะรับรูวาตนมีความสามารถ
ต่ํากวา   
 แบนดูรายังไดสรุปใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการอนุมานสาเหตุกับการรับรู
ความสามารถของตนเองวา การอนุมานสาเหตุของความสําเร็จจากการกระทําสามารถที่จะชวย
สงเสริมการรับรูความสามารถของตนเองใหเดนชัดขึ้นและยังเปนตัวทํานายความสําเร็จของการ
กระทําดวย นอกจากนี้ยังพบวาบุคคลที่รับรูความสามารถของตนเองสูงมีแนวโนมในการอธิบาย
ความลมเหลววา เน่ืองมาจากการมีความพยายามไมเพียงพอหรือเกิดจากสภาพการณที่ไมเอ้ืออํานวย
แตบุคคลที่รับรูความสามารถของตนเองต่ําจะอธิบายสาเหตุของการลมเหลวของตนวามาจากการมี
ความสามารถต่ํา   
  1.3 การเลือกจดจํา การรับรูในความสามารถของตนเอง มีผลมาจากการที่บุคคลเลือก
จดจําการกระทําของเขาเอง โดยการเลือกจดจําจะชวยเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเองมากขึ้น 
ถาบุคคลเลือกสังเกต จดจําเฉพาะการกระทําที่เขาประสบความสําเร็จ แตหากบุคคลเลือกสังเกต
จดจําการกระทําที่เปนไปในทางลบมักจะนําไปสูการรับรูความสามารถของตนเองที่ต่ํา 
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  1.4 การเปลี่ยนแปลงของชวงเวลา การบรรลุผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงแกไขการ
เปลี่ยนแปลงของชวงเวลาการบรรลุผล มีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของตนเองมากขึ้นโดย
บุคคลที่มีประสบการณความลมเหลวเปนครั้งเปนคาวไมตอเน่ือง แตมีการประเมินเปรียบเทียบกับ
ผลการกระทําที่ เคยเกิดขึ้น แลวนํามาปรับปรุงแกไขจะมีแนวโนมเอียงในการเพิ่มการรับรู
ความสามารถของตนเองมากกวาบุคคลที่มีประสบการณในลักษณะที่ราบเรียบและไมมีการประเมิน
เปรียบเทียบกับผลที่เคยกระทําผานมาเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
 2. ประสบการณจากการเห็นตัวแบบ (Vicarious Experience) การรับรูความสามารถของ
ตนเองสวนหนึ่งไดรับอิทธิพบจากการเห็นตัวอยางจากบุคคลอื ่น การที่ไดเห็นบุคคลอื ่นทํา
พฤติกรรมที่มีลักษณะคลายคลึงกนแลวประสบความสําเร็จจะทําใหบุคคลคิดวาตนเองก็มีความสามารถ
และทักษะเชนเดียวกันกับบุคคลนั้น ตนเองก็นาจะประสบความสําเร็จไดเชนกัน บุคคลก็จะโนมนาว
ตนเองใหรับรูวามีความสามารถที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จได แตหากไดเห็นบุคคลอื่นที่มี
ความสามารถคลายคลึงกับตนประสบความลมเหลวทั้ง ๆ ที่ไดพยายามอยางเต็มที่อาจทําใหรับรู
ความสามารถของตนเองต่ําลง การรับรูความสามารถของตนเองที่ไมไดเกิดจากประสบการณตรง
เชนนี้จะทําใหการรับรูความสามารถของตนเองไมมีความแนนอนและเปลี่ยนแปลงงาย คือพรอมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามตัวแบบที่เห็น ขาวสารที่ไดจากการดูตัวแบบจะมีผลตอการรับรูความสามารถ
ของตนเอง อยางไรนั้นขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชประเมินความสามารถและการเปรียบเทียบผลการประเมิน
ความสามารถของตนเองกับตัวแบบหากกิจกรรมใดใหขอมูลที่ชัดเจนจะทําใหบุคคลประเมินความสามารถ
ของตนเองไมตรงกับความเปนจริง ตัวแบบที่มีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของตนเองควรมี
ลักษณะดังนี้ 
  2.1 ความคลายคลึงกันของความสามารถ ปจจัยความคลายคลึงของความสามารถของ
ตัวแบบกับผูสังเกตจะนําไปสูการเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเองไดโดยตัวแบบที่มีความสามารถ
คลายคลึง หรือสูงกวาผูสังเกตเล็กนอยจะใหขอมูลที่สงผลตอการรับรูความสามารถของผูสังเกตอยาง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด สวนตัวแบบที่มีความสามารถสูงหรือต่ํากวาผูสังเกตมาก ๆ จะใหขอมูลที่
สงผลตอการรับรูความสามารถของผูสังเกตเพียงเล็กนอย และการศึกษาอิทธิพลของความคลายคลึง
ของความสามารถที่มีมากอนของตัวแบบกับผูสังเกต โดยใชกลุมผูสังเกต สังเกตการทํางานของตัวแบบ
และผูสังเกตจะไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับความสามารถลวงหนาของตัวแบบวามีความสามารถ
เทากันกับตนหรือมากกวาตน เม่ือตัวแบบประสบความลมเหลวในการทํางานเสมอ ๆ จะพบวาผู
สังเกตที่มีการรับรูเทากับตนหรือมากกวา จะยังคงรับรูความสามารถของตนเองสูงในงานที่คลายคลึง
กับงานที่ตัวแบบทําและไมลดความพยายามลงแมจะประสบความลมเหลวซํ้า ในทางตรงกันขามผู
สังเกตที่รับรูตนมีความสามารถใกลเคียงหรือต่ํากวาตัวแบบจะรับรูวาตนมีความสามารถต่ําและมัก
ทอถอยงาย  เม่ือพบอุปสรรคหรือประสบความลมเหลว  นอกจากนี้มีการเสนอวาบุคคลจะใชความรู
เดิมในอดีตที่คลายคลึงกันมาเปนตัวตัดสินความสามารถในสภาพการณใหมของตน (Bandura. 1997) 
ซึ่งแบนดูราโตแยงวาหากเปนดังเชนที่กลาว  การกระทําเดิม สภาพแวดลอมเดิมจะตองเหมือนกัน
ทุกประการกับการกระทําใหม  และสภาพแวดลอมใหมซึ่งลักษณะนี้เกิดขึ้นไดยาก เขาจึงสรุปวาผู
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สังเกตมักจะตัดสินความสามารถของตนเองจากการกระทําที่คลายคลึงกันในอดีตและจากความรูใน
การบรรลุความสําเร็จของตัวแบบในสภาพการณใหมดังเชนการที่นักเรียนคนหนึ่งจะทราบวาคะแนน
วิชาเคมีไดคะแนนเทา ๆ กับตนวาเปนเทาไร  
  2.2 ความคลายคลึงกันของคุณลักษณะ บุคคลมีการพัฒนามโนทัศนเกี่ยวกับความสามารถ
ในการทํางานของตนโดยเชื่อมโยงกับคุณลักษณะตาง ๆ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเศรษฐกิจ
และสังคมและเชื้อชาติของตัวแบบ ในการสังเกตตัวแบบนั้นหากตัวแบบมีความคลายคลึงในลักษณะ
ตาง ๆ กับผูสังเกตมาก เม่ือตัวแบบประสบความสําเร็จผูสังเกตก็มีแนวโนมที่จะเผชิญกับปญหาและ
รับรูวาตนสามารถทําไดเชนเดียวกับตัวแบบ และนําไปสูการรับรูความสามารถของตนเองมากขึ้น  
ซึ่งแตกตางกับตัวแบบที่มีคุณลักษณะแตกตางจากผูสังเกต แมตัวแบประสบความสําเร็จในการ
ทํางานก็ตาม แตผูสังเกตจะมีความลังเลสงสัยในความสามารถของตนเองวาจะสามารถทํางานให
สําเร็จไดหรือไม 
  2.3 ความมากมายหลากหลายของตัวแบบ ในการประเมินความสามารถของตนไมไดมา
จากตัวแบบคนเดียว แตบุคคลจะมีการสังเกตตัวแบบที่มากมายหลากหลายออกไปและการตัดสิน
จากตัวแบบที่มีจํานวนมากและหลากหลายยอมเปนขอมูลในการประเมินความสามารถของตนเองได
ดีกวาตัวแบบคนเดียว นั่นคือพลังการชักจูงจากตัวแบบที่มีจํานวนมากและหลากหลายจะชวยเพิ่ม
อิทธิพลที่มาจากผูอ่ืน นอกจากนี้การสังเกตการณประสบความสําเร็จของตัวแบบที่มีความชํานาญใน
งานที่หลากหลาย จะชวยใหบุคคลเพิ่มการรับรูเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูของตนเองและมี
การพัฒนาความสามารถมากขึ้นกวาการสังเกตตัวแบบที่มีความชํานาญในงานเพียงอยางเดียว 
  2.4 ความชํานาญของตัวแบบ ตัวแบบที่มีความเชี่ยวชาญในการทํางานจะมีความสุขุม
รอบคอบมักทํางานไดอยางไมมีขอผิดพลาด แตตัวแบบที่ไมเชี่ยวชาญในชวงแรกอาจมีความขลาด
กลัวแตตอมาคอยๆ เอาชนะความยากของงานโดยตัดสินใจใชความพยายามใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูสังเกต
จะไดรับประโยชนจากการยืนหยัดในการใชความพยายามตองานที่ยากจากตัวแบบที่ไมเชี่ยวชาญ
มากกวาตัวแบบที่มีความเชี่ยวชาญมาก จะเห็นไดวาตัวแบบที่จะชวยใหผูสังเกตเพิ่มการรับรู
ความสามารถของตนเองไดดีกวาคือตัวแบบที่ยังไมมีความเชี่ยวชาญเทาใดนัก ผูสังเกตที่ยังไมแนใจ
ในความสามารถของตนเอง มักคิดวาตัวแบบที่ไมเชี่ยวชาญมีความคลายคลึงกับตนมากกวาตัวแบบ
ที่เชี่ยวชาญจึงมีแนวโนมที่จะใชความอุตสาหพยายามมากขึ้น เพ่ือใหประสบความสําเร็จดังเชนตัวแบบ 
 3. การชักจูงดวยคําพูด (Verbal Persuasion) การตัดสินความสามารถของตนนั้นไมอาจ
ขึ้นอยูกับตนเองเพียงอยางเดียว เน่ืองจากแหลงขอมูลจากตนเองอาจจะยังไมเพียงพอ ดังน้ันจึง
ตองการขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลตอตนเอง การพูดชักจูงทางวาจานี้มีความสัมพันธกับการทํา
ใหเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง เปนการรับเอาคําพูดของผูอ่ืนมาเปนขอมูลในการ
พิจารณาเกี่ยวกับความสามารถของตนทําใหรับรูวาตนเองมีความสามารถที่จะทํางานไดสําเร็จ เกิด
ความมั่นใจในความสามารถของตนและความรูสึกวาตนเองมีความสามารถนี้ จะเปนแรงจูงใจให
บุคคลกระทําพฤติกรรมตามที่ตนเองรับรูความสามารถ แตบุคคลที่ไมไดรับการโนมนาวหรือชักจูง
ทางวาจาอาจยังสงสัยในความสามารถของตนเอง อยางไรก็ตามการชักจูงน้ันไมสอดคลองกับความ
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เปนจริงอาจกอใหเกิดความลมเหลว ซึ่งจะทําใหผูชักจูงไมไดรับความเชื่อถือการไดรับขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) เปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการชักจูงดวยวาจาเพราะขอมูลที่โนมนาวความสามารถ
มักมาจากการประเมินผลยอนกลับของการกระทํา โดยจะนําไปสูการลดหรือการเพิ่มความรูสึกวาตน
มีความสามารถ  เน่ืองจากการบอกใหบุคคลทราบวาเขามีความสามารถและความสามารถนั้นไดมา
จากการใชความพยายามอยางหนัก จะทําใหบุคคลรับรูความสามารถของตนในระดับต่ํากวาการบอก
ที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของความสามารถที่เขามีโดยไมอางไปถึงความพยายามที่เขาใชไป  
นอกจากนี้ความรูและความนาเชื่อถือของผูชักจูงก็มีสวนดวยโดยผูชักจูงที่มีความรู ความนาเชื่อถือ
ในเรื่องน้ัน ๆ จะมีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของบุคคล   
 4. สภาวะทางรางกายและอารมณ (Physiological and Affective State) เปนขอมูลที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งที่มีผลตอการตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลการที่ การรับรูความสามารถ
ของตนเองจะสูงหรือต่ํา สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับสภาวะทางสรีระวิทยาของเขา นั่นคือในสภาวะที่รางกาย
เกิดความตื่นตัว เชน เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ตื่นตัว มีอาการออนเพลีย เม่ือยบาหรือเม่ือ
อยูสภาพการณที่ถูกดุวากลาวตักเตือนหรือในสภาวะที่รางกายถูกกระตุนมาก ๆ มักจะทําใหบุคคล
กระทําพฤติกรรมไดผลไมดีเทาที่ควร ซึ่งจะกระทําใหบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเองต่ํา  
ซึ่งสภาวะทางกายและอารมณในทางบวกจะชวยเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเอง ในทาง
ตรงกันขามสภาวะทางกายและอารมณในทางลบ เชนเจ็บปวย ปวดเม่ือย เครียด วิตกกังวลจะลด
การรับรูความสามารถของตนเองลง 
 จะเห็นไดวา การรับรูความสามารถของตนเองสามารถเกิดขึ้นไดจากปจจัยบางประการ
ดังกลาวมาแลว ซึ่งการรับรูความสามารถของตนเองนี้อาจเกิดปจจัยใดปจจัยหน่ึง หรือกาจเกิดจาก
หลายปจจัยผสมผสานกันก็ได 
 
