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ช่ือเร่ือง การพฒันาตวับง่ชีแ้ละการพฒันาโปรแกรมเพ่ือสง่เสริม
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาปริญญา
ตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลเป็นตวั
แปรสง่ผา่น  
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ปริญญา ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
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การวิจัยเร่ืองการพัฒนาตวับ่งชีแ้ละการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ

ความยึดมัน่ผกูพันในวิชาการของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศ
ส่วนบคุคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน แบ่งเป็น 2 การศึกษา ดงันี ้การศึกษาท่ี 1 มีจดุมุ่งหมายเพ่ือพฒันา
ตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
840 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัด  ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและเชิง
ยืนยัน ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี  
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 8 ตวับ่งชี  ้ได้แก่ 1) ความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา ประกอบด้วย
ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน การพฒันาตนเองด้านการเรียน และการควบคมุตวัเองด้านการเรียน 
2) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านอารมณ์ ประกอบได้ความรู้สึกท่ีมีตอ่สถาบนั ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน 
และความรู้สกึท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง และ 3) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย การเสนอ
ความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง  และการจดัการเก่ียวกบัการเรียน พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (Chi-Square = 16.20, df = 16, p = 
.439, GFI = .99, AGFI = .97, RMSEA = .005) 

การศึกษาท่ี 2 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาปริญญาตรี โดยอาศยัข้อมูลจากผลการวิจยัในการศึกษาท่ี 1 และ
แนวคิดการพฒันาโปรแกรมฯ และใช้แบบแผนการทดลองท่ีมีกลุ่มควบคมุและมีการทดสอบก่อน
และหลังทดลอง (Non-Randomized Control-Group Pretest Posttest Design) เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ด้วยกิจกรรมจ านวน 14 ครัง้ กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรีชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 93 คน และกลุ่มควบคมุ 96 
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คน 

ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) 
พบว่า 1) นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการสูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศเป็นตวั
แปรส่งผ่าน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (Chi-Square = 20.82, df = 15, p = .142, 
GFI = .972, AGFI = .933, SRMR = .034, RMSEA = .045)  แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริม
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาปริญญาตรีสามารถเพิ่มความยดึมัน่ผกูพนั
ในวิชาการได้ และพบว่าการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่านแบบ
สมบรูณ์ อธิบายได้วา่เม่ือนกัศกึษาได้รับโปรแกรม ฯ จะสง่ผลโดยตรงให้นกัศกึษามีระดบัเปา้หมาย
เพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลท่ีเพิ่มสงูขึน้ จากนัน้เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลจะส่งผล
ท าให้นกัศกึษามีระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีเพิ่มสงูขึน้ด้วยเชน่กนั  
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  
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The development of indicators and a program to enhance the academic 

engagement for undergraduate students as mediated by personal best goal composted 
of two studies. The first study aimed to develop indicators for the academic engagement 
of undergraduate students. The data obtained from the questionnaires which were 
completed by eight hundred and forty undergraduate student samples, were analyzed 
using exploratory and confirmatory factor analysis (EFA & CFA). The results revealed 
three factors, and eight indicators namely: 1) cognitive engagement (i.e. devotion to 
learning, self-development in learning and self-control in terms of learning; 2) emotional 
engagement (i.e. feelings toward an institution, feelings toward learning and feelings 
about agents involved in learning); and 3) behavioral engagement (i.e. suggestion of 
learning-related comments based on individual needs and learning management). The 
measurement of structural validity indicated the goodness of fit of the academic 
engagement model among undergraduate students (Chi-Square = 16.20, df = 16, p = 
.439, GFI = .99, AGFI = .97, RMSEA = .005). 

The second study aimed to develop a program to enhance academic 
engagement among undergraduate students using the results from the first study and 
the guidelines for program development. A non-randomized control-group pretest 
posttest design using fourteen session activities were conducted with the sample of one 
hundred and eighty-nine undergraduate freshmen at the University of the Thai Chamber 
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of Commerce. 

The analysis of structural equation modeling (SEM) showed that: 1) the 
experimental group had significantly higher levels of academic engagement scores at a 
level of .001, while personal best goal acted as a mediator. This indicated the goodness 
of fit of the model and the empirical data (Chi-Square = 20.82, df = 15, p = .142, GFI = 
.972, AGFI = .933, SRMR = .034, RMSEA = .045) and showed that the program was 
capable of increasing the academic engagement of students. The personal best goal 
also acted as a complete mediator. This means that there was a direct effect of the 
program that increased the personal best goal of the students, and the personal best 
goal would, in turn, raised the level of academic engagement. 
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ผู้ ช่วยเหลือด้านเอกสาร คุณอาภาพร อุษณรัศมี และคุณณัฐนรี คล้ายสาคร ผู้ ช่วยวิจัย ตลอดทัง้
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ความรู้ความสามารถตราบเทา่ทกุวนันี ้
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 การวิจยัเร่ืองการพฒันาตวับ่งชีแ้ละการพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความ
ยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนกัศึกษาปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บคุคลเป็นตวัแปรส่งผา่นแบง่เป็น 2 การศกึษา ดงันี ้การศกึษาท่ี 1 มีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาตวับง่ชี ้
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 840 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัด ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและเชิงยืนยัน 
ผลการวิจยัพบว่าคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาปริญญาตรี ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ 8 ตวับง่ชี ้ได้แก่ ความยึดมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ประกอบด้วยความมุ่งมัน่ทุ่มเทใน
การเรียน การพัฒนาตนเองด้านการเรียน และการควบคุมตวัเองด้านการเรียน 2) ความยึดมั่น
ผกูพนัด้านอารมณ์ ประกอบได้ความรู้สกึท่ีมีตอ่สถาบนั ความรู้สึกท่ีมีตอ่การเรียน และความรู้สึกท่ี
มีต่อผู้ เก่ียวข้อง และ 3) ความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย การเสนอความเห็น
เก่ียวกับการเรียนตามความต้องการของตนเอง และการจดัการเก่ียวกับการเรียน พบว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square = 16.20, df = 16, p = .439, GFI 
= .99, AGFI = .97, RMSEA = .005) 
 การศกึษาท่ี 2 มีจดุมุ่งหมายเพ่ือพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการของนักศกึษาปริญญาตรี โดยอาศยัข้อมูลจากผลการวิจยัในการศึกษาท่ี 1 และแนวคิด
การพฒันาโปรแกรมฯ และใช้แบบแผนการทดลองท่ีมีกลุ่มควบคมุและมีการทดสอบก่อนและหลงั
ท ด ล อ ง  (Non-Randomized Control-Group Pretest Posttest Design) เ พ่ื อ ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ด้วยกิจกรรมจ านวน 14 ครัง้ กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรีชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 93 คน และกลุ่มควบคมุ 96 
คน  
 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural equation modeling : SEM) 
พบว่า 1) นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการสูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศเป็นตวั
แปรส่งผ่าน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์  (Chi-Square = 20.82, df = 15, p = .142, 
GFI = .972, AGFI = .933, SRMR = .034, RMSEA = .045)  แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริม
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาปริญญาตรีสามารถเพิ่มความยดึมัน่ผกูพนั



 
 

 

ในวิชาการได้ และพบว่าการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่านแบบ
สมบรูณ์ อธิบายได้วา่เม่ือนกัศกึษาได้รับโปรแกรมฯ จะสง่ผลโดยตรงให้นกัศกึษามีระดบัเปา้หมาย
เพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลท่ีเพิ่มสงูขึน้ จากนัน้เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลจะส่งผล
ท าให้นกัศกึษามีระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีเพิ่มสงูขึน้ด้วยเชน่กนั   
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 The development of indicators and a program to enhance the academic 
engagement for undergraduate students as mediated by personal best goal composted of 
two studies. The first study aimed to develop indicators for the academic engagement of 
undergraduate students. The data obtained from the questionnaires which were completed 
by eight hundred and forty undergraduate student samples, were analyzed using 
exploratory and confirmatory factor analysis (EFA & CFA). The results revealed three factors, 
and eight indicators namely: 1) cognitive engagement (i.e. devotion to learning, self-
development in learning and self-control in terms of learning; 2) emotional engagement (i.e. 
feelings toward an institution, feelings toward learning and feelings about agents involved in 
learning); and 3) behavioral engagement (i.e. suggestion of learning-related comments 
based on individual needs and learning management). The measurement of structural 
validity indicated the goodness of fit of the academic engagement model among 
undergraduate students (Chi-Square = 16.20, df = 16, p = .439, GFI = .99, AGFI = .97, 
RMSEA = .005). 
 The second study aimed to develop a program to enhance academic engagement 
among undergraduate students using the results from the first study and the guidelines for 
program development. A non-randomized control-group pretest posttest design using 
fourteen session activities were conducted with the sample of one hundred and eighty-nine 
undergraduate freshmen at the University of the Thai Chamber of Commerce.  
 The analysis of structural equation modeling (SEM) showed that: 1) the 
experimental group had significantly higher levels of academic engagement scores at a 
level of .001, while personal best goal acted as a mediator. This indicated the goodness of 
fit of the model and the empirical data (Chi-Square = 20.82, df = 15, p = .142, GFI = .972, 
AGFI = .933, SRMR = .034, RMSEA = .045) and showed that the program was capable of 
increasing the academic engagement of students. The personal best goal also acted as a 



 
 

 

complete mediator. This means that there was a direct effect of the program that increased 
the personal best goal of the students, and the personal best goal would, in turn, raised the 
level of academic engagement.  
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความกรุณาอย่างสงู และความเอา
ใจใส่ในรายละเอียดอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกุล อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึง่ได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ตรวจทาน และแก้ไข
ข้อบกพร่องตา่ง ๆ จนเสร็จสมบรูณ์ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงู ณ โอกาสนี ้
 ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร. อสุา  สทุธิสาคร รองศาสตราจารย์ ดร. ดษุฎี 
โยเหลา ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล อาจารย์ ดร. นิยะดา จิตต์จรัส และ อาจารย์ ดร.นนัท์
ชตัสณัห์ สกุลพงศ์ท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีค่าของท่านมาให้ค าแนะน า และตรวจสอบข้อบกพร่อง 
พร้อมให้แนวทางอนัเป็นประโยชน์ให้การท าปริญญานิพนธ์นีส้มบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ผู้ รับหน้าท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ
วิจยั และตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดของปริญญานิพนธ์ ท่ีได้เสียสละเวลาในการให้ความรู้ ค าแนะน า 
ในการท าปริญญานิพนธ์นี ้
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วนันี ้ 
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 ขอขอบคณุ คณุพิมพ์นภัสสรา หงษ์จ้อย ผู้ช่วยเหลือด้านสถิติวิจยั และ คณุคณินธร ล้อ
ค า ผู้ช่วยเหลือด้านแอกสาร คณุอาภาพร อษุณรัศมี และคณุณฐันรี คล้ายสาคร ผู้ช่วยวิจยั ตลอด
ทัง้เพ่ือนนิสิตปริญญาเอกจิตวิทยาประยุกต์ทุกคนและเพ่ือนอาจารย์ทุกท่านท่ีมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยท่ีได้มีส่วนในการจุดประกายความคิดเพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญา 
และให้ความชว่ยเหลือในทกุ ๆ ด้านเสมอมา  
 ขอขอบคณุครอบครัวของผู้ วิจัยท่ีได้สนบัสนุนทัง้ก าลงัใจและก าลังทรัพย์ เพ่ือให้ผู้ วิจัย
สามารถเรียนและท าปริญญานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงอนัคณุประโยชน์ท่ีพึงได้จากปริญญานิพนธ์นี ้
ผู้วิจยัขอมอบให้เป็นเคร่ืองบชูาพระคณุบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้ มีสว่นช่วยส่งเสริมให้ผู้วิจยัมี
ความรู้ความสามารถตราบเทา่ทกุวนันี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 การจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาถือเป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์ชาติท่ีส าคญัด้านการผลิต
และพัฒนาคนให้มีศกัยภาพ สามารถยกระดบัความเข้มแข็งของสงัคมโดยรวมได้ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับนโยบายการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีให้ความส าคญักับ
การศึกษาว่าเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพัฒนาก าลงัคนให้มีคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา , 2556; กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) อย่างไรก็ตามจากสถิติการวัด ขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการศกึษาของสถาบนัระหวา่งประเทศเพ่ือพฒันาการจดัการ หรือ 
International Institute for Management Development (IMD) พบว่า ตวัชีว้ดัย่อยด้านการศึกษา 
ได้แก่  ประชากรท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความคิดเห็นต่อการตอบสนองขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัของไทยมีอนัดบัลดลง
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2558) และงานวิจยัก่อนหน้าพบว่า 
ผู้ เรียนในระดบัอดุมศกึษาของไทยมีพฤตกิรรมการเรียนท่ีสง่ผลลพัธ์ตอ่การเรียนรู้ในระดบัต ่า ได้แก่ 
การเอาใจใส่ตอ่การเรียน การจดัการเวลาในการเรียนอย่างเหมาะสม เป็นต้น (อรพิณ ศิริสมัพนัธ์, 
2550) นอกจากนี  ้การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาย่อมมีความแตกต่างจากการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ทัง้ในด้านกรอบแนวคิดท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ ความรู้พืน้ฐานและทกัษะการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคล และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้  (Ketonen, Haarala-
Muhonen, Hirsto, Hänninen, Wähälä, & Lonka, 2016) สิ่งเหล่านีอ้าจส่งผลต่อระดับความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการในภาพรวม แสดงให้เห็นว่าปัจจยัความแตกตา่งดงักล่าวสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจ
ในการเรียนรู้ของผู้ เรียนและส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เช่น การ
เข้าชัน้เรียน การติดตามบทเรียนและทบทวนบทเรียน การมีส่วนร่วมในชัน้เรียน เป็นต้น (สิทธิพงศ์ 
วฒันานนท์สกลุ, 2560) ซึ่งงานวิจยัก่อนหน้ารวมเรียกพฤติกรรมบง่ชีก้ระบวนการเรียนรู้เหล่านีว้่า
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ (Academic engagement) (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 
2004; Reeve & Tseng, 2011) 
 จากการทบทวนวรรณกรรม  พบว่า ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ  (Academic 
engagement) เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัตอ่การเรียนรู้เชิงวิชาการ เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้
ผู้ เรียนมีผลลพัธ์ทางการเรียนในทางท่ีดี ประสบความส าเร็จในการเรียน และลดพฤติกรรมเส่ียงท่ี
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เ กิ ด ขึ ้ น  
(Fredricks, 2015:31) โดยประกอบจากค าว่า ความยึดมั่นผูกพัน  (Engagement) เป็นการให้
ค ามัน่สญัญากบัตนเอง จนกลายเป็นความต้องการในการมีสว่นร่วม (Participation) การมีพลงัใน
ก า ร ก ร ะ ท า  
การเช่ือมโยงระหว่างบุคคลกับกิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้ด้านปัญญา อารมณ์ และพฤติกรรม  
(Fredricks et al., 2004) ส่วนค าว่า วิชาการ (Academic) หมายถึง กิจกรรมหรืองานท่ีเก่ียวกับ
การเรียนรู้ (Marks, 2000) เม่ือพิจารณาทัง้สองค าร่วมกันเป็น ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ 
(Academic engagement) แสดงให้เห็นถึง การมีส่วนร่วมของผู้ เรียนในวิชาการหรือกิจกรรมท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียน บุคคลมีการทุ่มเทและพยายามในการเรียนรู้ท าความเข้าใจการเรียนทัง้ใน
ด้าน ปัญญา ด้านอารมณ์  และด้านพฤติกรรม  (Newman, Wehlage, & Lamborn, 1992; 
Fredricks et al., 2004) ในการท าความเข้าใจตวัแปรความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ นกัวิจยัจ านวน
มากได้กลา่วถึง ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ซึง่เป็นทฤษฎีหนึ่งท่ี
อธิบายเก่ียวกับแรงจูงใจและสุขภาวะทางจิตของบุคคลท่ีมีสาเหตมุาจากความต้องการพืน้ฐาน
ทางจิตวิทยาของบุคคล (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000; Niemiec & Ryan, 2009) 
ตามแนวคิดโม เดลแรงจูงใจ  (Self-System Model of Motivational Development: SSMMD) 
เน่ืองจากทฤษฎีการก าหนดตนเอง ได้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อระดบัแรงจูงใจในการเรียน ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้สึกสนใจในการเรียนรู้ มีพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการเรียน ตลอดจนมีความคิดเก่ียวกับการเรียน โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นตัวบ่งชีข้อง
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ (Connell & Wellborn, 1991; Klem & Connell, 2004; Niemiec & 
Ryan, 2009) ส าหรับงานวิจยัก่อนหน้าในตา่งประเทศได้ศกึษาความส าคญัของความยดึมัน่ผกูพนั
ในวิชาการอยู่หลายประเด็น Christenson, Wylie, และ Reschly (2012:817) พบว่าผู้ เรียนท่ีมี
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการสงูจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรวมถึงเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ในระดบัท่ีสงูตามไปด้วย สอดคล้องกบั Fredricks และ
คณะ (2004) ท่ีพบว่าความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท าให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนดีขึน้ นอกจากนี ้
Skinner และ Pitzer (2012) ยังพบว่าผู้ เรียนท่ีมีความยึดมั่นผูกพันในการเรียนสามารถกลับสู่
สภาพปกตไิด้เม่ือเผชิญกบัความล้มเหลวหรือปัญหาในการเรียน แสดงให้เห็นวา่ความยดึมัน่ผกูพนั
ในการเรียนเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อการแก้ปัญหาในด้านการเรียนของผู้ เรียน หากสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวในแก่ผู้ เรียนได้ จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ (Fredricks, 2015) ทัง้นี ้กลุ่มนักศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น
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ตอนปลาย เป็นช่วงวยัท่ีเช่ือมต่อระหว่างวยัเด็กและวยัผู้ ใหญ่ มีพัฒนาการทางสติปัญญาพร้อม
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตวั (Piaget, 1963 as cited in Miller, 2002) มีความเป็นตวัของตวัเอง กล้า
คิดกล้าแสดงออก เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การท างานได้ต่อไป อีกทัง้ยงัมีลกัษณะมุ่งอนาคตหรือ
ความสามารถในการคาดการณ์ไกล เห็นความส าคญัของผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
และวางแผนเพ่ือปฏิบตั ิและควบคมุตนเองให้เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ เพ่ือไปสูเ่ปา้หมายท่ีต้องการ
ในอนาคตได้ดีกว่าช่วงวัยท่ีผ่านมา (พิทยา อึง้บุญชู, 2538 อ้างถึงใน วลัยกร สังฆบุตร, 2555; 
จุฑามาศ ช่ืนจิตร, 2550) จึงเป็นวยัท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณลักษณะความยึดมัน่ผูกพันใน
วิชาการให้เกิดขึน้ เพ่ือประโยชน์ตอ่คณุภาพการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน 
 ทัง้นี ้การพฒันาคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการให้แก่ผู้ เรียน ประเด็นเก่ียวกับ
ตวับ่งชีแ้ละองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการเป็นสิ่งท่ีควรพิจารณา เน่ืองจากเป็น
รายละเอียดท่ีท าให้ทราบถึงคณุสมบตัิท่ีเก่ียวข้องของตวัแปรดงักลา่ว อนัจะท าให้ทราบถึงแนวทาง
ในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันในวิชาการได้อย่างตรงจุด จากการศึกษาก่อนหน้า  พบว่า 
องค์ประกอบความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปัญญา ด้าน
อารมณ์ และด้านพฤติกรรม  โดย Fredricks, Blumenfeld, Friedel, และ Paris (2005) ได้ศึกษา
และพฒันาแบบวดัความยดึมัน่ผกูพนัในโรงเรียน (School Engagement Measure: SEM) ส าหรับ
ผู้ เรียนชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือความยึดมัน่ผกูพนั
ด้านปัญญา ด้านอารมณ์และด้านพฤติกรรม มีตวับ่งชีเ้ก่ียวกับการรับรู้เก่ียวกับความท้าทายใน
งาน การได้รับการสนบัสนนุจากครูและเพ่ือนร่วมชัน้ และความผกูพนัทางอารมณ์กบัสถาบนั เป็น
ต้น เช่นเดียวกับการศึกษาของ Yazzie-Mintz (2009) ท่ีพัฒนาแบบวดัความยึดมั่นผูกพันในการ
เรียน (High School Survey of Student Engagement : HSSSE) ส าหรับผู้ เรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ มีตวับง่ชีเ้ก่ียวกบัการรับรู้ของผู้ เรียนในการพยายามและ
ใช้กลยทุธ์ในการเรียนรู้ การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียน และความรู้สกึตอ่สถาบนั เป็นต้น 
 ในบางกรณีพบว่ามีผู้ศึกษาตวับ่งชีภ้ายใต้องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ เช่น การศึกษาของ Appleton, Christenson, Kim, และ Reschly 
(2006) ท่ีได้พัฒนาแบบวัด Student Engagement Instrument (SEI) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างชัน้
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามองค์ประกอบ 2 ด้านคือ 1) ความยึดมัน่ผูกพนัด้าน
จิตวิทยา/อารมณ์ (Psychological/emotional engagement) มีตัวบ่งชีคื้อความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรียนกบัผู้สอน การได้รับการสนบัสนนุจากเพ่ือนและครอบครัว และ 2) องค์ประกอบความยดึมัน่
ผูกพันด้านปัญญา (Cognitive engagement) มีตัวบ่งชี ้คือ การควบคุมด้านการเรียนเก่ียวกับ
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เวลาท่ีใช้ในภาระงานการเรียนรู้ การเข้าชัน้เรียน การท างานให้ส าเร็จ เช่นเดียวกับ แบบวัด
แรงจูงใจและความยึดมั่นผูกพัน  (Motivation and Engagement Scale: MES) ท่ีพัฒนาโดย 
Martin (2009) ได้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างชั น้ประถมศึกษาถึ งระดับป ริญญาตรี 
ประกอบด้วยองค์ประกอบความยึดมัน่ผกูพนัมิติด้านปัญญาและพฤติกรรม มีตวับ่งชีท่ี้สะท้อนถึง
ความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา ได้แก่ ความเช่ือในตนเอง คุณค่าของโรงเรียน ส่วนความยึดมั่น
ผกูพนัด้านพฤตกิรรม ได้แก่ ความสนใจในการเรียนรู้ ความวิริยะ การวางแผน การจดัการเก่ียวกบั
การเรียน นอกจากนี ้Skinner, Kindermann, และ Furrer (2009) ได้พัฒนาแบบวัดความยึดมั่น
ผูกพันและการเอาใจออกห่างในการเรียน (Engagement versus Disaffection with Learning : 
EvsD) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรมและความยึดมั่น
ผกูพนัด้านอารมณ์ ท่ีมีโครงสร้างลกัษณะ 2 มิติ คือ ด้านความยึดมัน่ผกูพนั (Engagement) และ
ด้านการเอาใจออกห่าง (Disaffection) อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของความ
ยึดมั่นผูกพันในวิชาการเพิ่มเติมจาก 3 องค์ประกอบดงัท่ีกล่าวมา ดงัเช่น การศึกษาของ Reeve 
และ Tseng (2011) ท าการศึกษาองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในกลุ่มผู้ เรียนชัน้
มัธยมศึกษา ได้เสนอองค์ประกอบใหม่คือความยึดมั่นผูกพันด้านการริเร่ิมในตนเอง  (Agentic 
engagement) มีตวับง่ชีเ้ก่ียวกบัผู้ เรียนแสดงความเห็นด้านการเรียนตามความต้องการของตนเอง 
แสดงถึงผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนลกัษณะแบบเชิงรุก (Active learning) ผู้ เรียนลงมือ
กระท าอยา่งสร้างสรรค์เพ่ือก่อให้เกิดความราบร่ืนในการเรียนการสอน  
 ส าหรับการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชีข้องความยึดมั่นผูกพันในวิชาการในไทย 
พบว่ามีเพียงการศึกษาเก่ียวกับตัวบ่งชีต้ามโครงสร้างองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการด้านปัญญา อารมณ์ และ พฤติกรรม ในกลุ่มผู้ เรียนชัน้ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
(ยุวดี พันธุ์สุจริต, 2554; บงกช วงศ์หล่อสายชล, 2555) เก่ียวกับการพัฒนาแบบวดัความยึดมั่น
ผกูพนักบัโรงเรียนซึ่งเป็นตวัแปรท่ีคล้ายกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ และมีความสอดคล้องกนั
เก่ียวกบัจ านวนองค์ประกอบท่ีศกึษา 3 องค์ประกอบดงัท่ีกลา่วมา  
 จากข้อมลูท่ีกลา่วมาข้างต้น พบวา่ความยดึมัน่ผกูพนัมีได้หลายองค์ประกอบตัง้แต ่2 – 4 
องค์ประกอบ ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้การอธิบายของทฤษฎีแรงจูงใจเดียวกัน โดยส่วนใหญ่นักวิจยันิยม
ศกึษาความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความยึดมัน่ผูกพันด้านปัญญา ความ
ยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม (Miller et al.,1996; Fredricks et 
al., 2011; Fredricks et al., 2015) อีกทั ง้ มี การศึกษาตั ง้แต่ ระดับประถมศึกษาถึ งระดับ
มหาวิทยาลยั เม่ือพิจารณาการศกึษาตวัแปรดงักล่าวในบริบทไทย การศกึษาองค์ประกอบความ
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ยึดมัน่ผูกพันในกลุ่มผู้ เรียนระดบัอุดมศึกษา และการศึกษาองค์ประกอบด้านการริเร่ิมในตนเอง
เป็นแนวคิดท่ีถกูกล่าวถึงไม่มากนกั แต่มีความส าคญัต่อผู้ เรียน เน่ืองจากความยึดมัน่ผูกพนัด้าน
ริเร่ิมในตนเองมีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างด้านแรงจงูใจของผู้ เรียนและเป็นตวัท านายผลสมัฤทธ์ิ
ท า ง ก า ร เ รี ย น ด้ ว ย  (Reeve &  
Tseng, 2011) จึงท าให้ผู้ วิจัยสนใจพฒันาตวับ่งชีแ้ละศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะความ
ยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความยึดมั่น
ผกูพนัด้านปัญญา ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรมและความยึด
มัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง โดยพฒันาเป็นตวับง่ชีท่ี้มีลกัษณะบง่บอกและสะท้อนถึงสภาพความ
ยดึมัน่ผกูพนัมีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะใช้ในการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพ่ือประเมินสิ่ง
ท่ี ต้ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้  
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551) อันจะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคณุลักษณะดงักล่าว 
โดยพิจารณาจากตวับ่งชีท่ี้ได้จดัท าขึน้เป็นพืน้ฐานพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึด
มัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศกึษา (Intervention) ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ได้ตอ่ไป  
 นอกจากนี ้งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการท่ีผ่านมาในไทย พบว่ามีการพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมความยึดมัน่ผกูพนัด้านการเรียน
ในกลุ่มผู้ เรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ดงัเชน่ การศกึษาของ นพมาศ ว่องวิทยสกลุ 
(2557) ท่ีพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนวิชาภาษาไทยในกลุ่ม
ตวัอย่างประถมศกึษา โดยประยกุต์แนวคิดการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน แนวคิดการสอนและการ
เรียนรู้โดยความยึดมั่นผูกพันเป็นฐานและทฤษฎีแรงจูงใจ มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม  ฯ ผล
การศึกษาพบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบใช้โปรแกรม ฯ มีความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนสูง
กว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรม ฯ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ บงกช วงษ์หล่อสายชล (2555) ได้
ศกึษาเก่ียวกบัการสร้างกลยทุธ์การสร้างความยึดมัน่ผกูพนักบัโรงเรียนในนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
และมธัยมศกึษา โดยพฒันากลยทุธ์เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนและทดลองใช้กลยทุธ์โดยใช้
เอกสารความรู้เป็นตวัแปรจดักระท าตามแนวทางสง่เสริมกิจกรรม ได้แก่ การสนบัสนนุและดแูลเอา
ใจใส่การเรียนของนักเรียน การสร้างความมั่นใจของนักเรียนในการมีส่วนร่วม การแสดงความ
คาดหวังในการเรียนของนักเรียน การจัดการเรียนรู้ตามความแตกต่างของนักเรียน เป็นต้น 
ผลการวิจยัพบว่าในระดบัประถมศึกษา กลยุทธ์ท่ีท าให้นกัเรียนมีความยึดมั่นผูกพันสูงขึน้อย่าง
ชดัเจนคือกลยุทธ์สนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกโดยการจัดกิจกรรมการมอบหมายงานตาม
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ความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน และระดบัมธัยมศึกษาพบว่ากลยทุธ์กระตุ้นส่งเสริมโดย
จดักิจกรรมกลุ่มเป็นกลยทุธ์ท่ีท าให้นกัเรียนมีความยึดมัน่ผกูพนัสงูขึน้ นอกจากนี  ้ศศิธร รณะบตุร 
(2558) ได้พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขา
การศึกษาปฐมวยั ผ่านการสร้างรูปแบบฝึกอบรม โดยใช้แนวคิดและหลกัการท่ีเก่ียวกับการสร้าง
รูปแบบการฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมแบบ 4 A ท่ีมีขัน้ตอนได้แก่ ขัน้การสร้างบรรยากาศ 
(Atmosphere) ขัน้การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Active Learning) ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) และ 
ขัน้การน าไปประยุกต์ใช้ (Application) ขัน้ตอนดงักล่าวพฒันาบนพืน้ฐานของทฤษฎีพฒันาการ
ทางสติปัญญา ทฤษฎีการค้นพบด้วยตนเอง และทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสงัคม ผลการศึกษาพบว่า
นกัศึกษามีคะแนนความมุ่งมัน่ในการเรียนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนทดลองและสูงกว่าคะแนน
นกัศกึษากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนีมี้งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรม
ตามทฤษฎีแรงจงูใจของตา่งประเทศ ดงัเชน่การศกึษา Cheon Reeve และ Moon (2012) ท่ีศกึษา
เก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมครูผู้ สอนบริบทพลศึกษา (PE) เพ่ือให้มีลักษณะการ
สนบัสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาในด้านการมีอิสระ (ASIP) ท าการวิจยัเชิงทดลองกับ
ตวัอย่างผู้ เรียนจ านวน 1,158 คน ระดบัชัน้มธัยมศกึษา เพ่ือให้รายงานตนเองเก่ียวกบัตวัแปรตาม
ทางจิตวิทยา ได้แก่ ความพึงพอใจในความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา แรงจูงใจท่ีเป็นอิสระ 
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ฯลฯ โดยเก็บข้อมูลเป็นระยะ ตัง้แตเ่ร่ิมภาคการศกึษา ระหว่างภาค
และปลายภาคการศึกษา ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผู้ เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มทดลองหรือกลุ่มท่ี
ผู้สอนมีลกัษณะสนบัสนุนด้านความมีอิสระมีพฒันาการในระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ในตวัแปรตามได้แก่ ความพึงพอใจในความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา แรงจูงใจท่ีเป็นอิสระ 
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรม ท่ีผ่านมามุ่งเน้นกรอบทฤษฎี
พฒันาการทางสตปัิญญาและการเรียนรู้เชิงสงัคม แต่ยงัไมค่รอบคลมุประเด็นการสร้างแรงจงูใจใน
การเรียนเพ่ือก่อให้เกิดคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการโดยค านงึถึงการตอบสนองความ
พึงพอใจในความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาผ่านการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนใน
กลุ่มผู้ เรียนระดบัปริญญาตรี เน่ืองจากหากผู้สอนสามารถสร้างแรงจงูใจให้ผู้ เรียนได้ในขณะเรียน
จะท าให้มีพฤติกรรมของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการอยู่ในระดบัสูง  (Niemeic & Ryan, 2009; 
Reeve & Halusic, 2009) ดังนัน้เพ่ือให้ประเด็นการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึน้ ท าให้ผู้ วิจัยสนใจพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีค านึงถึงการความพึงพอใจในความต้องการพืน้ฐานทาง
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จิตวิทยาเป็นส าคญัผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน ตามแนวคิดโมเดลแรงจูงใจ 
(Self-System Model of Motivational Development: SSMMD) (Connell & Wellborn, 1991) 
ภายใต้ทฤษ ฎีการก าหนดตน เอง  (Self-Determination Theory: SDT) ท่ี อ ธิบายถึ งปั จจัย
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมมีส่วนสนับสนุนให้
บุคคลเกิดความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ความต้องการมีความสามารถ 
(Need for competence) ความต้องการมีอิสระ (Need for autonomy) และ ความต้องการมี
ความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน (Need for relatedness) ซึ่งความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคล
ทัง้สามนีมี้ความส าคญัและเป็นสิ่งจ าเป็นต่อบุคคล (Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991) 
และการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนท่ีมีความส าคญัต่อผู้ เรียน โดยท าหน้าท่ีเป็นสภาพแวดล้อมท่ี
สนับสนุนความต้องการด้านความสามารถ ความมีอิสระ และความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ผ่านการ
สนับสนุนความเป็นอิสระ  (Autonomy support) ในการสนับสนุนความ ต้องการเป็นอิสระ 
(Autonomy) การจัดการโครงสร้าง (Structure) ท่ีช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้ เรียนด้าน
ความสามารถ  (Competence) และการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  (Involvement) 
(Connell & Wellborn, 1991; Haakma, Janssen, & Minnaert, 2016) โดยในระหว่างการเรียน
การสอน ผู้ สอนท่ีสนับสนุนความมีอิสระสามารถสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการได้  (Reeve, Jang, Carrell, Jeon, & Barch, 2004; Reeve & Jang, 2006) และการ
จดัการด้านโครงสร้างผู้สอนกับการสนบัสนุนความเป็นอิสระมีความสมัพนัธ์กันและเก่ียวข้องกับ
ความยึดมัน่ผกูพนัในชัน้เรียน (Classroom engagement) (Jang, Reeve, & Deci, 2010) รวมถึง
การสนบัสนนุและเอาใจใสจ่ากครูและเพ่ือนร่วมชัน้เรียนสามารถส่งผลตอ่การเพิ่มขึน้ของความยึด
มั่นผูกพันในการเรียนและความพยายามในวิชาการได้เช่นกัน  (Wentzel & Watkins, 2002; 
Sparks, Dimmock, Lonsdale, & Jackson, 2016)  
 นอกจากนี ้งานวิจยัก่อนหน้าแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาการและเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล  (Personal best goal) ซึ่งเป็น
เป้าหมายท่ี มีความส าคัญต่อผู้ เรียนและเป็น เป้าหมายภายในท่ี เก่ียวกับความท้าทาย 
ลกัษณะเฉพาะเก่ียวกับการแข่งขนัท่ีมีเป้าหมายของตนเอง เก่ียวกบัระดบัของการแสดงออกของ
บคุคล กลวิธีตา่ง ๆ ท่ีผู้ เรียนพยายามกระท าและมีผลตอ่ความคงทนในการเรียน ความก้าวหน้าใน
ความส าเร็จของการเรียนท่ีพัฒนาขึน้โดยผู้ เรียนท าเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงให้ดีกว่าท่ีผ่านมา 
(Martin, 2006, 2011; Martin & Liem, 2010; Yu & Martin, 2014 as cited in Martin & Elliott, 
2015; Martin, 2015; Colli, Martin, Papworth, & Ginns, 2016) ซึ่ ง เป็ น เป้ าหม าย ท่ี มี ความ
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เก่ียวข้องกับปัจจยัส าคญัทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วมในการเรียนของบุคคลและ
ความสุขในการเรียน (Martin, 2006: 806) นอกจากนี ้ยงัมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการ (Yu & Martin, 2014; Martin & Elliott, 2015) และมีความสัมพันธ์กับการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกบัเพ่ือนและครูผู้สอนกับความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการอีกด้วย (Colli et 
al., 2016) แสดงให้เห็นว่า เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล เป็นเป้าหมายท่ีเป็นปัจจัย
ส าคญัทางการศึกษาและมีความสมัพนัธ์กบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ท าให้ผู้วิจยัคาดหมาย
ว่าเป้าหมายความเป็นเลิศส่วนบุคคลจะสามารถช่วยอธิบายกลไกของการเปล่ียนแปลงความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการในกลุ่มนกัศกึษาท่ีได้รับโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการ เม่ือพิจารณาให้เปา้หมายความเป็นเลิศสว่นบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผ่าน  
 ดงันัน้ การวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและตวับ่งชีข้องคณุลกัษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริม
คณุลกัษณะดงักล่าว รวมทัง้การตรวจสอบอิทธิพลของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ท่ีมีต่อคณุลกัษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน โดยได้การด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 การศึกษา ได้แก่ การศึกษาท่ี 1 การพัฒนาตวับ่งชี ้
และตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี และการศึกษาท่ี 2 การพฒันาและศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็น
เลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน ซึ่งผลท่ีได้จากการวิจัยนีจ้ะท าให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน าไปใช้
พฒันาความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา ได้แก่ ตวับง่ชีท่ี้สะท้อนถึงคณุลกัษณะความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาและได้แนวทางในการส่งเสริมความยึดมัน่ผกูพนัในการวิชาการ
อนัเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียนในระดบัปริญญาตรีให้ประสบความส าเร็จ นอกจากนีย้งั
เป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ี เก่ียวข้องในการน าโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต 
พร้อมทัง้เป็นการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยเก่ียวกับตวัแปรความยึดมั่นผูกพันในวิชาการให้
ก้าวหน้าตอ่ไป 
 
