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การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบโมเดลความสมัพันธเ์ชิงสาเหตุของอิทธิพล

การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการในวยัรุ่นตอนปลายโดยมี
เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านเป็นตวัแปรส่งผ่าน 
และเพื่อตรวจสอบอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ  กลุ่มตวัอย่าง 
คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเขตจงัหวดัภาคกลางที่มีอายุเฉลี่ย 20 ปี จ านวน 360 คน ผูว้ิจัย
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบวัดแบบรายงานตนเอง และใชก้ารวิเคราะหเ์สน้ทางในการประมาณ
ค่าพารามิเตอรใ์นโมเดลวิจัยเพื่อตอบสมมติฐานวิจัย ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสมัพันธ์เชิง
สาเหตุของอิทธิพลการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการใน
วยัรุ่นตอนปลายโดยมีเอกลกัษณ์แห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหคุ้ณค่าในการ
อ่านเป็นตัวแปรส่งผ่านมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยการรบัรูบ้รรยากาศ
ทางวิชาการ เอกลักษณ์แห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านมี
อิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ  ตัวแปรในโมเดลร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนในความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการคิดเป็นรอ้ยละ 66 ผลที่ไดจ้ากการวิจยันีส้อดคลอ้ง
กบัสมมติฐานวิจยัและเป็นไปตามทฤษฎีการคาดหวงัและการใหค้ณุค่า การประยุกตข์อ้คน้พบเพื่อ
พฒันาความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการกบักลุม่วยัรุน่ตอนปลายจึงควรไดร้บัการพฒันาต่อไป 
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คณุค่า 
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The objectives of this study are to test the causal model of the perceptions 

of the academic environment perceptions on academic reading engagement in late 
adolescence, in which identity, self-efficacy and the value of reading as a mediator and 
to examine the direct and indirect effects of academic environment perceptions through 
identity, self-efficacy and value of reading. A self-report questionnaire was employed to 
collect data from 360 undergraduate students. Their average age was 20 years, enrolled 
in from Rajabhat University in the central region of Thailand and path analysis was 
performed to analyze the tested model and estimate the parameters. The results 
revealed that the overall goodness-of-fit statistical analysis showed that the tested model 
of academic reading engagement was a good fit with the empirical data. The 
perceptions of the academic environment, identity, self-efficacy and value of reading 
positively influenced academic reading engagement and these factors explained the 
variance of academic reading engagement at 66%. These results were consistent with 
the research hypothesis and based on the expectancy-value theory and suggested that 
the perceptions of the academic environment, identity, self-efficacy and value of reading 
could be applied in further academic reading engagement intervention program in late 
adolescence. 

 
Keyword : Academic reading engagement, Late adolescence, Expectancy-value theory 
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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การอ่านเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการพฒันาความรูท้ี่ท าใหท้รพัยากรมนษุยข์องประเทศ

มีคุณภาพ (กระทรวงวัฒนธรรม และคณะ, 2560) การเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สงัคมปัจจุบนั คือ การเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าในกระบวนการดว้ยตนเอง โดยหนึ่งในทกัษะที่มี
ความส าคัญต่อการเรียนรูข้องผู้เรียนคือ ทักษะการอ่าน และถือเป็นการเรียนรูโ้ดยผู้เรียนเป็น
ผูก้ระท าดว้ยตนเองรูปแบบหนึ่ง (สิทธิพงศ ์วฒันานนทส์กลุ, 2558; สิทธิพงศ ์วฒันานนทส์กลุ และ
คณะ, 2562) ส  าหรบัประเทศไทยภาครฐัเห็นชอบใหก้ารอ่านเป็นวาระแห่งชาติ ก าหนดใหม้ีวันรกั
การอ่าน และด าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต ตลอดจนการจัดโครงการ “ทศวรรษแห่งการอ่าน” ตั้งแต่ปี 2552 - 2561 (ส านักงานอุทยาน
การเรียนรู,้ 2562) สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 ที่มีแผนงาน
สรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิต มุ่งเนน้การพฒันาพืน้ที่แหล่งการเรียนรูท้ี่มีชีวิต 
เพียบพรอ้มดว้ยบริการสารสนเทศที่ทันสมัย ไดท้ัง้คุณภาพและมาตรฐานสากล การส่งเสริมการ
อ่าน และการเรียนรูผ้่านการใชบ้ริการห้องสมุดตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่ทันสมัย ส่งเสริมทั้งขอ้มูล
เสมือนและความบนัเทิงในการศกึษา สรา้งโอกาสใหแ้ก่เยาวชนในการเขา้ถึงบริการไดอ้ย่างสะดวก 
รวดเรว็และมีคณุภาพ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559) 

เมื่อพิจารณาสถานการณ์การอ่านของเยาวชนไทย จากขอ้มูลการส ารวจของส านักงาน
สถิติแห่งชาติปี 2561 พบว่า เยาวชนอายุ 15-24 ปี ขาดความสนใจการอ่านถึงร้อยละ 35 
(ส านักงานอุทยานการเรียนรู,้ 2562) พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
(Program for International Student Assessment: PISA) ในปี 2018 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในดา้น
การอ่านของเยาวชนไทยคือ 393 คะแนน ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒ นา  (Organisation for Economic Co-operation and Development: 
OECD) คือ 487 คะแนน เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับปี 2015 พบว่า ดา้นการอ่านมี
คะแนนลดลง 16 คะแนน ทัง้นีจ้ากการวิเคราะหแ์นวโนม้การเปลี่ยนแปลงของคะแนนในภาพรวม
ตัง้แต่การประเมินครัง้แรกจนถึงปี 2018 พบว่า ผลการประเมินดา้นการอ่านมีแนวโนม้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2562) สอดคลอ้งกบัการจดัอนัดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ ( International Institute 
for Management Development: IMD) โดยอันดับดา้นการศึกษาของประเทศไทยนัน้มีแนวโน้ม
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ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 56 จากทั้งหมด 63 ประเทศ และเมื่อ
พิจารณาตัวชี ้วัดย่อยด้านการศึกษาที่ เก่ียวกับ การอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา พบว่า รอ้ยละของประชากรที่ส  าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึน้ไปอยู่ใน
อันดับที่ 41 ดัชนีวัดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับที่ 50 และประชากรผูไ้ม่รู ้
หนังสือที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึน้ไปอยู่ในอันดับที่  59 (ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ, 2562) สอดคลอ้งกับผลส ารวจของยูเนสโกเมื่อปี 2558 
ที่ระบุว่า มีประชากรที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ไดม้ากกว่า 4 ลา้นคน ในจ านวนนีเ้ป็นเยาวชนอาย ุ
15-24 ปี เกือบ 2 แสนคน (ส านักงานอุทยานการเรียนรู ,้ 2562) นักวิชาการใหค้วามสนใจศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการรูห้นังสือและความสามารถในการอ่าน และได้เสนอแนะว่ามีปัจจัยหลาย
ประการที่อาจเป็นปัจจยัเชิงสาเหตขุองการรูห้นงัสือและความสามารถในการอ่าน สาเหตทุี่ส  าคัญ
ประการหนึ่งคือ ความผกูพนัในการอ่าน (รชันีกลู ภิญโญภานุวฒัน,์ 2560) ความผกูพนัในการอ่าน 
คือ การท างานผสานกนัระหว่างแรงจูงใจกับความรูท้ี่เป็นมโนทศัน ์กลยทุธแ์ละการปฏิสมัพนัธท์าง
สังคมในขณะที่ อ่าน (Guthrie and Anderson, 1999, as cited in Baker, Dreher, & Guthrie, 
2000) เป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ขั้นสูงสุด 
เวลาท่ีใชไ้ปกับกิจกรรมการอ่านเป็นตัวท านายท่ีแม่นย าเก่ียวกับแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ในการ
อ่าน (Wigfield et al., 2008, as cited in Jones & Brown, 2011) เนื่องจากการที่บุคคลมีความ
ผูกพันในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หมายถึง การที่บุคคลมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นอย่างลึกซึง้ 
(Baker et al., 2000) เช่น การใหเ้วลากบัการอ่าน แรงจูงใจในระหว่างที่ท าความเขา้ใจในการอ่าน 
กลยุทธ์ทางปัญญาในระหว่างการอ่าน ฯลฯ ซึ่งความผูกพันในการอ่านนีม้ีความสมัพันธ์กบัการรู ้
หนังสือตลอดจนความสามารถในการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในการอ่าน การสรุปและ
ประเมินสิ่งที่อ่าน และการน าสาระที่อ่านไปใชป้ระโยชน ์เป็นตน้ (รชันีกูล ภิญโญภานุวฒัน,์ 2560) 
สอดคลอ้งกบัผลการประเมิน PISA 2000 ที่พบว่า ระดบัของความผูกพนัในการอ่านของนกัเรียนมี
ความส าคญัอย่างมากและมีความสมัพนัธท์างบวกต่อความเชี่ยวชาญในการอ่าน นอกจากนีค้วาม
ผูกพันในการอ่านมีความสัมพันธ์โดยเฉลี่ยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากท่ีสุด ซึ่งมากกว่า
ความสมัพันธ์ระหว่างการอ่านออกเขียนไดก้บัสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม (OECD, 2002, as 
cited in OECD, 2009) และการมีความผูกพันในวิชาการช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการ
และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (Lee, 2014)  

แวดวงการศึกษาและจิตวิทยาในต่างประเทศ ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเ ก่ียวกับ 
ความผูกพนัในการอ่านที่ส่งผลต่อการรูห้นงัสือและความสามารถในการอ่าน โดยในปี ค.ศ. 2003 
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มีนักวิจัยต่างประเทศไดท้ าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความผูกพันในการอ่านของนักเรียนระดับชั้น
มั ธยมศึกษาตอนปลาย เกรด  12 (Grigg et al., 2003, as cited in Guthrie, 2008) พบว่ า  
มีนกัเรียนถึงรอ้ยละ 93 ไม่ไดอ่้านหนงัสือเรียนทุกวนั รอ้ยละ 74 ไม่ค่อยอ่านบทความวิทยาศาสตร ์
ประวัติศาสตรห์รือต าราเรียน และรอ้ยละ 69 ที่ไม่ไดอ่้านดว้ยความเพลิดเพลิน (Guthrie, 2008) 
ในปีต่อมา Fredricks และคณะ กล่าวถึงแนวคิดของความผูกพัน (Engagement) โดยระบุว่า 
ความผูกพันประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ 1) ดา้นพฤติกรรม 2) ดา้นอารมณ์ และ 3) ดา้น
ปัญญา (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004) และในปี ค.ศ. 2008 Wigfield และคณะ ไดท้ า
การสร้างเครื่องมือวัดความผูกพันในการอ่าน (The Reading Engagement Index: REI) เพื่อ
ท าการศกึษาความผกูพนัในการอ่านที่เป็นตวัแปรสง่ผ่านระหว่างวิธีการสอนอ่านกบัความเขา้ใจใน
การอ่านพบว่า ความผูกพนัในการอ่านและความเขา้ใจในการอ่านมีความสมัพนัธ์กนั (Wigfield et 
al., 2008) ต่อมาในปี ค.ศ. 2012 Guthrie และคณะ ไดท้ าการศกึษาเก่ียวกบัผลสมัฤทธิ์และความ
ผูกพันในการอ่าน นักวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการอ่านมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจในการอ่านโดยมี
ความผกูพนัในการอ่านเป็นตวัแปรสง่ผ่าน (Guthrie, Wigfield, & You, 2012) 

ทศวรรษที่ผ่านมา นักวิชาการในต่างประเทศไดใ้หค้วามสนใจศึกษาความผูกพันในการ
อ่านในแง่ของการอ่านเชิงวิชาการมากขึน้ เช่น การศึกษาความสมัพนัธข์องความผกูพนัในการอ่าน
เชิง วิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ (Smith & Ochoa-Angrino, 2012) 
การศึกษาอิทธิพลของระบบผูเ้รียนเสมือนจริงที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ (Park & 
Kim, 2016) ช่วงวัยของเยาวชนเป็นช่วงที่ใชเ้วลาไปกับการศึกษาเล่าเรียนเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยัง
พบว่า มีนักศึกษาไม่อ่านเอกสารทางวิชาการตามที่ไดร้บัมอบหมาย และอ่านเพียงเพื่อที่จะเอาไว้
สอบ สิ่งนีเ้ป็นปัญหากบันกัศึกษา เนื่องจากในระยะยาวความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพจะลดลง 
(Jakiel, 2014) โดยหลักการการอ่านผ่านเข้าทางการมองเห็น  น าเข้าสู่ ระบบการจ าและ
ประมวลผลขัน้ต่อ ๆ ไปในสมอง ส าหรบัประเทศไทยนกัวิชาการมีการศึกษาความผกูพนัในวิชาการ 
ไม่เฉพาะเจาะจงที่การอ่าน อย่างไรก็ตาม พบว่าความผูกพันในการอ่าน และความผูกพัน  
ในวิชาการมีนิยามสอดคล้องกัน (Taboada, Townsend, & Boynton, 2013) การศึกษาความ
ผูกพันในวิชาการของประเทศไทย เช่น การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมคณุลกัษณะความผูกพัน
ในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี (ปาจรีย ์หวังรุ่งกิจ, 2561) การส่งเสริมความผูกพันกับการ
เรียนและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา (นพมาศ ว่องวิทย
สกุล และ อวยพร เรืองตระกลู, 2558) โดยงานวิจยัดงักล่าวมองความผูกพนัว่าเป็นกระบวนการจูง
ใจภายใน ใหผู้เ้รียนเพลิดเพลิน เห็นคณุค่าจากการอ่าน 
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จากขอ้มูลที่กล่าวมาเห็นไดว้่า ความผูกพันในการอ่านเป็นคุณลกัษณะภายในส าคัญที่  
จูงใจใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมเชิงสมัฤทธิ์ การศึกษาครัง้นีจ้ึงเกิดค าถามวิจยัต่อมาว่า ปัจจยัใดท่ีท า
ใหน้ักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายมีความผูกพันในการอ่าน จากเอกสารและงานวิจัยก่อน
หน้าพบว่าทฤษฎีท่ีอธิบายผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน และความผูกพันในการอ่าน ทฤษฎีท่ีงานวิจัย
ก่อนหน้าใช้อธิบายได้แก่ ทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่า (Expectancy-Value Theory) 
(Eccles, Fredricks, & Baay, 2015; Schunk, Pintrich, & Meece, 2008) โดยมีสาระส าคัญคือ 
เพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม ในตัวเลือกที่เก่ียวขอ้งกับความส าเร็จ 
ความผกูพนั และความมานะอตุสาหะที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นวิชาการและอาชีพ (Eccles et al., 2015) 
โดยโครงสรา้งที่ส  าคัญของทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่า คือ การเชื่อในความสามารถ 
(Ability beliefs) การคาดหวงัความส าเรจ็ (Expectancies for success) และการใหค้ณุค่าในงาน 
(Subjective task values) (Wigfield & Eccles, 2000) นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าว ทฤษฎีการ
คาดหวังและการใหคุ้ณค่ายังไดน้ าเสนอปัจจยัอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเชื่อในความสามารถ การ
คาดหวังความส าเร็จ และการใหค้ณุค่าในงานดว้ย เช่น สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม 
(Cultural Milieu) การรบัรูส้ภาพแวดล้อมทางสังคม (Perceptions of social environment) ซึ่ง
เป็นปัจจัยภายนอก และการตัดสินด้านความสามารถและโครงสรา้งความคิดเก่ียวกับตัวเอง 
(Judgements of competence and Self-schemas) เป็นปัจจัยภายใน เป็นต้น (Schunk et al., 
2008) 

วัยรุ่นตอนปลายเป็นระยะของการพัฒนาจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ตามหลักการทาง
จิตวิทยาพฒันาการ ระบวุ่าพฒันาการทางสติปัญญาของวยัรุน่ตอนปลายเป็นช่วงที่อยู่ในระดบัขัน้
นามธรรม(Formal Operation) หมายถึงวยัรุ่นสามารถคิดขัน้สงู มีประสบการณข์องการใชก้ลยุทธ์
เก่ียวกับการก ากับตนเองต่าง ๆ ในการเรียนรูใ้นบริบทของวิชาการ (สิทธิพงศ ์วัฒนานนทส์กุล, 
2560) อีกทัง้เป็นช่วงวยัที่ก าลงัศึกษาในระดับอดุมศึกษา การศึกษาในระดบันีถื้อเป็นหัวใจส าคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรในขัน้สูง ใหม้ีความรู ้ความสามารถเฉพาะทาง สอดคลอ้งกับ  Arquette 
(2010 as cited in Park and Kim, 2016) ที่กล่าวถึงการอ่านในระดับอุดมศึกษาว่า เก่ียวขอ้งกับ
แนวคิดและต าราที่มีความซบัซอ้นและมีแนวคิดที่ตอ้งอาศัยการตีความอย่างลุ่มลึกการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษานั้นมีลักษณะเป็นการเรียนที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ใน
หลากหลายสาขาวิชาและมีอิสระในการเรียนมากขึน้ อีกทัง้การเรียนในระดับนีจ้ะเป็นการกระตุน้
ใหผู้เ้รียนไดคิ้ด วิเคราะหแ์ละแลกเปลี่ยนเรียนรูก้นั ผูเ้รียนจึงตอ้งอ่านเนือ้หาวิชาต่าง ๆ อย่างมาก
ดว้ยตนเอง (ชยาภรณ์ เคารพไทย, 2560) ดังนั้นการเรียนในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นช่วงเวลาที่
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วยัรุ่นตอนปลายจ าเป็นตอ้งมีความยึดมั่น ความผูกพนั และการก ากบัตนเองในการอ่านเป็นอย่าง
มาก การที่บุคคลจะเกิดความความผูกพันในการอ่านต ารา หรือเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนในระดบัอดุมศึกษา อนัน าไปสูผ่ลลพัธใ์นการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการรูห้นงัสือ 
ความสามารถในการอ่าน ตลอดจนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน จึงอาจขึน้อยู่กับความผูกพันในการ
อ่านเชิงวิชาการ ในการศึกษาครัง้นีพ้ิจารณาเลือกศึกษาประชากรที่เป็นนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ โดยเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งมีความจ าเป็นตอ้งเป็นผูรู้อ่้านใหม้าก อ่านใหถ้่องแท ้และวิเคราะหจ์ากการอ่าน
ได ้

จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศไดแ้สดงให้เห็นถึงประโยชน์ของความ
ผกูพนัในการอ่าน และความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการที่สง่ผลต่อผลลพัธใ์นการอ่าน การวิจยัที่
กลา่วถึงในขา้งตน้เป็นขอ้มลูที่ส  าคญั ท าใหน้กัวิจยัหลายท่านเริ่มหนัมาใหค้วามสนใจศกึษาสาเหตุ
ของการมีความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาวิจัยยังคงอยู่ในกลุ่ม
นกัเรียน โดยการศึกษาวิจยัในกลุ่มนกัศึกษาที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายมีจ ากดั งานวิจัยนีจ้ึงมีค าถาม
วิจยัว่า ปัจจยัเชิงสาเหตใุดที่สามารถอธิบายความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการในวยัรุน่ตอนปลาย 
อายุระหว่าง 18-21 ปี โดยการศึกษาครัง้นีอิ้งกรอบทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่า เป็น
พืน้ฐานเพื่อตอบค าถามวิจัย ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และเพื่อศึกษาอิทธิพลของการรบัรู ้
บรรยากาศทางวิชาการ เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการ
อ่านที่มีต่อความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการในวยัรุน่ตอนปลาย เพื่อที่จะประยุกตข์อ้คน้พบไปใช้
ประโยชนใ์นการวางแผน จดัโครงการส่งเสริมการอ่านที่เนน้การจูงใจ และความเพลิดเพลินในการ
อ่านใหแ้ก่วัยรุ่นตอนปลาย ตลอดจนผูท้ี่สนใจน าขอ้มูลไปศึกษาต่อยอด เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรูท้ี่
ทนัสมยัของความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรับรู ้

บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย โดยมี
เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านเป็นตวัแปรสง่ผ่าน 

2. เพื่อวิเคราะหรู์ปแบบอิทธิพลของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพนัใน
การอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย ทั้งอิทธิพลทางตรงการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการและ
อิทธิพลทางออ้มที่การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการสง่ผ่านเอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถ
แห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านไปยงัความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 
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ประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการวิจัย 
การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของการรับรู ้บรรยากาศทางวิชาการ 

เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่าน ที่มีต่อความผูกพนั
ในการอ่านเชิงวิชาการ ผลที่ไดจ้ากการวิจัยนีท้  าใหเ้ข้าใจถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน  
ในการอ่านเชิงวิชาการ นอกจากนีย้ังท าใหเ้ขา้ใจถึงกลไกของอิทธิพลดงักล่าว ซึ่งเป็นประโยชนต่์อ
การส่งเสริมความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการดว้ยกระบวนการทางจิตวิทยา อนัเป็นรากฐานการ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองของนิสิต นกัศึกษาในระดบัอดุมศึกษา ซึ่งรูปแบบความสมัพันธ์ของตัว
แปรสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคแ์นวทางการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิความผูกพนัใน
การอ่านเชิงวิชาการ โดยการส่งเสริมการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรู ้
ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่าน ท้ายที่สุดผลการวิจัยนี ้เป็นองค์ความรู ้
ที่สามารถน าไปต่อยอด หรือศกึษาคน้ควา้เพิ่มเติม เพื่อที่จะท าความเขา้ใจความผกูพนัในการอ่าน
เชิงวิชาการประกอบการพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้เพื่อสง่เสรมิการอ่านต่อไป 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในช่วงภาคเรียนที่ 
2 ปีการศกึษา 2562 มหาวิทยาลยัราชภฏัเขตจงัหวดัภาคกลาง 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผูเ้ขา้ร่วมในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 360 คน ที่ศึกษา

ในช่วงภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคกลาง โดยมีการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามแนวคิดของ Hair et al. (2006 อา้งถึงใน สิทธิพงศ ์วฒันานนท์
สกุล , 2561ข) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-stage random 
sampling) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 

(Academic reading engagement) 
2. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ การรับรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 

(Academic environment perceptions) 
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3. ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator variable) ได้แก่  1) เอกลักษณ์แห่งตน (Identity)  
2) การรับรูค้วามสามารถแห่งตน (Self- efficacy) และ 3) การให้คุณค่าในการอ่าน (Value of 
reading) 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
วัยรุ่นตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18-21 ปี  ที่ เป็นนักศึกษาระดับ 

ปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 มหาวิทยาลยัราชภฏัเขตจงัหวดัภาคกลาง 

นิยามปฏิบัติการ 
ความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ (Academic reading engagement) หมายถึง การที่

นิสิต นกัศึกษามีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนร่วมกบัการอ่านหนงัสือเรียน หรือเอกสารวิชาการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกับการเรียนในมหาวิทยาลยั ทัง้ในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน มีแรงจูงใจในการอ่าน 
กลวิธีการท าความเข้าใจในสิ่งที่ อ่าน และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในขณะที่ อ่าน รวมทั้งมี
ความรู้สึกที่ ดีต่อการอ่านหรือกิจกรรมที่ เก่ียวข้องกับการอ่านเชิงวิชาการ ประกอบด้วย 3
องคป์ระกอบ ดงันี ้

1) ความผูกพันด้านพฤติกรรม (Behavioral engagement) หมายถึง การที่นิสิต 
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการอ่านเชิงวิชาการ ทัง้ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน แสดงพฤติกรรมที่
เก่ียวขอ้งกบัการอ่านเชิงวิชาการ เช่น การใหเ้วลากบัการอ่าน การอ่านอย่างถ่ีถว้น และการมีสมาธิ
หรือการจดจ่อกบัการอ่าน 

2) ความผูกพันด้านอารมณ์  (Emotional engagement) หมายถึง การที่ นิสิ ต 
นกัศึกษามีปฏิกิรยิาทางอารมณต่์อสิ่งที่อ่าน มีแรงจูงใจในระหว่างที่ท าความเขา้ใจในการอ่าน และ
มีความตอ้งการท่ีจะพบปะ พดูคยุ หรือท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการอ่านเชิงวิชาการกบับคุคลอื่นที่
เก่ียวขอ้งกบัการอ่าน เช่น อาจารย ์หรือเพื่อน และภายหลงัหรือระหว่างที่ไดพ้บปะ พูดคยุ หรือท า
กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการอ่านเชิงวิชาการแลว้นกัศกึษามีอารมณท์างบวกเกิดขึน้ 

3) ความผูกพันด้าน ปัญญา (Cognitive engagement) หมายถึ ง  การที่ นิ สิ ต 
นกัศกึษาใชก้ลยุทธท์างปัญญาระหว่างการอ่าน รวมถึงความตัง้ใจที่จะใชค้วามพยายามทางจิตใจ 
เพื่อสรา้งความเขา้ใจในการอ่าน 

ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการประเมินโดยแบบวัดที่ผูว้ิจัยพัฒนาจากแบบวัด
ความผูกพันในการอ่าน (The Reading Engagement Index: REI) ของ Wigfield et al. (2008) 
และ แบบวัดกลยุทธ์การอ่านโดยใช้การต่ืนรู ้ทางอภิปัญญา (Metacognitive Awareness of 
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Reading Strategies Inventory: MARSI) ของ Mokhtari and Reichard (2002) ประกอบดว้ยขอ้
วัด 15 ขอ้ โดยมีลักษณะเป็นแบบวัดรายงานตนเองมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ 
พิสัยระหว่าง 1 (ตรงน้อยที่สุด) ถึง 4 (ตรงมากที่สุด) โดยผู้ที่ ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า 
แสดงว่ามีความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการที่สงูกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดันอ้ยกว่า 

การรับรู ้บรรยากาศทางวิชาการ (Academic environment perceptions) หมายถึง  
การที่นิสิต นักศึกษาตระหนักรูส้ภาพการณ์ที่เอือ้อ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน ที่สนับสนุน
พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษาให้ประสบผลส าเร็จทางการศึกษา ประกอบไปด้วย
สภาพการณต่์างๆ ใน 4 ดา้นดงันี ้

1) ดา้นหลกัสตูร หมายถึง การที่นิสิต นกัศึกษาตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการจดัเนือ้หาสาระ
ของหลักสูตรที่ เก่ียวข้องกับความทันสมัยและการน าไปใช้ การสอดแทรกจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของหลกัสูตรสภาพการณ์เก่ียวกับแผนการเรียนการสอนและความมุ่งหมาย
ของหลกัสตูร การจดัเนือ้หาในรายวิชาและการประเมินหลกัสตูร 

2) ดา้นการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การที่นิสิต นักศึกษาตระหนักรูเ้ก่ียวกับ
บรรยากาศในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนเก่ียวกบัการเรียนการสอน วิธีสอน ความรบัผิดชอบของ
อาจารยใ์นการจดัการเรียนการสอน การวางแผนการสอน การจดัเตรียมเอกสารประกอบการเรียน
การสอน การวัดผลการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน และ
กระบวนการพฒันาใหน้กัศกึษามีความเป็นนกัวิชาการ 

3) ด้านการจัดบริการทางวิชาการ หมายถึง การที่นิสิต นักศึกษาตระหนักรู ้
สภาพการณเ์ก่ียวกบัการจดัด าเนินการที่อ  านวยความสะดวกและการใหค้วามช่วยเหลือนักศึกษา
ในลกัษณะต่าง ๆ 

4) ด้านความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างอาจารย์กับนิสิต  หมายถึง การที่นิสิต 
นกัศึกษาตระหนกัรูส้ภาพการณเ์ก่ียวกบัการที่อาจารยค์อยกระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุนใหน้ักศึกษา
ไดม้ีโอกาสแสดงความสามารถทางวิชาการ รวมทัง้ใหค้  าแนะน า ค าปรกึษาเก่ียวกบัการเรี ยนการ
สอน และการส่งเสริมสนับสนุนใหน้ักศึกษามีพัฒนาการในการเรียนรูแ้ละใหน้ักศึกษามีส่วนร่วม  
ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน 

การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการประเมินโดยแบบวดัที่ผูว้ิจยัพฒันาจากแบบวดัทศันะ
ของนิสิตต่อสภาพแวดลอ้มทางวิชาการของ นันทน์ภสั อัจฉริยบุตร (2557) ประกอบไปดว้ยขอ้วัด 
12 ขอ้ โดยมีลกัษณะเป็นแบบวดัรายงานตนเองมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ พิสยั
ระหว่าง 1 (ตรงน้อยที่สุด) ถึง 4 (ตรงมากที่สุด) ลักษณะการให้คะแนนสอดคล้องกับการตอบ  



  9 

โดยผูท้ี่ตอบ 1 ได ้1 คะแนน จนถึงผูท้ี่ตอบ 4 ได ้4 คะแนน โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่า 
แสดงว่ามีการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการท่ีสงูกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดันอ้ยกว่า 

เอกลกัษณแ์ห่งตน (Identity) หมายถึง การที่นิสิต นกัศึกษาสรา้งโครงสรา้งตวัตนเพื่อบ่ง
บอกถึงความเป็นลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล โดยเก่ียวกับการคิดพิจารณาและการตกลงใจเลือก
ตวัเลือกรูปแบบที่บ่งบอกความเป็นตัวตนในดา้นการเรียน และดา้นความสมัพนัธ ์ประกอบดว้ย 2 
องคป์ระกอบดงันี ้

1) การค้นหาเอกลักษณ์แห่งตน ( In-depth Exploration) หมายถึง การที่นิสิต 
นักศึกษาคิดและพิจารณาตัวเลือกของเป้าหมายในชีวิต อุดมการณ์และความเชื่อที่ตรงกับความ
ตอ้งการ ซึ่งสะทอ้นในรูปของการหาขอ้มลู การตัง้ค าถาม การพดูคยุกบัผูอ่ื้น เพื่อหาค าตอบในการ
ตดัสินใจรบัตวัตนในเรื่องการเรียนและความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นมายึดมั่นเป็นลกัษณะเฉพาะของตน 

2) การยึดมั่นในเอกลักษณ์แห่งตน (Commitment) หมายถึง การที่นิสิต นักศึกษา 
ตกลงใจรับเอาตัวเลือกที่เก่ียวกับตัวตนในเรื่องการเรียนและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่แน่นอน  
ซึ่งสะทอ้นจากการตัดสินใจยึดมั่นในตัวเลือกดังกล่าว แลว้ท าใหม้ีความเชื่อมั่นในตนเอง และการ
ด าเนนิชีวิตหลงัจากการยดึปฏิบติัตามรูปแบบที่ตนไดเ้ลือกไว ้

เอกลกัษณแ์ห่งตนประเมินโดยแบบวดัที่ผูว้ิจยัพฒันาจากแบบวดัเอกลกัษณแ์ห่งตน 
(The Utrecht-management of identity commitments scale: U-MICS) ของ Crocetti, Rubini, 
and Meeus (2008) ประกอบดว้ยขอ้วัด 10 ขอ้ โดยมีลักษณะเป็นแบบวัดรายงานตนเองมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั พิสยัระหว่าง 1 (ตรงนอ้ยที่สดุ) ถึง 4 (ตรงมากที่สดุ) โดยผูท้ี่
ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า แสดงว่ามีกระบวนการสรา้งเอกลักษณ์แห่งตนที่สูงกว่าผู้ที่ได้
คะแนนจากแบบวดันอ้ยกว่า 

การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน (Self-efficacy) หมายถึง การที่นิสิต นกัศึกษามีความเชื่อ
ในความสามารถดา้นการอ่านของตนเอง ซึ่งแสดงถึงความมั่นใจที่จะด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุผล
ส าเรจ็ตามที่ไดต้ัง้เปา้หมาย ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบดงันี ้

1) การรับ รู ้ความสามารถทางวิชาการ (Perceived academic self-efficacy) 
หมายถึง การที่นิสิต นกัศึกษามีความสามารถในการรบัรู ้การจดัการกบัการอ่านดว้ยตนเองและท า
ตามความคาดหวงัของตนเองและผูอ่ื้น 

2) การรบัรูค้วามสามารถทางสงัคม (Perceived social self-efficacy) หมายถึง การ
ที่นิสิต นักศึกษาสรา้งและรกัษาความสัมพันธ์ทางสังคม และการจัดการความขัดแยง้ระหว่าง
บคุคลในขณะที่อ่าน 
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3) การรบัรูค้วามสามารถในการก ากับตนเอง (Perceived self-regulatory efficacy) 
หมายถึง การที่นิสิต นักศึกษามีความสามารถในการตา้นทานแรงกดดันจากสถานการณ์ หรือ
บคุคลในการมีสว่นรว่มกบักิจกรรมที่รบกวนหรือเป็นอปุสรรคต่อการอ่าน 

การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนประเมินโดยแบบวดัที่ผูว้ิจยัพฒันาจากแบบวดัการรบัรู ้
ความสามารถในการท าความเข้าใจในการอ่านของตนเอง (Reading Comprehension Self- 
Efficacy Perceptions) ของ Yogurtcu (2013) และแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถในการอ่านและ
เขา้ใจภาษาองักฤษ ของ นัยนา ถาวรายุศม ์(2560) ประกอบดว้ยขอ้วดั 12 ขอ้ โดยมีลกัษณะเป็น
แบบวดัรายงานตนเองมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ พิสยัระหว่าง 1 (ตรงนอ้ยที่สุด) 
ถึง 4 (ตรงมากที่สุด) โดยผู้ที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า แสดงว่ามีการรบัรูค้วามสามารถ  
แห่งตนที่สงูกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดันอ้ยกว่า 

การให้คุณ ค่าในการอ่าน (Value of reading) หมายถึง การที่นิสิต นักศึกษารับ รู ้
คุณสมบัติของการอ่านที่จูงใจใหม้ีส่วนร่วมและคร ่าเคร่งอยู่กับการอ่าน และตัดสินใจที่จะปฏิบัติ
กิจกรรม ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบดงันี ้

1) คุณค่าในความส าเร็จ (Attainment value) หมายถึง การที่นิสิต นักศึกษารบัรูว้่า
การอ่านมีความส าคญั ตลอดจนความส าคญัของการท าหนา้ที่ใหดี้ 

2) คุณ ค่ า ต่อภายใน  ( Intrinsic value) หมายถึ ง  การที่ นิ สิ ต  นั กศึ กษ ารับ รู ้
ประสบการณค์วามเพลิดเพลินในขณะที่อ่าน หรือความสนใจสว่นตวัในการอ่าน 

3) คณุประโยชน ์(Utility value) หมายถึง การที่นิสิต นกัศึกษารบัรูเ้ก่ียวกบัประโยชน์
ของการมีส่วนร่วมในการอ่าน และประสบความส าเร็จในการอ่านน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน
อนาคต รวมถึงเปา้หมายในอาชีพ 

การให้คุณค่าในการอ่านประเมินโดยแบบวัดที่ผู ้วิจัยพัฒนาจากแบบวัดกลยุทธ ์
การสร้างแรงจู งใจ ในการเรียน รู้  (A Manual for the use of the Motivated Strategies for 
Learning Questionnaire: MSLQ) ของ Pintrich et al. (1991) และแบบวัดการคาดหวังและการ
ใหคุ้ณค่าเพื่อวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของ Perez et al. (2019) ประกอบดว้ยขอ้
วัด 12 ขอ้ โดยมีลักษณะเป็นแบบวัดรายงานตนเองมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ
พิสยัระหว่าง 1 (ตรงนอ้ยที่สดุ) ถึง 4 (ตรงมากที่สดุ) ผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่า แสดงว่ามี
การใหค้ณุค่าในการอ่านที่สงูกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดันอ้ยกว่า 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 
เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนและการใหค้ณุค่าในการอ่านที่มีต่อความผูกพัน
ในการอ่านเชิงวิชาการของวัยรุ่นตอนปลาย ส าหรบัเนือ้หาที่น าเสนอในบทนี ้ ผูว้ิจัยได้รวบรวม
ขอ้มลู แนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเป็นพืน้ฐานในการพฒันากรอบแนวคิด
ในการวิจยั โดยน าเสนอตามล าดบัดงัต่อไปนี ้ 

1. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัวยัรุน่ตอนปลาย 
1.1 ความหมายของวยัรุน่ตอนปลาย 
1.2 พฒันาการดา้นรา่งกาย 
1.3 พฒันาการดา้นอารมณ ์
1.4 พฒันาการดา้นสติปัญญา 
1.5 พฒันาการดา้นสงัคม 

2. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 
2.1 ความหมายของความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 
2.2 องคป์ระกอบของความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 
2.4 การวดัความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 

3. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 
3.1 ความหมายของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 
3.2 องคป์ระกอบของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 
3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 
3.4 การวดัการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 

4. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัเอกลกัษณแ์ห่งตน 
4.1 ความหมายของเอกลกัษณแ์ห่งตน 
4.2 องคป์ระกอบของเอกลกัษณแ์ห่งตน 
4.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัเอกลกัษณแ์ห่งตน 
4.4 การวดัเอกลกัษณแ์ห่งตน 

5. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 



  12 

5.1 ความหมายของการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 
5.2 องคป์ระกอบของการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 
5.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 
5.4 การวดัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 

6. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการใหค้ณุค่าในการอ่าน 
6.1 ความหมายของการใหค้ณุค่าในการอ่าน 
6.2 องคป์ระกอบของการใหค้ณุค่าในการอ่าน 
6.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการใหค้ณุค่าในการอ่าน 
6.4 การวดัการใหค้ณุค่าในการอ่าน 

7. ทฤษฎีที่ใชอ้ธิบายกรอบแนวคิดการวิจยัและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
7.1 ทฤษฎีความคาดหวงัและการใหค้ณุค่า (Expectancy – Value Theory) 
7.2 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ

และเอกลกัษณแ์ห่งตน 
7.3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ

และการใหค้ณุค่าในการอ่าน 
7.4 งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความสมัพันธ์ระหว่างเอกลกัษณ์แห่งตนและการให้

คณุค่าในการอ่าน 
7.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับความสมัพันธ์ระหว่างเอกลกัษณแ์ห่งตนและการรบัรู ้

ความสามารถแห่งตน 
7.6 งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน

และความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 
7.7 งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความสัมพันธ์ระหว่างการใหคุ้ณค่าในการอ่านและ

ความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 
8. การวิเคราะหต์วัแปรสง่ผ่าน 
9. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
10. สมมติฐานการวิจยั 
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1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับพัฒนาการของวัยรุ่นตอนปลาย 
สาระส าคัญที่จะกล่าวถึงในหัวขอ้นีมุ้่งน าเสนอพัฒนาการของวัยรุ่นตอนปลายในดา้น

ต่าง ๆ โดยเริ่มจากความหมาย ต่อเนื่องด้วยพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และ
สงัคม ตามล าดบัดงัต่อไปนี ้

1.1 ความหมายของวัยรุ่นตอนปลาย 
วยัรุ่นตอนปลายเป็นช่วงระยะสดุทา้ยก่อนเขา้สู่วยัผู้ใหญ่ ซึ่งการก าหนดช่วงอายุ

ของวัยรุ่นรวมทั้งวัยรุ่นตอนปลายมีความแตกต่างกันตามข้อคิดเห็นของนักวิชาการ สภาพ
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายปุระมาณ 17-25 ปี ในการวิจยัครัง้นี ้
จะบรรยายภาพรวมของวัยรุ่นทั้งหมด ไม่เฉพาะเจาะจงแค่ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย เนื่องจาก
พฒันาการของวยัรุน่ในดา้นต่าง ๆ มีความเหลื่อมล า้กนัในแต่ละช่วง (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2549) 
โดยในแต่ละช่วงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรา่งกาย พฤติกรรม อารมณแ์ละสติปัญญา 

Cole (1959) อธิบายว่า รา่งกายของมนษุยจ์ะเริ่มเขา้สูก่ารเปลี่ยนแปลงเมื่อเขา้สู่
ช่วงวยัรุ่น เนื่องจากการมีวฒุิภาวะที่มากขึน้ของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ นอกจากการเปลี่ยนแปลง
ดา้นร่างกายแล้ววัยรุ่นยังมีพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ ทัศนคติ ความสนใจต่าง ๆ เช่น 
ศาสนา จริยธรรม อาชีพ การศึกษา และความถนดั รวมทัง้ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลดว้ย โดยมี
การแบ่งช่วงอายุของวยัรุ่นตอนปลายเพศชายที่อายุ 19-21 ปี และวยัรุ่นตอนปลายเพศหญิงที่อาย ุ
18-21 ปี ซึ่งมีความแตกต่างกนัเล็กนอ้ย 

Steinberg (1996) อธิบายว่าวัยรุ่น หมายถึง ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจาก
เด็กไปสู่การมีวุฒิภาวะในแบบผูใ้หญ่ ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้น
ร่างกาย จิตใจ สงัคม และสติปัญญา วัยรุ่นเริ่มมีความสนใจเรื่องเพศและมีความสามารถที่จะมี
บุตรได ้อีกทั้งมีสติปัญญามากขึน้ มีความสามารถในการตัดสินใจดว้ยตนเอง ไดร้บัการยอมรบั
จากสงัคมใหท้ างาน มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตัง้ สามารถที่จะแต่งงานหรือมีคู่ครองได ้ตลอดจน
การคาดหวงัใหว้ยัรุน่สามารถช่วยเหลือตนเองในดา้นการเงินได ้และไดแ้บ่งช่วงอายุของวยัรุน่ตอน
ปลายที่อาย1ุ8 – 21 ปี 

Allen and Waterman (2019) อธิบายว่า วัยรุ่นเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลง 
ระหว่างวัยเด็กและวัยผูใ้หญ่ เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย รวมทั้งวิธีการที่วัยรุ่นปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัว การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ทางเพศ
ความรูค้วามเขา้ใจ สังคมและอารมณ์มากมายที่เกิดขึน้ในช่วงวัยนีส้ามารถสรา้งความคาดหวัง
และความวิตกกังวลใหก้ับทัง้ตัวเด็กและครอบครวั ดังนั้นการท าความเขา้ใจสิ่งที่คาดหวังในขั้น 
ต่าง ๆ สามารถส่งเสริมพัฒนาการที่ดีตลอดช่วงวัยรุ่นจนเขา้สู่วัยผูใ้หญ่ตอนตน้ โดย Allen and 
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Waterman ได้ระบุว่าช่วงวัยรุ่นตอนปลายคือบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 21 ปีขึน้ไป โดยทั่วไป
วัยรุ่นตอนปลายมีพัฒนาการทางร่างกายและเติบโตเป็นผูใ้หญ่เต็มที่ ในช่วงวัยนีพ้วกเขามักจะ
ควบคมุแรงกระตุน้ไดม้ากกว่าและอาจจะประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนไดอ้ย่างแม่นย า เมื่อ
เปรียบเทียบกับวัยรุ่นตอนกลาง ตัวอย่างการคิดของวัยรุ่นตอนปลาย เช่น ฉันควรสวมถุงยาง
อนามยั ถึงแมว้่าแฟนของฉันจะคมุก าเนิด อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถป้องกนัการตัง้ครรภไ์ด ้100% 
วยัรุน่ตอนปลายเป็นช่วงวยัที่ก าลงัเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ จึงมีความรูส้กึถึงความเป็นตวัของตวัเอง
มากขึน้และสามารถระบุคุณค่าของตนเองได้ พวกเขาจดจ่อกับอนาคตมากขึน้และตัดสินใจบน
พืน้ฐานของความหวงัและอดุมคติ มิตรภาพและความสมัพนัธเ์ชิงรกัใครม่ั่งคงขึน้ พวกเขาแยกออก
จากครอบครวัทัง้ทางอารมณแ์ละร่างกายมากขึน้ อย่างไรก็ตามหลายคนสรา้งความสมัพันธ์แบบ 
"ผูใ้หญ่" ขึน้มาใหม่กบัพ่อแม่ โดยมองว่าพวกเขามีความเท่าเทียมกันมากขึน้ในการขอค าแนะน า
และปรกึษากบัพ่อแม่ในลกัษณะผูใ้หญ่หารือกนัมากกว่าการพดูคยุกบัผูป้กครอง 