 5.5 พัฒนาการของการรับรูความสามารถของตนเอง 
 พัฒนาการของการรับรูความสามารถของตนเอง (Development and Exercise of Self 
Efficacy) ของแบนดูรา (Bandura. 1994: 77-80)  
 1.  การเริ่มตนของความรูสึกมีพลังของบุคคล ทารกจะมีการเรียนรูวาเขาสามารถกระทํา
บางอยางใหเกิดขึ้นได ประสบการณของทารกที่พบวามีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้นจากการกระทํา
ของเขาถือเปนพื้นฐานเริ่มตนในการพัฒนาความรูสึกวามีความสามารถ เชน การเขยาของเด็กที่จะ
นํามาซึ่งเสียง การสั่น เปนตน เด็กจะสังเกตผลการกระทําซ้ํา ๆ ของตนวาจะเกิดเหตุการณ เชนเดียวกัน
หรือไมเด็กจะเรียนรูวาพฤติกรรมตางๆ ทําใหมีปฏิกิริยาตอบสนองเด็กที่มีประสบการณ  ความสําเร็จ
ในการควบคุมสภาพแวดลอม จะกลายเปนเด็กที่เอาใจใสสนใจพฤติกรรมของตนเองมากและมี
ความสามารถที่จะเรียนรูการตอบสนองใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพในชวงนี้เด็กจะทราบวามี
ความแตกตางกันระหวางการกระทําของเขากับผูอ่ืน แมจะเปนการกระทําอยางเดียวกันและเมื่อ
ทารกเริ่มเขาสูวุฒิภาวะสิ่งที่อยูรอบตัวจะทําใหเขามีบุคลิกลักษณะที่แตกตางกันไปดวย 
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 2. การรับรูความสามารถของตนเองจากครอบครัว เด็กที่อายุยังนอยจะรับรูความสามารถ
ของตนเองจากการกระทําพฤตกรรม เด็กจะมีการพัฒนา ประเมินและตรวจสอบความสามารถทางกาย 
ความสามารถทางสังคม ทักษะดานภาษาและทักษะทางปญญาเพื่อที่จะเขาใจและจัดการเกี่ยวกับ
สภาพการณตาง ๆ ที่ตนเองเผชิญในแตละวัน การพัฒนาสมรรถนะของประสาทรับความรูสึกจะ
เพ่ิมขึ้นตามประสบการณในการสํารวจสิ่งแวดลอมของเด็กทารก การสํารวจในขั้นเริ่มแรกและการ
เลนกิจกรรมตางๆ จะเปนการเพิ่มทักษะขั้นพ้ืนฐานและการเขาใจในความสามารถของเด็กดวย 
 ประสบการณที่ประสบความสําเร็จจากการควบคุมของตนเองเปนสิ่งสําคัญสําหรับการ
พัฒนาขั้นตนของความสามารถทางปญญาและสังคม พอแมที่ตอบสนองตอพฤติกรรมของเด็กทารก
และสรางสถานการณที่เอ้ือตอการใชความสามารถ โดยการสรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหสมบูรณ
และเปดโอกาสใหเด็กไดอิสระในการเคลื่อนไหว เพ่ือการสํารวจจะทําใหเด็กเกิดพัฒนาการทางสังคม
และสติปญญา การพัฒนาทางภาษาจะตองเตรียมความหมายทางสัญลักษณใหตอบสนองตาม
ประสบการณของเด็กและสิ่งอ่ืน ๆ ที่จะเปนการบอกใหเด็กไดรูเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง       
สิ่งเหลานี้จะเปนตัวเพ่ิมความเขาใจวาเขาสามารถทําอะไรไดหรือไมไดบาง เพ่ือนจะมีความสําคัญ
มากขึ้นในการพัฒนาความเขาใจในความสามารถของตนเอง เริ่มแรกจะเปรียบเทียบกับพ่ีนองที่มี
อายุใกลเคียงกัน การประเมินความสามารถจากการเปรียบเทียบทางสังคมจะแตกตางตามขนาดของ
ครอบครัว  ลําดับการเกิด  จํานวนพี่นอง  อายุและเพศ 
 3.  การรับรูความสามารถของตนเองที่เพ่ิมขึ้นโดยผานอิทธิพลจากเพื่อน การรับรูความสามารถ
ของเด็กจะเปลี่ยนแปลงตามการเขาสูสังคมกลุมใหญขึ้น การรับรูความสามารถของตนเองเกิดขึ้น
จากความสัมพันธระหวางเพื่อน  เด็กจะเขาใจในความสามารถของตนเองมากขึ้นจากการเรียนรูทาง
สังคมโดยทั่วไปแลวเด็กที่มีอายุเทากันจะมีการเปรียบเทียบขอมูลระหวางตนเองกับเพ่ือนมากขึ้น
เพ่ือตัดสินและตรวจสอบความสามารถของตนเอง เพ่ือนอาจจะไมใชเพศเดียวกัน เด็กมีแนวโนม
เลือกเพ่ือนที่มีความสนใจและเห็นคุณคาในสิ่งที่คลายคลึงกัน การเลือกปฏิสัมพันธกับเพ่ือนที่มีความ
สนใจและเห็นคุณคาในสิ่งที่คลายคลึงกันนี้จะชวยสงเสริมการรับรูความสามารถในทิศทางและความ
สนใจรวมกัน  การขาดความสัมพันธกับเพ่ือนหรือการมีความสัมพันธกับเพ่ือนนอยลงจะมีผลตอการ
เสียการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง  ถาการรับรูความสามารถของตนเองทางสังคมต่ํา
จะทําใหเกิดอุปสรรคในการสรางความสัมพันธกับเพ่ือนได  ดังน้ันเด็กที่มีการรับรูความสามารถ
ตนเองขาดความสามารถทางสังคมจะหลีกหนีออกจากสังคมและมีการรับรูคุณคาในตนเองต่ํา แต
รูปแบบพฤติกรรมบางอยางอาจทําใหการรับรูความสามารถของตนเองสูง เกิดความเหินหางจาก
สังคมมากกวาที่จะเกิดความผูกพันกับสังคม ตัวอยางเชนเด็กที่รับรูความสามารถของตนเองสูงในสิ่ง
ที่เขาตองการโดยการกาวราว 
 4. การพัฒนาการรับรูความสามารถทางปญญาของตนเองจากโรงเรียน โรงเรียนเปน
แหลงพัฒนาความสามารถทางปญญา  ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และทักษะในการแกปญหา
ที่จําเปนสําหรับการอยูรวมในสังคมที่กวางขึ้น ความรูและทักษะการคิดของบุคคล (Knowledge and 
Thinking  Skills) จะถูกตรวจสอบประเมินและเกิดการเปรียบเทียบทางสังคมอยางตอเน่ืองเด็กที่มี
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ทักษะทางปญญาที่ดีจะมีการพัฒนาความเขาใจในความสามารถทางปญญา (Intellectual Efficacy) 
เกิดขึ้นเรื่อย ๆ จากการดูตัวแบบจากเพื่อน การไดรับขอมูลยอนกลับจากครู ดังนั้นการสราง
สภาพแวดลอมของการเรียนรู จะมีผลตอการพัฒนาความสามารถและทักษะทางปญญาของ
นักเรียนดวยโดยเฉพาะจากครู โรงเรียนที่มีคณะครูที่รับรูความสามารถของตนเองวาสามารถทําให
เด็กบรรลุผลก็จะกระตุนใหมีบรรยากาศในการเรียนเปนไปในทางบวก ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุผลการเรียนไดและการจัดใหนักเรียนเรียนเปนกลุมจะทําใหผูเรียนมีโอกาสทํางานรวมกันและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ซึ่งจะชวยสงเสริมการประเมินความสามารถของตนเองไปในทางบวกและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบรายบุคคลหรือแบบแขงขัน 
 5. การรับรูความสามารถของตนเองในชวงวัยรุน การรับรูความสามารถของตนเองในชวง
วัยรุนเปนวัยที่มีพัฒนาการที่จะตองทําสิ่งทาทายใหม ๆ และตองเรียนรูความรับผิดชอบตนเองเกือบ   
ทุก ๆ เรื่องในชีวิต วัยรุนตองเรียนรูทักษะใหม ๆ ที่จะทํางานนั้นใหบรรลุผลและเรียนรูความสามารถ
ดานใหม ๆ ที่ใชในการดํารงชีวิตในสังคมผูใหญ รวมทั้งเรียนรูวาจะจัดการอยางไรตอการเปลี่ยนแปลง
เขาสูวัยรุนหนุมสาวและในหลายๆ สถานการณที่การรับรูความสามารถของตนเองมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
วัยรุนจะมีความเขาใจในความสามารถของตนเองมากขึ้นและมั่นใจมากขึ้น โดยการเรียนรูวาจะ
จัดการใหสําเร็จผลอยางไรตอสภาพการณที่เปนปญหาที่เขาไมเคยไดกระทํามากอน วัยรุนสวนใหญ
จะจัดการกับสิ่งตาง ๆ ในระยะหัวเลี้ยวหัวตอของวัยรุนชวงน้ีไดโดยไมมีปญหา แตอยางไรก็ตามเด็ก
วัยรุนตอนตนที่เขาสูชวงวัยรุนใหม ๆ อาจมีความรูสึกวาตนเองไดความสามารถอาจทําใหเกิดความ
ไมสบายใจและไมสามารถจะจัดการกับสภาพการณใหมไดและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุนเขาสูวัย
ผูใหญ จะเกิดปญหาขัดแยงหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความมั่นใจ หรือความเขมของการรับรูความสามารถ
ของตนเองที่ไดรับจากประสบการณที่ประสบความสําเร็จในอดีต   
 6. การรับรูความสามารถของตนในวัยผูใหญ ในชวงวัยผูใหญตอนตน บุคคลจะมีการเรียนรูที่
จะจัดการกับความตองการใหม ๆ ที่มีเพ่ิมขึ้นจากการเปนเพ่ือนตางเพศ เปนคูสมรส เปนพอแม  
หรือในฐานะทางอาชีพ หากบุคคลประสบความสําเร็จในการจัดการสิ่งเหลานี้ก็จะเพ่ิมความมั่นคงใน
การรับรูความสามารถของตน ซึ่งมีสวนทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะขยายความสามารถและความสําเร็จน้ี
ออกไปอีก สวนผูใหญที่ไมประสบความสําเร็จจะเกิดความทุกขใจ ลังเลสงสัยในตนเอง พบวาผูใหญ
เหลานี้มักเกิดความเครียดและหดหู ซึมเศราในชีวิต ในชวงวัยผูใหญตอนกลางบุคคลจะมีการจัดการ
กับงานในชีวิตประจําวันของตนเองที่แนนอน นั้นคือจะไมคอยเปลี่ยนแปลงการรับรูความสามารถ
ของตนเองในสวนของหนาที่ประจํา อยางไรก็ตามอาจเกิดความไมม่ันคงไดเนื่องจากชีวิตนั้นไมได
หยุดอยูกับที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมอยูตลอดเวลา ซึ่งบุคคลจําเปนตองปรับและ
เกิดการยอนกลับมาประเมินความสามารถของตนอีก ผูใหญวัยน้ีจะไดรับความกดดันจากผูที่อยูใน
วัยออนกวา ในสภาพการณนี้บุคคลจะมีการแขงขันในดานฐานะ ตําแหนงและพลังความสามารถใน
การทํางานที่ไดจากการเปรียบเทียบจากสังคมกับคนที่อยูในวัยออนกวา 
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6. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
          งานวิจัยตางประเทศ 
 เพรต,วอลเกอร และแคปแมน. (Pietch, Walker; & Cahpman. 2003: 589-603) ไดทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางอัตมโนทัศนการรับรูความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติในวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยรวมจากขอมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเกรด 9 จํานวน 207 คน 
และเกรด 10 จํานวน 209 คน รวมทั้งสิ้น 416 คน ผลการศึกษาพบวาอัตมโนทัศนทางคณิตศาสตรมี
โครงสรางที่เดนชัดและไดอิทธิพลจากการรับรูความสามารถของตนเองอันจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการสรรสรางความรูดวยตนเอง มากกวาที่การรับรูความสามารถของตนเองสง
อิทธิพลไปยังการปฏิบัติทางคณิตศาสตร 
 ซิมเมอรแมน และมารติเนส-พอนส (Zimmerman; & Martinez – Pons. 1990) ไดทําการศึกษา
วิจัย เรื่องความแตกตางของนักเรียนในการกํากับตนเองในการเรียนในดานระดับชั้น เพศ และความ
เชื่อที่มีตอการรับรูความสามารถแหงตนและกลวิธีที่ใชในการเรียนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย 45 คน 
นักเรียนหญิง 45 คน จากนักเรียนเกรด 5,8 และ 11 ในโรงเรียนสอนเด็กปญญาเลิศและโรงเรียนปกติ 
โดยการสอบถามการใชกลวิธีกํากับตนเองในการเรียน 14 วิธี และใหประเมินการรับรูความสามารถ
แหงตนดานภาษาและการคํานวณ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนปญญาเลิศจะมีการรับรูความสามารถ
ดานภาษา การรับรูความสามารถดานคํานวณและใชกลวิธีที่สูงกวานักเรียนปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ นักเรียนเกรด 11 จะใชกลวิธีกํากับตนเองในการเรียนมากกวานักเรียนเกรด 8 และ
นักเรียนเกรด 8 จะใชกลวิธีกํากับตนเองในการเรียนมากกวานักเรียนเกรด 5การรับรูของนักเรียนทั้ง
ในดานการรับรูความสามารถในดานภาษาและดานคํานวณมีความสัมพันธกับการใชกลวิธีกํากับ
ตนเองในการเรียน นักเรียนหญิงจะใชกลวิธีจดบันทึกและการเตือนความจํา การจัดสภาพแวดลอม
และการตั้งเปาหมายและการวางแผนมากกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พินทริช และ  
ดี กรูท (Pintrich; & De Groot. 1990) ไดศึกษาองคประกอบดานแรงจูงใจและการกํากับตนเองใน
การเรียน โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแรงจูงใจ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบดานการรับรู
ความสามารถแหงตน แรงจูงใจภายใน และความวิตกกังวล กับการกํากับตนเองในการเรียนซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบดานการเรียนรูแบบกํากับตนเองและการใชกลวิธีในการเรียน ซึ่ง
ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางลบของความวิตกกังวลกับการรับรูความสามารถแหง
ตน และพบความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถแหงตนกับการกํากับตนเองในการเรียนทั้ง
สองดาน 
 เพียเจ ( เดือนเพ็ญ สุขสมาน. 2549: 48; อางอิงจาก Piage. 1978: 354-A) ศึกษาผลของ
ตัวแปรทางโรงเรียนและตัวแปรภายนอกโรงเรียน  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิชาการและไม
ทางวิชาการของนักศึกษาเกรดหก จํานวน 1,621 คน ที่อยูในโรงเรียนในเมืองหลวงแหงหน่ึง 30 โรงเรียน 
และในชนบท 3 แหง 30 โรงเรียน ในชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ผลของการศึกษาพบวา  
ตัวแปรดานบรรยากาศในชั้นเรียนสงผลตอการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ 
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 ลินดา (Linda. 2000: 26) ไดพัฒนาทักษะการอานของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยครูเปน
ผูสอนขั้นตอนใหเด็กกํากับตนเอง และเรียนรูดวยตนเอง ผลการศึกษา พบวา เม่ือนักศึกษาไดกํากับ
ตัวเอง ไดคิดดวยตัวเอง เขาจะมีการพัฒนาความสามารถ เรียนรูกิจกรรม และมีทัศนคติที่ดีตอ
ความสําเร็จ 
 ฮวง และ ชาง (Huang; & Chang. 1996) ไดศึกษาการรับรูความสามารถของตนเองใน
ภาษาที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองใน
การเรียนรูภาษาที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา แตละคนจะมีการรับรู
ความสามารถของตนเองสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนผลสัมฤทธิ์แตละคน จะ
มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถของตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เบอรนารด (Bernard. 1970: 265) ไดศึกษาเรื่องบรรยากาศในชั้นเรียน สรุปไดวา การเรียน
การสอนสวนใหญเกิดขึ้นในโรงเรียน ดังนั้น จึงตองคํานึงถึงบรรยากาศของชั้นเรียนและกิจกรรมตาง ๆ 
ของโรงเรียน จะมีอิทธิพลตอสุขภาพจิตมาก เชน นักเรียนในระดับใดก็ตองมีบรรยากาศของกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับชั้นน้ัน ๆ เพราะงานแตละอยางนั้นมีความเหมาะสมแตกตางกัน และมีความหมาย
แตกตางกันสําหรับนักเรียนแตละคน 

 
  งานวิจัยในประเทศ 
 สุธาสิณี  ใจเย็น  (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวของกับความสามารถ
ในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนระบบการศึกษาทางไกลในเขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจําแนกตัวแปรดังน้ี คือตัวแปรสวนตัว ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ลักษณะมุงอนาคต ตัวแปรดานครอบครัว ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
สมาชิกในครอบครัว การสนับสนุนทางการเรียนแกนักศึกษาของผูปกครอง ความคาดหวังของ
ผูปกครอง ตัวแปรดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน ไดแก บรรยากาศการเรียนการสอน สัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับอาจารย  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน พบวา บรรยากาศในการเรียน
การสอนมีความสัมพันธตอการสรางองคความรูของนักเรียน 
 ปณิตา  นิรมล (2546: 119-120) ไดศึกษาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการกํากับตนเอง
ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ภาคตะวันออก
จํานวน 440 คน ผลการวิจัยพบวา มีตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการกํากับตนเองในการเรียน ไดแก การ
ตั้งเปาหมายทางการเรียน ความวิตกกังวล การรับรูความสามารถของตนเองทางการเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม 
 ชนิธตา  เกตุอําไพ (2549: 103-104) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบาง
ประการกับการกํากับตนเองในการปรับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 จังหวัด
ชุมพร ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถของตนเอง การเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกตนความ
วิตกกังวล การรูคิด และการยึดตัวแบบมีความสัมพันธกับการกํากับตนเองในการปรับพฤติกรรม
กาวราวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
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 พิศดี มินศิริ (2547: 92) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพรอมในการเรียนรูดวย
ตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลเครือขายภาคกลาง ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข พบวา บรรยากาศการเรียนการสอนมีความสัมพันธ
กับการเรียนรูดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 พลชนัน นิรมิตไชยนนท (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางจิต
สังคมกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง เพ่ือคนหาปจจัยที่สําคัญในการทํานายการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยลักษณะทางจิต ไดแก การ
รับรูความสามารถของตนเอง ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ณัชวดี จันทรฟอง (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวดาน
การเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการตระหนักรูแหงตน และลักษณะทาง
กายภาพทางดานการเรียน เปนองคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวดานการเรียน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จิราภรณ กุณสิทธิ์ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ดวยตัวแปรดานการกํากับตนเองในการเรียน การรับรูความสามารถของตนเองทาง
คณิตศาสตร ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร สามารถทํานายไดจาก การกํากับตนเองในการเรียน การรับรูความสามารถของตนเอง
ทางคณิตศาสตร และทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 กรรณิการ จิตตบรรเทา (2539: 82) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถ
ของตนเองและความคาดหวังในผลการเรียนภาษาอังกฤษ กับความสามารถในการอานเพ่ือความ
เขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กรุงเทพมหานคร จํานวน 395 คน พบวา การ
รับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
ภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความคาดหวังในผลการเรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความสามารถในการอานเพ่ือเขาใจภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การรับรู
ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผลการเรียนภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธทางบวก
กับความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จํารัสพรรณ กาญจนแสงทอง (2543) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ระหวางการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญกับการสอนตามปกติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2543 โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมทดลองสอนโดยใชแผนการสอนที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญ สวนกลุมควบคุมสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุมทดลองมี
ความเห็นวามีการเตรียมการสอน ความนาสนใจ สนุกและพึงพอใจตอวิธีการสอน 
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 เพ็ญประภา ยาไธสง (2544) เปนครูตนแบบป 2542 วิชาชีววิทยา ไดขยายความรูเร่ือง
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ “การสอนซิปปา” ใหแกครูเครือขายเพื่อนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน ผลการวิจัยโดยใชรูปแบบการสอนซิปปาของครูเครือขายพบวา ผลการสอนรูปแบบ
ซิปปาทําใหนักเรียนกลาแสดงออก ไดเรียนรูอยางมีความสุขสนุกกับการเรียน สามารถสรางองค
ความรูดวยตนเองได และผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งเปนบุคคลแหงการเรียนรูอีกดวย 
 อัมพา บุยศิริรักษ (2544) ครูตนแบบป 2542 วิชาภาษาไทย ไดขยายความรูเร่ืองการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอน CIPPA MODEL ไปยังครูเครือขายเพื่อนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน ผลการจัดการเรียนการสอนของครูเครือขายพบวา การสอนแบบ 
CIPPA MODEL ทําใหนักเรียนกลาแสดงออก มีความกระตือรือรน มีทักษะในการศึกษาคนควา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ไดชวยเหลือกัน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีความสามารถในการจัด
นิทรรศการ และการนําเสนอผลงาน มีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนผู
มีเหตุผลมากขึ้น มองเห็นคุณคาของสิ่งที่อยูรอบตัว และมีระเบียบวินัยในตนเองสูงขึ้น 
 
  
 
  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและสุมกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
4. วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
5. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1. การกําหนดประชากรและสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2554 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 24 โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 12,368 คน โดยแบงตามขนาดของโรงเรียนไดแค 2 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็กมี
จํานวน 16 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลางมีจํานวน 8 โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีนักเรียน
จํานวนทั้งหมด 3,826 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 4,198 คน และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 4,344 คน  
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ตาราง 4 จํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทีป่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่ 
 การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 จําแนกตาม ขนาดโรงเรียน ระดับชั้นเรียนและเพศ 
 