ค าถามการวิจัย  
 การศึกษาที่ 1 
  1) คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วยองค์ประกอบและตวับง่ชีอ้ะไรบ้าง 
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  2) โมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีพฒันาขึน้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์หรือไม่ 
 การศึกษาที่ 2  
  1) โปรแกรมส่งเสริมคุณลกัษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมีลกัษณะอยา่งไร 
  2) ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีเป็นอยา่งไร  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การศึกษาที่ 1 
  1) เพ่ือพฒันาตวับ่งชีค้ณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 
  2) เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 การศึกษาที่ 2  
  1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  3) เพ่ือศกึษาอิทธิพลของโปรแกรม ฯท่ีมีตอ่คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายความเป็นเลิศสว่นบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
 การศึกษานีเ้ป็นการพัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการและการตรวจสอบผลของโปรแกรมโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล
เป็นตวัแปรส่งผ่าน ผลท่ีได้จากการศึกษาจึงมีประโยชน์ทัง้ในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบตัิการ โดย
ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้แก่ ได้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในบริบทของสังคมไทย ทัง้ด้านองค์ประกอบและตัวบ่งชีท่ี้
เก่ียวข้อง ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของตวัแปรดงักล่าว ซึ่งสามารถต่อยอดและเป็นแนวทางใน
การศึกษาได้ในอนาคต และได้ข้อค้นพบเก่ียวกบักลไกของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึด
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มัน่ผูกพันในวิชาการ กล่าวคือ โปรแกรมดงักล่าวนอกจากช่วยส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการให้เพิ่มมากขึน้แล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนาการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศ
สว่นบคุคลได้ในทางอ้อม ซึ่งผลการค้นพบนีท้ าให้เข้าใจกลไกความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองอยา่ง
ลกึซึง้มากขึน้ 
 ส าหรับประโยชน์เชิงปฏิบตัิการ ได้แก่ ประการแรก ได้เคร่ืองมือวดัความยึดมัน่ผกูพนั ใน
วิชาการเพ่ือใช้กบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีคณุภาพทัง้ด้านความเท่ียงและความตรง สามารถ
น าไปใช้ได้ และประการท่ีสอง คือ ได้โปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ผู้
ท่ีสนใจ อาทิ อาจารย์ผู้ สอนสามารถน าโปรแกรมนีไ้ปใช้พัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวได้ โดย
สามารถน าไปบูรณาการกับหลากหลายสาขาวิชาได้ เน่ืองจากโปรแกรมนีพ้ัฒนาขึน้ตามโมเดล
แรงจงูใจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทางจิตวิทยาของบุคคล ท าให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่น
และน าไปประยกุต์ให้เข้ากบับริบทเนือ้หาวิชาอ่ืน ๆ ได้ นอกจากนี ้โปรแกรมดงักลา่วยงัช่วยพฒันา
คณุลกัษณะการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลได้ในทางอ้อม ซึ่งเป็นตวัแปรท่ีมีส่วน
ชว่ยให้นกัศกึษาประสบความส าเร็จในการเรียนมากขึน้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยันีแ้บง่เป็น 2 การศกึษา ดงันี ้
  การศึกษาที่  1 เป็นการพัฒนาตวับ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี อายุ
ระหวา่ง 18 ถึง 21 ปี  

  



 11 
 

 

  2) ขอบเขตด้านตัวแปร 
   2.1) ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย  ได้แก่ คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา ความยึดมั่นผูกพันด้าน
อารมณ์ ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม และ ความยดึมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง 
   2.2) ตัวแปรที่ศึกษาในโมเดลสมมติฐานการวิจัยครัง้นี ้อิงทฤษฎีก าหนด
ตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) เพ่ือพัฒนาตวับ่งชีคุ้ณลกัษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ และเป็นแนวทางน าไปพฒันาเป็นโปรแกรมสง่เสริมความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการตอ่ไป  
  3) ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวิจัย ใช้ระยะเวลา 1 ภาคการศกึษา ได้แก่ ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559  
  การศึกษาที่  2 เป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ในรูปแบบ
การทดลองท่ีมีกลุ่มควบคุมและมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  (Non-Randomized 
Control-Group Pre-test Posttest Design) เพ่ือพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริม
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  1) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อายรุะหวา่ง 18 ถึง 21 ปี  
  2) ขอบเขตด้านตัวแปร  
   2.1) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
    2.1.1) ตัวแปรจัดกระท า คือ โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการ 
    2.1.2) ตัวแปรตาม  คือ  คุณ ลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความยึดมัน่ผูกพันด้านปัญญา ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ และ
ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม  
    2.1.3) ตัวแปรส่งผ่าน คือ การวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแข่งขันกับตนเอง ด้านการบรรลุผลเต็มศักยภาพ ด้านการ
พฒันาตนเอง และด้านการค านงึถึงผลลพัธ์  
  3) ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวิจัย ใช้ระยะเวลา 1 ภาคการศกึษา ได้แก่ ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1) ความยึดม่ันผูกพันในวิชาการ หมายถึง คุณลักษณะท่ีผู้ เรียนมีพลังในกิจกรรม
เก่ียวกบัการเรียน มีความยึดมัน่ผกูพนัในด้านพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สกึ และทางการรู้คดิ ไม่ว่า
จะเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียน การมีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน 
ตลอดจนการมีความคิด มีเป้าหมายให้คุณค่าในการเรียน และความยึดมั่นผูกพันในวิชาการยัง
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถกลบัสู่สภาพปกติได้เม่ือเผชิญกับความล้มเหลวหรือปัญหาใน
การเรียน 
 2) ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา หมายถึง ความต้องการมีอิสระ (Need for 
autonomy) ความต้องการมีความสามารถ  (Need for competence) และความต้องการมี
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Need for relatedness) 
 3) เป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคล  หมายถึง การท่ีผู้ เรียนท าเป้าหมายท่ี
เฉพาะเจาะจงให้ดีกว่าท่ีผ่านมา เป็นเป้าหมายท่ีเก่ียวกับความท้าทาย ลกัษณะเฉพาะ เก่ียวกับ
การแข่งขนัท่ีมีเปา้หมายของตนเอง เก่ียวข้องกบัระดบัของการแสดงออกของบคุคล กลวิธีตา่ง ๆ ท่ี
ผู้ เรียนพยายามกระท าและมีผลตอ่ความคงทนในการเรียน และความก้าวหน้าในความส าเร็จของ
การเรียน  
 4) ตัวบ่งชี ้หมายถึง องค์ประกอบหรือตวัแปรท่ีสามารถสงัเกตได้ซึง่บง่บอกถึงสถานภาพ
หรือลกัษณะท่ีสะท้อนการด าเนินงานของสิ่งท่ีต้องการวดัหรือตรวจสอบในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่ง
ในการวิจยัครัง้นี ้คือตวับ่งชีแ้ต่ละตวัท่ีบ่งบอกถึงคณุลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
 5) ตัวแปรส่งผ่าน หมายถึง ตวัแปรการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลท่ีท า
หน้าท่ีสง่ผา่นอิทธิพลจากตวัแปรอิสระไปยงัตวัแปรตามหรือตวัแปรผลลพัธ์  
 6) นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้ ท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 – 
4 ในก ากบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2559-2560 และมีอายรุะหวา่ง 18 
ถึง 21 ปี  

 
นิยามเชิงปฏบิัตกิาร 
 1) คุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันในวิชาการ หมายถึง การรายงานของผู้ เรียน
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ และเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ ทัง้ด้าน
อารมณ์ ปัญญาและ พฤติกรรม ซึ่งผู้ วิจยัได้พฒันาตามแนวคิดของ Fredricks และคณะ (2004) 
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และ Reeve และ Tseng (2011) มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ระดบั 5 คือ 
ระดบัพฤตกิรรมตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัศกึษามากท่ีสดุ จนถึงระดบั 1 คือ ระดบัพฤติกรรมตรงกบั
ข้อเท็จจริงของนกัศกึษาน้อยท่ีสดุ หากผู้ เรียนมีคะแนนยิ่งสงูแสดงวา่บคุคลมีคณุลกัษณะความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการมาก นัน่คือมีสว่นร่วมในวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ และเห็นความส าคญัของ
การเรียนรู้ ทัง้ด้านอารมณ์ ปัญญาและ พฤติกรรมในระดบัมาก หากบุคคลมีคะแนนต ่าแสดงว่ามี
ส่วนร่วมในวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ และเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ ทัง้ด้านอารมณ์ 
ปัญญาและ พฤติกรรมน้อย โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความยึดมัน่ผูกพันด้านปัญญา ความยึด
มัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
  1) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านปัญญา หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความคิดเก่ียวกบัการเรียน
ของตนเอง ได้แก่ การพัฒนาตนเองด้านการเรียนด้วยกลยุทธ์ทางปัญญา การก ากับตนเองทาง
ปัญญา มีการไตร่ตรอง ความมุ่งมัน่ และทุ่มเทในการวางแผนการเรียน นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกับ
การท่ีผู้ เรียนรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน มีการประเมินตนเอง และสามารถควบคมุ
ตนเองได้ดี 
  2) ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์  หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งท่ี
เก่ียวข้องกับการเรียน เช่น การได้รับการสนับสนุนจากผู้ เก่ียวข้อง นอกจากนีย้ังเก่ียวข้องกับ
ความรู้สกึของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ ผู้สอน เพ่ือนร่วมชัน้ สถานศกึษา 
  3) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านพฤติกรรม หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน มี
พฤตกิรรมการเรียนท่ีส่ือถึงความพยายาม ความตัง้ใจเรียน และการจดัการเก่ียวกบัการเรียน 
 2) การวางเป้าหมายเพื่ อความเป็นเลิศส่วนบุคคล  หมายถึง การท่ีผู้ เรียนท า
เป้าหมายเฉพาะเจาะจงให้ดีกว่าท่ีผ่านมา โดยมีการแข่งขันกับตนเอง ตามแนวคิดของ Martin 
(2006) มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตัง้แต่ระดบั 5 คือ ระดบัพฤติกรรมตรงกับ
ข้อเท็จจริงของนักศึกษามากท่ีสุด จนถึงระดับ 1 คือ ระดับพฤติกรรมตรงกับข้อเท็จจริงของ
นกัศึกษาน้อยท่ีสุด หากผู้ เรียนมีคะแนนสูงแสดงว่าผู้ เรียนมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศ
สว่นบคุคลระดบัมาก หากผู้ เรียนมีคะแนนต ่าแสดงว่าผู้ เรียนมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศ
สว่นบคุคลระดบัน้อย ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
  1) ด้านการแขง่ขนักับตนเอง หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความพยายามในการเรียน และ
ท ากิจกรรมการเรียนให้ดีขึน้กวา่ท่ีผา่นมา 
  2) ด้านการบรรลผุลเตม็ศกัยภาพ หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความพยายามในการเรียน 
และท ากิจกรรมการเรียนของตนเองให้ดีท่ีสดุ  
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  3) ด้านการพฒันาตนเอง หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความต้องการพฒันาตนเองในด้าน
การเรียนให้ดีขึน้กวา่ท่ีผา่นมา 
  4) ด้านการค านึงถึงผลลพัธ์ หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความพยายามในการท ากิจกรรม
การเรียนเพ่ือให้ตนเองให้รับผลลพัธ์ดีกวา่ท่ีผา่นมา 
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 3) โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันในวิชาการ หมายถึง ชุด
กิจกรรมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึ น้  บนพื น้ฐานแนวคิดของโมเดลแรงจูงใจ  (Self-System Model of 
Motivational Development: SSMMD) ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง  (Self- Determination 
Theory: SDT) ด้วยการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา โดยใช้เทคนิควิธีการของ การสนบัสนนุความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ 1) การสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy support) 2) การจัดการ
โครงสร้างผู้ สอน (Structure) และ 3) การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  (Involvement) 
โปรแกรมใช้เวลาในการด าเนินการ 14 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที  
 



 
 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 งานวิจยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งชีแ้ละการพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความ
ยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศ
สว่นบคุคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี ทบทวนเอกสารงานวิจยัและ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และน ามาเรียบเรียงและแบง่การน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้
 1. ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 

  1.1 ความหมายของความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
  1.2 องค์ประกอบและตวับง่ชีข้องความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
  1.3 การวดัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
  1.4 การสงัเคราะห์องค์ประกอบและตวับง่ชีข้องความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
  1.5 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
  1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
 2. ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับเป้าหมายความเป็นเลิศส่วนบุคคล 
  2.1 โครงสร้างเก่ียวกบัเปา้หมายของบคุคล 
  2.2 เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
  2.3 เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลกบัแรงจงูใจในการเรียน 
  2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลกับความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการ 
 3. ตอนที่ 3 โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ  
  3.1 แนวคดิเก่ียวกบัโปรแกรม 

  3.2 แนวคดิเก่ียวกบัโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

  3.3 แนวคดิเก่ียวกบัทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์  
  3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุความต้องการทางจิตวิทยาพืน้ฐานกบั 
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
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 4. ตอนที่ 4 ตัวบ่งชี ้
  4.1 ความหมายของตวับง่ชี ้
  4.2 ประเภทของตวับง่ชี ้
  4.3 กระบวนการพฒันาตวับง่ชี ้
 5. ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดและสมมตฐิานในการวิจัย 
 
1. ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
 ความยึ ดมั่ น ผู กพั น ใน วิ ช าการ  (Academic engagement) เป็ น ปั จจัยหนึ่ ง ท่ี มี
ความส าคัญ เน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียนในทางท่ีดี  ประสบ
ความส าเร็จในการเรียน และลดพฤติกรรมเส่ียงท่ีเกิดขึน้ (Fredricks, 2015: 31) นอกจากนีย้งัเป็น
ตวัท านายความส าเร็จของผู้ เรียน ส่งผลตอ่พฤติกรรมการเข้าชัน้เรียน ก่อให้เกิดความคงทนในการ
เรียนและการฟืน้คืนได้ในการเรียนเม่ือผู้ เรียนประสบอปุสรรคในการเรียน (Skinner et al., 2008) 

1.1 ความหมายของความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
  จากการศึกษาเอกสารต่างประเทศ มีผู้ ให้ความหมายของความยึดมั่นผูกพันท่ี
เก่ียวกับการเรียนไว้อย่างหลากหลายและมีความคล้ายกัน ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ  
(Academic engagement, student engagement in academic work) ความยึดมั่นผูกพันใน
การเรียน (Engagement in schoolwork) ความยึดมั่นผูกพนัของผู้ เรียน (Student engagement) 
ความยึดมั่นผูกพันของผู้ เรียนกับ โรงเรียน  (Student engagement in/with school, school 
engagement) ซึ่ง Appleton และคณะ (2008: 371-372) รวบรวม สรุปความหมายหรือค าจ ากัด
ความของความยดึมัน่ผกูพนัท่ีเก่ียวกบัการเรียนไว้ในตาราง 1 ดงันี ้
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ตาราง 1 สรุปความหมายหรือค าจ ากดัความของความยึดมัน่ผกูพนัท่ีเก่ียวกบัการเรียน 
ชื่อตวัแปร งานวิจัยอ้างอิง ค าจ ากดัความ 

ความยดึมัน่ผกูพนั 
 (Engagement)  

Russell, Ainley, และ 
Frydenberg (2005) 

การมีพลังในการกระท า การเช่ือมโยงระหว่างบุคคลกับ
กิจกรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม ด้าน
อารมณ์ และด้านปัญญา  

Skinner และ 
Belmont (1993) 

พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งพร้อมกับ
อารมณ์ทางด้านบวก 

Skinner 
 Wellborn และ 
Connell (1990) 

การเร่ิมต้นของการกระท า ความเพียรพยายามในการเรียน 
และ มีภาวะทางอารมณ์ในระหวา่งกิจกรรมการเรียนรู้  

ความยดึมัน่ผกูพนัในการ
เรียน (Engagement in 
schoolwork) 

National Research 
Council/Institute of 
Medicine (2004) 

เก่ียวข้องกบัการรับรู้ความสามารถและการควบคมุ คณุค่า 
เป้าหมาย และความสมัพนัธ์กบัสงัคมที่เป็นตวักลางส่งผล
กบัพฤติกรรมและอารมณ์ของบคุคล 

ความยดึมัน่ผกูพนัใน
วิชาการ (Academic 
engagement) 

Libby (2004) การที่ผู้ เรียนถูกกระตุ้ นหรือท าให้เกิดแรงบัลดาลใจใน 
การเรียนรู้และประสบความส าเร็จในการเรียน 

ความยดึมัน่ผกูพนักบั
โรงเรียน (School 
engagement) 

Fredricks 
Blumenfeld และ 
Paris (2004)  

- ด้านอารมณ์  เก่ียวข้องกับอารมณ์ทางบวกและลบที่
ตอบสนองต่อผู้ สอน เพื่อนร่วมชัน้เรียน ทางวิชาการและ
สถานศกึษา 
- ด้านพฤติกรรม เก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน  
- ด้านปัญญา การลงแรงในทางปัญญา 

Furlong และคณะ 
(2003)  

ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ พฤติกรรม และปัญญา
ภายในตนเอง กลุม่เพื่อน ชัน้เรียน และบริบททางการเรียน  

Jimmerson, 
Campos และ Greif 
(2003)  

ความยึดมั่นผูกพัน ได้แก่ ด้านอารมณ์  (ความรู้สึกต่อ
โรงเรียน ผู้สอน และเพื่อน) ด้านพฤติกรรม (การกระท าที่ 
สงัเกตได้) และด้านปัญญา (การรับรู้และความเช่ือ) 
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ตาราง 1 (ตอ่)  
ชื่อตวัแปร งานวิจัยอ้างอิง ค าจ ากดัความ 

Student engagement  
 (ความยดึมัน่ผกูพนัของ
ผู้ เรียน) 

Chapman (2003)  ความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมประจ าของโรงเรียน 
ด้วยปัญญา พฤติกรรม และ อารมณ์ความรู้สึกที่บอกถึง
ค วาม ยึ ด มั่ น ขอ งผู้ เ รี ยนต่ อภาระงานการ เรีย น รู้ที่
เฉพาะเจาะจง  

Natriello (1984) การมีสว่นร่วมของผู้ เรียนในกิจกรรมที่เป็นสว่นหนึง่ของการ
เรียน 

Yazzie-Mintz (2007) ด้านปัญญา/วิชาการ (ความพยายามของผู้ เรียน การลงแรง 
และ กลยุทธ์ที่ใช้ในการเรียนรู้) ด้านสงัคม/พฤติกรรมและ 
การมีส่วนร่วม (สงัคม หลกัสูตรพิเศษ และกิจกรรมอื่น ๆ 
นอกจากที่โรงเรียน การมีปฏิสมัพันธ์กับเพื่อน) และด้าน
อารมณ์ (ความรู้สกึที่เช่ือมโยงกบัโรงเรียน ทัง้การแสดงออก 
บรรยากาศของโรงเรียน และความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น)  

ความยดึมัน่ผกูพนัของ
ผู้ เรียนในงานวชิาการ  
 (Student engagement  
in academic work) 

Marks (2000) กระบวนการทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกบั ความตัง้ใจ ความ
สนใจ การลงทุนลงแรง ความพยายามของผู้ เรียนในงานที่
เก่ียวกบัการเรียนรู้ 

Newman 
 Wehlage และ 
Lamborn (1992) 

การลงทุนลงแรงของผู้ เ รียนทางจิตวิทยา และความ
พยายามในการเรียนรู้ การท าความเข้าใจ หรือ ความ
ช านาญในความรู้ ทกัษะ ซึง่งานวิชาการเป็นสิง่สนบัสนนุให้
เกิด 

ความยดึมัน่ผกูพนัของ
ผู้ เรียนกบัโรงเรียน  
 (Student engagement  
in / with school 

Mosher และ  
Mac Gowan (1985) 

เจตคติน าไปสูพ่ฤติกรรมการมีสว่นร่วมในโปรแกรมการเรียน 

Klem และ  
Connell (2004) 

ความยึดมัน่ผกูพนัที่มีลกัษณะตอ่เนื่อง (พฤติกรรม อารมณ์ 
และ ปัญญา)  

Christenson และ 
Anderman (2002) 

ความยดึมัน่ผกูพนัด้านจิตวิทยา (ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั) 
พฤติกรรม (การมีส่วนร่วม) ปัญญา (การก ากับตนเองใน
การเรียนรู้) และ วิชาการ (เวลาในการเรียน) 

 
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า มีการให้ค านิยามในบทความวิจัย
ตา่ง ๆ เก่ียวกบัความหมายของ ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ หรือ academic engagement โดย
ส่วนใหญ่มีความหมายใกล้เคียงกับ school engagement, student engagement, classroom 
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engagement แ ล ะ  student’s academic engagement (Appleton et al., 2008: 371-372; 

Fedricks & McColskey, 2012: 762-763) ซึ่งความยึดมั่นผูกพันในวิชาการจะเน้นความยึดมั่น
ผกูพนัในกิจกรรมการเรียนรู้ (Skinner & Pitzer, 2012: 22) ผู้ เรียนถกูกระตุ้นหรือท าให้เกิดแรงบลั
ดาลใจในการเรียนรู้และประสบความส าเร็จในการเรียน  (Libby, 2004 as cited in Appleton et 
al., 2008: 371) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ สอนหรือเพ่ือนร่วมชัน้เรียน และภาระงาน
เก่ียวกับการเรียนตลอดจนกิจกรรมการเรียน การสะท้อนถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อม (Fredricks et al., 2004; Fredricks, 2015) และยงัหมายถึง การท่ีผู้ เรียนทุ่มเทตนเอง
ในทางจิตวิทยาและความพยายามในการเรียนรู้ ท าความเข้าใจหรือความช านาญตลอดจนทกัษะ
ท่ีเก่ียวกับการเรียน (Newman, 1992: 12) ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการเป็นโครงสร้างขัน้สูง
เก่ียวกับมิติท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน ประกอบไปด้วยมิติด้านพฤติกรรม อารมณ์ และ ปัญญา 
(Fredricks et al., 2004 : 60) ยกตัวอย่างเช่น  ผู้ เรียนแสดงความตัง้ใจเรียน ท าสิ่ ง ท่ี ได้ รับ
มอบหมายได้เสร็จตามก าหนด มาเรียนตรงเวลา มีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้สอนและเพ่ือนร่วมชัน้ การ
ถามค าถามเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึน้  อดทนต่องานหรือการเรียนท่ียาก ผู้ เรียนใช้
กระบวนการการก ากับตนเองหรือกลยุทธ์ทางปัญญาท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และผู้ เรียนมี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนตลอดจนเห็นคุณค่าในกิจกรรมการเรียน (Fredrick et al., 
2004 : 62-69; Finn & Zimmer, 2012 : 102-103)  
  สรุปความหมายรวมเก่ียวกับความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในวิชาการ หรือกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น มีความพยายามมุ่งมัน่ทุมเทในการ
เรียนมีพลงัในการกระท าประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม 
ผู้ เรียนมีความยดึมัน่ในการท าตามเปา้หมายการเรียนรู้ ผู้ เรียนท่ีมีความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการจะ
รู้สกึถึงความส าคญัของการเรียนรู้ และอทุิศตวัให้กบัการเรียนและอนาคตทางการเรียนรู้ของตนเอง 
นอกจากนีย้ังมีแรงผลกัดนัในการเรียนรู้ มีความต้องการในพลงั ความพยายามท่ีได้จากอิทธิพล
จากสภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลายท่ีเอือ้ให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน  

1.2 องค์ประกอบของคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
  ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการมีโครงสร้างหลายมิติ จากการทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวข้องพบว่าองค์ประกอบพืน้ฐานของความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 
1) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา 2) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านอารมณ์ และ 3) ความยึดมัน่ผูกพัน
ด้านพฤตกิรรม ดงันี ้(Fredricks et al., 2004: 65-70, 2005: 305) 
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  1) ความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา (Cognitive engagement) หมายถึง ผู้ เรียนมี
ความคิดเก่ียวกับการเรียนของตนเอง ได้แก่ การไตร่ตรองและใช้ความพยายามในการท าความ
เข้าใจในสิ่งท่ีซบัซ้อนและสิ่งท่ียากในด้านการเรียน การทุ่มเทในการเรียน (Corno & Mandinach, 
1983;  
Newman et al., 1992) และยงัเก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบลุ่มลึก กลวิธีในการเรียนเฉพาะบุคคล  
เช่น การคิดอย่างรอบคอบเป็นระบบ (Elaboration) หรือการใช้กลวิธีการก ากบัตนเองในการเรียนรู้
ทางปัญญา เช่น  การวางแผนในการเรียน  (Planning) (Reeve, 2012: 150) การติดตาม 
(Monitoring) การประเมินผล (Evaluating) (Zimmerman, 1990: 4) 
  2) ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์  (Emotional engagement) หมายถึง ผู้ เรียนมี
ความต้องการในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน ได้แก่ ผู้ สอน เพ่ือนร่วมชัน้ 
สถานศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านีมี้อิทธิพลต่อความพึงพอใจในเร่ืองการเรียน  (Finn, 1989; Connell, 
1990) นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกบัความรู้สกึของผู้ เรียนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ใน
ชัน้เรียน ด้วย เช่น ความสนใจ ความเบื่อ ความสุข ความเศร้าและความกังวล  (Connell & 
Wellborn, 1991) ความอยากรู้ ความกระตือรือร้นในการเรียน  (Reeve, 2012: 151) อีกทั ง้ 
Skinner และ Belmont (1993) ยังอธิบายถึงความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์นัน้เก่ียวข้องกับ
พฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ซึง่พร้อมกบัอารมณ์ทางด้านบวก  
  3) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม (Behavioral Engagement) หมายถึง ผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นทางสังคมหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน (Finn, 1989; 
Connell, 1990) และยงัเก่ียวข้องกับการเรียนรู้และงานทางการศึกษา ตลอดจนพฤติกรรมท่ีส่ือถึง
ความพยายาม การมีสมาธิในการเรียน การจัดการเก่ียวกับการเรียน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในชัน้เรียน (Birch & Ladd, 1997; Skinner & Belmont, 1993 as cited in Fredricks et 
al., 2004: 62) 
  นอกจากนี ้จากการศกึษางานวิจยัพบว่า มีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของ
ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการเพิ่มเติมจาก องค์ประกอบพืน้ฐาน 3 องค์ประกอบคือ ความยึดมั่น
ผูกพันด้านริเร่ิมในตนเอง  (Agentic Engagement) ตามการศึกษาของ Reeve และ  Tseng 
(2011) ท่ีได้ศกึษาและเสนอแนวคิดเก่ียวกับความยึดมัน่ผูกพนัด้านริเร่ิมในตนเองตามทฤษฎีการ
ก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ว่าเก่ียวข้องกบัการท่ีผู้ เรียนลงมือกระท าอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือก่อให้เกิดความราบร่ืนแก่การเรียนการสอนในลักษณะเป็นผู้กระท าพฤติกรรมเอง
มากกว่าการตอบสนองจากผู้สอน ได้แก่ การเสนอแนะข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับชัน้เรียนใน
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ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การส่ือสารให้ผู้ สอนทราบถึงความคิดและความต้องการของตนเอง
เก่ียวกับการเรียน การบอกหรือแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนให้ผู้สอนทราบ การถามค าถามท่ี
เป็นประโยชน์เพิ่มเติมต่อการเรียนการสอน การขอโอกาสในการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา สร้าง
ทางเลือกให้แก่ตนเองเพ่ือไปให้ถึงวตัถุประสงค์ท่ีตนเองตัง้ไว้ในด้านการเรียน เป็นต้น (Reeve & 
Tseng, 2011: 258; Reeve, 2013) ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของผู้ เรียนในลักษณะเป็นผู้ กระท า 
(Active learner) หรือเป็นผู้ เร่ิมต้นกระท ามากกว่าบทบาทการตอบสนองจากผู้สอน ซึ่งแตกต่าง
จากองค์ประกอบพืน้ฐานด้านปัญญา อารมณ์ และพฤตกิรรม ท่ีเน้นบทบาทผู้ เรียนในลกัษณะเป็น
ผู้ รับ (Passive) จากผู้สอนและตอบสนองออกมาเป็นเชิงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งการ
ยึดมั่นผูกพันด้านริเร่ิมในตนเองเป็นเส้นทางสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีผู้ เรียนเป็นผู้สร้างขึน้ 
เก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียน (Transactional) ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ
กระตือรือร้นและมีความริเร่ิมในตนเองจะลงมือกระท าก่อนท่ีกิจกรรมการเรียนรู้จะเร่ิมขึน้ ผู้ เรียนจะ
เจรจาตอ่รองเพ่ือให้ได้รับสิ่งแวดล้อมท่ีสนบัสนนุแรงจงูใจให้แก่ตนเองมากขึน้ สง่ผลให้กิจกรรมการ
เรียนรู้ในชัน้เรียนมีความท้าทาย ก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งริเร่ิมด้วยตวัผู้ เรียนเอง
ไว้ได้อยา่งดีท่ีสดุ 