Sullivan อธิบายว่าวัยรุ่นตอนปลายอยู่ในช่วงอายุ 16 – 20 ปี วัยรุ่นตอนปลาย
เริ่มเมื่อบุคคลสามารถบูรณาการความตอ้งการเหล่านีเ้ขา้ดว้ยกนัไดใ้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 
คือความตอ้งการความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งหมายถึงการไม่มีความวิตกกังวล ความตอ้งการความ
ใกลช้ิดสนิทสนม และความตอ้งการทางเพศ วยัรุน่ตอนปลายจึงมีภารกิจดา้นสมัพนัธภาพระหว่าง
บคุคลที่มีความสลบัซบัซอ้นและหลากหลายยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัมีความใกลช้ิดสนิทเสน่หาและลกัษณะ
ที่พิเศษมากขึน้ วยัรุ่นบางคนที่ตอ้งเผชิญกบัอปุสรรคทางดา้นฐานะ เศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจน
อุปสรรคทางด้านวัฒนธรรมที่เหนี่ยวรัง้โอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพในการเป็นผูใ้หญ่ที่สมบูรณ์
นอกจากนีบ้ทบาทของความวิตกกงัวลและการประเมินตนเองในทางลบ ยงัเป็นสิ่งที่ขดัขวางการมี
วุฒิภาวะในระหว่างวัยรุ่นตอนปลาย ซึ่งความวิตกกังวลนั้นเป็นความรูส้ึกที่น่ากลัว บุคคลมัก
หาทางหลีกเลี่ยงเท่าที่จะเป็นไปได ้ความวิตกกังวลที่รุนแรงส่งผลต่อความพยายามในการสรา้ง
สมัพันธภาพระหว่างบุคคลที่สมบูรณ์ได้ Sullivan ยังไดเ้น้นย า้ว่า การประเมินและสงัเกตตนเอง
พบว่า บุคคลที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลายที่มีมุมมองเก่ียวกับตนเองในทางลบหรือในทางที่ไม่
ถูกตอ้ง วัยรุ่นบางคนอาจรูส้ึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไรซ้ึ่งคนมารกั แต่ก็มีบางคนที่รูส้ึกว่าตนเอง
ดีกว่าใครทัง้หมด มมุมองเช่นนีก้็เป็นสิ่งรบกวนสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล คนที่มองตวัเองว่าไม่มี
คณุค่ามกัจะมีความวิตกกงัวล เมื่อใดก็ตามที่มีบางคนเริ่มแสดงความรกัดว้ย สว่นคนที่มองตนเอง
ดีกว่าคนอ่ืน ๆ ก็จะมีความวิตกกังวลในสถานการณ์ที่คนอ่ืน ๆ อาจเหนือกว่าหรือดีกว่าตนเอง
ดงันัน้มมุมองที่ไม่เหมาะสมเหลา่นีค้วรจะไดร้บัการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปบุคคลวยั
นี ้มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาถึงขีดสูงสุด สามารถเรียนรู้งานวิชาการต่าง ๆ ได้อย่างดี 
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มีความสามารถด้านการรูคิ้ด รูจ้ักการรบัผิดชอบชีวิตของตนเองและสังคมรวมทั้งการมองหา
บทบาทที่ถกูใจในสงัคมที่กวา้งออกไป (ประณต เคา้ฉิม, 2549) 

ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549) อธิบายว่าวัยรุ่นตอนปลาย คือช่วงอายุตั้งแต่ 
18 – 25 ปี การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ค่อนไปทางผูใ้หญ่ การเจริญเติบโตทางร่างกายเป็นผูใ้หญ่
โดยสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นช่วงของการปรบัเปลี่ยนอารมณ์ และจิตใจ ตลอดจนชีวิตทางสังคม 
ค่านิยม ความใฝ่ฝัน ความปรารถนาและอุดมคติ เป็นตน้ วัยนีเ้ด็กจะเรียนรูต้ัวแบบ และทดลอง
บทบาทเพื่อจะเป็นผูใ้หญ่ ความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็นรากฐานส าคัญ 
อนัจะน าไปสู่เป้าหมายในชีวิต ความสนใจ การเลือกอาชีพ การเลือกคบเพื่อนและคู่ครอง เป็นตน้ 
และเมื่อเด็กมีความตั้งใจหรือไดท้ าการตัดสินใจลงมือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ  บางเรื่องไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย หรือแก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิมได้ วัยรุ่นจึงเป็นช่วงเปลี่ยนวัย เป็น
ช่วงเวลาหวัเลีย้วหวัต่อระหว่างความเป็นเด็กกบัความเป็นผูใ้หญ่ 

ประณต เคา้ฉิม (2549) อธิบายว่า วัยรุ่นเป็นช่วงวยัที่เปรียบดังสะพานเชื่อมต่อ
ระหว่างวยัเด็กและวยัผูใ้หญ่ วยัรุ่นตอ้งพบกับความเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอย่างด้านร่างกาย และอารมณ์ รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงทางดา้น
สังคมและสติปัญญาร่วมด้วย นอกจากนี ้วัยรุ่นต้องเผชิญกับสิ่งใหม่  ๆ ในด้านประสบการณ ์ 
ความรบัผิดชอบ สมัพนัธภาพทัง้กบัผูใ้หญ่และเพื่อน วยัรุน่มกัฉลาด คิดไดซ้บัซอ้นขึน้ และมีทกัษะ
ในการตดัสินใจ โดยเป้าหมายส าคญัของช่วยวยัรุน่คือ การบรรลวุฒุิภาวะ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่เกิดขึน้เหลา่นีจ้ะเป็นรากฐานที่จะท าใหว้ยัรุน่สามารถบรรลวุฒุิภาวะได ้ 

สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2561ก) อธิบายว่า วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ ยนแปลง เป็นช่วงเวลาแห่ งความเบิกบานของคนหนุ่ มสาว 
ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่มี เรื่องกังวลอยู่มาก ปัญหาในช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องเก่ียวกับ  
การคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง ซึ่งเอกลกัษณน์ีจ้ะติดตัววยัรุ่นไปในช่วงต่อไปของวัย วัยรุ่นไดร้บั
การนิยามว่าเป็น ช่วงระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผูใ้หญ่ ช่วงวยัรุ่นในแต่ละวฒันธรรมนัน้ 
พบว่ามีความหลากหลายมาก เช่น เด็กอายุ 14 ปี ที่อาศยัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกากับเด็กอาย ุ
14 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการพิจารณาจึงตอ้งตรึกตรองถึง
สภาพสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมดว้ย 

จากความหมายทั้งหมดข้างต้นสรุปได้ว่า วัยรุ่นตอนปลายคือช่วงวัยที่มี
พฤติกรรมค่อนไปทางผูใ้หญ่ พัฒนาการเริ่มเขา้สู่วฒุิภาวะอย่างสมบูรณแ์บบ โดยในระยะนีม้ักมี
การพัฒนาทางดา้นจิตใจ เป็นช่วงวัยแห่งการปรบัเปลี่ยนอารมณ์ และจิตใจ ตลอดจนชีวิตทาง
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สงัคม ค่านิยม ความใฝ่ฝัน ความปรารถนาและอดุมคติ และมกัพยายามปรบัเปลี่ยนตนเองใหเ้ขา้
กับสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึน้ โดยวัยรุ่นจะพยายามตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง ส่งผลใหเ้กิดความมั่นคงดว้ยตนเอง และเมื่อไดต้ดัสินใจประพฤติปฏิบติัอย่างใดอย่างหนึ่ง 
บางเรื่องไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยง่าย หรือแกไ้ขใหก้ลบัมาเหมือนเดิมได ้วยัรุ่นจึงเป็นช่วง
เปลี่ยนวยั ช่วงหัวเลีย้วหวัต่อ เปรียบดังสะพานเชื่อมต่อระหว่างวยัเด็กและวยัผูใ้หญ่ โดยการวิจัย
ในครัง้นีไ้ดก้ าหนดอายุของวัยรุ่นตอนปลายที่อายุ 18 – 21 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษา 

1.2 พัฒนาการด้านร่างกาย 
ตลอดช่วงระยะของการเป็นวยัรุน่ จะมีการเปลี่ยนแปลงดา้นร่างกายเกิดขึน้อย่าง

มาก ทั้งการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายใน ซึ่งส่วนส าคัญของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้ใน
ตอนตน้ ๆ ของระยะวยัรุ่นหรือที่เรียกว่า ระยะพิวเบอรตี์ ้การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของส่วนสูง
และน า้หนกัเป็นสญัญาณภายนอกอย่างแรกของการเขา้สูร่ะยะพิวเบอรตี์ ้(ประณต เคา้ฉิม, 2549) 
ในระยะตน้ของวัยรุ่น เป็นช่วงที่ร่างกายมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก และมีบทบาท
ส าคัญต่อพัฒนาการดา้นอ่ืน ๆ (สุชา จันทนเ์อม, 2540) ความเจริญเติบโตดา้นร่างกายมีทัง้ส่วน
ภายนอก เช่น รูปหน้า ลักษณะเสน้ผม น า้หนักและส่วนสูง รวมทั้งสัดส่วนของร่างกาย เป็นต้น 
ส่วนความเจริญเติบโตภายใน เช่น การท างานของต่อมภายในร่างกายบางชนิด การสรา้งเซลล์
สืบพันธุ์ของเด็กผูช้าย การมีประจ าเดือนของเด็กผูห้ญิง และกระดูกแข็งแรงขึน้ เป็นตน้ (ศรีเรือน 
แกว้กงัวาล, 2549) 

การเปลี่ยนแปลงทางรา่งกายของวยัรุน่จะเกิดขึน้อย่างรวดเรว็ในระยะแรกของวยั
และจะเริ่มชา้ลงเมื่อเขา้สู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย โดยการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ส  าคัญในช่วง
วยัรุ่นคือ การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับอวยัวะสืบพันธุ์ เพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงของรงัไข่ มีการ
ตกไข่และมีการเพิ่มของฮอรโ์มนที่เรียกว่า เอสโตรเจน นอกจากนีเ้ด็กผูห้ญิงจะเริ่มมีประจ าเดือน
ส าหรบัเด็กผูช้ายจะมีการเพิ่มขนาดของอวยัวะสืบพนัธุ์ มีการสรา้งเซลลส์ืบพนัธุ์ และเพิ่มฮอรโ์มน
ของเพศชายที่เรียกว่า แอนโดรเจน และในส่วนของเปลี่ยนแปลงทางเพศขัน้ทุติยภูมิ เด็กผูห้ญิงจะ
มีขนาดหนา้อกที่เพิ่มขึน้ มีกลา้มเนือ้ที่สะโพก และมีรูปร่างอวบขึน้ เอวคอดกิ่วมากกว่าเดิม ส่วน
เด็กผู้ชายจะมีไหล่กว้าง มีกล้ามเนื ้อที่แข็งแรง การเปลี่ยนของเสียง เช่นเสียงห้าว เสียแปร่ง
นอกจากนีย้งัมีการเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังร่วมดว้ย วยัรุ่นจะเริ่มมีสิวบนใบหนา้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเด็กผูห้ญิง (พาสนา จลุรตัน,์ 2548) 
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1.3 พัฒนาการด้านอารมณ ์
วัยรุ่นมีความเข้มข้นของอารมณ์สูง มีความไม่มั่นคง สับสน อ่อนไหว และ

เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความ
เจริญเติบโตดา้นร่างกายส่งผลต่อแบบแผนทางอารมณ์ของวัยรุ่น ท าใหว้ัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์
รุนแรง มีลกัษณะเป็นคนเจา้อารมณข์าดการไตร่ตรองและการยัง้คิด จึงเป็นที่มาของการเรียกช่วง
วยัรุ่นว่า วยัพายุบแุคม (Storm and stress) บคุคลในช่วงวยัอ่ืนจึงตอ้งมีความอดทนต่อบคุคลวยันี ้
เป็นอย่างมาก เพื่อที่จะท าความเขา้ใจและสรา้งสมัพนัธภาพกบัวยัรุ่น และเป็นสาเหตหุนึ่งที่ท าให้
วยัรุน่เขา้กบับุคคลในช่วงวยัอ่ืนไดย้าก วยัรุน่จึงมกัเขา้รวมกลุ่มกนัเองมากเป็นพิเศษกว่าช่วงวยัอ่ืน 
เพราะมีความเขา้อกใจเขา้ใจและยอมรบัซึ่งกนัและกันไดง้่ายกว่า (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2549) ซึ่ง
ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายนี ้มักมีการพัฒนาด้านจิตใจมากกว่าด้านร่างกาย (สุรางค์ จันทน์เอม , 
2527) 

ส าหรับสภาวะทางอารมณ์ ในวัยรุ่น เป็นลักษณะทางอารมณ์ที่ เรียกว่า 
“Heightened Emotionality” คือ สภาวะทางอารมณ์ที่ เบี่ยงเบนไปจากปกติ โดยเกิดขึน้ในช่วง
แรกเริ่มของวยัรุน่ โดยช่วงวยัรุน่ตอนตน้ จะมีอารมณท์ี่เปลี่ยนแปลงไดง้่าย ไม่มีเหตผุล มีความวิตก
กังวล หงุดหงิด เครียด มีอารมณ์เศรา้ บางครัง้ อาจแสดงกิริยารุนแรง แสดงความก้าวรา้ว ไม่
ตอ้งการใหผู้ใ้หญ่มาบงการ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมดังกล่าวจะเขา้สู่สภาวะปกติ มีความมั่นคง
ทางอารมณ ์และสามารถควบคมุตนเองไดม้ากขึน้เมื่อกา้วเขา้สู่ช่วงวยัรุน่ตอนปลายและวยัผูใ้หญ่ 
(วณัเพ็ญ บญุประกอบ, 2545, อา้งถึงใน สิทธิพงศ ์วฒันานนทส์กลุ, 2556) 

1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
พฒันาการทางสมองถึงระดบัสมบูรณเ์ต็มที่ในช่วงวยัรุ่น ส่งผลใหค้วามสามารถ

ใหม่ ๆ ของวยัรุ่นเกิดขึน้อย่างมาก เช่น ความสามารถในการใชเ้หตผุลเชิงนามธรรม ความสามารถ
ในการสรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นทางจรยิธรรมที่ซบัซอ้น และความสามารถในการวางแผน
อนาคตที่เป็นจริงมากขึน้ เป็นตน้ (ประณต เคา้ฉิม, 2549) โดยเมื่อเริ่มเขา้สู่ช่วงวัยรุ่น พัฒนาการ
ทางสมองจะยงัคงด าเนินต่อไป นักวิจัยต่างประเทศพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ในช่วงวัยรุ่น
ตอนปลาย (Giedd et al., 1999) ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสรา้งและกระบวนการคิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่เก่ียวขอ้งกบัการยบัยัง้การตอบสนอง การเปรียบเทียบระหว่างความ
เสี่ยงและผลตอบแทน และการควบคุมอารมณ์ พัฒนาการทางสมองไม่จ ากัดเฉพาะช่วงวัยรุ่น
ตอนตน้ และไม่ไดเ้ชื่อมโยงกับกระบวนการเจริญเติบโตในวัยแรกรุ่นเสมอไป (Steinberg, 2005) 
จึงเห็นไดว้่าในช่วงวัยรุ่นตอนปลายมักมีการพัฒนาในดา้นเก่ียวกับความนึกคิดและปรชัญาชีวิต 
(สุชา จันทนเ์อม, 2540) การพยายามตอบค าถามว่า “ฉันคือใคร” ของวัยรุ่นนั้นไดร้บัการกระตุน้
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จากพัฒนาการด้านสติปัญญา หลังจากวัยรุ่นได้ผ่านขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (formal 
operations stage) ท าใหว้ัยรุ่นสามารถตัง้ค าถามเก่ียวกบัจุดยืนของตนบนโลกใบนี ้ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องศีลธรรม คณุค่า การเมือง และความสมัพนัธใ์นสงัคมไดดี้มากขึน้ (สิทธิพงศ ์วฒันานนทส์กุล, 
2561ก) อย่างไรก็ตามศักยภาพทางสมองของวัยรุ่น การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ 
การเรียนรูใ้นช่วงวัยที่ผ่านมาทัง้ทักษะชีวิตและทักษะทางวิชาการ ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม ทัง้ที่
สนับสนุนและไม่สนับสนุนต่อพัฒนาการทางความคิดของวัยรุ่น เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
คณุภาพความคิดของวยัรุน่ดว้ย (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2549) 

พัฒนาการทางสติปัญญามีบทบาทต่อบริบททางสังคมของวัยรุ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลที่มีต่อพฒันาการดา้นกระบวนการคิดเช่น การมีวิจารณญาณ การตดัสินใจและการรบั
ความเสี่ยง เป็นตน้ (Cauffman & Steinberg, 2000, as cited in Steinberg, 2005) โดยลกัษณะ
การคิดของวัยรุ่นจะมีความแตกต่างไปจากการคิดของเด็กอย่างชัดเจน  คนส่วนใหญ่เห็นพ้อง
ตอ้งกนัว่าวยัรุ่นมีความฉลาดมากกว่าเด็ก ไม่เพียงแต่จะรูม้ากกว่าเด็กเท่านัน้ แต่ยงัสามารถคิดได้
ก้าวหน้ากว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าเด็กด้วย  (ประณต เค้าฉิม , 2549) มีนักวิชาการ
ต่างประเทศได้อธิบายเก่ียวกับลักษณะการคิดของวัยรุ่นไว ้5 ประการดังต่อไปนี ้1) ในระหว่าง
วยัรุ่น บุคคลจะสามารถคิดไดดี้กว่าเด็กในการคิดเก่ียวกบัสิ่งที่เป็นไปได้ โดยไม่จ ากดัความคิดของ
ตนเองไวเ้ฉพาะในสิ่งที่เป็นจริงเท่านัน้ 2) วยัรุ่นมีความสามารถที่จะคิดในเชิงนามธรรม 3) ในช่วง
วัยรุ่น บุคคลมักมีความคิดเก่ียวกับกระบวนการคิด 4) การคิดของวัยรุ่นมักจะเป็นการคิดแบบ
หลายแง่หลากมุมมากกว่าจะจ ากัดการคิดแค่เพียงแง่มุมเดียว 5) วัยรุ่นมักมองสิ่งต่าง ๆ ในเชิง
สมัพัทธม์ากกว่าเด็กซึ่งมักจะมองสิ่งต่าง ๆ ในลกัษณะจริงแทแ้น่นอน (Keating, 1990, as cited 
in Steinberg, 1996)  

1.5 พัฒนาการด้านสังคม 
พฒันาการดา้นสงัคมของวยัรุน่เป็นช่วงหนึ่งที่มีความส าคญั เนื่องจากพฒันาการ

ดา้นนีใ้นระยะวยัรุ่นนีม้ีแง่มมุที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขา้รว่มสงัคมกบักลุ่มเพื่อนร่วม
วยั โดยวัยรุ่นจะจับกลุ่มกันไดอ้ย่างแน่นแฟ้นยาวนานและมีความผูกพันกับเพื่อนในกลุ่ม รวมทั้ง
ภายในกลุ่มจะมีเพื่อนต่างเพศร่วมด้วย (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549) และกลุ่มเพื่อนก็มักจะมี
อิทธิพลกบัวยัรุ่นมากว่าอิทธิพลของครอบครวั วยัรุ่นจะเลือกเขา้หาเพื่อนของตนมากกว่าพ่อแม่ ซึ่ง
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในช่วงวัยรุ่นตอนปลายนี ้สัมพันธภาพจะเริ่มมั่นคงและราบเรียบขึน้ 
เนื่องจากวันรุ่นตอนปลายจะมีวุฒิภาวะมากขึน้ และเริ่มมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความ
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แตกต่างระหว่างบุคคลและลกัษณะบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละบุคคล (Fuhrmann, 1990, อา้งถึง
ใน ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2549) 

2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 
สาระส าคญัที่จะกล่าวถึงในหัวขอ้นีมุ้่งน าเสนอเอกสารที่เ ก่ียวขอ้งกบัความผูกพันในการ

อ่านเชิงวิชาการ โดยเริ่มจากความหมาย ต่อเนื่องดว้ยองคป์ระกอบ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
และการวดัความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ ตามล าดบัดงัต่อไปนี ้

2.1 ความหมายของความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 
Guthrie et al. (2012) ระบุว่าความผูกพันมีโครงสรา้งที่มีความโดดเด่นมากขึน้

ในงานวิจัยด้านจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการ โดยทั่ วไปความผูกพันหมายถึง  
การเก่ียวขอ้ง การมีส่วนร่วม และความยึดมั่นต่อกิจกรรมบางอย่าง Baker et al. (2000) เห็นพอ้ง
ว่า การที่บุคคลมีความผูกพันกบักิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หมายถึงการที่ เขามีส่วนร่วมกบักิจกรรม
นั้นอย่างลึกซึง้ นอกจากนี ้ Csikzentmihalyi (1990 as cited in Almasi and McKeown, 1996) 
ระบุว่า ในระหว่างเกิดความผูกพันในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ความสนใจและกระบวนการทาง
จิตใจจะมุ่งเนน้ไปที่งานหรือกิจกรรมนัน้ โดยบุคคลจะซึมซบัในงานหรือกิจกรรมอย่างสมบูรณห์รือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สภาวะของการลื่นไหล” จากการศึกษางานวิจยัในต่างประเทศยงัไม่พบว่า 
มีผู้ที่ใหค้วามหมายของความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการไวอ้ย่างชัดเจน แต่จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า ความผูกพันในการอ่าน (Reading engagement) และความผูกพันในวิชาการ 
(Academic engagement, Student engagement in academic work) ซึ่งครอบคลุมถึงความ
ผู ก พั น ใน ก า ร เรี ย น  (Engagement in schoolwork) ค วาม ผู ก พั น ข อ งผู้ เรี ย น  (Student 
engagement) ความผูกพันของผู้เรียนกับโรงเรียน  (Student engagement in/with school, 
School engagement) มีความหมายที่ใกลเ้คียงกัน สามารถที่จะน ามานิยามเป็นความผูกพันใน
การอ่านเชิงวิชาการได ้

Baker et al. (1996 as cited in Valenzuela et al., 2015) ได้น าเสนอแนวคิด
ของความผูกพันในการอ่านไวว้่า ผูอ่้านที่มีความผูกพันในการอ่านมักถูกมองว่าเป็นผูม้ีแรงจูงใจ 
กลยุทธ์ ความรู ้และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อีกทั้งเป็นบุคคลที่ อ่านอย่างกว้างขวางและ
หลากหลาย และใชป้ระโยชนจ์ากสถานการณท์ี่มีศกัยภาพในการขยายการรูห้นงัสือ 

Guthrie and Anderson (1999 as cited in Baker et al., 2000) ระบุว่าความ
ผกูพนัในการอ่าน หมายถึง การท างานผสานกนัระหว่างแรงจงูใจกบัความรูท้ี่เป็นมโนทศัน ์กลยทุธ์
และการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมในระหว่างกิจกรรมการอ่าน 
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Wigfield and Guthrie (2000) ระบุว่าความผูกพันในการอ่าน หมายถึง การ
ปฏิสมัพนัธก์บัขอ้ความในรูปแบบทัง้กลยทุธแ์ละแรงจงูใจ 

Guthrie et al. (2004) ระบุว่าความผูกพันในการอ่านหมายถึง การมีแรงจูงใจ 
และกลยทุธซ์ึ่งขบัเคลื่อนดว้ยความรูแ้ละการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 

OECD (2009) ไดน้ิยามความหมายของความผูกพันในการอ่านในการประเมิน 
PISA 2009 ไวว้่า ความผูกพันในการอ่านหมายถึงคุณลกัษณะที่สรา้งแรงจูงใจและลกัษณะทาง
พฤติกรรมในการอ่านของนกัเรียน 

Guthrie et al. (1996) อธิบายว่าความผูกพันในการอ่านคือ การกระท าของการ
เลือกอ่านบ่อยครั้ง ด้วยเหตุผลหลายประการและเข้าใจเนื ้อหาที่ เหมาะสมในบริบทของ
สถานการณ์การอ่าน และท าความเขา้ใจในแก่นแท้ของเรื่องที่อ่านรวมทั้งปลดปล่อยความคิด 
อารมณ์ และความรูส้ึกไปกับการอ่าน เช่นเดียวกับแรงจูงใจในการเลือกอ่าน ซึ่งรวมถึงคุณค่า 
ความคาดหวงั ความสนใจและความมั่นใจในตนเองที่ผูอ่้านสามารถเขา้ใจการอ่าน ซึ่งความเขา้ใจ
ของผู้อ่านเก่ียวข้องกับความรู้ความเข้าใจ เช่น การใช้ความรู้เดิมและกลยุทธ์ในการสร้าง
ความหมายหลายระดับ หากไม่มีแรงจูงใจและความรูค้วามเขา้ใจ การกระท าของการเลือกอ่าน
และเขา้ใจความหมายของผูอ่้านนัน้อาจไม่เกิดขึน้ 

Guthrie et al. (2012) ระบุว่าความผูกพันในการอ่านหมายถึง การแสดง
พฤติกรรมที่สื่อถึงความพยายาม ระยะเวลา และความพากเพียรในการบรรลผุลลพัธท์ี่ตอ้งการ 

Skinner and Pitzer (2012) ระบุว่าความผูกพันทางวิชาการหมายถึงความ
ผกูพนัในกิจกรรมการเรียนรู ้

Fredricks et al. (2004) อธิบายว่า ความผูกพันทางวิชาการเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อนหรือเพื่อนร่วมชัน้เรียน และภาระงานเก่ียวกบัการเรียนตลอดจนกิจกรรม
การเรียน การสะทอ้นถึงการมีปฏิสมัพนัธข์องบคุคลกบัสิ่งแวดลอ้ม 

Newmann, Wehlage, and Lamborn (1992) อ ธิบายว่า  ความผูกพันทาง
วิชาการหมายถึง การที่ผูเ้รียนทุ่มเทตนเองในทางจิตวิทยา ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการเรียนรู้
การท าความเขา้ใจ ความช านาญ รวมทัง้ทกัษะและความสามารถที่เก่ียวกบัการเรียน 

สรุปไดว้่าความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการ หมายถึง การที่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การอ่านเชิงวิชาการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการอ่านเชิงวิชาการอย่างกระตือรือรน้ มีความ
พยายาม มุ่งมั่น และทุ่มเทต่อการอ่าน  
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2.2 องคป์ระกอบของความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 
ความผูกพันได้รบัการพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อการเรียนรู ้อย่างไรก็ตาม 

การนิยามองค์ประกอบของความผูกพันยังมีความคลุมเครือ แต่แนวความคิดล่าสุดของความ
ผูกพันไดน้ าเสนอความผูกพันไว ้3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ความผูกพันดา้นพฤติกรรม (behavioral 
engagement) ความผูกพนัดา้นอารมณ ์(emotional engagement) และความผูกพนัดา้นปัญญา 
(cognitive engagement) (Finn & Zimmer, 2012; Fredricks et al., 2004) 

นักวิชาการไดใ้หน้ิยามของความผูกพันดา้นพฤติกรรมไวแ้ตกต่างกัน 3 รูปแบบ 
โดยค านิยามในความหมายแรกกล่าวถึงการเป็นพฤติกรรมในเชิงบวก การปฏิบติัตามบรรทัดฐาน
และกฎระเบียบของสงัคม เช่น การเขา้ชัน้เรียนตรงเวลา การประพฤติตนอย่างเหมาะสม เป็นตน้ 
สว่นค านิยามในความหมายที่สอง กล่าวถึงการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียน เช่น ความพยายาม 
ความเพียร ความตัง้ใจ การตัง้ค าถาม และการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชัน้เรียน เป็นตน้ และ
ค านิยามในความหมายสุดทา้ย กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การเขา้ร่วม
แข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ การเขา้ร่วมชมรมรกัการอ่าน เป็นต้น  (ส านักงานอุทยานการ
เรียนรู้, 2553) โดย  Park and Kim (2014) อธิบายว่าความผูกพันด้านพฤติกรรมหมายถึง  
การกระท าหรือพฤติกรรมที่สงัเกตได ้ที่แสดงถึงการมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนอก
หลกัสตูร โดยแสดงพฤติกรรมเชิงบวก ความผูกพนัดา้นพฤติกรรม ครอบคลมุถึงเวลาในการท างาน 
การท าการบา้นใหเ้สรจ็ ความสนใจและไม่มีพฤติกรรมที่รบกวนต่อการท ากิจกรรม ในกรณีของการ
อ่าน หมายถึง เวลาที่ใชไ้ปกบัความสนใจและขอ้ความ นัน้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมความผูกพนัใน
การอ่าน 

Fredricks et al. (2004) ไดก้ล่าวถึงความผูกพันดา้นอารมณ์ว่าหมายถึง การมี
ปฏิกิรยิาทัง้เชิงบวกและเชิงลบต่อครู เพื่อนรว่มชัน้เรียน งานวิชาการ และโรงเรียน โดยความผูกพนั
ดา้นอารมณไ์ดร้บัการสนันิษฐานว่าจะสรา้งความผูกพันกบัสถาบนั และมีอิทธิพลต่อความเต็มใจ
ในการท ากิจกรรมทางวิชาการ 

ความผูกพันด้านปัญญามีนักวิชาการได้ให้ความหมายแตกต่างกันตามแต่
งานวิจัยที่ศึกษาแต่โดยภาพรวมพบว่ามีการใหค้ านิยามไว ้2 แง่มมุคือ 1) การลงทุนทางจิตวิทยา
ในการเรียนรู ้และ 2) การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ Corno and Mandinach (1983) ได้กล่าวถึง
นิยามของความผกูพนัดา้นปัญญาว่าหมายถึง การที่ผูเ้รียนมีความคิดเก่ียวกบัการเรียนของตนเอง 
ไม่ว่าจะเป็นการไตร่ตรองและใชค้วามพยายามในการท าความเขา้ใจในสิ่งที่ซับซอ้นในดา้นการ
เรียน และการทุ่มเทในการเรียน นอกจากนี ้Connell and Wellborn (1991 as cited in Fredricks 
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et al., 2004)  ยงัไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความผูกพนัดา้นปัญญาในความหมายเชิงมโนทศันว์่า มีความ
เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาอย่างยืดหยุ่น ชื่นชอบในการท างานที่มีความทา้ทาย และสามารถรบัมือ
กบัอปุสรรคต่าง ๆ ในเชิงบวกเมื่อตอ้งเผชิญความลม้เหลว 

สรุปไดว้่า ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 1) ความผูกพันดา้นพฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่สงัเกตไดซ้ึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมใน
การอ่านเชิงวิชาการ 2) ความผูกพันดา้นอารมณ์ หมายถึง การมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ และความ
เต็มใจในการท ากิจกรรมการอ่านเชิงวิชาการ รวมทัง้บุคคลที่เก่ียวขอ้ง เช่น ครู และเพื่อนร่วมชั้น
เรียน และ 3) ความผูกพันด้านปัญญา หมายถึง การที่ผู ้เรียนมีความคิดเก่ียวกับการอ่านเชิง
วิชาการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการไตร่ตรอง การใชค้วามพยายามในการท าความเขา้ใจในสิ่งที่
อ่าน และการทุ่มเทในการอ่าน 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความผูกพันในการอ่าน เชิง

วิชาการที่มีมาก่อนหน้าพบว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในการอ่าน  (รชันีกูล 
ภิญโญภานุวัฒน์, 2560) ดังนั้นการที่จะศึกษาเก่ียวกับความผูกพันในการอ่านจะตอ้งเชื่อมโยง
แนวคิดไปสู่กระบวนการของแรงจูงใจดว้ย McGeown (2013) ระบุว่า มี 2 ทฤษฎีหลกัที่ไดร้บัการ
เสนอเพื่ออธิบายแรงจูงใจในการอ่าน คือ 1. ทฤษฎีแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก 
(The Intrinsic-Extrinsic Theory) แ ล ะ 2. ท ฤษ ฎี ก า รค าด ห วั ง แ ล ะ ก า ร ให้ คุ ณ ค่ า  (The 
Expectancy-Value Theory)  

2.3.1 ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) 
ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) เป็นหนึ่งใน

ทฤษฎีที่กลา่วถึงแรงจงูใจภายใน และแรงจูงใจภายนอกโดยอธิบายว่า แหล่งที่มาของแรงจูงใจของ
บคุคลมอิีทธิพลและความส าคญัต่อระดบัการมีส่วนร่วมในสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู ้เนื่องจาก
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรูเ้ป็นปัจจยัหลกัที่มีส่วนสนบัสนุนหรือขดัขวางแหลง่ที่มาของแรงจูงใจ
ภายในบุคคล โดยสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรูแ้ละแหล่งที่มาของแรงจูงใจส่งผลซึ่งกันและกัน 
(ปาจรีย ์หวังรุ่งกิจ, 2561) ซึ่งทฤษฎีการก าหนดตนเองเป็นทฤษฎีแรงจูงใจที่ช่วยใหน้ักวิจัย และ
นกัวิชาการเขา้ใจเก่ียวกบัแรงจงูใจของผูเ้รียนและความผกูพนัในการเรียนที่เป็นผลมาจากแรงจงูใจ 
(Reeve, 2012) 

แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายในเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของ

บุคคลดว้ยความสนใจและความพึงพอใจของบุคคลอย่างแทจ้ริง เมื่อบุคคลเกิดแรงจูงใจภายใน 
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บุคคลจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ตนเองสนใจอย่างเต็มใจโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีรางวลัหรือมีขอ้จ ากดั 
(Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000) อนัเนื่องมาจากบุคคลมีประสบการณท์ี่มาจากตนเอง 
(Self) ดว้ยความรูส้ึกของความอยากรูแ้ละความสนใจ มากกว่าเกิดจากแหล่งที่มาจากภายนอก 
(Deci & Ryan, 1985) ตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลมีแรงจูงใจจากภายในพวกเขาจะลงมือกระท า 
ส ารวจตรวจตรา และมีความผูกพันในกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความเพลิดเพลิน รูส้ึกมีความทา้ทาย
และต่ืนเตน้ในการท าเช่นนัน้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งพฤติกรรมดังที่กล่าวขา้งตน้เกิดจากแรงจูงใจ
ภายใน มีการรบัรูค้วามเป็นเหตุเป็นผลที่มาจากภายใน (Internal perceived locus of causality) 
(deCharms, 1968, as cited in Niemiec & Ryan, 2009)  

Deci and Ryan (1985) อธิบายเก่ียวกบัแรงจูงใจภายในตามทฤษฎีการ
ประเมินการรูคิ้ด (CET) ซึ่งเป็นหนึ่งในทฤษฎีย่อยของทฤษฎีการก าหนดตนเอง โดยมุ่งหมาย
น าเสนอเก่ียวกบัปัจจยัทางสงัคมและสภาพแวดลอ้มที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic motivation) ทั้งในด้านส่งเสริมหรือท าลายแรงจูงใจภายในบุคคล (Ryan & 
Deci, 2000) โครงสรา้งของแรงจูงในภายในอธิบายว่าเป็นความโนม้เอียงตามธรรมชาติไปสู่ความ
ผสมกลมกลืน (Assimilation) ความช านาญ (Mastery) ความสนใจที่เกิดขึน้เอง (Spontaneous 
interest) และ การคน้หา (Exploration) ซึ่งจ าเป็นต่อพัฒนาการทางปัญญาและสงัคมที่แสดงถึง
แหล่งที่มาพื ้นฐานของความสุขและความสามารถในการอยู่รอดตลอดชีวิต (Ryan, 1995, as 
cited in Ryan & Deci, 2000) พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายในบคุคลเก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจที่มี
พืน้ฐานมาจากความพึงพอใจที่เกิดขึน้ภายในตนเองมากกว่าเกิดจากการเสริมแรง สามารถน ามา
อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลในการท ากิจกรรมที่เกิดจากความตัง้ใจของตนเอง หากบุคคล
เกิดแรงจูงใจภายใน บุคคลจะเขา้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไดอ้ย่างรูส้ึกอิสระ มีความสนใจ มี
ความสขุอย่างแทจ้รงิ (Deci & Ryan, 2002) 

แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) 
ในบริบทการศึกษาบางครั้งการเรียนรู้ของบุคคลอาจไม่ได้เกิดจาก

ความรูส้ึกพึงพอใจหรือความสนใจอย่างแท้จริง พฤติกรรมการเรียนที่เกิดขึน้อาจไม่ได้มาจาก
แรงจงูใจภายใน แต่การเรียนรูห้รือพฤติกรรมของบคุคลอาจเกิดจากปัจจยัอ่ืน หรือเหตผุลอื่นในการ
เรียนรูท้ี่ค  านึงถึงการไดม้าซึ่งผลลพัธ์จากกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มาจากแรงจูงใจภายนอก แนวคิด
เก่ียวกบัทฤษฎีการปรบัตัวเขา้กับสิ่งแวดลอ้มของบุคคล (Organismic Integration Theory: OIT) 
(Deci & Ryan, 2002, อา้งถึงใน สิทธิพงศ ์วฒันานนทส์กุล, 2563) ซึ่งเป็นทฤษฎีย่อยของทฤษฎี
การก าหนดตนเอง อธิบายถึงการที่บุคคลมีแนวโน้มจะบูรณาการประสบการณ์ของตนเองอย่าง
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ต่อเนื่องและมองว่าเป็นสิ่งส าคญัในชีวิต หากสิ่งที่ถูกกระตุน้จากภายนอกนัน้มาเป็นสิ่งส าคัญใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลกระท ากิจกรรมแต่ไม่ไดเ้กิดจากความสนใจของตนเอง บุคคลมี
แนวโนม้ใชส้ิ่งที่อยู่ภายใน (Internalize) รวมเขา้กบัการกระท าเพื่อจดัการกบัการก ากบัตนเองจาก
ภายนอก (External regulation) ที่ เกิดขึน้ซึ่งเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของบุคคลในการ
เปลี่ยนแปลงจากการก ากับพฤติกรรมจากภายนอกตนเองไปสู่การก ากบัตนเอง (Self-regulation) 
(Schafer, 1968, as cited in Deci & Ryan, 2002)  ลั ก ษ ณ ะที่ เกิ ด จ า ก ภ าย ใน บุ ค ค ล นี ้
(Internalization) เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและเก่ียวขอ้งกับการควบคุมและยังเป็นส่วน
หนึ่งของการผสมผสานระหว่างความรูส้ึกที่มีต่อตนเอง (Sense of self) กับสิ่งที่ส่งผลใหบุ้คคลมี
อิสระในตนเองดว้ย 

สิ่งส าคัญของ OIT คือกระบวนการของการใชล้ักษณะที่เกิดขึน้ภายใน 
(Internalization) ที่มีความต่อเนื่อง และเก่ียวกับการก ากับพฤติกรรมที่อยู่ภายในและกลายเป็น
ส่วนหนึ่งที่ผสมผสานกับความเป็นตนเองและยังเป็นจุดเริ่มตน้ของพฤติกรรมการก าหนดตนเอง 
(Self-determined behavior) ซึ่งอาจเป็นการท างานในฐานะสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรม ดังนั้น
พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอกที่มีการก ากับพฤติกรรมผ่านกระบวนการภายในที่ระดับ
ต่างกันอาจมีความเป็นอิสระในตนเองแตกต่างกัน หากการก ากับพฤติกรรมมีการผสมผสานกับ
ความเป็นตนเองอย่างดีจะกลายเป็นจุดเริ่มตน้ของพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอกอย่างมี
อิสระ ในทางกลับกันหากการก ากับพฤติกรรมที่เกิดขึน้มีการผสมผสานกับความเป็นตัวเองใน
ระดบัต ่าอาจสง่ผลต่อแรงจงูใจภายนอกในลกัษณะที่ถกูควบคมุ (Ryan & Deci, 2000) 

2.3.2 ทฤษฎีการคาดหวั งและการให้คุณ ค่ า (Expectancy-Value 
Theory) 

ทฤษฎีการคาดหวังและการใหคุ้ณค่า (Expectancy-Value Theory) ได้
อธิบายเก่ียวกับแรงจูงใจว่า ความเชื่อดา้นแรงจูงใจ (Motivational beliefs) เกิดจากการที่บุคคล
คาดหวงั (Expectancy) เก่ียวกบัการท างานของตนว่าจะสามารถกระท าไดส้  าเร็จ ในขณะเดียวกนั
ก็ใหค้ณุค่า (Value) ต่อการท างานนัน้ การคาดหวงัและการใหค้ณุค่าของบคุคลก่อใหเ้กิดความเชื่อ
ด้านแรงจูงใจท่ีน าไปสู่ความส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ (Achievement behavior) (Eccles et al., 
1983; Schunk et al., 2008) และความผูกพันถือว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ ท่ี เกิดจากความเชื่อด้าน
แรงจูงใจ  (Eccles et al., 2015; Wigfield et al., 2015) การคาดหวังและการให้คุณ ค่า คือ
องคป์ระกอบส าคญัที่ท าใหบุ้คคลเกิดแรงจูงใจและถือเป็นหลักการที่ส  าคญัของทฤษฎีการคาดหวงั
และการใหคุ้ณค่าของแรงจูงใจ (Expectancies-Value Theories of Motivation) (พนิดา ทองเงา 
ดอรน์, 2561) 
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McGeown (2013) กล่าวเสริมว่า ทฤษฎีการคาดหวังและการใหคุ้ณค่า 
(Expectancy-Value Theory) น าเสนอแรงจูงใจในการอ่าน 2 มิติ คือ 1) การคาดหวัง เป็นการ
แสดงใหเ้ห็นว่าบุคคลจะมีแรงจูงใจในการอ่าน หากบคุคลเชื่อว่าตนเองเก่งและคาดว่าจะท าไดดี้ใน
การอ่าน ในทางตรงกนัขา้มหากบุคคลไม่เชื่อว่าตนเองเป็นผูอ่้านที่ดีและเชื่อว่ามีความยากล าบาก
ในการอ่าน บุคคลก็จะมีแรงจูงใจในการอ่านลดลง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แรงจูงใจในการอ่านของ
บุคคลขึน้อยู่กบัความคาดหวงัที่เก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จหรือความลม้เหลว และ 2) การใหคุ้ณค่า 
เป็นการประเมินคณุค่าของการอ่านว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคญั สนุกสนาน และมีประโยชน ์ซึ่ง
เมื่อบคุคลเห็นคณุค่าของการอ่านเป็นกิจกรรมที่มีความส าคญั และสนกุสนานจะมีแรงจงูใจในการ
อ่านเพิ่มมากขึน้ 

Schunk et al. (2008) อธิบายว่า ทฤษฎีนีเ้น้นที่การรบัรูข้องบุคคลและ
ความเชื่อในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่ส่งผลต่อพฤติกรรมโดยใหค้วามส าคัญกับ 1) ความเชื่อของ
บุคคลเก่ียวกับความสามารถของตนในการท างานนัน้ (Expectancy) และ 2) ความเชื่อเก่ียวกับ
ความส าคญั คณุค่าหรือความปรารถนาที่บุคคลมีต่องานนัน้ (Value) กล่าวคือ หากบุคคลมีความ
เชื่ อว่าสามารถท างานนั้น ได้  แ ต่กลับ ไม่ เห็นคุณ ค่าของงาน  บุคคลก็จะไม่ท างานนั้น  
ในขณะเดียวกนัแมว้่าบุคคลมีความเชื่อว่างานนัน้มีคณุค่า แต่หากคิดว่าตนเองไรซ้ึ่งความสามารถ
ในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จได ้บุคคลก็จะไม่เลือกท างานนัน้เช่นเดียวกนั การวิจยัภายใต้
ทฤษฎีการคาดหวังและการใหคุ้ณค่าในบริบททางด้านการศึกษาใหผ้ลการศึกษาที่สนับสนุนว่า 
ความเชื่อดา้นการคาดหวงั (Expectancy) และการใหค้ณุค่า (Value) เป็นตวัแปรส าคญัที่สามารถ
ท านาย 1) การเลือกปฏิบติัพฤติกรรมในอนาคต (Future choice behavior) 2) ความยดึมั่นผูกพนั 
(Engagement) 3) ความมานะอุตสาหะในการท าพฤติกรรม (Persistence) และ 4) ความส าเร็จ
หรือผลสมัฤทธิ์ (Actual achievement) ของบุคคลได ้ทฤษฎีการคาดหวังและการใหคุ้ณค่าท าให้
การศึกษาทางจิตวิทยาเก่ียวกับแรงจูงใจมีความเป็นเหตุเป็นผล โดยแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการ
ทางปัญญาของแรงจูงใจ แมท้ฤษฎีการคาดหวงัและการใหคุ้ณค่าศึกษาตัวแปรดา้นการคาดหวัง
ความส าเรจ็และการใหค้ณุค่ากบังานมาตัง้แต่เริ่มแรก แต่ปัจจุบนัมีการพิจารณาตวัแปรดา้นบรบิท
สิ่งแวดลอ้มเพิ่มเขา้มาในหลกัการของทฤษฎีดว้ยจึงกลายเป็นทฤษฎีการคาดหวงัและการใหค้ณุค่า
ของแรงจงูใจที่เป็นปัจจบุนั (Current Expectancy-Value Theory) 