ขนาด
โรงเรียน 

ที่ ชื่อโรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
เล็ก 

1. บานขอยวทิยา 5 8 12 9 16 14 64
2. โคกตูมวิทยา 46 47 53 38 49 47 280
3. บานเบิกวิทยา 18 11 22 15 24 14 104
4. บานชีวทิยา 39 22 47 44 42 31 225
5. ขุนรามวิทยา 18 11 23 21 27 20 120
6. เฉลิมพระเกียรติฯ 67 42 37 43 36 27 252
7. ยางรากวิทยา 20 17 25 26 26 24 138
8. จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26 57 56 83 54 82 358
9. ดงตาลวทิยา 65 37 64 53 81 82 382
10. โคกสลุงวิทยา 59 47 70 51 59 41 327
11. ปยะบตุร 71 57 69 88 99 87 471
12. ชัยบาดาลพิทยา 90 67 85 68 82 70 462
13. ทาหลวงวิทยาคม 57 68 80 69 82 80 436
14. สระโบสถวิทยาคาร 48 50 57 56 42 66 319
15. โคกเจริญวิทยา 82 64 88 63 109 85 491
16. ลําสนธวิิทยา 68 52 63 59 47 37 326

 รวม 779 657 851 786 875 807 4,755
 
 
 
 
กลาง 

17. โคกกระเทียมวิทยาลัย 109 85 87 98 120 139 638
18. ทาวุงวทิยาคาร 77 68 90 78 97 106 516
19. พระนารายณ 230 196 252 235 293 212 1418
20. บานหมี่วิทยา 162 163 148 163 153 199 988
21. พัฒนานิคม 118 130 133 146 150 162 839
22. ชัยบาดาลวิทยา 195 294 217 284 196 272 1458
23. หนองมวงวิทยา 117 103 118 116 112 121 687
24. โคกสําโรงวิทยา 163 180 178 218 140 190 1069

 รวม 1,171 1,219 1,223 1,338 1,261 1,401 7,613
 รวมทั้งสิ้น 1,950 1,876 2,074 2,124 2,136 2,208 12,368
 รวมนักเรียนแตละชั้น 3,826 4,198 4,344 12,368



74 
 
ตาราง 5 จํานวนหองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 การมัธยมศึกษาลพบุรเีขต 5 
 

ขนาด
โรงเรียน 

 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน ม.1 ม.2 

 
ม.3 

 
รวม 

 
 
 
 
 
 
 
เล็ก 

1. บานขอยวทิยา 1 1 1 3 
2. โคกตูมวิทยา 3 3 3 9 
3. บานเบิกวิทยา 1 1 1 3 
4. บานชีวทิยา 3 3 3 9 
5. ขุนรามวิทยา 1 2 2 5 
6. เฉลิมพระเกียรติฯลพบุรี 4 3 2 9 
7. ยางรากวิทยา 1 2 2 5 
8. จุฬาภรณราชวิทยาลัย 4 5 5 14 
9. ดงตาลวทิยา 3 4 4 11 
10. โคกสลุงวิทยา 3 4 4 11 
11. ปยะบตุร 4 4 5 13 
12. ชัยบาดาลพิทยา 5 4 4 13 
13. ทาหลวงวิทยาคม 3 4 4 11 
14. สระโบสถวิทยาคาร 3 4 4 11 
15. โคกเจริญวิทยา 4 4 4 12 
16. ลําสนธวิิทยา 4 4 3 11 

  รวม 47 52 51 150 
 
 
 
กลาง 

17. โคกกระเทียมวิทยาลัย 6 7 7 20 
18. ทาวุงวทิยาคาร 5 5 6 16 
19. พระนารายณ 13 15 16 44 
20. บานหมี่วิทยา 9 9 9 27 
21. พัฒนานิคม 8 8 10 26 
22. ชัยบาดาลวิทยา 11 12 11 34 
23. หนองมวงวิทยา 6 6 6 18 
24. โคกสําโรงวิทยา 9 9 9 27 

 รวม 67 71 74 212 
 รวมทั้งสิ้น 114 123 125 362 
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    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 
780 คน ซึ่งไดมาจากการสุมกลุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling) โดยมี
ขั้นตอนการสุมดังนี ้
 1. ผูวิจัยดําเนินการสํารวจขอมูลหนวยของประชากรจากแหลงทุติภูมิ คือ เว็บไซตของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาการมัธยมศึกษาเขตลพบุรี 5 แลวจัดทํากรอบการสุม (Sampling Frame) โดยอาศัย
ลักษณะการแบงขนาดของโรงเรียน จําแนกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กําหนดไวเปน 4 ขนาด ดังนี้  
 โรงเรียนขนาดเล็ก  มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1 – 499  คน 
 โรงเรียนขนาดกลาง  มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 500 – 1,499  คน 
 โรงเรียนขนาดใหญ  มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1,500 – 2,499  คน 
 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 2,500  คนขึ้นไป 
 2.การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดดําเนินการตามหลักการของการสุมดวยการ
กําหนดขนาดของความคลาดเคลื่อน (Limit of Error) และระดับความเชื่อม่ัน (Level of confident:       
1 - α ) ที่.95 ในการประมาณคาเฉลี่ยของประชากร โดยอาศัยขอมูลในการประมาณคาขนาดของกลุม
ตัวอยาง ดังนี้ 
        2.1 ขนาดของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (e = 2/5.0Ζ Sx) เทากับ 1.0 
คะแนน จากคะแนนเต็มของแบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรู ซึ่งมีคะแนนสูงสุด
เทากับ 100 คะแนน และเม่ือพิจารณาแลวเห็นวาขนาดของความคลาดเคลื่อนดังกลาวเพียงพอในการนํา
ผลการวิจัยไปใชในการตัดสินใจในกรณีตาง ๆ ที่เกี่ยวของได 
        2.2 คาประมาณความแปรปรวนของกลุมประชากร ( 2σ ) ของกลุมโรงเรียนขนาด
ตางเล็กและขนาดกลางไดมาจากการนําแบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรูไปใช  
(Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรี เขต 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย
จํานวน 100 คน ผลการประมาณคาความแปรปรวนของกลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีคาเทากับ 127.288 
และกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเทากับ 172.875 
        2.3 คํานวณหาคาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) (มยุรี ศรีชัย. 2538: 105) ไดคาประมาณขนาด 
ของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 554 คน 
 3.ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยหลังจากที่แบงโรงเรียนตาม
เกณฑแลว ใชขนาดของโรงเรียน เปนชั้น (Strata) และมีโรงเรียนเปนหนวยการสุม (Unit) ทําการสุมมา
รอยละ 30 ของโรงเรียนแตละขนาด ไดโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 5 โรงเรียน ไดโรงเรียนขนาดกลาง
จํานวน 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ดังนี ้
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ตาราง 6 จํานวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1-3 ทั้งหมดของโรงเรียนที่สุมได จําแนกตามขนาดของ 
 โรงเรียน ระดับชั้นเรียนและเพศ 
 

ที่ ชื่อโรงเรียน  
ม.1 ม.2 ม.3 รวม

นักเรียน หอง ชาย หญิง หอง ชาย หญิง หอง ชาย หญิง 
1 โคกตูมวิทยา 3 46 47 3 53 38 3 49 47 280 
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 4 26 57 5 56 83 5 54 82 358 
3 บานชีวทิยา 3 39 22 3 47 44 3 42 31 225 
4 เฉลิมพระเกียรต ิ 4 67 42 3 37 43 2 36 27 252 
5 โคกสลุงวิทยา 3 59 47 4 70 51 4 59 41 327 
6 โคกกระเทียมวิทยาลัย 6 109 85 7 87 98 7 120 139 638 
7 ทาวุงวทิยาคาร 5 77 68 5 90 78 6 97 106 516 

รวม 28 423 368 30 440 435 30 457 473  
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 2,596 
รวมหองเรียนทั้งสิ้น 88 

 
 4.ทําการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม ได
จํานวนนักเรียนในแตละโรงเรียนซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย โดยทําการสุมจํานวนหองเรียน
มารอยละ 30 ของหองเรียนในแตละโรงเรียน ไดกลุมตัวอยางดังตาราง 4 
 
ตาราง 7 จํานวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1-3 ทั้งหมดของโรงเรียนที่สุมได จําแนกตามระดับชั้นเรียน 
 และเพศ 
 

ที่ ชื่อโรงเรียน  
ม.1 ม.2 ม.3 รวม

นักเรียน หอง ชาย หญิง หอง ชาย หญิง หอง ชาย หญิง 
1 โคกตูมวิทยา 1 14 14 1 16 11 1 15 14 84 
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 1 8 17 2 17 25 2 16 25 108 
3 บานชีวทิยา 1 12 7 1 14 13 1 13 9 68 
4 เฉลิมพระเกียรต ิ 1 20 13 1 11 13 1 11 8 76 
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ตาราง 7 (ตอ)  
 

 
ที่ ชื่อโรงเรียน  

ม.1 ม.2 ม.3 รวม
นักเรียน หอง ชาย หญิง หอง ชาย หญิง หอง ชาย หญิง 

5 โคกสลุงวิทยา 1 18 14 1 21 15 1 18 12 98 
6 โคกกระเทียมวิทยาลัย 2 33 26 2 26 29 2 36 42 192 
7 ทาวุงวทิยาคาร 2 23 20 2 27 23 2 29 32 154 

 9 128 111 10 132 129 10 138 142  
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 780 
รวมหองเรียนทั้งสิ้น 29 

 
 เน่ืองจากในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 
780 คน ซึ่งมีจํานวนมากกวาขนาดของกลุมตัวอยางที่ประมาณไว เพ่ือปองกันความผิดพลาดและไม
เพียงพอของขอมูล ซึ่งเกิดจากการที่นักเรียนไมตั้งใจตอบแบบสอบถาม หรือตอบแบบสอบถามไมครบ
ทุกฉบับ หลังจากเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความเรียบรอย และคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณไวเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล จํานวน 741 ฉบับ 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามฉบับสมบูรณจํานวน 741 ฉบับ พบวา คาความ
แปรปรวนของคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรูของโรงเรียนขนาด
เล็ก และโรงเรียนขนาดกลางมีคาเทากับ 237.775 และ 98.273 ตามลําดับ โดยคาความแปรปรวนของ
โรงเรียนขนาดกลางมีคานอยกวาคาความแปรปรวนที่ใชในการประมาณคากลุมตัวอยาง และเม่ือ
พิจารณาคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการประมาณ (Standard Error of Mean: SEX) ในภาพรวมจาก
การตอบแบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรู เทากับ 0.992 เม่ือนําไปคํานวณคาความ
คลาดเคลื่อน (e=Z.50/2 SEX) ไดเทากับ 1.526 ซึ่งมีคาใกลเคียงคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
คาเฉลี่ยของประชากรที่ผูวิจัยไดกําหนดไวเบื้องตน คือ 1.0 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางในการวิจัยน้ี มี
ขนาดเพียงพอที่จะทําใหการประมาณคามีความถูกตอง 
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม มีจํานวน 6 ตอน 
ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลจํานวน 2 ขอ คือ เพศ และระดับชั้น 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรู มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดบรรยากาศในชัน้เรียน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ  
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีลักษณะเปน 
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
 ตอนที่ 5 แบบสอบถามวัดการกํากับตนเองในการเรียน มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ 
 ตอนที่ 6 แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเอง มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณ
คา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
 
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรู ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
           1. กําหนดจุดประสงคในการสรางแบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 ซึ่งไดมา
จากการศึกษาจุดประสงคของการวิจัย ลักษณะของประชากรรวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ 
         2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรู 
         3. เขียนนิยามปฏิบัติการของความสามารถในการสรางองคความรู โดยเขียนตามคุณลักษณะที่
ตองการวัด 
 4. สรางแบบสอบถามตามนิยามปฏิบัติการ มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ จากนั้นนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาวิพากษกับ
อาจารยที่ควบคุมปริญญานิพนธ พรอมทั้งปรับแกขอคําถามตามคําแนะนํา 
 5. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานเปนผูพิจารณาความสอดคลองของขอ
คําถาม เพ่ือคัดเลือกและนําไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม ซึ่งในการพิจารณาความสอดคลองของ
แบบสอบถาม (IOC) กับนิยามมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
             ให   1    คะแนน   เม่ือแนใจวาขอความนั้นวัดไดตรงตามนิยาม 
             ให   0    คะแนน   เม่ือไมแนใจวาขอความนั้นวัดไดตรงตามนิยาม 
             ให   -1   คะแนน   เม่ือแนใจวาขอความนั้นวัดไดไมตรงตามนิยาม 
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 โดยคัดเลือกขอความที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ผลการพิจารณา
พบวาไดขอคําถามในแบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรูที่ผานเกณฑ จํานวน 20 ขอ 
ซึ่งมีคา IOC ตั้งแต 0.60 – 1.00   
 6.นําแบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  
(Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาการ
มัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชสําหรับเก็บขอมูลจริงจํานวน 100 คน นําผลการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยหาความสัมพันธระหวางขอคําถามแตละขอกับ
คะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total Correlation) มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .524 - .694 และวิเคราะห
หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของ         
ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .934 
 7.นําแบบสอบถามที่มีคุณภาพแลวไปจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  เพ่ือนําไปใช
ในเก็บขอมูลในการวิจัยตอไป ดังภาพประกอบ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 
ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 1 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามวัด
ความสามารถในการสรางองคความรู ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการสรางตาม
แนวคิด ทฤษฎี และนิยามที่กลาวมาแลวนั้น โดยมีขั้นตอนการสรางดังภาพประกอบ  
 

        
     
 

 
 

 
 

 
 
   ไมผานเกณฑ                                                     
  
                                                                                                                                                

                                           ผานเกณฑ                                                                      

 
 

                 ไมผานเกณฑ 

 
                     ไมเพียงพอ   
                                                                 ผานเกณฑ 

                                    
         

 
          
 ภาพประกอบ 7 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรู 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเก่ียวของ 

กําหนดนิยามปฏิบัติการและวางแผนการสรางขอคําถาม 

สรางขอคําถามตามนิยามปฏิบัติการ

ตรวจสอบความสอดคลองตามคํานิยามและความสมบูรณของคําถาม 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยผูเชี่ยวชาญ

คัดเลือกขอคําถาม
จากคา IOC

ทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตวัอยางจริง (Try out) เพ่ือวิเคราะหหาคุณภาพรายขอ 

คัดเลือกขอคําถามจาก
คาอํานาจจําแนก

วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน

จัดทําเปนฉบบัสมบูรณเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

ตัดทิ้ง 

ตัดทิ้ง 
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 ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 4 ตอน คือ ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
วัดบรรยากาศในชั้นเรียน ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเอง และตอนที่ 6 แบบสอบถามวัดการกํากับ
ตนเองในการเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถาม ตอนที่ 3,4,5 และ 6 ดังนี้ 
 1.ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบสอบถาม เพ่ือนํามาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาแบบสอบถาม 
 2.เขียนนิยามปฏิบัติการ จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ โดยเขียนลักษณะที่ตองการวัด 
 3.นําแบบสอบถามที่ตองการ มาปรับปรุงแกไขในดานการใชภาษา และปรับปรุงสเกลของ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือใหเหมาะสมกับขอคําถามและ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 4.นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
การมัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดลพบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะใชเก็บรวบรวมขอมูลจริงจากนั้นนําผลการ
ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางคะแนนราย
ขอกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Conbach) มี
รายละเอียดดังนี้ 
 แบบสอบถามวัดบรรยากาศในชั้นเรียน ผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบสอบถามวัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียนของอนันตนิจ โพธิ์ถาวร (2547) ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 4 ระดับ จํานวน 35 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .538 - .801 มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เทากับ .84 ผูวิจัยไดปรับปรุงโดยการปรับมาตราสวนในการวัด ซึ่งจากเดิมแบงเปน 4 ระดับ ผูวิจัยได
ปรับปรุงใหมเปน 5 ระดับ รวมทั้งไดปรับปรุงภาษาที่ใชในการถามขอคําถามในบางขอใหมีความ
สอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะและงายตอการเขาใจในการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดตัดขอคําถามบางขอออกโดยพิจารณาขอที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํา ขอคําถามที่
คัดเลือกไวมีจํานวน 20 ขอ นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงจํานวน 100 คน 
พบวามีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .257 - .695 มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .846 
 แบบสอบถามวัดการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูวิจัยไดพัฒนามาจาก
แบบสอบถามวัดการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญของประกิตศรี เผาเมือง (2544) โดย
เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนก (r) อยูระหวาง .329 - .870 มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .851 ผูวิจัยไดปรับปรุงโดยการปรับ
มาตราสวนในการวัด ซึ่งจากเดิมแบงเปน 4 ระดับ ผูวิจัยไดปรับปรุงใหมเปน 5 ระดับ และไดปรับปรุง
ภาษาที่ใชในการถามขอคําถามในบางขอใหมีความสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะและงายตอการเขาใจ
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ในการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ไดขอคําถามที่สมบูรณจํานวนทั้งสิ้น 20 ขอ แลวนําไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงจํานวน 100 คน พบวามีคาอํานาจจําแนก (r) อยู
ระหวาง .550 - .790 มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .941 
 แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเอง ผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบสอบถามวัด
การรับรูความสามารถของตนเองของชนิธตา เกตุอําไพ (2549) ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .223 - .573 มี
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .573 ผูวิจัยไดปรับปรุงโดยการปรับมาตราสวนในการวัด ซึ่งจากเดิม
แบงเปน 4 ระดับ ผูวิจัยไดปรับปรุงใหมเปน 5 ระดับ และไดปรับปรุงภาษาที่ใชในการถามขอคําถามใน
บางขอใหมีความสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะและงายตอการเขาใจในการตอบแบบสอบถามของกลุม
ตัวอยาง ไดขอคําถามที่สมบูรณจํานวนทั้งสิ้น 20 ขอ จากนั้นผูวิจัยไดนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่
ไมใชกลุมตัวอยางจริงจํานวน 100 คน พบวามีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .524 -.691 มีคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .934 
 แบบสอบถามวัดการกํากับตนเองในการเรียน ผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบสอบถามวัดการ
กํากับตนเองในการเรียนของขัตติยา น้ํายาทอง (2551) โดยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .217 - .626 มีคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .863 ผูวิจัยไดปรับปรุงภาษาที่ใชในการถามขอคําถามในบางขอใหมีความ
สอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะและงายตอการเขาใจในการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ไดขอ
คําถามที่สมบูรณจํานวนทั้งสิ้น 15 ขอ นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงจํานวน 
100 คน พบวามีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .557 - .748 มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .914 
 
ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรู 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย  √   ในชองทางขวามือเพียงชองเดียว 
ที่ตรงหรือสอดคลองกับระดับการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุด 
 

 

ขอ ขอความ
 

ระดับการปฏบิัต ิ
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

0. เ ม่ือครู ใหการบ าน  ข าพเจ าจะหาขอ มูล
เพ่ิมเติม เพ่ือทําใหการบานสมบูรณที่สุด 

 

00. เม่ือขาพเจาเรียนบทเรียนใหม ขาพเจาจะ
ทบทวนความรูเดิมกอน เพ่ือเปนการทําความ
เขาใจใหมากยิ่งขึ้น 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน 

ระดับการปฏบิัต ิ  ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 
  มากที่สุด   5 คะแนน  1 คะแนน 
  มาก    4 คะแนน  2 คะแนน 
  ปานกลาง   3 คะแนน  3 คะแนน 
  นอย    2 คะแนน  4 คะแนน 
  นอยที่สุด   1 คะแนน  5 คะแนน 
เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
 คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
 90.01-100.00            มีความสามารถในการสรางองคความรูอยูในระดับสูง 
 70.01-90.00             มีความสามารถในการสรางองคความรูอยูในระดับคอนขางสูง 
 50.01-70.00             มีความสามารถในการสรางองคความรูอยูในระดับปานกลาง 
 30.01-50.00             มีความสามารถในการสรางองคความรูอยูในระดับคอนขางต่ํา 
 20.00-30.00             มีความสามารถในการสรางองคความรูอยูในระดับต่ํา 
 
 
ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย  √   ในชองทางขวามือเพียงชองเดียว 
ที่ตรงหรือสอดคลองกับระดับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 

ขอ ขอความ 
 

ระดับความเปนจริง 
จริง

 
คอนขาง
จริง 

จริงเปน
บางครั้ง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง
เลย 

0. หองเรียนของขาพเจาสะอาด 
แสงสวางเพียงพอ  เหมาะแกการ
จัดการเรียนการสอน 

 

00. บรรยากาศการเรียนในหองเรียนของ
ขาพเจาเปนไปดวยความสนุกสนาน 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน 

ระดับการปฏบิัต ิ  ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 
จริง    5 คะแนน  1 คะแนน 

  คอนขางจริง   4 คะแนน  2 คะแนน 
  จริงเปนบางครั้ง   3 คะแนน  3 คะแนน 
  คอนขางไมจริง   2 คะแนน  4 คะแนน 
  ไมจริงเลย   1 คะแนน  5 คะแนน 
เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
 คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
 90.01-100.00           มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนอยูในระดับดีมาก 
 70.01-90.00             มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนอยูในระดับดี 
 50.01-70.00             มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง 
 30.01-50.00             มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนอยูในระดับคอนขางต่ํา 
 20.00-30.00             มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนอยูในระดับต่ํา 
 
ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย  √   ในชองทางขวามือเพียงชองเดียว 
ที่ตรงหรือสอดคลองกับระดับการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุด 
 

ขอ ขอความ 
 

ระดับการปฏบิัต ิ
จริง

 
คอนขาง
จริง 

จริงเปน
บางครั้ง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง
เลย 

0. ในการเรียนวิชาตาง ๆ ครูจัดการเรียน
การสอนใหนักเรียนไดฝกคิด หรือปฏิบัติ
จนคนพบความรูดวยตนเอง 

 

00. ในการเรียนการสอน ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงออก 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน 

ระดับการปฏบิัต ิ  ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 
จริง    5 คะแนน  1 คะแนน 

  คอนขางจริง   4 คะแนน  2 คะแนน 
  จริงเปนบางครั้ง   3 คะแนน  3 คะแนน 
  คอนขางไมจริง   2 คะแนน  4 คะแนน 
  ไมจริงเลย   1 คะแนน  5 คะแนน 
  
เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
 คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
 90.01-100.00           มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับสูง 

70.01-90.00             มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับ 
                            คอนขางสูง 

 50.01-70.00            มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับ 
                             ปานกลาง 
 
 30.01-50.00            มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับ 
                            คอนขางต่ํา 
 20.00-30.00            มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับต่ํา 
 
ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเอง 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย  √   ในชองทางขวามือเพียงชองเดียว 
ที่ตรงหรือสอดคลองกับระดับการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุด 
 

ขอ ขอความ 
 

ระดับการปฏิบัติ 
จริง คอนขาง

จริง 
จริง

บางคร้ัง 
คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง
เลย 

0. ขาพเจาเชื่อวา ขาพเจาสามารถทํางาน
ที่รับมอบหมายจนเสร็จได 

     

00. ขาพเจาเชื่อวา ขาพเจาสามารถเรียนได
จนสําเร็จถึงแมวาจะมีอุปสรรค 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน 

ระดับการปฏบิัต ิ  ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ   
  จริง    5 คะแนน  1 คะแนน 
  คอนขางจริง   4 คะแนน  2 คะแนน 
  จริงเปนบางครั้ง   3 คะแนน  3 คะแนน 
  คอนขางไมจริง   2 คะแนน  4 คะแนน 
  ไมจริงเลย   1 คะแนน  5 คะแนน 
เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
 คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
 90.01-100.00          มีการรับรูความสามารถของตนเองอยูในระดับสูง 
 70.01-90.00           มีการรับรูความสามารถของตนเองอยูในระดับคอนขางสูง 
 50.01-70.00           มีการรับรูความสามารถของตนเองอยูในระดับปานกลาง 
 30.01-50.00           มีการรับรูความสามารถของตนเองอยูในระดับคอนขางต่ํา 
 20.00-30.00           มีการรับรูความสามารถของตนเองอยูในระดับต่ํา 
 
ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามวัดการกํากับตนเองในการเรียน 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย   √  ในชองทางขวามือเพียงชองเดียว 
ที่ตรงหรือสอดคลองกับระดับการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุด 
 
ขอ ขอความ 

 
ระดับการปฏิบัติ 

เปนประจํา เปน 
สวนมาก 

ปฏิบัติ 
และไม 
ปฏิบัติ
พอๆกัน 

ปฏิบัติ
บางแต
ไมปฏิบัติ
เปน

สวนมาก 

ปฏิบัติ
นอย
ท่ีสุด
หรือไม
ปฏิบัติ
เลย 

0. ถาขาพเจาถูกตําหนิเพราะทํางานไม
เรียบรอย ขาพเจาจะตรวจสอบดูวาไม
เรียบรอยจุดใด แลวทําการแกไขใหเรียบรอย
ทันที 

     

00. ขาพเจาตื่นนอนแตเชาแมวาจะตองนอนดึก       
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เกณฑการตรวจใหคะแนน 

ระดับการปฏบิัต ิ  ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
   

  เปนประจํา    5 คะแนน  1 คะแนน 
  เปนสวนมาก    4 คะแนน  2 คะแนน 
  ปฏิบัติและไมปฏิบัติพอกัน  3 คะแนน  3 คะแนน 
  ปฏิบัตบิาง แตไมปฏิบตัิเปนสวนมาก 2 คะแนน  4 คะแนน 
  ปฏิบัตินอยทีสุ่ด หรือไมปฏิบัติเลย 1 คะแนน  5 คะแนน 
เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
 คะแนนเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
 67.51 – 75.00           มีการกํากับตนเองอยูในระดับสูง 
 52.51 – 67.50           มีการกํากับตนเองอยูในระดับคอนขางสูง 
 37.51 – 52.50           มีการกํากับตนเองอยูในระดับปานกลาง 
 22.51 - 37.50            มีการกํากับตนเองอยูในระดับคอนขางต่ํา 
 15.00 - 22.50            มีการกํากับตนเองอยูในระดับต่ํา 
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเพ่ือนํามาวิเคราะห  ดังนี้ 
1. ติดตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือทําหนังสือขอความอนุเคราะห

ผูบริหารสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล  
2. นําหนังสือสําเนาขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลติดตอกับแตละโรงเรียนที่ใช

เปนกลุมตัวอยาง พรอมทั้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ที่จะเก็บรวบรวมขอมูล 
3. จัดเตรียมแบบสอบถามใหมากกวาจํานวนที่ตองการ เพ่ือใชในการคัดเลือกกรณีตอบ 

แบบสอบถามแบบไมครบสมบูรณ หรือไมมีความตั้งใจในการตอบ ซึ่งแตละชุดประกอบดวย
แบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรู แบบสอบถามวัดการกํากับตนเองในการเรียน 
แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเอง แบบสอบถามวัดบรรยากาศในชั้นเรียน และ
แบบสอบถามวัดการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 4. ในการเก็บขอมูลการวิจัย ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกชุด ตามกําหนดเวลาที่นัด
หมายไวในแตละโรงเรียน โดยผูวิจัยใชเวลาในการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 20 
กุมภาพันธ 2555 จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 780 คน 

5. ตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ หรือตอบไมครบทุกตอน ไดแบบสอบถามที่ 
นําไปวิเคราะหขอมูลจํานวน 741 ฉบับ จาก 780 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95 

6. ทําการจัดระบบขอมูลโดยการลงรหัส วิเคราะหคาสถิติเพ่ือทําการทดสอบสมมติฐานและ
รายงานผลการวิจัยตอไป 
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4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 
  1. ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรู บรรยากาศในชั้น
เรียน การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การรับรูความสามารถของตนเอง และการ
กํากับตนเองในการเรียน ตามเกณฑการตรวจใหคะแนนที่กําหนดไว 
  2. วิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือใหทราบลักษณะของกลุมตัวอยาง 
และลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแตละตัว สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์การกระจายของขอมูล 
  3. วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson-Product Moment Correlation Coefficient) 
และทดสอบนัยสําคัญดวยคาที (t) 
  4. วิเคราะหคาความเบ (Skewness) ความโดง (Kurtosis) ตรวจสอบการแจกแจงเปนโคง
ปกติ และแปลงขอมูลเปนคะแนนมาตรฐาน 
  5. วิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการสราง
องคความรู โดยใชวิธีการวิเคราะหเสนทาง เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลตามภาวะ
สันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม
ของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการสรางองคความรู และประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีความ
นาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate = ML)  เพ่ือวิเคราะหโมเดลตามภาวะสันนิษฐานที่
กําหนด ซึ่งมีคาสถิติที่สําคัญที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  ไดแก 
   5.1 ดัชนีความกลมกลืนสัมบูรณ (Absolute Fit Index)      
    5.1.1 คาไค-สแควร (Chi-Square: 2χ )  เปนคาสถิติที่ใชทดสอบความกลมกลืนของ
โมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  ในการทดสอบโมเดลตองการใหคาสถิติไค-สแควร ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p >.05) เพราะตองการยืนยันวาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษไม
แตกตางกัน  ถาไค-สแควรมีคาสูงมากและมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวาฟงกชันความกลมกลืน มีคา
แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ โมเดลตามภาวะสันนิษฐานยังไม
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งผูวิจัยตองดําเนินการปรับขอมูลตอไป จนเม่ือไดคาไค-สแควรต่ําและ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติจึงแสดงวาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งถา
หากปรับแลวยังพบวามีนัยสําคัญทางสถิติใหพิจารณาดัชนีตัวอ่ืนๆ ประกอบ  เนื่องจากถาจํานวนกลุม
ตัวอยางคอนขางใหญจะพบวาคาไค-สแควรจะมีนัยสําคัญ 
    5.1.2 คาดัชนีอัตราสวนไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square Ratio) ซึ่งเปน
อัตราสวนระหวางคาไค-สแควรกับองศาอิสระ (ไค-สแควรหารดวยองศาอิสระ) อัตราสวนระหวางคา   
ไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระควรมีคาอยูระหวาง 2-5 โดยมูลเลอร (เสรี ชัดแชม. 2548: 29; อางอิงจาก 
Mueller.  1996)  เสนอวา ควรมีคานอยกวา 3  ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดเกณฑไววาควรมีคา
นอยกวา 3 
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    5.1.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) จะมีคาอยู
ระหวาง 0 และ 1  คาดัชนี GFI ที่เขาใกล 1 แสดงวาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  คาดัชนี GFI ควรมีคาสูงกวา .90 (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ; และคนอื่นๆ.  2549 : 214) 
    5.1.4 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก (Adjusted Goodness of Fit Index: 
AGFI) เม่ือนําดัชนี GFI มาปรับแก โดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ ซึ่งรวมทั้งจํานวนตัวแปร และ
ขนาดของกลุมตัวอยางจะไดคาดัชนี AGFI ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคาดัชนี GFI โดยจะมีคาอยู
ระหวาง 0 และคา 1 คาดัชนี AGFI ที่เขาใกล 1 แสดงวาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยคาดัชนี AGFI ควรมีคาสูงกวา .90 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ; และคนอื่นๆ.  2549: 
214) 
    5.1.5 ดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (Standardized 
Root Mean Squared Residual: SRMR) แสดงขนาดของสวนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบ
ระดับความกลมกลืนของโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ คาดัชนี SRMR ควรมีคาต่ํา
กวา .05 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ; และคนอื่นๆ.  2549: 213) 
    5.1.6 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Squared 
Error of Approximation : RMSEA) เปนคาสถิติจากขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับคาไค-สแควรวาโมเดล ลิ
สเรลตามภาวะสันนิษฐานมีความเที่ยงตรงไมสอดคลองกับความเปนจริง และเม่ือเพ่ิมพารามิเตอรอิสระแลว
คาสถิติมีคาลดลง  เน่ืองจากคาสถิติตัวนี้ขึ้นอยูกับประชากรและชั้นองศาอิสระ  คาดัชนี RMSEA จะมีคา
อยูระหวาง 0 ถึง 1  โดยถาคาดัชนี RMSEA  ต่ํากวา .05  แสดงวาโมเดลตามสมมติฐานมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดี (Good Fit)  ถาอยูระหวาง .05 - .08 แสดงวาพอใชได และถา
อยูระหวาง .08 - 10  แสดงวาไมคอยดี (Mediocre) และถามากกวา .10  แสดงวาไมดีเลย (Poor Fit)   
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ; และคนอื่นๆ.  2549 : 208) 
   5.2 ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) เปนดัชนีที่ใช
เปรียบเทียบโมเดลตามทฤษฎีหรือโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับโมเดลพื้นฐาน (Baseline Model) ซึ่ง
สวนใหญจะใชโมเดลที่ตัวแปรในโมเดลไมมีความสัมพันธกัน (Null Model) ดัชนีในกลุมน้ี  ไดแก 
    5.2.1 ดัชนี NFI (Normed Fit Index) เปนดัชนีที่มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ยิ่งมีคาเขา
ใกล 1 โมเดลที่ทดสอบนั้นก็ยิ่งมีความกลมกลืนกับขอมูลโดยคา NFI ควรมีคาไมต่ํากวา .90  
(ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์.  2543: 30- 31; อางอิงจาก Bentler; & Bonett.  1980)  
    5.2.2 ดัชนี IFI (Incremental Fit Index) เปนดัชนีที่นําเอาดัชนี NFI  มาปรับแก
ดวยการนําเอาคา df  มาปรับแกเฉพาะตรงสวนตัวหารของ NFI แตกตางจาก NNFI ที่นําเอา df มา
ปรับแกทั้งสวนตัวตั้ง และตัวหาร  โดยคายิ่งเขาใกล 1 มาก  โมเดลก็ยิ่งกลมกลืน โดยคา IFI  ควรมีคา
ไมต่ํากวา .90  (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์.  2543: 30 - 31; อางอิงจาก Bollen.  1989) 
    5.2.3 ดัชนี CFI (Comparative Fit Index) เปนดัชนีที่มาปรับแกของ RFI เพ่ือให
ดัชนีมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1  ดัชนีนี้จึงเปนดัชนีที่มาจากฐานของคาไค-สแควร แบบ Noncentrality  
ดวยเชนกัน  และเปนดัชนีที่ไมไดรับผลกระทบจากขนาดของกลุมตัวอยาง โดยควรมีคาไมต่ํากวา .90  
(ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์.  2543: 30 - 31; อางอิงจาก Bentler.  1990)  
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   5.3 ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงประหยัด (Parsimonious Fit Index)   
   ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงประหยัดถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่วาโมเดลที่ยิ่งเพิ่มเสน
อิทธิพลก็ยิ่งมีแนวโนมวาจะมีความกลมกลืนกับขอมูลเน่ืองจากโมเดลนั้นจะยิ่งเขาใกลกับการเปนโมเดล
แบบ Just Identified นอกจากนี้โมเดลที่มีอิทธิพลระหวางตัวแปรจํานวนมากจะทําใหการแปลความหมาย
ยากลําบากดวย ดังน้ันดัชนีประเภทน้ีจึงเปนดัชนีที่ชวยในการตัดสินใจวาโมเดลที่มีอิทธิพลจํานวนมาก
นั้นจะคุมคากับการเสีย df หรือไม (โมเดลที่เพ่ิมเสนอิทธิพล 1เสน จะทําให df ลดลงไป 1) ดวยเหตุนี้คา
ดัชนีประเภทนี้จึงมักนําไปใชในลักษณะเปรียบเทียบกับคาดัชนีเดียวกันของอีกโมเดลหนึ่ง หรือโมเดล
ทางเลือกเพ่ือพิจารณาวาโมเดลใดจะมีความกลมกลืนในเชิงประหยัดมากกวากัน ดัชนีประเภทนี้ไดแก 
    5.3.1 PGFI (Parsimonious Goodness of Fit Index) เปนดัชนีที่นําเอาดัชนี GFI 
มาปรับเพ่ือใหดัชนีสะทอนถึงความประหยัด นั่นคือ คาดัชนีจะถูกปรับใหมีคาลดนอยลงโดยเทียบกับ
จํานวนเสนอิทธิพล ดัชนีนี้จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ซึ่งถามีคาสูงแสดงใหเห็นวาโมเดลมีความประหยัดสูง
ดวย โดยควรมีคาไมต่ํากวา .90 (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์.  2543: 30- 31; อางอิงจาก James;  et  al.  1989) 
    5.3.2 PNFI (Parsimonious Normed  Fit Index) เปนดัชนีที่นําเอา NFI มาปรับใน
เรื่องของความประหยัดของโมเดลเชนเดียวกับ PGFI  คาดัชนี PNFI จะอยูระหวาง 0 ถึง 1 และยิ่งมีคา
สูงก็ยิ่งแสดงวาโมเดลมีความประหยัดสูงโดยควรมีคาไมต่ํากวา .90 (James;  et  al.  1989. อางอิงจาก 
ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์. 2543: 30- 31) 
   5.4 ดัชนีระบุขนาดของกลุมตัวอยาง (CN) เปนดัชนีระบุความเพียงพอของขนาดกลุม
ตัวอยาง วามีขนาดเพียงพอที่จะยอมรับการเขาไดพอดีของแบบจําลองนั้นหรือไม (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ; และคนอื่นๆ.  2549:  216)  
 จากขอ 5.1 ถึง 5.4 สามารถสรุปคาสถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลตาม
ภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษไดดังตาราง 8 
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ตาราง 8 สถิตทิี่ใชตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกบัขอมูลเชิงประจักษ     
      และเกณฑที่ใชพิจารณา 
 