1.3 การวัดคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
  จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกับความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ พบความแตกต่างใน
การวัดเชิงโครงสร้างของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ีมีการสร้างกรอบแนวคิดขึน้ใหม่ตลอด
ก า รศึ ก ษ า ท่ี ผ่ า น ม า  (Fredricks et al., 2004 ; Appleton, Christenson, & Furlong, 2008) 
ภายใต้บริบทของความยึดมัน่ผกูพนัของผู้ เรียน ความยึดมัน่ผกูพนักบัโรงเรียน ความยึดมัน่ผกูพนั
ในชัน้เรียนและความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ (Fredricks & McColskey, 2012: 764) ซึ่งมีความ
แตกตา่งกนัของจ านวนองค์ประกอบยอ่ยและความแตกตา่งของกรอบแนวคดิหรือมิตขิองความยึด
มัน่ผกูพนั เร่ิมจากนกัการศกึษาและนกัวิชาการบางท่านได้เสนอโมเดลเก่ียวกบัความยึดมัน่ผกูพนั
เป็น 2 มิติท่ีท าให้เข้าใจพืน้ฐานของความยึดมั่นผูกพัน 2 ด้าน ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้าน
พฤติกรรม (Behavior) และความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์  (Emotion/Affective) (Finn,1989; 
Newman et al., 1992; Marks, 2000; Appleton, 2008: 370; Skinner et al., 2009) แ ล ะ มี
การศึกษาโมเดลความยึดมั่นผูกพันท่ีประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้าน
พฤติกรรม (Behavior) ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์  (Emotion) และความยึดมั่นผูกพันด้าน
ปัญญา (Cognitive) ซึ่ง Fredricks และคณะ  (2004) อธิบายถึงความยึดมั่นผูกพันว่า เป็น
โครงสร้างขัน้สงูท่ีเก่ียวกบัมิตใินด้านพฤติกรรม อารมณ์ และปัญญาในการมีสว่นร่วมและเก่ียวข้อง
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กบัวิชาการหรือการเรียน และสงัคม ตลอดจนกิจกรรมการเรียนอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลทางบวกตอ่ผลลพัธ์
ท า ง ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ป้ อ ง กั น ก า ร ล า อ อ ก ก ล า ง คั น  (Connell & Wellborn, 1991;  
Finn, 1989) และองค์ประกอบด้านอารมณ์เก่ียวข้องกับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียน หรือ
รู้สึกว่าโรงเรียนมีความส าคญัตลอดจนการให้คณุค่าอีกด้วย (Finn,1989; Voelkl, 1997 as cited 
in Fredricks & McColskey, 2012) และพบว่ามีนักวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับความยึดมัน่ผูกพนัท่ี
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 มิติ ดังเช่น Appleton และคณะ  (2006) และ Reschly และ 
Christenson (2006) ท่ีศึกษาเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันในบริบทเก่ียวกับการเรียน และแบ่ง
องค์ประกอบเป็น 4 ด้านได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้านวิชาการ (Academic) ความยึดมั่นผูกพัน
ด้านพฤติกรรม (Behavioral) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา (Cognitive) และความยึดมัน่ผกูพนั
ด้านจิตวิทยา/อารมณ์ (Psychological) นอกจากนีมี้งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีแตกตา่งไปจากองค์ประกอบหลกัทัง้สามด้าน ดงัเชน่การศกึษาของ 
Reeve และ  Tseng (2011) ท่ี เสนอแนวคิดเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันด้านริเร่ิมในตนเอง 
(Agentic) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งเพิ่มเติมจากองค์ประกอบหลกัทัง้สามด้าน คือ ด้านพฤติกรรม 
อารมณ์ และปัญญา และมีการศึกษาเก่ียวกับการวดัความยึดมัน่ผกูพนัท่ีค านึงถึงความแตกต่าง
ของลักษณะของความยึดมั่นผูกพันท่ีเป็นแบบต่อเน่ืองกันหรือเป็นลักษณะตรงข้ามกัน  (ยึดมั่น
ผกูพนั / ไมย่ดึมัน่ผกูพนั,เอาใจออกหา่ง) (Skinner, Kindermann, Connell, &  Wellborn, 2009)  
  การศึกษาเก่ียวกับการวัดความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ีผ่านมามีหลายลักษณะ 
ได้แก่ แบบผู้ เรียนรายงานด้วยตนเอง (Self-report) การรายงานด้วยผู้สอน (Teacher report) และ
การสัง เกต  (Observation) (Fredricks, McCloskey, Meli, Mordica, Montrosse, & Mooney, 
2011) ต า ม ก า ร 
ศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยต้องการพัฒนาตวับ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีในบริบทการศึกษาการวดัความยึดมั่นผูกพันในวิชาการแบบผู้ เรียน
รายงานด้วยตนเอง (Self-report) และพบว่า Federicks และ McColskey (2012) ศึกษาและ
รวบรวมการวดัความยึดมัน่ผกูพนัของผู้ เรียนแบบผู้ เรียนรายงานด้วยตนเอง (Self-report) จ านวน 
11 เคร่ืองมือ ได้แก่ HSSSE, MES, SEM, ATM, EvsD, RAPS SSP, SEI, ISQ MSLQ, SEQ และ
สรุปได้ว่าความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการประกอบด้วย 3 มิติหลกัได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรม 
และด้านปัญญา ท่ีมีมิตกิารวดัท่ีแตกตา่งกนัไป แสดงดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงองค์ประกอบของเคร่ืองมือและมิติการวดัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

เคร่ืองมือวัด 
องค์ประกอบย่อย (Sub scale) 

และจ านวนข้อค าถาม 
ผู้พัฒนา 

มิติของความยดึมั่น
ผูกพันในวชิาการ 

พฤติกรรม อารมณ์ ปัญญา 

พหุมิติ 
(Multidimentional) 

     

High School Survey 
of Student 
Engagement 
(HSSSE) 

- Cognitive / Intellectual / 
Academic engagement (65) 
- Social/behavioral / 

Participatory engagement 
(17) 

- Emotional engagement (39) 

Center for Evaluation 
and Education 
Policy, Indiana 
University    

  

http://ceep.indiana.edu/hssse/nais/about.shtml
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ตาราง 2 (ตอ่)  

เคร่ืองมือวัด 
องค์ประกอบย่อย (Sub scale) 

และจ านวนข้อวดั 
ผู้พัฒนา 

มิติของความยดึมั่น
ผูกพันในวชิาการ 

พฤติกรรม อารมณ์ ปัญญา 

Motivation and 
Engagement Scale 
(MES) 

- Self-belief (4) 
- Learning focus (4) 
- Valuing school (4) 
- Persistence (4) 
- Planning (4) 
- Study management (4) 
- Disengagement (4) 
- Self-sabotage (4) 
- Failure avoidance (4) 
- Anxiety (4) 
- Uncertain control (4) 

Martin (2003) 
Lifelong Achievement 
Group 

   

School Engagement 
Measure (SEM)- 
Mac Arther  

- Behavioral engagement (5) 
- Emotional engagement (6) 
- Cognitive engagement (8) 

Fredricks และคณะ 
 (2005)    

สองมิติ (Bidimensional) 
Attitudes Toward 
Mathematic Survey 
(ATM) 
 

- Self-regulation (12) 
- Deep cognitive  

strategy use (9) 
- Shallow cognitive  

strategy use (5) 
- Persistence (9) 

Miller และคณะ (1996) 

   

Engagement vs. 
Disaffection with 
Learning (EvsD)  

- Behavioral engagement (5) 
- Behavioral disaffection (5) 
- Emotional engagement (5) 
- Emotional disaffection (7) 

Skinner และคณะ 
(2009) 

  

 

Research 
Assessment 
Package for 
Schools (RAPS) 

- Ongoing engagement (5) 
- Reaction to challenge (6)  

Wellborn และ  
Connell (1987) 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

เคร่ืองมือวัด 
องค์ประกอบย่อย (Sub scale) 

และจ านวนข้อวดั 
ผู้พัฒนา 

มิติของความยดึมั่น
ผูกพันในวชิาการ 

พฤติกรรม อารมณ์ ปัญญา 

School Success 
Profile (SSP) 

- School engagement (3) 
- Trouble avoidance (11) 

Bowen และคณะ 
(2001) 

  
 

Student Engagement 
Instrument (SEI) 

- Affective engagement: 
teacher-student 
relationships (9) 

- Affective engagement: peer 
support for learning (6) 

- Affective engagement: 
family support for learning 
(4) 

- Cognitive engagement: 
control and relevance of 
schoolwork (9) 

- Cognitive engagement: 
future aspiration and goals 
(5) 

Appleton และคณะ 
(2006) 

   

หน่ึงมติิ (Unidimensional) 
Identification with 
School Questionnaire 
(ISQ)  

- Belongingness (9) 
- Valuing of school (7)  

Voelkl (1996) 

   

Motivated and 
Engagement for 
Learning 
Questionnaire (MSLQ) 

- Self-regulation (9) 
- Cognitive strategy use (13)  

Pintrich และ  
DeGroot (1990) 

   

School Engagement 
Scale / Questionnaire 
(SEQ) 

- School engagement scale 
(4) 

Dornburch และ 
Steinberg (1990)    
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1.4 การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีข้องความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
  การศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวับง่ชีข้องลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการจากเอกสารงานวิจยัตา่ง ๆ พบว่า มีนกัวิชาการทัง้ไทยและตา่งประเทศได้ศึกษาวิธีการวดั
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการโดยแบ่งเป็นองค์ประกอบและตวับ่งชีไ้ว้อย่างหลากหลาย และมีช่ือ
เรียกท่ีต่างกันแต่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือมีความหมายทับซ้อนกัน ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงยึด
แนวทางตามองค์ประกอบหลกัของความยึดมั่นผูกพัน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
ปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรมและองค์ประกอบความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการด้านริเร่ิมใน
ตนเอง (Fredricks et al., 2004; Reeve & Tseng, 2011) รวมเป็น 4 องค์ประกอบ โดยน าเสนอ
ผลสงัเคราะห์องค์ประกอบและตวับง่ชีข้องความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 การสงัเคราะห์องค์ประกอบและตวับง่ชีข้องคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

องค์ประกอบของคุณลกัษณะ
ความยดึม่ันผูกพนัในวิชาการ 
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1.ด้านปัญญา     
   

 
 
 

 
   

 
 

การพัฒนาตนเองด้านการเรียน 
 

 
         

   
 

 
1.1 การใช้กลยทุธ์ทางปัญญา    

 
 

     
 

 
   4  

1.2 การก ากบัตนเองทางปัญญา 
 

 
       

 
 

   2  
1.3 การคิดไตร่ตรองเก่ียวกบัการเรียน 

 
  

        
   1  

1.4 การประเมินตนเอง 
 

 
         

   1  
1.5 การค านึงถึงเป้าหมายในอนาคต  

 
 

     
 

   
   1  

1.6 ก าหนดเป้าหมายของการเรียน 
 

 
         

   1  
1.7 การพฒันาตนเองเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายการเรียน 
              1  

1.8 การหลีกหนีจากความล้มเหลวใน
การเรียน  

              1  

1.9 การมีแรงจงูใจในการเรียน               1  
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ตาราง 3 (ตอ่)  

องค์ประกอบของคุณลกัษณะ
ความยดึม่ันผูกพนัในวิชาการ 
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การควบคุมตนเองด้านการเรียน                 
1.11 การควบคมุสิ่งที่ไมแ่น่นอน               1  
ความมุ่งม่ันด้านการเรียน 

 
 

         
   

 
 

1.12 ความมุง่มัน่ทุ่มเทในการเรียน 
 

  
        

   2  
1.13 ความมุง่มัน่ในการวางแผนการเรียน 

 
 

         
   1  

1.14 ความมุง่มัน่ในการจดัการกับปัญหา 
 

 
         

   1  
1.15 การค านึงถึงความสมัพนัธ์ 

กบัการเรียน  
 

     
 

   
   1  

2. ด้านอารมณ์          
  

   
 

 
ความรู้สึกที่มีต่อสถาบัน 

 
 

         
   

 
 

2.1 ความรู้สกึที่มีตอ่สถาบนั     
   

 
 
 

  
   7  

ความรู้สึกที่มีต่อการเรียน 
 

 
         

   
 

 
2.2 อารมณ์ความรู้สกึที่เก่ียวข้องกบั

กิจกรรมการเรียน  
 

  
  

     
   3  

2.3 การให้ความสนใจในการเรียนรู้  
 
 

         
   2  

2.4 ความวิตกกงัวลในการเรียน               1  
2.5 ความรู้สกึที่มีตอ่การท างานในสถาบนั               1  
2.6 การเห็นคณุคา่ของการเรียน               1  
ความรู้สึกที่มีต่อผู้เก่ียวข้อง                 
2.7 ความรู้สกึที่มีตอ่บคุคลอ่ืนในโรงเรียน               2  
2.8 ความรู้สกึที่มีตอ่ผู้สอน               1  
2.9 ความรู้สกึที่มีตอ่เพ่ือน               1  
2.10 ความรู้สกึที่เก่ียวความสมัพนัธ์

ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน 
              1  
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ตาราง 3 (ตอ่)  

องค์ประกอบของคุณลกัษณะ
ความยดึม่ันผูกพนัในวิชาการ 
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3. ด้านพฤติกรรม        
   

    
 

 
การจัดการเกี่ยวกับการเรียน 

 
 

         
   

 
 

3.1 ความพยายามในการเรียน       
     

   6  
3.2 ความตัง้ใจเรียน 

 
  

 
 

     
    5  

3.3 การคงอยูใ่นการเรียน  
 

 
 
  

      
   2  

3.4 การตอบสนองตอ่สิ่งที่เก่ียวกบัการ
เรียน  

 
   

  
    

   2  

3.5 ความรับผิดชอบตอ่การเรียน 
 

  
        

   2  
3.6 การก ากบัตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรม

การเรียน  
 

 
 

       
   1  

3.7 การปฏิบตัิตนในการเข้าชัน้เรียน 
 

 
        

    1  
3.8 การปฏิบตัิตนเก่ียวกบังานที่ได้รับ

มอบหมายจากการเรียน  
 

        
    1  

3.9 การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียน 
 

 
         

   1  
3.10 การปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ์ของ

สถาบนั  
  

        
   1  

3.11 การวางแผนเก่ียวกบัการเรียน 
 

 
         

   1  

4.ด้านการริเร่ิมในตนเอง  
 

         
   

 
 

การแสดงความคิดเหน็ด้านการ
เรียนตามความต้องการของตนเอง  

 
         

   
 

 

4.1 บอกความต้องการหรือสิ่งที่สนใจ
ให้ผู้สอนทราบ   

 
         

   1  

4.2 แสดงความคิดเห็นของตนเองในชัน้
เรียน  

 
         

   1  
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  จากตาราง 3 พบว่ามีผู้ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบและตวับ่งชีท่ี้ใช้วัดความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการท่ีมีความหลากหลายในบริบทท่ีแตกตา่งกนั ผู้วิจยัได้คดัเลือกองค์ประกอบและตวั
บง่ชีข้องความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการให้คลอบคลุมความหมายในบริบทท่ีต้องการศกึษาเพ่ือเป็น
แนวทางในการศกึษาวิจยัตอ่ไป 
  ดงันัน้จากประเด็นท่ีกล่าวมา ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์องค์ประกอบ และข้อวดัในประเด็น
ตา่ง ๆ และน ามาจดักลุ่มเป็นตวับง่ชีป้ระกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านปัญญา 
ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรมและ ด้านริเร่ิมในตนเอง (Fredricks et al., 2004; Reeve & Tseng, 
2011) ซึง่ผู้วิจยัได้จดัตวับง่ชีใ้ห้อยูใ่นกลุ่มท่ีเหมาะสมและตัง้ช่ือตวับง่ชีใ้หม่ เพ่ือให้ครอบคลมุในแต่
ละองค์ประกอบ ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 สรุปองค์ประกอบ นิยาม และตวับง่ชีข้องคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
องค์ประกอบของ 

ความยดึม่ันผูกพนัใน
วิชาการ 

นิยาม ตัวบ่งชี ้

1.ด้านปัญญา 
(Cognitive) 

 การที่ผู้ เรียนมีความคิดเก่ียวกับการเรียนของตนเอง ได้แก่ 
การพฒันาตนเองด้านการเรียนด้วยกลยทุธ์ทางปัญญา การ
ก ากับตนเองทางปัญญา มีการไตร่ตรอง ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท
และมุ่งมัน่ในการวางแผนการเรียน และยงัเก่ียวข้องกบัการที่
ผู้ เรียนค านึงถึงเป้าหมายการเรียนทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกบัการที่ผู้ เรียนรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านการเรียน มีการประเมินตนเอง และสามารถ
ควบคมุตนเองได้ดี 

1. ความมุง่มัน่ทมุเทใน
การเรียน 

2. การพฒันาตนเอง
ด้านการเรียน 

3. การควบคมุตนเอง
ด้านการเรียน 

 

2. ด้านอารมณ์ 
(Emotional)  

 การท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่ที่เก่ียวข้องกบัการเรียน เช่น 
การได้รับการสนบัสนนุจากผู้ เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัเก่ียวข้อง
กบัความรู้สกึของผู้ เรียนที่มตีอ่ ผู้สอน เพื่อนร่วมชัน้ 
สถานศกึษา  

1. ความรู้สกึที่มีตอ่
สถาบนั 

2. ความรู้สกึที่มีตอ่การ
เรียน 

3. ความรู้สกึที่มีตอ่
ผู้ เก่ียวข้อง 
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ตาราง 4 (ตอ่)  
องค์ประกอบของ 

ความยดึม่ันผูกพนัใน
วิชาการ 

นิยาม ตัวบ่งชี ้

3. ด้านพฤตกิรรม 
(Behavioral)  

 การท่ีผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียน มีพฤติกรรมการเรียนที่สือ่
ถึงความพยายาม ความตัง้ใจเรียน และการจดัการเก่ียวกบั
การเรียน 

การจดัการเก่ียวกบัการ
เรียน  

4.ด้านริเร่ิมในตนเอง 
(Agentic) 

 การท่ีผู้ เรียนลงมือกระท าด้วยตนเองเพื่อช่วยสง่เสริมการ
เรียนการสอน เช่น การแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตาม
ความต้องการของตนเอง 

การแสดงความเห็น
เก่ียวกบัการเรียนตาม
ความต้องการของ
ตนเอง 

 
  จากตาราง 4 สรุปได้ว่าองค์ประกอบของคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ 
สามารถแบง่ได้เป็น 4 องค์ประกอบ ท่ีกลา่วมาข้างต้น เพ่ือให้ได้ผลการวดัท่ีครอบคลมุคณุลกัษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ีเหมาะสม ผู้ วิจยัได้น าองค์ประกอบและตวับ่งชีข้องคุณลักษณะ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีได้ไปพฒันาเป็นกรอบแนวคิดเบือ้งต้นในการวิจยัตอ่ไป เพ่ือพฒันา
ตวับ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ีเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาไทยตามท่ี
ต้องการศกึษาวิจยั 

1.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
  มโนทัศน์เก่ียวกับแรงจูงใจเป็นสิ่ งส าคัญต่อการสอนและการเรียนรู้  (Maehr & 
Meyer, 1997 as cited in Appleton et al., 2008: 378) และเป็นสิ่งส าคญัต่อการท าความเข้าใจ
เก่ียวกับความยึดมั่นผูกพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยึดมั่นผูกพันในวิชาการซึ่งเก่ียวข้องกับ
คณุภาพของผู้ เรียนในการมีส่วนร่วมท่ีผู้ เรียนมีต่อบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้หรือกิจกรรมการ
เรียน ด้วยความมานะอุตสาหะในการเรียน ความกระตือรือร้น ความสนใจและการมีปฏิสมัพนัธ์
ด้วยอารมณ์เชิงบวกตอ่กิจกรรมการเรียน (Skinner et al., 2009b: 226) 
  ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีส าคัญสามารถน ามาอธิบายถึงบทบาทของสภาพแวดล้อมมี
อิทธิพลต่อการเกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ ได้แก่  ทฤษฎีการก าหนดตนเอง  (Self-
Determination Theory: SDT) ท่ีอธิบายว่า ปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญและมี
ส่วนกระตุ้ นและส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล (Deci & Ryan, 2008:182) ซึ่งส่งผลต่อความ
ต้องการพืน้ฐานของบคุคล และมีอิทธิพลตอ่แรงจงูใจของบคุคลทัง้ แรงจงูใจภายนอกและแรงจงูใจ
ภายใน (Ryan & Deci, 2000) 
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1.5.1 ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory) 
   ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) เป็นทฤษฎี ท่ี
อธิบายเก่ียวกับแรงจูงใจ อารมณ์ความรู้สึก  และ บุคลิกภาพของบุคคล (Vansteenkiste, 
Niemiec, & Soenens, 2010 : 105) ซึ่งพัฒนาขึน้มานานกว่าสามทศวรรษจากงานต้นแบบของ 
Edward Deci และ Richard Ryan (Deci & Ryan, 1985) ทฤษฎีนีศ้ึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจและ
บคุลิกภาพของมนษุย์ด้วยวิธีการศกึษาในเชิงประจกัษ์และยงัอธิบายถึงปัจจยัทางสภาพแวดล้อมมี
อิทธิพลตอ่แรงจงูใจของบคุคล การปฏิบตัิตอ่สงัคม สขุภาวะของบคุคลด้วย (Ryan & Deci, 2000: 
68-69)  
    ตามมุมมองของ The Organismic Dialectic เร่ิมจากการอธิบายถึงความเป็น
ธรรมชาติของบุคคลท่ีเป็นแบบดัง้เดิมตามธรรมชาติ โครงสร้างลกัษณะนิสยัท่ีส่งผลตอ่การพฒันา
ความรู้สึกต่อตนเอง (Sense of self) อย่างซบัซ้อนและรวมเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน และเก่ียวกับ
การท่ีบคุคลมีความโน้มเอียงในการสร้างความสมัพนัธ์ติดตอ่ซึ่งกนัและกนัระหวา่งตนเองกบับคุคล
อ่ืนในสงัคม และบริบททางสงัคมยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีชว่ยสนบัสนนุความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ของบคุคล
อีกด้วย (Ryan & Deci, 2002: 5)  
   ทฤษฎีการก าหนดตนเองเป็นทฤษฎีแรงจูงใจท่ีช่วยให้นกัวิจยัหรือนกัการศึกษา
เข้าใจเก่ียวกับแรงจูงใจของผู้ เรียนและความยึดมั่นผูกพันในการเรียนท่ีเป็นผลมาจากแรงจูงใจ 
(Reeve, 2012: 150) เพราะชว่ยให้เข้าใจโครงสร้างการท างานของความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการได้
อย่างชัดเจน (Appleton et al., 2008: 378) หากน ามาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาจะช่วย
เสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ เห็นคุณค่าในการเรียน และมีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถด้านการเรียนมากขึน้ได้ (Deci et al., 1991: 325) นอกจากนีย้ังเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน เพราะทฤษฎีการก าหนดตนเองเป็นทฤษฎีท่ีมีเอกลักษณ์ให้ความส าคัญกับ
ภาระการสอนท่ีเน้นการให้พลังแก่ผู้ เรียนโดยค านึงถึงแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจจากภายในเป็น
กุญแจส าคัญในการก่อให้เกิดความยึดมั่นผูกพันท่ีมีคุณภาพสูง  (Reeve & Halusic, 2009; 
Niemiec et al., 2009) รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจจากภายในของ
ผู้ เรียนกับปัจจัยชัน้เรียนท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของระดับความยึดมั่นในวิชาการ  (Reeve, 
2012: 152)  
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1) แรงจูงใจภายในและการเรียนรู้ (Intrinsic Motivation and Learning)  
    พฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายในเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคคลด้วยความสนใจและความพึงพอใจของบุคคลอย่างแท้จริง เม่ือบุคคลเกิดแรงจูงใจภายใน 
บคุคลจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีตนเองสนใจอย่างเต็มใจโดยไม่จ าเป็นต้องมีรางวลัหรือมีข้อจ ากดั  
( Deci &  
Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000) และพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายในมีการรับรู้ความเป็น
เหตุและผลท่ีมาจากภายใน  (Internal perceived locus of causality) (DeCharms, 1968 as 
cited in  
Niemiec et al., 2009) นั่นคือบุคคลมีประสบการณ์ท่ีมาจากตนเอง (Self) ด้วยความรู้สึกของ
ความอยากรู้และความสนใจ มากกวา่เกิดจากแหลง่ท่ีมาจากภายนอก (Deci & Ryan, 1985) 
    Deci และ Ryan (1985) อธิบายเก่ียวกับแรงจูงใจภายในตามทฤษฎีการ
ประเมินการรู้คดิ (CET) ซึ่งเป็นหนึง่ในทฤษฎียอ่ยของทฤษฎีการก าหนดตนเองท่ีมุง่อธิบายเก่ียวกบั
ปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของแรงจูงใจภายใน  (Intrinsic 
motivation) ทัง้ในด้านส่งเสริมหรือท าลายแรงจูงใจภายในบุคคล  (Ryan & Deci, 2000 : 70) 
โครงสร้างของแรงจงูในภายในอธิบายวา่เป็นความโน้มเอียงตามธรรมชาตไิปสู่ความผสมกลมกลืน 
(Assimilation) ความช านาญ (Mastery) ความสนใจท่ีเกิดขึน้เอง (Spontaneous interest) และ 
การค้นหา (Exploration) ซึ่งจ าเป็นต่อพัฒนาการทางปัญญาและสังคมท่ีแสดงถึงแหล่งท่ีมา
พืน้ฐานของความสขุและความสามารถในการอยู่รอดตลอดชีวิต (Csikszentmihalyi & Rathunde, 
1993; Ryan, 1995 as cited in Ryan & Deci, 2000 : 70) พฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน
บุคคลเก่ียวข้องกับแรงจูงใจท่ีมีพืน้ฐานมาจากความพึงพอใจท่ีเกิดขึน้ภายในตนเองมากกว่าเกิด
จากการเสริมแรง สามารถน ามาอธิบายถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลในการท ากิจกรรมท่ีเกิดจาก
ความตัง้ใจของตนเอง หากบคุคลเกิดแรงจงูใจภายใน บคุคลจะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ได้
อยา่งรู้สกึอิสระ มีความสนใจ มีความสขุอยา่งแท้จริง (Ryan & Deci, 2002: 10)  
    โดยส รุป  กรอบแนวคิดตามทฤษ ฎีการประ เมิ นการ รู้คิ ดกล่ าวถึ ง
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีบทบาทส าคัญสามารถเป็นตัวส่งเสริมหรือยับยัง้การเกิดแรงจูงใจ
ภายใน ส่งผลให้บคุคลได้รับการสนบัสนนุหรือขดัขวางความต้องการทางจิตวิทยาพืน้ฐาน ทัง้สาม
ด้านได้แก่ ความต้องการมีอิสระในตนเอง ความต้องการมีความสามารถ และความต้องการมี
ความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  (Ryan & Deci, 2000: 70-71) ก่อให้เกิดความพึงพอใจพืน้ฐาน ได้แก่ 
ความ รู้สึก มี อิสระในตนเอง  (Feeling autonomous) ความ รู้สึกมีความสามารถ  (Feeling 
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competent) ผ่านไปสู่การเกิดความรู้สึกด้านความสัมพันธ์  (Feeling relatedness) (Ryan & 
Deci, 2000: 70) 

2) แรงจูงใจภายนอกและการเรียนรู้ (Extrinsic Motivation and Learning) 
    ในบริบทการศกึษาบางครัง้การเรียนรู้ของบคุคลอาจไม่ได้เกิดจากความรู้สึก
พงึพอใจหรือความสนใจอย่างแท้จริง พฤตกิรรมการเรียนท่ีเกิดขึน้อาจไมไ่ด้มาจากแรงจงูใจภายใน 
แตก่ารเรียนรู้หรือพฤติกรรมของบคุคลอาจเกิดจากปัจจยัอ่ืน หรือเหตผุลอ่ืนในการเรียนรู้ท่ีค านึงถึง
การได้มาซึ่งผลลัพธ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีมาจากแรงจูงใจภายนอก แนวคิดเก่ียวกับ 
Organismic Integration Theory (OIT) ซึ่งเป็นทฤษฎีย่อยของทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Ryan & 
Deci, 2000: 71; 2002) อธิบายถึงบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะบูรณาการประสบการณ์ของตนเองอย่าง
ตอ่เน่ืองและมองว่าเป็นสิ่งส าคญัในชีวิต หากสิ่งท่ีถูกกระตุ้นจากภายนอกนัน้มาเป็นสิ่งส าคญัใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลกระท ากิจกรรมแต่ไม่ได้เกิดจากความสนใจของตนเอง บุคคลมี
แนวโน้มใช้สิ่งท่ีอยู่ภายใน (Internalize) รวมเข้ากบัการกระท าเพ่ือจดัการกบัการก ากบัตนเองจาก
ภายนอก (External regulation) ท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของบุคคลในการ
เปล่ียนแปลงจากการก ากับพฤติกรรมจากภายนอกตนเองไปสู่การก ากับตนเอง (Self-regulation) 
(Schafer, 1968 as cited in Ryan & Deci, 2002) ลั ก ษ ณ ะ ท่ี เ กิ ด จ า ก ภ า ย ใน บุ ค ค ล นี ้
(Internalization) เป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองและเก่ียวข้องกับการควบคมุและยงัเป็นส่วน
หนึ่งของการผสมผสานระหว่างความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง (Sense of self) กับสิ่งท่ีส่งผลให้บุคคลมี
อิสระในตนเองด้วย  
    สิ่งส าคัญของ OIT คือกระบวนการของการใช้ลักษณะท่ีเกิดขึน้ภายใน 
(Internalization) ท่ีมีความต่อเน่ือง และเก่ียวกับการก ากับพฤติกรรมท่ีอยู่ภายในและกลายเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีผสมผสานกับความเป็นตนเองและยงัเป็นจุดเร่ิมต้นของพฤติกรรมการก าหนดตนเอง 
(Self-determined behavior) ซึ่งอาจเป็นการท างานในฐานะสิ่งท่ีควบคุมพฤติกรรม ดังนัน้
พฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายนอกท่ีมีการก ากับพฤติกรรมผ่านกระบวนการภายในท่ีระดับ
ต่างกันอาจมีความเป็นอิสระในตนเองแตกต่างกัน หากการก ากับพฤติกรรมมีการผสมผสานกับ
ความเป็นตนเองอย่างดีจะกลายเป็นจุดเร่ิมต้นของพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายนอกอย่างมี
อิสระ ในทางกลับกันหากการก ากับพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้มีการผสมผสานกับความเป็นตัวเองใน
ระดับต ่าอาจส่งผลต่อแรงจูงใจภายนอกในลักษณะท่ีถูกควบคุม  Ryan และ Deci (2000: 71) 
ยกตวัอย่างผู้ เรียนตัง้ใจเรียนเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าของสิ่งท่ีท าเพ่ือการท างานในอนาคต เป็น
แรงจูงใจท่ีมาจากภายนอกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม เปรียบเทียบกับผู้ เรียนอีกคนท่ีตัง้ใจเรียนเพราะ
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พวกเขาปฏิบตัิตามหน้าท่ีตามการควบคุมของผู้ปกครอง ซึ่งตวัอย่างทัง้สองพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้
เก่ียวกบัแรงจงูใจภายนอกท่ีไม่ได้มาจากความสขุในการท างานหรือไม่ได้เก่ียวกบัแรงจงูใจภายใน 
แต่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายนอกท่ีแสดงถึงความแตกต่างของระดบัความเป็นอิสระ
ของบคุคล  
    ทฤษฎี OIT เสนอการจัดหมวดหมู่ลักษณะของการก ากับพฤติกรรมของ
แรงจูงใจภายนอกท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการลักษณะท่ีเกิดขึน้ภายใน (Internalize) ท่ีให้ผล
ต่างกัน ซึ่งมีลักษณะของความมี อิสระ  (Autonomy) และชนิดแรงจูงใจท่ีแตกต่างกัน  ดัง
ภาพประกอบ 1 (Ryan & Deci, 2002: 16)  
 

 

 
 ท่ีมา: Ryan และ Deci. (2002: 16) 
 