2.4 การวัดความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 
Wigfield et al. (2008) ไดพ้ัฒนาแบบวดัความผูกพันในการอ่าน (The Reading 

Engagement Index: REI) โดยแบบวัดดังกล่าวจะวัดความผูกพันในการอ่านของนักเรียน โดยที่
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คุณครูเป็นผูท้  าการประเมินนักเรียนภายใตอ้งคป์ระกอบของความผูกพันในการอ่านไดแ้ก่ ความ
ผูกพันดา้นพฤติกรรม ความผูกพันดา้นอารมณ์ และความผูกพันดา้นปัญญา มีรายการประเมิน
ดงัต่อไปนี ้

1. อ่านดว้ยตนเองอย่างบ่อยครัง้ 
2. อ่านหวัขอ้และผูแ้ต่งที่ชื่นชอบ 
3. วอกแวกไดอ้ย่างง่ายดายแมจ้ะเป็นการเลือกอ่านดว้ยตนเอง 
4. อ่านอย่างขะมกัเขมน้ 
5. อ่านอย่างมั่นใจ 
6. ใชก้ลยทุธท์ี่ดีในการท าความเขา้ใจในการอ่าน 
7. คิดอย่างลกึซึง้เก่ียวกบัสิ่งที่อ่าน 
8. เพลิดเพลินกบัการพดูคยุกบัเพื่อนเก่ียวกบัหนงัสือที่อ่าน 

คณุครูจะประเมินนักเรียนตามเกณฑค์ะแนนตัง้แต่ 1 คือ ไม่จริง (not true) ถึง 4 
คือ จริงมาก (very true) และนักเรียนจะไดร้บัคะแนนตัง้แต่ 7 ถึง 35 คะแนน โดยมีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .92 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบบวัดความผูกพนัในการอ่าน Wigfield et al. (2008) 
ไดเ้ลือกขอ้วดัจากแบบวดัความผูกพนัในการอ่านที่มีความสมัพนัธ์กบัแบบวดัแรงจูงใจในการอ่าน 
โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งแบบวัดแรงจูงใจในการอ่านเป็นแบบวดัที่นักเรียนเป็นคน
ตอบแบบวดัดว้ยตนเอง (Wigfield & Guthrie, 1997) ขอ้วดัที่ตรงตามเกณฑน์ีไ้ดแ้ก่ 1) วอกแวกได้
อย่างง่ายดายแมจ้ะเป็นการเลือกอ่านดว้ยตนเอง 2) อ่านอย่างขะมกัเขมน้ 3) อ่านอย่างมั่นใจ และ 
4) ใชก้ลยทุธท์ี่ดีในการท าความเขา้ใจในการอ่าน และเรียกการวดันีว้่า REI-Revised (REIR) โดยมี
ค่าความเที่ยงเท่ากบั .89 

Park and Kim (2014) ได้น าแบบวัดกลยุทธ์การอ่านโดยใช้การต่ืน รู ้ทาง 
อภิปัญญา (Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory: MARSI) มาใช้เพื่อ
วัดความผูกพันในการอ่านด้านปัญญาของนักเรียน ซึ่งแบบวัดพัฒนาโดย Mokhtari and 
Reichard (2002) ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินการรบัรูอ้ภิปัญญาและการรบัรูก้ารใชก้ลยุทธ์การ
อ่านเก่ียวกบัเนือ้หาทางวิชาการของผูอ่้านที่เป็นวยัรุ่นและผูใ้หญ่ แบบวดันีป้ระกอบดว้ยขอ้วัด 30 
ขอ้ โดยวัดอภิปัญญาและการรบัรูก้ารใช้กลยุทธ์การอ่านเก่ียวกับเนือ้หาทางวิชาการใน 3 ด้าน
ไดแ้ก่ ดา้นการอ่านโดยรวม ดา้นกลยุทธ์การแกปั้ญหา และดา้นการสนับสนุนการอ่าน แบบวดัมี
ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตัง้แต่ 1 คือ ไม่เคยท า (never or almost 
never ) จนถึง 5 ท าบ่อย (always or almost always) มีค่าความเที่ยงตัง้แต่ .90 ถึง .93 
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ส าหรบัการวดัความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการของการวิจยัครัง้นี ้ เป็นแบบวัด
ที่ผูว้ิจยัพฒันาจากแบบวดัความผกูพนัในการอ่าน (The Reading Engagement Index: REI) ของ 
Wigfield et al. (2008)  แล ะ  แบบ วัด กลยุ ท ธ์ก า ร อ่ าน โดย ใช้ก า ร ต่ื น รู ้ท างอภิ ปัญ ญ า 
(Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory: MARSI) ข อ ง  Mokhtari and 
Reichard (2002) เนื่องจากเป็นแบบวัดที่มีความสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Guthrie ซึ่งเป็นฐาน
แนวคิดเรื่องความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในงานวิจัยนี ้ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ 1) 
ความผูกพันดา้นพฤติกรรม (Behavioral engagement) 2) ความผูกพันดา้นอารมณ์ (Emotional 
engagement) และ3) ความผูกพันด้านปัญญา (Cognitive engagement) โดยมีลักษณะเป็น
แบบรายงานตนเองมาตรประมาณค่า 4 ระดบั พิสยัระหว่าง 1 (ตรงนอ้ยที่สดุ) ถึง 4 (ตรงมากที่สดุ) 
โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่า แสดงว่ามีความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการที่สงูกว่าผูท้ี่ได้
คะแนนจากแบบวดันอ้ยกว่า 

3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ 
สาระส าคัญที่จะกล่าวถึงในหัวขอ้นีมุ้่งน าเสนอเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการรบัรูบ้รรยากาศ

ทางวิชาการ โดยเริ่มจากความหมาย ต่อเนื่องดว้ยองคป์ระกอบ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง และ
การวัดการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ แต่ดว้ยบริบทของสิ่งแวดลอ้ม และวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศที่ย่อมมีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องหรือมีความ
ใกลเ้คียงกบับริบทของประเทศไทยเป็นหลกั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการวิจยัในครัง้นี ้โดยเรียงล าดับ
ดงัต่อไปนี ้

3.1 ความหมายของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ 
บรรยากาศทางวิชาการจดัว่าเป็นสภาพแวดลอ้มในสถาบนัอดุมศึกษา ที่เอือ้ต่อ

การศึกษาเล่าเรียนของนกัศกึษา การที่ผูว้ิจยัใชค้  าว่า บรรยากาศทางวิชาการ เนื่องจากเป็นค าที่ใช้
กันอย่างแพร่หลายในแวดวงการศึกษา แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูน้ิยามความหมายของค านีไ้วแ้น่ชัด  
ค าว่า บรรยากาศทางวิชาการ เป็นการประสมค าจากค าว่า บรรยากาศ และวิชาการ พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556) ไดร้ะบุถึงนิยามของค าดงักล่าวไว้
ดงันี ้

บรรยากาศ หมายถึง อากาศที่หุม้ห่อโลกหรือเทหฟ์ากฟ้าใด ๆ, โดยปริยาย
หมายความถึงความรูส้ึกหรือสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว เช่น บรรยากาศในมหาวิทยาลัย บรรยากาศใน
โรงเรียน เป็นตน้ 
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วิชาการ หมายถึง วิชาความรูส้าขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา เช่น การ
ประชมุวิชาการ  การอ่านเชิงวิชาการ และบทความวิชาการ เป็นตน้ 

ดังนั้น บรรยากาศทางวิชาการจึงหมายถึง ความรูส้ึกหรือสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวที่
เก่ียวกบัวิชาความรู ้โดยระวี ภาวิไล (2515 อา้งถึงใน กาญจนา คา้ยาดี, 2538) ระบุว่า บรรยากาศ
ทางวิชาการได้แก่ สภาพแวดลอ้อมที่เกือ้กูล สนับสนุน สรา้งสรรค ์รักษาและถ่ายทอดวิชาการ 
รวมทั้งสภาพทางสังคม จิตใจ และสติปัญญาอันมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตร่วมกันใน
มหาวิทยาลยั 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีค าที่มีความหมายใกลเ้คียงกันสามารถใช้
แทนความหมายของบรรยากาศทางวิชาการได ้เช่น สภาพแวดลอ้มทางวิชาการ สภาพแวดลอ้มใน
สถาบนัอดุมศกึษา และสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู ้ 

Bell (1966) ระบุว่า สภาพแวดล้อมทางวิชาการมีความจ าเป็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ดว้ยเหตุที่ว่ามีอิทธิพลในการส่งเสริม สนับสนุน เกือ้กูลและ
เอือ้อ านวยต่อการศึกษาคน้ควา้ของนักศึกษา และมีความเจริญทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ ์
สังคม และจิตใจ อีกทั้งการพัฒนา ขัดเกลาหรือเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของนักศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายของการศึกษา งานวิชาการเปรียบเสมือนหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

Astin (1968) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมทางวิชาการว่าหมายถึง 
สภาพการณ์ที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการเรียนรูใ้หบ้รรลุ
จดุมุ่งหมายของการศกึษา 

สุวพร ตั้งสมวรพงษ์  (2545 อ้างถึงใน นันท์นภัส อัจฉริยบุตร , 2557) ระบุว่า
สภาพแวดลอ้มทางวิชาการ หมายถึง การจัดหลักสูตรการศึกษา พฤติกรรมของอาจารยใ์นขณะ
ด าเนินการสอน ตลอดจนการเลือกใช้สื่อต่าง ๆ ในการเรียนการสอน การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารยแ์ละนิสิต นกัศึกษา ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศทางวิชาการ หากองคป์ระกอบดงักล่าว
ขา้งตน้ด าเนินไปอย่างเหมาะสมจะส่งผลใหน้ิสิต นกัศึกษาสามารถสรา้งองคค์วามรู ้และน าไปใช้
ในทางปฏิบติัได ้ส่งผลใหน้ิสิต นกัศึกษาประสบผลส าเร็จในการศึกษา และสามารถพฒันาทักษะ 
แนวคิด และอดุมการณต่์าง ๆ ใหเ้กิดขึน้ในตนเองได ้

Castillo et al. (2004 as cited in Castillo et al., 2006) ระบุว่าสภาพแวดล้อม
ในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึง
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ระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และพฤติกรรมที่ก่อใหเ้กิดการท างาน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในการ
เรียนรู ้ 

Deci and Ryan (1985) ระบุ ว่ าสภ าพ แวดล้อม ในการเรียน รู้ หมายถึ ง 
สภาพแวดลอ้มที่ใหโ้อกาสนักเรียนในการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล ความเป็นอิสระ และ
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัผูอ่ื้น 

Fraser (1998) ระบุว่าสภาพแวดล้อมในการเรียนรู ้หมายถึง บริบททางสังคม
จิตวิทยาและการสอนที่เกิดการเรียนรูแ้ละส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติของ
นกัเรียน 

Stern (1963 อา้งถึงใน กาญจนา คา้ยาดี, 2538) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบับรรยากาศ
ทางวิชาการไวว้่า เป็นองคป์ระกอบส าคญัองคป์ระกอบหนึ่งของบรรยากาศสถานศึกษา โดยจะอยู่
ในสว่นประกอบของแรงกดดนัพฒันา (Development Press) ซึ่ง Stern ไดอ้ธิบายความหมายของ
บรรยากาศทางวิชาการว่าหมายถึง สภาพต่าง ๆ ในสถานศึกษาที่ช่วยส่งเสริมความเป็นวิชาการ 
เช่น ความพรอ้มของอาจารย ์สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในสถานศึกษา ตลอดจนสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ  

สรุปไดว้่าการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ หมายถึง กระบวนการประมวลและ
ตีความสภาพการณท์ี่เอือ้ต่อการด าเนินการจดัการศึกษา ทัง้ในแง่ของการจดัหลกัสตูรการเรียนการ
สอน พฤติกรรมการถ่ายทอดความรูห้รือการสอนของอาจารย์ ตลอดจนสิ่งที่เอือ้อ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่นิสิต นักศึกษา และการปฏิสมัพันธ์ระหว่างนิสิต นักศึกษากับผูอ่ื้น เพื่อที่จะส่งเสริม 
สนบัสนนุ และพฒันาการเรียนรูใ้หน้ิสิต นกัศกึษาประสบผลส าเรจ็ในการศกึษา 

3.2 องคป์ระกอบของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ 
การรับรู ้บรรยากาศทางวิชาการประกอบไปด้วยบรรยากาศทางวิชาการที่

ครอบคลมุสาระส าคญัหลายดา้น ซึ่งขึน้อยู่กบัว่าผูท้  าการวิจยัแต่ละท่านจะเลือกศึกษาในประเด็น
ใด ผู้วิจัยจึงได้ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบของการรับรูบ้รรยากาศทาง
วิชาการประกอบไปด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
จดับริการทางวิชาการ ดา้นความสมัพันธ์ทางวิชาการระหว่างอาจารยก์ับนิสิต ดา้นความร่วมมือ
ทางวิชาการ และดา้นการวิจยั ดงัแสดงในตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 1 องคป์ระกอบของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 

 
องคป์ระกอบ 

ฉันทลักษณ ์
จันทรศ์รี 
(2547) 

นันทน์ภัส 
อัจฉริยบุตร 

(2557) 

ทพิยว์รรณ 
หันหาบุญ 
(2544) 

วัชราวลี วชัรี
วงศ ์ณ 

อยุธยา (2551) 

ญาดา ฉาย
แสง (2561) 

ดา้นหลกัสตูร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ดา้นการจดัการ
เรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ดา้นการ
จดับรกิารทาง
วิชาการ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

ดา้น
ความสมัพนัธ์
ทางวชิาการ
ระหว่างอาจารย์
กบันิสิต 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

ดา้นความ
รว่มมือทาง
วิชาการ 

 
✓ 

 
✓ 

   

ดา้นการวจิยั    ✓ ✓ 

 
ส าหรบัการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัจะศึกษาองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร 

ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจัดบริการทางวิชาการ และดา้นความสมัพันธท์างวิชาการ
ระหว่างอาจารยก์บันิสิต เนื่องจากทัง้ 4 องคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมที่จะน ามาวดั
การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการกบักลุม่ตวัอย่างของการวิจยันี ้

3.2.1 ด้านหลักสูตร  
การศึกษาของแต่ละประเทศจะประสบผลส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่

ไดว้างไว ้ย่อมเป็นไปโดยมีหลักสูตรเป็นโครงสรา้งและเป็นแนวทางหรือพืน้ฐานของการศึกษา 
(ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ, 2541, อา้งถึงใน ฉันทลักษณ์ จันทรศ์รี, 2547) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
การศึกษาในระดับอดุมศึกษาเป็นการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นทรพัยากรบุคคลอันมีค่า
ในการพฒันาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ใหม้ีความเจริญกา้วหนา้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ รวมทั้งมีความสามารถในการ
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ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างเป็นปกติในสงัคม สรรคส์รา้งสงัคมและประเทศชาติใหม้ั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
ในการผลิตบุคลากรหรือบัณฑิตให้มีคุณภาพดังกล่าวนั้น หลักสูตรและองค์ประกอบ ต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับหลกัสตูรเป็นสิ่งที่มีความส าคญั เพราะว่าเป็นกรอบหรือแนวทางในการจัดการศึกษา
ของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตที่มีคุณลกัษณะและคุณสมบัติตามที่มุ่งหวัง ดังนั้นองค์
ความรู ้ตลอดจนความเขา้ใจเก่ียวกับความหมาย และสาระส าคัญต่าง ๆ ของหลกัสูตรและการ
สอน จึงเป็นสิ่งขาดไม่ไดใ้นการจดัการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษาใหม้ีประสิทธิภาพ (อจัฉรา 
วฒันาณรงค,์ 2550, อา้งถึงใน นนัทน์ภสั อจัฉรยิบตุร, 2557) 

ทิศนา แขมมณี (2561) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่าหมายถึง 
โปรแกรมการศึกษาใด ๆ ที่ไดก้ าหนดโครงสรา้งการเรียนการสอนที่ประกอบดว้ยรายวิชาต่าง ๆ 
พรอ้มทัง้ค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัประสบการณก์ารเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 

รุจิร ์ภู่สาระ (2546) อธิบายว่าหลกัสูตรคือ แผนการจดัการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ยเป้าหมาย และวตัถุประสงคท์ี่จะน าเสนอและจัดการเนือ้หา รวมถึงรูปแบบของการ
จดัการเรียนการสอนตามวตัถุประสงค ์และในกระบวนการสดุทา้ยจะตอ้งมีการประเมินผลของการ
เรียน 

ไพศาล หวังพานิช  (2522) อธิบายว่าหลักสูตร หมายถึง การจัด
ประสบการณใ์หแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละพฒันา โดยประสบการณท์ี่มอบ
ใหแ้ก่ผูเ้รียนครอบคลมุทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน หลกัสตูรมีขอบเขตกวา้งขวางมาก หนา้ที่
ของหลักสูตรจึงเป็นผู้ก าหนดแนวทางให้การด าเนินการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม การที่หลกัสตูรจะเอือ้อ านวยใหเ้กิดการปฏิบติัที่เป็นระเบียบ
แบบแผน และถูกทิศทาง หลักสูตรจึงตอ้งมีองคป์ระกอบที่ส  าคัญ 4 ประการคือ 1) จุดมุ่งหมาย  
2) เนือ้หา 3) กระบวนการเรียนการสอน และ 4) การประเมินผล 

สรุปไดว้่าหลักสูตร หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม
ทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน ที่มีบทบาทในการก าหนดโครงสรา้งของการศึกษา รวมทัง้เป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการพัฒนา โดยหลกัสตูรมีองคป์ระกอบ
ที่ส  าคัญ 4 ประการ คือ 1) จุดมุ่งหมาย 2) เนื ้อหา 3) กระบวนการเรียนการสอน และ 4) การ
ประเมินผล 

3.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
การจัดเรียนการสอนถือเป็นตัวกระตุน้ที่ส  าคญัให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจ 

(Motivation) ท าใหเ้กิดความรูส้ึกอยากเรียน และน าไปสู่การศึกษาหาความรูท้ี่มีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลในการเรียนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี ้การเรียนการสอนตอ้งเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้น
หลักสูตร รวมทั้งความรูด้้านวิชาการของอาจารยท์ี่ถ่ายทอดให้กับนิสิตนักศึกษา (The input of 
teachers) และการตอบสนองการเรียนรู้ของนักศึกษา (The response of students) ที่ต้อง
ประกอบดว้ยนวตักรรมใหม่ ๆ และทนัสมยัอยู่เสมอ (Ashworth & Harvey, 1994) 

Cole and Chan (1994 อ้างถึงใน พัชรา นันทจินดา, 2554) ได้อธิบาย
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนไวว้่าเป็นการใหค้วามช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียน
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามที่ไดว้างไว ้โดยมุ่งหวงัที่จะพัฒนาดา้นสติปัญญา ร่างกาย อารมณ ์
และสงัคม 

นิศา อบุลทิพย ์(2554) ไดใ้หค้วามเห็นในเรื่องการจดัการเรียนการสอนไว้
ว่า เป็นการด าเนินการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ซึ่งผูส้อนแต่ละท่านจะมีแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรูท้ี่
แตกต่างกนัไป 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) ไดก้ล่าวถึงการจัดการ
การศึกษาไวว้่า การจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 บทบาทของผูส้อนมีลกัษณะเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกและสนับสนุนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้เนน้การพัฒนานักศึกษาตามที่โครงสรา้งหลักสูตร
ก าหนด ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรูคู้่คณุธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้ไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ และทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง ทักษะ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการใชเ้ทคโนโลยี การดูแลสขุภาพ และการท างานแบบมี
ส่วนร่วม เป็นต้น ประกอบกับการเรียนการสอนสมัยใหม่จ าต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้
นกัศกึษาเรียนรูไ้ดท้กุสถานที่และเวลา 

สรุปไดว้่าการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การที่ผูส้อนท าหนา้ที่เป็นผู้
ช่วยเหลือ เอือ้อ านวยผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูต้ามความมุ่งหมายที่ไดก้ าหนดไวอ้ย่างสะดวก เพื่อ
สนบัสนนุผูเ้รียนใหม้ีความรู ้และเกิดการพฒันาทางดา้นสติปัญญา รา่งกาย อารมณ ์และสงัคม 

3.2.3 ด้านการจัดบริการทางวิชาการ 
การจดับริการทางวิชาการเป็นงานที่เอือ้อ านวยและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมี

ความพรอ้มในการเรียน และได้รับความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรจัดให้มีอาคารและสถานที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษา มีห้องสมุด ต ารา 
หนังสือ วารสาร มีเครื่องคอมพิวเตอร ์สื่อการเรียนการสอน และวสัดุอุปกรณ์ที่เอือ้อ านวยต่อการ
สืบค้นและแสวงหาความรูท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ มีบรรยากาศที่ เสริมสรา้งความคิด
สร้างสรรค์ และใฝ่เรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนอย่างมีคุณภาพและ
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ประสิทธิภาพ (อัจฉรา วัฒนาณรงค์, 2545, อ้างถึงใน นันท์นภัส อัจฉริยบุตร , 2557) ซึ่งการ
จดับรกิารวิชาการของมหาวิทยาลยัสามารถสรา้งสรรคไ์ดห้ลากหลายวิธี เช่น การใหค้ าแนะน าหรือ
เป็นที่ปรกึษา การจดับริการการฝึกอบรม และการใหค้วามรูด้า้นวิชาการ เป็นตน้ (สชุาดา ชินะจิตร
, 2540, อา้งถึงใน จตุพล ยงศร, 2558) โดยหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  หมายถึง การจัดหาวิธีการที่จะท าให้การศึกษา การวิจัย การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเจริญและก้าวหน้า 
โดยการริเริ่ม ปรบัปรุง และเปลี่ยนแปลง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2551; 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี, 2551; มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, 2551; สุชาติ เมืองแกว้, 2554, 
อา้งถึงใน อมัเรศ เนตาสิทธิ์, 2553) 

พนัธศ์กัดิ ์พลสารมัย ์และคณะ (2543) ระบวุ่า มหาวิทยาลยัจะตอ้งมีการ
จดัการดา้นสภาพแวดลอ้มซึ่งจะเอือ้ต่อการเรียนรู ้สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั เช่น 
หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร ์และหน่วยงานใหบ้ริการการศึกษา ไดแ้ก่ ศนูยช์่วยเหลือดา้นการเรียน 
ศนูยพ์ฒันาการสอน และศนูยผ์ลิตสื่อ เป็นตน้ การจดัการดา้นสภาพแวดลอ้มดงักล่าวใหดี้จะช่วย
สง่เสรมิและกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีการเรียนรูท้ี่ดีขึน้ ตลอดจนการสรา้งนิสยัแห่งการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

นนัทน์ภัส อจัฉริยบุตร (2557) ระบุว่าการจัดบริการทางวิชาการเป็นการ
สง่เสรมิสนบัสนุนพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นการจดับริการสิ่งที่เอือ้อ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่นักศึกษาเกิดความพรอ้มในการคน้ควา้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึน้ 

สรุปไดว้่าการจดับริการทางวิชาการหมายถึง การส่งเสรมิ สนบัสนุน และ
เอือ้อ านวยใหผู้เ้รียนมีความพรอ้มในการเรียน เป็นการจดับริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 
หอ้งสมดุ หอ้งคอมพิวเตอร ์และหน่วยงานที่บรกิารการเรียนการสอน เป็นตน้ 

3.2.4 ด้านความสัมพันธท์างวิชาการระหว่างอาจารยก์ับนิสิต 
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนขึน้อยู่กบัความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อน

และผูเ้รียน ความสามารถในการถ่ายทอดและรบัสารและการปฏิสมัพันธร์ะหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน 
การจดัการศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัการปฏิสมัพนัธก์นัระหว่างผูส้อนกบั
ผู้เรียน  (Kemp and Smellie, 1989, as cited in ฉันทลักษณ์  จันทร์ศรี, 2547) สอดคล้องกับ 
Chickering and Gamson (1991 อา้งถึงใน พันธ์ศักดิ์ พลสารมัย ์และคณะ, 2543) ที่ระบุว่า ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหนึ่งในปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก คือ ความสัมพันธ์
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ระหว่างอาจารยก์ับนิสิต นอกจากนีค้วามสมัพันธ์ที่กล่าวถึงยังสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการ
เรียนการสอนรว่มดว้ย 

Cogan (1975 อา้งถึงใน ฉันทลกัษณ ์จนัทรศ์รี, 2547) ระบวุ่า การที่นิสิต
ใหค้วามสนใจในรายวิชาที่เรียน ตลอดจนการมีทศันคติที่ดีต่อผูส้อนเป็นผลมาจากความสมัพนัธท์ี่
ดีระหว่างอาจารยก์ับนิสิต ซึ่งถา้หากผูเ้รียนมีความศรทัธาในตวัผูส้อนจะน าไปสู่การมีทัศนคติที่ดี
ต่อกิจกรรมทางวิชาการรว่มดว้ย 

วัชราวลี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา (2551) ระบุว่า สัมพันธภาพที่ ดีต่อกัน
ระหว่างอาจารยก์บันิสิตจะสง่ผลใหป้ระสิทธิภาพของการเรียนการสอนมากขึน้ โดยอาจารยจ์ะเป็น
ผูใ้หค้  าปรกึษาและแนวทาง ตลอดจนเป็นผูส้นับสนุนใหน้ิสิตแสดงความสามารถทางวิชาการได้
เต็มศกัยภาพ น าไปสู่การเรียนรูท้ี่เปิดกวา้งที่ก่อใหเ้กิดความเชื่อมั่น ความรูส้ึกที่ดีต่อกนั และความ
รว่มมือซึ่งกนัและกนัในการเรียนการสอน 

สรุปไดว้่า ความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างอาจารยก์ับนิสิต หมายถึง 
ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างอาจารยก์บันิสิต โดยอาจารยท์ าหนา้ที่เป็นผูใ้หค้  าปรกึษา การสนบัสนุน
และแนวทางแก่นิสิตใหแ้สดงศกัยภาพทางวิชาการ และน าไปสูก่ารเรียนรูท้ี่เปิดกวา้ง 

3.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ 
3.3.1 ทฤษฎี I-E-O Model 

ทฤษฎี I-E-O Model เสนอโดย Astin (1993) สรา้งขึน้เพื่อศึกษาผลกระทบ
ของสภาพแวดลอ้มต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาโดยไดใ้ชท้ฤษฎี I-E-O (The I-E-O Model) เป็น
กรอบในการศกึษา โดยมีรายละเอียดดงันี ้1) ปัจจยัน าเขา้ (Input: I) คือลกัษณะของผูเ้รียนเมื่อเริ่ม
เขา้สูก่ระบวนการศึกษา 2) สภาพแวดลอ้ม (Environment: E) คือ สภาพแวดลอ้มที่เป็นปัจจยัหลกั
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผูเ้รียน เช่น ลกัษณะของมหาวิทยาลยั โครงสรา้งหลกัสูตร คณาจารย ์และ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน เป็นตน้ และ 3) ผลลัพธ์ (Outcome: O) คือลักษณะของผูเ้รียนหลังจากที่ได้
ปฏิสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงหรือพฒันาการของผูเ้รียนสามารถวดัได้
จากการเปรียบเทียบลกัษณะของผลลพัธก์บัตัวปอ้น นอกจากนี ้Astin ยงัไดร้ะบุว่า ระยะเวลามีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดว้ย กล่าวคือ เมื่อวดัสิ่งเดียวกนัแต่ต่างเวลา ผลลพัธท์ี่ไดย้่อมแตกต่าง
กนั (ฉนัทลกัษณ ์จนัทรศ์รี, 2547) 

3.3.2 ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิ์ยม (Interactionism model) 
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รบั

ความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ช่วยให้นักวิจัยมีมุมมองที่
หลากหลายในการศึกษาพฤติกรรมของบคุล ไม่ว่าจะเป็นสาเหตดุา้นจิตใจ สาเหตดุา้นสถานการณ ์
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และสาเหตุที่เป็นอิทธิพลร่วมหรือการปฏิสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะของจิตใจและสถานการณ์ของ
ผูก้ระท า (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) ซึ่งรูปแบบของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเป็นกรอบแนวคิด
หลกัเก่ียวกบัตวัแปรเชิงสาเหตใุนการศึกษาสาเหตขุองพฤติกรรมมนุษย ์โดยสาเหตขุองพฤติกรรม
มนุษยส์ามารถแบ่งได ้4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) สาเหตุดา้นสถานการณ์ (Situational factors) 2) สาเหตุ
ดา้นจิตลกัษณะเดิม (Psychological traits) 3) สาเหตุที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ
เดิมและสถานการณ์ และ 4) สาเหตุดา้นจิตลักษณะตามสถานการณ์ (Psychological states) 
(ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2541; 2548ก, อา้งถึงใน ดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2550) 

สาเหตุด้านสถานการณ ์(Situational factors) 
สภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่แวดล้อมรอบตัวของบุคคล ซึ่งความหมาย

ครอบคลมุทัง้สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ลว้นมีอิทธิพลต่อการกระท าของบุคคล มกัอยู่ในรูปแบบของ
การรบัรู ้ตีความ และแสดงพฤติกรรมเพื่อที่จะสรา้งปฏิสมัพันธ์กับสิ่งรอบตัวของบุคคล เช่น การ
รบัรูข้องบุคคลจากการสนบัสนนุทางสงัคมของผูค้นรอบขา้ง เมื่อบุคคลรอบขา้งกระท าพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการสนบัสนุนช่วยเหลือบุคคลแบบใด รวมทัง้ปรมิาณและความถ่ีของการกระท าที่เกิด
ขึน้อยู่ในระดับใด การแสดงออกเช่นนีเ้ป็นสถานการณ์ที่บุคคลเกิดการรบัรู ้และน ามาตีความว่า 
ตนเองไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมแบบใด หลงัจากนัน้บคุคลจึงแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ อนัเป็นผล
สืบเนื่องจากการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมจากบุคคลรอบขา้ง เป็นตน้ สถานการณเ์หล่านีอ้าจ
จัดอยู่ใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง สถานการณ์ที่เอือ้อ านวยใหเ้กิดพฤติกรรมอันพึงประสงค ์
เป็นสิ่งที่แวดลอ้มรอบตวัของบุคคลที่เอือ้อ านวย สนบัสนุน และส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมใด ๆ เช่น 
การไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุนและใช้เหตผุลมาก การเห็นแบบอย่างที่เหมาะสมมาก 
การเปิดรบัขอ้มูลที่มีประโยชนม์าก เป็นตน้ และรูปแบบที่สอง สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เกิดพฤติกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตวัของบุคคลที่ขวางกั้น และเป็นอปุสรรคที่ท าใหบุ้คคลไม่แสดง
พฤติกรรมใด ๆ ได ้เช่น การมีภาระงานที่มากเกินไป และการเผชิญสถานการณ์การอยู่ใกลแ้หล่ง
ยั่วย ุเป็นตน้ 

สาเหตุด้านจิตลักษณะเดิม (Psychological traits) 
จิตลกัษณะเดิมเกิดจากการสั่งสมของบุคคลตัง้แต่วยัเยาวส์ืบเนื่องติดตัว

มาในสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งมักเป็นจิตลกัษณะที่มีพืน้ฐานมาจากการถ่ายทอดทางสงัคม และการ
อบรมสั่งสอนจากครอบครวั โรงเรียน และศาสนา เป็นตน้ 

สาเหตุทีเ่กิดจากปฏิสัมพันธร์ะหว่างสถานการณแ์ละจิตลักษณะเดิม 
การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสถานการณ์และจิตลกัษณะเดิมเป็นสาเหตทุี่เกิด

จากการมีอิทธิพลร่วมกันระหว่างสถานการณ์ที่บุคคลเผชิญและจิตลักษณะเดิม ซึ่งเรียกว่า 
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“Mechanical interaction” เช่น พฤติกรรมการขบัขี่รถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด อาจเกิดจาก
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์และจิตลักษณะเดิม โดยบุคคลผู้ขับขี่มีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนน้อยในขณะที่ขับขี่รถยนต ์อาจก่อใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎจราจร โดยเมื่อมีสถานการณ์
ภายนอกมาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นสภาพพืน้ผิวถนนมีความเรียบ รถสญัจรบนถนนนอ้ย ระยะห่าง
ระหว่างรถยนตค์นัที่อยู่ขา้งหนา้กบัรถยนตข์องผูข้บัขี่มีมาก จึงมีโอกาสที่ท าใหผู้ข้บัขี่ขบัรถเร็วมาก
ยิ่งขึน้ เป็นต้น อิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณ์ลักษณะนี ้จะปรากฏให้เห็นจากการ
วิเคราะหท์างสถิติ เช่น การวิเคราะหค์วามแปรปรวนตัง้แต่สองทางขึน้ไป (Two-way Analysis of 
Variance) หรือที่ เรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factorial analysis) หรือการวิเคราะห์
อิทธิพลเชิงเสน้ (Path Analysis) เป็นตน้ 

สาเหตุด้านจิตลักษณะตามสถานการณ ์(Psychological states) 
สาเหตดุา้นจิตลกัษณะตามสถานการณ์เป็นจิตลกัษณะที่มีความเป็นพล

วตัร มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ในเชิงของคุณภาพและปริมาณไดม้าก โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์
ปัจจุบันร่วมกับจิตลักษณะเดิมของบุคคล อีกทั้งยังมีความเก่ียวข้องกับการแสดงพฤติกรรม  
จิตลักษณะที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นี ้เรียกว่า “จิตลักษณะตามสถานการณ์” เช่น 
ความเครียดของบุคคลที่หาเชา้กินค ่าในช่วงที่มีสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จะเห็นไดว้่า
บุคคลกลุ่มนีม้ีความเครียดในการหารายไดท้ี่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วง ๆ โดยในช่วงก่อนที่จะมี
โรคระบาดบุคคลกลุ่มนีย้งัมีความเครียดในการหารายไดไ้ม่มาก ต่อมาเมื่อเขา้สู่ช่วงที่มีการระบาด
ของโรคลุกลามไปทั่วประเทศไทย ความเครียดในการหารายได้ก็เพิ่มมากขึน้ และอาจลดลงเมื่อ
สถานการณก์ารระบาดดีขึน้หรือภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ แต่อาจเพิ่มขึน้อีกหากรฐับาล
ประกาศใชม้าตรการหา้มประชาชนออกนอกบา้นในเวลาที่ภาครฐัก าหนด เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม
ระดับหรือปริมาณของจิตลักษณะตามสถานการณ์ในบุคคลที่อยู่ร่วมสถานการณ์เดียวกัน อาจ
พบว่ามีความแตกต่างกันไดข้ึน้อยู่กับพืน้ฐานของจิตลักษณะเดิมที่เก่ียวขอ้ง เช่น ลักษณะนิสัย
ความเครียดของแต่ละบุคคล ส่วนจิตลกัษณะตามสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่ส  าคัญไดแ้ก่ ทัศนคติของ
บคุคลที่มีต่อพฤติกรรม ความเชื่ออ านาจในตนเฉพาะดา้น และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์เฉพาะดา้น 

3.4 การวัดการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ไม่มีแบบวดัการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่

เป็นมาตรฐานสากล ผูว้ิจยัจึงขอน าแบบวดัสภาพแวดลอ้มทางวิชาการซึ่งมีความใกลเ้คียงกบัการ
รับรู ้บรรยากาศทางวิชาการมาใช้วัดการรับรูบ้รรยากาศทางวิชาการ  อย่างไรก็ตามแบบวัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการมีความหลากหลาย ขึน้อยู่กับการนิยามและองค์ประกอบที่ผู ้วิจัย
ตอ้งการจะศกึษา ตามที่กลา่วมาในหวัขอ้องคป์ระกอบของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 
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ทิพยว์รรณ หันหาบุญ (2544) ไดส้รา้งแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา 
ผูท้ี่ส  าเร็จการศึกษา และคณาจารย ์ที่มีต่อสภาพแวดลอ้มทางวิชาการของการจัดการศึกษาใน
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี ซึ่งขอ้วดัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นใน 4 ดา้น คือ ดา้นการจัดการเรียน
การสอน ดา้นหลกัสูตร ดา้นความสมัพันธท์างวิชาการระหว่างอาจารยก์ับนักศึกษา และดา้นการ
จัดบริการทางวิชาการ แบบวัดมีลกัษณะเป็นประมาณค่า 5 ระดับ ผูต้อบจะตอ้งตอบว่ามีความ
คิดเห็นของตนในระดบัใดตัง้แต่ 1 เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ ถึง 5 เห็นดว้ยมากที่สดุ โดยแบบสอบถามทัง้
ฉบบัมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .94 

นนัทน์ภัส อัจฉริยบุตร (2557) ไดส้รา้งแบบวดัทัศนะของนิสิตต่อสภาพแวดลอ้ม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งขอ้วดัเป็นแบบสอบถามทัศนะของนิสิตที่มีต่อ
สภาพแวดลอ้มทางวิชาการของ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒใน 5 ดา้น คือ ดา้นการจัดบริการ
ทางวิชาการ ดา้นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ดา้นการจัดการเรียนการสอน ดา้นหลกัสูตร 
และด้านความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างอาจารย์กับนิสิต แบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ผูต้อบจะตอ้งตอบว่ามีความคิดเห็นของตนในระดบัใดตัง้แต่  1 เห็นดว้ยกับ
ขอ้ความนอ้ยที่สดุ ถึง 5 เห็นดว้ยกบัขอ้ความมากที่สดุ โดยแบบสอบถามทัง้ฉบบัมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากบั .95 

ส าหรบัการวดัการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการในการวิจยันี ้ผูว้ิจยัพฒันาจากแบบ
วดัทัศนะของนิสิตต่อสภาพแวดลอ้มทางวิชาการของ นันทน์ภัส อัจฉริยบุตร (2557) ประกอบไป
ดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 1) ดา้นหลกัสูตร 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3) ดา้นการจดับริการ
ทางวิชาการ และ 4) ดา้นความสัมพันธท์างวิชาการระหว่างอาจารยก์ับนิสิต มีลกัษณะเป็นแบบ
รายงานตนเองมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ตรงน้อยที่สุด) จนถึง 4 (ตรงมากที่สุด) 
ลกัษณะการใหค้ะแนนสอดคลอ้งกบัการตอบ โดยผูท้ี่ตอบ 1 ได ้1 คะแนน จนถึง ผูท้ี่ตอบ 4 ได ้4 
คะแนน โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่า แสดงว่ามีการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่สงูกว่าผู้
ที่ไดค้ะแนนจากแบบวดันอ้ยกว่า 

4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับเอกลักษณแ์ห่งตน 
ในหัวขอ้นี ้ผูว้ิจัยมีความประสงค์ที่จะน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับเอกลักษณ์แห่งตน 

(Identity) โดยเริ่มจากการอธิบายถึงความหมายของเอกลักษณ์แห่งตน องค์ประกอบของ
เอกลกัษณแ์ห่งตน แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัเอกลกัษณแ์ห่งตน และการวดัเอกลกัษณแ์ห่ง
ตน ตามล าดบัดงัต่อไปนี ้
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4.1 ความหมายของเอกลักษณแ์ห่งตน 
Erikson (1956) อ ธิบายว่าเอกลักษณ์แห่งตนเกิดจากการยอมรับในคุณ

ลกัษณะเฉพาะและความคงอยู่ของตนเอง และแบ่งปันการรบัรูน้ีก้บัผูอ่ื้น โดย Erikson (1968) ได้
อธิบายเพิ่มเติมว่า ในระหว่างกระบวนการพฒันาการของบุคคล การคน้หาเอกลกัษณแ์ห่งตนเป็น
เรื่องที่เกิดขึน้ตามปกติ และบุคคลหลีกเลี่ยงไม่ไดท้ี่จะสรา้งค่านิยม คุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้ง
ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของตนเอง (Guo, Ning, & Qin, 2020) 

Erikson (1968) เสนอว่ า  เอกลักษณ์ แห่ งตน  หม ายถึ ง  ก ารที่ บุ คคลมี
ความสามารถในการประสานลักษณะภายในตน ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลกับ
ลักษณะภายนอกคือประสบการณ์จากสังคมที่เกิดขึน้ในช่วงวัยรุ่น บุคคลสามารถประเมินหรือ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเองได้ว่าตนเองนั้นคือใคร มีความสามารถอะไร ควรจะมีความเชื่อ และมี
แนวทางด าเนินชีวิตไปในทางใด ความสามารถนีม้ีลกัษณะที่เฉพาะตวัผสมกบัลกัษณะที่เหมือนคน
อ่ืนรวมอยู่ในตวับคุคลหนึ่งดว้ย 

Marcia (1980 อา้งถึงใน พิมพน์ภสัสรา หงษ์จอ้ย 2560) ไดน้ิยามเอกลกัษณแ์ห่ง
ตนว่าหมายถึง โครงสร้างตัวตนของบุคคล (Self-structure) อันเป็นโครงสร้างที่ บุคคลมี
กระบวนการสรา้งขึน้จากภายใน เป็นแรงขับของส่วนต่าง ๆ ในตัวบุคคลอย่างเป็นพลวัต เป็น
ความสามารถ ความเชื่อส่วนบุคคล รวมทั้งประวัติความเป็นมาของตัวบุคคลดว้ยเช่นกัน หาก
บุคคลสามารถพัฒนาโครงสรา้งส่วนตนได้ดีเท่าใด บุคคลนั้นจะสามารถแสดงออกถึงการมี
ลกัษณะเฉพาะสว่นตนและความคลา้ยคลงึกบัผูอ่ื้น รวมทัง้การรูข้อ้ดีและขอ้ดอ้ยของตนเองในการ
กระท าสิ่งต่าง ๆ แต่ถ้าบุคคลไม่ได้พัฒนาโครงสรา้งส่วนตนมากพอ จะส่งผลให้บุคคลเกิดการ
สบัสนเก่ียวกับความพิเศษเฉพาะตน ที่แตกต่างจากผูอ่ื้น และบุคคลนัน้จะตอ้งอาศยัการประเมิน
ตนเองจากแหล่งทรพัยากรภายนอกอยู่ตลอดเวลา นอกจากนีก้ารที่บุคคลจะมีเอกลกัษณ์แห่งตน
ขึน้มาไดน้ัน้ แต่ละบุคคลจะตอ้งผ่านกระบวนการสรา้งความเป็นตัวตนโดยการคน้หาและตกลงใจ
ยดึมั่นในรูปแบบบางอย่างที่บคุคลเห็นว่าเป็นลกัษณะที่บ่งบอกความเป็นตวัของตวัเอง หากบุคคล
นั้นผ่านทั้งการค้นหาและยึดมั่ นจะน าไปสู่การเป็นบุคคลที่มี เอกลักษณ์แห่งตนที่ประสบ
ความส าเรจ็ 

Waterman (1988) อธิบายว่า เอกลักษณ์แห่งตนในความหมายของอิริคสัน
หมายถึงผลรวมของความเชื่อมั่น ค่านิยม และจดุมุ่งหมายซึ่งบุคคลสามารถก าหนดแนวทางเลือก
จดุมุ่งหมายและความเชื่อไดอ้ย่างเหมาะสมตามแนวทาง วตัถปุระสงคแ์ละวิถีชีวิตของตนเองได ้