ดัชนีวัดความกลมกลืน สถิติทีใ่ชตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล เกณฑการพิจารณา
ดัชนีวัดความกลมกลืน
สัมบูรณ 

- 2χ  (Chi-Square)
- Relative Chi-Square Ratio 
- GFI (Goodness of Fit Index)   
- AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 
- SRMR (Standardized Root Mean Squared 
Residual) 
- RMSEA (Root Mean Squared Error of 
Approximation) 

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
<3.00 
<3.00 
>.90 
>.90 
<.05 
<.05 

ดัชนีวัดความกลมกลืน
เชิงเปรียบเทยีบ 

- NFI  (Normed Fit Index)  
- IFI  (Incremental Fit Index)   
- CFI (Comparative Fit Index)   

≥ .90 
≥ .90 
≥ .90 

ดัชนีวัดความกลมกลืน
เชิงประหยัด 

- PGFI (Parsimonious Goodness of Fit Index)
- PNFI  (Parsimonious Normed  Fit Index)   

≥ .90 
≥ .90 

ดัชนีระบุขนาดของ 
กลุมตัวอยาง - CN 

 
≥ 200 

    
 สถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษดัง
แสดงในตาราง 5  นั้นพิจารณาโมเดลตามภาวะสันนิษฐานที่ไดตั้งไว หากคาสถิติที่คํานวณไดไมเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดก็จะตองทําการปรับโมเดลใหม  โดยอาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎีและคาดัชนีปรับแตง
โมเดล (Model Modification Indices)  ซึ่งเปนคาสถิติของพารามิเตอรแตละตัวมีคาเทากับคาไค-สแควร
ที่ลดลงเมื่อกําหนดใหพารามิเตอรตัวนั้นเปนพารามิเตอรอิสระหรือมีการผอนคลายขอกําหนดเงื่อนไข
บังคับของพารามิเตอรนั้น ขอมูลที่ไดนั้นนําไปใชในการปรับโมเดลจนไดโมเดลท่ีมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และไดคาสถิติตามเกณฑที่กําหนดไว 
  7. นําเสนอคาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
ความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เขต 5 
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5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  1. สถิติที่ใชในการกําหนดกลุมตัวอยาง เพ่ือใชในการประมาณคาเฉลี่ยของประชากร  
โดยใชสูตรการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% 
(มยุรี ศรีชัย.  2538: 105)  

∑

∑
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    เม่ือ n       แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
      N       แทน     จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
      K       แทน    จํานวนชั้นที่สมาชิกของประชากรทั้งหมดถูกแบง 
      2

gS     แทน    คาความแปรปรวนแตละชัน้ 
      e        แทน    ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา 
      gN     แทน    จํานวนของนักเรียนในแตละชั้น 

      W g     แทน    
Ν

Ν g  

  
  2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   2.1 วิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยใชวิธีหาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 179) 

 

N
R

IOC ∑=  

   
    เม่ือ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
      ∑R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
       N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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   2.2 วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยใชวธิีการหาคาสหสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยใชสตูรสหสมัพันธแบบเพยีรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 165-166) 

 

( )( )
( ) ( )

XY 2 22 2

N XY- X Y
r =

N X - X N Y - Y⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

 

 
    เม่ือ XYr  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
      N แทน จํานวนคนในกลุม 
      X แทน  คะแนนของขอคําถาม 
      Y แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืนๆ ที่เหลือทุกขอ 
 
   2.4 วิเคราะหหาคาความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 220) 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
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−
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2
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   เม่ือ  α  แทน คาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัด 
     K  แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
     2

iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนขอที่ i  
     2

tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
     ∑  แทน ผลรวมทั้งหมด 

  
  3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   3.1 หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน คาความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย คาความเบ และคาความโดง 
   3.2 คาสหสมัพันธอยางงาย โดยใชสตูรสมัประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) (ชศูรี วงศรัตนะ.  2546: 314) 
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( )( )
( ) ( )

XY 2 22 2

N XY- X Y
r =

N X - X N Y - Y⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

 

 
    เม่ือ  XYr   แทน สหสัมพันธระหวางคะแนนตัวแปร X  กับตัวแปร  
      ΣΧ   แทน ผลรวมของคะแนน X 
      ΣΥ   แทน   ผลรวมของคะแนน Y 
      2ΣΧ  แทน   ผลรวมของคะแนน X  แตละตัวยกกําลังสอง 
      2ΣΥ  แทน   ผลรวมของคะแนน Y  แตละตัวยกกําลังสอง 
      ΣΧΥ  แทน   ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนน X  กับ  Y  ทุกคู 
      N  แทน จํานวนคนในกลุม 
 
   3.3 ทดสอบความมีนัยสําคญัของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ.  2546: 
317; อางอิงจาก Welkowits. 1971: 158) 

 

2r1
2Νrt

−
−

=      ;  df = N-2 

 
    เม่ือ t แทน คาจากการแจกแจงแบบปกต ิ
      r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
      N แทน จํานวนสมาชกิในกลุมตวัอยาง 
    
   3.4 สถิติที่ใชในการประมาณคาพารามิเตอร โดยใชวิธคีวามนาจะเปนสูงสุด (Maximum 
Likelihood Estimate = ML) (นงลกัษณ วริัชชัย.  2542: 56) 
 

( ) kSLogSΣtrΣLogF 1 +−+= −  
 

    เม่ือ F แทน ฟงกชันความกลมกลืน 
      S แทน เมทริกซความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวม 
        ของกลุมตัวอยาง 
      Σ  แทน เมทริกซความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวม 
        ที่ไดจากการประมาณคาพารามิเตอร 
      K แทน จํานวนตวัแปรที่สังเกตไดทัง้หมดในโมเดล LISREL 
      tr แทน ผลรวมสมาชกิในแนวทแยงของเมทริกซ 
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   3.5 การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล แลวพิจารณาคาดัชนีความ
กลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีดัชนีความกลมกลืนที่ใชในการวิเคราะหดังนี้ 
    3.5.1 ดัชนีความกลมกลืนสมับูรณ (Absolute Fit Index) 
     3.5.1.1 คาไค – สแควร (Chi-square) ที่ใชทดสอบสมมตฐิานทางสถติทิี่วา
ฟงกชันความกลมกลืนมีคาเปน 0 โดยมีสตูรในการคํานวณดังนี้ (นงลกัษณ วิรัชชัย.  2542: 56) 
 
 

( ) ( )⎡ ⎤χ = θ⎣ ⎦∑2 n-1 F s,   ;  ( )( )= + −
1d k k 1 t
2

 

 
     เม่ือ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
       d แทน     องศาอิสระ 
       k แทน     จํานวนตวัแปรสังเกตได 
     ( )⎡ ⎤θ⎣ ⎦∑F s,   แทน     คาต่ําสุดของฟงกชันความกลมกลืนของ 

        โมเดลจากพารามิเตอร  θ  
     3.5.1.2 คาดัชนีอัตราสวนไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square Ratio)มี
สูตรคํานวณดังนี้ (เสรี ชัดแชม; และ สุชาดา กรเพชรปาณี.  2546: 10) 

 

     คาดัชนีอัตราสวนไค-สแควรสัมพัทธ  = 
df
χ 2

 

 
     เม่ือ   df แทน องศาอิสระ 
         2χ  แทน คาไค-สแควร 
     3.5.1.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน GFI (นงลักษณ วิรัชชัย.  2542:  56)  

[ ] [ ]{ }∑∑−= (0)S,F / (θθS,F1GFI  
 

     เม่ือ   GFI แทน คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
       [ ]∑ (θθS,F  แทน   คาต่ําสุดของฟงกชันความกลมกลืนของ 
           โมเดลจากพารามิเตอร  θ  
                    [ ]∑ (0)S,F  แทน   คา F ของโมเดลที่ไมมีพารามิเตอรในโมเดล 
 
     3.5.1.4 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนทีป่รับแก (Adjusted Goodness of Fit 
Index: AGFI) เม่ือนําดัชนี GFI มาปรับแกแลวควรจะมคีาตั้งแต .90 ขึ้นไป เชนเดยีวกับคาดัชนี GFI
โดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ ซึ่งรวมทั้งจํานวนตวัแปร และขนาดของกลุมตัวอยางจะไดคาดัชนี 
AGFI ดังสูตรตอไปน้ี (นงลกัษณ วิรัชชยั.  2542:  56) 



96 
 

 
[ ] GFI)(11)k(1/2d)(k)(1AGFI −+−=  

 
     เม่ือ   AGFI แทน คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 
         GFI แทน คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
         d แทน องศาอิสระ  
         k  แทน จํานวนตวัแปรสังเกตได 
     3.5.1.5 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean 
Squared Error of Approximation: RMSEA) คาดัชนี RMSEA ควรจะมีคาต่ํากวา .05 แสดงวาโมเดล
ตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ มีสูตรคํานวณดังนี้ (นงลักษณ วิรัชชัย.  2542:  
56) 

t

t

df
FRMSEA =  

 
     เม่ือ    tF  แทน คาต่ําสุดของฟงกชันความกลมกลืนของ 
           โมเดลจากพารามิเตอร θ  
         tdf  แทน องศาอิสระของโมเดลตามภาวะสันนษิฐาน 
 
    3.5.2 ดัชนีวัดความกลมกลนืเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
     3.5.2.1 ดัชนี NFI (Normed Fit Index) เปนดัชนีที่มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ยิ่งมี
คาเขาใกล 1 โมเดลที่ทดสอบนั้นก็ยิ่งมีความกลมกลืนกับขอมูลโดยคา NFI ควรมีคาไมต่ํากวา .90            
(ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์.  2543: 30; อางอิงจาก Bentler; & Bonett.  1980) 
 

NFI  = 2
null

2
model

2
null

χ
χχ −  

    
     เม่ือ  2

nullχ  แทน คาสถิติไค-สแควรของโมเดลวาง 
        2

modelχ  แทน คาสถติิไค-สแควรของโมเดลตามภาวะสนันิษฐาน 
 
     3.5.2.2 ดัชนี IFI (Incremental Fit Index) เปนดัชนีที่นาํเอาดัชนี NFI มา
ปรับแกดวยการนําเอาคา df  มาปรับแกเฉพาะตรงสวนตัวหารของ NFI โดยยิ่งเขาใกล 1 มาก  โมเดลก็
ยิ่งกลมกลืน โดยคา IFI  ควรมีคาไมต่ํากวา .90  (ฉัตรศริิ ปยะพิมลสทิธิ์.  2543: 30 - 31; อางอิงจาก 
Bollen.  1989) 
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IFI  =
model

2
null

2
model

2
null

dfχ
χχ

−
−  

 
     เม่ือ  2

nullχ  แทน คาสถิติไค-สแควรของโมเดลวาง 
        2

modelχ  แทน คาสถิติไค-สแควรของโมเดลตามภาวะสันนษิฐาน 
        modeldf  แทน องศาอิสระของโมเดลตามภาวะสันนษิฐาน 
 
     3.5.2.3 ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: 
CFI) จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 และดัชนี CFI ที่มีคามากกวา 0.95 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ (ฉัตรศิร ิปยะพิมลสิทธิ์.  2543: 30 - 31; อางอิงจาก Bentler.  1990) 
 

CFI  = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−
null

2
null

model
2
model

dfχ
dfχ1  

 
     เม่ือ  2

nullχ  แทน คาสถิติไค-สแควรของโมเดลวาง 
        2

modelχ  แทน คาสถิติไค-สแควรของโมเดลตามภาวะสันนษิฐาน 
       modeldf  แทน องศาอิสระของโมเดลตามภาวะสันนษิฐาน 
       nulldf  แทน องศาอิสระของโมเดลวาง 
 
    3.5.3 ดัชนีวัดความกลมกลนืเชิงประหยัด (Parsimonious Fit Index) 
     3.5.3.1 PGFI (Parsimonious Goodness of Fit Index) เปนดัชนีทีน่ําเอาดัชนี 
GFI มาปรับเพ่ือใหดัชนีสะทอนถึงความประหยัด คือ คาดัชนีจะถูกปรับใหมีคาลดนอยลง โดยเทียบกบั
จํานวนเสนอิทธิพล ดัชนีนีจ้ะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ซึ่งถามีคาสูงแสดงใหเห็นวาโมเดลมีความประหยัด
สูงดวย โดยควรมีคาไมต่ํากวา .90 (ฉัตรศริิ ปยะพิมลสิทธิ์.  2543: 30- 31; อางอิงจาก James;  et  al.  
1989) 

PGFI = ( ) ×
⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
2

1kk
dfmodel GFI 

 
     เม่ือ  GFI แทน Goodness of Fit Index   
        modeldf  แทน องศาอิสระของโมเดลตามภาวะสันนษิฐาน 
        k  แทน จํานวนตวัแปรสังเกตได 
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     3.5.3.2  PNFI  (Parsimonious Normed  Fit Index)  เปนดัชนีที่นําเอา NFI 
มาปรับในเรื่องของความประหยัดของโมเดลเชนเดียวกบั PGFI  คาดัชนี PNFI  จะอยูระหวาง 0 ถึง 1  
และยิ่งมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาโมเดลมีความประหยัดสูงโดยควรมีคาไมต่ํากวา .90 (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์.  
2543: 30- 31; อางอิงจาก James;  et  al.  1989) 
 

PNFI = ×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

null

model

df
df NFI 

 
     เม่ือ  NFI แทน Normed  Fit Index 
       modeldf  แทน องศาอิสระของโมเดลตามภาวะสันนษิฐาน 
        nulldf  แทน องศาอิสระของโมเดลวาง 
 
 ในการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ถาพบวาโมเดลยังไม
มีความสอดคลอง ใหดําเนินการปรับโมเดลจนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จึงแปลผลวา
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม อิทธิพลรวม และคาดัชนีความกลมกลืนที่ใชตรวจสอบความสอดคลอง
ของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 ครั้งน้ี 
ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชในการแปลผล ดังนี้ 
 Χ    แทน คาเฉลี่ย 
 S.D.  แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 C.V.  แทน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย 
 K   แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
 SK   แทน ความเบ 
 KU   แทน ความโดง 
 TE   แทน ขนาดอิทธิพลรวม 
 IE   แทน ขนาดอิทธิพลทางออม 
 DE   แทน ขนาดอิทธิพลทางตรง 
 2χ    แทน คาสถิติไค-สแควร 
 df   แทน องศาอิสระ 
 2R   แทน สัมประสิทธิ์การทํานาย 
 GFI  แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
 AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก 
 RMSEA แทน ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 
 SRMR  แทน ดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ 
 CN   แทน ดัชนีระบุขนาดของกลุมตัวอยาง 
 NFI  แทน Normed Fit Index 
 IFI   แทน Incremental Fit Index 
 CFI  แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ 
 PGFI  แทน Parsimonious Goodness of Fit Index 
 PNFI  แทน Parsimonious Normed  Fit Index 
 CON  แทน ความสามารถในการสรางองคความรู 
 SDI  แทน การกํากับตนเองในการเรียน 
 SELF  แทน การรับรูความสามารถของตนเอง 
 EN   แทน บรรยากาศในชั้นเรียน 
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 CHILD  แทน การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 X1 แทน สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