    จากภาพประกอบ 1 เป็นการแสดงถึงการเพิ่มขึน้ของแรงจงูใจอย่างตอ่เน่ือง
ภายใต้ความแตกต่างของลักษณะการก ากับพฤติกรรม เร่ิมต้นจากการขาด /ไม่มีแรงจูงใจ 
(Amotivation) ผ่านการก ากับพฤติกรรมจากแรงจูงใจภายนอก  (Extrinsic motivation) ไปสู่
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) จากด้านซ้ายแสดงถึงการท่ีบุคคลขาดแรงจูงใจส่งผลให้
บคุคลไม่แสดงพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมาลกัษณะเป็นผู้ รับ การขาดความตัง้ใจในการ
กระท า ซึ่งผลของการขาดแรงจูงใจท าให้บคุคลไม่สามารถประสบผลส าเร็จได้เพราะท าให้ขาดการ

ลกัษณะของการ

ก ากบัพฤติกรรม 

ลกัษณะของ

พฤติกรรม 

ไม่มี
แรงจูงใจ 

แรงจูงใจภายนอก 
แรงจูงใจ

ภายใน 

ไมมี่การ

ก ากบั

ตนเอง 

การก ากบั
จาก

ภายนอก 

การก ากบั
ภายในตนเอง
จากการควบคมุ

ภายนอก 

การก ากบั
จากการเห็น
ความส าคญั
ด้วยตนเอง 

การก ากบั
จากความ
สอดคล้อง
ในตนเอง 

การก ากบั
จากภายใน
ตนเอง 

ไมมี่การ
ก าหนดตนเอง 

ก าหนด
ตนเอง 

ประเภทของ
แรงจงูใจ 

ภาพประกอบ 1 ภาวะตอ่เน่ืองเก่ียวกบัการก าหนดตนเอง ประเภทของแรงจงูใจและลกัษณะการก ากบัตนเอง  
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รับรู้ความสามารถของตนเอง (Ryan & Deci, 2000: 72; Bandura, 1977; Deci, 1975 as cited 
in Ryan & Deci, 2002: 17) ไม่เห็นถึงคุณค่าของกิจกรรมหรือผลลัพธ์ของการกระท า  (Ryan, 
1995 as cited in Ryan & Deci, 2002: 17) จากภาพยงัแสดงถึงภาวะตอ่เน่ืองของการจดัประเภท
ของพฤติกรรมท่ีมาจากแรงจงูใจภายนอกซึ่งแตล่ะประเภทมีความแตกตา่งกนัในการก ากบัตนเอง
จากด้านซ้ายการไม่มีการก ากับตนเองไปสู่ด้านขวาของภาพคือการก ากับจากภายในตนเองท่ี
สะท้อนถึงบคุคลกระท าเพ่ือความพึงพอใจของตนเอง และยงัแสดงให้เห็นถึงการมีอิสระในระดบัสงู
และสะท้อนถึงการก าหนดตนเองของบุคคล (Ryan & Deci, 2000: 72) นอกจากนีพ้ฤติกรรมท่ีมา
จากแรงจูงใจภายนอกอธิบายด้วยการก ากับตนเองท่ีแตกต่างกนัและสอดคล้องกับภาวะต่อเน่ือง
ในการก าหนดตนเองระหว่างการไม่มีแรงจูงใจไปสู่การมีแรงจูงใจภายใน  (Ryan & Deci, 2002: 
17) และมีความแตกต่างกันของการมีอิสระในการก ากับพฤติกรรมอีกด้วย (Ryan & Deci, 2000: 
72) 
    ระดบัของการมีอิสระในตนเองเก่ียวข้องกบัลกัษณะการก ากบัพฤตกิรรมทัง้ 4 
ลกัษณะมีรายละเอียดดงันี ้(Ryan & Deci, 2002: 17-18; Reeve, 2012: 156)  
    1) การก ากบัจากภายนอก (External Regulation) 
     การก ากบัตนเองลกัษณะนีเ้ป็นการแสดงถึงการมีอิสระในตนเองในระดบั
ต ่าท่ีสดุในการแสดงถึงแรงจงูใจภายนอก บุคคลมีเหตผุลในการท าพฤติกรรมเพียงเพ่ือตอบสนอง
ตอ่ความต้องการท่ีมาจากภายนอกตนเองหรือจากสถานการณ์ทางสงัคม เชน่ บคุคลท าพฤติกรรม
เพ่ือท่ีจะได้รับรางวัลหรือเพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงการโดนลงโทษ การให้คณุค่าในการกระท าจึงอยู่ใน
ระดับต ่ามาก และการกระท าของบุคคลเป็นการรับรู้ความเป็นเหตุและผลท่ีมีลักษณะแบบ
ภายนอก (DeCharms, 1968 as cited in Ryan & Deci, 2000: 72) ตวัอย่างเช่น ผู้ เรียนมีผลการ
เรียนท่ีดีหรือเรียนดีเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกหัวเราะเยาะเย้ยจากเพ่ือนว่าตนไร้ความสามารถ 
(Niemiec & Ryan, 2009:137) 
    2) การก ากับภายในตน เองจากการควบคุมภายนอก  (Introjected 
Regulation)  
     การก ากับภายในตนเองจากการควบคุมภายนอกเก่ียวกับลักษณะท่ี
เกิดขึน้จากภายในตนเองบางสว่นแตไ่มไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการผสมผสานกบัความเป็นตวัเอง (Self) 
เช่น เก่ียวข้องกบัการมุ่งแสวงหาสิ่งตา่ง ๆ เพ่ือตนเอง (Self-aggrandizement) หรือ การหลีกเล่ียง
จากท าให้ตนเองเส่ือมเสีย (Self-derogation) (Niemiec & Ryan, 2009: 137) พฤติกรรมท่ีเกิด
จากการก ากบัภายในตนเองจากการควบคมุภายนอกเก่ียวข้องกบัการหลีกเล่ียงจากความรู้สึกผิด
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หรืออาย หรือต้องการพัฒนาตนเอง และยังเก่ียวข้องกับ  Ego involvement (Nicholls, 1984; 
Ryan, 182 as cited Niemiec & Ryan, 2009: 137) ในด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง และความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เม่ือมีความเก่ียวข้องกับ Ego ผู้ เรียนอาจรู้สึกกดดนัในเร่ืองการเรียนท่ีมาจาก
ภายในและหลีกเล่ียงความรู้สึกละอายใจ  (Shame) หรือรู้สึกถึงคุณค่า (Niemiec et al., 2008) 
ตัวอย่างเช่น ผู้ เรียนท่ีศึกษาเล่าเรียนเพ่ือให้มีผลการสอบท่ีดี  เน่ืองจากบุคคลนัน้เรียนด้วย
ความรู้สกึภาคภมูิใจหรือหลีกเล่ียงความรู้สกึผิดวา่ตนไมศ่กึษาเลา่เรียนให้มากพอ  
    3) การก ากบัจากการเห็นความส าคญัด้วยตนเอง (Identified Regulation)  
     การก ากับจากการเห็นความส าคัญด้วยตนเองเป็นการพัฒนาขึน้อีก
ระดบัหนึ่งของการก ากับตนเองท่ีสะท้อนถึงแรงจูงใจภายนอก ท่ีเก่ียวกับการตระหนักรู้ถึงคณุค่า
ของเป้าหมายพฤติกรรมหรือการก ากับพฤติกรรม  และการยอมรับในพฤติกรรมเป็นสิ่งส าคัญ
โดยตรง การก ากับตนเองในขัน้นีแ้สดงถึงความส าคญัของกระบวนการในการเปล่ียนแปลงการ
ก ากับจากภายนอก  (External regulation) ให้กลายเป็นการก ากับตนเองอย่างแท้จริง  (Self-
regulation) เม่ือบคุคลระบวุ่าการกระท าหรือการให้คณุคา่แสดงออกให้เห็น บคุคลจะตระหนกัและ
ยอมรับและมีระดบัของการรับรู้ความเป็นอิสระในระดบัสงูไปด้วย และมีแนวโน้มเก่ียวข้องกบัการ
รับรู้การให้เหตุและผลแบบภายใน (Internal received locus of causality) นอกจากนีก้ารก ากับ
จากการเห็นความส าคญัด้วยตนเองเก่ียวข้องกับพฤติกรรมท่ีก ากับโดยพลังจากความคิดในใจ
ตนเองมากกว่าความรู้สึกกดดนัจากตนเอง เม่ือบคุคลมีการกระท าหรือแสดงออกถึงคณุคา่ บุคคล
จะตระหนักรู้ถึงสิ่งนัน้ และมีการรับรู้ถึงความเป็นอิสระ  (Autonomy) ในระดบัท่ีสูง ตวัอย่างเช่น 
ผู้ เรียนท่ีมีความตัง้ใจในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเพราะเช่ือว่าเป็นสิ่งท่ีส าคญัตอ่ความส าเร็จ
ในการเรียนคณิตศาสตร์ หรือนกัศกึษาแพทย์ท่ีตัง้ใจเรียนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเพ่ือความ
ช านาญและค านึงถึงความส าคัญของความสามารถในอนาคตของวิชาชีพ  (Niemiec & Ryan, 
2009:138) เป็นการก ากับพฤติกรรมท่ีแสดงถึงแรงจงูใจภายนอกเน่ืองจากการกระท าท่ีเกิดขึน้นัน้
เป็นการแสดงถึงความต้องการไปสู่เป้าหมายความส าเร็จในการเรียนมากกว่ากระท าเพราะความ
สนใจอย่างแท้จริงภายใต้ความเต็มใจส่วนบุคคลและไม่ใช่เพราะความกดดนัจากภายนอก (Deci 
et al., 1991: 330)  
    4) การก ากบัจากความสอดคล้องในตนเอง (Integrated Regulation)  
     การก ากับพฤติกรรมลักษณะนีแ้สดงถึงการมีอิสระของพฤติกรรมท่ีเกิด
จากแรงจูงใจภายนอกมากท่ีสุด เกิดจากการท่ีบุคคลได้รับการประเมินค่าและส่งผลต่อความ
สอดคล้องกับคณุค่า เป้าหมาย และความต้องการกลายเป็นส่วนหนึ่งของตนเอง (Self) ในแต่ละ
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บคุคลเก่ียวข้องกบัการผสมผสานความหลากหลายในตวับคุคลท่ีสร้างเหตผุลและการรวมกนัของ
ความรู้สกึตอ่ตนเอง (Sense of self) เป็นกระบวนท่ีเก่ียวข้องกบัความพยายาม การไตร่ตรอง และ 
การตระหนักถึงตนเอง (Vansteenkiste et al., 2010: 116) การก ากับจากความสอดคล้องใน
ตนเองมีคณุลกัษณะร่วมกันกับแรงจงูใจภายใน ถึงแม้ว่าพฤติกรรมท่ีเกิดจากการควบคมุโดยการ
ก ากับจากความสอดคล้องในตนเองเป็นการแสดงถึงความตัง้ใจของบุคคล แต่ยังคงแสดงถึง
แรงจงูใจภายนอกเพราะว่าบคุคลกระท าการส าเร็จบรรลถุึงเปา้หมายโดยค านงึถึงผลลพัธ์มากกว่า
ค านึงถึงความสนใจในการกระท านัน้อย่างแท้จริง ความแตกต่างระหว่างทัง้สองสิ่งนีคื้อแรงจูงใจ
ภายในมีลักษณะท่ีเก่ียวกับความสนใจในกิจกรรมหรือการกระท านัน้  ๆ ในขณะท่ีการก ากับจาก
ความสอดคล้องในตนเองมีลกัษณะท่ีเก่ียวกบักิจกรรมหรือการกระท าท่ีมีความส าคญัโดยตรงกับ
ผลลัพธ์ (Deci et al., 1991: 330) ตัวอย่างเช่น นักศึกษาเลือกเรียนแพทย์เพราะการท าเช่นนัน้
สามารถท าให้เขาเข้าสู่อาชีพการงานท่ีสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ตามความต้องการ (Niemiec & 
Ryan ,2009:138) 
    Niemiec และ Ryan (2009:138) สรุปว่าลักษณะของการก ากับตนเอง 2 
ชนิดแรก คือ การก ากับตนเองจากภายนอก (External regulation) และการก ากับภายในตนเอง
จากการควบคุมภายนอก (Introjected regulation) เป็นการรับรู้ท่ีมาจากภายนอกตนเองและ
เก่ียวข้องกับการรับรู้ความเป็นเหตุและผลท่ีมาจากภายนอก  (External perceived locus of 
causality) (DeCharms, 1968) เป็นลักษณะของการก ากับพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการควบคุม 
(Controlling) ส่วนลกัษณะการก ากับตนเอง 2 ชนิดหลงั คือ การก ากับจากการเห็นความส าคญั
ด้วยตนเอง (Identified regulation) และการก ากับจากความสอดคล้องในตนเอง (Integrated 
regulation) เป็นการรับรู้ท่ีมาจากและสอดคล้องกับตนเอง (Self) เก่ียวกับการท่ีบุคคลมี การรับรู้
ความเป็นเหตุและผลท่ีมาจากภายใน (Internal perceived locus of causality) (DeCharms, 
1968) แสดงถึงลกัษณะของการก ากบัพฤติกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัความเป็นอิสระ (Autonomous) และ
แรงจงูใจภายนอกมีกระบวนการจดัการลกัษณะท่ีเกิดขึน้ภายในตนเอง (Internalization) ซึง่เป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับการเกิดการเร่ิมต้นในตนเองของผู้ เรียนและคงไว้ซึ่งการตัดสินใจด้วยตนเองต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งอาจไม่ได้มาจากความสนใจหรือความพอใจจากภายในโดยธรรมชาต ิ
นอกจากนัน้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึน้และรายงานระดับของสุขภาพจิตท่ีดีหากผู้ เรียนมี
แรงจงูใจภายนอกท่ีมีกระบวนการเกิดขัน้ภายในท่ีอยูใ่นระดบัเหมาะสม 
    นอกจากนีท้ฤษฎีการก าหนดตนเองยงัแบ่งประเภทของแรงจงูใจออกเป็น 1) 
แรงจูงใจท่ีเป็นอิสระในตนเอง (Autonomous motivation) ได้แก่ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
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ภายนอกท่ีบุคคลระบถุึงคณุคา่ของกิจกรรมผสมผสานกับความรู้สึกท่ีมีตอ่ตนเอง (Sense of self) 
ซึ่งแรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจท่ีมีลกัษณะเป็นอิสระในตนเองสูงท่ีสุด ส่วนแรงจูงใจภายนอกท่ี
แสดงถึงการเห็นถึงความส าคญัของสิ่งนัน้ก็จดัอยู่ในประเภทของแรงจงูใจท่ีเป็นอิสระในตนเองด้วย
เช่นกัน (Froiland & Worrell, 2016:321) แรงจูงใจอีกประเภทหนึ่งคือ 2) แรงจูงใจท่ีถูกควบคุม 
(Controlled motivation) ได้แก่ แรงจูงใจภายนอกท่ีเก่ียวกับการก ากับจากภายนอก  (External 
regulation) และการก ากบัจากภายในตนเอง (Introjected regulation) แรงจงูใจทัง้สองประเภทมี
ส่วนกระตุ้ นและส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล  (Deci & Ryan, 2008:182) ท่ี มีลักษณะของ
แรงจงูใจท่ีถกูควบคมุ 

3) ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคล (Basic Psychological 
Needs) 
    มโนทศัน์เก่ียวกบัความต้องการทางจิตวิทยาพืน้ฐานเป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจาก
เม่ือความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองจะเป็นพลังท่ีช่วยให้บุคคลมีสุขภาวะ เป็น
แหล่งท่ีมาของการเกิดแรงจูงใจภายในบุคคลท่ีส่งผลดีต่อบุคคล เช่น ท าให้บุคคลแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ โน้มน้าวให้ท าสิ่งท่ีท้าทาย เพิ่มขีดความสามารถของตนเอง และส่งผลดีต่อ
การเรียนรู้ (Reeve, 2012: 153) ในด้านการศึกษาความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาเป็นกุญแจ
ส าคญัในการท าความเข้าใจแรงจูงใจของผู้ เรียนและความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ  (Ruzek et al., 
2016: 95) หากความต้องการพืน้ฐานทั ง้สามได้แก่  ความต้องการมีอิสระ ความต้องกรมี
ความสามารถ และความต้องการด้านความสมัพนัธ์ ได้รับการสนบัสนนุให้เกิดขึน้ในบริบทชัน้เรียน 
ผู้ เรียนจะใช้ลกัษณะท่ีเกิดขึน้ภายใน (Internalize) ผสานกบัแรงจูงใจในการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
ในการเรียนอยา่งเป็นอิสระ (Niemiec & Ryan, 2009: 139)  
    ทฤษฎีการก าหนดตนเองยงักล่าวถึงความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของ
บุคคล (Basic psychological needs) ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์และค านึงถึงปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมช่วยสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา  ส่งผลให้บุคคลเกิดแรงจูงใจ 
พฤติกรรม และพัฒนาการของบุคคลได้ (Deci et al.,1991: 327; Kanat-Maymon, Benjamin, 
Stavsky, Shoshani, & Roth, 2015: 2) แนวคิดเก่ียวกับความต้องการของบุคคลตามทฤษฎีการ
ก าหนดตนเองมีพืน้ฐานมาจาก 2 ทฤษฎีดัง้เดิมเก่ียวกับแรงจูงใจ ได้แก่ ทฤษฎีของ Hull (1943) 
และMurray (1938) โดยท่ีแนวคิดของ Hull เก่ียวข้องกบัความต้องการหรือความจ าเป็นโดยก าเนิด
ของบุคคล ได้แก่ อาหาร น า้ ความต้องการทางเพศ เป็นต้น บุคคลท่ีขาดสิ่งเหล่านีจ้ะเกิดสภาวะ
กระตุ้นแรงขบั (Drive) แตกต่างจากแนวคิดของ Murray ท่ีอธิบายถึงความต้องการทางจิตวิทยา
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แทนความต้องการทางกายภาพท่ีเป็นสิ่งท่ีท าให้บคุคลขบัเคล่ือนการกระท า ซึ่งทฤษฎีการก าหนด
ตนเองอธิบายเก่ียวกับความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคลเป็นต้องการท่ีเกิดขึน้ตาม
ธรรมชาติตามแนวคดิของ Hull แตใ่ห้ความสนใจกบัระดบัความต้องการทางจิตวิทยาตามแนวทาง
ขอ ง  Murray (González-Cutre et al., 2016: 159; Deci & Ryan, 2000) ส รุป ไ ด้ เป็ น ค วาม
ต้องการพื น้ฐานทางจิตวิทยาของมนุษย์  3 ด้าน ได้แก่  ความต้องการมีความสามารถ 
(Competence) ความต้องการมีอิสระ (Autonomy) และความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
(Relatedness)  
    ทฤษฎีความต้องการพืน้ฐานช่วยสนับสนุนกรอบแนวคิดของทฤษฎีการ
ก าหนดตนเอง 3 ประการ (Deci & Ryan, 2000) ประการแรกทฤษฎีความต้องการพืน้ฐานระบุ
ท่ีมาของธรรมชาติท่ีมีความกระตือรือร้นในตวับุคคลว่ามาจากความต้องการทางจิตวิทยา 3 ด้าน
ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ ความต้องการมีความสามารถและความต้องการมีความสมัพันธ์กับ
ผู้ อ่ืน (Ryan & Deci, 2000: 75) ซึ่งทฤษฎีความต้องการพืน้ฐานจึงได้เสนอว่าการได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยาคือหลกัการท่ีเป็นศนูย์กลางของทฤษฎีความต้องการพืน้ฐาน 
เพราะว่าความต้องการทางจิตวิทยานัน้จะให้พลงัแก่การยึดมัน่ผกูพนัและสามารถนิยามได้วา่เป็น
อาหารบ ารุงก าลังทางจิต (Psychological nutriment) ท่ีชีวิตประจ าวันจ าเป็นต้องได้รับและเติม
เต็มหากบคุคลต้องการท่ีจะมีความอยู่ดีมีสขุทางจิตใจ ร่างกายและสงัคม (Vansteenkiste et al., 
2010 : 131) ประการท่ีสองทฤษฎีความต้องการทางจิตวิทยาอธิบายเหตุผลว่า ท าไมบุคคลถึง
แสดงความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียนรู้กิจกรรมตา่ง ๆ อย่างกระตือรือร้นเป็นบางครัง้ แตใ่นบางครัง้
ก็มีส่วนร่วมแบบขาดความกระตือรือร้น (Passive) หรือกระทั่งมีส่วนร่วมแบบไม่เต็มใจ นั่นเป็น
เพราะการตอบสนองความต้องการจนได้รับความพึงพอใจจะชว่ยส่งเสริมการมีความยึดมัน่ผกูพนั
อย่างกระตือรือร้น (Active engagement) ในขณะท่ีการละเลยหรือขัดขวางการเติมเต็มความ
ต้องการเหล่านีจ้ะท าให้เกิดความรู้สึกเอาใจออกห่าง (Disaffection) และประการท่ีสามความ
ต้องการทัง้ 3 ด้าน เป็นพืน้ฐานให้แก่การท านายว่าสิ่งแวดล้อม ตวัอย่างเช่น บริบทชัน้เรียนจะเป็น
ตวัสนบัสนุนหรืออาจท าให้ความยึดมัน่ผกูพนัของผู้ เรียนลดลง ซึ่งเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขตา่ง  ๆ ท่ีจะ
ส่งผลต่อการรับรับรู้ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ความสามารถ (Competency) และ
ความเก่ียวข้องสัมพันธ์ (Relatedness) ท่ีผู้ เรียนมีกับตนเอง (Deci & Ryan, 2000; Reis et al., 
2000; Sheldon et al., 1996 as cited in Reeve, 2012: 154) 
    ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา 3 ด้านของบคุคล ได้แก่ 1) ความต้องการ
มีอิสระ (Autonomy) 2) ความต้องการมีความสามารถ (Competence) และ 3) ความต้องการมี



 41 
 

 

ความสัมพัน ธ์กับผู้ อ่ืน  (Relatedness) มี รายละเอียดดังนี  ้(Deci et al.,1991: 327; Kanat-
Maymon et al., 2015: 2) 
    1) ความต้องการมีอิสระ (Autonomy) เก่ียวข้องกบัความต้องการของบคุคล
ในการท าสิ่งตา่ง ๆ จากประสบการณ์ของบุคคลเป็นผู้ลงมือกระท า โดยการสนบัสนนุ การจดัการ
และการตดัสินใจท่ีเกิดจากตนเองอย่างอิสระมากกว่าการรู้สึกถกูควบคมุและกดดนัจากผู้ อ่ืน หาก
ผู้ เรียนได้รับการตอบสนองความพึงพอใจด้านความต้องการมีอิสระส่งผลท าให้ผู้ เรียนมีความ
พยายามและความยึดมัน่ผูกพนัในกิจกรรมการเรียน มีความรู้สึกเป็นอิสระ การรับรู้ทางเลือกใน
การกระท าของตนเอง (Reeve, Nix, & Hamm, 2003 as cited in Reeve, 2012: 154) และการอยู่
ในสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนความเป็นอิสระเก่ียวเน่ืองกับสุขภาวะทางจิตท่ีดี การเรียนรู้ 
ความส าเร็จ และการพัฒนาไปในทิศทางบวก (Reeve, 2009 as cited in Ruzek et al., 2016: 
96) 
    2) ความต้องการมีความสามารถ  (Competence) เก่ียวข้องกับความ
ต้องการของบคุคลท่ีรับรู้หรือรู้สึกเก่ียวกบัความสามารถหรือมีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อมของตนอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นความต้องการท่ีส่งผลดีต่อความพยายามของบุคคลให้ถึงตามความ
ต้องการและการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม นอกจากนีค้วามต้องการมีความสามารถยัง
สะท้อนถึงความต้องการตามธรรมชาติของบุคคลท่ีจะกระท าพฤติกรรมตามความสามารถของ
ตนเอง เก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการกระท าในสิ่งท่ีตนสนใจ ตลอดจนการ
แสวงหาและเข้าใจอย่างลึกซึง้กับสภาวะแวดล้อมท่ีส่งผลท่ีท้าทายความสามารถของตนเองด้วย 
(Deci, 1975 as cited in Reeve, 2012: 154) ความต้องการมีความสามารถมีความคล้ายกับการ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) (Bandura, 1997) ซึ่งเป็นความเช่ือของบคุคลว่า
มีความสามารถแสดงพฤตกิรรมได้อยา่งต้องการ (Ruzek et al., 2016: 96) 
     3) ความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Relatedness) เก่ียวข้องกับ
ความต้องการของบคุคลในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบคุคล ความต้องการความใกล้ชิด 
รู้สึกห่วงใยและต้องการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืน และการตอบสนองความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน
ด้วย (Deci & Ryan, 1991 as cited in Reeve, 2012: 154) นอกจากนีย้งัเก่ียวกับการสร้างความ
ผูกพันทางอารมณ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เป็นสิ่งท่ีส่งผลทางบวกกับ
แรงจูงใจและความยึดมั่นผูกพัน (Martin & Dowson, 2009 as cited in Ruzek et al., 2016: 96) 
ยกตวัอย่างเชน่ ผู้ เรียนท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือนร่วมชัน้เรียนท าให้รู้สึกวา่เป็นสว่นหนึ่งของชัน้
เรียนและมีความสมัพนัธ์กบัความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรมและอารมณ์ และพบว่าผู้ เรียนท่ีรู้สึก
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วา่ตนเองมีความสมัพนัธ์กับเพ่ือนร่วมชัน้ในระดบัต ่าจะรายงานความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ใน
ระดบัต ่าด้วยเช่นกนั (Furrer & Skinner, 2003) ดงันัน้การสนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก
กบัเพ่ือนร่วมชัน้เรียนเป็นสิ่งส าคญัเน่ืองจากเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ
และแรงจงูใจของผู้ เรียนและเพื่อนร่วมชัน้เรียนมีบทบาทส าคญัสามารถสนบัสนนุความพยายามใน
การประสบความส าเร็จในวิชาการและเป้าหมายได้  (Patrick et al., 2004; Wentzel, 2005 as 
cited in Ruzek et al., 2016: 96) 

1.5.2 แนวคิด Self-System Model of Motivational Development (SSMMD) 
   แ น ว คิ ด  Self-System Model of Motivational Development (SSMMD) 
ค านึงถึงความต้องการพืน้ฐานของบุคคลเป็นหลกัและยอมรับว่าความยึดมัน่ผูกพนัเก่ียวข้องกับ
แรงจูงใจภายในของผู้ เรียนและแรงจูงใจภายนอกท่ีมาจากกระบวนการลกัษณะท่ีเกิดขึน้ภายใน
บุ ค ค ล  ( Internalization) (Skinner et al., 2009b: 231; Connell, 1990 as cited in Pierson & 
Connell, 1992: 300-301) แนวคิดนีอ้ธิบายถึงกรอบแนวคดิเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของแรงจงูใจ
ท่ีเช่ือว่าได้รับอิทธิพลจากบริบทสภาพแวดล้อม และบุคคลถูกกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
สนองต่อความต้องการทางจิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ ความต้องการมีความสามารถ 
และ ความต้องการมีความสมัพันธ์กับผู้ อ่ืน ในทางกลบักันบุคคลจะหลีกเล่ียงจากสถานการณ์ท่ี
สง่ผลท าลายความต้องการทางจิตวิทยาทัง้สาม ยกตวัอยา่งในบริบททางการศกึษา ความต้องการ
ด้านการอิสระของผู้ เรียนได้รับการตอบสนองหากผู้ เรียนรู้สึกว่ามีทางเลือกในการกระท าและบอก
ได้ถึงคณุค่าของกิจกรรมท่ีตนเองเลือก ความต้องการด้านการมีสามารถเกิดขึน้ได้หากผู้ เรียนรู้สึก
ถึงความสามารถของตนเองในการท าความต้องการได้บรรลุผล และความต้องการด้านการมี
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเกิดขึน้หากผู้ เรียนรู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับและนบัถือจากผู้ อ่ืน เช่น ผู้สอน
และเพ่ือนร่วมชัน้เรียน  
   แนวคิ ด  Self-System Model of Motivational Development (SSMMD) เป็ น
แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจและคงไว้ซึ่งความเช่ือเก่ียวกับความเป็นตัวตน  (Self) ท่ีส าคัญในการ
น ามาอธิบายถึงบทบาทของการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) ส่งผล
ให้ความยึดมั่นผูกพันมีความสมบูรณ์มากขึน้ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสิ่งท่ี
ก่อให้เกิดความยึดมัน่ผูกพนั (Connell & Wellborn, 1991; Skinner, 2008: 767) แนวคิดSSMMD 
อธิบายถึงกระบวนการเก่ียวกับตนเองกับความยึดมั่นผูกพัน (Engagement) ประกอบไปด้วย 4 
โครงสร้างพืน้ฐานได้แก่ สภาพแวดล้อม (Context) ตนเอง (Self) พฤติกรรม (Action) และผลลพัธ์ 
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( Outcome)  
ดงัภาพประกอบ 2 
 

 
 ท่ีมา: Connell และ Wellborn (1991 as cited in Skinner et al., 2008: 574) 
 
   โมเดล SSMMD ได้อธิบายถึง กระบวนการระบบเก่ียวกับตนเอง (Self-System 
processes) เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีอธิบายการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคลส่งผลต่อความยึดมั่น
ผกูพนัได้อยา่งชดัเจน แนวคดิหลกัของกระบวนการนีเ้ก่ียวกบัความต้องการพืน้ฐานของบคุคลทาง
จิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการมีความสัมพนัธ์ ความต้องการมีความสามารถ และความต้องการ
เป็นอิสระ สามารถเป็นท านายความยึดมัน่ผูกพันของบุคคลได้ (Skinner et al., 2008: 767) เม่ือ
ความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองจากบริบทสงัคมหรือการการกระท าของบุคคลก็จะ
ส่งผลให้ความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมจะเกิดขึน้ (Skinner & Pitzer, 2012: 26-27) หากบุคคลได้รับ
การตอบสนองความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้สามด้านจะส่งผลให้บุคคลเกิดความอยากมี
สว่นร่วมหรือความยึดมัน่ผกูพนัในกิจกรรมหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง (Connell, 1990) ในทางตรงข้าม
หากความต้องการพืน้ฐานของบุคคลถูกขดัขวางจะส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกเอาใจออกห่าง 

 สภาพแวดล้อม ตนเอง  พฤตกิรรม ผลลัพธ์ 

ความเก่ียวข้อง

สมัพนัธ์ 

โครงสร้างของ

ผู้สอน 

ความสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืน 

การสนบัสนนุ       

ความมีอิสระ 

ความสามารถ 

ความมีอิสระ 

ความยดึมัน่ผกูพนั  

กบั 

การเอาใจออกหา่ง 

ทกัษะและ

ความสามารถ 

การปรับตวั 

ภาพประกอบ 2 แสดงถึงกระบวนการระบบเก่ียวกับตนเองกับความยึดมั่นผูกพัน (Engagement) 
ประกอบด้วย 4 โครงสร้างพืน้ฐานได้แก่ สภาพแวดล้อม (Context) ตนเอง (Self) พฤติกรรม 
(Action) และผลลพัธ์ (Outcome)  
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ต้องการหลีกหนี หรือถอดถอนการกระท า (Skinner & Pitzer, 2012: 26-27) ตวัอย่างเช่นในบริบท
ทางการศกึษาหากผู้ เรียนไม่ได้รับการเอาใจใส่ ความไม่ยตุิธรรม การบีบบงัคบั ผู้ เรียนอาจจะรู้สึก
ไม่เต็มใจหรือความไม่ยินดีต่อการเรียนและส่งผลให้ผู้ เรียนไม่สามารถ หรือ ความสนใจท่ีจะไปถึง
ความส าเร็จตามเปา้หมายการเรียนได้ (Skinner et al., 2009) 
   สรุปว่าแนวคิด นี อ้ ธิบายถึ งความสัมพัน ธ์ซึ่ งกันและกันระหว่างบ ริบท
สภาพแวดล้อมกับความยึดมัน่ผูกพนัในกิจกรรมการเรียน (Connell & Wellborn, 1991 as cited 
in Skinner et al., 2008) ซึ่งสนบัสนุนมุมมองเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบริบทสภาพแวดล้อม
กับผู้ เรียนโดยยอมรับเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันของผู้ เรียนเป็นสิ่งท่ีสะท้อนมาจากระดับของ
สภาพแวดล้อมท่ีสามารถส่งผลต่อแรงจูงใจของบุคคลผ่านการกระบวนการปรับเปล่ียนจาก
แรงจูงใจภายนอกไปสู่การเกิดแรงจูงใจภายใน (Skinner et al., 2012) หากบริบททางสงัคมได้แก่ 
ผู้สอน ผู้ เรียน เพ่ือนร่วมชัน้เรียน กิจกรรมในชัน้เรียน ฯลฯ มีส่วนสนบัสนุนความต้องการพืน้ฐาน
ทางจิตวิทยาจะสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการมีสว่นร่วมในชัน้เรียนหรือเกิดความยดึมัน่ผกูพนัในการเรียน
ได้  