  39 

Lerner (2002) อธิบายว่า เอกลักษณ์แห่งตนเป็นการผสมผสานระหว่างคุณ
ลกัษณะเฉพาะของบุคคลกบัรูปแบบของสงัคม และสรา้งนิยามความเป็นตวัตน โดยเป็นการนิยาม
อันเกิดจากการนิยามตนเอง และการนิยามจากมุมมองของผู้อ่ืน ทั้งนี ้เอกลักษณ์แห่งตนยัง
เปรียบเสมือนชุดกระบวนการคิด ความรูส้ึก ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็น
ตัวตนของบุคคล อันเป็นสิ่งที่บุคคลใชก้ าหนดว่า “ฉันคือใคร” และใชค้วามเป็นตัวตนนั้นในการ
ปฏิบติัตนต่อสงัคมและก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 

ปรีชา ธรรมา (2548) อธิบายว่า เอกลักษณ์แห่งตน หมายถึงลักษณะอันเป็น
เอกภาพภายในของบุคคล อันเนื่องมาจากผลของการบูรณาการในพัฒนาการดา้นต่าง ๆ ของ
บุคคลในแต่ละช่วงอายุ เอกลักษณ์แห่งตนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและประสบการณ ์
รวมทัง้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงบคุลิกภาพของบคุคลนัน้ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2541 อ้างถึงใน ธิดารตัน์ แย้มนิ่ม , 2558) อธิบายว่า 
เอกลกัษณแ์ห่งตน หมายถึงโครงสรา้งบคุลิกภาพของบุคคลอนัเกิดจากการสรา้งและยอมรบัตนเอง
ว่ามีลกัษณะคงที่และต่อเนื่องมาตัง้แต่วยัเด็กจนเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ ในขณะเดียวกนับุคคลย่อมเขา้ใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนตามที่สังคมและวัฒนธรรมของตนก าหนด สามารถเข้าใจและเห็นว่า
ลักษณะความรู ้ความสามารถและความต้องการของตนนั้น สอดคลอ้งตามความต้องการของ
สงัคมและคนรอบขา้ง ท าใหเ้กิดความมั่นใจในตนเองว่าตนเองจะสามารถท าทุกอย่างไดดี้ตาม
มาตรฐานของตนเองและสงัคมไปพรอ้มกนั  

สรุปไดว้่าเอกลักษณ์แห่งตน หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มี
การตระหนักรูใ้นบทบาทของตนเอง รูจ้ักและเขา้ใจตนเองว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนการยอมรบัใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีค่านิยม ความเชื่อ และจุดมุ่งหมายที่เป็นของตนเอง มีการแสดง
บทบาทอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกับความปรารถนาของสงัคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถ 
ที่จะปรบัตวัเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 

4.2 องคป์ระกอบของเอกลักษณแ์ห่งตน 
หากกล่าวโดยทั่วไปองคป์ระกอบอนัเป็นปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์แห่งตนนัน้

ปรากฏอยู่ทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคล แต่เมื่อพิจารณาในกรอบของการวิเคราะห์ที่กวา้ง
ออกไป อาจจัดจ าแนกออกเป็น 6 องค์ประกอบ ดังที่  Prescott (1957) เรียกว่ากรอบ 6 ด้าน 
ส าหรับการวิ เคราะห์พฤติก รรมมนุษย์ (six – area framework for an analysis of human 
behavior) ซึ่งประกอบไปดว้ย 1) องคป์ระกอบและกระบวนการทางกายภาพ 2) องคป์ระกอบและ
กระบวนการดา้นความรกัความอบอุ่นภายในครอบครวั 3) องค์ประกอบและกระบวนการด้าน
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สงัคมและวฒันธรรม 4) องคป์ระกอบและกระบวนการเก่ียวกบัเพื่อนวยัเดียวกนั 5) องคป์ระกอบ
และกระบวนการดา้นพัฒนาการแห่งตน และ 6) องคป์ระกอบและกระบวนการดา้นการปรบัตน 
(ปรีชา ธรรมา, 2548) 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2541) อธิบายว่า องคป์ระกอบของเอกลักษณ์แห่งตน
ตามแนวคิดของ Erikson นัน้มีหลากหลายองคป์ระกอบที่มีความส าคญั ไม่ว่าจะเป็นดา้นการงาน 
อาชีพ ศาสนา การเมือง บทบาททางเพศ และค่านิยมอื่น ๆ 

ปรีชา ธรรมา (2548) อธิบายว่า เอกลกัษณ์แห่งตนประกอบไปดว้ย เอกลักษณ์
แห่งตนทางดา้นรา่งกาย เพศ บทบาททางเพศ อาชีพ อดุมการณแ์ละจรยิธรรม โดยในช่วงก่อนเขา้
สูว่ยัรุน่เอกลกัษณแ์ห่งตนดา้นรา่งกายและเพศจะเริ่มตน้ก่อรา่งสรา้งตวัขึน้ และน าไปสู่การยอมรบั
ตนเองดา้นร่างกายและเพศ บุคคลซึ่งยอมรบัตนเองดา้นร่างกายและเพศ รวมทัง้บทบาททางเพศ
จะเป็นผู้ที่มีเอกลักษณ์แห่งตนทางบวกทั้ง 2 ดา้น ต่อมาเมื่อบุคคลมีการสรา้งสัมพันธภาพกับ
บคุคลรอบขา้ง โดยการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุม่ทางสงัคม เมื่อนัน้เอกลกัษณแ์ห่งตนดา้นสงัคม
จะเกิดขึน้ รวมทัง้เมื่อบุคคลมีความเจริญงอกงามดา้นกระบวนการคิดสงูขึน้ก็จะพฒันาเอกลกัษณ์
แห่งตนดา้นอาชีพ ดา้นอดุมการณแ์ละจรยิธรรม  

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่าเอกลักษณ์แห่งตนมีหลากหลายองคป์ระกอบ 
แยกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) ลักษณะภายใน หมายถึง การที่บุคคลรูจ้ักและเขา้ใจเก่ียวกับตนเอง 
และ 2) ลักษณะภายนอก หมายถึงการที่บุคคลมีความเข้าใจและยอมรับการผูกพันกับการ
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมและวฒันธรรมของตน ก่อใหเ้กิดเอกลกัษณแ์ห่งตนในดา้นต่าง ๆ หล่อหลอม
เป็นบคุลิกภาพของบคุคล 

4.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับเอกลักษณแ์ห่งตน 
4.3.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของ Erikson 

ทฤษฎีพัฒ นาการทางจิตสังคมของ  Erikson (1968) ได้เสนอทฤษฎี
พัฒนาการทางจิตสังคม (Psychosocial Development Theory) ซึ่งให้ความส าคัญกับภารกิจ
พัฒนาการ (Developmental Task) อธิบายในรูปแบบของล าดับขัน้พัฒนาการ 8 ขั้น ครอบคลุม
ในทุกช่วงอายุของบุคคล โดยในแต่ละขั้นจะมีภาวะวิกฤติ (Crisis) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
สภาวะล าบากทางจิตสังคม (Psychosocial Dilemma) ที่เป็นความขัดแย้งระหว่างแรงกระตุ้น
ภายในของบุคคลกับสงัคมโลก อันจะส่งผลกระทบทั้งในแง่ลบและแง่บวกต่อตัวบุคคลได ้อีกทั้ง
เป็นภาวะวิกฤติที่ทกุคนตอ้งเผชิญและตอ้งไดร้บัการแกไ้ข (ประณต เคา้ฉิม, 2549) 
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ขั้นที ่1 ความรู้สึกไว้วางใจ – ความไม่ไว้วางใจ (Trust versus Mistrust) 
พฒันาการในขัน้นีอ้ยู่ในช่วงปีแรกของชีวิต ตัง้แต่แรกเกิดถึงหนึ่งปี ทารก

ตอ้งการการพึ่งพิงผูอ่ื้น ยงัไม่สามารถช่วยเหลือหรือดแูลตนเองได ้ผูเ้ลีย้งดจูึงมีบทบาทส าคญัเป็น
อย่างมากต่อเด็กวัยนี ้โดยความรูส้ึกไวว้างใจ (Trust) จะเกิดขึน้เมื่อทารกไดร้บัการเลีย้งดูอย่าง
อบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม ในทางกลับกันทารกอาจเกิดความรูส้ึกไม่ไวว้างใจ 
(Mistrust) อนัเนื่องมาจากการเลีย้งดขูองผูเ้ลีย้งดทูี่ไม่ใหค้วามสนใจ โดยอาจส่งผลใหเ้มื่อทารกโต
ขึน้จะกลายเป็นบุคคลที่มีความรูส้ึกไม่มั่นคงปลอดภยั และขาดความสามารถในการสรา้งสมัพนัธ์
กบัผูอ่ื้นได ้

ขั้นที่  2 ความรู้สึกเป็นอิสระ – ความละอายและความไม่แน่ใจ 
(Autonomy versus Shame and doubt)  

พัฒนาการในขัน้นีจ้ะพัฒนาในช่วงเด็กอายุ 1 – 3 ปี เด็กในระยะนีจ้ะมี
พัฒนาการทางด้าน กล้ามเนือ้และการเคลื่อนไหวมากขึน้ ท าให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านการ
ควบคุมตนเองที่มากขึน้ ทั้งการปีน สัมผัส และการส ารวจสิ่งต่าง ๆ อีกทั้งยังตอ้งการอิสระจาก
ผูใ้หญ่ ซึ่งผูด้แูลควรกระตุน้ใหเ้ด็กไดฝึ้กฝนทกัษะใหม่ ๆ หากเด็กยงัไม่สามารถท าได ้ผูด้แูลไม่ควร
ต าหนิหรือปิดกัน้ไม่ใหเ้ด็กท าสิ่งนัน้ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตใุหเ้ด็กมีความรูส้ึกอายเก่ียวกบัสิ่งที่ท า
และไม่แน่ใจในความสามารถของตน 

ขั้นที ่3 ความคิดริเร่ิม – ความรู้สึกผิด (Initiative versus Guilt)  
พัฒนาการในขั้นที่  3 นี ้จะเกิดขึ ้นกับเด็กอายุ 3 – 5 ปี เด็กวัยนี ้จะมี

ความคิดริเริ่มสรา้งสรรคผ์่านการเล่น เด็กเริ่มเรียนรูใ้นการวางแผนและพยายามท าตามแผนให้
ส  าเร็จ ผูเ้ลีย้งดคูวรสง่เสริม สนบัสนนุความคิดรเิริ่มของเด็กโดยการใหอิ้สระในการเลน่ เด็กจะไดใ้ช้
จินตนาการอย่างเต็มที่  หากเด็กรูส้ึกว่าตนเองถูกขัดขวางหรือไม่ได้เล่น อาจส่งผลให้เด็กเกิด
ความรูส้กึผิดเก่ียวกบัความคิดของตนเองได ้

ขั้นที ่4 ความขยันขันแข็ง – การมีปมด้อย (Industry versus Inferiority)  
พฒันาการในขัน้นีจ้ะตรงกบัช่วงวยัที่เด็กเรียนชัน้ประถมศึกษา อายุ 6 – 

12 ปี โดยเป็นการเขา้สูร่ะบบการศึกษาอย่างเต็มตวั ในช่วงนีเ้ด็กจะเกิดการเรียนรูใ้นเรื่องของความ
ขยัน หากเด็กท างานส าเร็จและไดร้บัค าชมเชย ผลลพัธ์ที่จะตามมาคือ เด็กมีทัศนคติที่ดีต่องาน 
ที่ท าและมีความรูส้ึกขยัน อยากท างานยิ่งขึน้ แต่หากเด็กไดร้บัการต าหนิแทนการไดร้บัค าชมเชย 
หรือการถกูปฏิบติัอย่างไม่เหมาะสม จะสง่ผลใหเ้ด็กเกิดความรูส้กึมีปมดอ้ยได ้
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ขั้นที่ 5 การมีเอกลักษณ์ของตนเอง – ความสับสนในเอกลักษณ ์
(Identity versus Identity confusion)  

พฒันาการในขัน้นีจ้ะอยู่ในช่วงวยัรุ่น อายุ 12 -19 ปี ในช่วงวยันี ้วัยรุ่นมี
ภารกิจพัฒนาการที่จะต้องตอบค าถามว่า “ฉันคือใคร” และค้นหาตัวตนโดยมีพืน้ฐานมาจาก
พฒันาการในขัน้ต่าง ๆ ก่อนหนา้ ผสมผสานกับประสบการณท์ี่ผ่านมา สมัพันธภาพกบัผูอ่ื้น และ
ค่านิยมของตน จึงจะหลอมรวมเป็นเอกลกัษณแ์ห่งตนได ้โดยวยัรุ่นที่ไม่สามารถพฒันาเอกลกัษณ์
แห่งตนได ้จะส่งผลใหเ้กิดความสบัสน ไม่มั่นใจเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง มีความไม่แน่ใจ
ว่าตนเป็นใครและควรจะท าสิ่งใด 

ขั้นที่ 6 ความสนิทสนมรักใคร่ – ความโดดเดี่ยว (Intimacy versus 
Isolation)  

พัฒนาการในขัน้นีจ้ะตรงกับช่วงวัยผูใ้หญ่ตอนตน้ อายุ 20 – 34 ปี โดย
หลงัจากที่ไดค้น้หาเอกลกัษณ์แห่งตนแลว้ บุคคลจะเกิดความตอ้งการความสนิทสนมรกัใคร่และ
เตรียมตัวที่จะสรา้งสัมพันธภาพแบบสนิทสนมในแง่ของความสามารถที่จะดูแลและแบ่งปัน
ประสบการณ์กับผูอ่ื้น ซึ่งไม่จ ากัดอยู่แค่คู่สมรสเท่านั้น อาจเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือผู้ที่
ใกลช้ิด บคุคลที่ไม่สามารถสรา้งความสนิทสนมรกัใครก่บัผูอ่ื้นไดจ้ะน าไปสู่ความรูส้ึกโดดเด่ียวและ
ขาดการดแูลตนเอง  

ขั้นที่ 7 การเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่น – การหมกมุ่นกับตนเอง (Generatively 
versus Stagnation)  

พฒันาการในขัน้นีด้  าเนินในช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง อายุ 35 – 64 ปี เป็น
ช่วงที่บุคคลมีหนา้ที่การงานที่ค่อนขา้งมั่นคง มีความสมบูรณใ์นชีวิต เกิดความพรอ้มที่อยากเป็นผู้
ใหแ้ก่คนรุ่นต่อไป โดยการเป็นที่พึ่งและการใหค้ าแนะน าแก่คนรุ่นหลงั ผูท้ี่ไม่สามารถผ่านขัน้นีไ้ด ้
จะเกิดการหมกมุ่น ค านึงถึงแต่ความตอ้งการของตน และมีการปฏิเสธความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ขั้นที ่8 ความสุขสงบ – ความท้อแท้สิน้หวัง (Integrity versus Despair)  
พฒันาการในขัน้นีอ้ยู่ในช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย อายุ 65 ปีขึน้ไป บุคคล

ในวัยนีค้วรที่จะสามารถยอมรบัและพึงพอใจกับช่วงชีวิตที่ผ่านมาของตน ผูท้ี่สามารถยอมรบัใน
ชีวิตของตนได ้ในหว้งวาระสุดทา้ยนีจ้ะมีความเคารพในตนเองและสามารถเผชิญกับความตาย
ด้วยความภาคภูมิใจ ท าให้เกิดความสุขสงบในบั้นปลาย ขณะที่ผู ้ที่ ไม่สามารถยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงนี ้ได้ จะรูส้ึกชีวิตที่ผ่านมามีแต่ความผิดพลาด ท าให้รูส้ึกว่าตนเองล้มเหลวและ
กลายเป็นความทอ้แทส้ิน้หวงัในที่สดุ 
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ขัน้พฒันาการทัง้ 8 ขัน้ตามทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคม สามารถสรุปไดด้งั
ตารางต่อไปนี ้

ตาราง 2 สรุปวิกฤตการณใ์นแต่ละขัน้ของชีวิต (Psychosocial Dilemmas) ตามทฤษฎีพฒันาการ
ทางจิตสงัคมของ Erikson (สิทธิพงศ ์วฒันานนทส์กลุ, 2561ก)  

  ลักษณะของวกิฤตการณท์ีป่ะทะกนัอยู่ 

ล าดับ ช่วงอาย ุ งานพฒันาการ 
ที่ตอ้งจดัการใหบ้รรล ุ

(Developmental tasks) 

ภาวการณท์ี่ยากล าบาก 
ต่อการบรรลงุานพฒันาการ 

(Dilemma) 
1 แรกเกิดถึง 1 ปี ความรูส้กึไวว้างใจ 

(Trust) 
ความไม่ไวว้างใจ 

(Mistrust) 
2 1 – 3 ปี ความเป็นตวัของตวัเอง 

(Autonomy) 
ความละอายใจ 

(Shame and doubt) 
3 3 – 5 ปี ความคิดรเิริ่ม 

(Initiative) 
ความรูส้กึผิด 

(Guilt) 
4 6 – 12 ปี ความขยนัหมั่นเพียร 

(Industry) 
การมีปมดอ้ย 
(Inferiority) 

5 วยัรุน่ 
(12 – 19 ปี) 

การมเีอกลกัษณข์องตนเอง 
(Identity) 

ความสบัสนในเอกลกัษณ ์
(Role confusion) 

6 ผูใ้หญ่ตอนตน้ 
(20 – 34 ปี) 

ความสนิทสนมรกัใคร ่
(Intimacy) 

ความโดดเดี่ยว 
(Isolation) 

7 ผูใ้หญ่ตอนกลาง 
(35 – 64 ปี) 

การเป็นผูใ้ห/้เป็นหลกัแก่ผูอ้ื่น 
(Generatively) 

การหมกมุ่นอยู่กบัตนเอง 
(Stagnation) 

8 ผูใ้หญ่ตอนปลาย 
(65 ปีขึน้ไป) 

ความสขุสงบ 
(Integrity) 

ความทอ้แทสิ้น้หวงั 
(Despair) 

 
4.3.2 ทฤษฎีเอกลักษณแ์ห่งตนของ Marcia 

Marcia (1980 as cited in Steinberg, 1996) อธิบายว่า  การที่ บุคคลมี
เอกลักษณ์แห่งตนนั้น  เกิดจากกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ แห่งตน (Identity process) 
ประกอบดว้ย 2 กระบวนการ ไดแ้ก่ 1) วิกฤตการณ์ทางเอกลักษณ์แห่งตน (Crisis) หรือที่ต่อมา
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เรียกว่า การค้นหาเอกลักษณ์แห่งตน (Exploration) และ 2) การยึดมั่นในเอกลักษณ์แห่งตน 
(Commitment) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1) การคน้หาเอกลกัษณ์แห่งตน (Exploration) หมายถึง การที่วยัรุ่นตอ้ง
คน้หาและพิจารณาตวัเลือกทางเอกลกัษณแ์ห่งตนอนัหลากหลายที่สามารถเป็นไปได ้

2) การยึดมั่นในเอกลกัษณ์แห่งตน (Commitment) หมายถึง การตกลง
ใจในการเลือกรบัเอารูปแบบเอกลกัษณรู์ปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาเป็นเอกลกัษณแ์ห่งตน 

โดย Marcia ใหค้วามส าคัญกบักระบวนการสรา้งเอกลกัษณใ์นช่วงวยัรุ่นว่า
เป็นช่วงเวลาส าคัญที่บุคคลจะสรา้งเอกลกัษณ์แห่งตนที่มั่นคงและประสบความส าเร็จ เนื่องจาก
ช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงที่พัฒนาการดา้นร่างกาย พัฒนาการดา้นสติปัญญา รวมทัง้ความคาดหวงัของ
สงัคมเกิดขึน้พรอ้มกนัเป็นครัง้แรกและสนบัสนุนใหว้ยัรุน่ไดค้น้หา และสงัเคราะหค์วามเป็นตวัตนที่
เป็นมาตั้งแต่วัยเด็กเพื่อสรา้งตัวตนที่แข็งแกร่งและมั่นคงต่อไปในวัยผูใ้หญ่ ผลส าเร็จที่ได้จาก
กระบวนการสรา้งเอกลักษณ์แห่งตนในวัยรุ่นจะท าใหโ้ครงสรา้งตัวตนของบุคคลมีความยืดหยุ่น 
(Flexible) สามารถรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในดา้นสงัคมและดา้นสมัพันธภาพที่จะเกิดขึน้
ต่อไปได ้ซึ่งจะท าใหบุ้คคลสามารถปรบัตวัและมีเอกลกัษณแ์ห่งตนที่ประสบความส าเร็จไปตลอด
ชีวิต (Marcia, 1980) 

กระบวนการสรา้งเอกลักษณ์แห่งตนทั้ง 2 กระบวนการดังกล่าว สามารถ
ร่วมกันก าหนดสถานะทางเอกลกัษณ์แห่งตน (Identity status) ได ้4 รูปแบบ คือ 1) แบบประสบ
ความส าเร็จ  (Identity achievement) 2) แบบรับตามผู้ อ่ืน  (Foreclosure) 3) แบบแสวงหา
เอกลักษณ์ (Moratorium) และ 4) แบบสับสนในเอกลักษณ์ (Identity diffusion) โดยสามารถ
แสดงเป็นแผนภาพไดด้งัต่อไปนี ้

 
 
 
 
 

การค้นหาเอกลักษณ ์

 การยึดมั่นในเอกลักษณ ์

 มีแลว้ ยงัไม่ม ี
มีแลว้ ประสบความส าเรจ็ 

(Identity achievement) 
แสวงหาเอกลกัษณ ์

(Moratorium) 
ยงัไม่ม ี รบัตามผูอ้ื่น 

(Foreclosure) 
สบัสนในเอกลกัษณ ์
(Identity diffusion) 

 

ภาพประกอบ 1 สถานะทางเอกลกัษณ ์ตามทฤษฎีเอกลกัษณแ์ห่งตนของ Marcia 
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รายละเอียดของแต่ละสถานะทางเอกลักษณ์แห่งตน สามารถอธิบายได ้
ดงัต่อไปนี ้(ประณต เคา้ฉิม, 2549) 

สถานะที่  1 สถานะแบบประสบความส าเร็จ (Identity achievement) 
เป็นรูปแบบสถานะทางเอกลกัษณ์แห่งตนที่บุคคลมีการคน้หาตวัเลือกทางเอกลกัษณ์แห่งตน ดว้ย
วิธีการประเมินและพิจารณาอย่างระมัดระวัง จากนัน้จึงท าการตกลงใจที่จะยึดมั่นในรูปแบบของ
เอกลกัษณแ์ห่งตนที่ตนเองเลือกและด าเนินชีวิตไปในทิศทางนัน้ ทนัทีที่บุคคลมีเอกลกัษณ์แห่งตน
ที่ประสบความส าเร็จจะเกิดการยอมรบัในตนเอง ก าหนดตนเองไดอ้ย่างมั่นคง และเกิดการยึดมั่น
แนวทางในด้านอาชีพ ศาสนาและอุดมการณ์ทางการเมือง ตลอดจนการยอมรบัในศักยภาพ 
โอกาสและขีดจ ากดัของตนอย่างเป็นความจรงิมากขึน้ 

สถานะที่ 2 สถานะแบบรบัตามผูอ่ื้น (Foreclosure) เป็นบุคคลที่ยังไม่มี
การคน้หาเอกลกัษณ์แห่งตน แต่ไดม้ีการรบัเอาและยึดมั่นในเอกลกัษณ์แห่งตนเรียบรอ้ยแลว้ โดย
ไม่ไดเ้กิดจากการส ารวจตนเอง แต่เป็นสิ่งที่ถูกก าหนดมาให ้โดยส่วนใหญ่ไดร้บัอิทธิพลจากพ่อแม่ 
บุคคลจะกลายเป็นคนที่ผู ้อ่ืนปรารถนาให้เขาเป็น โดยไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง บุคคลที่อยู่ใน
สถานะนีจ้ะมีลักษณะด้านการพึ่งพา ไม่อดทน คล้อยตามและยึดมั่ นในประเพณีนิยม เมื่ออยู่
ภายใตค้วามเครียดจะปรบัตวัไดไ้ม่ดี ชอบหลีกเลี่ยงความเครียดและการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะได้
รูส้กึว่าตนเองมีความมั่นคงและปลอดภยั 

สถานะที่ 3 สถานะแบบแสวงหาเอกลกัษณ์แห่งตน (Moratorium) เป็น
รูปแบบทางเอกลักษณ์แห่งตนที่บุคคลมีการค้นหาตัวเลือกทางเอกลักษณ์แห่งตน และอยู่ใน
ระหว่างกระบวนการแสวงหาทางเลือกต่าง ๆ แต่ยังไม่มีการยึดมั่นในรูปแบบเอกลกัษณ์แห่งตน
แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึน้คือ บุคคลจะดเูหมือนมีความสบัสน ไม่มั่นคง ไม่สบายใจ มีความ
กงัวลใจ มกัจะต่อตา้นและไม่ใหค้วามรว่มมือ 

สถานะที่ 4 สถานะแบบสบัสนในเอกลกัษณ์แห่งตน (Identity diffusion) 
เป็นบุคคลที่ไม่มีการคน้หาเอกลกัษณ์แห่งตนและการยึดมั่นในเอกลักษณ์แห่งตน เป็นผูท้ี่ยังไม่
ตดัสินใจใด ๆ ทัง้ในดา้นอาชีพ อดุมการณใ์นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรืออาจจะลองเรียนรูท้ัง้หมด 
ซึ่งสถานะแบบสับสนในเอกลักษณ์แห่งตนนี ้ มักปรากฏในช่วงวัยรุ่นตอนต้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิต แต่หากปรากฏในช่วงวัยรุ่นตอนปลายอาจก่อให้เกิด
ความสบัสนในบทบาทหนา้ที่ของตน และเป็นปัญหาต่อไปเมื่อเขา้สูว่ยัผูใ้หญ่ได ้
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4.4 การวัดเอกลักษณแ์ห่งตน 
แบบวัดเอกลักษณ์แห่งตนในวัยรุ่น มีรูปแบบการวัดทั้งแบบกึ่งสัมภาษณ์ และ

แบบสอบถาม เนื ้อหาของข้อวัดก็มีความแตกต่างกัน ตามแนวคิดของผู้สรา้งแบบวัด โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

แบ บ วั ด  The Ego Identity Incomplete Sentence Blank (EI-ISB) ข อ ง 
Marcia (1966) เป็นแบบกึ่งสมัภาษณ์และต่อขอ้ความใหเ้ต็มประโยค ส าหรบัแบบกึ่งสัมภาษณ ์
(SI) ใชเ้วลาตอบ 15 – 30 นาที การตัง้ค าถาม ใชต้ามโครงสรา้งทฤษฎีของ Erikson และประเด็นที่
ศึกษาแบบน าร่องมาแลว้ เพื่อหาวิธีการแสวงหาของบุคคลในดา้นเอกลกัษณแ์ห่งตน เป็นเกณฑท์ี่
ใชก้ าหนดสถานภาพของเอกลกัษณแ์ห่งตนทัง้ 4 สถานะ ค าถามสมัภาษณป์ระกอบดว้ย 3 ส่วนต่อ
เรื่อง เก่ียวกบัการตดัสินใจในดา้นใดดา้นหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้1) มีการตดัสินใจในดา้นดงักลา่วนีห้รือยงั 
2) กระบวนการที่บุคคลใชใ้นการเขา้สู่การตัดสินใจ และ 3) ปริมาณความมั่นใจและการยึดมั่นใน
เรื่องที่ไดต้ดัสินใจไปแลว้ การวดัประกอบไปดว้ย 2 มิติ คือ การแสวงหาเอกลกัษณแ์ห่งตน และการ
ยึดมั่นในเอกลกัษณแ์ห่งตน ส่วนแบบต่อขอ้ความใหเ้ต็มประโยค (ISB) ประกอบดว้ยขอ้วดั 23 ขอ้ 
แต่ละขอ้จะเวน้ช่องว่างให้ผูต้อบเลือกค าตอบที่ให้ไว ้โดยจะเป็นลักษณะการแสดงความรูส้ึกที่
แทจ้รงิของผูต้อบ และมีการใหค้ะแนนค าตอบเป็น 3 2 และ 1 คะแนน (อษุา ศรีจินดารตัน,์ 2533) 

แบบวัด The Ego Identity Process Questionnaire (EIPQ) ของ Balistreri, 
Busch-Rossnagel, and Geisinger (1995) ไดพ้ัฒนาขึน้เพื่อวดัเอกลกัษณ์แห่งตนโดยมีพืน้ฐาน
แนวคิดมาจากกระบวนการสรา้งเอกลักษณ์แห่งตนของ Marcia เป็นแบบวัดแบบรายงานตนเอง 
ข้อวัดประกอบไปด้วยข้อความทั้งหมด 32 ข้อ โดยมีทั้งข้อความเชิงบวกและเชิงลบ โดยวัด
เอกลกัษณแ์ห่งตน 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาชีพ ศาสนา การเมือง ค่านิยม ครอบครวั มิตรภาพ การคบ
หาดูใจ และบทบาททางเพศ โดยแต่ละดา้นประกอบดว้ยขอ้วัด 4 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้วัดในส่วนการ
คน้หาเอกลักษณ์แห่งตน 2 ขอ้ และการยึดมั่นในเอกลกัษณ์แห่งตน 2 ขอ้ แบบวัดมีลกัษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 6 ระดบั มีพิสยัระหว่าง 1 (ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ) ถึง 6 (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง) จึงท า
ใหง้่ายและสะดวกต่อการตอบและการตีความ ตลอดจนสามารถบ่งบอกคะแนนทัง้ในส่วนของการ
ค้นหาเอกลักษณ์แห่งตนและการยึดมั่ นในเอกลักษณ์แห่งตนได้ แบบวัดมี ค่าความเที่ยง
สัมประสิทธิ์แอลฟาของด้านการค้นหาเอกลักษณ์แห่งตนเท่ากับ .76 และด้านการยึดมั่นใน
เอกลกัษณแ์ห่งตนเท่ากับ .75 นอกจากนี ้Balistreri และคณะไดท้ าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) พบว่า มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
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ประจกัษ์ โดยเอกลกัษณแ์ห่งตนประกอบดว้ย 2 กระบวนการ คือ 1) การคน้หาเอกลกัษณ์แห่งตน 
และ 2) การยดึมั่นในเอกลกัษณแ์ห่งตน 

Crocetti et al. (2008) ไดท้ าการพัฒนาแบบวัดเอกลกัษณ์แห่งตนโดยใชช้ื่อ
ว่ า  The Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS) เพื่ อ ท า ก า รวั ด
กระบวนการสรา้งเอกลักษณ์แห่งตน ซึ่งแบบวัดนีจ้ะวัดกระบวนการสรา้งเอกลักษณ์แห่งตน 3 
กระบวนการ คือ การคน้หาเอกลกัษณแ์ห่งตน การยึดมั่น ในเอกลกัษณแ์ห่งตน และการพิจารณา
การแสวงหาเอกลกัษณแ์ห่งตน โดย 2 กระบวนการแรก มาจากพืน้ฐานแนวคิดกระบวนการสรา้ง
เอกลักษณ์แห่งตนของ Marcia แต่ส าหรับกระบวนการที่  3 Crocetti และคณะได้พัฒนา
กระบวนการสรา้งเอกลกัษณ์แห่งตนนีเ้พิ่มเขา้ไป แบบวัดประกอบไปดว้ยขอ้วัด 26 ขอ้ แบ่งเป็น
การสอบถามเอกลกัษณแ์ห่งตนใน 2 ดา้น คือ ดา้นการเรียนและดา้นสมัพันธภาพ ดา้นละ 13 ขอ้ 
ลกัษณะแบบวัดเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้แต่ไม่จริงเลย จนถึงจริงที่สุด มีค่าความเที่ยง
แบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .89 

ส าหรับการวัดเอกลักษณ์แห่งตนในการวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยจะพัฒนาแบบวัด
เอกลักษณ์แห่งตนจากแบบวัด เอกลักษณ์แห่งตน (The Utrecht-Management of Identity 
Commitments Scale: U-MICS) ของ  Crocetti et al. (2008) เนื่ องจากเป็นแบบวัดที่มีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Marcia ซึ่งงานวิจยันีใ้ชอ้า้งอิงเป็นพืน้ฐานทฤษฎีเก่ียวกบัเอกลกัษณแ์ห่ง
ตน โดยแบบวัดมีลักษณะเป็นแบบรายงานตนเองมาตรประมาณค่า 4 ระดับ มีพิสัยระหว่าง 1 
(ตรงน้อยที่สุด) จนถึง 4 (ตรงมากที่สุด) โดยผู้ที่ ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า แสดงว่ามี
กระบวนการสรา้งเอกลกัษณแ์ห่งตนสงูกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดันอ้ยกว่า 

5. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถแห่งตน 
สาระส าคัญในส่วนนีมุ้่งน าเสนอเอกสารที่เก่ียวข้องกับการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน  

โดยเริ่มจากความหมาย องค์ประกอบ แนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวข้อง และการวัดการรับรู ้
ความสามารถแห่งตนตามล าดบั รายละเอียดดงันี ้

5.1 ความหมายของการรับรู้ความสามารถแห่งตน 
นกัวิชาการในอดีตไดน้ิยามความหมายแตกต่างกนัไปตามทศันะของแต่ละท่าน 

การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนจึงมีหลากหลายแง่มุม ตอ้งใชเ้วลาหลายทศวรรษกว่าที่องคค์วามรู้
เก่ียวกับการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนจะเริ่มกระจ่าง (Corsini & Auerbach, 1996, อ้างถึงใน 
นยันา ถาวรายุศม ,์ 2560) จนถึงปัจจุบนัที่มีการผนวกรวมเป้าหมายในความส าเร็จ ความเชื่อมั่น 
และความเขา้ใจรวมเขา้ไปอยู่ในการนิยามการรบัรู ้ความสามารถแห่งตนดว้ย (นยันา ถาวรายุศม์, 
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2560) นอกจากนีค้วามตอ้งการมีความสามารถ (competence) ยังมีความคลา้ยคลึงกับการการ
รบัรูค้วามสามารถแห่งตน โดยความตอ้งการมีความสามารถ หมายถึงความตอ้งการของบุคคล 
การรบัรูห้รือรูส้ึกเก่ียวกับความสามารถ หรือมีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อมในความสามารถของตน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อความพยายามของบุคคลให้ถึงตามความต้องการ และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Deci, Olafsen, & Ryan, 2017) นักวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศไดใ้หค้วามสนใจศึกษาการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนอย่างแพร่หลาย และไดม้ีการ
นิยามการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนไวด้งัต่อไปนี ้

Bandura (1977) แ ล ะ  Schunk (1989) ได้ ให้ ค า นิ ย าม ข อ ง ก า ร รับ รู ้
ความสามารถแห่งตนทางวิชาการว่าหมายถึง การตดัสินใจส่วนบุคคลเก่ียวกบัความสามารถของ
ตนในการจัดระเบียบและด าเนินการตามแนวทางเพื่อให้บรรลุผลทางการศึกษาตามที่มุ่งหวัง 
(Bandura, 1977; Schunk, 1989, as cited in Zimmerman, 1995) 

Zimmerman (2000) ระบุว่า การรับรู ้ความสามารถแห่งตนเป็นปัจจัยที่
สามารถท านายแรงจูงใจและการเรียนรูข้องนกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เป็นแบบวดั
ประสิทธิภาพของความสามารถในการรบัรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองที่แตกต่างกันในเชิง
แนวคิดและเชิงจิตวิทยาจากโครงสรา้งเก่ียวกบัแรงจูงใจ เช่น การคาดหวงัในผลลพัธ ์อัตมโนทศัน ์
และความเชื่ออ านาจควบคมุตน 

Schunk (2003) อธิบายว่า การรับรู ้ความสามารถแห่งตนเป็นความเชื่อ
ส่วนตัวของบุคคลเก่ียวกับความสามารถในการเรียนรูห้รือการแสดงพฤติกรรมในระดับที่ก าหนด 
มีบทบาทส าคญัในแรงจูงใจและการเรียนรู ้โดยการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนยงัเป็นกลไกส าคัญ
ในทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ซึ่งหลักพื ้นฐานของทฤษฎีปัญญาสังคมอธิบายว่า
ความส าเรจ็ขึน้อยู่กบัปฏิสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรม ตวับคุคล และสภาพแวดลอ้ม 

Bandura (2010) ระบุว่า การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนหมายถึง ความเชื่อ
ของบุคคลในความสามารถของตนในการควบคมุการท างานของตนเอง รวมทัง้เหตุการณท์ี่ส่งผล
ต่อชีวิตของพวกเขา ความเชื่อในการรับรูค้วามสามารถแห่งตนเป็นตัวก าหนดว่าบุคคลจะมี
ความคิด ความรูส้ึก การปฏิบัติตน และการกระตุ้นตนเองอย่างไร ความเชื่อดังกล่าวก่อใหเ้กิด
ผลกระทบที่หลากหลายผ่าน 4 กระบวนการไดแ้ก่ กระบวนการทางความคิด กระบวนการแรงจงูใจ 
กระบวนการอารมณ ์และกระบวนการคดัเลือก 

ส าหรบับริบททางดา้นวิชาการ การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน หมายถึงการที่
ผู ้เรียนจะมีความพยายาม (attempt) และความอุตสาหะ (persevere) มากขึน้  เพื่อประสบ
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ความส าเร็จ (successful) ในงานที่ผูเ้รียนรูส้ึกถึงความสามารถของตนเอง การที่ผูเ้รียนประสบ
ความลม้เหลวเนื่องจากผูเ้รียนตอ้งการการพฒันาทกัษะที่น าไปสู่ความส าเร็จหรืออาจเกิดจากการ
ที่ผูเ้รียนมีทกัษะแต่ขาดความรูส้กึถึงความสามารถของตนเองในการใชท้กัษะนัน้ใหดี้ขึน้ (Vockell, 
2005, อา้งถึงใน ประวีนา เอี่ยมยี่สุน่, 2553) 

สรุปไดว้่าการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน หมายถึง ความเชื่อในความสามารถ
ของตนที่จะด าเนินการในการกระท าเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมาย โดยขึน้กับ
สติปัญญาและปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ มาประกอบ เช่น ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม ลกัษณะของงาน และ
การตดัสินใจที่สอดคลอ้งกบัความสามารถและความถนดัของตน 

5.2 องคป์ระกอบของการรับรู้ความสามารถแห่งตน 
Bandura et al. (1996) ได้ท าก า รวิ เค ราะห์ อ งค์ป ระกอบ ขอ งก ารรับ รู ้

ความสามารถแห่งตนเก่ียวกบังานวิชาการพบว่า การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนมี 3 องคป์ระกอบ
ได้แก่ 1) การรบัรูค้วามสามารถทางวิชาการ (Perceived academic self-efficacy) 2) การรบัรู ้
ความสามารถทางสงัคม (Perceived social self-efficacy) และ 3) การรบัรูค้วามสามารถในการ
ก ากบัตนเอง (Perceived self-regulatory efficacy) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) การรบัรูค้วามสามารถทางวิชาการ (Perceived academic self-efficacy) 
หมายถึง การเชื่อในความสามารถของตนเองเก่ียวกับงานวิชาการที่ไดร้บัมอบหมาย การจัดการ
เรียนรูข้องตนเอง และการท าตามความคาดหวงัทางวิชาการของตนเอง พ่อแม่และครู 

2) การรับ รู ้ความสามารถทางสังคม (Perceived social self-efficacy) 
หมายถึง การเชื่อในความสามารถของตนเองเก่ียวกับการสรา้งและรกัษาสมัพันธภาพทางสงัคม 
รวมทัง้การจดัการกบัขอ้ขดัแยง้ระหว่างบุคคลในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง 

3) การรบัรูค้วามสามารถในการก ากับตนเอง (Perceived self-regulatory 
efficacy) หมายถึง การเชื่อในความสามารถของตนเองในการตา้นทานแรงกดดนัจากบุคคลอ่ืนที่
ชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมที่ไม่สมควร การกระตุน้ตนเองใหท้ างานวิชาการและส่งงานให้ตรงเวลา 
รวมทัง้การติดตามกิจกรรมทางวิชาการแมว้่าจะมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจกว่าใหท้ า 

5.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถแห่งตน 
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตนของ Bandura 

การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน (Self-efficacy) นัน้ในระยะแรก Bandura ได้
น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับความคาดหวังในความสามารถแห่งตน (Efficacy Expectation)  
โดย Bandura ไดอ้ธิบายว่า ความคาดหวังในความสามารถแห่งตนมีลักษณะเป็นการคาดหวัง 
ที่เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับความสามารถของตนเอง อีกทั้งยังเป็นตัวก าหนดการแสดงออกของ
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พฤติกรรม (Bandura, 1977) ต่อมา Bandura (1986) ได้ใช้ค าว่า การรับรูค้วามสามารถของ
ตนเอง (Perceived Self-Efficacy) โดยค านิยามของการรบัรูค้วามสามารถของตนเองคือ การที่
บุคคลมีการบรหิารจดัการและด าเนินการแสดงพฤติกรรม อนัน าไปสู่การบรรลุความมุ่งหมายดังที่
ตัง้ใจไว ้โดยบุคคลเป็นผูท้ี่ตดัสินใจเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง นอกจากนีก้ารที่ Bandura มี
การปรบัเปลี่ยนนิยาม จึงท าให้ค าว่าความคาดหวังไม่ไดถู้กกล่าวถึงในการศึกษาของ Bandura 
เท่าใดนกั 

Bandura เชื่อในการรบัรูค้วามสามารถของตนเองว่ามีอิทธิพลต่อการกระท า
ของบุคคล แมว้่าแต่ละบุคคลอาจมีความสามารถเหมือนกนั แต่ผลลพัธห์รือคณุภาพที่ปรากฏอาจ
มีความแตกต่างกันได้ ที่เป็นเช่นนีเ้นื่องจากแต่ละบุคคลมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองไม่
เหมือนกนั หรือแมก้ระทั่งในตวับุคคลเองก็เช่นกนั หากมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในแต่ละ
สภาพการณ์แตกต่างกันก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาไดแ้ตกต่างกันเช่นกัน Bandura แสดง
ทัศนะว่า ทักษะและความสามารถของบุคคลนัน้ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน แต่มีความยืดหยุ่นโดย
ขึน้อยู่กับสภาพการณ์ ดว้ยเหตุนีส้ิ่งที่จะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึน้อยู่กับการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองในสภาพการณต่์าง ๆ อธิบายไดว้่า หากบุคคลมีความเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ บุคคลก็จะแสดงความสามารถนัน้ใหป้รากฏ โดยพฤติกรรมที่ปรากฏเด่นชดัส าหรบั
ผูท้ี่เชื่อในความสามารถของตนเอง คือ บุคคลจะมีความอดทน ความอตุสาหะ ไม่ย่อทอ้หรือยอม
แพง้่ายและสิ่งเหล่านีจ้ะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีบุคคลตัง้เป้าหมายในทา้ยที่สุด (Evans, 1989, 
อา้งถึงใน สมโภชน ์เอี่ยมสภุาษิต, 2562) 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บุคคลในแวดวงการศึกษา ตลอดจนนักวิจัยและ
นกัวิชาการ มกัมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัความแตกต่างหรือความเก่ียวขอ้งระหว่างการรบัรูค้วามสามารถ
แห่งตน (Perceived Self Efficacy) และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึน้ (Outcome Expectation) 
เพื่อไขความกระจ่าง และสรา้งความเข้าใจที่ชัดเจน Bandura (1977) ได้เสนอแผนภาพแสดง
ความแตกต่างระหว่างการรบัรูเ้ก่ียวกับความสามารถแห่งตนและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึน้  
ดงัภาพประกอบ 
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บคุคล  พฤติกรรม  ผลที่เกิดขึน้ 
  

 
 
 
 

   

 การรบัรู ้
ความสามารถ 

แห่งตน 

  

ความคาดหวงัผล 

ที่จะเกดิขึน้ 

 

 

ภาพประกอบ 2 แผนภาพแสดงความแตกต่างระหว่างการรบัรูเ้ก่ียวกบัความสามารถแห่งตน 
และความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้ (Bandura, 1977) 

Bandura (1977) ได้อ ธิบายเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างการรับ รู ้
ความสามารถแห่งตนและความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้ดงัต่อไปนี ้