 X2 แทน พฤติกรรมของครูผูสอน 

 X3 แทน ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 

 X4 แทน ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

 X5 แทน กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู 

 X6 แทน ความรับผิดชอบตอตนเอง 

 X7 แทน กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

 X8 แทน กระบวนการคิดวิเคราะห 

 X9 แทน ความมีวินัยและเอาใจใสในการเรียน 

 X10 แทน การตัดสินการกระทําของตนเอง 

 X11 แทน การสังเกตและเปรียบเทียบพฤติกรรมของตนเอง 

 X12 แทน ปฏิกิริยาตอบสนองตอตนเอง 

 X13 แทน ความเชื่อในตนเอง 

 X14 แทน การเรียนใหบรรลุเปาหมาย 
 Y1 แทน การเรียนรูดวยตนเอง 

 Y2 แทน การเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 ผูวิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การเตรียมขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
  1.1 ผลการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของขอมูล 
  1.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรแฝงทั้งฉบับ 
  1.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอ
ความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 
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ตอนที่ 1 การเตรียมขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
 1. ผลการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของขอมูล 
  เน่ืองจากการวิเคราะหสถิติ Path Analysis มีขอตกลงเบื้องตนวาการแจกแจงของตัวแปร 
โดยเฉพาะตัวแปรตามควรมีการแจกแจงเปนโคงปกติ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงดําเนินการตรวจสอบโดย
วิเคราะหสถิติพ้ืนฐานไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย และ
ตรวจสอบการแจกแจงของขอมูลจากคาความเบ  ซึ่งควรมีคาไมเกิน ± .50  ความโดงควรมีคาไม
เกิน 3 และพิจารณาคา p value ของสถิติทดสอบ 2χ   ซึ่งตองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงจะบงชี้วา
ตัวแปรมีการแจกแจงเปนโคงปกติ ในการวิเคราะหโมเดลสมการ จะตองมีการตรวจสอบการแจก
แจงของตัวแปร โดยการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวแปร ซึ่งประกอบดวย การตรวจสอบ
การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรเดียว และการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของหลายตัวแปร 
ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกใชวิธีการประมาณดวยวิธี Generalized Least Square (GLS) ใน
การประมาณคาขอมูล เน่ืองจากการประมาณคาโดยวิธีนี้ใหความคาดเคลื่อนในการประมาณคาได
นอยที่สุดสําหรับขอมูลซ่ึงมีการแจกแจงของหลายตัวแปรไมเปนการแจกแจงแบบปกติกับกลุม
ตัวอยางที่มีจํานวนมากได (สุภมาส อังศุโชติ. 2551:6) แทนวิธีการประมาณคาแบบความเปนไปได
สูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชกันโดยทั่วไปกับขอมูลที่มีการแจกแจงแบบ
ปกติของตัวแปรเดียวและการแจกแจงแบบปกติของหลายตัวแปร แตถาขอมูลไมเปนไปตาม
ขอตกลงดังกลาว วิธีการประมาณคาแบบความเปนไปไดสูงสุดจะใหคาความคลาดเคลื่อนในการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลสูง โดยคาไค-สแควรที่คํานวณไดจะต่ํากวาความเปนจริง  
  ผลการตรวจสอบการแจกแจงเปนโคงปกติของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 16 ตัวแปร พบวาตัว
แปรสังเกตไดจํานวน 2 ตัว ไดแก พฤติกรรมของครูผูสอน (X2) และปฏิกิริยาตอบสนองตอตนเอง 
(X12) ไมมีการแจกแจงเปนโคงปกติ เน่ืองจากคาไค-สแควรของการทดสอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวแปรสังเกตไดและการแจกแจงแบบปกติ
ของหลายตัวแปรแสดงไดดังตาราง 9 
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ตาราง 9 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง และคาสถิติไค-สแควร 
     ทดสอบการแจกแจงการเปนโคงปกติรายตัวแปร (n = 780 คน) 
 

 
ตัวแปร
แฝง 

 

Χ  

 
S.D. ตัวแปร

สังเกตได 
Χ  S.D. C.V. SK 

 

 
KU 

 
P Value 

 
 

CON 
 

72.01 
 

13.34 
Y1 

Y2 

39.35
32.65

7.59
6.55 

0.19
0.20 

-0.191 
-0.222 

-0.465 
-0.496 

0.881
0.863 

 
SDI 

 
54.36 

 
10.27 

X1 

X2 

X3 

X4 

17.22
7.86 
18.26
11.00

4.13
1.68 
3.91 
2.42 

0.24
0.21 
0.21 
0.22 

-0.242
-2.389 
-0.284 
-0.828 

-0.770 
-3.670 
-1.028 
-1.713 

0.722
0.000 
0.566 
0.164 

SELF 73.25 13.82 X5 

X6 

36.10
37.10

7.28
7.04 

0.20
0.18 

-0.225
-0.146 

-0.770 
-0.451 

0.725
0.894 

 
ตัวแปร
แฝง 

 

Χ  

 
S.D. ตัวแปร

สังเกตได 
Χ  S.D. C.V. SK 

 

 
KU 

 
P Value 

 
 

EN 
 

75.56 
 

12.76 
X7 

X8 

X9 

18.43
27.63
17.59

4.05
5.12 
3.58 

0.22
0.18 
0.20 

-0.449
-0.680 
-0.179 

-0.955 
-1.210 
-0.944 

0.573
0.382 
0.630 

 
 

CHIL 

 
 

74.39 

 
 

12.51 

X10 

X11 

X12 

X13 

X14 

18.68
7.40 
3.69 
25.11
19.46

3.40
1.60 
0.98 
4.86 
3.64 

0.18
0.21 
0.26 
0.19 
0.18 

-0.279
-0.994 
-2.413 
-0.148 
-0.119 

-0.549 
-1.564 
-4.006 
-0.425 
-2.054 

0.827
0.189 
0.000 
0.904 
0.065 

 
 1.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝงทั้งฉบับ 
  ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรแฝงทั้งฉบับจะทําใหทราบวาแตละปจจัย
สงผลตอความสามารถในการสรางองคความรูอยูในระดับใด  โดยผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 10 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรแฝงทั้งฉบับ 
 

ตัวแปรแฝง K X S.D. C.V. แปลความหมาย

CON 
SDI 

SELF 
EN 

CHILD 

20 
15 
20 
20 
20 

72.01
54.36 
73.25 
75.56 
74.39 

 

13.347
10.274 
13.829 
12.761 
12.511 

 

.18

.18 

.19 

.16 

.17 
 

คอนขางสูง
ปานกลาง 
คอนขางสูง 
คอนขางสูง 
คอนขางสูง 

 
 จากตาราง 6 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การมัธยมศึกษาลพบุรี เขต 5 มีความสามารถในการสรางองคความรูอยูในระดับคอนขางสูง 
( X = 72.01) นักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนเองอยูในระดับคอนขางสูง ( X = 73.25) ใน
ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนคอนขางดี
( X =75.56) และมีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับคอนขางสูง 
( X =74.39) สวนการกํากับตนเองในการเรียน นักเรียนมีการกํากับตนเองอยูในระดับปานกลาง 
( X =54.36) 
 1.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชในงานวิจัย 
  การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา ทั้งนี้เพ่ือยืนยันวาตัวแปรที่ศึกษามีองคประกอบ
รวมกันหรือไม โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 
moment correlation) พบวา องคประกอบของตัวแปรสาเหตุทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสามารถในการสรางองคความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกันอยู
ในระดับต่ํา (r<.300) ถึงสูง (.700<r<.900)  ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .388 - .791 
โดยการกํากับตนเองในการเรียน (SDI) มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการสรางองค
ความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 
.470 - .724  ซึ่งถือวามีความสัมพันธกันในระดับสูง (.700<r<.900)  การรับรูความสามารถของ
ตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการสรางองคความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .706 - .791 ซึ่งถือวามีความสัมพันธกันใน
ระดับสูง (.700<r<.900)  บรรยากาศในชั้นเรียน (EN) มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถใน
การสรางองคความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยู
ระหวาง .388 – .533  ซึ่งถือวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (r<.300) การจัดการเรียนการสอน
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โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ(CHILD) มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการสรางองคความรู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .400 – .658  ซึ่ง
ถือวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (.300<r<.700) รายละเอียดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แสดงดังตาราง 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 

     
     
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 Y1 Y2 

X1 1.00 .442** .668** .583** .768** .723** .628** .435** .498** .381** .360** .432** .504** .404** .695** .724** 

X2 
 1.00 .627** .519** .595** .688** .541** .524** .373** .368** .423** .308** .355** .496** .470** .525** 

X3   1.00 .629** .689** .740** .584** .494** .416** .381** .431** .293** .460** .491** .591** .618** 

X4    1.00 .665** .659** .568** .552** .479** .471** .416** .321** .503** .615** .596** .637** 

X5     1.00 .829** .613** .554** .530** .509** .474** .440** .621** .597** .764** .791** 

X6     1.00 .650** .606** .545** .482** .467** .407** .558** .546** .706** .744** 

X7     1.00 .665** .625** .396** .492** .360** .456** .512** .533** .530** 

X8     1.00 .656** .488** .506** .285** .442** .629** .510** .388** 

X9     1.00 .506** .450** .375** .495** .479** .487** .416** 

X10     1.00 .567** .502** .774** .646** .557** .442** 

X11     1.00 .434** .596** .692** .506** .400** 

X12     1.00 .520** .395** .439** .451** 

X13     1.00 .678** .647** .549** 

X14     1.00 .658** .549** 

Y1     1.00 .762** 

Y2          1.00 

ตาราง 11 เมทริกซคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบของตัวแปรสาเหตุกับองคประกอบของความสามารถในการสรางองคความรู
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสามารถ
ในการสรางองคความรู  
 การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการ
สรางองคความรู เปนการทดสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิง
ประจักษวามีความสอดคลองกลมกลืนกันหรือไม โดยพิจารณาจากคาสถิติไค-สแควร ( 2χ ),       
คาอัตราสวนไค-สแควรตอองศาอิสระ ( 2χ /df), GFI, AGFI, SRMR, RMSEA, NFI, IFI, CFI, PGFI, 
PNFI และ CN โดยมีลําดับการนําเสนอดังนี้ 
 
 2.1 การตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ 
   2.1.1 การตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ 
   ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามภาวะ
สันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษกอนการปรับรูปแบบ ดําเนินการเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
โมเดลที่สรางขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลแสดงดังตาราง 12 
 
ตาราง 12 คาสถิติความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูล 
     เชิงประจักษกอนและหลังการปรับโมเดล 
 

 
ประเภทดัชนี ดัชนี เกณฑ 

คาสถิต ิ
กอนการปรับ หลังการปรับ

ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ 2χ /df
p value of 2χ  

GFI 
AGFI 
SRMR 
RMSEA 

<3.00
>.05 
>.90 
>.90 
<.05 
<.05 

1,401.91/98=14.305 
0.000 
0.820 
0.752 
0.053 
0.131 

69.34/35=1.981
0.000 
0.990 
0.960 
0.015 
0.035 

ดั ช นี วั ด ค ว ามกลมกลื น เ ชิ ง
เปรียบเทียบ 

NFI
IFI 
CFI 

≥ .90
≥ .90 
≥ .90 

0.950
0.963 
0.961 

1.000
1.000 
1.000 

ดั ช นี วั ด ค ว ามกลมกลื น เ ชิ ง
ประหยัด 

PGFI
PNFI 

≥ .90
≥ .90 

0.590
0.782 

0.250
0.290 

ดัชนีระบุขนาดของกลุมตัวอยาง CN ≥ 200 80.625
 

630.570
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 จากตาราง 12  การทดสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย    
ที่สงผลตอความสามารถในการสรางองคความรูตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษกอนการ
ปรับโมเดลพบวา คาสถิติไค-สแควร ( 2χ ) มีคาเทากับ 1,401.91 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(p value of 2χ = .000) ผูวิจัยไดพิจารณาอัตราสวนระหวางอัตราสวนไค-สแควรตอองศาอิสระ  
( 2χ /df) รวมดวย เนื่องจากคาไค-สแควรมีความแปรผันไปตามขนาดของกลุมตัวอยาง  ถาขนาดของ        
กลุมตัวอยาง มีขนาดใหญคาไค-สแควรมีแนวโนมที่จะมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาคาไค-สแควร         
ตอองศาอิสระเทากับ 14.305  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว (<3.00) นอกจากนี้เม่ือพิจารณาดัชนีวัด
ความกลมกลืน พบวา ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ ไดแก GFI มีคาเทากับ .820  AGFI  มีคา
เทากับ .752 ซึ่งไมผานเกณฑที่กําหนดไว (>.90)  SRMR มีคาเทากับ .503  และ RMSEA มีคา
เทากับ .131  ซึ่งไมผานเกณฑที่กําหนดไว (<.05) เม่ือพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนเชิง
เปรียบเทียบพบวา NFI มีคาเทากับ .950  IFI มีคาเทากับ .963 และ CFI มีคาเทากับ .961 ซึ่งผาน
เกณฑที่กําหนดไว (>.90) เม่ือพิจารณาดัชนี วัดความกลมกลืนเชิงประหยัดพบวา PGFI มีคาเทากับ 
.590  และ PNFI มีคาเทากับ .782  ซึ่งไมผานเกณฑที่กําหนดไว (≥ .90) และเม่ือพิจารณาดัชนีระบุ
ขนาดของกลุมตัวอยาง (CN) พบวามีคาเทากับ 80.625  ซึ่งไมผานเกณฑที่กําหนดไว (≥ 200) เม่ือ
พิจารณาโดยรวมพบวา โมเดลไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยไดทําการปรับโมเดลใหมี
ความสอดคลองกลมกลืนกันมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากคาเสนอแนะที่โปรแกรมแนะนําหรือดัชนี
ปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) รวมกับคาการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรที่คาดหวัง
มาตรฐาน (Standardized Expected Parameter Change: SEPC) จนไดโมเดลที่มีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตอไป  
 หลังการปรับโมเดล พบวาคาสถิติไค-สแควร ( 2χ )  มีคาเทากับ 69.34  ซึ่งมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (p value of 2χ  = .000)  ผูวิจัยไดพิจารณาอัตราสวนระหวางอัตราสวนไค-
สแควรตอองศาอิสระ ( 2χ /df)  รวมดวย เน่ืองจากคาไค-สแควร มีความแปรผันไปตามขนาดของ
กลุมตัวอยาง ถาขนาดของกลุมตัวอยางมีขนาดใหญคาไค-สแควรมีแนวโนมที่จะมีนัยสําคัญทางสถิติ 
พบวาคาไค-สแควรตอองศาอิสระเทากับ 1.981  ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว (<3.00) นอกจากนี้ 
เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืน พบวา ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ ไดแก GFI มีคาเทากับ 
.99จ  AGFI มีคาเทากับ .960 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว (>.90) SRMR มีคาเทากับ .015  และ 
RMSEA มีคาเทากับ .035  ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว (<.05) 
 เม่ือพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบพบวา NFI มีคาเทากับ 1.000  IFI มีคา
เทากับ 1.000 และ CFI มีคาเทากับ 1.000  ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว (>.90) เม่ือพิจารณาดัชนีวัด
ความกลมกลืน เชิงประหยัดพบวา PGFI มีคาเทากับ .250  และ PNFI มีคาเทากับ .290  ซึ่งไมผาน
เกณฑที่กําหนดไว (≥ .90) และเม่ือพิจารณาดัชนีระบุขนาดของกลุมตัวอยาง(CN) พบวามีคาเทากับ 
630.570 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว (≥ 200)  ซึ่งเม่ือพิจารณาโดยรวมพบวา รูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพประกอบ 10 และ 11 
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ภาพประกอบ 8 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถ 
 ในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 การมัธยมศึกษาลพบุรี เขต 5 กอนปรับโมเดล 
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ภาพประกอบ 9 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถ 
 ในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 การมัธยมศึกษาลพบุรี เขต 5 หลังปรับโมเดล 
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  3.1.2 การวิเคราะหอิทธิพลรวม อิทธพิลทางตรง และอิทธิพลทางออม 
   การพิจารณาเฉพาะอิทธิพลทางตรงระหวางแตละตัวแปรแฝงนั้น ซึ่งตัวแปรตางๆ 
สามารถสงอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอกัน เพ่ือความชัดเจนในการสรุปอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุตอตัวแปรผล  ผูวิจัยจึงไดนําเสนอผลของอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุตอตัวแปรผลออกเปน 3 สวน 
ไดแก อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ดังตาราง 13 
 
ตาราง 13 อิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effects: IE)  
  และอิทธิพลรวม (Total effects: TE) และคาสัมประสิทธิ์กําหนด (Coefficient of determination:  
 R2) ของความสัมพันธเชิงเสนของปจจัยสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการสรางองค 
 ความรูของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 หลังการปรับโมเดล 
 