 
1.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะความยดึม่ันผูกพันใน

วิชาการ 
  จากการศกึษางานวิจยัเก่ียวกบัการการวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
พบว่ามีงานวิจยัท่ีศกึษาโครงสร้างการวดัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการและพฒันาเป็น
เคร่ืองมือวัดความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันในด้าน
กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใช้ศึกษา มิติการวดั วิธีการวดั และความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง  
(Fredricks et al., 2011) ผู้ วิจัยเน้นศึกษาการพัฒนาองค์ประกอบและตวับ่งชี ้ท่ีได้จากแบบวัด
ลกัษณะผู้ เรียนรายงานด้วยตนเอง (Self-report) เน่ืองจากเป็นวิธีการวดัท่ีมีการพัฒนามากท่ีสุด
และสอดคล้องกบัการพฒันาตวับง่ชีใ้นการวิจยัครัง้นี ้ 
  ผู้วิจยัสรุปงานวิจยัท่ีส าคญัเพื่อสะท้อนถึงพฒันาการของการวดัความยดึมัน่ผกูพนัใน
วิชาการซึ่งมีการศกึษาและพบการพฒันาเคร่ืองมือส าหรับใช้กบักลุ่มตวัอย่างช่วงวยัประถมศกึษา
ถึ งมั ธยมศึกษ า ดั ง เช่ น  งานวิ จัยของ Fredricks และคณ ะ  (2005) ช่ื อแบบวัด  School 
Engagement Measure (SEM) MacArther Network ประกอบด้วยองค์ประกอบของความยึดมัน่
ผู ก พั น ใ น วิ ช า ก า ร  
3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม อารมณ์ และปัญญา ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบแสดงถึงข้อวดัเก่ียวกบัการรับรู้เก่ียวกบับริบทสภาพแวดล้อม (การได้รับการสนบัสนนุ
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จากครูและเพ่ือนร่วมชัน้) การรับรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อมในวิชาการ (ความท้าทายของงานท่ี
เรียนรู้) ความสามารถ คุณค่า ความผูกพันทางอารมณ์กับสถานศึกษา เป็นต้น ต่อมา Appleton 
และคณะ (2006) พัฒนาแบบวดั Student Engagement Instrument (SEI) ส าหรับกลุ่มตวัอย่าง
อายรุะหว่าง 6 ถึง12 ปี และมีการน าแบบวดัไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นและ
มธัยมศกึษาตอนปลายภายหลงั (Reschly, Huebner, Appleton, & Antearamian,  2008; Betts,  
Appleton,  Reschly, Christenson, & Huebner, 2010) ในการพัฒนาแบบวดัดงักล่าวมีการเก็บ
ข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,931 คน และมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) แล
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) สรุปได้องค์ประกอบทัง้หมด 6 องค์ประกอบย่อยของ
โครงส ร้างการวัด  2 ด้ าน คือ  องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพัน ด้านจิตวิทยา /อารมณ์ 
(Psychological engagement) มีตวับ่งชีข้ององค์ประกอบ ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้สอน การได้รับการสนบัสนนุจากเพ่ือน ครอบครัวในด้านการเรียนรู้ และองค์ประกอบความยึดมัน่
ผูกพันด้านปัญญา (Cognitive engagement) มีตวับ่งชีข้ององค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมและ
สิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียน (เวลาท่ีใช้ในภาระงานการเรียนรู้ การเข้าชัน้เรียน การท างานให้ส าเร็จ ) 
เปา้หมายเก่ียวกบัอนาคต แรงจงูใจภายนอก เป็นต้น  
  ในปี 2009 มีการพฒันาแบบวดัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีส าคญั 2 ฉบบั ได้แก่  
แบบวัด  High School Survey of Student Engagement (HSSSE) (Yazzie-Mintz, 2009) และ 
Engagement versus Disaffection with Learning (EvsD) (Skinner et al., 2009a) แ บ บ วั ด 
HSSSE มีการพฒันามาก่อนหน้าตัง้แตปี่ 2003 จนถึงปี 2009 และมีการพฒันาถกูต้องตามลิขสิทธ์ิ
ในปี 2009 การพัฒนาแบบวดัมีการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย จ านวน 
200,000 คน จากโรงเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในชนบท ในเมือง และเขตชานเมือง แบบวดัมี
จ านวน 121 ข้อวัด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา  / 
วิชาการ (Cognitive / Intellectual / Academic engagement) จ านวน 65 ข้อ มีตัวบ่งชีเ้ก่ียวกับ
การรับรู้ของผู้ เรียนในความพยายาม การลงทุนลงแรง และ กลยุทธ์ท่ีใช้ในการเรียนรู้ 2)ความยึด
มั่ น ผู กพั น ด้ าน สั งคม  / พ ฤติ ก รรม  /การมี ส่ วน ร่วม  (Social / Behavior / Participatory 
engagement) จ านวน 17 ข้อ มีตัวบ่งชีเ้ก่ียวกับการกระท าของผู้ เรียนเก่ียวกับการเข้าสังคม 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้เก่ียวกับกิจกรรมการเรียน การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ เรียนคนอ่ืน และ3) ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ (Emotional engagement) จ านวน 
39 ข้อ ให้ความส าคญักับตวับ่งชีเ้ก่ียวกับความรู้สึกท่ีผู้ เรียนมีต่อโรงเรียนทัง้ด้านการท างานใน
โรงเรียนและความรู้สกึตอ่ผู้ อ่ืนท่ีโรงเรียน  
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  ส่วนแบบวัด EvsD พัฒนาโดย Skinner และคณะ (2009a) ท าการเก็บข้อมูลกับ
นกัเรียนจ านวน 1,018 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูมีความหลากหลายทางด้าน
เชือ้ชาติ ระดบัการศกึษา และเขตท่ีตัง้ของโรงเรียน แบบวดัมีลกัษณะเป็นแบบรายงานด้วยตนเอง 
2 ลกัษณะคือ การรายงานด้วยตวัผู้ เรียนเองและการรายงานด้วยผู้สอน จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบผลการรายงานของผู้สอนมีความสมัพนัธ์กบัผลการรายงานของผู้ เรียน แบบวดัมีองค์ประกอบท่ี
พฒันามาจากทฤษฎีแรงจูงใจของผู้ เรียน กล่าวคือความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ (ด้านพฤติกรรม
และอารมณ์) ได้รับการสนับสนุนหากบริบทสภาพแวดล้อมทางสงัคมเก่ียวกบัการเรียนรู้เช่ือมต่อ
กบัต้องการทางจิตวิยาพืน้ฐานของผู้ เรียนทัง้สามด้าน ได้แก่ ความต้องการมีความสมัพนัธ์ ความ
ต้องการมีความสามารถ ความต้องการมีอิสระ  (Connell, 1990; Connell & Wellborn, 1991; 
Deci & Ryan, 1985; Skinner, 1991; Skinner et al., 2009) แ บ บ วัด  EvsD ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
โครงสร้างของความยึดมั่นผูกพัน (Engagement) และการเอาใจออกห่าง (Disaffection) ท่ีเป็น
องค์ประกอบส าคญักระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมน าไปสูก่ารเรียนรู้และส่งผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม (Behavioral) เก่ียวกบัความพยายาม การตัง้ใจเรียน ความวิริยะ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านอารมณ์ (Emotional) เก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึกท่ี
เป็นตวับง่ชีถ้ึงการจงูใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ตวัอย่างเช่น ฉันรู้สึกสนกุสนานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ๆ ในชัน้เรียน เป็นต้น  
  แบบวัดท่ีพัฒนาขึน้ภายใต้กรอบแนวคิดของแรงจูงใจกับความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการอีกฉบับหนึ่งคือ Motivation and Engagement Scale (MES) พัฒนาโดย Martin และ
คณะ (2009) พัฒนาขึน้ตามกรอบแนวคิดของวงจรความยึดมั่นผูกพันและแรงจูงใจ เก่ียวกับ
การศึกษาความยึดมัน่ผูกพนัมิติด้านปัญญาและพฤติกรรม แบง่เป็น 2 ลกัษณะคือการปรับตวัได้ 
(Adaptive) และไม่สามารถปรับตวัได้ (Maladaptive) มีการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกัน
ได้แก่ ระดบัการศึกษา ประเภทของสถานศกึษา การศึกษาข้ามวฒันธรรม เช่นการพฒันาแบบวดั
ส าหรับกลุ่มตวัอย่างในระดบัการศกึษาต่างกัน ประถมศึกษา (MES-JS) มธัยมศึกษา (MES-HS) 
และปริญญาตรี (MES-UC) แบบวดั MES ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบย่อยท่ีแสดงถึงความยึด
มั่นผูกพันด้านปัญญาและพฤติกรรม ตัวบ่งชีท่ี้สะท้อนถึงความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา 
(Cognitive) ได้แก่ ความเช่ือในตนเอง (Self-belief) คุณค่าของโรงเรียน (Valuing school) ส่วน
ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม (Behavioral) ได้แก่ ความสนใจในการเรียนรู้ (Learning focus) 
ความวิ ริยะ  (Persistence) การวางแผน  (Planning) การจัดการเก่ียวกับการเรียน  (Study 
management)  
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  นอกจากนีมี้การศึกษาและพบองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการเพิ่ม
จากองค์ประกอบหลกั 3 องค์ประกอบได้แก่ พฤตกิรรม อารมณ์ และ ปัญญา ดงัเชน่การศกึษาของ 
Reeve และ Tseng (2011) ศึกษาเร่ืองความยึดมั่นผูกพันในวิชาการระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มตวัอย่างนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจ านวน 365 คน Reeve และ Tseng ท าการศกึษา
และน าเสนอองค์ประกอบใหม่ คือ ความยึดมั่นผูกพันด้านการริเร่ิมในตนเอง  (Agentic 
Engagement) ท่ีมีความส าคัญในบริบทระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพราะแสดงถึง
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ผู้ เรียนลงมือกระท าอย่างสร้างสรรค์เพ่ือก่อให้เกิดความ
ราบร่ืนแก่การเรียนการสอนท่ีพวกเขาได้รับ ผลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างพบว่า ความยึด
มัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเองมีความแตกตา่งอย่างชดัเจนและเป็นโครงสร้างองค์ประกอบท่ีส าคญั 
เน่ืองจากความยึดมั่นผูกพันด้านริเร่ิมในตนเองมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างด้านแรงจูงใจของ
ผู้ เรียนและเป็นตวัท านายความแปรปรวนอยา่งอิสระของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วย  
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2. ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคล 
 หากพิจารณาถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ภายในขอบเขตของทฤษฎีการก าหนดตนเอง 
(SDT) เก่ียวกบักระบวนการก ากับพฤติกรรม หรือเหตผุลท่ีบคุคลมีส่วนร่วม เกิดพฤติกรรมภายใต้
เง่ือนไขของการเป็นอิสระหรือการถกูควบคมุ (Autonomous vs Controlled) สิ่งท่ีเก่ียวข้องคือเร่ือง
ของเป้าหมายระยะยาวซึ่งบุคคลใช้เป็นแนวทางหรือสิ่งท่ีก าหนดการกระท า  (Deci & Ryan, 
2008a: 17) งานวิจัยของ  Kasser และ  Ryan (1996 as cited in Deci & Ryan, 2008a: 17-18; 
Deci & Ryan, 2008b: 183) อธิบายเก่ียวกับเป้าหมายระยะยาวของบุคคลมีแนวโน้มจัดอยู่เป็น
กลุ่มตามการวิเคราะห์องค์ประกอบ สรุปได้เป็นเป้าหมาย 2 ลักษณะคือ 1) เป้าหมายภายใน 
(Intrinsic goal) หมายถึง เปา้หมายในชีวิตเก่ียวกบัการผกูพนักบัผู้ อ่ืน การท าประโยชน์ให้กบัผู้ อ่ืน 
การพัฒนาตนเอง เป็นเป้าหมายท่ีเน้นความพึงพอใจในความต้องการทางจิตวิทยาพืน้ฐานของ
บุคคล และ 2) เป้าหมายภายนอก (Extrinsic goal ) หมายถึง เป้าหมายเก่ียวกับความมั่งคั่ง 
ช่ือเสียง ความน่าดงึดดูใจ ฯลฯ และเน้นท่ีตวับง่ชีก้ารให้คณุคา่ท่ีมาจากภายนอก ทัง้สองเปา้หมาย
แตกต่างกันในด้านความสัมพันธ์ท่ีมีต่อความต้องการพืน้ฐานของบุคคลทัง้สามลักษณะ ได้แก่ 
ความต้องการมีอิสระ (Autonomy) ความต้องการมีความสามารถ (Competence) และ ความ
ต้องการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน (Relatedness) ซึ่งเป้าหมายภายในเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการพืน้ฐานของบคุคล เพราะว่าการแสวงหาเปา้หมายภายในของบคุคลก่อให้เกิดการก าหนด
เป้าหมายท่ีมาจากภายใน (Inward orientation) ซึ่งส่งผลให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในความ
ต้องการได้ ในขณะท่ีเป้าหมายภายนอกไม่ได้เก่ียวข้องกับการตอบสนองตามความต้องการของ
บุคคล ดงันัน้การแสวงหาเป้าหมายภายนอกก่อให้เกิดการก าหนดเป้าหมายท่ีมาจากภายนอก 
(Outward Orientation) บุคคลมีการเห็นค่าในตนเองผ่านความส าเร็จท่ีได้รับและการให้เหตุผล
จากภายนอก อาจส่งผลให้บุคคลมีความพึงพอใจในความต้องการท่ีลดลงได้ภายหลัง  
(Vansteenkiste, Soenens & Duriez, 2008 as cited in Vansteenkiste et al., 2010: 145) มี
งานวิจัยท่ีเปรียบเทียบเป้าหมายทัง้ 2 ลักษณะกับผลลัพธ์ดังเช่นงานวิจัยของ Vansteenkiste 
Simons  Soenens และ Lens (2004) พบว่าบุคคลท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในการเรียนมีความเช่ือว่าภาระ
การเรียนช่วยให้ได้เงินหรือเป็นการหารายได้ (เป้าหมายภายนอก) และ บุคคลท่ีเช่ือว่าการเรียน
ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามภายในตัวเองหรือพัฒนาตนเอง (เป้าหมายภายใน) ผลสรุปว่า
บุคคลท่ีเรียนรู้และมีความเช่ือลกัษณะท่ีมาจากเป้าหมายภายนอกมีการเรียนรู้ได้ดีน้อยกว่าและ
แสดงออกถึงความสามารถในระดบัท่ีต ่ากวา่บคุคลท่ีมีความเช่ือลกัษณะท่ีมาจากเปา้หมายภายใน  
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  นอกจากนี ้เป้าหมายทัง้สองลักษณะยังเก่ียวข้องกับแรงจูงใจของบุคคล นั่นคือหาก
บุคคลมีเป้าหมายภายใน ส่งผลท าให้บุคคลรู้สึกถึงคุณค่าของเป้าหมายท่ีกระท าอยู่ ก่อให้เกิด
แรงจงูใจท่ีเป็นอิสระในตนเองหรือแรงจูงใจภายใน (Autonomous motivation) ในทางตรงกันข้าม
หากบคุคลมีเปา้หมายภายนอก บคุคลท าพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองตอ่สิ่งแวดล้อมภายนอก ส่งผล
ให้บุคคลเกิดแรงจูงใจท่ีมีลักษณะถูกควบคุม  (Controlled motivation) (Vansteenkiste et al., 
2010: 147)  

 
2.1 โครงสร้างเก่ียวกับเป้าหมายของบุคคล  

  เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิลกัษณะหนึ่งท่ีเป็น
โครงส ร้างเป้าหมายใหม่ เพิ่ ม เติมจากเป้าหมายรูปแบบดัง้ เดิม  เป้าหมายเชิ งสัมฤท ธ์ิ 
(Achievement goal) เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีเป็นเป้าหมายหรือความส าเร็จท่ีเกิดจากการด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ โดยจะเก่ียวข้องกับศักยภาพของบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นการพัฒนาความสามารถ 
(Mastery) หรือการแสดงความสามารถ (Performance) (สรุวิทย์ อสัสพนัธุ์, 2556: 21) นิยามของ
เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิในอดีตแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแนวโน้มเป้าหมาย (Goal orientation) และ 
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะส่วน (Achievement Goal) กลุ่มแนวโน้มเป้าหมายมองการมีเป้าหมายเป็น
ลกัษณะทัว่ไปของบคุคล โดยเช่ือว่าการมีเปา้หมายและกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง เช่น การให้เหตผุล
ความส าเร็จ การตอบสนองทางอารมณ์ ความพงึพอใจ เป็นสิ่งก าหนดวิธีการท่ีบคุคลจะกระท าเพ่ือ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิและไม่สามารถแยกกระบวนการท่ีเก่ียวข้องออกจากเป้าหมายได้ (Ames & 
Acher,1987; Ames & Acher, 1988; Nicholls, 1984 อ้างถึงใน สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ , 2556: 21) 
ส่วนกรอบแนวคิดอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะส่วน  กรอบแนวคิดท่ีระบุเฉพาะส่วนท่ีเป็น
เป้าหมายเท่านัน้ เช่น กรอบแนวคิดท่ีเห็นว่าเป้าหมายเป็นความมุ่งหมาย เป็นความปรารถนาต่อ
ผลลพัธ์ของบุคคล ในการใช้ความพยายามในกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุผลสมัฤทธ์ิ (Dweck & Elliott, 
1983; Harackiewicz & Sansone, 1991; Pintrich, 2000; Urdan & Maehr, 1995 อ้างถึ งใน  สุ
รวิทย์ อัสสพันธุ์ , 2556: 22) สรุปได้ว่าการมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิเป็นลักษณะทางการรู้คิดของ
บุคคลท่ีพยายามก าหนดสภาพในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถเม่ือสิน้สุดการปฏิบตัิ งาน 
ได้แก่ ต้องการแสดงออกถึงระดบัความสามารถของตนเอง หรือต้องการพฒันาความสามารถของ
ตนเอง โดยลักษณะดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการก ากับพฤติกรรมของบุคคล ทัง้นีบุ้คคลจะ
พยายามให้เกิดสภาพดงักลา่วหรือหลีกเล่ียงสภาพดงักลา่วก็ได้ (สรุวิทย์ อสัสพนัธุ์, 2556: 22-23) 
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  ในการศึกษาการมีเปา้หมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้ พบว่าจากการศกึษางานวิจยัท่ีผ่านมามี
การแบ่งเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (Mastery 
Goal) และเปา้หมายเพ่ือการแสดงผลงาน (Performance Goal) (Elliott, 2005; Maehr & Zusho, 
2009; Meece, Anderman, & Anderman, 2006 as cited in Colli et al., 2016; 67) ก า ร มี 
เปา้หมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (Mastery Goal) จะมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้ ความช านาญในงาน รวม
ไปถึงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะใหม่ การพัฒนาหรือเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง และ
พยายามท่ีจะเอาชนะข้อจ ากัดทางความสามารถของตนเอง นอกจากนีย้ังมีนักวิชาการศึกษา
เก่ียวกับเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญในช่ืออ่ืนด้วย ได้แก่  เป้าหมายเก่ียวกับภาระงาน  (Task 
goals) เก่ียวข้องกับการท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในงานท่ีเฉพาะเจาะจง และรับรู้ความสามารถของ
ตนเองต่องานนัน้ ๆ ซึ่งบุคคลจะไม่เปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับผู้ อ่ืน (Maehr, 1984) 
นอกจากนี ้Dweck และคณะ (1988) ได้กล่าวถึงเป้าหมายท่ีมีความคล้ายคลึงกับเป้าหมายเพ่ือ
ความเช่ียวชาญ นั่นคือ เป้าหมายเพ่ือการเรียนรู้ (Learning Goals) หากผู้ เรียนมีเป้าหมาย
ดงักล่าว ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถเพิ่มขึน้ ผู้ เรียนจะเกิดความพึงพอใจในการเรียน ถึงแม้ว่า
ต้องใช้ความพยายามอย่างมากและการท าความเข้าใจในการเรียน  (Nicholls et al., 1990; 
Anderman & Patrick, 2012: 175) เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิอีกเป้าหมายหนึ่งท่ีส าคญัคือ เป้าหมาย
เพ่ือการแสดงผลงาน (Performance Goal) จะมุ่งเน้นไปท่ีการแสดงออกถึงความสามารถหรือ
ศกัยภาพของตนเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถของตนเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ อ่ืน  (สุ
รวิทย์ อัสสพันธุ์ , 2556: 23) และ Maehr (1984 as cited in Anderman & Patrick, 2012: 175) 
ได้อธิบายถึง เป้าหมายเพ่ือตนเองเหนือกว่าผู้ อ่ืน (Ego goals) ซึ่งเป็นเป้าหมายภายนอกมีความ
คล้ายกบัเปา้หมายเพ่ือการแสดงผลงาน แสดงถึงการท่ีบคุคลกระท าเพ่ือให้เหนือกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้
เปรียบเทียบกับการกระท าของผู้ อ่ืน สรุปว่าหากผู้ เรียนมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ ผู้ เรียนจะ
สนใจในงานท่ีท าเพ่ือความเข้าใจอย่างแท้จริง ความก้าวหน้าในความสามารถ เกิดความ
กระตือรือร้น ทุ่มเทความพยายามเพ่ือท่ีจะประสบผลส าเร็จในการเรียน ในทางตรงกันข้ามหาก
ผู้ เรียนมีเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน ผู้ เรียนจะแสดงความสามารถโดยเปรียบเทียบกับผู้ อ่ืน
เพ่ือให้ผลดีกวา่ผู้ อ่ืน (Anderman & Patrick, 2012: 175) 

2.2 เป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Best Goals: PB Goal) 
  เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal best goals) เป็นโครงสร้างใหม่
เก่ียวกับเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิของบุคคลท่ีมีความแตกต่างจากเป้าหมายดัง้เดิมทัง้สองท่ีกล่าว
มาแล้ว เพราะเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเก่ียวข้องกับการมีแนวโน้มเป้าหมายท่ี
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เก่ียวกับ ตนเอง (Self) เป็นหลัก และเป็นเป้าหมายท่ีผสมผสานระหว่างเป้าหมายเพ่ือความ
เช่ียวชาญ (Mastery) และเป้าหมายเพ่ือแสดงผลงาน (Performance) เข้าด้วยกนั (Martin, 2006: 
807) นอกจากนีเ้ป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลมีความแตกต่างจากเป้าหมายเพ่ือความ
เช่ียวชาญ เน่ืองจากเป็นเป้าหมายท่ีเก่ียวกับการท่ีบุคคลให้ความส าคญักับสิ่งท่ีบุคคลสนใจหรือ
เห็นความส าคญัของสิ่งนัน้ แต่เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญจะให้ความส าคญักับงานหรือการ
เรียนรู้เก่ียวกับสิ่งนัน้ เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลจึงเป็นเป้าหมายท่ีเก่ียวกับความท้า
ทาย มีลักษณะเฉพาะ เก่ียวกับการแข่งขันท่ีมีเป้าหมายคือตนเอง เก่ียวข้องกับระดับของการ
แสดงออกของบุคคล กลวิธีต่าง ๆ ท่ีผู้ เรียนพยายามกระท าและมีผลต่อความคงทนในการเรียน 
ความก้าวหน้าในความส าเร็จของการเรียนท่ีพฒันาขึน้จากท่ีผ่านมา การพยายามของบุคคลท่ีจะ
ท าเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงให้ดีกว่าท่ีผ่านมา ซึ่งบุคคลใช้ตนเองเป็นสิ่งอ้างอิงมากกว่าใช้การ
อ้างอิงจากภายนอก ตวัอยา่งเชน่ ในการสอบผู้ เรียนมีความตัง้ใจหรือมีเปา้หมายท าคะแนนสอบใน
ครัง้นีใ้ห้ดีกวา่การสอบในครัง้ท่ีผ่านมาหรือมีความพยายามมากขึน้กว่าครัง้ท่ีผ่านมาในการท างาน
ท่ีได้ รับมอบหมายด้านการเรียน  (Martin, 2006, 2011; Martin & Liem, 2010; Yu & Martin, 
2014 as cited in Martin & Elliott, 2015: 1; Martin, 2015: 208; Colli et al., 2016: 67) 

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับการตัง้เป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วน
บุคคล 
  เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเก่ียวข้องกับระดบัของการตัง้เป้าหมาย ตาม
การอธิบายของ Elliot และ Sheldon (1997 as cited in Martin, 2006) ได้พูดถึงเป้าหมายของ
บคุคล 4 ลกัษณะซึ่งเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ลกัษณะแรกเก่ียวข้องกับเป้าหมายท่ีเจาะจง
กับงาน (Task-specific goal) ซึ่งเป็นแนวทางท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับการพัฒนาสมรรถนะท่ี
เหมาะสม เช่น การท่ีบุคคลท างานให้ส าเร็จ ส่วนลกัษณะท่ีสองเก่ียวข้องกับเป้าหมายท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงทางด้านสถานการณ์ (Situation-specific goal) ซึ่งสะท้อนจุดประสงค์และเหตผุล
ของการปฏิบตัิการและบรรลเุปา้หมาย เช่น ผู้ เรียนเขียนค าตอบของข้อสอบให้ชดัเจนและละเอียด 
หรือ ผู้ เรียนท าสอบวิชานีใ้ห้ได้ดีกว่าคนอ่ืน ๆ ในชัน้เรียน เป้าหมายลักษณะท่ีสามเก่ียวข้องกับ
เป้าหมายส่วนบุคคลท่ีสะท้อนเป้าหมายในภาพกว้างทั่ว  ๆ ไปมากกว่าท่ีจะเก่ียวข้องเฉพาะ
สถานการณ์ เชน่ ผู้ เรียนปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึน้กว่าเทอมท่ีแล้ว หรือ ผู้ เรียนเป็นท่ีหนึ่งของชัน้
เรียนเม่ือจบเทอม และเป้าหมายลกัษณะท่ีส่ีเก่ียวข้องกับการท่ีบุคคลมีภาพเก่ียวกับอนาคตของ
ตนเอง ซึ่งเป็นการสะท้อนเป้าหมายระยะยาวกว่าเดิม เช่น ผู้ เรียนมีความมุ่งมั่นตัง้ใจท่ีจะเลือก
ประกอบอาชีพตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างแท้จริง ทัง้นีไ้ด้มีการเสนอวา่ เปา้หมาย
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สองลกัษณะแรก ได้แก่ เปา้หมายท่ีเจาะจงกบังาน (Task-specific goal) และ เปา้หมายท่ีเจาะจง
กบัสถานการณ์ (Situation-specific goal) เป็นเปา้หมายท่ีอยู่ร่วมกนัและเป็นสิ่งส าคญัตอ่การเกิด
การตัง้เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล โดยเป้าหมายแรกจะให้ข้อมูลท่ีชัดเจนกับบุคคล 
ตวัอย่างเช่น ผู้ เรียนทราบว่าต้องพยายามบรรลุอะไรอนาคตอันใกล้ ส่วนเป้าหมายท่ีสองจะให้
เหตุผลกับผู้ เรียนว่าท าไมพวกเขาจึงอยากจะบรรลุผลลัพธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงนัน้  ๆ ซึ่งการท างาน
ร่วมกนัของทัง้เปา้หมายท่ีระบวุา่ อะไร และ ท าไม นีจ้ะเป็นรากฐานส าหรับใช้ในการท าความเข้าใจ
และไปให้ถึงการตัง้เปา้หมายสูค่วามเป็นเลิศสว่นบคุคลได้ในท่ีสดุ 

2.3.1 เป้าหมายที่เจาะจงกับงาน (Task-Specific Goal) 
   เป้าหมาย ท่ี เจาะจงกับงาน  จะผันแปรไปตามมิติ  2 ด้าน  ได้แก่  ความ
เฉพาะเจาะจง (Specificity) และ ความยากหรือความท้าทาย (Difficulty/challenge) ส่วนใหญ่
แล้วการตัง้เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลจะเก่ียวข้องกับการตัง้เป้าหมายหรือผลลพัธ์ท่ี
เฉพาะเจาะจง จากการศึกษาก่อนหน้าท่ีเก่ียวกับการตัง้เป้าหมายได้แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายท่ี
เฉพาะเจาะจงนัน้จะน าไปสู่สมรรถนะในระดับสูงขึน้  (Locke & Latham, 1990 as cited in 
Martin, 2006 ) ซึ่งเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงจะมีอิทธิพลในทางบวกโดยไปช่วยลดระดบัความไม่
ชัดเจนเก่ียวกับสิ่งท่ีต้องการท าให้ส าเร็จ ท าให้เป้าหมายมีความชัดเจนขึน้  (Locke, Chah, 
Harrison, & Lustgarten, 1989 as cited in Martin, 2006) นอกจากนีเ้ปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศ
ส่วนบุคคลเป็นสิ่งท่ีปรับเปล่ียนได้ท่ีมีมาตรฐานท่ีชัดเจนส าหรับใช้ตัง้เป้าหมาย ตวัอย่างเช่น ใน
บริบททางการเรียนรู้ ผู้ เรียนอาจไม่ทราบว่าต้องท าได้คะแนนเท่าใดจึงจะชนะเพ่ือนในชัน้เรียน แต่
พวกเขารู้เสมอว่าคะแนนท่ีพวกเขาต้องท าให้ได้เพ่ือท่ีจะไปถึงการเป็นเลิศส่วนบุคคลนัน้คือเท่า ใด 
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแปรเปล่ียนได้ในแง่ของระดบัความท้าทายและระดบัความท้าทายนีเ้องท่ีเก่ียวข้องกับ
เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล โดยค านิยามแล้ว ระดบัของความท้าทายหรือความยากท่ี
สามารถใช้ในการเสริมสร้างความเป็นเลิศส่วนบุคคลนัน้อย่างน้อยท่ีสุดจะต้องมีระดบัท่ีสูงกว่า
ระดบัสมรรถนะท่ีดีท่ีสดุท่ีผา่นมาในอดีต โดยมีความเฉพาะเจาะจงและความยากของเปา้หมายมา
ปฏิสมัพนัธ์กนั โดยเปา้หมายท่ียากและเฉพาะเจาะจงจะให้ผลลพัธ์เป็นสมรรถนะในระดบัท่ีสงูกว่า 
โดยในการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) Locke และ Latham (1990 as cited in Martin, 
2006) ได้พบขนาดของอิทธิพลตัง้แต ่.42 ถึง .80 ส าหรับอิทธิพลทางบวกของเป้าหมายท่ียากและ
เฉพาะเจาะจงท่ีมีตอ่สมรรถนะของบคุคล ซึง่เม่ือน ามาพิจารณาร่วมกนัแล้วทัง้เป้าหมายท่ีเจาะจง
กบังานและมีความท้าทายนัน้เป็นสิ่งส าคญัตอ่การตัง้เปา้หมายสู่ความเป็นเลิศส่วนบคุคล  
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2.3.2 เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ (Situation-Specific Goal) 
   การตัง้เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นมากกวา่การไปให้ถึงมาตรฐาน
ปกติแตเ่ป็นการไปให้ถึงมาตรฐานส่วนบุคคลซึ่งตัง้ไว้สมัพนัธ์กบัระดบัสมรรถนะเดิมของตนเองซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีเป็นพืน้ฐานของการตัง้เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล การตัง้เปา้หมายท่ีเฉพาะตวั
นีเ้องคือสิ่งท่ีท าให้มีความแตกตา่งไปจากเปา้หมายอ่ืน ๆ และท าให้การตัง้เปา้หมายลกัษณะนีเ้ป็น
แรงจงูใจท่ีมีพลงั โดยต้องพิจารณาปัจจยั 2 ลกัษณะด้วยกนั ได้แก่ การใช้ตนเองเป็นจดุอ้างอิงเพ่ือ
แข่งขนั (Competitive self-reference) และการพฒันาตนเอง (Self-improvement) โดยปัจจยัแรก
จะเก่ียวข้องกบัการแข่งขนัท่ีโน้มเอียงไปทางด้านการแข่งขนักับสมรรถนะเดิมของตนเองมากกว่า
แข่งกบัผู้ อ่ืน ส่วนปัจจยัท่ีสองจะเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจในการสร้างหรือขยายขอบเขตสมรรถนะบน
ฐานของสมรรถนะเดิม ดงันัน้เปา้หมายในการแข่งขนัท่ีมีตนเองเป็นจดุอ้างอิงและเปา้หมายในการ
พฒันาตนเองนัน้จงึมีความส าคญัตอ่การตัง้เปา้หมายสู่ความเป็นเลิศส่วนบคุคล 
   เม่ือน าปัจจัยข้างต้นรวมเข้าด้วยกันจะเห็นได้ถึงลักษณะการเป็นโมเดล
หลากหลายมิติของการตัง้เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล ท่ีประกอบด้วยเปา้หมายต่าง ๆ 
ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ท้าทาย มีตนเองเป็นจุดอ้างอิงในการแข่งขนัและอยู่บนพืน้ฐานของการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งโมเดลนีไ้ม่เพียงแต่จะเป็นกรอบแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจ
องค์ประกอบหลกัของการตัง้เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลแล้ว แต่บุคคลยงัสามารถใช้
เพ่ือหาวิธีการเพิ่มโอกาสท่ีสงูท่ีสดุในการบรรลถุึงความเป็นเลิศสว่นบคุคลได้อีกด้วย  
   นอกจากนีง้านวิจยัของ Martin (2006) ท่ีทดสอบลักษณะการเป็นโมเดลหลาย
มิติของการตัง้เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลได้พบว่า ปัจจัยทัง้ 4 ท่ีกล่าวถึงในข้างต้น 
ได้แก่ เปา้หมายท่ีเฉพาะเจาะจง เปา้หมายท่ีมีความท้าทาย เปา้หมายท่ีมีตนเองเป็นจดุอ้างอิง และ
เป้าหมายในการพัฒนาตนเองนัน้เป็นองค์ประกอบของการตัง้เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บคุคล อีกทัง้ยงัสามารถท านายพฤติกรรมพฤติกรรมของผู้ เรียนในสภาพแวดล้อมทางวิชาการอนั
ไ ด้ แ ก่  ก า ร ไม่ ย่ อ ท้ อ  (Persistence) ก า ร เข้ า ร่ วม ชั ้น เ รี ย น  (Class participation) ค วาม
ทะเยอทะยานทางด้านการศึกษา (Educational aspiration) และความรู้สึกชอบมาโรงเรียน 
(Enjoyment of school) ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตอีิกด้วย 