1. การรับ รู ้ค วามสาม ารถ ของตน เอง  (Perceived Self Efficacy) 
หมายถึง การตัดสินความสามารถของตนเองว่าสามารถท างานในระดับใด รวมทัง้ความเชื่อของ
บคุคลเก่ียวกบัความสามารถในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ความเชื่อในความสามารถ
ของตนเองพิจารณาจากความคิด ความรูส้กึ การจงูใจและพฤติกรรม 

2. การคาดหวังในผลลพัธ ์(Outcome Expectation) หมายถึง ความเชื่อ
ของบุคคลในการประเมินคุณค่าของพฤติกรรมเฉพาะอย่าง ที่ตนเองเป็นผู้กระท าและน าไปสู่
ผลลพัธต์ามที่คาดหวงั การคาดหวงัในลกัษณะนีคื้อสิ่งที่เกิดขึน้ต่อเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ตนเอง
ไดเ้ป็นผูก้ระท า  

การรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการคาดหวังผลลัพธ์ เป็นรูปแบบ
ความสมัพนัธท์ี่บุคคลจะกระท าพฤติกรรมหรือไม่ขึน้อยู่กบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ว่าจะ
กระท าพฤติกรรมใดหรือไม่  และการคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกิดจากการกระท าพฤติกรรม 
เนื่องจากบุคคลมีการเรียนรูว้่าการกระท ากิจกรรมใดย่อมน าไปสู่ผลลัพธ์แบบนัน้ อย่างไรก็ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะกระท ากิจกรรมต่าง ๆ มีขีดความสามารถแตกต่างกัน ดังนั้น
การที่บุคคลจะตัดสินใจว่าจะกระท าพฤติกรรมใดหรือไม่  ส่วนหนึ่ งจึงขึ ้นอยู่กับการรับ รู ้
ความสามารถของตนเองและอีกสว่นหนึ่งขึน้อยู่กบัการคาดหวงัในผลลพัธข์องการกระท า 

สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2562) ได้อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับความแตกต่าง
ระหว่างการรับรู ้ความสามารถของตนเองกับการคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้นว่า การรับรู ้
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ความสามารถของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลตัดสินเก่ียวกับความสามารถในการท างานของ
ตนเองว่าจะท างานไดใ้นระดบัใด ในขณะที่การคาดหวงัผลลพัธท์ี่จะเกิดขึน้ หมายถึง การที่บุคคล
ตัดสินเก่ียวกับผลจากการกระท าของตนเองใด ๆ ที่จะเกิดขึน้ จากการกระท าพฤติกรรมดังกล่าว 
ตวัอย่างเช่น นักเรียนที่มีความเชื่อว่าเขาสามารถท าคะแนนวิชาคณิตศาสตรไ์ดสู้งถึง 90 คะแนน 
การที่นักเรียนมีความเชื่อเช่นนีเ้กิดจากการตัดสินความสามารถของตนเอง การไดร้บัการยอมรบั
จากครู อาจารย ์เพื่อนฝูง ครอบครวัและสงัคม รวมทัง้การไดร้บัรางวลั และความพงึพอใจในตนเอง
ที่ท าคะแนนวิชาคณิตศาสตรไ์ดสู้งถึง 90 คะแนนเป็นการคาดหวังผลลพัธ์ที่จะเกิดขึน้ แต่จะตอ้ง
ระวังความเข้าใจผิดเก่ียวกับความหมายของค าว่า  “ผลที่ เกิดขึ ้น” ซึ่งผลที่ เกิดขึ ้นในที่นี ้นั้น
หมายความถึงผลกรรมของการกระท าพฤติกรรมเท่านั้น ไม่ไดห้มายถึงผลที่แสดงถึงการกระท า
พฤติกรรม เนื่ องจากผลที่แสดงถึงการกระท าพฤติกรรมนั้นสามารถท าได้ตามการตัดสิน
ความสามารถของตนเองหรือไม่ นั่นคือจะท าคะแนนวิชาคณิตศาสตรไ์ดส้งูถึง 90 คะแนนหรือไม่ 
ซึ่งการจะท าคะแนนวิชาคณิตศาสตรไ์ดส้งูถึง 90 คะแนนหรือไม่นัน้ ไม่ไดเ้ป็นการคาดหวงัผลที่จะ
เกิดขึน้ซึ่งมุ่งที่ผลกรรมที่จะไดจ้ากการกระท าพฤติกรรมดงักลา่ว 

5.4 การวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตน 
แบบวัดการรับรูค้วามสามารถแห่งตนมีเนื ้อหาของข้อวัดที่หลากหลายตาม

แนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจัยของผู้สรา้งแบบวัด ซึ่งแบบวัดการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน  
ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัอ่านมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

Yogurtcu (2013) ได้ท าการศึกษาผลของการรับ รู ้ความสามารถแห่ งตน 
เก่ียวกบัความเขา้ใจในการอ่านที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแ้บบวดั The Scale of Belief 
Self-Efficacy Reading Comprehension แบบวดัมีเนือ้หาเก่ียวกบัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน
เก่ียวกับความเขา้ใจในการอ่าน การก ากับตนเอง และการเห็นคณุค่าในตนเอง ลกัษณะของแบบ
วดัเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีพิสยัระหว่าง 1 (ไม่แน่ใจที่สุด) ถึง 5 (แน่ใจที่สุด) มีค่าความ
เท่ียงแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .95 

แ บ บ วั ด  The Questionnaire of English Self-Efficacy (QESE) ได้ รับ ก า ร
พฒันาขึน้โดย Wang et al. (2013) โดยมีการปรบัปรุงจากตน้ฉบบัเดิมในปี 2004 ใหส้อดคลอ้งกบั
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยั แบบวดัครอบคลมุทกัษะเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะ
การฟัง (Listening skill) ทักษะการพูด (Speaking skill) ทักษะการอ่าน (Reading skill) และ
ทักษะการเขียน (Writing skill) เนื ้อหาเก่ียวกับการตัดสินความสามารถในการท างานโดยใช้
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ภาษาองักฤษ แบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 7 ระดบั พิสยัระหว่าง 1 (ท าไม่ไดเ้ลย) ถึง 7 
(ท าไดดี้มาก) 

ส าหรับประเทศไทย นัยนา ถาวรายุศม์ (2560) ได้พัฒนาแบบวัดการรับรู ้
ความสามารถในการอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยใช้สมมติฐานโครงสรา้งองค์ประกอบ 
การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน ตามกรอบแนวคิดของ Bandura และลักษณะมาตรวัดเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั พิสยัระหว่าง 1 (นอ้ยที่สดุ) ถึง 5 (มากที่สดุ) แบบวดัมีองคป์ระกอบของ 
การรับรู ้ความสามารถแห่งตน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรับรูค้วามสามารถทางวิชาการ  
2) การรับรูค้วามสามารถทางสังคม และ 3) การรับรูค้วามสามารถในการก ากับตนเอง มีค่า 
ความเท่ียงแบบสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั .99 

การวัดการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนในการวิจยันี ้ผูว้ิจัยพัฒนาจากแบบวดัการ
รบัรูค้วามสามารถในการท าความเขา้ใจในการอ่านของตนเอง (Reading Comprehension Self- 
Efficacy Perceptions) (Yogurtcu, 2013) และแบบวัดการรับรูค้วามสามารถในการอ่านและ
เข้าใจภาษาอังกฤษ (นัยนา ถาวรายุศม์, 2560) เนื่องจากเป็นแบบวัดที่มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Bandura ซึ่งเป็นฐานแนวคิดเรื่องการรับรู ้ความสามารถแห่งตนในงานวิจัยนี ้
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถทางวิชาการ การรบัรูค้วามสามารถทาง
สงัคม และการรบัรูค้วามสามารถในการก ากบัตนเอง โดยมีลกัษณะเป็นแบบรายงานตนเองมาตร
ประมาณค่า 4 ระดับตัง้แต่ 1 (ตรงน้อยที่สุด) จนถึง 4 (ตรงมากที่สุด) โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบ
วดัมากกว่า แสดงว่ามีการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนที่สงูกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดันอ้ยกว่า  

6. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการให้คุณค่าในการอ่าน 
สาระในสว่นนีมุ้่งน าเสนอเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการใหค้ณุค่าในการอ่าน ประกอบไปดว้ย

ความหมายของการใหคุ้ณค่าในการอ่าน องคป์ระกอบของการใหคุ้ณค่าในการอ่าน แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการใหค้ณุค่าในการอ่าน และการวดัการใหค้ณุค่าในการอ่าน ดงัต่อไปนี ้

6.1 ความหมายของการให้คุณค่าในการอ่าน 
Merga and Roni (2018) อธิบายว่า การรบัรูค้วามส าคญัของการอ่านเก่ียวขอ้ง

กบัการใหค้ณุค่าในการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการคณุค่าภายในหรือความสนใจหมายถึงว่าบุคคลชอบ
หรือสนใจกิจกรรมนั้นมากเพียงใด คุณค่าความส าเร็จ หมายถึงความส าคัญของกิจกรรม และ
คณุประโยชน ์หมายถึงประโยชนข์องกิจกรรม 

Wigfield and Eccles (2000) อธิบายว่า การให้คุณค่าในงาน หมายถึง ความ
เชื่อที่ว่างานหรือกิจกรรมนัน้ควรค่าแก่การลงมือปฏิบติั 



  54 

Rokeach (1979 as cited in Caston, 2017) ไดใ้หค้วามหมายของการใหค้ณุค่า
ว่าหมายถึง แนวคิดหลกัหรือมโนภาพของสิ่งที่ปรารถนาของทกุบุคคลและสงัคม 

ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น (2553) ไดร้ะบุว่าการใหค้ณุค่าหมายถึง การที่บุคคลมีความ
เชื่อเก่ียวกบัเหตผุลที่พวกเขาจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบังานต่าง ๆ จากค าถามที่ว่า “เธอตอ้งการท างาน
นีห้รือไม่ เพราะเหตใุด” บุคคลมักมีเหตผุลที่แตกต่างกันออกไป เก่ียวกบัสาเหตทุี่พวกเขาตอ้งการ
ท างานนัน้ เช่น งานนัน้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ พวกเขาชอบท างานนัน้ และคิดว่างานนัน้ส าคญั หรืออาจ
มีประโยชนต่์อพวกเขา พวกเขาจะไดร้บัรางวลั เช่น เกรด คะแนน ขนม จากการท างานนัน้ พวกเขา
ท าใหค้รูหรือผูป้กครอง เกิดความพอใจ ในทางตรงกันขา้มพวกเขาไม่ตอ้งการที่จะเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
กบังานนัน้ เนื่องจากพวกเขาตอ้งการหลีกเลี่ยงการลงโทษ หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดตามมา 

สรุปไดว้่าการใหค้ณุค่าในการอ่าน หมายถึง ความเชื่อของบุคคลเก่ียวกบัเหตผุล
ที่พวกเขาจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับการอ่าน หรือการรบัรูว้่าการอ่านหรือกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการ
อ่านมีคณุค่าเพียงพอที่จะเลือกกระท า 

6.2 องคป์ระกอบของการให้คุณค่าในการอ่าน 
Eccles et al. (1983) อธิบายว่า องค์ประกอบของการให้คุณค่า (Task value) 

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบได้แก่ 1) คุณค่าในความส าเร็จ (Attainment value) 2) คุณค่าต่อ
ภายใน (Intrinsic value) 3) คุณประโยชน์ (Utility value) และ 4) ความคุ้มค่า (Cost) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1) คณุค่าในความส าเร็จ (Attainment value) คือ ความส าคญัในการท างาน
หรือสิ่งที่เลือกกระท าใหอ้อกมาดี ซึ่งเชื่อมโยงกบั เอกลกัษณแ์ห่งตนของบคุคล (Person’s identity) 
และ โครงสรา้งความคิดเก่ียวกบัตวัเอง (Self-schema) (Schunk et al., 2008) 

2) คุณค่าต่อภายใน (Intrinsic value) ความเพลิดเพลินที่บุคคลได้รบัจาก
การท ากิจกรรมหรือความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเมื่อพวกเขามีแรงจูงใจจากภายในจะท าให ้
มีแนวโนม้ที่จะใชค้วามพยายามมากขึน้สง่ผลใหเ้กิดผลลพัธใ์นเชิงบวก 

3) คณุประโยชน ์(Utility value) คือ ประโยชนข์องงานหรือสิ่งที่บุคคลกระท า
ที่เก่ียวขอ้งกับเป้าหมายในอนาคตของพวกเขา รวมทัง้เป้าหมายในการท างาน โดยคณุประโยชน์
นัน้เก่ียวขอ้งกับการสิน้สุดของงานหรือสิ่งที่กระท ามากกว่าการใหค้วามหมายกบัสิ่งนัน้  (Schunk 
et al., 2008) 

4. ความคุ้มค่า (Cost) คือ การรบัรูค้วามคุ้มค่าหรือความส าคัญของสิ่งที่
กระท าว่ามีความคุม้ค่ามากเพียงพอที่จะไม่เลือกกระท ากิจกรรมอ่ืน ความคุม้ค่าจึงถูกแยกออก
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จาก  3 องค์ประกอบข้างต้นที่ เป็นการให้คุณ ค่าในสิ่งที่กระท า (Eccles & Wigfield, 2002)  
ความคุม้ค่าเป็นองคป์ระกอบทางลบในการปฏิบัติกิจกรรมโดยมี 3 ปัจจัยในการพิจารณาไดแ้ก่  
1) การรบัรูถ้ึงความพยายามที่ตอ้งใชใ้นการท ากิจกรรมใหส้  าเร็จ 2) การสญูเสียโอกาสหรือเวลาที่
ใชใ้นกิจกรรมอ่ืน และ 3) ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ได ้(Eccles et al., 1983) 

ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยท าการศึกษาองค์ประกอบของการให้
คุณค่า 3 องค์ประกอบได้แก่ คุณค่าในความส าเร็จ คุณค่าต่อภายใน และคุณประโยชน์ตาม
การศกึษาของ Eccles and Wigfield (2002) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสาระของการวิจยัครัง้นี ้

6.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการให้คุณค่าในการอ่าน 
ทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่าของ Eccles 

Eccles et al. (1983) ไดพ้ัฒนาโมเดลการคาดหวังและการใหคุ้ณค่า ซึ่งตัว
แปรการให้คุณค่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดแรงจูงใจและเป็นหลักการส าคัญ  
ของทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่าของแรงจูงใจ (Expectancies-Value Theories of 
Motivation) Schunk et al. (2008) อธิบายว่า ทฤษฎีนี ้เน้นที่การรับรูข้องบุคคลและความเชื่อ 
ในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่ส่งผลต่อพฤติกรรมโดยให้ความส าคัญกับ 1) ความเชื่อของบุคคล
เก่ียวกับความสามารถของตนในการท างานนั้น (Expectancy) และ 2) ความเชื่อเก่ียวกับ
ความส าคญั คณุค่าหรือความปรารถนาที่บุคคลมีต่องานนัน้ (Value) กล่าวคือ หากบุคคลมีความ
เชื่ อว่าสามารถท างานนั้น ได้  แ ต่กลับ ไม่ เห็นคุณ ค่าของงาน  บุคคลก็จะไม่ ท างานนั้น  
ในขณะเดียวกนัแมว้่าบุคคลมีความเชื่อว่างานนัน้มีคณุค่า แต่หากคิดว่าตนเองไรซ้ึ่งความสามารถ
ในการท างานใหส้  าเร็จลุล่วงได ้บุคคลก็จะไม่เลือกท างานนั้นเช่นเดียวกัน การวิจัยภายใตท้ฤษฎี
การคาดหวงัและการใหค้ณุค่าในบริบททางดา้นการศกึษาใหผ้ลการศึกษาที่สนบัสนุนว่า ความเชื่อ
ดา้นการคาดหวัง (Expectancy) และการใหคุ้ณค่า (Value) เป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถท านาย 
1) การเลือกปฏิบัติพฤติกรรมในอนาคต (Future choice behavior) 2) ความยึดมั่ นผูกพัน 
(Engagement) 3) ความมานะอุตสาหะในการท าพฤติกรรม (Persistence) และ 4) ความส าเร็จ
หรือผลสมัฤทธิ์ (Actual achievement) ของบุคคลได ้ทฤษฎีการคาดหวังและการใหคุ้ณค่าท าให้
การศึกษาทางจิตวิทยาเก่ียวกับแรงจูงใจมีความเป็นเหตุเป็นผล โดยแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการ
ทางปัญญาของแรงจูงใจ แมท้ฤษฎีการคาดหวงัและการใหคุ้ณค่าศึกษาตัวแปรดา้นการคาดหวัง
ความส าเรจ็และการใหค้ณุค่ากบังานมาตัง้แต่เริ่มแรก แต่ปัจจุบนัมีการพิจารณาตวัแปรดา้นบรบิท
สิ่งแวดลอ้มเพิ่มเขา้มาในหลกัการของทฤษฎีดว้ยจึงกลายเป็นทฤษฎีการคาดหวงัและการใหค้ณุค่า
ของแรงจงูใจที่เป็นปัจจบุนั (Current Expectancy-Value Theory) 
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สรุปไดว้่าทฤษฎีการคาดหวงัและการใหค้ณุค่า กล่าวถึงการคาดหวงัและการ
ใหค้ณุค่าที่บุคคลมีต่อความส าเร็จนัน้เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องดว้ยเป็นสิ่งที่ท าใหเ้กิดความพยายามที่
จะน าไปสู่ความส าเร็จตามที่บุคคลปรารถนา และเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรูแ้ละ
ความส าเร็จของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Eccles & 
Wigfield, 1995) 

6.4 การวัดการให้คุณค่าในการอ่าน 
Jiang, Rosenzweig, and Gaspard (2018) ไดพ้ฒันาแบบวดัการใหคุ้ณค่าเพื่อ

ท านายแรงจูงใจและความส าเร็จทางวิชาการของนักเรียน โดยปรบัจากแบบวัดกลยุทธ์การสรา้ง
แ รงจู ง ใจ ในการ เรีย น รู้  (A Manual for the use of the Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire: MSLQ) ของ Pintrich et al. (1991) มาตรวดัมี 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) คณุค่าใน
ความส าเร็จ (Attainment value) 2) คุณค่าต่อภายใน (Intrinsic value) และ 3) คุณประโยชน ์
(Utility value) แต่ละองคป์ระกอบมีขอ้ค าถาม 2 ขอ้ แบบวดัมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องความ
เชื่อมั่นเท่ากบั .87 

Perez et al. (2019) ได้พัฒนาแบบวัดการคาดหวังและการให้คุณค่าเพื่อวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยปรบัจากแบบวัดของ Conley (2012) และแบบวัด The 
Self and Task the Perception Questionnaire ของ Eccles and Wigfield (1995) มาตรวัดมี 3 
องค์ประกอบได้แก่ 1)คุณค่าในความส าเร็จ (Attainment value) 2) คุณค่าต่อภายใน (Intrinsic 
value) และ 3) คุณประโยชน ์(Utility value) โดยแบบวัดมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดว้ย
วิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

ส าหรบัการวดัการใหค้ณุค่าในการอ่านในการวิจยันี ้ผูว้ิจยัพฒันาจากแบบวดักล
ยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (A Manual for the use of the Motivated Strategies for 
Learning Questionnaire: MSLQ) ของ Pintrich et al. (1991) และแบบวัดการคาดหวังและการ
ใหค้ณุค่าเพื่อวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของ Perez et al. (2019) เนื่องจากเป็นแบบ
วัดที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่า (Eccles et al., 1983; 
Eccles et al., 2015; Schunk et al., 2008) ซึ่งเป็นฐานแนวคิดของตัวแปรการให้คุณค่าในการ
อ่านในงานวิจัยนี ้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณค่าในความส าเร็จ (Attainment 
value) 2) คณุค่าต่อภายใน (Intrinsic value) และ 3) คณุประโยชน ์(Utility value) โดยมีลกัษณะ
เป็นแบบรายงานตนเองมาตรประมาณค่า 4 ระดับพิสยัระหว่าง 1 (ตรงนอ้ยที่สุด) ถึง 4 (ตรงมาก
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ที่สดุ) ผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่า แสดงว่ามีการใหค้ณุค่าในการอ่านที่สูงกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนน
จากแบบวดันอ้ยกว่า 

7. ทฤษฎีทีใ่ช้อธิบายกรอบแนวคิดการวิจัยและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ เอกลักษณแ์ห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน 
การให้คุณค่าในการอ่าน และความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 

สาระส าคญัในส่วนนีผู้ว้ิจยัจะเริ่มน าเสนอดว้ยทฤษฎีที่ใชอ้ธิบายกรอบแนวคิดในการวิจยั 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายครอบคลมุความสมัพันธข์องตัวแปรในการวิจัยนี ้โดยตัวแปรประกอบดว้ย
การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน การใหค้ณุค่าใน
การอ่าน และความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการ จากนัน้ตามดว้ยการน าเสนองานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง
กบัความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถ
แห่งตน การให้คุณค่าในการอ่าน และความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
รูปแบบและลกัษณะของความสมัพนัธข์องตวัแปรในงานวิจยั อนัจะน ามาซึ่งกรอบแนวคิดของการ
วิจยัในครัง้นี ้รายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ แสดงดงัต่อไปนี ้

7.1 ทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่า (Expectancy – Value Theory) 
Eccles et al. (1983) อธิบายว่า โมเดลการความคาดหวงัและการใหค้ณุค่าของ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและตวัเลือก แรกเริ่มท าการศึกษาในผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์
การคาดหวงัและการใหค้ณุค่าถือว่ามีอิทธิพลทางตรงต่อตวัเลือกความส าเร็จ ประสิทธิภาพ ความ
พยายามและความมานะอุตสาหะ นอกจากนีก้ารคาดหวงัและการใหค้ณุค่ายังไดร้บัอิทธิพลจาก
ความเชื่อเฉพาะดา้นที่เก่ียวกับงาน เช่น ความเชื่อในความสามารถ การรบัรูค้วามยากง่ายในงาน
ต่าง ๆ  รวมทัง้เป้าหมายของแต่ละบุคคล ตลอดจนโครงสรา้งความคิดเก่ียวกับตนเองและความ
ทรงจ าด้านจิตใจ ในทางกลับกันตัวแปรเหล่านี ้ล้วนไดร้บัอิทธิพลจากการรบัรูข้องแต่ละบุคคล
เก่ียวกับประสบการณ์เดิมของตนเองและอิทธิพลทางสังคมด้วยเช่นกัน (Wigfield & Eccles, 
2000) ต่อมา Eccles et al. (2015) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า หลกัการส าคัญของทฤษฎีการคาดหวัง
และการให้คุณค่าคือ การอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม ในตัวเลือกที่
เก่ียวกบัความส าเร็จ ความผูกพนั และความมานะอุตสาหะที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นวิชาการและอาชีพ 
โดย Wigfield and Eccles (2000) กล่าวเสริมว่า โครงสรา้งที่ส  าคัญของทฤษฎีการคาดหวังและ
การให้คุณ ค่า คือ  การเชื่ อ ในความสามารถ (Ability beliefs) การคาดหวังความส าเร็จ 
(Expectancies for success) และการใหคุ้ณค่าในงาน (Subjective task values) ในช่วงตน้ของ
ทศวรรษที่ 80 Eccles et al. (1983) ไดพ้ฒันาโมเดลการคาดหวงัและการใหค้ณุค่า ซึ่งตวัแปรการ
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ใหค้ณุค่าของงานเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่ท าใหม้นุษยเ์กิดแรงจูงใจ และเป็นหลกัการส าคญัของ
ทฤษฎี การคาดหวังและการให้คุณ ค่าของแรงจู งใจ  (Expectancies-Value Theories of 
Motivation) จากการน าโมเดลการคาดหวงัและการใหค้ณุค่าของ Atkinson มาพฒันาต่อ ทฤษฎีนี ้
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการรูคิ้ดที่เก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจมากขึน้ จากการท าวิจัยระยะยาวเพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใ์นกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักเรียนช่วงวัยรุ่น  ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า การคาดหวังความส าเร็จของผูเ้รียนและการใหคุ้ณค่ากับงานสามารถท านาย
ผลสัมฤทธิ์ ในการเรียน  (Achievement performance) ความมานะอุตสาหะต่อการเรียน 
(Persistence) ความพยายาม (Effort) และการเลือกท ากิจกรรม (Choice) ของผู้เรียนได ้
นอกจากนี ้ การคาดหวังและการให้คุณค่ายังได้รับอิทธิพลจากความเชื่อที่ เก่ียวข้องกับงาน 
ตวัอย่างเช่น ความเชื่อดา้นความสามารถ การรบัรูค้วามยากง่ายหรือความแตกต่างของงาน การ
ตัง้เป้าหมาย โครงสรา้งความคิดเก่ียวกับตวัเอง และความจ าดา้นจิตใจ ซึ่งโมเดลที่ Eccles et al. 
(2015) พฒันาขึน้แสดงดงัภาพต่อไปนี ้

 

ภาพประกอบ 3 โมเดลการคาดหวงัและการใหค้ณุค่าของพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธิ์ 
ความผกูพนัและไม่ย่อทอ้ 

นอกจากนี ้Schunk et al. (2008) ไดพ้ฒันาโมเดลการคาดหวงัการใหค้ณุค่าทาง
ปัญญ าสังคมของแรงจู งใจ ใฝ่ สัม ฤท ธิ์  (A social cognitive expectancy-value model of 
achievement motivation) จากโมเดลการคาดหวงัและการใหค้ณุค่าของ Eccles โดย Schunk et 
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al. ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีนีว้่าเนน้ที่การรบัรูข้องบุคคลและความเชื่อในฐานะตวัแปรคั่นกลางที่
สง่ผลต่อพฤติกรรมโดยใหค้วามส าคญักบัความเชื่อของบคุคลเก่ียวกบัความสามารถของตนในการ
ท างานนัน้ (Expectancy) และความเชื่อเก่ียวกบัความส าคญั คณุค่าหรือความปรารถนาที่บุคคลมี
ต่องานนัน้ (Value) กล่าวคือ ถา้บุคคลเชื่อว่าสามารถท างานนัน้ไดแ้ต่ไม่เห็นคณุค่าของงาน บคุคล
ก็จะไม่ท างานนั้น ในขณะเดียวกันแมว้่าบุคคลจะเชื่อว่างานนั้นมีคุณค่าแต่ถ้าคิดว่าตนเองไรซ้ึ่ง
ความสามารถในการท างานนัน้ใหส้  าเร็จได ้บุคคลก็จะไม่ท าเช่นเดียวกัน การวิจัยภายใตท้ฤษฎี
การคาดหวงัและการใหค้ณุค่าในบริบททางดา้นการศกึษาใหผ้ลการศึกษาที่สนบัสนุนว่า ความเชื่อ
ดา้นการคาดหวัง (Expectancy) และการให้คุณค่า (Value) เป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถน ามา
ท านายการเลื อกปฏิ บั ติพ ฤ ติกรรม ในอนาคต  (Future choice behavior) ความผูกพั น 
(Engagement) ความมานะอุตสาหะในการท าพฤติกรรม (Persistence) และความส าเร็จหรือ
ผลสัมฤทธิ์ (Actual achievement) ของบุคคลได้ ทฤษฎีความคาดหวังและการใหคุ้ณค่าท าให้
การศึกษาทางจิตวิทยาเก่ียวกับแรงจูงใจมีความเป็นเหตุเป็นผลโดยแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการรู้
คิดของแรงจูงใจ แม้ทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่ าศึกษาตัวแปรด้านการคาดหวัง
ความส าเรจ็และการใหค้ณุค่ากบังานมาตัง้แต่เริ่มแรก แต่ปัจจุบนัมีการพิจารณาตวัแปรดา้นบรบิท
สิ่งแวดลอ้มเพิ่มเขา้มาในหลกัการของทฤษฎีดว้ยจึงกลายเป็นทฤษฎีการคาดหวงัและการใหค้ณุค่า
ของแรงจงูใจที่เป็นปัจจบุนั (Current Expectancy-Value Theory) ที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นวิชาการและ
อาชีพ โดยโมเดลที่ Schunk et al. (2008) พฒันาขึน้แสดงดงัภาพประกอบต่อไปนี ้

 

ภาพประกอบ 4 โมเดลการคาดหวงัและการใหค้ณุค่าการรูคิ้ดทางสงัคมของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ 
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Eccles et al. (1983) ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบแรงจูงใจในส่วนของการคาดหวงัที่
เก่ียวข้องกับความเชื่อ (Expectancy Related Believe) ไว้ 2 องค์ประกอบ ประกอบไปด้วย  
1) การเชื่อในความสามารถ (Competence beliefs) และ 2) การคาดหวังในความส าเร็จ 
(Expectancies for success) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. การเชื่อในความสามารถ คือ การตดัสินเก่ียวกับความสามารถของบุคคล
ที่จะปฏิบัติกิจกรรมได้ส  าเร็จ (Fredricks & Eccles, 2002) รวมทั้งทัศนคติของบุคคลที่มี ต่อ
ความสามารถในปัจจุบนัที่จะกระท ากิจกรรม หรือจะเรียกไดว้่าเป็นการประเมินความสามารถของ
บคุคลที่จะกระท ากิจกรรมใหส้  าเรจ็ (Xiang, McBride, & Guan, 2004) 

2. การคาดหวังในความส าเร็จ คือ การเชื่อในความสามารถเฉพาะดา้นของ
ตนเอง ว่าจะกระท ากิจกรรมใหเ้กิดผลลพัธอ์นัพึงปรารถนาไดดี้เพียงใดในอนาคตทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว (Wigfield, 1994) 

นอกจากนี ้Eccles et al. (1983) ยังไดจ้ าแนกองคป์ระกอบของแรงจูงใจในส่วน
ของการให้คุณค่าในงานหรือกิจกรรม (Task Values or Subjective Value) ประกอบไปด้วย  
1) คุ ณ ค่ า ใน ค ว าม ส า เร็ จ  (Attainment Value) 2)  คุณ ค่ า ต่ อ ภ าย ใน  (Intrinsic Value)  
3) คณุประโยชน ์(Utility Value) และ 4) ความคุม้ค่า (Cost) ดงัต่อไปนี ้

1. คณุค่าในความส าเร็จ (Attainment Value) คือ การใหค้วามส าคัญในงาน
หรือกิจกรรมใด ๆ รวมทัง้การรบัรูถ้ึงคณุสมบติัของงาน (Perception of the Task Properties) เช่น 
การใหค้วามส าคญั การรบัรูค้วามยากง่าย และเพื่อพิสจูนค์วามส าคญัและคณุลกัษณะของคณุค่า
ต่อเป้าหมายของแต่ละบุคคล เพื่อจะสรา้งความทา้ทายและความตอ้งการที่จะท าใหเ้ป้าหมาย
บรรลผุลส าเร็จตามที่ตัง้ไว ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง โดยการรบัรูถ้ึงคณุสมบติัของ
งานนัน้ สามารถอธิบายระดบัของการใหค้ณุค่าในความส าเร็จ ตัวอย่างเช่น นักเรียนที่เชื่อว่าการ
อ่านหนงัสือเรียนอย่างสม ่าเสมอ มีความส าคญัต่อการเรียน เขาก็จะกระตือรือรน้และยึดมั่นในการ
อ่านและตั้งใจที่จะท าให้ดีที่สุด ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวจะมีระดับของการให้คุณค่าใน
ความส าเรจ็ที่สงู 

2. คุณค่าต่อภายใน (Intrinsic Value) คือ ความสุข สนุกสนาน ความพึง
พอใจของแต่ละบุคคลที่มาจากภายใน ตระหนักรูใ้นขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมนั้น ถูกแสดงออกโดย
การใหค้วามสนใจของแต่ละบุคคล (Perceived interest) จะแสดงออกในกิจกรรมที่ท าโดยบุคคล
จะมีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมเหล่านัน้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่เขาพงึพอใจ 
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3. คุณประโยชน์ (Utility Value) คือ การค านึงถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นว่า
เก่ียวขอ้งกับเป้าหมายในปัจจุบัน อนาคต หรือแผนก าหนดการณ์ เช่น การที่นักศึกษาตั้งใจอ่าน
หนังสือเรียน เนื่องจากตอ้งการที่จะไดค้ะแนนจากการสอบ อันจะน าไปสู่เกรดในรายวิชาที่ดีและ
สง่ผลต่อการไดง้านที่ดีในอนาคต โดยไม่ไดเ้กิดจากการสนใจในการอ่านแต่อย่างใด 

4. ความคุม้ค่า (Cost) คือ คณุค่าหรือความคุม้ค่าของสิ่งนัน้ ว่ามีความคุม้ค่า
มากเพียงพอที่จะไม่เลือกกระท าในกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่ง Cost ถูกแยกออกจากปัจจัยทั้ง 3 ขา้งตน้ที่
เป็นคุณค่าต่อตัวบุคคล (Eccles & Wigfield, 2002) เนื่องจาก Cost เป็นปัจจัยทางลบในการ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยความคุม้ค่าประกอบดว้ย 3 ปัจจัย คือ 1) การรบัรูถ้ึงความพยายามที่จะท า
กิจกรรมใหส้  าเร็จ 2) การสญูเสียเวลาที่ใชใ้นกิจกรรม และ 3) อตัราความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ได ้
(Eccles et al., 1983) ปัจจยัของความคุม้ค่าทัง้ 3 ปัจจยันีจ้ะมีความเชื่อมโยงกนักบัการใหค้ณุค่า
ของแต่ละบุคคล เพื่อกระตุน้ใหบุ้คคล พยายามกระท ากิจกรรมที่เลือกใหส้  าเร็จ Eccles ยงัระบุว่า 
แต่ละบุคคลจะมีความรูส้ึกอยากทราบว่าตอ้งพยายามเท่าใด เพื่อที่จะพิจารณาว่าควรค่ากบัเวลา
ที่เสียไปหรือไม่ในการกระท ากิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งสามารถท านายได้ และเขาตระหนักว่าความ
พยายามสู่ความส าเร็จอาจไม่คุม้ค่ากับการเสียเวลา ก็มีแนวโน้มว่าจะใหคุ้ณค่ากับกิจกรรมนั้น
นอ้ยลง ในทางตรงกันขา้ม เมื่อระดบัความคุม้ค่า หรือประโยชนม์ีมากขึน้จะเพิ่มการรบัรูใ้นความ
พยายามมากขึน้ ปัจจยัของความคุม้ค่านัน้ มาจากการรบัรูว้่าการเสียเวลาไปเมื่อเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมอ่ืนนัน้ ส าหรบัตนเองมีคณุค่าเพียงใด การเรียนรูน้ีเ้กิดจากแนวโนม้ของแต่ละบุคคลว่าจะ
ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว สิ่งที่เกิดขึน้เป็นตัวก าหนดทิศทางของบุคคลที่ส่งผลต่อการจูงใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรม โดย Schunk et al. (2008) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อบุคคลไดผู้กพันกับ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยทั่วไปหมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถผูกพนักบักิจกรรมอ่ืน ๆ ได้
ในเวลาเดียวกนั ดงันัน้นอกเหนือจากการเลือกงานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งแลว้ การรบัรูถ้ึงความ
คุม้ค่าของงานจึงเข้ามามีส่วนเก่ียวขอ้งด้วย ตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจไม่เลือกเรียนต่อในสาย
วิทยาศาสตรห์รือคณิตศาสตรเ์พราะเขาเห็นว่าความคุม้ในแง่ของความพยายามนั้นมากเกินไป
ส าหรบัเขา หากวิชาเหลา่นีต้อ้งใชค้วามพยายามและเวลาในการเรียนมากเกินไป อนัเป็นการท าให้
พวกเขาไดใ้ชเ้วลากบักิจกรรมอ่ืน ๆ นอ้ยลง และอีกตวัอย่างที่เห็นไดช้ดัเก่ียวกบัปัจจยัอตัราความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ได ้เช่น บคุคลอาจหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสงัคมเพราะกลวัความลม้เหลวและ
วิตกกงัวลเก่ียวกบัการพบปะและปฏิสมัพนัธก์บัคนแปลกหนา้ 

7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศทาง
วิชาการและเอกลักษณแ์ห่งตน 
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จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรูบ้รรยากาศ
ทางวิชาการและเอกลกัษณแ์ห่งตน พบว่ามีงานวิจยัในลกัษณะที่ใกลเ้คียงกนั ดงัเช่น งานวิจยัของ 
อารีรตัน ์พะวินรมัย ์(2556) ไดศ้ึกษาปัจจยัเชิงเหตขุองอตัมโนทศัน ์โดยกลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษา
พยาบาลในมหาวิทยาลยัชัน้ปีที่ 3 และ 4 จ านวน 100 คน ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า สมัพนัธภาพ
กับอาจารย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตมโนทัศน์ โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  .01 
นอกจากนี ้ผลการวิจยัของละมยั ทมุพฒัน ์(2550) ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัขา้งตน้ โดยนกัวิจยั 
ไดศ้ึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนกับอัตลักษณ์แห่งตนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่  4 – 6 จ านวน 508 คน นักวิจัยพบว่า การร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม
ส่งเสริมสาระการเรียนรู ้กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมตามความถนัดความสนใจ กิจกรรมลูกเสือ -
เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์กิจกรรมชมรม กิจกรรมนิทรรศการ 
กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมการรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ และกิจกรรมพัฒนาชุมชน มีอิทธิพล
ทางตรงต่ออตัลกัษณแ์ห่งตนดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั .11 

นอกจากนีก้ารศึกษาของ จริยกุล ตรีสวุรรณ (2542) ศึกษาเอกลกัษณแ์ห่งตนใน
วัยรุ่นตอนปลาย โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีคื้อ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  4 – 6 จ านวน 892 คน 
นักวิจัยพบว่า การเขา้ร่วมกิจกรรมนักเรียน บรรยากาศในครอบครวั และสมัพันธภาพกับเพื่อนมี
ความสมัพนัธก์บัเอกลกัษณแ์ห่งตนของนกัเรียนวยัรุน่ตอนปลายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และผลการวิจัยขา้งตน้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักับงานวิจยัของ ดาทิวา พันธน์อ้ย (2557) ที่
ศึกษาปัจจยัเชิงเหตขุองอตัลกัษณใ์นนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร ภาคปกติ ชัน้ปีที่ 2 และ 3 จ านวน 
381 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นครอบครวั มีตวัแปรสงัเกตได ้1 ตวั คือการอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนับสนุน 2) ปัจจัยดา้นอาจารย ์มีตัวแปรสงัเกตได ้2 ตัว ไดแ้ก่สัมพันธภาพกับอาจารย ์
และพฤติกรรมการสอนของอาจารย ์3) ปัจจยัดา้นมหาวิทยาลยั มีตวัแปรสงัเกตได ้4 ตวั ไดแ้ก่ การ
บริการนิสิต อาคารสถานที่ สัมพันธภาพกับเพื่อน และการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ  
4) ปัจจัยดา้นนิสิตมีตัวแปรสังเกตได ้3 ตัว ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
และเจตคติต่อการเรียนรู ้ผลการวิเคราะห์รูปแบบ พบว่า รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ  
อตัลกัษณข์องนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวรตามสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 



  63 

จากผลการศึกษาที่กล่าวถึงข้างต้นอธิบายได้ว่า ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับงานวิชาการ อาทิเช่น สมัพันธภาพกับอาจารย ์พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์การ
บริการนิสิต อาคารสถานที่  สัมพันธภาพกับเพื่อน และการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี
ความสัมพันธ์กับเอกลักษณ์แห่งตน ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี ้ได้ว่า การรับรูบ้รรยากาศทาง
วิชาการมีความสมัพนัธก์บัเอกลกัษณแ์ห่งตน 

7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศทาง
วิชาการและการให้คุณค่าในการอ่าน 

จากการศึกษาโมเดลทฤษฎีการคาดหวังและการใหคุ้ณค่าพบว่า ความสมัพันธ์
ระหว่างการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการและการใหค้ณุค่าในการอ่านมีลกัษณะการส่งผ่านอิทธิพล
ทางออ้มจากการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการไปยงัการใหค้ณุค่าในการอ่านผ่านตวัแปรอ่ืน อย่างไร
ก็ตามตัวแปรในโมเดลลว้นมีความสัมพันธ์กัน โดยพบว่ามีงานวิจัยในลักษณะที่ใกลเ้คียงกันที่
อธิบายลกัษณะความสมัพันธด์ังกล่าวขา้งตน้ เช่น งานวิจยัของ จรสัพร ส่งอบุล (2554) ไดศ้ึกษา
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 119 
คน นักวิจัยพบว่า สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการเห็น
คุณค่าในตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยสัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นกัเรียนมีความใกลเ้คียงกบัความสมัพนัธ์ทางวิชาการระหว่างอาจารยก์บันักศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งใน
องคป์ระกอบของตัวแปรการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการในงานวิจัยนี ้งานวิจัยที่กล่าวขา้งตน้มี
ความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศกลวรรณ กาญจนภกัดิ์ (2549) ที่ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเห็นค่าในตนเอง โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
จ านวน 404 คน นกัวิจยัพบว่า สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน ลกัษณะมุ่งอนาคต และการ
อบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย มีความสมัพนัธ์กบัการเห็นคุณค่าในตนเองที่ระดบันยัส าคัญทาง
สถิติ .01 

จากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภายนอกเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศทางวิชาการ เช่น สมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกบัครู สมัพนัธภาพ
ระหว่างนักเรียนกบัเพื่อนและการอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย มีความสมัพนัธท์างบวกกบัการ
เห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ดงันัน้จึงคาดหมายในงานวิจยันี ้
ว่า การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการมีความสมัพนัธก์บัการใหค้ณุค่าในการอ่าน 

7.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธร์ะหว่างเอกลักษณ์แห่งตนและการ
ให้คุณค่าในการอ่าน 
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งานวิจัยในช่วงสองทศวรรษที่ ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า เอกลักษณ์แห่งตนมี
ความสมัพนัธก์บัปัจจยัภายในตนเองต่าง ๆ เช่น ในงานวิจยัของ  วิภาวี วงศอ์นนัตน์นท ์(2552) ได้
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 679 คน 
นักวิจัยพบว่า อัตมโนทัศน์มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยอัตมโนทัศนม์ีอิทธิพลรวมต่อการเห็นคุณค่าในตนเองขนาดอิทธิพล
เท่ากบั .68 ซึ่งตามหลกัการของทฤษฎีการคาดหวงัและการใหค้ณุค่าซึ่งเป็นฐานของงานวิจยัครัง้นี ้
ระบุว่าอัตมโนทัศนอ์ยู่ร่วมโครงสรา้งกับเอกลักษณ์แห่งตน โดยทั้งสองปัจจัยจัดอยู่ในโครงสรา้ง
ความคิดเก่ียวกบัตนเอง 

งานวิจัยของ Perez, Cromley, and Kaplan (2014) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างเอกลักษณ์แห่งตนกับการใหคุ้ณค่าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 363 คน ที่มี
อายุเฉลี่ย 19.5 ปี นกัวิจยัพบว่า การใหค้ณุค่ามีความสมัพนัธท์างบวกกบัการบรรลเุอกลกัษณแ์ห่ง
ตน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลของการวิจัยนีย้ังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Cox 
and Whaley (2004) ที่ ได้ศึกษาอิทธิพลของการให้คุณค่า การคาดหวังในความส าเร็จ  และ
เอกลกัษณ์แห่งตนที่มีต่อพฤติกรรมการบรรลุผลส าเร็จของนักกีฬา โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักกีฬา
บาสเกตบอลมธัยมปลายจ านวน 189 คน อายุเฉลี่ย 16.5 ปี นกัวิจยัพบว่า การใหค้ณุค่า และการ
คาดหวังในความส าเร็จมีความสัมพันธท์างบวกกับเอกลกัษณ์แห่งตนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.01 นอกจากนีก้ารศึกษาที่กล่าวถึงขา้งตน้ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ อุษา ศรี
จินดารตัน  ์(2533 อา้งถึงใน ประณต เค้าฉิม, 2549) ที่ศึกษาพัฒนาการของเอกลักษณ์แห่งตน
เก่ียวกับการรบัรูคุ้ณค่าของการท างานและการรบัรูคุ้ณค่าของศาสนาในวัยรุ่นไทยภาคใต้  กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 และ 6 และนักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 และชั้นปีที่  3 จ านวน 480 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 ถึง 21 ปี 
นกัวิจยัพบว่า ผูท้ี่มีเอกลกัษณ์แห่งตนสูงเป็นผูท้ี่มีการรบัรูค้ณุค่าของการท างานสูง และมีการรบัรู ้
คณุค่าของศาสนาสงูดว้ยอย่างชดัเจนในนกัเรียนทกุประเภท 