ตัวแปร R2 อิทธิพล ตัวแปรเชิงสาเหต ุ
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** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
  จากตาราง 13  เม่ือพิจารณาความสามารถในการสรางองคความรู (CON) เปนตัวแปร
ตาม ในสมการโครงสรางที่ 1 พบวาไดรับอิทธิพลรวมจากตัวแปรแฝงการจัดการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (CHILD) มากที่สุด โดยมีคาสัมประสิทธอิทธิพลเทากับ .57 รองลงมาไดแก 
การรับรูความสามารถของตนเองในการเรียน (SELF) และการกํากับตนเองในการเรียน (SDI) 
ตามลําดับ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .41 และ .18 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกคา อีกทั้งไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ (CHILD) มากที่สุด รองลงมาไดแก การรับรูความสามารถของตนเอง (SELF) และการกํากับ
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ตนเองในการเรียน (SDI) โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .57 .37 และ .18 ตามลําดับ ซึ่งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา นอกจากนี้ตัวแปรแฝงความสามารถในการสรางองคความรู 
ไดรับอิทธิพลทางออมจากการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน (EN) และการรับรูความสามารถของ
ตนเอง (SELF) โดยผานทางตัวแปรแฝงการกํากับตนเองในการเรียน ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ.43 และ .41 ตามลําดับ และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรสาเหตุอธิบายความ
แปรปรวนความสามารถในการสรางองคความรู  ไดรอยละ 71 
 เม่ือพิจารณาการกํากับตนเองในการเรียน (SDI) เปนตัวแปรตามในสมการโครงสรางที่ 2 
พบวาไดรับอิทธิพลรวมจากบรรยากาศในชั้นเรียน (EN) มากที่สุด รองลงมาไดแก การรับรู
ความสามารถของตนเอง (SELF) โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .83 และ .41 ตามลําดับ ซึ่งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และไดรับอิทธิพลทางออมจากบรรยากาศในชั้นเรียน โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .38 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรสาเหตุอธิบายความ
แปรปรวนของการกํากับตนเองในการเรียนไดรอยละ 71 
 เม่ือพิจารณาการรับรูความสามารถของตนเอง (SELF) เปนตัวแปรตามในสมการ
โครงสรางที่ 3 พบวาไดรับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงบรรยากาศในชั้นเรียน 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .93 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา โดยตัวแปรสาเหตุ
อธิบายความแปรปรวนของการรับรูความสามารถของตนเอง (SELF) ไดรอยละ 89 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการคนควา 
 การศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรปจจัยดานการกับกําตนเองในการเรียน การรับรู
ความสามารถของตนเอง บรรยากาศในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญที่สงผลตอความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 มีจุดมุงหมายของการวิจัยดังน้ี 1) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรสาเหตุ ไดแก การกํากับตนเองในการเรียน การรับรู
ความสามารถของตนเอง บรรยากาศในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญกับความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียน 2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของ
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ 3) เพ่ือศึกษาปจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง และอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการสรางองคความรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 
จํานวน 780 คน  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบสองตอน (Two-stage Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีจํานวน 5 ฉบับ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating Scale) โดยมีรายละเอียดและคุณภาพของเครื่องมือดังน้ี ฉบับที่ 1 แบบสอบถามวัด
ความสามารถในการสรางองคความรู จํานวน 20 ขอ มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .934 ฉบับที่ 2 
แบบสอบถามวัดการกํากับตนเองในการเรียน จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .914 
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเอง จํานวน 20 ขอ มีคาความเชื่อมั่น ทั้ง
ฉบับเทากับ .850 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามวัดบรรยากาศในชั้นเรียน จํานวน 20 ขอ มีคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .846  ฉบับที่ 5  แบบสอบถามวัดการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  จํานวน 20 ขอ  มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .941  
 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ ไปเก็บรวบรวมกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 780 ฉบับ จากนั้นพิจารณาความสมบูรณและความตั้งใจตอบแบบสอบถาม
ไวจํานวน 771 ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.85 ของแบบสอบถามทั้งหมด จากนั้นนําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาสัมประสิทธิ์การกระจาย คาความเบ ความโดง และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ ตัวแปรโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งพบวา คาเฉลี่ยของความสามารถในการสรางองคความรู การกํากับตนเอง
ในการเรียน การรับรูความสามารถของตนเอง บรรยากาศในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญทั้งฉบับอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 72.01, 
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54.36, 73.25, 75.56 และ 74.39 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาการกระจายของขอมูลจากคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์การกระจายพบวามีการกระจายของขอมูล สวนผลการวิเคราะห
คาความเบ  และความโดงหลังการปรับคะแนนเปนคะแนนมาตรฐานแลวพบวา การแจกแจงของ
ขอมูลสวนใหญมีการแจกแจงเปนโคงปกติ  หลังจากนั้นทําการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการสรางองคความรูตามภาวะ
สันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยวิธการวิเคราะหเสนทาง โดยพิจารณาคาสถิติ และดัชนีวัด
ความกลมกลืน ไดแก ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ ไดแก 2χ , คาอัตราสวนไค-สแควรตอองศา
อิสระ ( 2χ /df),  GFI, AGFI, SRMR, RMSEA  ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ ไดแก NFI, 
IFI, CFI  และดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงประหยัด ไดแก PGFI, PNFI 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบสมมตฐิานการวิจัยมี ดังนี้ 
  1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสาเหตุกับความสามารถในการสรางองค
ความรู พบวา การกํากับตนเองในการเรียน การรับรูความสามารถของตนเอง บรรยากาศในชั้นเรียน
และการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถใน
การ สรางองคความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  2. ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่
สงผลตอความสามารถในการสรางองคความรูตามภาวะสันนิษฐานกับขอมูลเชิงประจักษพบวา จาก
การวิเคราะหครั้งแรกรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานกอนการดําเนินการปรับ
รูปแบบไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับใหความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธกัน เพ่ือใหไดขอมูลที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของตัวแปร
ตางๆ ซึ่งมีความสัมพันธกันไดหลังดําเนินการปรับรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุใหม พบวา
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยพบวา คาสถิติและดัชนี
สวนใหญมีคาผานเกณฑที่กําหนดไวดังน้ี 2χ  = 69.340,  p value of 2χ = .000,  2χ /df = 1.981,  
GFI = .990, AGFI = .960,  SRMR = .015,  RMSEA = .035,  NFI = 1.000,  IFI = 1.000,  CFI = 1.000,  
CN = 630.570 
  3. ผลการศึกษาอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถในการสรางองค
ความรูพบวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรสาเหตุตางๆ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของความสามารถในการสรางองคความรูไดรอยละ 71.00 โดยตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลรวมตอ
ความสามารถในการสรางองคความรูมากที่สุด ไดแก การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ รองลงมาไดแก การรับรูความสามารถของตนเอง และการกํากับตนเองในการเรียน โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .57, .41 และ .18 ตามลําดับ ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงตอ
ความสามารถในการสรางองคความรูมากที่สุดไดแก การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยมีคาสัมประสิทธิ์ อิทธิพลเทากับ .57 สวนตัวแปรสาเหตุที่ มีอ ิทธ ิพลทางอ อมตอ
ความสามารถในการสรางองคความรูไดแก การรับรูความสามารถของตนเอง โดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .41  
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อภิปรายผล 
 1.  ผลจากการวิจัยครั้งน้ี พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงสาเหตุกับความสามารถใน
การสรางองคความรู มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
งานวิจัยของปรินดา ตาสี (2551: 80) เกี่ยวกับลักษณะทางจิตและสภาพแวดลอมทางการเรียนที่
เกี่ยวของกับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นปที่ 1 พบวา ตัวแปรปจจัยดาน
บรรยากาศในชั้นเรียนทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน 
เพราะหากมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน จะสงผลใหผูเรียนมีความ
พรอมในการเรียนรู และจะสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ นอกจากนี้กุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2544: 20-22) กลาววาการที่จะกระตุนใหผูเรียนไดคิด ไดมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจจนสามารถเชื่อมโยงความรูไดนั้น สวนหนึ่งจําตองมีหลักการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะนี้ตองบูรณาการ
ความรูและกระตุนการถายโยงความรูที่ไดรับใหสอดคลองกัน และจากงานวิจัยของมอลพาส 
(Malpass. 1994) ไดศึกษารูปแบบโครงสรางของการรับรูความสามารถของตนเอง การตั้งเปาหมาย
ความกังวล การกํากับตนเองในการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร พบวาการ
รับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
หมายความวา ในการเรียนรู หากผูเรียนมีการกํากับตนเองในการเรียน ก็จะทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ สามารถบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหม ตลอดจนสามารถสรางเปน
องคความรูใหมได และนอกจากนี้เชอรวัน (Cervone. 1998) ไดชี้ใหเห็นวาการรับรูความสามารถ
ของตนเองมีลักษณะเปนการเกี่ยวโยงเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติพฤติกรรมให
ประสบความสําเร็จได 
 2. โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และตัวแปร
สาเหตุทั้ง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการสรางองคความรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 ได
รอยละ 71 ที่เหลืออีกรอยละ 29 เปนอิทธิพลของตัวแปรที่ไมถูกเลือกเขามาในโมเดล ถาสามารถนํา
ตัวแปรอ่ืนที่เกี่ยวของเขามาวิเคราะหดวย อาจทําใหโมเดลสามารถอธิบายความสามารถในการสราง
องคความรูไดเพ่ิมขึ้น ซึ่งในความเปนจริงแลวการสรางองคความรูของนักเรียนเกิดจากตัวแปรปจจัย
ตางๆมากมาย ซึ่งผูวิจัยไมสามารถนํามาศึกษาไดอยางครอบคลุมครบถวน แตจากตัวแปรที่ผูวิจัย
เลือกมาศึกษา พบวาการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีอิทธิพลทางตรงตอ
ความสามารถในการสรางองคความรู การกํากับตนเองในการเรียนและการรับรูความสามารถของ
ตนเองในการเรียน มีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการสรางองคความรู ซึ่งสามารถอภิปราย
ไดดังนี้ 
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  2.1 บรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการสรางองคความรู
ผานทางการกํากับตนเองในการเรียน และการรับรูความสามารถของตนเอง กลาวคือ การเรียนการ
สอนภายในหองเรียนที่มีบรรยากาศหรือการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่ดี เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน เอ้ือประโยชนตอการเรียนการสอนสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี มีประสิทธิภาพ 
และสามารถสรางสรรคความรูของตนเองไดอยางดี ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบรรยากาศในชั้นเรียน เปน
ปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห สรางสรรคความรูใหม จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเอ้ือตอการ
เรียนรูของผูเรียนซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ยุคนธร แจมฤทธิ์ (2544: 87) พบวาปจจัยดาน
บรรยากาศการเรียนรูในชั้นเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับการใฝรูใฝเรียน การแสวงหาความรู
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของผูเรียน 
  2.2 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญมีอิทธิพลทางตรงตอ
ความสามารถในการสรางองคความรู กลาวคือ ในการจัดการเรียนการสอน หากเนนใหผูเรียนไดลง
มือทํา มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้งทางรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ ผูเรียนมีโอกาส
แสวงหาความรู ขอมูล แลวนํามาวิเคราะหและสรางความหมาย แกปญหาเปน มีความตระหนัก มี
จิตสํานึก มีความเขาใจในสาระและกระบวนการตางๆ อันจะทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูได 
(สุพล วังสินธุ. 2542) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ณัชวดี จันทรฟอง (2549: 111) พบวา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นได 
  2.3 การกํากับตนเองในการเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการสรางองค
ความรู ทั้งน้ีเน่ืองจาก กระบวนการกํากับตนเอง มีจุดเริ่มตนที่สําคัญคือ บุคคลตองรูวากําลังทําอะไร
อยู เพราะความสําเร็จของบุคคลนั้นเกิดจากการกํากับตนเอง ไดคิดดวยตนเอง อันจะทําใหผูเรียนมี
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูและการทํากิจกรรม รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตอความสําเร็จ  
  2.4 การรับรูความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการสราง
องคความรู และมีอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการสรางองคความรู โดยผานทางการกํากับ
ตนเอง เน่ืองจาก การรับรูความสามารถของตนเอง เปนการวัดความสามารถของตนเองวาจะ
สามารถเรียนรู และทํางานไดในระดับใด ถาหากบุคคลประเมินความสามารถของตนเองไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม จะสงผลตอการเลือกกระทําพฤติกรรม สามารถกํากับตนเองไดดี มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จสูง (Bandura. 1986)  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ขัตติยา น้ํายาทอง (2551: 128) ที่
พบวา หากบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูง จะสามารถเรียนรูและสรางสรรคความรู
ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถมองหาวิธีการและใชความพยายามจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นได  
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 ผลการวิจัย พบวา ตัวแปรสาเหตุที่สงผลทางตรงตอความสามารถในการสรางองคความรู
สูงสุด ไดแก การรับรูความสามารถของตนเอง และการจัดจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ รองลงมา คือ การกํากับตนเองในการเรียน ดังน้ัน ในการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.1 ขอเสนอแนะสําหรับพอแม ผูปกครอง ควรสงเสริม สนับสนุนการเรียนในทุกดาน
ตามความชอบ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่เอ้ือตอการมี
ความสามารถในการสรางองคความรู อาทิเชน การสงเสริมใหผูเรียนมีการรับรูความสามารถของ
ตนเอง มีการกํากับตนเองโดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น หรือใชวิจารณญาณใน
การตัดสินปญหาและแกปญหาโดยอาศัยพ้ืนฐานความคิดของตนเอง นอกจากนี้ผูปกครองควรกลาว
ยกยอง ชมเชยหรือใหรางวัล เม่ือผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและเปนแรงผลักดันใหผูเรียนอยากประสบผลสําเร็จในดานอ่ืนๆมากขึ้นอีกดวย  
  1.2 ขอเสนอแนะสําหรับครู อาจารย ควรมีการสงเสริม อีกทั้งควรพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียนใหเปนการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนรูมากขึ้น สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ มีสวนรวมในการคิดกิจกรรม
การเรียนการสอน ตลอดจนสามารถบูรณาการความรูของตนเองได โดยมีครูผูสอนเปนผูกระตุนให
เกิดการเรียนรู ตลอดจนมีการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน ทําใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดในชีวิตจริง อันจะสงผลใหผูเรียนเกิดการคิดบูรณาการความรูและประสบผลสําเร็จในการ
เรียนในที่สุด 
 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ตัวแปรที่ผูวิจัยนํามาศึกษาครั้งน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถ
ในการสรางองคความรูไดรอยละ 71 ที่เหลือเปนตัวแปรอ่ืนที่ไมไดนํามาศึกษาในโมเดลการวิจัยครั้ง
นี้ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเสนอใหมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ โดยอาศัยทฤษฎีการสรางองคความรูและ
งานวิจัยตาง ๆที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปรในโมเดลการวิจัย เชน แรงจูงใจ 
ประสบการณในการเรียน และเจตคติ เปนตน 
  2.2 การวิจัยครั้งน้ี ศึกษาเฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการมัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดลพบุรีเพียงอยางเดียว ดังน้ันควรศึกษากับประชากร
ในสังกัดที่ตางกัน หรือจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือจะไดขอคนพบที่เปนประโยชนกับสถานศึกษาตอไปทั้งนี้
เน่ืองจากประชากรในเขตตางๆกันหรือบริบทที่เปลี่ยนไปอาจทําใหผลการวิจัยเปลี่ยนแปลงไปได 
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ภาคผนวก ข 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ตาราง 12 คาดัชนีวัดความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 
 

ขอที่ 

คาดัชนีความสอดคลอง
ความสามารถ
ในการสราง
องคความรู 

การกํากับ
ตนเองในการ

เรียน 

การรับรู
ความสามารถ
ของตนเอง 

บรรยากาศใน
ชั้นเรียน 

การจัดการ
เรียนการสอน
โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

1 1.0 0.8 0.8 0.6 1.0
2 1.0 0.8 0.8 0.8 1.0
3 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0
4 0.6 1.0 0.8 1.0 0.8
5 0.8 1.0 0.8 0.6 1.0
6 0.8 1.0 0.6 0.6 1.0
7 0.8 1.0 0.6 0.8 1.0
8 0.6 1.0 0.6 0.6 1.0
9 1.0 0.8 0.6 0.8 0.8
10 1.0 0.8 0.8 1.0 1.0
11 1.0 0.8 0.8 0.8 1.0
12 1.0 1.0 0.8 1.0 0.8
13 0.6 1.0 0.8 1.0 0.8
14 0.6 0.6 1.0 1.0 0.8
15 0.6 0.6 1.0 1.0 0.8
16 1.0 0.6 1.0 1.0 1.0
17 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6
18 0.8 1.0 1.0 1.0 0.6
19 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0
20 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8
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ภาคผนวก ค 
คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ตาราง 13 คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 
 

ขอที่ 

คาอํานาจําแนก
ความสามารถ
ในการสราง
องคความรู 

การกํากับ
ตนเองในการ

เรียน 

การรับรู
ความสามารถ
ของตนเอง 

บรรยากาศใน
ชั้นเรียน 

การจัดการ
เรียนการสอน

โดยเนน
ผูเรียนเปน
สําคัญ 

1 .524 .658 .535 .695 .654
2 .615 .630 .661 .6319 .663
3 .601 .748 .627 .609 .615
4 .689 .588 .730 .614 .644
5 .623 .558 .627 .642 .659
6 .593 .557 .623 .586 .464
7 .604 .586 .616 .648 .565
8 .561 .645 .695 .558 .659
9 .681 .581 .588 .569 .556
10 .564 .601 .621 .548 .612
11 .625 .557 .707 .495 .653
12 .664 .638 .539 .353 .729
13 .691 .588 .562 .616 .687
14 .638 .648 .555 .554 .679
15 .694 .603 .600 .652 .721
16 .682 .427 .569 .576
17 .627 .548 .257 .550
18 .627 .690 .412 .733
19 .651 .707 .558 .790
20 .539 .644 .512 .703