2.4 เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการเรียน  
  ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) อธิบายเก่ียวกับเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บุคคลนัน้ส่งผลต่อแรงจูงในภายในบุคคล (Intrinsic motivation) (Ryan & Deci, 2000 as cited 
in Martin, 2006: 806) ได้แก่ ความสนใจท่ีเป็นไปตามธรรมชาตขิองบคุคล หรือความพึงพอใจของ
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บคุคลในการเรียนรู้ ซึง่ส่งผลตอ่ระดบัของการมีสว่นร่วมกิจกรรมท่ีมีความแตกตา่งกนัในด้านทกัษะ
ของบุคคล (Danner & Lonky, 1981 as cited in Martin, 2006: 806) ในบริบททางการเรียนรู้ 
เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลนัน้มีแนวโน้มท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนการรับรู้
ความสามารถในตนเอง (Self-efficacy) ของผู้ เรียนได้ (Martin, 2006) ทัง้นีเ้น่ืองจากว่าการเรียน
ให้ได้ดีเท่าเดิมหรือเพ่ือให้ดีกว่าเดิมเป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนเห็นว่าสามารถกระท าได้ และการท่ีผู้ เรียนรับรู้
ว่าตนเองสามารถไปสู่ความส าเร็จได้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของผู้ เรียนในด้านการเรียนรู้ 
นอกจากนีเ้ปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกบัแรงจงูใจภายใน (Intrinsic 
motivation) และการด าเนินการให้เป็นไปอย่างราบร่ืนในการเรียนรู้ (Flow) ซึ่งเป็นสองสิ่งท่ีส าคญั
น าไปสู่ความส าเร็จในการเรียนได้ โดยเป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้ เรียนสามารถฟันฝ่าอปุสรรคในระดบัท่ียาก
เกินกว่าความสามารถในปัจจุบันของบุคคลได้ในระดบัท่ีเหมาะสม  (Csikzentmihalyi, 1990 as 
cited in Martin & Liem, 2010)  
  มีการศึกษาเก่ียวกับเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลกับแรงจูงใจการเรียน 
ดงัเช่น การศึกษาของ Martin (2006) ท่ีศึกษาในผู้ เรียนระดบัมัธยมศึกษา จ านวน 1016 คน เป็น
การวิจัยภาคตดัขวาง ผลการศึกษาพบว่าเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลช่วยเพิ่มระดบั
ความสุขในการเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียน ความพยายามและความมุ่งมั่นในการเรียน 
สอดคล้องกับการผลการศึกษาของ Martin และ Liem (2010) พบว่า เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศ
สว่นบคุคลสามารถเป็นตวัท านายความส าเร็จในการเรียน ความพยายาม ความสขุ ความมานะใน
การเรียน การมีสว่นร่วมในชัน้เรียนเชน่กนั นอกจากนีเ้ปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลยงัเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาการด้วย (Yu & Martin, 2014 ; 
Martin & Elliott, 2015; Colli et al., 2016)  

 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลกับความยดึม่ัน

ผูกพันในวิชาการ 
  จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่ามีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเปา้หมายเพ่ือความ
เป็นเลิศส่วนบุคคลกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ ดงังานวิจัยของ  Colli และคณะ (2016) ท่ี
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลของผู้ เรียน เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล และความยึด
มัน่ผูกพนัในวิชาการ จากการศกึษาพบความสมัพนัธ์เชิงบวกระหว่างความสมัพนัธ์ของผู้ เรียนกับ
เพ่ือนกับเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล และพบความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนและผู้สอนตอ่ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญาและด้านพฤติกรรมผา่นตวั



 55 
 

 

แปรเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล นอกจากนีมี้ผู้ศึกษาเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บคุคลกบัตวัแปรด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน ในกลุ่มนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย 
จ านวน 249 คน เป็นการศกึษาวิจยัระยะยาว พบความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอนในทางบวก 
(Liem, Ginns, Martin, Stone, & Herrett, 2012)  
  นอกจากนีมี้การศึกษาในบริบทของกลุ่มตัวอย่างวัฒนธรรมตะวันออก  ดังเช่น
การศึกษาของ Yu และ Martin (2014) ท่ีศึกษาในบริบทของกลุ่มตัวอย่างวัฒนธรรมตะวันออก
เก่ียวกบัเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลและเปา้หมายเชิงสมัฤทธ์ิอ่ืน ๆ เพ่ือดคูวามสมัพนัธ์
ของเป้าหมายกับแรงจูงใจในการเรียนและความยึดมั่นของผู้ เรียน โดยท าการศึกษาในกลุ่ม
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นในประเทศจีน จ านวน 3,753 คน ผลการศึกษาพบว่าเป้าหมายเพ่ือ
ความเป็นเลิศส่วนบุคคลและเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีความส าคัญต่อตัวแปรทางด้าน
แรงจงูใจและความยดึมัน่ผกูพนัของผู้ เรียน ผลการศกึษายืนยนัด้วยงานวิจยัของ Martin และ Elliot 
(2015) ท่ีสนใจศกึษาเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนเช่นเดียวกบั Yu และ Martin (2014) ในกลุ่ม
ตวัอยา่งชัน้มธัยมศกึษาในประเทศออสเตรเลียซึง่เป็นบริบทวฒันธรรมตะวนัตกพบผลลพัธ์เชิงบวก
ระหวา่งเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล แรงจงูใจและความยดึมัน่ผกูพนัของผู้ เรียนเชน่กนั 
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3. ตอนที่ 3 โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ  
 จากการศกึษาความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการตามแนวทฤษฎีการก าหนดตนเองท่ีอธิบาย
ถึงบริบททางสงัคมและสภาพแวดล้อมมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในความ
ต้องการพืน้ฐาน ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ ความต้องการมีความสามารถ และความต้องการมี
ความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  (Ryan & Deci, 2000 as cited in McLachlan & Hagger, 2010: 1204 -
1205) ดงันัน้การพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการผู้ วิจยัได้
ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมตามทฤษฎีการก าหนดตนเองท่ีอธิบายถึงการท่ีบุคคลได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยาจากการได้รับการสนบัสนนุจากบริบทสภาพแวดล้อมสง่ผลดี
ต่อผู้ เรียนไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจภายใน  (Holembeak & Amorose, 2005; Ntoumanis, 2005; 
Wentzel, 1999 as cited in Maulana,   Helms-Lorenz, Irnidayanti, & Van de Grift, 2016) 
ระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการท่ีสูงขึน้ (Skinner & Belmont, 1993) ตวัอย่างเช่น เม่ือผู้ เรียน
รู้สึกถึงความห่วงใยและการสนบัสนนุจากผู้สอน ผู้ เรียนจะแสดงออกถึงความพยายามในวิชาการ  
(Urden & Schoenfelder, 2006 as cited in Maulana et al., 2016) สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับ
การสนับสนุนความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Relatedness) จากผู้ สอนช่วยสนับสนุน
ความรู้สึกมีส่วนร่วมท่ีเป็นตัวท านายท่ีดีต่อแรงจูงใจภายในของบุคคล (Baumeister & Leary, 
1995 as cited in Maulana et al., 2016) นอกจากนีก้ารได้รับการสนับสนุนความต้องการมี
ความสามารถ  (Competence) มี ความสัมพัน ธ์กับ แรงจู งใจ ท่ี เป็ น อิส ระ  (Autonomous 
motivation) และความยึดมั่นผูกพันในวิชาการด้วย (Academic engagement) (Fortier et al., 
1995; Tucker et al., 2002 as cited in Maulana et al., 2016) แ ล ะห าก ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รับ ก า ร
สนบัสนุนความต้องการเป็นอิสระ (Autonomy) จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจด้านการเรียนท่ีเป็นแรงจูงใจ
ภายในได้ (Deci & Ryan, 1985; Fortier et al., 1995 as cited in Maulana et al., 2016)  

3.1 แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรม 
3.1.1. ความหมายของโปรแกรมเชิงทดลอง  

   การออกแบบโปรแกรมเพ่ือสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจยักึ่งทดลอง ซึ่งมีกระบวนการวิจยัท่ีเป็นไป
ตามกระบวนการของการวิจยัเชิงทดลอง (Intervention research) ประกอบด้วยการออกแบบการ
วิจัย (Research design) ซึ่ง เป็นกระบวนการ ท่ี เป็นระบบ มีการทดสอบโดยการทดลอง
ประกอบด้วยการสุ่มและการสรรหากลุ่มตัวอย่าง ทัง้ในด้านจ านวนในแต่ละกลุ่มตัวอย่างหรือ
เง่ือนไขต่าง ๆ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วิธีการก าหนดกลุ่ม การวัด ได้แก่ การสังเกต
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พฤติกรรม รายงานส่วนตัว การให้คะแนนของผู้ ปกครอง หรือ ครูผู้ สอน จ านวนการเก็บข้อมูล 
ผลลพัธ์ทางสถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการวิจยัเชิงทดลอง (Intervention 
design) นัน้จะมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาโปรแกรม อาทิ ข้อค าถาม กฎตา่ง ๆ และแผนการด าเนินงาน 
ทัง้การออกแบบการวิจยั (Research design) และการออกแบบการวิจยัเชิงทดลอง (Intervention 
design) ตา่งต้องการความเช่ียวชาญทัง้ด้านความรู้และทกัษะเน่ืองจากเป็นกิจกรรมเฉพาะทาง ซึ่ง
เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงการกระท าอย่างมีจุดมุ่งหมาย ตวัโปรแกรมนัน้อาจ
ปฏิบตัิในระดบับคุคล ระดบัองค์กร หรือ ระดบัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นปฏิบตัิการเดี่ยวหรือกลุ่มของปฏิบตัิการ 
(Midgley 2006 as cited in Fraser, Richman, Galinsky, & Day, 2009; Fraser & Galinsky, 
2010)  

3.1.2. ความส าคัญของโปรแกรมเชิงทดลอง 
   ข้อค้นพบท่ีได้จากโปรแกรมเชิงทดลองนัน้ เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์โดยผา่นการ
ประเมินโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม 
ระดบัองค์กร และระดบัชมุชน โปรแกรมเชิงทดลองสามารถให้ผลลพัธ์ทางบวกเม่ือเทียบกบัวิธีการ
ท่ีได้รับการยอมรับตามหลกัจริยธรรม เพราะมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ มีการพิสจูน์เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์
ท่ีน่าเช่ือถือสะท้อถึงประสิทธิภาพของโปรแกรม ภาพประกอบ 3 อธิบายถึงจุดแข็งของการ
สนับสนุนโปรแกรมทางข้อพิสูจน์คือวัดจากจุดแข็งของการออกแบบงานวิจัยท่ีใช้ในการ
กระบวนการประเมิน  (Petticrew & Roberts, 2003; Shaya & Gu 2006 as cited in Fraser et 
al., 2009) ในจุดสงูสุดของล าดบัขัน้คือ การรวิเคราะห์อภิมานของการทดลองแบบมีกลุ่มควบคมุ 
(Meta-analyses of Randomized Controlled Trials : RCTs) ซึ่งการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-
analyses) เป็นการศึกษางานในลักษณะเปรียบเทียบและเปรียบความต่างของข้อค้นพบใน
งานวิจยัตา่ง ๆ ตวัโปรแกรมนัน้ถกูทดสอบโดยวิธีของการทดลองแบบมีกลุ่มควบคมุหลายครัง้และ
พบประสิทธิผลในการเก็บรวบรวมผลการวิเคราะห์อภิมานในระดับท่ีสูง ล าดบัถัดลงมาของข้อ
พิสจูน์คือข้อค้นพบทางบวกจากการทดลองโดยมีกลุม่ควบคมุ (RCT) และการศกึษาจากเหตไุปหา
ผล (Cohort study) ถัดจากส่วนนีจ้ะเป็นการศึกษาแบบกรณีศึกษาทัง้แบบ case control และ 
case series และ การศึกษาแบบภาคตัวขวาง และรายงานการวิจัย และในส่วนท่ีระดับต ่าสุด
ได้แก่ ความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญและรายงานของผู้ปฏิบตั ิ
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ภาพประกอบ 3 ล าดบัขัน้ของข้อพิสจูน์ส าหรับการประเมินประสิทธิผลของการวิจยัเชิงทดลอง 
(โปรแกรม) 

 ท่ีมา: Fraser และคณะ 2009) 
 
   โดยสรุป โปรแกรมการวิจัยเชิงทดลองนัน้เก่ียวข้องกับการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงกลวิธีการเปล่ียนแปลงโดยเจตนาท่ีมีประสิทธิผลและมีระดบัการ
สนับสนุนท่ีแตกต่างกัน นักวิจัยมักก ากับดูแลโดยตรงในขัน้ตอนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือสร้าง
โปรแกรมตามรูปแบบท่ีต้องการ โดยให้โปรแกรมอยู่ภายใต้เง่ือนไขตามสภาพการณ์ความเป็นจริง
ท่ีนกัวิจยัควบคมุปัจจยัในการด าเนินการท่ีอาจะมีอิทธิพลตอ่ผลลพัธ์ ซึง่นกัวิจยัจ าเป็นต้องมีทกัษะ
ตา่ง ๆ แตกตา่งกนัท่ีจ าเป็นตอ่การวิจยั  ตามประเดน็ส าคญัดงันี ้ 
   1) การกลัน่กรองงานวิจยัและทฤษฎีอย่างละเอียดเพ่ือให้ตรงกบัการแผนก าหนด
การณ์ตา่ง ๆ 
   2) เพ่ือพฒันาแผนก าหนดการณ์เหลา่นีใ้นเนือ้ความท่ีละเอียดอ่อน 
   3) เพ่ือพฒันาการออกแบบการประเมินผลร่วมกบัภาคสงัคมท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
   4) เพ่ือเลือกหรือสร้างวิธีการวดัผลการฝึกฝนแผนก าหนดการณ์ 
   5) เพ่ือจดัการข้อมลูเฉพาะทางในการเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์ 
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3.1.3. ขัน้ตอนของโปรแกรมเชิงทดลอง 
   Fraser และคณะ (2009) ได้อธิบายถึงการวิจัยเชิงทดลองมีขัน้ตอนส าคัญ 5 
ขัน้ตอน ดงันี ้ 
   1) ระบุปัญหาและพฒันาทฤษฎีโปรแกรม (Specify the problem and develop 
a program theory) 
   2) สร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือของโปรแกรม (Create and revise program 
materials) 
   3) ขัด เกลาและยืนยันส่ วนประกอบของโปรแกรม  (Refine and confirm 
program components) 

   4) ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใ น
สภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ ต่าง  ๆ (Assess 
effectiveness in a variety of settings and 
circumstances) 
   5) เผยแพร่ข้อค้นพบและเคร่ืองมือ 
(Disseminate findings and program materials) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนที่ 1 

พฒันาปัญหาและทฤษฎีโปรแกรม 

 (Develop problem & program theories) 

ขั้นตอนที ่2 

การก าหนดโครงสร้างและขั้นตอนการท างาน 
 (Specify program structures & 

processes) 

ขั้นตอนที่ 3 

การขัดเกลาและยืนยันผลของการทดสอบวัดผล 

 (Refine & confirm in efficacy tests) 

ขั้นตอนที่ 4 

การทดสอบประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมฝึกหัด 

 (Test effectiveness in practice settings) 

ขั้นตอนที่ 5 

การเผยแพร่ขอ้ค้นพบและเครื่องมือ  

 (Disseminate program findings & materials) 

 พฒันาทฤษฎีเชิงปัญหาประกอบด้วยปัจจยัความเสี่ยง,  

ปัจจยัสนบัสนนุ, ปัจจยัป้องกนั  

 พฒันาทฤษฎีโปรแกรมของตวักลางทีท่ี่ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ได้ 

 ระบรุะดบัการจดักระท า, สภาพแวดล้อม และผู้กระท า 

 พฒันาทฤษฎีตวัแบบการเปลี่ยนแปลงและโมเดลเชิงตรรกะ  

 พฒันาแบบร่างแรกและสง่ให้ผู้ทรงคณุวฒิุตรวจสอบ 

 ระบสุว่นประกอบส าคญัของโปรแกรมและความถกูต้องของเกณฑ์ 

 น าร่องโปรแกรมและการวดัผล 

 การขยายไปสูก่ารอบรมและการน าไปใช้  

 รักษาระดบัการควบคมุที่มีประสิทธิภาพและทดสอบสว่นประกอบของ 

การวิจยั 

 ประมาณการณ์ระดบัของผลกระทบและทดสอบส าหรับการวิเคราะห์ตวั

แปรปฏสิมัพนัธ์และตวัแปรคัน่กลาง 

 พฒันาหลกัเกณฑ์ส าหรับการปรับใช้ อิงจากผลการทดสอบตวัแปร

ปฏิสมัพนัธ์และตวัแปรคัน่กลาง คา่นิยมของประชากรและความต้องการ 

ปัญหาอื่น ๆ  
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 ทดสอบการวิจยัภายใต้เกณฑ์ เงื่อนไขต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ 

 ประมาณการผลกระทบภายใต้การวิเคราะห์ทางสถิตแิบบ ITT  

 ประมาณการผลกระทบบน efficacy subsets 

 เผยแพร่ข้อค้นพบ 

 เผยแพร่เคร่ืองมือในโปรแกรม 

 พฒันาเคร่ืองมือและการรับรอง 

ภาพประกอบ 4 โมเดล 5 ขัน้ตอนของโปรแกรม 
ท่ีมา Fraser และ Galinsky (2010) 
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ตาราง 5 ขัน้ตอนในการวิจยัเชิงทดลอง : ลกัษณะของกิจกรรมในแตล่ะขัน้ตอน 
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้ตอนที่ 5 

ระบปัุญหาและพฒันา
ทฤษฎีโปรแกรม  
(Specify the problem 
and develop a program 
theory) 

สร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือ
ของโปรแกรม (Create and 
revise program materials) 
 

ขดัเกลาและยืนยนั
สว่นประกอบของ
โปรแกรม  
(Refine and confirm 
program 
components) 
 

ประเมินประสิทธิผลใน
สภาพแวดล้อมและ
สภาพการณ์ตา่ง ๆ
(Assess 
effectiveness in a 
variety of settings 
and circumstances) 

เผยแพร่ข้อค้นพบ
และเคร่ืองมือ 
 (Disseminate 
findings and 
program 
materials) 

ลักษณะ(Features) 
พัฒนาทฤษฎีเชิงปัญหา  
- อธิบายปัญหาในนิยามที่
แพร่หลายและเป็นที่
สอดคล้องกนั 

- พฒันาโครงสร้างโมเดลที่
รวมถึงความเสี่ยงและตวั
แปรป้องกนัอ่ืน 

- ระบตุวัแปรกลางและ
กลไกการท างาน 

- การทบทวนวรรณกรรม 
- ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ
รวมถึงผู้ปฏิบตัิและผู้ที่
เก่ียวข้อง 

พฒันาแบบร่างแรกของคูมื่อ
การปฏิบตัแิละเคร่ืองมือที่
เก่ียวข้อง 

รักษาการควบคมุการ
น าไปปฏบิตัิอยา่งสงู 
ทดสอบสว่นประกอบ
หลกัของการวิจยัเชิง
ทดลองแยกจากกนั 

ทดสอบการวิจยัเชิง
ทดลองภายใต้ระดบั
เง่ือนไขตา่ง ๆ ใน
สภาพแวดล้อมและ
สภาพการณ์ 

เผยแพร่ข้อมลู 

สง่เคร่ืองมือให้ผู้ เช่ียวชาญ 
(ผู้ทรงคณุวฒิุ)เฉพาะในแต่
ละด้านที่ไมไ่ด้อยูใ่น
โครงการเดียวกนั ท าการ
ตรวจสอบและพิจารณา 

ท าการรวบรวม
สว่นประกอบของการ
วิจยัเชิงทดลองและท า
การทดสอบอยา่งมี
ประสิทธิผล 

ประเมินขนาดของ
ผลกระทบอิงจาก 
Intent to treat 

เผยแพร่เคร่ืองมือ 

พัฒนาทฤษฎีโปรแกรม 
- ระบปัุจจยัเสี่ยงที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงของกลไกใน
ระบบหลากหลายระดบั 

- ระบรุะดบัการวิจยัเชิง
ทดลอง สภาพแวดล้อม 
และผู้ปฏิบตั ิ

- พฒันาโมเดลเชิงเหตผุล
หรือทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง 

ก าหนดเนือ้หาของโปรแกรม
ที่ส าคญั 

การประมาณคา่ขนาด
อิทธิพลด้วยตวัแปร
แปรคัน่กลาง  

การประมาณคา่ขนาด
อิทธิพลส าหรับตวัแปร
ยอ่ยอ่ืนตอ่โปรแกรม 
เชน่ ความแตกตา่งของ
ปัจจยัเสี่ยง  

พฒันา
กระบวนการ
ฝึกอบรมและ
โปรแกรมเพ่ือ
ตดัสินผล หรือ
รับรอง  
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ตาราง 5 (ตอ่) 
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้ตอนที่ 5 

 การทดสอบน าร่องของคูมื่อ
การปฏิบตัแิละเคร่ืองมืออ่ืน 

การจดัการวิเคราะห์
ตวัแปรสง่ผ่าน  

  

ขยายเนือ้หาของคูมื่อ:  
- ปัญหาของการน าไปปฏิบตัิ 
- ฝึกอบรมผู้ท าการวิจยัเชิง
ทดลอง 

- การควบคมุดแูล
ผู้ท าการวิจยัเชิงทดลอง 

- บรูณาการการวิจยัเชิง
ทดลองด้วยสิ่งทีส่ง่เสริม  

- เช่ือมโยงการวิจยัเชิง
ทดลองกบัสิ่งที่เป็น
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน
ทางการแพทย์ คูมื่อจาก
ผู้ เช่ียวชาญ และการปฏิบตัิ
ด้วยหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

การทดสอบส าหรับ
Moderated 
mediators 
พฒันากฎส าหรับการ
ปรับแตง่อิงจากการ
วิเคราะห์ตวัแปร
คัน่กลาง และ ตวัแปร
สง่ผ่าน 

  

ระบคุูมื่อเบือ้งต้นส าหรับ 
การปรับเนือ้หาเพ่ือน าไปสู่
สภาพแวดล้อมและกลุม่
ประชากร 

   

   
   โดยมีรายละเอียดในแตล่ะขัน้ตอน (Fraser et al., 2009) ดงันี ้ 
   ขั ้นตอนที่  1 : ระบุ ปัญหาและพัฒนาทฤษฎีโปรแกรม (Specify the 
Problem and Develop a Program Theory) 
    หลักส าคัญของการวิจัยเชิงทดลองถูกพัฒนาในขัน้ตอนนี ้เก่ียวข้องกับ
กระบวนการการให้ค าอธิบายและรายละเอียดของปัญหา กลุ่มประชากรเป้าหมาย และการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการ ซึ่งแสดงถึงโปรแกรมพัฒนาหรือทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Fulbright-
Anderson, Kubisch, & Connell, 1998) ทฤษฎีโปรแกรมได้อธิบายผลลัพธ์ทัง้ก่อนและหลัง 
รวมถึงกระบวนการวิจยัท่ีผู้ วิจยัได้สังเกตการณ์ผลลพัธ์ทางบวก ปัญหาต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึน้ในระดบั
บคุคลนัน้สามารถและวิเคราะห์จากทกุความเป็นไปได้ ขัน้ตอนแรกนัน้ต้องเข้าใจปัญหาในนิยามท่ี
แพร่หลายและเป็นท่ีสอดคล้องกัน อาจใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ก่อนแล้วเพ่ือประเมินความแพร่หลายของ
ปัญหาจากทางสงัคมศาสตร์หรือประชากรศาสตร์ เช่น อตัราร้อยละของเพศหญิงเปรียบเทียบกับ
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อตัราร้อยละของเพศชายตอ่เง่ือนไขของปัญหานัน้ ๆ ข้อมลูท่ีเข้าใจกนัอย่างแพร่หลายมีประโยชน์
ตอ่การจ าลองความเส่ียงเม่ือเวลาผ่านไปและระบถุึงกลุ่มประชากรท่ีมีความเส่ียงสงู หลงัจากระบุ
ปัญหาและกลุ่มประชากร ดังนัน้งานวิจัยจึงใช้เพ่ือพัฒนาความเข้าใจต่อตัวแปรเส่ียงท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัปัญหาและตวัแปรปอ้งกนัท่ีสามารถลดความเส่ียงลงได้ ในขัน้ตอนท่ี 1 นี ้ปัจจยั
หรือกระบวนการเส่ียงท่ีเป็นหัวใจส าคญัจะถูกระบุตวัตนจากมุมมองของระบบ การสร้างทฤษฎี
โปรแกรมเก่ียวข้องกบัการระบปัุจจยัเส่ียงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ หรือสามารถท่ีจะมีอิทธิพลส่ง
ผลได้ในการวิจัยเชิงทดลอง นอกจากนี ้การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมจากความเข้าใจผ่านปัญหา 
และอ้างอิงจากการพิจารณาด้วยการวิจยัเชิงเอกสาร (Research literature) ข้อมูลจากผู้ ปฏิบัต ิ
ผู้ ให้การสนับสนุน ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับปัญหานัน้ นักวิจัยท่ีระบุตวัแปรเส่ียงและตวั
แปรปอ้งกนัได้ ปัจจยัเหลา่นีก้ลายเป็นพืน้ฐานส าหรับการออกแบบสว่นประกอบของโปรแกรม และ
คณุลกัษณะของผลลพัธ์ก่อนการทดสอบ 
   ขัน้ตอนที่  2 : สร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือของโปรแกรม (Create and 
Revise Program Materials) 
    เคร่ืองมือของโปรแกรมนัน้ถูกพัฒนาและปรับปรุงโดยอิงจากการพิจารณา
อย่างมีวิจารณญาณและได้ข้อค้นพบจากการศึกษาน าร่อง งานแรกของขัน้ตอนนีคื้อระบุการวิจยั
เชิงทดลองและการทดสอบเพ่ือความเป็นไปได้ประกอบไปด้วย 3 ระยะ ดงันี ้
    ระยะท่ี 1 ของการพัฒนาคู่มือ พัฒนาแบบร่างแรกและทดสอบเพ่ือความ
เป็ น ไป ได้  (Manual Development: Developing a First Draft and Testing It for Feasibility) 
การสร้างขอบเขตเบือ้งต้นส าหรับแผนการจดัการและการศกึษาน าร่องเพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ 
ในขัน้ตอนนี ้หวัใจหลกัคือการเขียน การพิจารณาโดยผู้ เช่ียวชาญ การประยกุต์ใช้ในแบบฝึกและ
การประเมินโดยใช้วิธีการวดัผลตา่ง ๆ 
    ระยะท่ี 2 การขยายเนือ้หาของคูมื่อท่ีแนะแนวการน าไปปฏิบตัแิละการอบรม 
( Manual development: Expanding the manual to provide guidance related to 
implementation and training) กระบวนการพฒันาโปรแกรมนัน้ได้รวมกลยุทธส าหรับการรับมือ
เปา้หมายและอปุสรรคในการน าไปปฏิบตัิ และระยะนีไ้ด้พฒันาข้อปฏิบตัิส าหรับการคดัเลือกและ
การอบรมผู้ท าการวิจยัเชิงทดลอง อีกทัง้ผสมผสานการวิจยักบั สิ่งท่ีเป็นมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน
ทางการแพทย์ คูมื่อจากผู้ เช่ียวชาญ และการปฏิบตัด้ิวยหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
    ระยะท่ี 3 การขัดเกลาคู่มือท่ีผ่านการทดสอบแล้วเพ่ือใช้ในสภาพแวดล้อม
ต่ า ง  ๆ  (Manual Development: Refining a tested manual for use in a variety of settings) 
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กิจกรรมท่ีอยู่ในระยะนีจ้ะมีการทดสอบประสิทธิผลท่ีแสดงให้เห็นว่ากระบวนการการวิจัยเชิง
ทดลองนัน้มีประสิทธิภาพในขัน้ตอนสร้างอย่างท่ีต้องการและให้ผลลัพธ์อย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง
เคร่ืองมือในโปรแกรมนัน้จะถกูทดสอบใน (A) กลุม่ประชากรท่ีหลากหลาย (B) ในสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างกันท่ีได้ตัง้ไว้ (C) ผู้ เก่ียวข้องท่ีหลากหลาย เป้าหมายในขัน้ตอนนีคื้อโปรแกรมท่ีมีกลไก
ตอ่เน่ือง อิงจากวฒันธรรม ภาษา และสภาพแวดล้อม โดยท่ีคูมื่อนัน้จะมีการแปลภาษาและปรับ
ให้เหมาะสมในกลุม่ประชากรท่ีแตกตา่งกนั 
   ขัน้ตอนที่ 3 : ขัดเกลาและยืนยันส่วนประกอบของโปรแกรม (Refine and 
Confirm Program Components) 
    ในการท าวิจยัเชิงทดลองนัน้มีส่วนประกอบท่ีหลากหลาย และในแตล่ะส่วนมี
การออกแบบให้ระบถุึงเหล่าปัจจยัท่ีเส่ียงท่ีมีความส าคญั ในขัน้ตอนนี ้ส่วนประกอบทัง้หมดนัน้จะ
ถกูทดสอบและขดัเกลาเพ่ือรักษาการควบคมุการน าไปปฏิบตัิอย่างสงู การออกแบบท่ีรูปแบบตา่ง  
ๆ นัน้อาจถูกใช้และกิจกรรมนัน้ควรท่ีจะสร้างตรงต่อการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผล  (Efficacy 
level analyses) ท่ีขนาดอิทธิพลนัน้ถกูประเมินส าหรับแตล่ะสว่นประกอบหลกัหรือส่วนประกอบท่ี
มีการผสมผสานกนั ส่วนประกอบต่าง ๆ ของการวิจยัได้ถกูทดสอบและคูมื่อมีการขดัเกลาผ่านชุด
การศกึษา มีการประมาณการระดบัของผลกระทบและทดสอบส าหรับการวิเคราะห์ตวัแปรส่งผ่าน
และตวัแปรคัน่กลาง ตวัโปรแกรมนัน้ได้ถกูขดัเกลาอิงจากผลของการค้นพบ เช่นการท่ีผลลพัธ์การ
ทดสอบบอกว่าควรเสริมให้มีการกระท าบางประเภทและก าจดับางประเภทออกไป เปา้หมายของ
ขัน้ตอนท่ี3 นีคื้อ การระบุส่วนประกอบหลักในการวิจัยเชิงทดลอง รวมถึงประโยชน์และความ
ประหยดั และท้ายท่ีสดุของระยะนี ้กิจกรรมหลกัในการวิจยัเชิงทดลองหรือปัจจยัหลกันัน้สมควรท่ี
จะนิยามอยา่งชดัเจนและการระบปุระโยชน์ของแตล่ะส่วนประกอบได้แยกจากกนั  
   ขัน้ตอนที่ 4 : ประเมินประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ต่าง 
ๆ (Assess effectiveness in a variety of settings and circumstances) 
    ทดสอบการวิจยัเชิงทดลองภายใต้ระดบัเง่ือนไขตา่ง ๆ ในสภาพแวดล้อมและ
สภาพการณ์ หัวใจหลักของการทดสอบประสิทธิผลคือการน าไปปฏิบตัิภายในสถานการณ์ท่ีมี
ความสม ่าเสมอหรือเป็นกิจวตัร โดยในการทดสอบประสิทธิภาพ จะมีการแบง่การประเมินออกเป็น 
2 ประเภท ซึ่งการประเมินนีอิ้งจาก Intent-to-treat (ITT) และ Efficacy subset analyses ส าหรับ 
ITT ผลลพัธ์ของผู้ เข้าร่วม การทดสอบประสิทธิภาพในขัน้นี ้ตามปกติแล้วมกัมีความเป็นไปได้ท่ีจะ
ระบเุกณฑ์มาตรฐานท่ีเพียงพอตอ่การวิจยัเชิงทดลอง 
   ขัน้ตอนที่ 5 : เผยแพร่ข้อค้นพบและเคร่ืองมือ (Disseminate findings and 
program materials) 
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    การวิจยัเชิงทดลองท่ีผา่นการทดสอบแล้วจะมีประโยชน์เม่ือถึงกลุม่ประชากร
ท่ีมีความเส่ียง เม่ือการน าไปปฏิบตัิโดยผู้ปฏิบตัิตามจดุประสงค์และรักษาไว้เม่ือเวลาล่วงเลยผ่าน 
ในกรอบความคิดอุดมคติ งานวิจยัเชิงทดลองนัน้ควรท่ีจะสร้างโปรแกรมท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิได้
อย่างกว้างขวาง และส่งผลอย่างเห็นได้ชดัต่อปัญหาสงัคมและสุขภาพ หลงัจากผ่านขัน้ตอนทัง้ 4 
การวิจัย ท่ี ได้นั น้พ ร้อม ท่ีจะได้ รับการเผยแพ ร่ โดยปกติ  ผลการวิจัยนัน้จะถูกตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
3.2.1 กรอบแนวคิดเก่ียวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