จากผลการวิจัยที่กล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจัยดา้นโครงสรา้งความคิด
เก่ียวกบัตนเอง เช่น เอกลกัษณแ์ห่งตน และอตัมโนทศัน ์มีความสมัพนัธท์างบวกกบัการใหค้ณุค่า 
ทัง้การเห็นคณุค่าในตนเองของวยัรุน่ตอนตน้ การใหค้ณุค่าของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี การให้
คุณค่าของนักกีฬาบาสเกตบอลมัธยมปลาย และการรบัรูคุ้ณค่าของการท างานสูง และการรบัรู ้
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คณุค่าของศาสนาของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดงันัน้
จึงคาดในงานวิจยันีไ้ดว้่า เอกลกัษณแ์ห่งตนมีความสมัพนัธก์บัการใหค้ณุค่าในการอ่าน 

7.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธร์ะหว่างเอกลักษณ์แห่งตนและการ
รับรู้ความสามารถแห่งตน 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัความสมัพันธ์ระหว่างเอกลกัษณ์แห่ง
ตน และการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน พบว่ามีงานวิจยัในลกัษณะที่ใกลเ้คียงกนั โดย Smith et al. 
(1999) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของเอกลกัษณแ์ห่งตนทางชาติพันธุ์ และการเห็นคณุค่าในตนเอง ที่มีต่อ
ทัศนคติทางสังคมในวัยรุ่นตอนตน้ โดยมีการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่ม
ตวัอย่างคือ วนัรุ่นตอนตน้ที่มีอายุตัง้แต่ 11 – 13 ปี นักวิจยัพบว่า เอกลกัษณแ์ห่งตนทางชาติพนัธุ ์
และการเห็นคณุค่าในตนเองสง่อิทธิพลไปยงัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากบั 
.33 และ .61 ตามล าดบั ซึ่งผลการวิจยันีย้งัเป็นไปตามงานวิจยัของ Perez et al. (2014) ซึ่งศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างเอกลกัษณแ์ห่งตนกบัการเชื่อในความสามารถ (Competence Beliefs) โดย
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 363 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 19.5 ปี นักวิจยัพบว่า 
เอกลกัษณแ์ห่งตนมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการเชื่อในความสามารถ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี ้ตามหลักการของทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่าอธิบายว่า การเชื่อใน
ความสามารถและการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนมีนิยามที่ใกลเ้คียงกนั ผลการวิจยันีจ้ึงสามารถใช้
เป็นพืน้ฐานในการอธิบายความสมัพนัธข์องเอกลกัษณแ์ห่งตนกบัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนได ้

จากผลการวิจยัขา้งต้นสรุปไดว้่า เอกลกัษณ์แห่งตนมีความสมัพันธท์างบวกกับ
การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่น การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนใน
วัยรุ่นตอนต้น การเชื่อในความสามารถของวันรุ่นตอนปลาย ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนี ้ได้ว่า 
เอกลกัษณแ์ห่งตนจะมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนในวยัรุน่ตอนปลาย 

7.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธร์ะหว่างการรับรู้ความสามารถแห่ง
ตนและความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 

งานวิจัยในทศวรรษที่ผ่านมาแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลและความสมัพันธ์ของการ
รบัรูค้วามสามารถแห่งตนที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความผูกพันกบัพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น 
ในงานวิจัยของ Lyles (2015) ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรูด้ว้ยการบริการสงัคมกับ
ความผูกพนัดา้นปัญญาและการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน โดยกลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 51 คน นกัวิจยัพบว่า การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนมีความสมัพันธ์
ทางบวกกบัความผกูพนัดา้นปัญญา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 นอกจากนี ้ผลการวิจยั
ของ Papa (2015) ยงัใหผ้ลที่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัขา้งตน้ โดยนกัวิจยั ไดท้ าการศกึษาอิทธิพล
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ของการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวิชาการท่ีมีต่อความผูกพันของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 244 คน อายุเฉลี่ย 19.56 ปี นักวิจัยพบว่า 
การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวิชาการและการสอนการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนร่วมกัน
ท านายความผกูพนัของนกัเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 40 

นอกจากนีใ้นงานวิจัยของ Yogurtcu (2013) ที่ไดท้ าการศึกษาผลของการรบัรู ้
ความสามารถแห่งตนเก่ียวกบัความเขา้ใจในการอ่านท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยในชั้นเรียนปรับพื ้นฐานภาษาต่างประเทศจ านวน 556 คน ยังให้ผลการวิจัยที่
สนบัสนนุงานวิจยัที่กล่าวขา้งตน้ โดยนกัวิจยัพบว่า การรบัรูค้วามสามารถในการท าความเขา้ใจใน
การอ่านของตนเองกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางบวกที่ระดบันยัส าคัญ
ทางสถิติ .01 สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Pajares and Kranzler (1995) ที่ศึกษาความสมัพันธ์
ระหว่างความสามารถแห่งตนกบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 3 – 6 จ านวน 329 คน ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท์ี่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .001 
ทัง้นีผ้ลการวิจัยทัง้สองที่กล่าวถึงในขา้งตน้ยังสอดคลอ้งกับทฤษฎีการคาดหวังและการใหค้ณุค่า
ดังที่  Eccles และ Wigfield ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับบทบาทของการคาดหวังและการรับรู ้
ความสามารถ (Eccles & Wigfield, 2002; Wigfield & Eccles, 2000) โดยรูปแบบของการศึกษา
เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (cross-sectional) และการศึกษาระยะยาว (longitudinal) กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 
นกัวิจยัพบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการคาดหวงัในความส าเร็จ เป็นตวัท านายผล
การเรียนวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิชาภาษาอังกฤษได ้และสามารถท านายผลการเรียนที่ตามมาได้
ดีกว่าผลการเรียนที่ผ่านมา ซึ่งการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการคาดหวังในความส าเร็จ
เป็นตวัท านายที่ดีเก่ียวกบัความพยายาม และความมานะอตุสาหะของผูเ้รียน ขอ้คน้พบนีแ้สดงให้
เห็นว่าความส าคัญของการคาดหวังของนักเรียนและการรับรูค้วามสามารถของตนเองเป็น
ตัวส่งผ่าน (mediators) ระหว่างสภาพแวดล้อม หรือบริบททางสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้ง
พฤติกรรมเชิงผลสมัฤทธิ์และเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมาย เนื่องจากการศึกษานีศ้ึกษาจากสภาพชัน้เรียน
และติดตามในระยะยาวจึงมีความตรงเชิงสภาพการณ์ (ecological validity) ผลการศึกษานีจ้ึง
สามารถอา้งอิงถึงอิทธิพลของการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิง
วิชาการได ้
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จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การรับรูค้วามสามารถแห่งตนมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางบวกกับความผูกพันกับพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่น 
ความผูกพนัดา้นปัญญาของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และความผกูพนัของนกัเรียน
ในนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้
ความสามารถแห่งตนกับการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ดังนั้นจึงคาดในงานวิจัยนีไ้ด้ว่า การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนมีความสัมพันธ์กับความ
ผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 

7.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธร์ะหว่างการให้คุณค่าในการอ่านและ
ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 

งานวิจยัในอดีตแสดงใหเ้ห็นว่า การใหคุ้ณค่า มีความสมัพันธก์ับความผูกพนัใน
พฤติกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น งานวิจัยของ Li et al. (2016) ที่ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างการใหค้ณุค่ากบัความผูกพนัของนกัศกึษา โดยผูเ้ขา้ร่วมในการวิจยัครัง้นีคื้อ 
วัยรุ่นตอนปลายที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 22 ปี เป็นนักศึกษาในระดับอุมดมศึกษา จ านวน 54 คน 
นกัวิจยัพบว่า การใหค้ณุค่ามีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผูกพนัของนกัศึกษา โดยมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 โดยผลการวิจัยขา้งตน้นี ้ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกบังานวิจัยของ Jiang 
et al. (2018) ที่ไดศ้กึษาแรงจงูใจทางวิชาการและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชโ้มเดลทฤษฎีการ
คาดหวงัและการใหค้ณุค่า โดยกลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 
จ านวน 637 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 2 จ านวน 294 คน มีอายุเฉลี่ย 14.2 ปี 
และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่  5 จ านวน 343 คน มีอายุเฉลี่ย 17.1 ปี นักวิจัยพบว่า 
ความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน การใหคุ้ณค่า และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปในทิศทางบวก โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
Wang and Guthrie (2004) ที่ไดศ้ึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจที่มีต่อการท าความเขา้ใจในการอ่าน
และความแตกต่างทางวฒันธรรมที่มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจในการอ่าน กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ในประเทศสหรฐัอเมริกาจ านวน 187 คนและในประเทศจีนจ านวน 197 คน 
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
นักเรียนทั้งสองกลุ่ม นอกจากนี ้ผลการวิจัยของ Perez et al. (2019) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการคาดหวัง การใหคุ้ณค่า และการรบัรูค้วามคุม้ค่าที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 234 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 20.30 ปี ยังสอดคลอ้งกับผลการวิจัย
ขา้งตน้ โดยนักวิจัยพบว่า การคาดหวังและการให้คุณค่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับเกรดวิชา
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ชีววิทยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Putwain et 
al. (2019) ที่ศกึษาอิทธิพลของการคาดหวงั และการใหค้ณุค่าที่มต่ีอผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยมี
ความผูกพันดา้นพฤติกรรมเป็นตวัแปรส่งผ่าน กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนระดบัประถมศึกษาชัน้ปีที่ 
6 จ านวน 586 คน ที่มีอายุระหว่าง 10 – 11 ปี นักวิจัยพบว่า การคาดหวัง และการให้คุณค่ามี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัดา้นพฤติกรรมที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .001 

จากผลการวิจยัดงัที่แสดงขา้งตน้สรุปไดว้่า การใหค้ณุค่ามีความสมัพนัธ์ทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความผูกพันกับพฤติกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ความผูกพนัดา้นพฤติกรรมของนกัเรียนระดบัชัน้ประ
ศึกษาปีที่ 6 และความผูกพันของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ดังนัน้จึงคาดในงานวิจัยนีไ้ดว้่า 
การใหค้ณุค่าในการอ่านจะมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 

8. การวิเคราะหต์ัวแปรส่งผ่าน 
ในการวิจยันี ้เป็นการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องอิทธิพลทางตรงของการรบัรูบ้รรยากาศ

ทางวิชาการที่มีต่อความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการ รวมทัง้ อิทธิพลทางออ้มที่สง่ผ่านเอกลกัษณ์
แห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่าน ซึ่งการวิเคราะห์อิทธิพล
ทางอ้อมนั้นต้องมีการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่าน ดังนั้นสาระส าคัญในส่วนนีจ้ะเป็นการน าเสนอ
รายละเอียดของการวิเคราะหต์วัแปรส่งผ่าน โดยแบ่งการน าเสนอเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ความหมาย
ของตัวแปรส่งผ่าน 2) โมเดลกรณีตัวแปรส่งผ่าน 3) ประเภทของอิทธิพลส่งผ่าน และ 4) วิธีการ
วิเคราะหต์วัแปรสง่ผ่าน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

8.1 ความหมายของตัวแปรส่งผ่าน 
Baron and Kenny (1986) อธิบายว่า ตัวแปรส่งผ่านเป็นตัวแปรที่อธิบายถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรพยากรณก์บัตวัแปรผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ หากมองในแง่จิตวิทยา สามารถ
อธิบายไดว้่า ตัวแปรส่งผ่านเป็นตัวแปรที่ช่วยอธิบายว่าเหตุการณท์างกายภาพภายนอกสามารถ
สง่ผลต่อตวัแปรเชิงจิตวิทยาที่เป็นลกัษณะภายในไดอ้ย่างไร 

MacKinnon, Fairchild, and Fritz (2007) อธิบายว่า ตัวแปรส่งผ่านเป็นตัวแปร
ที่อยู่ระหว่างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยที่ตัวแปรอิสระเป็นตัว
แปรท่ีก่อใหเ้กิดตวัแปรสง่ผ่าน และตวัแปรสง่ผ่านเป็นตวัแปรที่ก่อใหเ้กิดตวัแปรตามตามล าดบั 

Gunzler et al. (2013) ได้กล่าวว่า ตัวแปรส่งผ่านเป็นตัวแปรคั่นกลางที่ช่วย
อธิบายว่าตวัแปรอิสระสง่ผลต่อตวัแปรตามไดอ้ย่างไร 
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สรุปไดว้่า ตัวแปรส่งผ่าน หมายถึงตัวแปรที่สามารถช่วยอธิบายสาเหตุการเกิด
หรืออิทธิพลจากตวัแปรตามที่เกิดจากตวัแปรอิสระได ้

8.2 โมเดลตัวแปรส่งผ่าน 
การวิจยัส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักับความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัแปร เช่น 

ตัวแปร X และตัวแปร Y และสามารถเขียนได้เป็นความสัมพันธ์ X -> Y ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างสองตัวแปร และสามารถหมายความไดว้่าตัวแปร X เป็นเหตุก่อใหเ้กิดตัวแปร Y ต่อมามี
การกล่าวถึงตวัแปรส่งผ่าน ซึ่งเป็นรูปแบตัวแปรพืน้ฐานที่สุดที่เพิ่มตวัแปรอ่ืนเขา้มาในการอธิบาย
ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรสองตัวแปร โดยที่ตัวแปร X ก่อใหเ้กิดตัวแปรส่งผ่าน M และตัวแปร
สง่ผ่าน M ก่อใหเ้กิดตวัแปร Y ดงันัน้ สามารถเขียนไดเ้ป็นความสมัพนัธ ์X -> M -> Y หรือเขียนได้
ในรูปโมเดลไดด้งันี ้

 

ภาพประกอบ 5 โมเดลตวัแปรสง่ผ่าน 

ที่มา: MacKinnon et al. (2007). Mediation analysis. p. 595. 

จากภาพประกอบแสดงถึงโมเดลตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งเป็นรูปแบบโมเดลที่ใชเ้ป็น
ส่วนใหญ่ในการวิจยัเชิงจิตวิทยาประยุกต ์โดยที่เสน้ทาง a แทนอิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระ
ต่อตวัแปรส่งผ่าน เสน้ทาง b แทนอิทธิพลทางตรงของตวัแปรส่งผ่านต่อตวัแปรตาม โดยที่ควบคุม
ตัวแปรอิสระให้คงที่ และเสน้ทาง c’ แทนอิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม เมื่อ
ควบคุมตัวแปรส่งผ่านใหม้ีค่าคงที่ ส่วน e2 และ e3 แทนค่าเศษเหลือ (Residuals) หรือค่าความ
คลาดเคลื่อนของตัวแปรส่งผ่านและตัวแปรตามตามล าดับ ซึ่งรูปโมเดลตัวแปรส่งผ่านขา้งตน้นั้น 
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แสดงใหเ้ห็นทัง้อิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม และอิทธิพลทางออ้มของตัว
แปรอิสระที่มีต่อตวัแปรตาม โดยสง่ผ่านตวัแปรสง่ผ่าน (MacKinnon et al., 2007) 

8.3 รูปแบบของอิทธิพลส่งผ่าน 
อิทธิพลส่งผ่าน (Mediating effect) ที่เกิดขึน้ในโมเดลตัวแปรส่งผ่าน X -> M -> 

Y พบว่ามีหลากหลายรูปแบบ (MacKinnon et al., 2007) พิจารณาด้วยวิธีการการทดสอบ
นัยส าคัญของค่าอิทธิพลที่ปรากฏขึน้ในโมเดล ทั้งอิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระต่อตัวแปร
สง่ผ่าน (a) อิทธิพลทางตรงของตวัแปรส่งผ่านต่อตวัแปรตาม (b) และ อิทธิพลทางตรงของตวัแปร
อิสระต่อตวัแปรตาม (c’) ว่ามีค่าที่ต่างจากศนูยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบ แสดงในภาพประกอบ 4 ดงัต่อไปนี ้Little et al. (2007)  

 

เมื่อ X แทนตวัแปรอิสระ 
Y แทนตวัแปรตาม 
M แทนตวัแปรสง่ผ่าน 
a แทนอิทธิพลทางตรงของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรสง่ผ่าน 
b แทนอิทธิพลทางตรงของตวัแปรสง่ผ่านต่อตวัแปรตาม 
c’ แทนอิทธิพลทางตรงของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม 



  71 

ns แทนเสน้อิทธิพลไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
* แทนเสน้อิทธิพลมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบของอิทธิพลสง่ผ่าน 

ที่ ม า : Little et al. (2007). Structural equation modelling of mediation and 
moderation with contextual factors. p. 210. 

จากภาพประกอบสามารถอธิบายเก่ียวกับรูปแบบอิทธิพลส่งผ่านทั้ง 4 รูปแบบ 
ดงัต่อไปนี ้

1. การส่งผ่านแบบสมบูรณ ์(Complete mediation) คือ การที่ตวัแปรอิสระมี
อิทธิพลต่อตวัแปรตาม โดยผ่านทางตวัแปรส่งผ่านอย่างสมบรูณ ์ท าใหไ้ม่มีอิทธิพลทางตรงของตวั
แปรอิสระต่อตวัแปรตามเหลืออยู่ เมื่อทดสอบทางสถิติจะพบว่า อิทธิพลทางตรงของตวัแปรอิสระ
ต่อตัวแปรส่งผ่าน (a) และอิทธิพลทางตรงของตวัแปรส่งผ่านต่อตวัแปรตาม (b) มีความแตกต่าง
จากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยที่อิทธิพลของตวัแปรอิสระทางตรงที่มีต่อตวัแปรตาม (c’) 
จะไม่สมัพนัธก์นัในทางสถิต ิ

2. การส่งผ่านแบบบางส่วน (Partial mediation) คือ การที่ตัวแปรอิสระมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตามโดยผ่านทางตัวแปรส่งผ่านเพียงบางส่วน ท าให้ตัวแปรอิสระมีอิทธิพล
ทางตรงต่อตวัแปรตามร่วมดว้ย เมื่อทดสอบทางสถิติจะพบว่า ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลทางตรงของตวั
แปรอิสระต่อตวัแปรส่งผ่าน (a) อิทธิพลทางตรงของตวัแปรส่งผ่านต่อตวัแปรตาม (b) และอิทธิพล
ทางตรงของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม (c’) มีความแตกต่างจากศนูยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

3. การส่งผ่านแบบไม่สอดคล้องกัน ( Inconsistent mediation) คือ การที่
อิทธิพลทางตรงของตวัแปรอิสระที่มีต่อตวัแปรตาม และอิทธิพลทางออ้มที่ผ่านทางตวัแปรส่งผ่าน 
มีทิศทางที่แตกต่างกัน เนื่องจากลกัษณะการมีอิทธิพลที่ต่างกัน ส่งผลใหเ้มื่อทดสอบทางสถิติจะ
พบว่า ทัง้อิทธิพลทางตรงของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรสง่ผ่าน (a) อิทธิพลทางตรงของตวัแปรสง่ผ่าน
ต่อตัวแปรตาม (b) และอิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระต่อตวัแปรตาม (c’) มีความแตกต่างจาก
ศูนยอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ผลคูณของอิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรส่งผ่าน 
(a) และอิทธิพลทางตรงของตัวแปรส่งผ่านต่อตัวแปรตาม (b) (The product of a and b) มี
เครื่องหมายต่างจากอิทธิพลทางตรงของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม (c’) 
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4. ไม่มีอิทธิพลส่งผ่าน (No mediation) คือ ไม่มีอิทธิพลส่งผ่านเกิดขึน้ตาม
โมเดลสง่ผ่าน ซึ่งมีโอกาสเกิดขึน้ 3 กรณีไดแ้ก่ 1) อิทธิพลทางตรงของตวัแปรสง่ผ่านต่อตวัแปรตาม 
(b) ไม่พบนัยส าคัญทางสถิติ แมว้่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรส่งผ่าน (a) และ
อิทธิพลทางตรงของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม (c’) มีนยัส าคญัทางสถิติ ท าใหไ้ม่เกิดการส่งผ่าน
อิทธิพลทางออ้มจากตวัแปรอิสระไปสูต่วัแปรตามโดยผ่านตวัแปรสง่ผ่านได ้2) อิทธิพลทางตรงของ
ตัวแปรอิสระต่อตัวแปรส่งผ่าน (a) ไม่พบนัยส าคัญทางสถิติ แต่อิทธิพลอีก 2 แบบ (b และ c’) มี
นยัส าคัญทางสถิติ กรณีลกัษณะนีจ้ะท าใหต้วัแปรส่งผ่านกลายเป็นตัวแปรร่วม (Covariate) แทน 
และ 3) อิทธิพลทัง้ a, b และ c’ ไม่พบนยัส าคญัทางสถิติ 

9. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ทฤษฎีการคาดหวงัและการใหค้ณุค่า ไดอ้ธิบายว่าการคาดหวงัและการใหค้ณุค่าที่บุคคล

มีต่อความส าเร็จนัน้เป็นสิ่งส าคัญ อันเนื่องจากจะน าไปสู่การพยายามเพื่อไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายของบุคคล และที่ส  าคัญเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรูแ้ละความส าเร็จของบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าเร็จทางด้านการศึกษา  (Eccles & Wigfield, 1995; Wigfield & 
Eccles, 2000) ซึ่งความผกูพนั (engagement) ถือเป็นความส าเรจ็หรือผลสมัฤทธิ์ท่ีเกิดจากความ
เชื่อดา้นแรงจูงใจเช่นกัน ตามทฤษฎีการคาดหวังและการใหคุ้ณค่า (Wigfield et al., 2015) และ
การที่บุคคลจะเกิดความเชื่อในความสามารถ การคาดหวงัในความส าเร็จ และเกิดการใหคุ้ณค่า
ต่อสิ่งต่าง ๆ ได ้กระบวนการพัฒนาดา้นเอกลกัษณ์แห่งตนถือว่ามีบทบาทส าคัญดงัหลกัการของ
ทฤษฎีการคาดหวังและการใหคุ้ณค่า ซึ่งไดอ้ธิบายว่า ในกระบวนการแรงจูงใจของการคาดหวัง
และการใหค้ณุค่าสง่ผลใหเ้กิดความเชื่อดา้นแรงจงูใจอนัน าไปสู่ความส าเรจ็หรือผลสมัฤทธิ์และใน
ขณะเดียวกันยังส่งผลต่อการพัฒนาโครงสรา้งความคิดเก่ียวกับตัวเอง (Self-schemas) ท าให้
บุคคลรูแ้ละเขา้ใจในความเป็นตวัเอง ซึ่งถือเป็นการพฒันาดา้นเอกลกัษณแ์ห่งตน (Eccles et al., 
2015) นอกจากนีค้วามเชื่อดา้นแรงจูงใจยังเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการทางปัญญา (cognitive 
processes) หมายถึง กระบวนการภายในที่ เก่ียวข้องกับการรับรูส้ิ่งแวดล้อมด้านสังคมและ
วัฒนธรรมรอบตัวของผู้เรียน (perception of social environment) กับการตีความและการ
อนุมานสาเหตขุองเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในอดีต (interpretations and attributions for past events) 
ซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากตวัแปรภายนอก ไดแ้ก่ 1) สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมและสงัคม (cultural 
milieu) 2) ความเชื่อและพฤติกรรมของผูค้นที่ผูเ้รียนคบหาสมาคมดว้ย (socializers’ behaviors) 
และ 3) เหตกุารณแ์ละการประสบความส าเร็จในอดีต (past performances and events) ตวัแปร
ภายนอกทัง้สามมีอิทธิพลต่อความเชื่อดา้นแรงจูงใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นบริบททางดา้น
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การศึกษาและกิจกรรมทั่วไปของผูเ้รียนที่สามารถส่งผลต่อการท าใหผู้เ้รียนไดร้บัโอกาสหรือถูก
จ ากดัในดา้นความเชื่อและพฤติกรรมได ้แสดงใหเ้ห็นว่าความเชื่อดงักล่าวไดร้บัอิทธิพลจากบริบท
ทางดา้นสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นโลกของผูเ้รียน ในกระบวนการความเชื่อดา้นแรงจูงใจ เมื่อ
บคุคลมีความเชื่อในความสามารถของตนย่อมเกิดการคาดหวงัว่าจะสามารถท าสิ่งนัน้ไดส้  าเรจ็ จน
เกิดเป็นพฤติกรรมและผลสมัฤทธิ์ตามท่ีตัง้ไว ้แต่ในขณะเดียวกันการท่ีบุคคลจะเกิดการใหค้ณุค่า
ต่อสิ่งใดก็ตาม ตอ้งมีการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนร่วมดว้ย เหตทุี่เป็นเช่นนีเ้พราะว่าถา้บุคคลเชื่อ
ว่าตนเองสามารถท างานนั้นได้ แต่กลับไม่เห็นคุณค่าของงาน บุคคลก็จะไม่ท างานนั้น ใน
ขณะเดียวกันแม้ว่าบุคคลมีความเชื่อว่างานนั้นมีคุณค่า แต่กลับไม่คิดว่าตนเองสามารถที่จะ
ท างานใหส้  าเร็จลลุ่วงได ้บุคคลก็จะไม่เลือกท างานนัน้เช่นเดียวกนั (Schunk et al., 2008) สรุปว่า
เมื่อบุคคลมีการรบัรูส้ภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรมจะส่งอิทธิพลเก่ียวกับความเชื่อดา้น
แรงจูงใจไปยังเอกลกัษณ์แห่งตน โดยเมื่อบุคคลรูแ้ละเขา้ใจความเป็นตัวเองก็จะส่งผลใหบุ้คคล
เกิดการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน อันจะน าไปสู่การให้คุณค่าต่อสิ่งนั้นตามไปด้วย ผูว้ิจัยจึงได้
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยันีต้ามรูปแบบความสมัพนัธท์ี่อธิบายดว้ยทฤษฎีการคาดหวงัและการ
ใหคุ้ณค่า โดยกรอบแนวคิดการวิจัยคือ ตวัแปรการรบัรู ้บรรยากาศทางวิชาการมีอิทธิพลทางออ้ม
ต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ ผ่านตัวแปรเอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่ง
ตน และการใหค้ณุค่าในการอ่าน แสดงไดด้งันี ้
  เอกลกัษณ์

แห่งตน 
 การรับรู้

ความสามารถ
แห่งตน 

  

       
       

 
การรับรู้บรรยากาศ 

ทางวชิาการ 
 

    
ความผูกพนัในการอ่าน

เชิงวิชาการ 

       
       
    การให้คุณค่า

ในการอ่าน 
 

  

ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นี ้
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10. สมมติฐานการวิจัย 
1. โมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการของวยัรุ่น

ตอนปลายที่มี ต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ โดยมี เอกลักษณ์แห่งตน การรับ รู ้
ความสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านเป็นตวัแปรส่งผ่าน มีความสอดคลอ้งกลมกลืน
กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

2. การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการของวยัรุน่ตอนปลายมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผกูพนั
ในการอ่านเชิงวิชาการ โดยมีเอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหคุ้ณค่า
ในการอ่านเป็นตวัแปรสง่ผ่าน 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบของการวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ ์(Correlation research) มีวตัถปุระสงค์
เพื่อมุ่งศกึษาอิทธิพลของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถ
แห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่าน ที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ และเพื่อเป็นการ
น าผลการวิจยัที่ไดก้ลบัไปอา้งอิงสูก่ลุม่ประชากรเป้าหมายไดอ้ย่างแม่นย า การไดม้าซึ่งสารสนเทศ
หรือขอ้มลูที่ใชใ้นงานวิจยัอย่างถกูตอ้งเป็นสิ่งที่ส  าคญั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงตระหนกัถึงการควบคมุแหล่ง
ของความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ไดใ้นกระบวนการวิจัย ผูว้ิจยัจึงพิจารณาคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างดว้ยวิธีการทางสถิติ มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยที่มีคุณภาพทั้งความตรงและ
ความเที่ยง รวมทัง้วิธีการเก็บขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มูลอย่างมีระบบและสอดคลอ้งกบัปัญหา
วิจยั โดยรายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

วัยรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 21 ปี เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปีการศกึษา 2562 มหาวิทยาลยัราชภฎัเขตภาคกลาง 

กลุ่มตัวอย่าง 
วัยรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 21 ปี เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ปีการศกึษา 2562 มหาวิทยาลยัราชภฎัเขตภาคกลาง จ านวน 360 คน 
การก าหนดขนาดตัวอย่าง 

ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชก้ฎแห่งความจดัเจน (rule of thumb) รว่มกบัการก าหนด
ขนาดตวัอย่างของ Hair et al. (2006 อา้งถึงใน สิทธิพงศ ์วฒันานนทส์กลุ, 2561ข) เสนอว่าเพื่อให้
ครอบคลุมการประมาณค่าพารามิเตอรแ์ละเกิดความคลาดเคลื่อนนอ้ยที่สุด ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ควรมีประมาณ 25 ตัวอย่างต่อการประมาณค่า 1 พารามิเตอร ์ในการศึกษานี ้ประกอบด้วย
พารามิเตอรท์ี่ประมาณค่าตามตัวแปร 5 ตัวแปร รวมพารามิเตอรห์ลักและพารามิเตอรค์วาม
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คลาดเคลื่อน จ านวนประมาณ 12 พารามิเตอรท์ี่ไม่ทราบค่าและตอ้งประมาณค่า ดังนัน้ 12 x 25 
= 300 คน เพื่อปอ้งกนัการคลาดเคลื่อนนอ้ยที่สดุจึงเพิ่มตวัอย่างอีกรอ้ยละ 20 เป็น 360 คน 

ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจัยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวยัรุ่นตอนปลายในระดบัอดุมศึกษาชัน้ปีที่ 1 – 4 

ที่ก าลงัศกึษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง โดยในการ
วิจัยนี ้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (Two-stage random 
sampling) โดยมีล  าดบัขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ที่ 1 การสุ่มสถาบนัการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) โดยสุม่สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาค
กลาง สงักดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม จ านวน 3 มหาวิทยาลยั  

ขั้นที่  2 การสุ่มนักศึกษาจากแต่ละมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีสุ่มให้มีสัดส่วนที่
เท่ากนัคือ แต่ละมหาวิทยาลยัจะท าการสุ่มนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีจ านวน 120 คน แบ่งเป็นชัน้
ปี 1 จ านวน 30 คน ชัน้ปี 2 จ านวน 30 คน ชัน้ปี 3 จ านวน 30 คน และชัน้ปี 4 จ านวน 30 คน รวม
เป็น 120 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะมีจ านวน 360 คน โดยลักษณะการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
และจ านวนกลุม่ตวัอย่างในแต่ละขัน้ แสดงในภาพประกอบ 3 

 

ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อทราบลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 
ตอนที่ 2 แบบวดัการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 
ตอนที่ 3 แบบวดัเอกลกัษณแ์ห่งตน 
ตอนที่ 4 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 
ตอนที่ 5 แบบวดัการใหค้ณุค่าในการอ่าน 
ตอนที่ 6 แบบวดัความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 

ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีม้ีการวางแผนเพื่อสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามขัน้ตอน

ดงัต่อไปนี ้
1. ก าหนดจดุมุ่งหมายในการสรา้งแบบวดั  
2. ศึกษาความหมายและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งจากต ารา เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ 

เพื่อก าหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการ  
3. สรา้งพิมพ์เขียว โครงสรา้งของแบบวัด รวมทั้งสรา้งข้อวัด โดยเขียนเนือ้หา 

ของขอ้วดัใหค้รอบคลมุนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปร  
4. ท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดยเชิญผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน พิจารณา

ข้อวัดในแบบวัด เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื ้อหาข้อค าถามกับนิยามและ
วัตถุประสงค์ของการวัดในแต่ละตัวแปร และท าการคัดเลือกข้อวัดที่มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง
ระหว่างข้อวัดกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ .5 ขึน้ไป 
หากพบขอ้วัดที่มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้วัดกับวัตถุประสงค์ต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผูว้ิจัยมีการปรบัปรุงขอ้วัดตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิก่อนการเก็บ
ขอ้มลู  

5. น าข้อวัดที่ปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักศึกษาที่มีลักษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน หลงัจากนัน้น าผลที่ไดม้าวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก 
ของขอ้วดัรายขอ้ โดยวิธีการแบ่งกลุม่สงู และกลุ่มต ่า และพิจารณาจากนกัศึกษาที่ไดค้ะแนนตัง้แต่
เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 75 ขึน้ไปเป็นกลุ่มสูง และนกัศึกษาที่ไดค้ะแนนตัง้แต่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 25 ลงมาเป็น
กลุ่มต ่า จากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มดว้ยการทดสอบ T-test แบบกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นอิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยพิจารณาคัดเลือกข้อวัดที่มี ค่า
อ านาจจ าแนกที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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6. น าขอ้วัดที่ผ่านเกณฑก์ารพิจารณามาหาค่าอ านาจจ าแนกดว้ยวิธีการหาค่า 
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมของแบบวดั (Corrected 
Item-Total Correlation: CITC) และคัดเลือกข้อวัดที่มีค่าสัมพันธ์เป็นบวกและมีค่าตั้งแต่ .197  
ขึน้ไป โดยพิจารณาจากตารางค่าวิกฤต (Critical value) ของสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 
(Pearson’s product-moment correlation coefficient: r) (r=.197, df = 100, alpha = .05) 

7. ท าการหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัด โดยหาค่าความเที่ยงแบบ 
สอดคล้องภายใน ( Internal consistency) ด้วยสูตรสัมประสิท ธิ์  แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient)  

8. จัดท าเป็นแบบวัดฉบับใช้จริง เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
ส าหรับการประเมินความเท่ียงของแบบวัด ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ 
ครอนบาคที่มากกว่า .5 จึงจะถือว่าผ่านและน าไปใชไ้ด ้นอกจากนีเ้กณฑใ์นการประเมินความเที่ยง 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาคจะพิจารณาจากหลักแห่งความจัดเจน (Rule of 
thumb) ตามที่ George and Mallery (2006) เสนอไว ้ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 3 เกณฑใ์นการประเมินค่าความเท่ียงจากค่าสมัประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (George 
& Mallery, 2006) 

Cronbach’s Alpha (α) ระดับความเทีย่ง 

>.90 ดีมาก 
>.80 ดี 
>.70 พอใช ้
>.60 พอรบัได ้
>.50 ต ่า 
<.50 ไม่สามารถรบัได ้

 
ผลการวิเคราะหค่์าความเที่ยง (Reliability) จากการหาค่าความเที่ยงแบบสอดคลอ้ง 

ภายใน (Internal consistency) ดว้ยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ของแบบวัดในการวิจัยนีท้ี่ประกอบดว้ย 5 แบบวดั ไดแ้ก่ แบบวดัการรบัรูบ้รรยากาศ
ทางวิชาการ แบบวัดเอกลักษณ์แห่งตน แบบวัดการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน แบบวัดการให้
คุณค่าในการอ่าน และแบบวดัความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ พบว่า ค่าสมัประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคของแบบวัดต่าง ๆ มีค่าเท่ากับ .97 .94 .95 .96 และ .96 ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
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ตามหลกัแห่งความจดัเจน (Rule of thumb) (George & Mallery, 2006) แสดงไดว้่า แบบวดัการ
รบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ แบบวดัเอกลกัษณแ์ห่งตน แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน แบบ
วดัการใหค้ณุค่าในการอ่าน และแบบวัดความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ มีค่าความเที่ยงแบบ
สอดคลอ้งภายในอยู่ในเกณฑดี์มาก ทัง้นีก้ารสรา้งและการหาคณุภาพเครื่องมือของแบบวดัต่าง ๆ 
ที่ใชใ้นการวิจยันีม้ีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ลักษณะแบบสอบถาม มี ลักษณะค าถามเป็นเติมข้อความและแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดว้ย เพศ อายุ และระดับชั้น โดยน าผลนีม้าใชใ้นการ
บรรยายลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง โดยมีตวัอย่างของแบบสอบถาม ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 9 ตวัอย่างแบบสอบถามขอ้มลูสว่นบุคคล 

ตอนที ่2 แบบวัดการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ 
ลักษณะแบบวัด เป็นแบบวัดที่ผูว้ิจัยพัฒนาจากแบบวัดทัศนะของนิสิตต่อ

สภาพแวดลอ้มทางวิชาการของ นันทน์ภัส อัจฉริยบุตร (2557) ซึ่งเป็นแบบวัดทัศนะของนิสิตต่อ
สภาพแวดลอ้มทางวิชาการ ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจัดการเรียนการ
สอน ดา้นการจดับรกิารทางวิชาการ และดา้นความสมัพนัธท์างวิชาการระหว่างอาจารยก์บันิสิต มี
ลกัษณะเป็นแบบรายงานตนเองแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดบั พิสยัระหว่าง 1 (ตรงนอ้ยที่สดุ) ถึง 
4 (ตรงมากที่สดุ) ลกัษณะการใหค้ะแนนสอดคลอ้งกบัการตอบ โดยผูท้ี่ตอบ 1 ได ้1 คะแนน จนถึง
ผูท้ี่ตอบ 4 ได ้4 คะแนน โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวัดมากกว่า แสดงว่ามีการรบัรูบ้รรยากาศทาง
วิชาการที่สงูกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดันอ้ยกว่า 

 
 
 



  80 

ตวัอย่างแบบวดัการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 
ค าชี ้แจง ข้อความต่อไปนี ้เก่ียวกับการรับรู ้ของท่านที่มีต่อบรรยากาศทางวิชาการ 

พิจารณาแต่ละขอ้ความว่าตรงกับตัวท่านมากนอ้ยเพียงใด โดยท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับ
ตวัท่าน โดย 

1 คือ ตรงนอ้ยที่สดุ 
2 คือ ตรงนอ้ย 
3 คือ ตรงมาก 
4 คือ ตรงมากท่ีสดุ 

 
 

ล าดบั 
 

ขอ้ความ 
ตรง 
นอ้ย 
ที่สดุ 

ตรง 
นอ้ย 

ตรง 
มาก 

ตรง 
มาก 
ที่สดุ 

1 เนือ้หาในแต่ละรายวิชาสอดแทรกใหฉ้นัมีจรยิธรรม     
2 ฉนัทราบเรื่องการวดัและประเมินผลอย่างชดัเจน     
3 หอ้งสมดุมฐีานขอ้มลูเพียงพอต่อการศกึษาคน้ควา้     

 

ภาพประกอบ 10 ตวัอย่างแบบวดัการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 

ผูว้ิจยัท าการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างข้อวัดกับคะแนนรวมทั้งแบบวัด (Corrected Item-Total 
Correlation: CITC) พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกมีตัง้แต่ .853 ถึง .897 โดยทุกขอ้มีอ านาจจ าแนกสูง
กว่า .195 เป็นค่าวิกฤตของสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบเพียรส์นั (r) (r=.195 , df = 100, alpha = 
.05) แสดงให้เห็นว่าข้อวัดในแบบวัดการรับรูบ้รรยากาศทางวิชาการสามารถใช้วัดการรับรู ้
บรรยากาศทางวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือวยัรุ่นตอนปลาย และสามารถจ าแนก
บุคคลระหว่างผูท้ี่มีการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการสงูและผูท้ี่มีการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการต ่า
ได้ รายละเอียดของค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ แสดงได้ดัง
ตาราง 
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ตาราง 4 ค่าสมัประสิทธิ์ระหว่างขอ้วดักบัคะแนนรวมทัง้แบบวดัการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 

ข้อวดั กลุ่มสูง กลุ่มต ่า CITC 
 M SD M SD  
1.หลกัสตูรที่ฉนัเรียนเตรียมความพรอ้มใหฉ้นัสามารถปรบัตวัต่อ
เปล่ียนแปลงได ้

3.92 2.72 2.19 6.54 .865 

2.เนือ้หาในแต่ละรายวชิาที่เรียนทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพการณ์
ปัจจบุนั 

4.00 .000 2.23 .717 .870 

3.เนือ้หาในแต่ละรายวชิาสอดแทรกใหฉ้นัมีจรยิธรรม 3.96 .196 2.32 .791 .889 
4.การเรยีนการสอนมกีารสอดแทรกความรูท้ี่สามารถพฒันาศกัยภาพ
ของฉนั 

4.00 .000 2.23 .805 .895 

5.อาจารยใ์หค้วามรูใ้หม่ ๆ ที่ทนัสมยัเก่ียวกบัวิชาที่สอนอยู่เสมอ 3.96 .196 2.29 .864 .897 
6.ฉนัทราบเรื่องการวดัและประเมินผลอย่างชดัเจน 3.88 .326 2.13 .763 .885 
7.หอ้งสมดุมกีารใหบ้รกิารสืบคน้ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์ 3.96 .196 2.26 .815 .894 
8.หอ้งสมดุมฐีานขอ้มลูเพียงพอต่อการศกึษาคน้ควา้ 3.96 .196 1.87 .806 .889 
9.หอ้งสมดุมเีอกสารทางวิชาการ ทรพัยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 4.00 .000 2.16 .898 .854 
10.ฉนัสามารถสอบถามอาจารยเ์มื่อมีปัญหาในรายวชิาที่เรียน 3.92 .272 2.23 .762 .886 
11.อาจารยแ์นะน าแหล่งความรูใ้หฉ้นัไดค้น้ควา้เพิ่มเติม 4.00 .000 2.29 .864 .853 
12.อาจารยส์อบถามความกา้วหนา้ของงานท่ีมอบหมายใหฉ้นัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.96 .196 2.32 .791 .879 

Cronbach’s alpha coefficient = .97 

 
ตอนที ่3 แบบวัดเอกลักษณแ์ห่งตน 

ลกัษณะแบบวัด เป็นแบบวัดที่ผูว้ิจัยพัฒนาจากแบบวัดเอกลักษณ์แห่งตน 
(The Utrecht-management of identity commitments scale: U-MICS) ข อ ง  Crocetti et al. 
(2008) เนื่องจากเป็นแบบวัดที่มีความสอดคล้องกับแนวคิด Marcia ซึ่งเป็นฐานแนวคิดเรื่อง
เอกลกัษณ์แห่งตนในงานวิจยันี ้ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การคน้หาเอกลกัษณแ์ห่งตน 
(In-depth Exploration) และการยึดมั่ น ใน เอกลักษณ์ แห่ งตน  (Commitment) โดยแ ต่ละ
องคป์ระกอบจะวดัเอกลกัษณแ์ห่งตน 2 ดา้น คือ 1) ดา้นอุดมการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา และ 
2) ดา้นสมัพันธภาพระหว่างเพื่อน แบบวัดมีลกัษณะเป็นแบบรายงานตนเองแบบมาตรประมาณ
ค่า 4 ระดับ พิสัยระหว่าง 1 (ตรงน้อยที่สุด) ถึง 4 (ตรงมากที่สุด) โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวัด
มากกว่า แสดงว่ามีกระบวนการสรา้งเอกลกัษณแ์ห่งตนที่สงูกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดันอ้ยกว่า 
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ตวัอย่างแบบวดัเอกลกัษณแ์ห่งตน 
ค าชีแ้จง ขอ้ความต่อไปนีเ้ก่ียวกับความคิดของท่านที่มีต่ออุดมคติดา้นการศึกษาและ

สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน พิจารณาแต่ละข้อความว่าตรงกับตัวท่านมากน้อยเพียงใด โดยท า
เครือ่งหมายลงในช่องที่ตรงกบัตวัท่าน โดย  

1 คือ ตรงนอ้ยที่สดุ 
2 คือ ตรงนอ้ย 
3 คือ ตรงมาก 
4 คือ ตรงมากท่ีสดุ 
 

 
ล าดบั 

 
ขอ้ความ 

ตรง 
นอ้ย 
ที่สดุ 

ตรง 
นอ้ย 

ตรง 
มาก 

ตรง 
มาก 
ที่สดุ 

1 ฉนัมกัคิดทบทวนเก่ียวกบัการศกึษาของฉนั     
2 การศกึษาช่วยใหฉ้นัคน้พบตวัตน     
3 ฉนัมกัจะพดูคยุกบัคนอื่นเก่ียวกบัเพื่อนของฉนั     