คาความ
เชื่อมั่น 

.934 .914 .850 .846 .941
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถในการสรางองคความรูของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3      
       จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
คําชี้แจง   
 1.แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาํขึ้นเพื่อคนหาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถในการ
สรางองคความรูของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 จังหวัดลพบุรีเทานั้น จึงขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถาม
ตามความเปนจริง 
 2.แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 6 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดความสามารถในการสรางองคความรู จํานวน 20 ขอ  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดการกํากับตนเองในการเรียน จํานวน 15 ขอ 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถของตนเอง จํานวน 25 ขอ 
 ตอนที่ 5 แบบสอบถามวัดบรรยากาศในชัน้เรียน จํานวน 20 ขอ 
 ตอนที่ 6 แบบสอบถามวัดการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจํานวน 20 ขอ 
 ขอมูลที่รวบรวมไดผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหและนํามาเสนอในภาพรวมเทานั้น คําตอบของ
นักเรียนจะเกบ็ไวเปนความลับ และนักเรยีนจะไมไดรับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้ ดังนี้จึงขอความอนุเคราะหจากนักเรียนตอบแบบสอบถามตามสภาพความ
เปนจริงหรือตามความรูสึกที่แทจริงของนักเรียนใหครบทุกตอน 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากนักเรียน และขอบคุณนักเรยีนทุกคน
ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
      นางภคมน   ผิวขาว 
   นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถิตทิางการศึกษา 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบคุคล 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน   ที่ตรงกับความเปนจริง 
              1.เพศ     1. หญิง    2. ชาย 
               
               2.ระดับชั้น    1. ม.1                   2. ม.2                      3. ม.3 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามวดัความสามารถในการสรางองคความรู จํานวน 20 ขอ 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครือ่งหมาย  √   ในชองทางขวามือเพียงชอง
เดียวทีต่รงหรือสอดคลองกับระดับการปฏิบัตขิองนักเรียนมากที่สุด 

  

 
ขอความ 

ระดับการปฏบิัติ
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1.ขาพเจามักจะไดรับการถายทอดความรูจากเพื่อน ๆ เสมอ  

2.ขาพเจาสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูอ่ืนเพื่อเปน
แบบอยาง 
 

 

3.ขาพเจาคนหาความรู จากแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน
อยูเสมอ 

 

4.เม่ือขาพเจาไมเขาใจในบทเรียน ขาพเจาจะซักถามครูเสมอ  

5.ขาพเจาและเพ่ือนๆ รวมกันแลกเปลีย่น แบงปน
แนวความคิด 

 

6.ขาพเจาและเพ่ือนๆ รวมกันแกไขงานทีไ่ดรับมอบหมายและ
ขอคําแนะนําจากอาจารยมาปรับปรุงเสมอ 

 

7.ขาพเจาหมั่นทบทวนความรูของตนเองอยูเสมอ  

8.ขาพเจานําการบาน และงาน กลับมาทบทวนและแกไขใหม
อยูเสมอ 

 

9.ขาพเจามักจะปรับปรุงกระบวนการในการเรียนของตนเอง
อยูเสมอ 

 

10.ขาพเจามักจะแลกเปลีย่นแนวคิด และความรูที่ไดรบักับ
เพ่ือน ๆ เสมอ 

 

11.ขาพเจามักจะคนหาความรูใหม แลวนํามาพัฒนาการเรียน
ของขาพเจาเสมอ 

 

12.ขาพเจาสามารถนําความรูที่ไดจากผูอ่ืนมาปรับใชใน
กระบวนการเรียนรูของตนเอง 
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ขอความ 

ระดับการปฏบิัติ
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

13.ขาพเจาสามารถนําความรูที่ไดมาสรางเปนแผนผังความคิด
ของตนเอง 

 

14.ขาพเจาสามารถบูรณาการความรูเดิมและความรูใหม
ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

 

15.ขาพเจานําความรูที่ไดรบัมาปรับใชกบัความรูเดิมที่มีอยู  

16.ขาพเจาสามารถจัดระเบียบความรูของตนเองใหเปนระบบ

โดยการจดบันทึกยอ 

 

17.ขาพเจาสามารถสรางงาน หรือตนแบบจากความรูเดิมที่มี

อยูได 

 

18.ในกระบวนการเรียนการสอน ขาพเจาสามารถประยุกตใช

ความรูในรายวิชาตางๆ เขาดวยกันได 

 

19.ในกิจกรรมการเรียนการสอน ขาพเจาสามารถนําความรูมา

ใชในการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที ่

 

20.ขาพเจาสามารถนําเอาวิธีการเรียนที่ประสบผลสําเร็จแลว

มาใชกับการเรียนการสอนของขาพเจาในครั้งตอไป 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามวดัการกํากับตนเองในการเรียน จํานวน 15 ขอ 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย   √  ในชองทางขวามอืเพียงชองเดียว 
ที่ตรงหรือสอดคลองกับระดับการปฏิบตัขิองนักเรียนมากที่สุด 
 

 
 
 

ขอความ 

ระดับการปฏบิัต ิ
เปน
ประจํา 

เปน
สวนมาก 

ปฏิบัติ
และไม
ปฏิบัติ
พอ ๆ 
กัน 

ปฏิบัติ
บางแต
ไมปฏิบัติ
เปน
สวนมาก 

ปฏิบัติ
นอย
ท่ีสุด 
หรือไม
ปฏิบัติ
เลย 

1.ทุกครั้งกอนเรียน ขาพเจาจะตองวางแผนการเรียน
ลวงหนา 

 

2.ในเวลาเรียน ขาพเจาจะจดบันทึกหรือสรุป
สาระสําคัญของบทเรียนเสมอ 

 

3.ในเวลาเรียน ขาพเจาจะซักถามครูเม่ือไมเขาใจหรือ
สงสัยในเนื้อหาที่เรียน 

 

4.ในเวลาเรียน ขาพเจาจะไมพูดคุยในขณะที่อาจารย
สอน 

 

5.กอนสอบทุกครั้ง ขาพเจาจะทบทวนบทเรียนเสมอ  

6.ขาพเจาจะพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายใหดี
ที่สุด 

 

7.ถาหากวางานชิ้นใดคะแนนไมดี ในครั้งตอไปขาพเจา
จะพยายามทําใหดีที่สุด 

 

8.ขาพเจาสงงานไดทันตามกําหนดเวลาที่ครูกําหนด  

9.ขาพเจาตื่นนอนแตเชาถึงแมวาจะตองนอนดึก  

10.ถาหากขาพเจาถูกตําหนิเพราะทํางานไมเรียบรอย 
ขาพเจาจะทําการแกไขทันที 
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ขอความ 

ระดับการปฏบิัต ิ
เปน
ประจํา 

เปน
สวนมาก 

ปฏิบัติ
และไม
ปฏิบัติ
พอ ๆ 
กัน 

ปฏิบัติ
บางแต
ไม
ปฏิบัติ
เปน
สวนมาก 

ปฏิบัติ
นอยท่ีสุด 
หรือไม
ปฏิบัติ
เลย 

11.ขาพเจาทาํงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จกอนเพ่ือน
ในกลุมเสมอ 

 

12.ขาพเจาตองอานหรือทบทวนบทเรยีนบอยครั้งกวา
ผูอ่ืน จึงจะเขาใจ 
 
13.เม่ือขาพเจากับเพ่ือนมีปญหาดานการทํางาน และมี
การทะเลาะกนั ขาพเจาจะไมใชอารมณในการตัดสิน
ปญหา 

 

14.หากขาพเจาไดสงงานตรงตอเวลาแลวไดรับคํา
ชมเชย ครั้งตอไปขาพเจาจะพยายามสงงานใหตรง
เวลาทุกครั้ง 

 

15.ในขณะทีข่าพเจากําลังเรียนอยูหากเพื่อนของ
ขาพเจานําหนังสือการตูนขึ้นมาอาน ขาพเจาจะไมทํา
ตาม 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามวดัการรับรูความสามารถของตนเอง จํานวน 25 ขอ 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย  √   ในชองทางขวามอืเพียงชองเดียว 
ที่ตรงหรือสอดคลองกับระดับการปฏิบตัขิองนักเรียนมากที่สุด  

 

 
ขอความ 

ระดับการปฏบิัต ิ
จริง คอนขาง

จริง 
จริง

บางคร้ัง 
คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง
เลย 

1.ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาสามารถวางแผนการ
เตรียมตวัสอบได 

 

2.ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาสามารถศึกษาเนื้อหา
เบื้องตนกอนเรียน 

 

3.ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาสามารถตั้งใจฟงครูสอน
ตลอดเวลา 

 

4.ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาสามารถทําความเขาใจ

ปญหาในเนื้อหาที่เรียนไดดวยตนเอง 

 

5.ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาสามารถตอบคําถาม
จากเนื้อหาในบทเรียนได 

 

6.ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาสามารถแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางเรียนได 

 

7.ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาสามารถทําขอสอบได
ดวยตนเอง 

 

8.ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาสามารถอธิบายการบาน
ใหเพ่ือนเขาใจได 

 

9.ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาสามารถแกไขงานที่
บกพรองได 

 

10.ขาพเจาเชือ่วาขาพเจาสามารถทบทวน
บทเรียนหลังเรียนไดดวยตนเอง 

 

11.ขาพเจาเชือ่วาขาพเจาสามารถทํางานที่ทา
ทายความสามารถของตนเองจนสําเร็จได 
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ขอความ 

ระดับการปฏบิัต ิ
จริง คอนขาง

จริง 
จริง

บางคร้ัง 
คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง
เลย 

12.ขาพเจาเชือ่วาขาพเจาสามารถทํางานที่ไดรับ
มอบหมายจนสําเร็จได 

 

13.ขาพเจาเชือ่วาขาพเจาสามารถมุงม่ันและ
ตั้งใจทํางานยากๆไดจนสําเร็จ 

 

14.ขาพเจาเชือ่วาขาพเจาสามารถยอมรับไดกับ
ผลของงานทีข่าพเจาไดทํา แมวาคุณภาพของ
งานจะไมเปนไปตามเกณฑ 

 

15.ขาพเจาเชือ่วาขาพเจาสามารถทําการบานที่
ไดรับมอบหมายสงทันตามกําหนดดวยตนเอง 

 

16.ขาพเจาเชือ่วาขาพเจาสามารถปรับปรุง
วิธีการเรยีนได หากผลงานที่ออกมาไมบรรลุ
เปาหมายที่ตัง้ไว 

 

17.ขาพเจาเชือ่วาขาพเจาสามารถทําความ
เขาใจปญหาไดดวยตนเอง 

 

18.ขาพเจาเชือ่วาขาพเจาสามารถใชความ
พยายามแกปญหาในการเรยีน 

 

19.ขาพเจาเชือ่วาขาพเจาสามารถใชเวลาวางใน
การคนควาเพิม่เติมได 

 

20.ขาพเจาเชือ่วาขาพเจาสามารถทบทวน
บทเรียนหลังเรียนไดดวยตนเอง 
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามวดับรรยากาศในชั้นเรียน จํานวน 20 ขอ 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย  √   ในชองทางขวามอืเพียงชองเดียว 
ที่ตรงหรือสอดคลองกับระดับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด 
  

 
 

ขอความ 

ระดับความเปนจริง
จริง

 

คอน
ขาง
จริง 

จริง
เปน
บาง 

คร้ัง 

คอน
ขาง
ไม
จริง 

ไมจริง
เลย 

1.หองเรียนของขาพเจาสะอาด แสงสวางเพียงพอ เหมาะแก
การจัดการเรียนการสอน 

  

2.อุปกรณประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนของขาพเจา

ถูกจัดวางไวอยางเปนระเบียบเรียบรอย  

  

3.หองเรียนของขาพเจามีขนาดกวางขวางเพียงพอ เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน 

  

4.หองเรียนของขาพเจามีขนาดกวางขวางเพียงพอ เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน 

  

5. บรรยากาศการเรียนในหองเรียนของขาพเจาเต็มไปดวย
ความสนุกสนาน 

  

6. ครูอบรมสั่งสอนนักเรียนในชั่วโมงเรียนดวยความเมตตา   

7.  ในการเรียนการสอน ครูจะพูดคุยกับนักเรียนดวยคําพูดที่
ไพเราะ และเปนมิตร 

  

8.  ในการเรียนการสอน ครูแสดงความสนใจนักเรียนในหอง
อยางทั่วถึง 

  

9. ในการเรียนการสอน ครูจะตอบคําถามนักเรียนทุกคนดวย
ความใสใจ 

  

10. ครูใหความเปนกันเองกับนักเรียนทุกคนขณะทําการสอน   
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ขอความ 

ระดับการปฏบิัติ
จริง

 

คอน
ขาง
จริง 

จริง
เปน
บาง 

คร้ัง 

คอน
ขาง
ไม
จริง 

ไมจริง
เลย 

11. ครูจะใหกําลังใจในการเรียนแกนักเรียนทุกคน   

12.  ในบางครั้งขณะทําการเรียนการสอนครูจะตักเตือน
นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

  

13. ขาพเจาและเพื่อนๆ ตอบคําถามของครูดวยความ
กระตือรือรน 

  

14. ในการเรียนการสอน ครูเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคน         
ไดพูดคุยซักถามเกี่ยวกับปญหาในการเรยีน 

  

15. ในการเรียนการสอนครูรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน
ทุกคน 

  

16. ครูกลาวชมเชย หรือใหรางวัลเม่ือนักเรียนในหองตอบ
คําถามไดถูกตอง 

  

17. ในการเรียนการสอน ครูสอนอยางเครงเครียด ทําให
นักเรียนเรียนไมสนุก 

  

18.  ในการเรียนการสอน เม่ือขาพเจาไมเขาในบทเรียน เพ่ือน
ของขาพเจาจะอธิบายใหขาพเจาฟง 

  

19.  ในการเรียนการสอน ขาพเจาจะตั้งใจเรียน เพราะเพื่อนๆ 
สวนใหญกต็ั้งใจเรียน 

  

20. เม่ือครูใหทํางานกลุมในชั่วโมงเรียน ขาพเจาและเพื่อนๆ 
จะชวยกันทําดวยความสามัคคี 
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามวดัการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเคร่ืองหมาย  √   ในชองทางขวามือเพียงชองเดียว 
ที่ตรงหรือสอดคลองกับระดับการปฏิบตัขิองนักเรียนมากที่สุด 
  

 
ขอความ 

ระดับการปฏบิัต ิ
จริง

 

คอนขาง
จริง 

จริงเปน
บางคร้ัง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริง
เลย 

1.ในการเรียนการสอน ครูเปดโอกาสให
นักเรียนแสดงความคิดเห็นไดหลากหลาย 

 

2.ในการเรียนวิชาตาง ๆ ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนใหนักเรยีนไดฝกคิด หรือ
ปฏิบัติจนคนพบความรูดวยตนเอง 

 

3.ในการเรียนวิชาตาง ๆ ครูใหนักเรียนคดิคน 
หาคําตอบจากประเด็นปญหาในบทเรียน 

 

4.นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงความรูที่
หลากหลาย เชน หองโสตทัศนศึกษา หองสมุด 
ศูนยการเรียนหองปฏิบัติการวิชาตาง ๆ 

 

5.นักเรียนไดเรียนจากสถานการณจริงที่เปน
ประโยชน สามารถนําไปใชในชีวติประจําวัน 

 

6.ในการเรียนการสอน ครูเนนใหนักเรียนรับรู 
หรือทองจําบทเรียนที่ครสูอนเทานั้น 

 

7.ในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูเนนให
นักเรียนรวมมือกันทํางานเปนกลุมมากกวาให
นักเรียนแขงขนักันเอง 

 

8.ในการเรียนการสอน ครูกระตุนใหนักเรยีน
แสดงความสามารถของตนเอง 

 

9.ในการเรียนการสอน ครูใหนักเรียนทําแฟม
สะสมงานของตนเอง เพ่ือใชเปนสวนหนึ่งของ
การประเมินผลการเรียน 
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ขอความ 

ระดับการปฏบิัต ิ
จริง

 

คอนขา
งจริง 

จริงเปน
บางคร้ัง 

คอนขาง
ไมจริง 

ไมจริงเลย

10.ในการเรียนการสอน นักเรียนมีระเบยีบวินัย
และความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ครู
มอบหมาย 

 

11.ในการเรียนการสอนครูใชเทคนิควธิีสอนที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบทเรียน เชน การ
สาธิต การตั้งคําถาม การระดมสมอง เปนตน 
 
12.ในการเรียนการสอน ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงออก 

 

13.ในการเรียนการสอน ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดใชกระบวนการ
กลุมและเสนอผลงานเปนกลุม 

 

14.ในการเรียนการสอน ครูใชสื่อที่เหมาะสม
กับบทเรยีน 

 

15.ในการเรียนการสอน ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางหลากหลาย เชน เกม เพลง 
โดยแฝงสาระและแงคิดทางคุณธรรม 

 

16.ในการเรียนการสอน ครูชวยเหลือหรือให
คําแนะนําเม่ือนักเรียนตองการความชวยเหลือ
ในการทํากิจกรรมการเรียนรู 

 

17.ในการเรียนการสอน ครูจะสรุปขอความรูที่
ถูกตอง ชัดเจน กอนที่จําใหนักเรียนนําไป
ประยุกตใช 

 

18.ในการเรียนการสอนแตละครั้ง ครูจะ
สอดแทรกกระบวนการคิดที่ถูกตองใหกบั
นักเรียน 
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ขอความ 

ระดับการปฏบิัติ
จริง

 

คอน
ขาง
จริง 

จริง
เปน
บาง 

คร้ัง 

คอน
ขาง
ไม
จริง 

ไมจริง
เลย 

19. ในการเรียนการสอน ครูใชคําถามกระตุนเพื่อใหนกัเรียน
ชวยกันสรุปขอความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมการเรียนรู 

  

20.  ในการเรียนการสอน ครูวัดและประเมินผลนักเรียนทั้งใน
สวนของความรู การปฏิบัติ และจิตพิสยั 
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