   การท าความเข้าใจเก่ียวกบัแรงจงูใจของผู้ เรียนและความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ภายใต้กรอบแนวคิดของทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) สิ่งส าคญัคือการค านึงถึงแหล่งท่ีมาของ
แรงจูงใจของผู้ เรียนท่ีมีความส าคญัมีอิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้เป็นปัจจัยหลักท่ีมีส่วนสนับสนุนหรือขัดขวาง
แหล่งท่ีมาของแรงจูงใจภายในบุคคล โดยสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และแหล่งท่ีมาของ
แรงจงูใจสง่ผลซึง่กนัและกนั กรอบแนวคดิดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี ้
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 ที่มา: Reeve (2012: 158) 
 
   จากกรอบแนวคดิข้างต้น แสดงให้เห็นถึงคณุภาพแรงจงูใจของผู้ เรียนระหว่างการ
เรียนการสอน ตามแนวคิดของทฤษฎีการก าหนดตนเอง  (SDT) ท่ีอธิบายด้วยทฤษฎีย่อยท่ี
เก่ียวข้องได้แก่  ทฤษฎีความต้องการพื น้ฐาน  (Basic needs theory) ทฤษฎี  Organismic 

 

 

 ความยดึมัน่ผกูพนัท่ีมีคณุภาพสงูในระหวา่งกิจกรรมการเรียนรู้ 

คณุภาพของแรงจงูใจของผู้ เรียน 

แรงจงูใจที่มาจาก
แหลง่ที่มาตาม
ธรรมชาติ 

แรงจงูใจที่เกิด
ภายหลงั 

- แรงจงูใจภายใน 
- ความต้องการ
พืน้ฐานทาง
จิตวิทยา (ความมี
อิสระ 
ความสามารถ 
ความสมัพนัธ์)  

-  คณุคา่ในตนเอง  
 - เป้าหมายภายใน
ตนเอง                 

- ความต้องการ
สว่นบคุคล          

- แนวโน้ม
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งเหตผุล 
แบบอิสระ 
  

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ความสมัพนัธ์ เหตกุารณ์ภายนอก 

- ความสมัพนัธ์กบั
ผู้สอน  

- ความสมัพนัธ์กบั
เพ่ือน 

- ความคาดหวงั 
- สิ่งที่ก าหนดขึน้ 
- คณุคา่ 

- เหตกุารณ์ภายนอก 
ได้แก่ รางวลั 
เป้าหมาย  
ผลป้อนกลบั และ 
การประเมินผล 

- สิ่งที่ได้จากชัน้เรียน 
ได้แก่ กิจกรรมที่
น่าสนใจ การท้าทาย
ความสามารถอยา่ง
เหมาะสม             

– การเรียนรู้ที่เพ่ิมพนู
ทกัษะความสามารถ 

คณุภาพลกัษณะแรงจงูใจของผู้สอนท่ีมีตอ่ผู้ เรียน 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนภายในขอบเขตของทฤษฎีการ

ก าหนดตนเอง (SDT)  
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integration theory และ ทฤษฎี Causality orientation Theory ซึ่งทฤษฎีความต้องการพืน้ฐาน
อธิบายว่าผู้ เรียนมีแหล่งท่ีมาเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ  (Inherent source of 
motivation) ได้แก่ แรงจูงใจภายในและความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้สามคือ ความ
ต้องการมีอิสระ ความต้องการมีความสามารถ และความต้องการมีความสัมพันธ์ ส่วนทฤษฎี 
Organismic integration theory อธิบายถึงแหล่งท่ีมาของแรงจงูใจของผู้ เรียนเป็นกระบวนการท่ีมี
ความต่อเน่ืองและมีลักษณะท่ีเกิดขึน้จากภายในตัวบุคคล (Internalization) ผ่านประสบการณ์
และการสะท้อนผ่านตนเอง และอาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงระหว่างบคุคล ได้แก่ การให้คณุคา่
ในตนเอง เป้าหมายภายในตนเอง และความต้องการส่วนบุคคล ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจท่ี
เป็นไปตามธรรมชาติของบคุคลอีกทฤษฎีหนึ่งคือ ทฤษฎี Causality orientation Theory อธิบายว่า
แหลง่ท่ีมาของแรงจงูใจท่ีผู้ เรียนได้มาเก่ียวข้องกบัความแตกตา่งของแนวโน้มความสมัพนัธ์ระหวา่ง
เหตแุละผลในแตล่ะบคุคล  
   สว่นกลอ่งทางด้านขวามือแสดงถึงมิตขิองสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้มีอิทธิพล
ต่อชัน้เรียน ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น รางวัล โครงสร้างเป้าหมายของชัน้เรียน ผล
ปอ้นกลบั การประเมินผล ฯลฯ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก (External events) ท่ีส าคญัต่อชัน้
เรียน มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและความยึดมัน่ผกูพนัของผู้ เรียน และยงัมีสิ่งอ่ืนท่ีมีอิทธิพลด้วย เช่น 
การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียน ผู้สอน เพ่ือน บคุคลภายในสถาบนั  
   นอกจากนีลู้กศรด้านบนของภาพแสดงถึงความยึดมั่นผูกพันท่ีมีคุณภาพสูง
ระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้เป็นผลมาจากระดบัคณุภาพของแหล่งท่ีมาของแรงจงูใจของผู้ เรียนท่ีมี
ตามธรรมชาติและแรงจูงใจท่ีได้มา ส่วนลูกศรด้านล่างอธิบายเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอก
และการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลมีอิทธิพลตอ่แรงจงูใจของผู้ เรียน กลา่วคือหากผู้สอนมีลกัษณะ
แรงจูงใจท่ีสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy supportive) จะมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิด
การพฒันาแรงจูงใจท่ีมีอิสระ (Autonomous motivation) และส่งผลตอ่ระดบัความยึดมัน่ผูกพนัท่ี
สงูขึน้  

3.2.2 การสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาในชัน้เรียน  
   ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) อธิบายเก่ียวกบัความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาของบคุคลเป็นสิ่งจ าเป็น และสภาพแวดล้อมมีสว่นสนบัสนนุให้บคุคลเกิดความต้องการมี
อิสระ ความต้องการมีความสามารถ และ ความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน และความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคลนัน้ส่งผลให้บุคคลเกิดการกระท าอย่างตัง้ใจ (Deci et al., 
1991) ในบริบททางด้านการศึกษาผู้ สอนเป็นบริบททางสภาพแวดล้อมท่ีส าคัญท่ีสามารถ
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สนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของผู้ เรียน  (Niemiec & Ryan, 2009) โดยการ
สนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์แบบลกัษณะท่ีเอาใจใส ่การจดัการโครงสร้างท่ีมีความเหมาะสม และ
การสนับสนุนด้านความมีอิสระในชัน้เรียน  (Skinner & Pitzer, 2012; ; Haakma, Janssen, & 
Minnaert, 2016) และสง่ผลตอ่ความยดึมัน่ผกูพนัของผู้ เรียนได้ อธิบายด้วย ภาพประกอบ 6  
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 ท่ีมา: Haakma และคณะ (2016: 3) 
 
   จากภาพประกอบ 6 อธิบายเก่ียวกับสิ่งท่ีส าคัญต่อแรงจูงใจของผู้ เรียนคือ
บทบาทของผู้ สอนท่ีเป็นปัจจัยทางสังคมท่ีส าคัญในการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาให้เกิดแก่ผู้ เรียน ผู้สอนสามารถสนบัสนนุความต้องการด้านความสามารถ ความต้องการ
ด้านความมีอิสระ และความต้องการการด้านความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนโดยการสนับสนุนความ
ต้องการพืน้ฐานในชัน้เรียน ได้แก่ การจัดการด้านโครงสร้าง (Structure) การสนับสนุนความมี
อิสระ (Autonomy support) และ ความสัมพันธ์ (Involvement) ดังเช่นตาราง 6 แสดงตัวอย่าง
พฤตกิรรมท่ีการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานในชัน้เรียน (Haakma et al., 2016)  
 
ตาราง 6 แสดงตวัอย่างพฤติกรรมท่ีสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานในชัน้เรียน 

ความต้องการ 
ด้านการมีความสามารถ 

 (Competence) 

ความต้องการด้านความมีอิสระ 
 (Autonomy) 

ความต้องการด้าน
ความสัมพนัธ์ 
 (Relatedness) 

โครงสร้างของผู้สอน 
(Structure) 

การสนับสนุนความมีอิสระ 
 (Autonomy support) 

ความสัมพนัธ์  
 (Involvement) 

โครงสร้างของผู้สอน 

การสนบัสนนุความมีอิสระ 

ความสมัพนัธ์ 

บริบททางสังคม 

ห้องเรียน 

ความสามารถ 

ความมีอิสระ 

ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

ความเป็นตนเอง 

ผู้เรียน 

 ด้านปัญญา 

ด้านพฤติกรรม 

ด้านอารมณ์ 

การกระท า 

ความยึดม่ันผูกพัน 

 ผลลพัธ์ทางวิชาการ 

ผลลพัธ์ทางสงัคม 

ผลลพัธ์ทางอารมณ์ 

ผลลัพธ์ 

ภาพประกอบ 6 แผนภาพแสดงการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนนุความต้องการของผู้สอนและ
ผู้ เรียนท่ีมีตอ่การกระท าและผลลพัธ์ 
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ความต้องการ 
ด้านการมีความสามารถ 

 (Competence) 

ความต้องการด้านความมีอิสระ 
 (Autonomy) 

ความต้องการด้าน
ความสัมพนัธ์ 
 (Relatedness) 

โครงสร้างของผู้สอน 
(Structure) 

การสนับสนุนความมีอิสระ 
 (Autonomy support) 

ความสัมพนัธ์  
 (Involvement) 

1. สือ่สารให้ผู้ เรียนทราบถงึ
สิง่ที่ผู้สอนคาดหวงั  

1. ระบแุละการเอาใจใสต่อ่สิง่ที่สง่เสริมแรงจงูใจของ
ผู้ เรียน ได้แก่ ความต้องทางพืน้ฐานทางจิตวิทยา 
(Need) ความสนใจ (Interests) ความพงึพอใจ 
(Preference) 

1. ผู้สอนควรแสดงอารมณ์ 
ความรู้สกึ 

2. ปรับเปลีย่นกลยทุธ์การ
สอนให้เหมาะกบัระดบั
ผู้ เรียน  

2. จดัให้มีการท้าทายในระดบัท่ีเหมาะสม 2. รู้สกึสนกุสนานกบัการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน 

3. ค านงึถึงความส าคญั
ของขอบเขตกิจกรรม 
การเรียน  

3. ให้ผู้ เรียนมีทางเลอืก หรือโอกาสในการเกิดความ
มุง่มัน่ ความคิดริเร่ิม 

3. ให้เวลากบัผู้ เรียน 

4. ค านงึถึงรอยตอ่ของ
กิจกรรมการเรียนรู้  

4. การจดัให้มกีารอธิบายเพือ่ให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงเหตผุล
ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้และสือ่สารให้ผู้ เรียนเห็น
คณุคา่และการเข้าถงึประเด็นการเรียน 

4. แสดงถึงความอบอุน่และ
การหว่งใย 

5. เสนออปุกรณ์ช่วยเหลอื
ทางการเรียนและการ
สนบัสนนุ  

5. หลกีเลีย่งการใช้สิง่ที่ควบคมุจากภายนอก (External 
regulator) ได้แก่ รางวลั ผลที่ตามมา ค าสัง่ การ
ก าหนดเวลาสดุท้ายทีต้่องท าให้เสร็จ (Deadline) และ
การมอบหมายงานท่ีปราศจากเหตผุลอนัสมควร 

5. ผู้สอนปรับเปลีย่นให้
คุ้นเคยกบัผู้ เรียน 

6. จดัให้มีการอธิบาย
เก่ียวกบัการเรียนหรือให้
ค าแนะน าที่เป็นขัน้ตอน
ที่ชดัเจน  

6. อาศยัวิธีการสือ่สารท่ีปราศจาการควบคมุ 6. แสดงการตอบสนองที่
เหมาะสมตามเวลาในการ
คิดริเร่ิม ตามความต้องการ
ของผู้ เรียน 

7. ช่วยเหลอืผู้ เรียนให้ไปสู่
ความส าเร็จในภาระงาน
การเรียน  

7. หลกีเลีย่งการก้าวกา่ยผู้เรียนขณะท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ 

7. จดัทรัพยากรให้ผู้ เรียน
อยา่งเหมาะสม 

8. เสนอผลสะท้อนกลบัท่ี
ช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาขึน้ 

8. การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนที่เป็นผลด้านลบ 8. กระตุ้นให้ผู้ เรียนค้นคว้า
เพิ่มเติม 
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   จากตารางดังกล่าว แสดงถึงตัวอย่างของพฤติกรรมของผู้ สอนท่ีสะท้อนถึง
พฤติกรรมท่ีสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของผู้ เรียน องค์ประกอบของความ
ต้องการทางจิตวิทยาทัง้สามองค์ประกอบได้แก่ ความต้องการด้านความสามารถ ความต้องการ
ด้านการมีอิสระและความต้องการด้านความสมัพนัธ์ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) สามารถ
น ามาอธิบายถึงการท่ีบุคคลเกิดความยึดมั่นผูกพันเม่ือบุคคลจ าเป็นต้องมีความรู้สึกว่าความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม (Deci & Ryan, 2000) เร่ิมจาก 
การจัดการด้านโครงสร้าง  (Structure) ซึ่ งผู้ สอนสามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียน รู้สึกถึ งการมี
ความสามารถโดยจัดให้มีการจัดการด้านโครงสร้าง เก่ียวข้องกับความต้องการมีความสามารถ 
(Need for competence) ท่ีอ้างถึงความรู้สึกท่ีบุคคลมีความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม  และยังเก่ียวกับการเข้าใจถึงการท าผลลัพธ์ให้ส าเร็จและการแสดงออกอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือไปถึงเปา้หมาย (Deci et al., 1991) ส่วนการสนบัสนนุความมีอิสระ (Autonomy 
support) เก่ียวข้องกับประสบการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมของตวัเองท่ีเป็นแบบริเร่ิมด้วย
ตนเองหรือเป็นไปตามความต้องการของตนเอง (Deci, 1975; Niemiec & Ryan, 2009) ผู้ สอน
สามารถตอบสนองความต้องการมีอิสระโดยให้ผู้ เรียนมีพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการได้รับการ
สนบัสนุนความเป็นอิสระดงั ตาราง 6 และสุดท้ายด้านความสมัพันธ์ (Involvement) ท่ีเก่ียวข้อง
กบัความต้องการมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Need for relatedness) ซึง่เก่ียวกบัความรู้สึกมีส่วนร่วม 
ความปลอดภัยและความพึงพอใจในการเช่ือมความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน รวมทัง้การได้รับการยอมรับ
จากผู้ อ่ืนด้วย (Ryan & Deci, 2000)  
   จากท่ีกล่าวมาผู้ วิจยัจึงพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพัน
ในวิชาการ โดยค านึงถึงความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาเป็นส าคัญ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน ได้แก่ ความต้องการมีอิสระโดยการสนบัสนุนความมีอิสระ  (Autonomy 
Support) ของผู้สอน ความต้องการมีความสามารถโดยการจดัการโครงสร้าง (Structure) และการ
สนับสนุนความ ต้องการมีความสัมพัน ธ์กับผู้ อ่ืน โดยการสนับสนุน ด้ านความสัมพัน ธ์ 
(Involvement) มีรายละเอียดดงันี ้ 
   1) การสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy Support)  
    ในทางจิตวิทยาการสนบัสนนุความมีอิสระเก่ียวกบัปริมาณของความมีอิสระ 
(Autonomy) ท่ีผู้ สอนยอมให้ผู้ เรียนตัดสินใจในพฤติกรรมของตนเอง (Assor, Kaplan, &  Roth, 
2002) เป็นสิ่งท่ีสนับสนุนอยู่ภายในการกระท าหรือพฤติกรรมรวมถึงความรู้สึกท่ีมีต่อการกระท า
ของบุคคลท่ีออกมาจากตนเองหรือท่ีเป็นของตวัเอง (Deci & Ryan, 1987 as cited in Reeve & 
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Jang, 2006: 209) นอกจากนีก้ารสนับสนุนความมีอิสระยังเก่ียวข้องกับการสนับสนุนผู้ เรียนใน
การพยายามกระท าให้ถึงเป้าหมายท่ีต้องการ เน้นความส าคญัของเป้าหมายการเรียนรู้  โดยการ
เสนอทางเลือก (Choices) และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีเหตผุล ยอมรับความคิดของผู้ เรียนและ
หลีกเล่ียงการใช้การควบคุม  (Jang et al., 2010; Reeve et al., 2004; Skinner & Belmont, 
1993) การสนบัสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของผู้ เรียนด้านความมีอิสระได้แก่ การให้
ความสนใจและให้คณุคา่โดยการถามผู้ เรียนในสิ่งท่ีต้องการ เช่น การถามถึงการวางแผนการเรียน 
การให้เวลาผู้ เรียนในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (Reeve & Jang, 2006: 210) เม่ือผู้ เรียนรู้สึกว่า
ผู้ สอนสนับสนุนความมีอิสระ พวกเขามีแนวโน้มท่ีจะให้ความส าคัญกับภาระหน้าท่ีและ
ประสบการณ์ด้วยความรู้สึกทางบวก (Grolnick, Ryan, & Deci, 1991; Grolnick & Ryan, 1989 
ส่งผลให้ผู้ เรียนจะมีแนวโน้มแสดงออกถึงความยึดมัน่ผูกพนั เช่น ความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา
และพฤติกรรม (Connell 1990; Deci,et al., 1991; Deci et al., 1996 Grolnick, Deci, & Ryan, 
1997; Ryan, 1993 as cited in Hospel  & Galand, 2015)  
    1.1) ความมีอิสระของผู้ เรียน (Student Autonomy)  
     ความมีอิสระเก่ียวข้องกับความพอใจภายในของการกระท าของบุคคล 
และความรู้สึกท่ีบคุคลเก่ียวกบัการกระท าของท่ีออกมาจากตนเอง (Deci & Ryan, 1985 as cited 
in Reeve, 2011: 91) สิ่งส าคัญไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแบบภายใน 
(Internal locus of causality) ความรู้สึกตดัสินด้วยตนเอง (Sense of volition) และ ประสบการณ์
ทาง เลื อก  (Experience of choice) (Reeve et al.,2003 as cited in Reeve et al., 2011: 91) 
ส่งผลให้บุคคลเกิดความมีอิสระ เป้าหมายของบุคคลและการกระท าท่ีสะท้อนถึงความมีอิสระ 
(Reeve et al.,2003 as cited in Reeve et al., 2011: 91) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแบบ
ภายในเก่ียวกับการรับรู้ท่ีมาของเหตุผลของการกระท าท่ีเกิดจากแรงจูงใจของบุคคลท่ีมาจาก
ตนเองและการกระท าท่ีตามมาสอดคล้องและถูกควบคุมด้วยตนเอง ส่วนความรู้สึกตดัสินด้วย
ตนเองเก่ียวข้องกับการท่ีบุคคลพบกับความรู้สึกอิสระ เก่ียวข้องกับการปราศจากความกดดัน 
ความเตม็ใจมีสว่นร่วมในกิจกรรม และประสบการณ์หรือการรับรู้ทางเลือกในการกระท าของบคุคล
สะท้อนถึงการตดัสินใจในการท าสิ่งใดได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งทัง้สามสิ่งท่ีกล่าวมาเป็นโครงสร้างทาง
จิตวิทยาท่ีรวมกนัเป็นหนึง่เดียวสะท้อนออกมาเป็นความมีอิสระ (Autonomy) (Reeve, 2011: 91) 
     นอกจากนี ้ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านความมีอิสระของ
บุคคลยังเก่ียวกับแรงจูงใจภายในของผู้ เรียน และเป้าหมายและคุณค่าของบุคคล กล่าวคือ
แรงจูงใจภายในเช่ือมต่อกบักิจกรรมเพ่ือความพึงพอใจท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติของการกระท าของ
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ตนเอง หรือความโน้มเอียงตามธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ตอ่การมีส่วนร่วมในความสนใจของบคุคลและ
การใช้ความสามารถเพ่ือกระท า ส ารวจ ค้นหา เพ่ือทราบถึงการท้าทายท่ีเหมาะสมและเพ่ือการ
เรียนรู้ (Deci & Ryan, 1985 as cited in Reeve, 2011: 91) เป้าหมายและคุณค่าของบุคคล
สะท้อนถึงแรงจงูใจภายนอกท่ีมีอิสระของผู้ เรียน แรงจูงใจภายนอกมีลกัษณะของความมีอิสระได้
หากผู้ เรียนใช้กระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายในตนเองในการคดิหรือการกระท า จากท่ีกลา่วมาทัง้ความ
มีอิสระ แรงจูงใจภายใน และ เป้าหมายและคุณค่าของบุคคลเป็นสิ่งซึ่งการกระท ามาจากการ
ความสมัพนัธ์ของเหตแุละผลแบบภายใน ประสบการณ์ของความรู้สึกเป็นอิสระ และ ความรู้สึก
ของการรับรู้ทางเลือกในการมีสว่นร่วมกบักิจกรรม (Reeve , 2011: 92) 
     สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนความมีอิสระมีความส าคญั เพราะเก่ียวข้อง
กับความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ความสนใจส่วนบุคคล และ การรวมกันของคุณค่าของ
ผู้ เรียน นอกจากนีย้งัเก่ียวกบัความพยายามของผู้สอนในการหาวิธีเอาใจใสถ่ึงแรงจงูใจภายในของ
ผู้ เรียน ชัน้เรียนท่ีสนับสนุนความมีอิสระนัน้ส่งผลดีต่อความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ 
ความมีอิสระ ความสามารถ และความสัมพันธ์ (Gurland & Grolnick, 2003; Hardre & Reeve, 
2003; Vallerand et al., 1997 as cited in Reeve et al., 2004: 46) ผลลพัธ์เชิงบวกทางการเรียน 
(Deci & Ryan, 1985, 1987; Deci et al., 1991; Reeve, 2002; Ryan & Grolnick, 1986 as 
cited in Reeve et al., 2004: 46) และ การแสดงออกทางวิชาการท่ีดีขึน้ (Boggiano et al., 1993 
as cited in Reeve et al., 2004: 46)  
    1.2) การสนบัสนนุความมีอิสระในชัน้เรียน  
     การศึกษาท่ีผ่านมาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนความมีอิสระให้
ความสนใจกับประเด็นดังต่อไปนี  ้(Reeve et al., 2004: 46) 1) อิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมท่ี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นสิ่งท่ีส่งไปยงัการสนบัสนนุความมีอิสระของผู้สอน 2) คณุภาพของ
รูปแบบเก่ียวกบัแรงจงูใจในการสนบัสนนุความมีอิสระ (Autonomy-supportive motivating style) 
ในระหว่างการสอน โดยปัจจยัด้านสงัคมวฒันธรรมท าหน้าท่ีเป็นสภาพแวดล้อมท่ีสนบัสนนุความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของผู้ เรียนได้จากการท่ีผู้ สอนเปิด โอกาสในการให้ผู้ เรียนจัดการ
ตนเอง หรือผู้ สอนจัดให้มีการท้าทายท่ีเหมาะสมในชัน้เรียน และการให้ผลป้อนกลับทางบวก 
นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ของผู้สอน และความเป็นมิตรระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน
ด้ ว ย  (Reeve et al., 2003; Shapira, 1976; Vallerand & Reid, 1984; Skinner & Belmont, 
1993; Gurland & Grolnick, 2003 as cited in Reeve et al., 2004: 46) ส่ วนป ระ เด็ น ท่ี สอ ง
เก่ียวกบัผู้สอนมีรูปแบบการสอนท่ีสนบัสนนุความมีอิสระ มีความเอาใจใส่ตอ่ความต้องการ ความ
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สนใจ และความพึงพอใจของผู้ เรียนโดยการสร้างสรรค์ชัน้เรียนท่ีเปิดโอกาสส าหรับผู้ เรียน 
สนับสนุนการรับรู้เก่ียวกับการก าหนดตนเองและความยึดมั่นผูกพันในการเรียน  (Deci et al., 
1991,1994; Reeve, 1996; Reeve et al., 2003, Ryan & La Guardia, 1998) ส่วนการเอาใจใส่
ถึงแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจภายใน ผู้สอนกระท าได้โดยการให้ความส าคญักับการให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์กับผู้ เรียน การใช้ภาษาท่ีปราศจากการควบคมุ การพยายามส่ือสารให้เห็นถึงคณุค่าใน
กิจกรรมท่ีอาจไม่น่าสนใจ การให้เหตผุลอย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีต้องการให้ผู้ เรียนปฏิบตัิ
ตาม และยอมรับในการแสดงออกของผู้ เรียนถึงแม้ว่าเป็นผลกระทบทางลบ (Reeve et al., 2004: 
47-48) 
    1.3) รูปแบบเก่ียวกบัแรงจงูใจของผู้สอน (Teacher’s Motivating Style) 
     ตามกรอบแนวคิดของทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination 
Theory: SDT) อธิบายถึงลักษณะของรูปแบบเก่ียวกับแรงจูงใจของผู้สอนว่ามีลกัษณะเป็นภาวะ
ตอ่เน่ืองจากการควบคมุระดบัสงูไปสู่การสนบัสนนุความเป็นอิสระในระดบัสูง  (Deci et al., 1981 
as cited in Reeve & Halusic, 2010: 146) หากผู้สอนมีการสนบัสนุนความเป็นอิสระในระดบัสูง 
จะส่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผู้ เรียนตามการอธิบายผ่านกระบวนการของความพึงพอใจในความต้องการ
ทางจิตวิทยาของบุคคลท่ีมีอยู่เป็นปกติวิสยั มีความเป็นสากลและจ าเป็นต่อความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิทยาและสขุภาวะของบคุคล (Deci & Ryan, 2000) สะท้อนให้เห็นเป็นการกระท าเก่ียวกบั
การสอนท่ีเอาใจใส่และพัฒนาแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจภายในของผู้ เรียน ได้แก่ ความสนใจของ
ผู้ เรียน ความพงึพอใจ ค านึงถึงเปา้หมายและความต้องการทางจิตวิทยาของผู้ เรียน (Assor et al., 
2002; Reeve, 2006 as cited in Reeve & Halusic, 2010: 146) 
    2) การสนับสนุนด้านความสามารถ (Competence support) 
     การสนับสนุนด้านความสามารถและโครงสร้างผู้ สอน  (Structure) มี
ความสัมพันธ์กัน เน่ืองจากการจัดการโครงสร้างผู้สอนก่อให้เกิดความพึงใจในความต้องการมี
ค ว า ม ส าม า รถ ไ ด้  (Need for competence) (Grolnik & Ryan, 1989 as cited in Sierens, 
Vansteenkiste,  Goossens, Soenens, Dochy , 2009 : 59) และเก่ียวข้องกบัความยึดมัน่ผูกพัน
ในวิชาการ (Tucker,  Zayco, Herman, Reinke, Trujillo, Carraway, et al., 2002) โครงสร้าง
ผู้สอนเก่ียวข้องกบัจ านวนและความชดัเจนของข้อมลูท่ีผู้สอนมีให้ผู้ เรียนในวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการตามความคาดหวังของผู้ สอนเพ่ือประสบความส าเร็จในการเรียน 
(Jang et al., 2010; Skinner & Belmont, 1993 as cited in Hospel & Galand, 2016) วิ ธีการ
จดัการโครงสร้างของผู้สอน ได้แก่ ผู้สอนจดัให้มีการส่ือสารท่ีบอกถึงความคาดหวงัในการเรียนการ
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สอน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าแนะน า การจดัให้มีการท้าทายความสามารถในระดบัท่ีเหมาะสม และ
การให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู้ เรียน (Reeve, 2006: 231-232 ; Vansteenkiste, Sierens, Goosens, 
Soenens, Dochy, Mouratidis, et al. , 2012) เพราะการให้ผลสะท้อนกลับเป็นวิธีการหนึ่งท่ี
ผู้สอนแสดงความเช่ือมัน่ในความสามารถของผู้ เรียนในการท ากิจกรรมในชัน้เรียนได้ส าเร็จตามท่ี
ก าหนดไว้ (Connell, 1990; Reeve, 2004) นอกจากนีย้ังเก่ียวข้องการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียน
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความรู้ท่ีจ าเป็นแก่ผู้ เรียน การเตือน
ความจ า การยกตวัอย่างเพ่ือช่วยเพิ่มความชดัเจนในการเรียน การให้ความชว่ยเหลือท่ีจ าเป็น การ
ให้ค าแนะน าท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถท าได้ส าเร็จตามท่ีผู้ สอนคาดหวังไว้  
(Reeve, 2006: 231-232) ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความรู้และไปกระท าเปา้หมายให้ส าเร็จได้ (Skinner & 
Belmont, 1993) โครงสร้างผู้สอนเป็นสิ่งส าคญัตอ่กระบวนการเรียนการสอน เน่ืองจากส่งผลลพัธ์
ทางบวกต่อตัวแปรส าคญัทางการศึกษาได้ เช่น งานวิจัยของ Skinner และ Belmont (1999 as 
cited in Jang et al., 2010) ท่ีศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างผู้ สอนกับความยึดมั่นผูกพันในกลุ่ม
นกัเรียนประถมศกึษา พบว่าผู้สอนท่ีมีการจดัการโครงสร้างส่งผลให้ผู้ เรียนเพิ่มความยึดมัน่ในการ
เรียนได้ 
      นอกจากนี ้Jang และคณะ (2010) ได้สรุปพฤติกรรมของผู้สอนท่ีแสดง
ถึงการจดัการโครงสร้างไว้ดงันี ้ 
     1) การค านึงถึงความชัดเจน สามารถเข้าใจได้ การอธิบายค าสั่งหรือ
ค าแนะน าโดยละเอียด (Present clear, Explicit, Understandable, Detailed Directions) 
      เม่ือผู้สอนน าเสนอค าสัง่หรือค าแนะน าท่ีมีความชดัเจนและสามารถ
เข้าใจได้เป็นการสะท้อนถึงการสร้างการคาดหวงัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้ เรียนท่ีจะเกิดขึน้
ในอนาคตและเป็นการแนะน าวิธีการส าหรับผู้ เรียนในการจดัการกับกิจกรรมการเรียนท่ีก าลังจะ
มาถึง ตวัอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) การอธิบายถึงสิ่งท่ีต้องการให้ผู้ เรียนท าอย่างชัดเจน 2) การ
จดัการเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีดี และ 3) วางกรอบเก่ียวกบับทเรียนก่อนเร่ิมเรียนได้อยา่งดี  
     2) การเสนอแผนงานหรือโปรแกรมปฏิบตัิการท่ีช่วยแนะน ากิจกรรมการ
เรียนอยา่งตอ่เน่ือง (Offer a program of action to guide students’ ongoing activity) 
      เม่ือผู้สอนเสนอการแนะน าให้ผู้ เรียน เป็นการแสดงถึงผู้สอนให้ความ
เป็นผู้ น าแก่ผู้ เรียนและให้ความต้องการในการช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือกระตุ้นและคงไว้ซึ่งความ
พยายามท าแผนการเรียน เปา้หมาย จุดประสงค์การเรียนรู้ได้ส าเร็จ ตวัอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1)
ให้ค าแนะน าอยา่งดี 2) วางแผนปฏิบตักิารหรือเปา้หมายในการเรียนท่ีชดัเจน  
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     3) การเสนอผลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน  (Offer constructive 
feedback)  
      เม่ือผู้ สอนเสนอผลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน แสดงถึงการท่ี
ผู้สอนช่วยให้ผู้ เรียนวิเคราะห์และสร้างทกัษะและความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ (Sense of 
competence) ผู้สอนสามารถแนะน าสิ่งท่ีคาดหวงัตอ่ผู้ เรียน หรือช่วยผู้ เรียนให้เกิดความเข้าใจถึง
สิ่งท่ีต้องปฏิบตัิเก่ียวกบัการเรียนให้เกิดขึน้อยา่งเหมาะสม ตวัอยา่งพฤตกิรรม ได้แก่  1)การสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน 2) การสะท้อนกลับเพ่ือให้ความรู้ และ 3) การสะท้อนกลับท่ีให้ข้อมูลท่ี
สอดคล้องกบัความสามารถ  
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    3) การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Involvement) 
     ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์เป็นสิ่งส าคญัตอ่ผู้ เรียนเน่ืองจากท าหน้าท่ี
เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียนกับผลลัพธ์ทางการเรียน 
(Sagayadevan & Jeyaraj, 2012 as cited in Ulmanen et al., 2016: 87) ส่วนประกอบหนึ่งของ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการด้านอารมณ์เก่ียวข้องกับประสบการณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียน รวมไปถึงประสบการณ์เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอนและผู้ เรียนกับเพ่ือน
ร่วมชัน้ ความสัมพันธ์กับการท่ีผู้ เรียนเก่ียวข้องกับบริบททางสังคมของการเรียน (Finn, 1989; 
Goodenow, 1993 as cited in Ulmanen et al., 2016: 87) และความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียน 
(Sense of belonging) นอกจากนีเ้ก่ียวข้องกับการท่ีผู้ เรียนได้รับการการยอมรับ เคารพ และ
สนับสนุน จากผู้ สอนหรือเพ่ือนร่วมชัน้  (Goodenow, 1993 as cited in Ulmanen et al., 2016: 
87) ดงันัน้ผู้ เรียนท่ีมีส่วนร่วมในการเรียนหรือมีความยึดมัน่ผูกพนัด้านอารมณ์จะรู้สึกว่าเป็นส่วน
หนึ่ งของการเรียน  (Ulmanen et al., 2016: 86) ซึ่ งความ รู้สึ กว่า เป็นส่ วนหนึ่ ง  (Sense of 
belonging) ท่ีเกิดขึน้นีส้ัมพันธ์กับความพยายามในการเรียน ความตัง้ใจ และ ความวิริยะใน
กิจกรรมการเรียน รู้  (Furrer & Skinner, 2003: Li et al., 2010; Li & Lerner, 2013 as cited in 
Ulmanen et al., 2016: 86) รวมไปถึงความสขุในการเรียนรู้อีกด้วย (Ulmanen et al., 2016: 86b)  
     ผู้ สอนท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
(Relatedness-supportive teacher behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมต่อกับผู้ อ่ืนทาง
สังคม และมีผลทางบวกต่อการตอบสนองด้านอารมณ์ในการมีส่วนร่วมในชัน้เรียน แรงจูงใจ
ภายใน และ ความเช่ือในความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) การสนบัสนุนทาง
อารมณ์ของผู้ สอนช่วยสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรียนและผู้สอน ดงัเช่น การท่ีผู้สอนให้ความสนใจตอ่พฒันาการของผู้ เรียน ความสามารถในการ
ท าความเข้าใจในทรรศนะของผู้ เรียน และการเคารพให้ความยุติธรรมแก่ผู้ เรียน (Hoffman et al., 
2002; Lee, 2002; Pakarinen et al., 2010; Roeser et al., 1996 as cited in Ulmanen et al., 
2016: 87)  
     นอกจากนีผู้้ สอนสามารถสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมทางสังคม
ทางบวกและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียน เน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่าง
เพ่ือนในชัน้เรียนมีความส าคญัเพราะสามารถสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดอารมณ์ทางบวกต่อการเรียน
ได้ (Furrer &Skinner, 2003 as cited in Ulmanen et al., 2016: 87) เช่น การแลกเปล่ียนแสดง
ความคิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของผู้ อ่ืน การสะท้อนความคิด  (Ryan & Patrick, 2001 as 
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cited in Shernoff, 2013: 153) สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะทางสังคม 
Ulmanen et al., 2016: 88) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนท างานร่วมกับเพ่ือน (Pakarinen et al., 2010 
Ulmanen et al., 2016: 88) สนบัสนนุการท างานร่วมกนั (Sparks et al., 2016: 72) เป็นต้น  
     Sparks แ ล ะ คณ ะ  (2015) ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ ก า รส นั บ ส นุ น ด้ า น
ความสมัพันธ์ และสรุปเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้สอนท่ีแสดงถึงการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ 
ดงันี ้
     3.1) การส่ือสารของผู้สอน 
      การส่ือสารของผู้สอนท่ีเป็นข้อคิดเห็นโดยตรงต่อผู้ เรียนท่ีแสดงถึง
ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ และแสดงความสนใจผู้ เรียน  นอกจากนีผู้้ สอนควรแสดงถึงความ
กระตือรือร้นตอ่ผู้ เรียน และใช้การส่ือสารทัง้ค าพูดและท่าทางท่ีท าให้ผู้ เรียนรับรู้ถึงความเป็นมิตร
อยา่งเป็นธรรมชาต ิ
     3.2) การสนบัสนนุทางสงัคมในชัน้เรียน 
      การสนับสนุนทางสังคมในชัน้เรียนเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีผู้ สอนกระท า
ระหว่างการเรียนการสอนท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สึกได้รับการสนับสนุน นอกจากนีเ้ก่ียวข้องกับการท่ี
ผู้ เรียนรับรู้ถึงวิธีการท่ีผู้สอนสนบัสนนุการท างานร่วมกนัในชัน้เรียนและสนบัสนนุการมีปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผู้ เรียน 
     3.3) ความใสใ่จของผู้สอน 
      ความใส่ใจของผู้สอนเก่ียวข้องกบัผู้สอนตอบสนองสิ่งแวดล้อมในชัน้
เรียนท่ีแสดงถึงความใส่ใจหรือผู้สอนเก่ียวข้องกับสุขภาวะของผู้ เรียน และผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการรับรู้ สงัเกต ตัง้ใจและจดจ าสิ่งท่ีเก่ียวกบัชัน้เรียน  