ภาพประกอบ 11 ตวัอย่างแบบวดัเอกลกัษณแ์ห่งตน 

ผูว้ิจยัท าการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัเอกลกัษณแ์ห่งตน ดว้ยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างขอ้วัดกับคะแนนรวมทั้งแบบวัด (Corrected Item-Total Correlation: 
CITC) พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกมีตัง้แต่ .709 ถึง .841 โดยทุกขอ้มีอ านาจจ าแนกสงูกว่า .195 เป็น
ค่าวิกฤตของสมัประสิทธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียรส์นั (r) (r=.195 , df = 100, alpha = .05) แสดงให้
เห็นว่าข้อวัดในแบบวัดเอกลักษณ์แห่งตนสามารถใช้วัดเอกลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรี หรือวยัรุน่ตอนปลาย และสามารถจ าแนกบคุคลระหว่างผูท้ี่มีเอกลกัษณแ์ห่งตนสงูและ
ผูท้ี่มีเอกลักษณ์แห่งตนต ่าได ้รายละเอียดของค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดเอกลักษณ์แห่งตน 
แสดงไดด้งัตาราง 
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ตาราง 5 ค่าสมัประสิทธิ์ระหว่างขอ้วดักบัคะแนนรวมทัง้แบบวดัเอกลกัษณแ์ห่งตน 

ข้อวดั กลุ่มสูง กลุ่มต ่า CITC 
 M SD M SD  
1.ฉนัมกัคิดทบทวนเก่ียวกบัการศกึษาของฉนั 3.96 .196 2.45 .736 .804 
2.ฉนัมกัจะพดูคยุกบัคนอื่นเก่ียวกบัการศกึษาของฉนั 3.92 .272 2.21 .620 .805 
3.ฉนัพยายามเป็นอย่างมากในการหาขอ้มลูเก่ียวกบัการศกึษาของฉนั 3.92 .272 2.48 .688 .841 
4.ฉนัมกัคิดทบทวนเก่ียวกบัเพื่อนของฉนั 3.88 .326 2.45 .910 .709 
5.ฉนัมกัจะพดูคยุกบัคนอื่นเก่ียวกบัเพื่อนของฉนั 4.00 .000 1.86 .789 .768 
6.การศกึษาท าใหฉ้นัมีความมั่นใจในตนเอง 3.96 .196 2.34 .814 .835 
7.การศกึษาชว่ยใหฉ้นัคน้พบตวัตน 3.96 .196 2.38 .775 .805 
8.การศกึษาเป็นหลกัประกนัท่ีมั่นคงส าหรบัฉนัในอนาคต 3.96 .196 2.48 .871 .781 
9.การมเีพื่อนชว่ยใหฉ้นัคน้พบตวัตน 3.88 .326 2.48 .688 .770 
10.การมีเพื่อนเป็นความมั่นคงส าหรบัฉนัในอนาคต 3.88 .326 2.21 .774 .750 

Cronbach’s alpha coefficient = .94 
 

ตอนที ่4 แบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตน 
ลักษณ ะแบบวัด  เป็ นแบบวัดที่ ผู ้วิ จัยพัฒ นาจากแบบวัด การรับ รู ้

ความสามารถในการท าความเข้าใจในการอ่านของตนเอง (Reading Comprehension Self- 
Efficacy Perceptions) ของ Yogurtcu (2013) และแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถในการอ่านและ
เขา้ใจภาษาอังกฤษ ของ นัยนา ถาวรายุศม ์(2560) เนื่องจากเป็นแบบวัดที่มีความสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ Bandura ซึ่งเป็นฐานแนวคิดเรื่องการรับรู ้ความสามารถแห่งตนในงานวิจัยนี ้
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถทางวิชาการ การรบัรูค้วามสามารถทาง
สงัคม และการรบัรูค้วามสามารถในการก ากบัตนเอง โดยมีลกัษณะเป็นแบบรายงานตนเองมาตร
ประมาณค่า 4 ระดับพิสยัระหว่าง 1 (ตรงน้อยที่สุด) ถึง 4 (ตรงมากที่สุด) โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนจาก
แบบวัดมากกว่า แสดงว่ามีการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนที่สูงกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวัดนอ้ย
กว่า 
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ตวัอย่างแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 
ค าชีแ้จง ขอ้ความต่อไปนีเ้ก่ียวกบัการรบัรูค้วามสามารถในการอ่านของท่าน พิจารณาแต่

ละขอ้ความว่าตรงกบัตวัท่านมากนอ้ยเพียงใด โดยท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกบัตวัท่าน โดย 
1 คือ ตรงนอ้ยที่สดุ 
2 คือ ตรงนอ้ย 
3 คือ ตรงมาก 
4 คือ ตรงมากท่ีสดุ 
 

 
ล าดบั 

 
ขอ้ความ 

ตรง 
นอ้ย 
ที่สดุ 

ตรง 
นอ้ย 

ตรง 
มาก 

ตรง 
มาก 
ที่สดุ 

1 ฉนัสามารถคน้ควา้หาขอ้มลูจากหนงัสือที่อ่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง     
2 ฉนัอ่านบทความวชิาการ ไม่ก่ีรอบก็เขา้ใจแลว้     
3 ฉนัสามารถสรุปใจความส าคญัจากสิ่งที่อา่น     

ภาพประกอบ 12 ตวัอย่างแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 

ผูว้ิจัยท าการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างข้อวัดกับคะแนนรวมทั้งแบบวัด (Corrected Item-Total 
Correlation: CITC) พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกมีตัง้แต่ .686 ถึง .852 โดยทุกขอ้มีอ านาจจ าแนกสูง
กว่า .195 เป็นค่าวิกฤตของสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบเพียรส์นั (r) (r=.195 , df = 100, alpha = 
.05) แสดงให้เห็นว่าข้อวัดในแบบวัดการรับรู ้ความสามารถแห่งตน สามารถใช้วัดการรับรู ้
ความสามารถแห่งตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวัยรุ่นตอนปลาย และสามารถจ าแนก
บุคคลระหว่างผูท้ี่มีการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนสูงและผูท้ี่มีการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนต ่าได ้
รายละเอียดของค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน แสดงไดด้งัตาราง 

 
 
 
 
 



  85 

ตาราง 6 ค่าสมัประสิทธิ์ระหว่างขอ้วดักบัคะแนนรวมทัง้แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 

ข้อวดั กลุ่มสูง กลุ่มต ่า CITC 
 M SD M SD  
1.ฉนัสามารถคน้ควา้หาขอ้มลูจากหนงัสือที่อ่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 3.96 .196 2.46 .744 .788 
2.ฉนัสามารถสรุปใจความส าคญัจากสิง่ที่อ่าน 3.88 .326 2.32 .670 .790 
3.ฉนัอ่านบทความวิชาการ ไม่ก่ีรอบก็เขา้ใจแลว้ 3.77 .430 2.18 .548 .755 
4.ฉนัมั่นใจในความสามารถดา้นการอ่านของตนเอง 3.85 .368 2.57 .634 .766 
5.ฉนัสามารถขอใหอ้าจารยช์ว่ยอธิบายเมื่อฉนัอ่านแลว้ไมเ่ขา้ใจ 4.00 .000 2.29 .763 .799 
6.นอกเวลาเรียน ฉนัสามารถขอใหเ้พื่อนช่วยอธิบายในส่ิงที่ฉนัอา่นแลว้
ไม่เขา้ใจ 

3.85 .368 2.57 .634 .686 

7.ฉนัและเพื่อนช่วยกนัคน้ควา้และสรุปใจความส าคญัจากสิง่ที่อ่าน 4.00 .000 2.50 .793 .792 
8.เมื่ออา่นจบ ฉนัสามารถตัง้ค าถามในส่ิงที่สงสยักบัอาจารยไ์ด ้ 3.96 .196 2.25 .585 .852 
9.ฉนัมกัจะปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนคยุในขณะที่ฉนัก าลงัอา่นหนงัสือเรียน 3.96 .196 2.14 .705 .805 
10.แมว้่าฉนัจะเบื่อแต่ฉนัก็พยายามที่จะอา่นบทความวิชาการใหจ้บ 3.88 .326 2.25 .844 .771 
11.ฉนัสามารถบอกใหเ้พื่อนหยดุคยุ ขณะท่ีฉนัคน้ควา้หาขอ้มลูจากเรื่อง
ที่อ่าน 

3.92 .272 2.21 .738 .752 

12.เมื่อตอ้งท าความเขา้ใจกบัการอ่านบทความยาก ๆ แมท้อ้แทแ้ต่ฉนัก็
ท าส าเรจ็ 

3.96 .196 2.50 .745 .773 

Cronbach’s alpha coefficient = .95 

 

ตอนที ่5 แบบวัดการให้คุณค่าในการอ่าน 
ลักษณะแบบวัด เป็นแบบวัดที่ผู ้วิจัยพัฒนาจากแบบวัดกลยุทธ์การสรา้ง

แ รงจู ง ใจ ในการ เรีย น รู้  (A Manual for the use of the Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire: MSLQ) ของ Pintrich et al. (1991) และแบบวัดการคาดหวังและการให้คุณค่า
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของ Perez et al. (2019) เนื่องจากเป็นแบบวัดที่มี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการคาดหวงัและการใหค้ณุค่า (Eccles et al., 1983; Eccles et 
al., 2015; Schunk et al., 2008) ซึ่งเป็นฐานแนวคิดของตัวแปรการให้คุณค่าในการอ่านใน
งานวิจัยนี ้ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) คุณค่าในความส าเร็จ (Attainment value) 2) 
คุณค่าต่อภายใน (Intrinsic value) และ 3) คุณประโยชน ์(Utility value) โดยมีลักษณะเป็นแบบ
รายงานตนเองมาตรประมาณค่า 4 ระดับพิสัยระหว่าง 1 (ตรงน้อยที่สุด) ถึง 4 (ตรงมากที่สุด)  
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ผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวัดมากกว่า แสดงว่ามีการใหคุ้ณค่าในการอ่านที่สูงกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนจาก
แบบวดันอ้ยกว่า 

 
ตวัอย่างแบบวดัการใหค้ณุค่าในการอ่าน 

ค าชี ้แจง ข้อความต่อไปนีเ้ก่ียวกับการให้คุณค่าในการอ่านของท่าน พิจารณาแต่ละ
ขอ้ความว่าตรงกบัตวัท่านมากนอ้ยเพียงใด โดยท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกบัตวัท่าน โดย 

1 คือ ตรงนอ้ยที่สดุ 
2 คือ ตรงนอ้ย 
3 คือ ตรงมาก 
4 คือ ตรงมากท่ีสดุ 
 

 
ล าดบั 

 
ขอ้ความ 

ตรง 
นอ้ย 
ที่สดุ 

ตรง 
นอ้ย 

ตรง 
มาก 

ตรง 
มาก 
ที่สดุ 

1 การอ่านมีความส าคญัส าหรบัฉนั     
2 ฉนัมีความสนใจในการอ่าน     
3 ทกัษะการอ่านจ าเป็นส าหรบัการท างาน     

ภาพประกอบ 13 แบบวดัการใหค้ณุค่าในการอ่าน 

ผูว้ิจัยท าการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดการใหคุ้ณค่าในการอ่าน ดว้ย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างข้อวัดกับคะแนนรวมทั้งแบบวัด (Corrected Item-Total 
Correlation: CITC) พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกมีตัง้แต่ .753 ถึง .876 โดยทุกขอ้มีอ านาจจ าแนกสูง
กว่า .195 เป็นค่าวิกฤตของสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบเพียรส์นั (r) (r=.195 , df = 100, alpha = 
.05) แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้วดัในแบบวัดการใหคุ้ณค่าในการอ่าน สามารถใชว้ัดการใหคุ้ณค่าในการ
อ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวัยรุ่นตอนปลาย และสามารถจ าแนกระหว่างบุคคลที่มี
การใหค้ณุค่าในการอ่านสงูกบับุคคลที่มีการใหค้ณุค่าในการอ่านต ่าได ้รายละเอียดของค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบวดัการใหค้ณุค่าในการอ่าน แสดงไดด้งัตาราง 
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ตาราง 7 ค่าสมัประสิทธิ์ระหว่างขอ้วดักบัคะแนนรวมทัง้แบบวดัการใหค้ณุค่าในการอ่าน 

ข้อวดั กลุ่มสูง กลุ่มต ่า CITC 
 M SD M SD  
1.การอา่นมีความส าคญัส าหรบัฉนั 4.00 .000 2.62 .804 .851 
2.การเป็นคนที่อ่านหนงัสือเก่งเป็นส่ิงส าคญัส าหรบัฉนั 4.00 .000 2.35 .689 .855 
3.ฉนัรูส้กึว่าการเป็นคนท่ีอา่นหนงัสือเป็นประจ ามีความส าคญัมาก 4.00 .000 2.23 .765 .876 
4.การเขา้ใจในส่ิงที่อ่านส าคญัส าหรบัฉนั 4.00 .000 2.54 .761 .852 
5.ฉนัมีความสนใจในการอ่าน 3.96 .200 2.19 .694 .822 
6.ฉนัชอบท่ีจะอ่าน 3.96 .200 2.12 .588 .813 
7.ฉนัมีความเพลิดเพลินกบัการอา่น 4.00 .000 2.04 .871 .847 
8.เมื่อฉนัไดอ้่านหนงัสือ ฉนัรบัรูไ้ดถ้ึงความสขุใจในตนเอง 4.00 .000 2.23 .863 .831 
9.ทกัษะการอ่านจะเป็นประโยชนส์ าหรบัฉนัในอนาคต 4.00 .000 2.62 .898 .812 
10.แนวคิดที่ฉนัไดจ้ากการอ่านจะช่วยฉนัไดใ้นอนาคต 4.00 .000 2.58 .758 .831 
11.ทกัษะการอ่านจ าเป็นส าหรบัการท างาน 4.00 .000 2.46 .905 .753 
12.ความสามารถในการอา่นจะท าใหฉ้นัมีโอกาสทางสงัคมมากกว่าผูอ้ื่น 4.00 .000 2.38 .697 .859 

Cronbach’s alpha coefficient = .96 

 
ตอนที ่6 แบบวัดความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ 

ลกัษณะแบบวัด เป็นแบบวัดที่ผูว้ิจัยพัฒนาจากแบบวัดความผูกพันในการ
อ่าน (The Reading Engagement Index: REI) ของ Wigfield et al. (2008) และแบบวัดกลยุทธ์
การอ่านโดยใช้การต่ืนรู ้ทางอภิปัญญา (Metacognitive Awareness of Reading Strategies 
Inventory: MARSI) ของ Mokhtari and Reichard (2002) เนื่ อ งจาก เป็นแบบวัดที่ มี ความ
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Guthrie ซึ่งเป็นฐานแนวคิดเรื่องความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการใน
งานวิจัยนี ้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) ความผูกพันด้านพฤติกรรม (Behavioral 
engagement) 2) ความผูกพันดา้นอารมณ์ (Emotional engagement) และ3) ความผูกพันดา้น
ปัญญา (Cognitive engagement) โดยมีลักษณะเป็นแบบรายงานตนเองมาตรประมาณค่า 4 
ระดบั พิสยัระหว่าง 1 (ตรงนอ้ยที่สดุ) ถึง 4 (ตรงมากที่สดุ) โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่า 
แสดงว่ามีความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการที่สงูกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนจากแบบวดันอ้ยกว่า 
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ตวัอย่างแบบวดัความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 
ค าชีแ้จง ข้อความต่อไปนี ้เก่ียวกับการที่ท่านมีส่วนร่วมในการอ่านหนังสือเรียน หรือ

เอกสารวิชาการต่าง ๆ ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา พิจารณาแต่ละขอ้ความว่าตรงกบัตวัท่านมาก
นอ้ยเพียงใด โดยท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกบัตวัท่าน โดย 

1 คือ ตรงนอ้ยที่สดุ 
2 คือ ตรงนอ้ย 
3 คือ ตรงมาก 
4 คือ ตรงมากท่ีสดุ 
 

 
ล าดบั 

 
ขอ้ความ 

ตรง 
นอ้ย 
ที่สดุ 

ตรง 
นอ้ย 

ตรง 
มาก 

ตรง 
มาก 
ที่สดุ 

1 ฉนัอ่านหนงัสือเรียนหรือเอกสารวิชาการอย่างเป็นกจิวตัร     
2 ฉนัรูส้กึดีเมื่ออาจารยใ์หค้  าแนะน าเก่ียวกบัการอา่นหนงัสือเรยีน     
3 ฉนัมีเป้าหมายในการอ่าน     

ภาพประกอบ 14 ตวัอย่างแบบวดัความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 

ผู้วิจัยท าการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดความผูกพันในการอ่านเชิง
วิชาการ ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธิ์ระหว่างขอ้วดักับคะแนนรวมทัง้แบบวัด (Corrected Item-
Total Correlation: CITC) พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกมีตั้งแต่ .694 ถึง .860 โดยทุกข้อมีอ านาจ
จ าแนกสงูกว่า .195 เป็นค่าวิกฤตของสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (r) (r=.195 , df = 100, 
alpha = .05) แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้วัดในแบบวัดความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ สามารถใชว้ัด
ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวัยรุ่นตอนปลาย และ
สามารถจ าแนกบุคคลระหว่างผูท้ี่มีความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการสงูและผูท้ี่มีความผูกพนัใน
การอ่านเชิงวิชาการต ่าได ้รายละเอียดของค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัความผูกพนัในการอ่านเชิง
วิชาการ แสดงไดด้งัตาราง 
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ตาราง 8 ค่าสมัประสิทธิ์ระหว่างขอ้วดักบัคะแนนรวมทัง้แบบวดัความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 

ข้อวดั กลุ่มสูง กลุ่มต ่า CITC 
 M SD M SD  
1.ฉนัอ่านหนงัสือเรียนหรือเอกสารวิชาการอยา่งเป็นกจิวตัร 3.92 .272 2.07 .604 .694 
2.เมื่อฉนัอ่านหนงัสือเรียน หรือเอกสารวิชาการฉนัจะอา่นอย่างถ่ีถว้น 3.88 .326 2.36 .678 .842 
3.ฉนัจดัสรรเวลาส าหรบัการอา่นหนงัสือเรียนหรือเอกสารวชิาการ 3.92 .272 2.39 .497 .780 
4.ฉนัอ่านหนงัสือเรียนหรือเอกสารวิชาการเองโดยไมต่อ้งมีใครบงัคบั 3.92 .272 2.40 .690 .768 
5.ฉนัสามารถจดจ่อกบัการอ่านหนงัสือเรียนหรือเอกสารวชิาการได ้ 3.92 .272 2.43 .573 .772 
6.ฉนัรูส้กึดีเมื่ออาจารยใ์หค้  าแนะน าเก่ียวกบัการอา่นหนงัสือเรียน 3.96 .196 2.54 .793 .809 
7.ฉนัรูส้กึดีที่ไดค้น้ควา้หาความรูท้างวชิาการจากการอา่นรว่มกบัเพื่อน ๆ 3.96 .196 2.54 .637 .833 
8.ฉนัพอใจที่ไดพ้ดูคยุหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหนงัสือเรียนที่ฉนั
อ่านกบัเพื่อน ๆ 

4.00 .000 2.43 .690 .860 

9.ฉนัรูส้กึดีที่ไดใ้หค้  าแนะน าเพื่อนในระหว่างที่อ่านหนงัสือเรียนรว่มกนั 3.96 .196 2.54 .576 .838 
10.ฉนัรูส้กึดีที่เพื่อนใหค้  าแนะน าในระหวา่งที่อ่านหนงัสือเรียนรว่มกนั 4.00 .000 2.54 .744 .830 
11.เวลาอ่านเนือ้หาในบทเรียนฉนัมกัคิดตาม 3.88 .326 2.61 .629 .829 
12.ฉนัมีเปา้หมายในการอา่น 3.96 .196 2.46 .744 .849 
13.ฉนัพรอ้มที่จะอา่นอีกครัง้ เมื่อฉนัอ่านรอบแรกแลว้ไม่เขา้ใจ 3.96 .196 2.57 .573 .818 
14.ฉนัพยายามท าความเขา้ใจในส่ิงที่อ่าน แมจ้ะตอ้งใชว้ิธีการใด ๆ ก็
ตาม 

3.96 .196 2.64 .621 .773 

15.ฉนัจดบนัทึกในขณะท่ีอา่นเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจสิ่งที่ฉนัอ่าน 4.00 .000 2.57 .573 .807 
Cronbach’s alpha coefficient = .96 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรบัการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวิจัย ผูว้ิจัยไดว้างแผนด าเนินการตาม

กระบวนการต่อไปนี ้
1. ผู้วิจัยเสนอเค้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรม ส าหรับพิจารณา

โครงการวิจัยที่ท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุมัติการด าเนินการวิจัย โดย
การวิจัยนี ้ได้ผ่านการรับรองตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่ เป็นสากล ได้แก่ 
Declaration of Helsinki, the Belmont Report, CIOMS Guidelines แ ล ะ  the International 
Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP) เมื่ อวันที่  26 มีนาคม 
2563 หมายเลขรบัรองเลขที่ SWUEC/X/G-053/2563 
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2. หลงัจากไดร้บัการอนุมัติการด าเนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบั
พิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อ
มหาวิทยาลยัที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครัง้นีเ้พื่อขอความร่วมมือจากอาจารยม์หาวิทยาลยั
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะน าตัวกับกลุ่มตัวอย่าง และท าการชี ้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความร่วมมือในการเขา้ร่วมวิจัย พรอ้มทั้งมอบใบแสดงความ
ยินยอมในการเขา้ร่วมวิจยัแก่กลุ่มตัวอย่าง พรอ้มทัง้ชีแ้จงถึงการพิทักษ์สิทธิผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยว่า
ขอ้มูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับ ผลการวิจัยจะออกมาเป็นภาพรวมเท่านั้น ผูว้ิจัยไม่สามารถ
สืบคน้เจาะจง จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผูต้อบแบบวัด รวมทัง้ผู ้เขา้ร่วมการวิจัยมีสิทธิที่จะตอบ
หรือไม่ตอบแบบวดัก็ได ้นอกจากนีผู้เ้ขา้รว่มการวิจยัสามารถถอนตวัจากการวิจยัไดต้ลอดเวลา 

4. ผูว้ิจัยเขา้พบกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความยินยอมในการเขา้ร่วมการวิจัย พรอ้มทั้ง
ชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารวิจยั พรอ้มทัง้อธิบายการตอบแบบวดัและชีแ้จงการพิทกัษส์ิทธิผูเ้ขา้รว่มการ
วิจยัอีกครัง้ 

5. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบวัดให้กลุ่มตัวอย่าง พรอ้มทั้ง
อธิบายวิธีการตอบแบบวดัโดยละเอียดและเปิดโอกาสใหซ้กัถามสิ่งที่ไม่เขา้ใจ 

6. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบวัด พรอ้มทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัด 
หลงัจากนัน้น าขอ้มลูที่ไดไ้ปวิเคราะหใ์นล าดบัต่อไป 

4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูลส าหรบัการวิจัยในครั้งนี ้แบ่งการวิเคราะหอ์อกเป็น 2 ตอน คือ การ

วิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ และการวิเคราะหข์อ้มลูตามสมมติฐานในการวิจยั มีแนวทางการวิเคราะห์
ขอ้มลูและวิธีการทางสถิติ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ตรวจสอบความเรียบรอ้ยและความครบถ้วนของข้อมูล จากแบบวัดการรับรู ้
บรรยากาศทางวิชาการ แบบวดัเอกลกัษณแ์ห่งตน แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน แบบวัด
การใหค้ณุค่าในการอ่าน และแบบวดัความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการ ในกรณีพบว่าชุดขอ้มลูที่
ได้รับสูญหายไม่ เกินร้อยละ 15 ผู้วิจัยใช้การประมาณค่าเฉลี่ยทดแทนข้อมูลที่สูญหายไป 
(Replacing with Mean) จากนั้นด าเนินการลงรหัส (Coding) และจัดระบบข้อมูลเพื่อท าการ
วิเคราะห ์

2. การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ การวิเคราะหข์อ้มูลส่วนนีเ้ป็นการวิเคราะหข์อ้มลูโดย
ใชส้ถิติบรรยาย เพื่ออธิบายลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างและลกัษณะตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยั ดงันี ้
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2.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื ้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่  
ความถ่ีและรอ้ยละ เพื่อใชใ้นการอธิบายถึงคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างของการศึกษาในครัง้นี ้

2.2 วิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานของตวัแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพื่อดูการกระจายของข้อมูล โดยใช้โปรแกรม 
SPSS 

3. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบปัญหาวิจยัตามสมมติฐาน 
3.1 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson’s Product- 

Moment Correlation Coefficient) ของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ เอกลักษณ์แห่งตน การ
รบัรูค้วามสามารถแห่งตน การใหคุ้ณค่าในการอ่าน และความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ เพื่อ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรในการวิจยันี ้

3.2 วิเคราะหค์วามสมัพันธเ์ชิงสาเหตุ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรบัรูบ้รรยากาศ
ทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ ทั้งอิทธิพลทางตรง  (direct effect) และ
อิทธิพลทางออ้ม (indirect effect) โดยผ่านทางเอกลกัษณ์แห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 
และการใหคุ้ณค่าในการอ่าน โดยการวิเคราะหโ์มเดลสมการเชิงโครงสรา้ง (Structural Equation 
Modeling: SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS 

นอกจากนีย้งัตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มลูเชิง
ประจกัษ ์พิจารณาจากการวิเคราะหค่์าสถิติที่ชีว้ดัความกลมกลืน มีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าไค-สแควร ์(Chi-Square) เป็นค่าสถิติที่ ใช้ทดสอบความกลมกลืนของ
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานศูนย์ (Null Hypothesis) ว่าโมเดล
สมมติฐานไม่แตกต่างจากขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ดงันัน้ในการทดสอบจึงตอ้งการใหค่้าไค-สแควรไ์ม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>.05) และเมื่อท าการเฉลี่ยดว้ยองศาอิสระ(Degree of Freedom) ควรมีค่า
นอ้ยกว่าค่าในตาราง เพื่อยืนยนัว่าโมเดลตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเขิงประจักษ์มีความสอดคลอ้ง
กัน แต่ถ้าพบว่าค่าไค-สแควรม์ีค่าสูงและมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลสมมติฐานไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัตอ้งด าเนินการปรบัขอ้มลูจนกว่าค่าไค-สแควรม์ีค่าต ่า และ
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean 
Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติจากข้อตกลงเบื ้องต้นเก่ียวกับค่าไค -
สแคว์ว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความเที่ยงตรงนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อเพิ่ม
พารามิเตอรอิ์สระแลว้ค่าสถิติมีค่าลดลง เนื่องจากค่าสถิติขึน้อยู่กับประชากรและชั้นของความ
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อิสระ (Degree of Freedom) โดยค่าสถิติ RMSEA จะมีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 ค่าดชันี RMSEA ต ่ากว่า 
.05 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดับดี 
(Good fit) ถา้อยู่ระหว่า .05 - .08 แสดงว่า พอใชไ้ด ้ถา้มีค่าอยู่ระหว่าง .08 - .10 แสดงว่าไม่ค่อยดี 
และถา้มากกว่า .10 แสดงว่าไม่ดี 

3. ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) เป็นดชันีที่แสดง
ถึงความสอดคลอ้งกลมกลืนกนัระหว่างโมเดลสมมติฐานและขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยมีค่าตัง้แต่ 0 
ถึง 1 ค่า GFI ที่เขา้ใกล ้1 หมายถึง โมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ ทัง้นี ้
ค่าดชันี GFI ควรมีค่ามากว่า .90 

4. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index: AGFI) เป็นการน าค่าดัชนี GFI มาปรบัแก้โดยพิจารณาขนาดขององศาอิสระ จ านวนตัว
แปรและขนาดของกลุ่มตวัอย่างรว่มดว้ย โดยค่าดชันี AGFI มีคณุสมบติัเช่นเดียวกบัดชันี GFI มีค่า
ตัง้แต่ 0 - 1 หากค่า AGFI ที่เขา้ใกล ้1 หมายถึง โมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิง
ประจักษ์ ทั้งนี ้ค่าดัชนี AGFI ควรมีค่ามากว่า .90 ค่าสถิติที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งกลมกลืนระหว่าโมเดลสมมติฐานและขอ้มลูเชิงประจกัษส์ามารถสรุปได ้ดงัตาราง 

ตาราง 9 ค่าสถิติและเกณฑก์ารวดัระดบัความกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานและขอ้มลูเชิง
ประจกัษ ์(สิทธิพงศ ์วฒันานนทส์กลุ, 2552) 

ค่าสถิติ เกณฑก์ารพิจารณา 
การทดสอบไค-สแควร ์ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

𝜒2 / df < 2 

ดชันีรากก าลงัสองเฉลี่ยของความแตกต่าง 
โดยประมาณ (Root Mean Squared Error of 

Approximation: RMSEA) 

< .05 = สอดคลอ้งดี 
.05 - .08 = พอใชไ้ด ้
.08 - .10 = ไม่ค่อยดี 

> .10 = สอดคลอ้งไม่ดี 
ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit 

Index: GFI) 
> .90 

ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนที่ปรบัแกแ้ลว้ 
(Adjusted Goodness of Fit index: AGFI) 

> .90 
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บทที ่4 
 ผลการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี ้มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ 1) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล
ความสมัพันธเ์ชิงสาเหตขุองอิทธิพลการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพนัในการอ่าน
เชิงวิชาการในวยัรุ่นตอนปลาย โดยมีเอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการให้
คณุค่าในการอ่านเป็นตวัแปรส่งผ่าน และ 2) เพื่อวิเคราะหรู์ปแบบอิทธิพลของการรบัรูบ้รรยากาศ
ทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย ทั้งอิทธิพลทางตรง  
การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการและอิทธิพลทางอ้อมที่การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการส่งผ่าน
เอกลกัษณ์แห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหคุ้ณค่าในการอ่านไปยงัความผูกพัน
ในการอ่านเชิงวิชาการ 

ส าหรับการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี ้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันในการน าเสนอการวิเคราะหแ์ละแปรผลขอ้มูล ผูว้ิจัยไดร้ะบุสัญลกัษณ์แทนค่าสถิติ และ
ตวัอกัษรย่อแทนความหมายต่าง ๆ ในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 10 สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
M ค่าเฉล่ียคะแนนตวัแปร 
SD ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
N จ านวนประชากรทัง้หมด 
n จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
Max คะแนนสงูสดุ 
Min คะแนนต ่าสดุ 
SE ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
b ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ 
β ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน 
r ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียรส์นั 

(Pearson product moment correlation coefficient) 
𝜒2 ดชันีตรวจสอบความกลมกลืน คา่สถิติไคสแควร ์(chi-square) 
df ค่าองศาความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
R2 ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ ์(coefficient of determination) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
p ระดบันยัส าคญัทางสถติิ 
TE ขนาดอิทธิพลรวม (Total Effects) 
IE ขนาดอิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) 
DE ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
CFI ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสมัพทัธ ์(Comparative Fit Index) 
GFI ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
AGFI ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรบัแกแ้ลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index) 
RMSEA ดชันีรากที่สองของค่าเฉล่ีย ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 

(Root Mean Square Error of Approximation) 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ขั้นตอน

ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง เป็นการน าเสนอผลการ

วิเคราะหก์ารแจกแจงความถ่ี และจ านวนรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติพืน้ฐานของตัวแปรเป็นการวิเคราะหเ์พื่อตรวจสอบ

คณุสมบติัของตวัแปรจากค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คะแนนสงูสดุ (Max) คะแนน
ต ่าสดุ (Min) 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเ์มทรกิซส์หสมัพนัธต์วัแปรในโมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุ
ของอิทธิพลการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการในวยัรุ่นตอน
ปลาย โดยมีเอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านเป็นตวั
แปรสง่ผ่าน 

ตอนที่ 4 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพล
การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการในวยัรุ่นตอนปลาย โดยมี
เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านเป็นตวัแปรสง่ผ่าน 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐาน 
ผูว้ิจัยวิเคราะหภ์ูมิหลงัของผูต้อบแบบวัดโดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ จ านวนและรอ้ยละ 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุและระดบัการศกึษา ขอ้มลูที่น ามาวิเคราะหม์ีทัง้สิน้ 360 ชดุ 
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จากการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบวัดเป็นเพศชาย 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.6 
เป็นเพศหญิง 311 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 มีอายุระหว่าง 18 – 21 ปี และมีระดับการศึกษา
ปรญิญาตรีชัน้ปีที่ 1 – 4 ระดบัชัน้ละ 90 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25 ในแต่ละระดบัชัน้ 

ตาราง 11 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามเพศและอายุ (n = 360) 

อาย ุ เพศชาย เพศหญิง รวม 

 จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
18 1 0.3 6 1.6 7 1.9 
19 13 3.6 83 23.1 96 26.7 
20 12 3.3 90 25.0 102 28.3 
21 23 6.4 132 36.7 155 43.1 
รวม 49 13.6 311 86.4 360 100 

 

ผลการวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐานของตัวแปร 
ผลการวิเคราะหส์ถิติเบือ้งตน้ของตวัแปรที่ศกึษาในโมเดลการวิจยัจ านวน 5 ตวัแปรไดแ้ก่ 

1) การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 2) เอกลกัษณแ์ห่งตน 3) การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 4) การ
ใหคุ้ณค่าในการอ่าน และ 5) ความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการ ดว้ยการวิเคราะหค่์าสถิติต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนต ่าสุด (Min) ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผล
การวิเคราะหม์ีรายละเอียดดงันี ้

ผลการวิเคราะหพ์บว่าตวัแปร การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากบั 
36.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 7.62 คะแนนต ่าสุด (Min) เท่ากับ 12 คะแนนสูงสุด 
(Max) เท่ากบั 48 

ผลการวิเคราะหพ์บว่าตัวแปร เอกลกัษณแ์ห่งตน มีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากบั 30.70 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 5.95 คะแนนต ่าสุด (Min) เท่ากับ 10 คะแนนสูงสุด (Max) 
เท่ากบั 40 

ผลการวิเคราะหพ์บว่าตัวแปร การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน มีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 
35.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 6.85 คะแนนต ่าสุด (Min) เท่ากับ 12 คะแนนสูงสุด 
(Max) เท่ากบั 48 



  96 

ผลการวิเคราะหพ์บว่าตวัแปร การใหค้ณุค่าในการอ่าน มีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากบั 37.59 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 7.21 คะแนนต ่าสุด (Min) เท่ากับ 12 คะแนนสูงสุด (Max) 
เท่ากบั 48 

ผลการวิเคราะหพ์บว่าตัวแปร ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ มีค่าเฉลี่ย (M) 
เท่ากบั 45.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 8.58 คะแนนต ่าสดุ (Min) เท่ากบั 15 คะแนน
สงูสดุ (Max) เท่ากบั 60 

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสดุ และค่าสงูสดุตวัแปรในการวิจยั (n = 360) 

ตัวแปร Min Max M SD 
การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 12 48 36.73 7.62 
เอกลกัษณแ์ห่งตน 10 40 30.70 5.95 
การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 12 48 35.95 6.85 
การใหค้ณุคา่ในการอ่าน 12 48 37.59 7.21 
ความผกูพนัในการอา่นเชงิวชิาการ 15 60 45.43 8.58 

 

ผลการวิเคราะหส์หสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรในโมเดล 
ผลวิเคราะหเ์มทริกซส์หสมัพนัธต์วัแปรในโมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองอิทธิพลการ

รบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย โดยมี
เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการให้คณุค่าในการอ่านเป็นตวัแปรส่งผ่าน 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในงานวิจัยนี ้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตวัแปรเชิงสาเหตแุละตวัแปรตาม และพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรในโมเดล เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มลูในการตรวจสอบความตรงของโมเดลสมมติุฐานการวิจยั 

ผลการวิเคราะหเ์มทริกซส์หสมัพันธ์ตัวแปรในโมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของความ
ผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ พบว่า ตัวแปรการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ เอกลักษณ์แห่งตน 
การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่าน มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรความผูกพนั
ในการอ่านเชิงวิชาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกบัความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ ดงัแสดงในตาราง 

ผลการวิเคราะหส์หสมัพนัธร์ายคู่ระหว่างการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการกบัความผูกพัน
ในการอ่านเชิงวิชาการ พบว่าตัวแปรการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการมีความสมัพันธ์ทางบวกกับ
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ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์
เท่ากับ .51 แสดงว่า หากวัยรุ่นตอนปลายมีระดับของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการมากขึน้ 
ระดบัความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการมีแนวโนม้มากขึน้ดว้ย 

ผลการวิเคราะหส์หสมัพันธ์รายคู่ระหว่างเอกลักษณ์แห่งตนกับความผูกพันในการอ่าน
เชิงวิชาการ พบว่าตวัแปรเอกลกัษณแ์ห่งตนมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัในการอ่านเชิง
วิชาการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีขนาดความสมัพนัธเ์ท่ากบั .68 แสดงว่า หากวยัรุ่น
ตอนปลายมีระดับของเอกลักษณ์แห่งตนมากขึน้ ระดับความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการมี
แนวโนม้มากขึน้ดว้ย 

ผลการวิเคราะหส์หสมัพนัธร์ายคู่ระหว่างการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนกบัความผูกพนัใน
การอ่านเชิงวิชาการ พบว่าตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนมีความสมัพนัธท์างบวกกับความ
ผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีขนาดความสมัพันธ์เท่ากับ 
.76 แสดงว่า หากวัยรุ่นตอนปลายมีระดับของการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนมากขึน้ ระดับความ
ผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการมีแนวโนม้มากขึน้ดว้ย 

ผลการวิเคราะหส์หสมัพนัธร์ายคู่ระหว่างการใหค้ณุค่าในการอ่านกบัความผูกพนัในการ
อ่านเชิงวิชาการ พบว่าตวัแปรการใหค้ณุค่าในการอ่านมีความสมัพันธท์างบวกกบัความผูกพนัใน
การอ่านเชิงวิชาการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีขนาดความสมัพนัธ์เท่ากับ .76 แสดง
ว่า หากวยัรุน่ตอนปลายมีระดบัของการใหค้ณุค่าในการอ่านมากขึน้ ระดบัความผูกพนัในการอ่าน
เชิงวิชาการมีแนวโนม้มากขึน้ดว้ย 

ผลการวิเคราะหส์หสมัพันธร์ายคู่ระหว่างการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการกบัเอกลกัษณ์
แห่งตน พบว่าตวัแปรการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการมีความสมัพนัธท์างบวกกบัเอกลกัษณแ์ห่งตน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .71 แสดงว่า หากวัยรุ่นตอน
ปลายมีระดับของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการมากขึน้ ระดับเอกลกัษณ์แห่งตนมีแนวโนม้มาก
ขึน้ดว้ย 

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์รายคู่ระหว่างการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการกับการให้
คณุค่าในการอ่าน พบว่าตัวแปรการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการมีความสมัพันธท์างบวกกบัการให้
คณุค่าในการอ่านอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีขนาดความสมัพนัธเ์ท่ากบั .61 แสดงว่า 
หากวยัรุ่นตอนปลายมีระดบัของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการมากขึน้ ระดบัการใหค้ณุค่าในการ
อ่านมีแนวโนม้มากขึน้ดว้ย 
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ผลการวิเคราะหส์หสัมพันธ์รายคู่ระหว่างเอกลักษณ์แห่งตนกับการรบัรูค้วามสามารถ
แห่งตน พบว่าตวัแปรเอกลกัษณแ์ห่งตนมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .77 แสดงว่า หากวัยรุ่นตอน
ปลายมีระดบัของเอกลกัษณแ์ห่งตนมากขึน้ ระดบัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนมีแนวโนม้มากขึน้
ดว้ย 

ผลการวิเคราะหส์หสมัพนัธร์ายคู่ระหว่างเอกลกัษณแ์ห่งตนกับการใหค้ณุค่าในการอ่าน 
พบว่าตัวแปรเอกลักษณ์แห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้คุณค่าในการอ่านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีขนาดความสมัพันธ์เท่ากับ .72 แสดงว่า หากวัยรุ่นตอนปลายมี
ระดบัของเอกลกัษณแ์ห่งตนมากขึน้ ระดบัการใหค้ณุค่าในการอ่านมีแนวโนม้มากขึน้ดว้ย 

ผลการวิเคราะหส์หสมัพนัธร์ายคู่ระหว่างการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนกบัการใหค้ณุค่า
ในการอ่าน พบว่าตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการใหค้ณุค่าใน
การอ่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .77 แสดงว่า หาก
วยัรุน่ตอนปลายมีระดบัของการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนมากขึน้ ระดบัการใหค้ณุค่าในการอ่านมี
แนวโนม้มากขึน้ดว้ย 

ตาราง 13 เมทรกิซส์หสมัพนัธต์วัแปรในโมเดลสมมติฐานการวิจยั (n = 360) 

ตัวแปร M SD 1 2 3 4 5 
การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 36.73 7.62 1.00     
เอกลกัษณแ์ห่งตน 30.70 5.95 .71** 1.00    
การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 35.95 6.85 .65** .77** 1.00   
การใหค้ณุคา่ในการอ่าน 37.59 7.21 .61** .72** .77** 1.00  
ความผกูพนัในการอา่นเชงิวชิาการ 45.43 8.58 .51** .68** .76** .76** 1.00 

หมายเหต ุ*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
พิจารณาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 1) การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 

2) เอกลกัษณแ์ห่งตน 3) การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 4) การใหคุ้ณค่าในการอ่าน พบว่ามีขนาด
ความสมัพนัธร์ะหว่าง .51 ถึง .77 ค่าความสมัพนัธด์งักล่าว มีขนาดความสมัพนัธไ์ม่เกิน .80 แสดง
ว่าการวิเคราะหก์ลุ่มตัวแปรนีไ้ม่เกิดภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) โดยอนุโลม (Hair, 
1998) ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ อธิบายดว้ย
แผนภาพไดด้งัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 15 โมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 

ผูว้ิจยัวิเคราะหโ์มเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการใน
วยัรุน่ตอนปลาย จากเมทรกิซส์หสมัพนัธต์วัแปรในโมเดลนีเ้พื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล 

ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล 
ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรับรู ้

บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย โดยมี
เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านเป็นตวัแปรส่งผ่าน 
พบว่าค่า Chi-square มีค่าเท่ากับ .39 ที่องศาอิสระเท่ากบั 3 ระดับนยัส าคัญเท่ากับ .94 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เท่ากับ .97 
และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ  .001 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
อิทธิพลของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการในวยัรุ่นตอน
ปลาย เมื่อเอกลกัษณ์แห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหคุ้ณค่าในการอ่านเป็นตัว
แปรสง่ผ่าน มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

ส่วนผลการวิเคราะหเ์สน้อิทธิพลในโมเดล อิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพล
ทางออ้ม (indirect effect) ระหว่างตวัแปรตามกรอบแนวคิดการวิจยั พบว่าตวัแปรที่เป็นปัจจยัเชิง
สาเหตุส่งผลต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ ได้แก่ 1) การรับรูบ้รรยากาศทางวิชาการ  
2) เอกลกัษณ์แห่งตน 3) การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และ 4) การใหคุ้ณค่าในการอ่าน โดยตัว
แปรดงักลา่ว รว่มกนัอธิบายความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ คิดเป็นรอ้ยละ 66 (R2 = .66) 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตวัแปรอิสระที่มีต่อความผูกพนัในการ
อ่านเชิงวิชาการ พบว่าอิทธิพลทางตรง (direct effect) ของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการต่อ
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ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ส่งอิทธิพลทางอ้อม ( indirect 
effect) ผ่านเอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหคุ้ณค่าในการอ่าน (IE = 
.40) 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตวัแปรสง่ผ่านเอกลกัษณแ์ห่งตนที่มีต่อ
ความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการ พบว่า อิทธิพลทางตรง (direct effect) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
แต่ส่งอิทธิพลทางออ้ม (Indirect effect) ผ่านการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหคุ้ณค่าใน
การอ่าน (IE= .50) 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรส่งผ่านการรบัรูค้วามสามารถ
แห่งตนที่มี ต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ พบว่า อิทธิพลทางตรง (direct effect) มี
นยัส าคัญทางสถิติ (DE= .38) เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออ้ม (Indirect effect) พบว่ามีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีลดลง โดยสง่ผ่านตวัแปรการใหค้ณุค่าในการอ่าน (IE= .20) 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตวัแปรสง่ผ่านการใหค้ณุค่าในการอ่าน
ที่มีต่อความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการ พบว่า อิทธิพลทางตรง (direct effect) มีนยัส าคญัทาง
สถิติ (DE= .42) 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรเชิงสาเหตุ พบว่าตัวแปรที่ส่ง
อิทธิพลทางตรง(direct effect) สูงสุดคือ การให้คุณค่าในการอ่าน (.42) รองลงมาคือ การรบัรู ้
ความสามารถแห่งตน (.38) 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม (total effect) พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลรวม (total effect) ต่อ
ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ คือ การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน (TE=.59) รองลงมาคือ 
เอกลกัษณแ์ห่งตน  (TE=.50) และการใหค้ณุค่าในการอ่าน (TE=.42) ตามล าดบั 

ผลจากการวิเคราะหส์รุปว่า โมเดลที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล
เชิงประจักษ์ (Chi-Square = .39, df = 3, p =.94; AGFI = .97; RMSEA = .001; R2 = .66) โดย
ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร คือ 1) การรับรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 2) เอกลักษณ์แห่งตน 3) การรับรู ้
ความสามารถแห่งตน และ 4) การใหค้ณุค่าในการอ่าน สามารถอธิบายความแปรปรวนในตวัแปร
ตาม คือความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ คิดเป็นรอ้ยละ 66 (R2 = .66) 

ผลการวิเคราะหส์ัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม (total effect) อิทธิพลทางตรง (direct effect)
และ อิทธิพลทางออ้ม (Indirect effect) แสดงดังตาราง ผูว้ิจัยน าเสนอรูปโมเดลความสมัพันธเ์ชิง
สาเหตขุองความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการในวยัรุ่นตอนปลาย ดงัภาพประกอบ และตาราง 
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หมายเหต ุ*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

ภาพประกอบ 16 อิทธิพลการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการ
ในวยัรุน่ตอนปลาย โดยมีเอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าใน

การอ่านเป็นตวัแปรสง่ผ่าน 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะหค์วามตรงของโมเดล และผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางออ้ม และอิทธิพลรวม 

ตัวแปรผล/ตัวแปร
สาเหต ุ

 การรับรู้ 
บรรยากาศทาง

วิชาการ 

เอกลกัษณ ์
แห่งตน 

การรับรู้
ความสามารถ 

แห่งตน 

การให้
คุณค่า 

ในการอ่าน 
เอกลกัษณแ์ห่งตน TE .71*** - - - 

  (.03) - - - 
R2 = .51 DE .71*** - - - 

  (.03) - - - 
 IE - - - - 
  - - - - 

การรบัรูค้วามสามารถ TE .47*** .65*** - - 
  - (.05) - - 

R2 = .60 DE - .65*** - - 
  - (.05) - - 
 IE .47*** - - - 
  - - - - 

การใหค้ณุคา่ในการอ่าน TE .52*** .60*** .49*** - 
  - - (.06) - 

R2 = 64. DE .09* .28*** .49*** - 
  (.04) (.07) (.06) - 
 IE .43*** .32*** - - 
  - - - - 

ความผกูพนัในการอา่น TE .40*** .51*** .60*** .43*** 
เชิงวิชาการ  - - - (.06) 

R2 = 66 DE .00 - .39*** .43*** 
  (.05) - (.06) (.06) 
 IE .40*** .51*** .21*** - 
  - - - - 

Chi-Square = .39, df = 3, p =.94; CFI = .98, GFI = .98, AGFI = .97, RMSEA = .001 
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หมายเหต ุ*p<.05, **p<.01, ***p<.001, <--> พารามิเตอรก์ าหนด, TE = ขนาดอิทธิพลรวม, DE 
= ขนาดอิทธิพลทางตรง, IE = ขนาดอิทธิพลทางออ้ม, ค่าในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรับรู ้

บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย โดยมี
เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านเป็นตวัแปรสง่ผ่าน 

2. เพื่อวิเคราะหรู์ปแบบอิทธิพลของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพนัใน
การอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย ทั้งอิทธิพลทางตรงการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการและ
อิทธิพลทางออ้มที่การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการสง่ผ่านเอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถ
แห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านไปยงัความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในช่วงภาคเรียนที่ 
2 ปีการศกึษา 2562 มหาวิทยาลยัราชภฏัเขตจงัหวดัภาคกลาง 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผูเ้ขา้ร่วมในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 360 คน ที่ศึกษา

ในช่วงภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคกลาง  โดยมีการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Hair et al. (2006 อา้งถึงใน สิทธิพงศ ์วฒันานนท์
สกุล , 2561ข ) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิ ธี การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-stage random 
sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบวดัชนิดรายงานตนเอง (Self-report questionnaire) 

จ านวน 1 ชุด มีขอ้วัด 61 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ตอน โดย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบวัด (เพศ อายุ และระดับชั้น ) ตอนที่  2 เป็นแบบวัดเก่ียวกับตัวแปรที่เก่ียวข้องใน
งานวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบวดัการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ 2) แบบวดัเอกลกัษณแ์ห่งตน 3) แบบวดั
การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 4) แบบวดัการใหค้ณุค่าในการอ่าน และ 5) แบบวดัความผูกพนัใน
การอ่านเชิงวิชาการ โดยแบบวัดที่ใช้มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง .94 - .97 และผู้วิจัยวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะหเ์ชิงสาเหต ุ(Path analysis) 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
ภายหลงัจากการเตรียมขอ้มลูส าหรบัการวิเคราะหโ์ดยการบรรณาธิกรณข์อ้มลู (Editing) 

แลว้ ผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะหข์อ้มลูเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ดว้ยรอ้ยละ 2) 
การวิเคราะห์สถิติพืน้ฐานของตัวแปร 3) การวิเคราะหส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดล และ  
4) การวิเคราะหต์รวจสอบความตรงของโมเดล โดยใชโ้ปรแกรม SPSS AMOS 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้

บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย โดย
มีเอกลักษณแ์ห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัว
แปรส่งผ่าน 

ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรบัรู ้
บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย โดยมี
เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านเป็นตวัแปรส่งผ่าน 
พบว่าค่า Chi-square มีค่าเท่ากบั .39 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากบั 3 ระดบันยัส าคญั (p) เท่ากบั .94 
ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) เท่ากบั .98 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนที่ปรบัแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เท่ากับ .97 และค่าดัชนีราก
ของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) เท่ากับ .001 สรุปไดว้่า โมเดลความสมัพันธเ์ชิงสาเหตรุะหว่างการรบัรู ้
บรรยากาศทางวิชาการ เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการ
อ่านที่พฒันาตามกรอบแนวคิดมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยตวัแปรอิสระ 
ได้แก่ การรับรูบ้รรยากาศทางวิชาการ และตัวแปรส่งผ่าน ได้แก่ เอกลักษณ์แห่งตน การรบัรู ้
ความสามารถแห่งตน และการใหคุ้ณค่าในการอ่าน สามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
ผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการในวยัรุน่ตอนปลายรอ้ยละ 66 (R2= .66) 

2. ผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ ที่มีต่อความผูกพัน
ในการอ่านเชิงวิชาการ โดยมีเอกลักษณแ์ห่งตน การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการ
ให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม (total effect) ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามพบว่า 
อิทธิพลรวมของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการเป็น
อิทธิพลทางบวก มีค่าเท่ากับ .40 เมื่อพิจารณาลงลึกไปถึงอิทธิพลทางตรง (direct effect) พบว่า
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ อิทธิพลของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพนัในการอ่าน
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เชิงวิชาการไปตกอยู่กับอิทธิพลทางออ้ม (indirect effect) มีค่าเท่ากับ .40 โดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .001 

อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) ของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการต่อความ
ผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ มาจากตัวแปรส่งผ่านทั้ง 3 คือ 1) เอกลักษณ์แห่งตน 2) การรบัรู ้
ความสามารถแห่งตน และ 3) การใหค้ณุค่าในการอ่าน ดงันัน้จ าเป็นตอ้งมีตวัแปรส่งผ่านทัง้ 3 ตวั
แปรเป็นตวัส่งอิทธิพลทางออ้มไปสู่ความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย อธิบาย
ไดว้่าเมื่อวยัรุ่นตอนปลายมีการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการเพิ่มขึน้ ส่งผลใหเ้อกลกัษณแ์ห่งตน การ
รบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหคุ้ณค่าในการอ่านเพิ่มขึน้ และเอกลักษณ์แห่งตน การรบัรู ้
ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านส่งผลให้เกิดความผูกพันในการอ่านเชิง
วิชาการเพิ่มมากขึน้ตามไปดว้ย 

การอภปิรายผล 
สมมติฐานที่ 1 โมเดลเชิงสาเหตุของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความ

ผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลายเมื่อเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู้
ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่านมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

จากการพิจารณาความสอดคลอ้งกลมกลืน (fit) ระหว่างโมเดลสมมติฐานกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ พิจารณาจากค่าสถิติ Chi-square ที่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ร่วมกบัการพิจารณาค่าดชันี
รากก าลั งส อ ง เฉ ลี่ ย ขอ งความ แตก ต่ าง โดยป ระม าณ  (Root mean squared error of 
approximation: RMSEA) ที่ มี ค่ า น้ อ ย ก ว่ า  .08 (Kliewer & Murrelle, 2007, as cited in 
Wattananonsakul & Tuicomepee, 2014) รวมถึงพิจารณาตามการศึกษาความสอดคล้อง
กลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (Goodness of fit index: GFI) และ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ ปรับแก้แล้ว 
(Adjusted goodness of fit index: AGFI) (สิทธิพงศ ์วัฒนานนทส์กุล, 2555) โดยค่าดัชนีที่ชีว้ัด
ความสอดคลอ้งกลมกลืนที่ค  านวณไดจ้ากงานวิจยันี ้พบว่า Chi-square = .39, df = 3, p = .94, 
RMSEA = .001, GFI = .98, AGFI = .97 มีความสอดคลอ้งและเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
ตามการศึกษาในงานวิจยัก่อนหนา้ของ Wangrungkij, Wattananonsakul, and Sripahol (2018) 
และ Wattananonsakul and Tuicomepee (2014) แสดงว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
อิทธิพลการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอน
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ปลาย โดยมีเอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านเป็นตวั
แปรสง่ผ่าน มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

จากการสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามการ
พิจารณาจากค่าสถิติ อธิบายไดว้่าโมเดลสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจยัที่พฒันาขึน้มีความ
สอดคลอ้งและเป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาพฒันาการที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ทฤษฎีการ
คาดหวังและการให้คุณค่า (Expectancy-Value Theory) (Eccles et al., 2015; Schunk et al., 
2008) โดยสามารถอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการกบัความผกูพนัใน
การอ่านเชิงวิชาการ ซึ่งหลกัการของทฤษฎีอธิบายว่า การคาดหวังในความส าเร็จ (Expectancy) 
และการใหคุ้ณค่า (Value) คือปัจจัยส าคัญที่ส่งผลใหเ้กิดความเชื่อดา้นแรงจูงใจ (Motivational 
beliefs) อันจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของบุคคล (Eccles et al., 1983; Wigfield & 
Eccles, 2000, 2002) ภายใตแ้นวคิดของทฤษฎีการคาดหวังและการใหคุ้ณค่าไดก้ล่าวถึงความ
ผูกพันในกิจกรรมต่าง ๆ เกิดจากการที่บุคคลมีความเชื่อดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ การรบัรูว้่าตัวเขามี
ความสามารถที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมได้จนประสบผลส าเร็จ (Expectancy) และมีการรบัรูถ้ึงคณุค่า
ในกิจกรรมที่ปฏิบติั (Value) แต่ความเชื่อดา้นแรงจูงใจยงัไดร้ับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก ไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้มหรือบริบทรอบตวับุคคล (Social world) และจากปัจจยัภายในที่เป็นกระบวนการ 
รูคิ้ดของบุคคล (Cognitive processes) ได้แก่ การรับรูแ้ละการตีความเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วย 
(Schunk et al., 2008) โดยตัวแปรการรับรูบ้รรยากาศทางวิชาการจัดอยู่ในกระบวนการรูคิ้ด
ภายในโครงสรา้งของโมเดล เป็นการรบัรูแ้ละตีความบรรยากาศทางวิชาการ ซึ่งเป็นสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยภายนอก นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านกับความผูกพนัใน
การอ่านเชิงวิชาการ ทฤษฎีการคาดหวังและการให้คุณค่าก็สามารถอธิบายได้ทั้งในส่วนของ
เอกลกัษณแ์ห่งตน จัดอยู่ในโครงสรา้งความคิดเก่ียวกับตนเอง รวมทัง้การรบัรูค้วามสามารถแห่ง
ตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านที่จดัอยู่ในความเชื่อดา้นแรงจงูใจ ปัจจยัเชิงสาเหตเุหลา่นีช้่วยเพิ่ม
โอกาสในการเกิดความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการในวยัรุน่ตอนปลายได ้จากแนวคิดและทฤษฎี
การคาดหวงัและการใหคุ้ณค่าแสดงใหเ้ห็นว่าการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ เอกลกัษณ์แห่งตน 
การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน การใหค้ณุค่าในการอ่าน และความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการมี
ความสมัพนัธก์นัและสอดคลอ้งตามโมเดลการวิจยัที่พฒันาขึน้ 

สมมติฐานที ่2 การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความผูกพัน
ในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลายโดยมีเอกลักษณแ์ห่งตน การรับรู้ความสามารถ
แห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายว่า ตัวแปรการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการไม่พบ
อิทธิพลทางตรง (Direct effect) กับความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่นตอนปลาย แต่มี
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ เมื่อส่งผ่านตัวแปร
เอกลกัษณ์แห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหคุ้ณค่าในการอ่าน มีค่าสมัประสิทธิ์

อิทธิพลเท่ากับ .40 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 หมายความว่าการรบัรูบ้รรยากาศทาง
วิชาการส่งผลใหค้วามผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการเพิ่มขึน้ เมื่อส่งผ่านตวัแปรเอกลกัษณแ์ห่งตน 
การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่าน เมื่อพิจารณาตามแนวคิดตัวแปร
ส่งผ่าน (mediating variable) (Baron & Kenny, 1986) อิทธิพลทางออ้มที่เกิดขึน้ ส่งผ่านตัวแปร
เอกลักษณ์แห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านอย่างสมบูรณ ์
(completely mediating effect) อธิบายว่าตัวแปรเอกลกัษณ์แห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่ง
ตน และการใหค้ณุค่าในการอ่านท าหนา้ที่เป็นตวัแปรส่งผ่านอย่างสมบูรณ ์(complete mediator) 
ในอิทธิพลของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ โดยเมื่อ
การรับ รู ้บรรยากาศทางวิชาการเพิ่ มขึ ้นจะส่งอิทธิพลไปยังเอกลักษณ์แห่งตน การรับ รู ้
ความสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่าน ท าใหต้ัวแปรทัง้ 3 นีเ้พิ่มขึน้ดว้ย และตวัแปร
เอกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหค้ณุค่าในการอ่าน ส่งอิทธิพลต่อไปยงั
ความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการใหเ้พิ่มขึน้ดว้ยเช่นกนั ผลการวิจยันีม้ีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
การคาดหวังและการใหคุ้ณค่า ดังที่ Eccles และ Wigfield ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับบทบาทของ
การคาดหวงัและการรบัรูค้วามสามารถ (Eccles & Wigfield, 2002; Wigfield & Eccles, 2000) ที่
อธิบายว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการคาดหวงัในความส าเร็จ เป็นตวัท านายผลการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยการคาดหวังและการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองเป็นตวัแปรส่งผ่าน (mediators) ระหว่างสภาพแวดลอ้มหรือบริบททางสงัคมและวฒันธรรม
กบัพฤติกรรมเชิงผลสมัฤทธิ์และเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมาย ทัง้นีย้งัมีงานวิจยัที่สนบัสนุนความสมัพนัธ์
ระหว่างการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการและเอกลักษณ์แห่งตนโดย  ดาทิวา พันธ์น้อย (2557) ที่
ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของอัตลักษณ์ในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 381 คน ซึ่งผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยเชิงเหตุของอัตลักษณ์มีหลากหลายปัจจัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดย
ปัจจัยดา้นอาจารย ์ที่มีตัวแปรสงัเกตได ้คือสมัพันธภาพกับอาจารย ์และพฤติกรรมการสอนของ
อาจารย์ และปัจจัยด้านมหาวิทยาลัย ที่มีตัวแปรสังเกตได้คือ การบริการนิสิต อาคารสถานที่ 
สัมพันธภาพกับเพื่อน และการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งปัจจัยที่กล่าวถึงในข้างต้นมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกับการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการซึ่งเป็นตัวแปรของงานวิจัยนี ้ การที่หลกัสูตร
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คาดหวังใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะเก่ียวกับวิชาการ ย่อมท าใหผู้เ้รียนเกิดภาวะเครียดและกดดัน บน
พืน้ฐานความคาดหวงัทางสงัคม การที่สถาบนัการศึกษาสามารถทราบถึงความเครียดและกดดัน
ดังกล่าวที่เก่ียวขอ้งกับการอ่านเชิงวิชาการ ระบุเป็นรายการจะสามารถท าใหห้ลกัสูตรเตรียมสิ่ง
สนบัสนุนทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความตอ้งการการพฒันาของผูเ้รียน ช่วยลดความเครียดและ
กดดัน และส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจ ผูกพันกับกิจกรรมหรืองานนั้น ๆ ดว้ย นอกจากนีรู้ปแบบการ
สง่ผ่านอิทธิพลยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัก่อนหนา้ ดงัเช่นงานวิจยัของ พนิดา ทองเงา ดอรน์ (2561) 
ที่ท าการศึกษาความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย โดยพบว่า โปรแกรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ มีอิทธิพลทางออ้ม (Indirect effect) ต่อความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง (Civic 
Engagement) โดยมีเอกลักษณ์แห่งตนท าหน้าที่ส่งผ่านอิทธิพลของโปรแกรมการเรียนรูแ้บบ
บูรณาการไปยังความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองใหเ้พิ่มสูงขึน้ และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
อธิษฐาน ทองทรพัย ์(2562) ท่ีไดศ้ึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์โดยมีทฤษฎีการ
คาดหวงัและการใหค้ณุค่าเป็นพืน้ฐานแนวคิดการวิจัย นกัวิจยัพบว่า การอบรมเลีย้งดูแบบเอาใจ
ใส ่อตัมโนทศันท์างวิชาการ การคาดหวงั และการใหค้ณุค่า มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอ์ย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นี ้รูปแบบอิทธิพลเป็นการ
ส่งผ่านอิทธิพลอย่างสมบูรณ์ โดยการอบรมเลีย้งดูส่งอิทธิพลไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรใ์นทางออ้ม ผ่านอัตมโนทศันท์างวิชาการ การคาดหวงั และการใหค้ณุค่า นอกจากนี ้
ยงัเป็นไปตามงานวิจยัของ Li et al. (2016) ที่ท าการศึกษาบทบาทของการใหค้ณุค่าที่มีต่อความ
ผูกพันในการเรียนรูด้ว้ยการบริการสงัคม โดยจากการวิเคราะหก์ารถดถอยพบว่า การใหคุ้ณค่ามี
ความสมัพันธท์างบวกกับความผูกพันดา้นพฤติกรรม ความผูกพันดา้นอารมณ์ และความผูกพัน
ดา้นปัญญาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Jiang et al. 
(2018) ท่ีท าการศึกษาแรงจูงใจทางวิชาการและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชโ้มเดลทฤษฎีการ
คาดหวงัและการใหค้ณุค่า พบว่า การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหคุ้ณค่ามีความสมัพนัธ์
ในทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญ พบว่าทุกคู่ตัวแปรมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า เมื่อวัยรุ่นตอนปลายมีการรับรู ้และตีความ
บรรยากาศทางวิชาการส่งผลใหว้ัยรุ่นตอนปลายจะเลือกรบัตัวตนทางวิชาการมาเป็นเอกลักษณ์
แห่งตน มีการรบัรูค้วามสามารถของตน และใหค้ณุค่าต่อการอ่าน อนัจะน าไปสู่ความผูกพนัในการ
อ่านหนงัสือเรียน ต าราหรือเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนในล าดับต่อไป สอดคลอ้งกับทฤษฎีการคาดหวังและการใหคุ้ณค่าที่อธิบายว่า การคาดหวัง
และการใหคุ้ณค่าเป็นองคป์ระกอบส าคัญที่แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการดา้นแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
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ความผูกพัน ความส าเร็จหรือผลสมัฤทธิ์ของบุคคล ในขณะเดียวกันกระบวนการดังกล่าวท าให้
บคุคลมีโอกาสไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบับทบาทและความสามารถของตน ส่งผลท าใหบ้คุคลเห็นความเป็น
ตวัเองและเกิดการพฒันาดา้นโครงสรา้งความคิดเก่ียวกบัตวัเอง (self-schemas) กลายเป็นความ
เชื่อดา้นเอกลกัษณแ์ห่งตนของบุคคลดว้ย (Eccles et al., 2015; Schunk et al., 2008) แมว้่าการ
คาดหวัง (expectancy) และการใหคุ้ณค่า (value) ซึ่งเป็นความเชื่อดา้นแรงจูงใจ (motivational 
beliefs) ใหบุ้คคลเกิดความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการตามทฤษฎีการคาดหวงัและการใหค้ณุค่า 
(Eccles et al., 1983; Eccles & Wigfield, 2002; Wigfield & Eccles, 2000; Wigfield et al., 
2015) แต่ความเชื่อดา้นแรงจงูใจก็ไดร้บัอิทธิพลจากกระบวนการรูคิ้ดดว้ย (cognitive processes) 
โดยเป็นกระบวนการภายในตัวบุคคลเก่ียวกับการรบัรูส้ภาพแวดลอ้มดา้นสังคมและวัฒนธรรม
รอบตัวบุคคล (perception of social environment) และการตีความหรืออนุมานสาเหตุของ
เหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ในอดีต (interpretations and attributions for past events) (Schunk et al., 
2008) ดังเช่นที่งานวิจัยของ ละมัย ทุมพัฒน์ (2550) ที่ท าการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตขุองปัจจยัที่ส่งผลต่ออตัลกัษณแ์ห่งตนพบว่า การรว่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ กิจกรรม
การเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมสาระการเรียนรู ้และกิจกรรมแนะแนว มีความสมัพนัธท์างบวก
กบัอตัลกัษณแ์ห่งตนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

จากความสอดคล้องของผลการวิจัยนี ้กับงานวิจัยก่อนหน้า อีกทั้งข้อสนับสนุนจาก
แนวคิดทฤษฎีการคาดหวงัและการใหค้ณุค่า แสดงใหเ้ห็นว่า อิทธิพลของการรบัรูบ้รรยากาศทาง
วิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการเกิดขึน้เมื่อส่งผ่านเอกลักษณ์แห่งตน การรบัรู ้
ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่าน โดยอิทธิพลของการรบัรูบ้รรยากาศทาง
วิชาการที่มีต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการที่เกิดขึน้เป็นอิทธิพลทางออ้มที่ส่งผ่านตัวแปร 
(completely mediating effect) ปรากฏเป็นรูปแบบอิทธิพล 4 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 1) เสน้ทางที่มีการ
ส่งผ่านอิทธิพลไปยังเอกลักษณ์แห่งตน โดยที่เอกลักษณ์แห่งตนส่งผ่านอิทธิพลไปยังการรบัรู ้
ความสามารถแห่งตน และการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนส่งผ่านอิทธิพลไปยังความผูกพันในการ
อ่านเชิงวิชาการ 2) เสน้ทางที่มีการส่งผ่านอิทธิพลไปยงัเอกลกัษณแ์ห่งตน โดยที่เอกลกัษณแ์ห่งตน
ส่งผ่านอิทธิพลไปยังการใหคุ้ณค่าในการอ่าน และการใหคุ้ณค่าในการอ่านส่งผ่านอิทธิพลไปยัง
ความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการ 3) เสน้ทางที่มีการส่งผ่านอิทธิพลไปยงัเอกลกัษณแ์ห่งตน โดย
ที่เอกลักษณ์แห่งตนส่งผ่านอิทธิพลไปยังการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน หลังจากนั้นการรบัรู ้
ความสามารถแห่งตนส่งผ่านอิทธิพลไปยังการใหคุ้ณค่าในการอ่าน และการใหค้ณุค่าในการอ่าน
ส่งผ่านอิทธิพลไปยงัความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ และ 4) เสน้ทางที่มีการส่งผ่านอิทธิพลไป



  111 

ยงัการใหค้ณุค่าในการอ่าน และการใหคุ้ณค่าในการอ่านส่งผ่านอิทธิพลไปยงัความผูกพนัในการ
อ่านเชิงวิชาการ การรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในการอ่านเชิง
วิชาการ โดยส่งผ่านทางตัวแปรเอกลักษณ์แห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการให้
คณุค่าในการอ่าน จากรูปแบบอิทธิพลทัง้ 4 เสน้ทางเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีการคาดหวงัและการ
ให้คุณค่า โดยเส้นทางทั้งหมดเป็นการส่งอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก มาสู่โครงสรา้งความคิด
เก่ียวกบัตนเอง และความเชื่อดา้นแรงจูงใจตามล าดบั ยกเวน้เสน้ทางที่ 4 ที่เป็นการสง่อิทธิพลจาก
ปัจจยัภายนอก มาสูค่วามเชื่อดา้นแรงจงูใจโดยไม่ผ่านโครงสรา้งความคิดเก่ียวกบัตนเอง อย่างไรก็
ตามตัวแปรในโมเดลการวิจยันีล้ว้นมีความสมัพันธ์กนั จึงกล่าวไดว้่า เมื่อการรบัรูบ้รรยากาศทาง
วิชาการเพิ่มขึน้ เกิดกระบวนการดา้นแรงจูงใจ ส่งผลใหเ้อกลกัษณแ์ห่งตน การรบัรูค้วามสามารถ
แห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านเพิ่มขึ ้นตามไปด้วย และเอกลักษณ์แห่งตน การรับรู ้
ความสามารถแห่งตน และการให้คุณค่าในการอ่านส่งอิทธิพลให้ความผูกพันในการอ่านเชิง
วิชาการเพิ่มขึน้ โดยที่เอกลกัษณ์แห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหคุ้ณค่าในการ
อ่านท าหนา้ที่เป็นตวัแปรส่งผ่านสมบูรณ ์(complete mediator) ผลการศึกษานีจ้ึงสามารถสรุปได้
ว่าสนบัสนนุสมมติฐานที่ 2 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
1. ท าการศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่อง ไดแ้ก่ 1) การศึกษาบรรยากาศทางวิชาการที่ส่งผลต่อ

เอกลกัษณแ์ห่งตนทางวิชาการ 2) การศึกษาเอกลกัษณแ์ห่งตนที่สง่ผลต่อการใหค้ณุค่าในการอ่าน 
3) การศึกษาเอกลักษณ์แห่งตนที่ส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 4) การศึกษาการรบัรู ้
ความสามารถแห่งตนที่ส่งผลต่อการใหค้ณุค่าในการอ่าน 5) การศึกษาการรบัรูค้วามสามารถแห่ง
ตนที่ส่งผลต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ  และ 6) การศึกษาการใหคุ้ณค่าในการอ่านที่
ส่งผลต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ ทั้งการศึกษาผลของโปรแกรม ( intervention 
program) หรือการพฒันาโมเดลการวิจยั เช่น การศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อเอกลกัษณแ์ห่ง
ตนทางวิชาการ หรือการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างเอกลกัษณ์แห่งตนและการใหคุ้ณค่าในการ
อ่าน โดยท าการศึกษาประเภทของหนังสือหรือวรรณกรรมใดที่ส่งผลต่อการใหคุ้ณค่าในการอ่าน
ของกลุม่ตวัอย่าง เป็นตน้  

2. การวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาปัจจัยช่วงวัยเพิ่มเติม ได้แก่ วัยเด็กตอนปลาย วัยรุ่น
ตอนตน้ และวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 

3. น าโมเดลการวิจัยในครัง้นีไ้ปศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มประชากรอ่ืนไดแ้ก่ นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และนิสิตระดับ
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บณัฑิตศึกษา เพื่อใหเ้ขา้ใจรูปแบบความสมัพันธข์องการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการ เอกลกัษณ์
แห่งตน การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน และการใหคุ้ณค่าในการอ่าน ในภาพรวมของประเทศไทย
มากขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี ้สามารถน าไปประยุกต์และพัฒนาเป็นโครงการเพื่อจัด

โปรแกรมหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคใ์นการส่งเสริมความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการในวัยรุ่น
ตอนปลาย ซึ่งหมายถึงนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได ้โดยสามารถจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมได้
อย่างหลากหลาย เนื่องจากการวิจัยนีพ้บว่า อิทธิพลของการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อ
ความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการนัน้เป็นอิทธิพลทางออ้มที่ส่งผ่านตัวแปรส่งผ่านอย่างสมบูรณ ์
จากการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ของอิทธิพลการรบัรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มีต่อ
ความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการ ดังนัน้หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์
สามารถน าขอ้คน้พบนีไ้ปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเพิ่มความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการใน
วัยรุ่นตอนปลายดว้ยการน ารูปแบบเสน้ทางอิทธิพลมาประยุกตใ์นเชิงปฏิบัติจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนเพื่อใหม้ีความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการ หรือน ามาประยกุตใ์นเชิงวิชาการพฒันาโมเดล
การวิจยัในการท าวิจยัครัง้ต่อไป โดยรูปแบบกิจกรรมที่สามารถน ามาพฒันาผูเ้รียนไดแ้ก่ 

1. สถานศึกษาควรประเมินความตอ้งการทางวิชาการของผูเ้รียน เพื่อน ารายการของ
ความตอ้งการหรือความคาดหวังมาก าหนดการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและตอบสนองต่อ
ความตอ้งการในการพัฒนาการจัดบรรยากาศทางวิชาการที่สนับสนุน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพัฒนา
เอกลักษณ์แห่งตนทางวิชาการ เช่น การจัดสัปดาห์รักการอ่านภายในสถานศึกษา  การจัด
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการอ่านหนงัสือ การจดัใหม้ีหนงัสือ ต าราเรียนที่ทนัสมยั มีความน่าเชื่อถือ
ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม้ีอย่างเพียงพอ รวมทัง้การจดัระบบงานบริการทางวิชาการแก่
นักศึกษา เป็นต้น โดยบรรยากาศทางวิชาการทั้ง 4 ด้านในงานวิจัยนี ้ล้วนส่งผลต่อการเกิด
เอกลกัษณแ์ห่งตนทางวิชาการในวยัรุน่ตอนปลาย 

2. พฒันาใหผู้เ้รียนมีเอกลกัษณแ์ห่งตนทางวิชาการ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสรา้งตวัตนทาง
วิชาการที่เขม้แข็ง ใหผู้เ้รียนมีทัศนคติ และค่านิยมต่อการอ่านเชิงวิชาการ โดยเมื่อผูเ้รียนมีความ
เขม้แข็งทางดา้นเอกลกัษณแ์ห่งตน จะท าใหผู้เ้รียนมีการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนที่สงูร่วมกบัการ
ใหค้ณุค่าในการอ่านที่สงู อนัจะน าไปสูก่ารท่ีผูเ้รียนเกิดความผกูพนัในการอ่านเชิงวิชาการ   

3. พัฒนาใหผู้เ้รียนมีการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเอง โดยจากผลการวิจยันี ้การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนเป็นตวัแปรที่ส่ง
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อิทธิพลไปยังความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการโดยตรง และค่าอิทธิพลที่ส่งผ่านอยู่ในระดับสูง 
ดังนั้นหากผูเ้รียนเกิดการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนที่สูง ก็จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความผูกพันในการ
อ่านเชิงวิชาการ อนัจะน าไปสูก่ารประสบผลส าเรจ็ทางการศกึษา 

4. พัฒนาใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าในการอ่าน ปลูกฝังนิสยัรกัการอ่าน ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
สนใจการอ่าน เห็นความส าคญั และตระหนกัถึงประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการอ่าน นอกจากนีก้ารให้
คณุค่าในการอ่านมีความสมัพนัธเ์กือ้หนุนกบัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน อีกทัง้ยงัเป็นตวัแปรที่
สง่อิทธิพลไปยงัความผูกพนัในการอ่านเชิงวิชาการโดยตรงเช่นเดียวกบัการรบัรูค้วามสามารถแห่ง
ตน ดังนั้นหากผูเ้รียนให้คุณค่าในการอ่าน ย่อมส่งผลต่อความผูกพันในการอ่านเชิงวิชาการใน
ทา้ยท่ีสดุ 
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แบบวัดพฤติกรรมการอ่านของวัยรุ่น 

เพศ __________ อาย ุ__________ ระดบัชัน้ __________ 

ค าชี ้แจง ข้อความเหล่านี ้เก่ียวกับการรับรู ้ของท่านที่มี ต่อบรรยากาศทางวิชาการ 
พิจารณาแต่ละขอ้ความว่าตรงกบัตวัท่านในระดบัใด โดยท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกบัตวัท่าน 
โดย 

1 คือ ตรงนอ้ยที่สดุ 
2 คือ ตรงนอ้ย 
3 คือ ตรงมาก 
4 คือ ตรงมากท่ีสดุ 
 

ล าดับ ข้อความ 1 2 3 4 
1 หลกัสตูรที่ฉนัเรียนเตรียมความพรอ้มใหฉ้นัสามารถปรบัตวัต่อ

เปล่ียนแปลงได ้
    

2 เนือ้หาในแต่ละรายวิชาที่เรยีนทนัสมยัเหมาะสมกบั
สภาพการณปั์จจบุนั 

    

3 เนือ้หาในแต่ละรายวิชาสอดแทรกใหฉ้นัมีจรยิธรรม     
4 เนือ้หาในแต่ละรายวิชาสอดแทรกใหฉ้นัมีจรยิธรรม     
5 การเรียนการสอนมกีารสอดแทรกความรูท้ี่สามารถพฒันา

ศกัยภาพของฉนั 
    

6 ฉนัทราบเรื่องการวดัและประเมินผลอย่างชดัเจน     
7 หอ้งสมดุมกีารใหบ้รกิารสืบคน้ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์     
8 หอ้งสมดุมฐีานขอ้มลูเพียงพอต่อการศกึษาคน้ควา้     
9 หอ้งสมดุมเีอกสารทางวิชาการ ทรพัยากรสารสนเทศประเภท

ต่าง ๆ 
    

10 ฉนัสามารถสอบถามอาจารยเ์มื่อมีปัญหาในรายวิชาที่เรียน     
11 อาจารยแ์นะน าแหล่งความรูใ้หฉ้นัไดค้น้ควา้เพิ่มเตมิ     
12 อาจารยส์อบถามความกา้วหนา้ของงานที่มอบหมายใหฉ้นั

อย่างสม ่าเสมอ 
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ค าชีแ้จง ขอ้ความเหล่านีเ้ก่ียวกับความคิดของท่านที่มีต่ออุดมคติด้านการศึกษาและ
สมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น พิจารณาแต่ละขอ้ความว่าตรงกับตัวท่านในระดบัใด โดยท าเครื่องหมายลง
ในช่องที่ตรงกบัตวัท่าน โดย  

1 คือ ตรงนอ้ยที่สดุ 
2 คือ ตรงนอ้ย 
3 คือ ตรงมาก 
4 คือ ตรงมากท่ีสดุ 
 

ล าดับ ข้อความ 1 2 3 4 
1 ฉนัมกัคิดทบทวนเก่ียวกบัการศกึษาของฉนั     
2 ฉนัมกัจะพดูคยุกบัคนอื่นเก่ียวกบัการศกึษาของฉนั     
3 ฉนัพยายามเป็นอยา่งมากในการหาขอ้มลูเก่ียวกบัการศกึษา

ของฉนั 
    

4 ฉนัมกัคิดทบทวนเก่ียวกบัเพื่อนของฉนั     
5 ฉนัมกัจะพดูคยุกบัคนอื่นเก่ียวกบัเพื่อนของฉนั     
6 การศกึษาท าใหฉ้นัมีความมั่นใจในตนเอง     
7 การศกึษาช่วยใหฉ้นัคน้พบตวัตน     
8 การศกึษาเป็นหลกัประกนัท่ีมั่นคงส าหรบัฉนัในอนาคต     
9 การมเีพื่อนช่วยใหฉ้นัคน้พบตวัตน     
10 การมเีพื่อนเป็นความมั่นคงส าหรบัฉนัในอนาคต     
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ค าชีแ้จง ขอ้ความเหล่านีเ้ก่ียวกบัการรบัรูค้วามสามารถในการอ่านของท่าน พิจารณาแต่
ละขอ้ความว่าตรงกบัตวัท่านในระดบัใด โดยท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกบัตวัท่าน โดย 

1 คือ ตรงนอ้ยที่สดุ 
2 คือ ตรงนอ้ย 
3 คือ ตรงมาก 
4 คือ ตรงมากท่ีสดุ 
 

ล าดับ ข้อความ 1 2 3 4 
1 ฉนัสามารถคน้ควา้หาขอ้มลูจากหนงัสือที่อ่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง     
2 ฉนัสามารถสรุปใจความส าคญัจากสิ่งที่อา่น     
3 ฉนัอ่านบทความวชิาการ ไม่ก่ีรอบก็เขา้ใจแลว้     
4 ฉนัมั่นใจในความสามารถดา้นการอ่านของตนเอง     
5 ฉนัสามารถขอใหอ้าจารยช์่วยอธิบายเมื่อฉนัอ่านแลว้ไมเ่ขา้ใจ     
6 นอกเวลาเรียน ฉนัสามารถขอใหเ้พื่อนช่วยอธิบายในส่ิงที่ฉนั

อ่านแลว้ไม่เขา้ใจ 
    

7 ฉนัและเพื่อนช่วยกนัคน้ควา้และสรุปใจความส าคญัจากสิ่งที่
อ่าน 

    

8 เมื่ออ่านจบ ฉนัสามารถตัง้ค าถามในส่ิงที่สงสยักบัอาจารยไ์ด ้     
9 ฉนัมกัจะปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนคยุในขณะท่ีฉนัก าลงัอ่านหนงัสือ

เรียน 
    

10 แมว้า่ฉนัจะเบื่อแต่ฉนัก็พยายามที่จะอ่านบทความวชิาการให้
จบ   

    

11 ฉนัสามารถบอกใหเ้พื่อนหยดุคยุ ขณะท่ีฉนัคน้ควา้หาขอ้มลู
จากเรื่องที่อา่น 

    

12 เมื่อตอ้งท าความเขา้ใจกบัการอา่นบทความยาก ๆ แมท้อ้แทแ้ต่
ฉนัก็ท าส าเรจ็ 
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ค าชี ้แจง ข้อความเหล่านี ้เก่ียวกับการให้คุณค่าในการอ่านของท่าน พิจารณาแต่ละ
ขอ้ความว่าตรงกบัตวัท่านในระดบัใด โดยท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกบัตวัท่าน โดย 

1 คือ ตรงนอ้ยที่สดุ 
2 คือ ตรงนอ้ย 
3 คือ ตรงมาก 
4 คือ ตรงมากท่ีสดุ 
 

ล าดับ ข้อความ 1 2 3 4 
1 การอ่านมีความส าคญัส าหรบัฉนั     
2 การเป็นคนท่ีอา่นหนงัสือเก่งเป็นส่ิงส าคญัส าหรบัฉนั     
3 ฉนัรูส้กึว่าการเป็นคนท่ีอา่นหนงัสือเป็นประจ ามคีวามส าคญั

มาก 
    

4 การเขา้ใจในส่ิงที่อ่านส าคญัส าหรบัฉนั     
5 ฉนัมีความสนใจในการอ่าน     
6 ฉนัชอบท่ีจะอ่าน     
7 ฉนัมีความเพลิดเพลินกบัการอ่าน     
8 เมื่อฉนัไดอ้่านหนงัสือ ฉนัรบัรูไ้ดถ้ึงความสขุใจในตนเอง     
9 ทกัษะการอ่านจะเป็นประโยชนส์ าหรบัฉนัในอนาคต     
10 แนวคิดที่ฉนัไดจ้ากการอา่นจะชว่ยฉนัไดใ้นอนาคต     
11 ทกัษะการอ่านจ าเป็นส าหรบัการท างาน     
12 ความสามารถในการอา่นจะท าใหฉ้นัมีโอกาสทางสงัคม

มากกวา่ผูอ้ื่น 
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ค าชี ้แจง ข้อความเหล่านี ้เก่ียวกับการที่ท่านมีส่วนร่วมในการอ่านหนังสือเรียน หรือ
เอกสารวิชาการต่าง ๆ ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา พิจารณาแต่ละขอ้ความว่าตรงกบัตวัท่านใน
ระดบัใด โดยท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกบัตวัท่าน โดย 

1 คือ ตรงนอ้ยที่สดุ 
2 คือ ตรงนอ้ย 
3 คือ ตรงมาก 
4 คือ ตรงมากท่ีสดุ 

 

ล าดับ ข้อความ 1 2 3 4 
1 ฉนัอ่านหนงัสือเรียนหรือเอกสารวิชาการอย่างเป็นกจิวตัร     
2 เมื่อฉนัอ่านหนงัสือเรียน หรือเอกสารวิชาการฉนัจะอ่านอยา่งถ่ี

ถว้น 
    

3 ฉนัจดัสรรเวลาส าหรบัการอา่นหนงัสือเรียนหรือเอกสารวชิาการ     
4 ฉนัอ่านหนงัสือเรียนหรือเอกสารวิชาการเองโดยไม่ตอ้งมีใคร

บงัคบั 
    

5 ฉนัสามารถจดจ่อกบัการอา่นหนงัสือเรียนหรือเอกสารวชิาการ
ได ้

    

6 ฉนัรูส้กึดีเมื่ออาจารยใ์หค้  าแนะน าเก่ียวกบัการอา่นหนงัสือเรยีน     
7 ฉนัรูส้กึดีที่ไดค้น้ควา้หาความรูท้างวิชาการจากการอา่นรว่มกบั

เพื่อน ๆ 
    

8 ฉนัพอใจที่ไดพ้ดูคยุหรือแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัหนงัสือเรยีน
ที่ฉนัอ่านกบัเพื่อน ๆ 

    

9 ฉนัรูส้กึดีที่ไดใ้หค้  าแนะน าเพื่อนในระหว่างที่อา่นหนงัสือเรยีน
รว่มกนั 

    

10 ฉนัรูส้กึดีที่เพื่อนใหค้  าแนะน าในระหว่างที่อ่านหนงัสือเรียน
รว่มกนั 

    

11 เวลาอา่นเนือ้หาในบทเรยีนฉนัมกัคิดตาม     
12 ฉนัมีเป้าหมายในการอ่าน     
13 ฉนัพรอ้มที่จะอ่านอีกครัง้ เมื่อฉนัอ่านรอบแรกแลว้ไมเ่ขา้ใจ     
14 ฉนัพยายามท าความเขา้ใจในส่ิงที่อ่าน แมจ้ะตอ้งใชว้ิธีการใด ๆ 

ก็ตาม 
    

15 ฉนัจดบนัทึกในขณะที่อ่านเพื่อชว่ยใหเ้ขา้ใจสิง่ที่ฉนัอ่าน     
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ภาคผนวก ง 
เอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
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ภาคผนวก จ 
บทความทีไ่ด้รับการตีพมิพใ์นวารสาร 
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ประวัติผู้เขียน 
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วัน เดือน ปี เกิด 10 ธันวาคม 2530 
สถานทีเ่กิด ประเทศบาหเ์รน 
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