3.2.3 การเรียนการสอนสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา  
   1) การเรียนการสอนที่สนับสนุนความมีอิสระ  
    Reeve และ คณะ ได้สรุปลักษณะของผู้ สอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
ความมีอิสระ (Autonomy) มีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้(Reeve et al., 2004; Reeve, 2011; O’Donnell, 
Reeve, & Smith, 2011, Reeve, 2016) 
    1.1) การท าความ เข้ าใจตามมุ มมองของผู้ เรียน  (Take the students’ 
perspective)  
     การจดักิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งส าคญัประการแรกท่ีชว่ยส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดความเป็นอิสระคือการท าความเข้าใจตามมุมมองของผู้ เรียน  (Take the students’ 



 79 
 

 

perspective) เป็นลักษณะท่ีแสดงถึงการเข้าใจความ รู้สึกของผู้ อ่ืน  (Cognitive empathic 
response) ผู้สอนพยายามท าความเข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้ เรียน และเก่ียวข้องกับการเฝ้า
สงัเกตความต้องการ เปา้หมาย สิ่งท่ีสนใจ และอารมณ์ และส่งผลให้ผู้ เรียนมีความคิดเก่ียวกบัการ
เรียน เจตคติความรู้สึกตอ่การเรียนท่ีดีขึน้ ดงันัน้การท าความเข้าใจตามมมุมองของผู้ เรียนจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการ
สอนเพ่ือช่วยให้จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึน้ได้อย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ เรียน ตวัอย่างเช่น การเร่ิมบทเรียนด้วยบทสนทนาท่ีมีลกัษณะเข้าใจในมุมมองของ
ผู้ เรียน (Perspective taking) การชักชวนให้ผู้ เรียนถาม กระตุ้นให้ผู้ เรียนให้ข้อมูลหรือค าแนะน า
ในแผนการเรียนการสอน ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยจูงใจให้ผู้ เรียนแสดงความเห็นหรือทางเลือก 
ตลอดจนการประเมินการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงการมีสว่นร่วมของผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น การ
สะท้อนความรู้สกึท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น 
    1.2) การเอาใจใส่ต่อสิ่ ง ท่ี ส่ งเส ริมแรงจู งใจของผู้ เรียน  (Nurture inner 
motivational resources) 
     ผู้สอนท่ีเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนจะท าให้ได้วิธีการ
หรือแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนจะรู้สึกสนุก รู้สึกท้าทายความสามารถในการเรียนอย่างแท้จริงมากกว่าการ
ตอบสนองต่อการเรียนโดยการใช้เพียงการก ากับพฤติกรรมจากภายนอก เช่น ท าสิ่งท่ีได้รับ
มอบหมายในการเรียนเพราะคะแนน ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนดวันสุดท้าย 
(Deadline) ฯลฯ การเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนเป็นการแสดงถึงความพยายาม
ของผู้ สอนในการเอาใจใส่ต่อแรงจูงใจของผู้ เรียนระหว่างการเรียนการสอน โดยค านึงถึงสิ่งท่ี
ส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านความ
ต้ อ งก า ร เป็ น อิ ส ระ  (Psychological need for autonomy) 2) แ รงจู ง ใจภ าย ใน  ( Intrinsic 
motivation) 3) เป้าหมายภายใน  (Intrinsic goals) 4) ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น  (Sense of 
curiosity) และ  5) ความพึ งพ อใจในความ ท้าทาย ท่ี เหมาะสม  (Preference for optimal 
challenge) Reeve (2011) ได้ยกตัวอย่างวิธีการสอนท่ีค านึงถึงการเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริม
แรงจงูใจของผู้ เรียน ได้แก่ ผู้สอนเร่ิมบทเรียนโดยใช้การตัง้ค าถามท่ีชกัชวนหรือโน้มน้าวให้ผู้ เรียน
เกิดความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity-inducing question) ตวัอย่างเช่น ถามผู้ เรียนระหว่างสอง
ประเด็นว่าสิ่งไหนมีมาก่อนกัน และถามต่อไปอีกว่าทัง้สองสิ่งมีท่ีมาอย่างไร  จากนัน้ผู้ สอนจัด
เตรียมการท้าทายท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียน (Provision of an optimal challenge) ตวัอยา่งเชน่ ผู้สอน
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ถามค าถามหรือให้ปัญหาแก่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนหาค าตอบ และโน้มน้าวให้ผู้ เรียนใช้สิ่งท่ีได้จาก
บทเรียนเป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าเก่ียวกับเป้าหมายภายในของตนเอง  (Progress on 
an intrinsic goal) ตัวอย่างเช่น ให้ผู้ เรียนอ่านบทความเก่ียวกับบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือประสบ
ความส าเร็จ และบอกให้ผู้ เรียนสังเกตว่าเขาประสบความส าเร็จได้อย่างไร และให้ผู้ เรียนถาม
ตนเองว่าท าอย่างไรถึงจะประสบความส าเร็จแบบบุคคลดังกล่าว จากนัน้ชักชวนให้ผู้ เรียนใช้
ค าตอบของตนเองค้นหาวิธีการวา่ท าอยา่งไรจงึจะพฒันาตนเองได้  
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    1.3) การจัดให้มีการอธิบายเพ่ือให้ เข้าใจถึงเหตุผล (Provide explanatory 
rationales)  
     การอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตผุลเป็นการส่ือสารเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจถึง
ประโยชน์หรือผลดีของกิจกรรมและแนวทางการเรียนรู้ ผู้ สอนสามารถช่วยสนับสนุนเก่ียวกับ
แรงจูงใจของผู้ เรียนได้โดยการจัดให้มีการอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตุผล เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็น
ความส าคญั สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ เรียน คุณค่า ตลอดจนความส าคัญต่อผู้ เรียน ซึ่งการท่ี
ผู้สอนให้เหตผุลท่ีขอให้ผู้ เรียนกระท ากิจกรรมนัน้ ๆ ในชัน้เรียนเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
แรงจงูใจของผู้ เรียนในการขอให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนตามท่ีก าหนดไว้ หรือช่วยให้
ผู้ เรียนกระท าในกิจกรรมท่ีไม่น่าสนใจและส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการใช้กระบวนการภายใน 
(Internalization) เปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาจากแรงจงูใจภายนอกไปสู่การยอมรับภายในตนเองหรือ
เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาท่ีเกิดจากภายใน เป็นการช่วยเหลือผู้ เรียนในการเปล่ียนแปลงจากผู้ เรียนไม่เห็น
คณุคา่ในการกระท ากลายเป็นผู้ เรียนเห็นคณุคา่ในสิ่งท่ีกระท า ตวัอยา่งเชน่ ผู้ เรียนท ารายงานเสร็จ
เพราะจะได้ประโยชน์ตอ่ตนเองไม่ได้ท าเพียงเพราะว่าเป็นกฎท่ีผู้สอนตัง้ไว้ให้ท าเสร็จตามก าหนด
เทา่นัน้ 
    1.4) การอาศยัวิธีการส่ือสารท่ีปราศจาการควบคมุ (Rely on noncontrolling 
language) 
     การส่ือสารท่ีปราศจาการควบคุมเป็นลักษณะการส่ือสารท่ีไม่เป็นการ
ประเมินคา่ (Nonevaluative) มีความยืดหยุ่น (Flexible) และไม่เป็นทางการ (Informational) และ
เป็นการส่ือสารท่ีหลีกเหล่ียงข้อความท่ีสร้างความกดดนัให้ผู้ เรียน ตวัอยา่งเช่น หลีกเล่ียงการกลา่ว
ว่า เธอต้องขยนัมากกว่านี  ้ผู้สอนควรกล่าวโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอยู่ในสถานการณ์แก้ปัญหา
หรือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม เช่น การกล่าวว่า  เธออาจต้องการการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา เธอมีวิธีท าอย่างไร  (O’Donnell et al., 2011: 351) นอกจากนีก้ารสอนท่ีเน้นการ
สนบัสนนุความเป็นอิสระอาจเร่ิมจากการให้ผู้ เรียนอภิปรายภายในกลุม่เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดง
ความคิดเห็น นอกจากนีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนส่ือสารถึงปัญหาในชัน้เรียนและถามถึงสิ่งนัน้กับ
ผู้ เรียนให้ทราบถึงปัญหา เป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียน ช่วยให้
ผู้ เรียนเข้าใจ วินิจฉัยและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ด้วยตนเองและยงัช่วยส่งเสริมสมัพนัธภาพระหว่าง
ผู้สอนกบัผู้ เรียนด้วย 
    1.5) การแสดงความอดทนในการให้เวลาผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Display patience to allow time for self-paced learning to occur) 
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     ในการเรียนการสอนเม่ือผู้ เรียนพยายามพัฒนาทกัษะหรือการเรียนรู้ใน
บางอย่างซบัซ้อนหรือเป็นความรู้ใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย หรือเก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ต้องการการ
ทดสอบ การสะท้อน และการแก้ไขปรับปรุง สิ่งท่ีผู้ สอนควรค านึงถึงคือ ผู้ สอนควรแสดงความ
อดทนขณะท่ีผู้ เรียนกระท า ได้แก่  การค้นหา จัดการกับข้อมูลในการเรียนรู้  (Explore and 
manipulate the learning materials) การสร้างแผนและการตัง้เป้าหมาย (Make plans and set 
goal) ก าหนดและทดสอบสมมติฐาน (Formulate and test hypotheses) การตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขงาน (Monitor and revise their work) และการปรับเปล่ียนกลวิธีในการแก้ปัญหา 
(Alter problem-solving strategies) หากผู้ เรียนต้องศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่คุ้นเคย
และมีความซบัซ้อน หรือเก่ียวข้องกับการพฒันาและการขดัเกลาทกัษะความรู้ของตนเอง ผู้สอน
ควรแสดงความอดทนและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนจดัการสิ่งตา่ง ๆ ด้วยตนเองผ่านการเรียนการสอนท่ี
สนบัสนนุความเป็นอิสระ เช่น ค านึงถึงความเหมาะสมของเวลาในการให้ค าแนะน าผู้ เรียนเพ่ือให้
ผู้ เรียนเข้าใจเปา้หมายและสะท้อนความคิดออกมาได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การเกิดแรงจงูใจในการเรียน 
    1.6) การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบ (Acknowledge 
and accept students’ Expression of negative affect) 
     ในระหว่างการเรียนการสอน บางครัง้ผู้ สอนหรือชัน้เรียนมีกฎเกณฑ์ 
เง่ือนไข หรือข้อบังคับหรือหน้าท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียนส่งผลให้ผู้ เรียนแสดง
อารมณ์ทางลบ รู้สกึตอ่ต้าน หรือมีเจตคตท่ีิไม่ดีตอ่การเรียน การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ี
เป็นผลด้านลบเป็นวิธีการหนึง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจของผู้ เรียนในระหว่างเวลา
ท่ีผู้สอนต้องการให้ผู้ เรียนกระท า เน่ืองจากเม่ือผู้สอนยอมรับความรู้สึกดงักล่าว ผู้สอนจะส่ือสาร
ด้วยความเข้าใจตามทศันคติของผู้ เรียนและยอมรับในการตอบสนองด้านลบในการเรียกร้องหรือ
ในกิจกรรมท่ีผู้ เรียนไม่สนใจ ซึ่งการสอนท่ีสนับสนุนความเป็นอิสระผู้ สอนจะมุ่งยอมรับความ
ขดัแย้ง ยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนในสิ่งท่ีไม่สนใจว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ และยอมรับข้อมูล
และค าแนะน าจากผู้ เรียนในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
   2) การเรียนการสอนที่ สนับสนุนด้านการจัดการโครงสร้างและด้าน
ความสัมพันธ์ 
    2.1) แนวคดิเก่ียวกบัการสอนร่วมกนั (Interteaching)  
     การสอนร่วมกันเป็นเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเป็นไปตามการจัดการ
ด้านโครงสร้างผ่านกระบวนการ ได้แก่การเตรียมความพร้อมในการเรียน การอภิปรายร่วมกนักับ
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เพ่ือนในชัน้เรียน การส่งเสริมให้เกิดทกัษะการท างานร่วมกนั การได้รับการสะท้อนกลบัจากผู้สอน 
และการประเมินตนเองในการเรียนรู้ กระบวนการดงักล่าวสามารถเพิ่มระดบัการมีส่วนร่วมในชัน้
เรียนโดยเน้นบทบาทของผู้ เรียนเป็นส าคญัผ่านกระบวนการเรียนรู้  
     การสอนร่วมกนัเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีสร้างบรรยากาศของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning environment) (Scoboria,  & Pascual-Leone, 
2009: 86) อาศยัการเสริมแรงทางสงัคมจากเพ่ือนและผู้สอนเป็นส าคญั การสอนร่วมกันมีความ
สอดคล้องกับการเรียนในระดบัอุดมศึกษา สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนสนใจในกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนาขึน้ตามแนวคิดของ Boyce และ Hineline (2002) การสอนร่วมกันมีส่วนช่วย
สนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียน มีความวิริยะผ่านการฝึกฝนทบทวน ตลอดจน
การเพิ่มปริมาณของการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียนส่งผลให้เกิดการให้ผล
ป้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน (McKeachie, 2002 as cited in Scoboria et al., 
2009: 83) โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ วางโครงสร้างและแนะน าเก่ียวกับการเรียน การให้ข้อมูลท่ี
ชดัเจนเก่ียวกับการเรียน ทัง้ยังเป็นผู้ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายระหว่างเพ่ือนในชัน้
เรียนด้วย (Peer discussion) (Saville, 2006 as cited in Scoboria et al., 2009: 84) ซึ่งการบูร
ณาการเทคนิคดังกล่าวในชัน้เรียนสามารถช่วยให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ได้ 
(Filipiak et al., 2010 as cited in Querol Rosales & Soldner, 2015)  
     การสอนร่วมกันมีขัน้ตอนการด าเนินการ ดังนี ้
      1) ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน หน้าท่ีส าคัญของผู้ สอนคือ 1) การเลือก
เนือ้หาเพ่ือให้ผู้ เรียนศึกษาด้วยตนเองก่อนเร่ิมบทเรียน และ  2) การพัฒนาข้อวัด ตามความ
เหมาะสมท่ีเป็นไปตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน  (Preparation guide) โดยผู้ เรียน
ต้องกลบัไปอ่านและศึกษาเนือ้หาบทเรียน ท าการบนัทึก (Note) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียน
อภิปรายในชัน้เรียนได้ตอ่ไป  
      2) ช่วงระหว่างเรียน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนท างานร่วมกันเป็นคู ่
เพ่ืออภิปรายร่วมกันในชัน้เรียนและช่วยกันตอบค าถามตาม  Preparation guide ท่ีผู้ สอนได้
มอบหมายให้ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน ในช่วงการอภิปรายผู้สอนท าหน้าท่ีคอยสงัเกตความเข้าใจ
ของผู้ เรียน ช่วยกระตุ้ นให้เกิดการท างานร่วมกัน และหากพบว่าเกิดอุปสรรคในระหว่างการ
ด าเนินการ ผู้สอนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี จากนัน้ผู้สอน
เร่ิมการบรรยาย (Lecture) ท่ีเข้าใจง่าย อธิบายได้อยา่งชดัเจน 
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      3) ช่วงหลงับทเรียน หลงัจากกิจกรรมการอภิปรายร่วมกนั ผู้ เรียนแต่
ละคนรายงานการประเมินผลการด าเนินการ ตามฟอร์มการประเมิน ได้แก่ ช่ือของเพ่ือท่ีอภิปราย
ร่วมกัน คุณภาพของการอภิปราย ฯลฯ นอกจากนีผู้้ เรียนสามารถบันทึกเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ด าเนินการเพ่ือให้ผู้สอนทราบได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อวดัท่ียาก ปัญหาอปุสรรคท่ีพบ ซึ่งเป็นการส่ือสาร
ให้ผู้ เรียนทราบและมีความส าคญัตอ่การส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบได้ดียิ่งขึน้ และผู้สอนสามารถน าสิ่ง
ท่ีผู้ เรียนประเมินไปใช้ปรับปรุงหรือพฒันาตอ่ไป 
       การสอนร่วมกันเป็นวิธีการเรียนท่ีช่วยท าให้ผู้ เรียนเกิดความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการและส่งผลลพัธ์ท่ีดีในการเรียนได้ เน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ทางการเรียนการสอน
หนึ่งท่ีสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการได้ผ่านการมีส่วนร่วม (Participation) 
(Rocca, 2010 as cited in Kienhuis & Chester, 2014) โดยผ่านกระบวนการการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ เรียนตลอดจนการเรียนรู้แบบท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระท า (Active learning) ในช่วงก่อนเร่ิม
บทเรียน และการมีส่วนร่วมกับเพ่ือนในการอภิปราย ตลอดจนการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายร่วมกนักับเพ่ือนท่ีถือเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมกัน 
ตลอดจนการท่ีผู้ สอนเสนอข้อวัด ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละ
บทเรียน (Preparation guide) เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและลดความวิตก
กงัวลในการเรียนหรือการทดสอบบทเรียนลง น าไปสู่การมีความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียนในระดบั
ท่ีสูงขึน้ (Dickson et al., 2005; Flora & Longan, 1996 as cited in Saville et al., 2006: 58) ซึ่ง
ปริมาณเวลาในการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวท่ีได้ผลลพัธ์โดยประมาณคือ 50 นาที จ านวน 3 
ครัง้ รวมเป็น 150 นาที (Boyce & Hineline, 2002; Emurian & Zheng, 2010 as cited in Querol 
Rosales & Soldner, 2015) 
    2.2) แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)  
      การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิธีการหนึ่งท่ีแสดงถึงผู้สอนมีบทบาทช่วยสนบัสนนุการ
ท างานร่วมกันในชัน้เรียนและสนบัสนุนการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบริบทชัน้เรียนกบัตวัผู้ เรียน ผ่าน
การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้
ผู้ เรียนเกิดความคงทนในการเรียน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกการคิดขัน้สูง เช่น การ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ การประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและ
การเห็นคณุคา่ในการลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดงักล่าวผู้สอนสามารถ
จดัเพิ่มเติมในชัน้เรียนบรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิค



 85 
 

 

อ่ืน ๆ เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน โดย
ผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสมัพนัธ์กันในชัน้
เรียนมากกว่าการท่ีผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell & Eison, 
1991 ; Keyser, 2000; Mayer & Jones, 1993; Petty, 2004 อ้างถึงใน มยรีุ โรจน์อรุณ, 2559)  
     2.2.1) องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
      องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วยปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกนั 3 ประการ ได้แก่ 1) ปัจจยัพืน้ฐาน (Basic elements) 2) กลวิธีในการจดัการเรียนการ
สอน  (Learning strategies) และ  3) ท รัพยากรท่ี ใช้ ในการสอน  (Teaching resources) มี
รายละเอียดดงันี ้(Meyers & Jones, 1993: 19-20) มีรายละเอียดดงันี ้
      1) ปัจจยัพืน้ฐาน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สะท้อนความคดิ 
      2) กลวิธีในการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
แบง่กลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั และร่วมมือกนัในการแก้ปัญหา เช่น การจดั
กลุ่มย่อย การท างานแบบร่วมมือ กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง การอภิปราย การเขียนบนัทึก
ประจ าวนั ฯลฯ  
      3) ทรัพยากรท่ีใช้ในการสอน ได้แก่ การมอบหมายการบ้าน วิทยากร
จากภายนอก การใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือการสอน ฯลฯ  
     2.2.2) กิจกรรมการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

      Bonwell และคณะ (1991) อธิบายถึงวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ี
สอดแทรกอยู่ในชัน้เรียนบรรยายปกติสามารถช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทัง้ด้านทกัษะทางด้านปัญญา
และเปล่ียนเจตคตเิก่ียวกบัการเรียนได้โดยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ยกตวัอยา่งดงันี ้
      1) การตอบสนองต่อการบรรยายในชัน้เรียน (Feedback lecture) 
เป็นวิธีการท่ีผู้สอนให้ค าแนะน าในการเรียน (Study guide) ตวัอย่างเช่น การมอบหมายให้ผู้ เรียน
อา่นเก่ียวกบับทเรียน การทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน แนะน าเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ การ
ให้โครงสร้างในการจดบนัทึกเก่ียวกับบทเรียน หรือผู้สอนใช้วิธีการหยดุชัว่ขณะ (Pausing) ในแต่
ละคาบเรียน ในการแบ่งบรรยายเป็นการบรรยายย่อย ๆ ครัง้ละประมาณ 20 นาที หลงัจากการ
บรรยายเสร็จในแต่ละครัง้ ให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 3-5 นาที เขียนทุกสิ่งท่ีจ าได้เก่ียวกับการ
บรรยาย นอกจากนีผู้้ สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียน ให้ผู้ เรียนจับคู่กันเพ่ือ
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อภิปรายประเด็นต่าง ๆ ตามท่ีผู้สอนมอบให้ ซึ่งการอภิปรายสามารถปรับปรุงสิ่งท่ีบนัทึกจากการ
บรรยายในชัน้เรียนให้ดีขึน้ได้ (Wales’s and Stager’s, 1978 as cited in Bonwell et al. 1991) 
      2) การให้ค าแนะน าระหว่างบรรยายในชัน้เรียน (Guides lecture) 
เป็นวิธีการท่ีช่วยผู้ เรียนสังเคราะห์เนือ้หาบทเรียนจากการฟังบรรยายด้วยการจดบนัทึก  (Note) 
หลงัจากผู้ เรียนได้ทราบเก่ียวกับวตัถุประสงค์ในการเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้ เรียนวางปากกาและฟัง
อย่างตัง้ใจประมาณ 25-30 นาที โดยให้ผู้ เรียนพยายามจบัประเด็นหลกัและพยายามจดจ าข้อมูล
ให้ได้มากท่ีสดุ เม่ือถึงเวลาท้ายคาบเรียน ผู้สอนให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 5 นาที ในการจดบนัทกึลง
ในโน้ตของตนเองในสิ่งท่ีจ าได้ทัง้หมด ในล าดบัต่อไป ผู้ สอนให้ผู้ เรียนจับกลุ่มเล็กอภิปรายเพ่ือ
ปรับปรุงสิ่งท่ีจดบรรยายใหม่จากข้อมลูท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม วิธีการนีช้่วยส่งเสริมทกัษะด้าน
การฟังและการสงัเคราะห์ข้อมูลและผู้ เรียนจะรู้สึกสนุกสนานกับการมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกันในกลุ่ม 
และท าให้ได้ข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพ (Kelly & Holmes, 1979)  
      3) การสาธิตในระหว่างการเรียนการสอน ผู้สอนจดัให้มีการสาธิตใน
ระหว่างการเรียนการสอนช่วยกระตุ้ นความสนใจ และช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจในบทเรียนและ
กระบวนการเรียนมากขึน้ การสาธิตอาจเร่ิมด้วยค าถามชกัชวนให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมหรือกระตุ้นให้
หาค าตอบเพ่ือน าเข้าสูบ่ทเรียน 
      4) การใช้ส่ือมัลติมีเดียในการเรียนการสอน  (Multimedia-based 
instruction) การใช้ส่ือในการเรียนการสอนเป็นวิธีท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงด้านเจตคติในการ
เรียนและความคงทนในการเรียนรู้ สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้บทเรียนได้อย่างเข้าใจลึกซึง้ 
เน่ืองจากการใช้ส่ือมลัติมีเดียเป็นการส่ือสารด้วยค าพูดและภาพซึ่งท าให้บทเรียนมีความชดัเจน
กว่าหากเปรียบเทียบกับการสอนแบบดัง้เดิมท่ีส่ือสารเพียงค าบรรยายของผู้สอนอย่างเดียว ส่ือ
มัลติ มี เดียได้แก่  การใช้ ส่ือทางการมองเห็น  (Animation, Video, Illustration, Map, Charts, 
Photo) (Mayer, 2003) 
      5) การเขียนในชัน้เรียน (Writing in the class) การเขียนในชัน้เรียน
เป็นวิธีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนและผู้สอน เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเขียนเพ่ือส ารวจสิ่งท่ีมี
คณุค่าและแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน นอกจากนีก้ารเขียนความเรียงสามารถช่วยให้ผู้ เรียน
พฒันาความเข้าใจในบทเรียนได้ การเขียนในชัน้เรียนเป็นวิธีการท่ีช่วยสนบัสนนุการเรียนแบบเชิง
รุกได้ หากมีเป้าหมายของงานอย่างชัดเจนและมีการใช้ร่วมกับวิธีการเรียนการสอนอ่ืน  ๆ ท่ี
เหมาะสม 
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      6) การแก้ปัญหา (Problem solving) เทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหา มี
พืน้ฐานจาก โมเดลการแก้ปัญหาของ ดิวอี ้(1942) ตามขัน้ตอนดงันี ้1) ระบปัุญหาให้ชดัเจน 2) หา
สาเหตุของปัญหา 3) หาวิธีการแก้ปัญหา 4) ประเมินวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีและเลือกวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีสดุ  
      7) กรณีศึกษา (Case studies) กรณีศึกษาเป็นกลวิธีหนึ่งท่ี เป็น
ประโยชน์ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกเน่ืองจากเป็นการเรียนรู้บนพืน้ฐานของเร่ืองราวชีวิตจริง 
กรณีศกึษาสามารถรวมเข้ากบับทบาทสมมติเพ่ือให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์จากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ใน
ชัน้เรียน ผู้ เรียนได้เผชิญกับอนาคตและเปรียบเหมือนเป็นสะพานเช่ือมระหว่างทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติจริง โดยผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้ อ านวยความสะดวกและให้เวลาผู้ เรียนในชัน้เรียนจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การเรียนการสอน 
      8) ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนช่วยให้ผู้ เรียนมีเจตคติทางการเรียนในทางบวก และช่วยส่งเสริม
ให้การเรียนการสอนแบบบรรยายให้ดีขึน้ โดยผู้สอนสามารถเพิ่มระดบัความตัง้ใจของผู้ เรียนด้วย
การเปิดโอกาสให้อภิปรายและตอบค าถามโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน ได้แก่ การใช้
ระบบอินเตอร์เนต เช่นระบบการจดัการเรียนรู้ เช่น โมดลู แบลคบอร์ด และ การใช้เครือข่ายสงัคม 
เช่น Facebook Twitter E-book Smartphone และTablet เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ เรียนในยคุใหม ่ในการส่ือสารและเพิ่มความสมัพนัธ์ในชัน้เรียน (Remón, Sebastián, Romero & 
Aruzo, 2017; McCarthy, 2017)  
      9) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative method) กลวิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือมีจดุมุ่งหมายเพ่ือ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะทางสงัคม ได้แก่ 
การตดัสินใจ การจดัการความขดัแย้ง และ การส่ือสาร โดยผู้สอนแบง่ผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้
ท างานกลุ่มร่วมกัน ความต่อเน่ืองของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถจัดได้ตลอดอย่าง
ตอ่เน่ือง เป็นกลวิธีท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึน้กว่าการเรียนในชัน้เรียนปกติ และ
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองด้วย 
      10) การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นวิธีช่วยให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์ โดยสร้างโอกาสให้เหมือนจริง เช่น สถานการณ์ตึงเครียด ไม่คุ้นเคย ซบัซ้อน  ฯลฯ 
โดยผู้สอนให้ผู้ เรียนพฒันาและฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นในการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมติเป็น
วิธีการส่งเสริมการท างานกลุ่ม ส่งผลให้ผู้ เรียนมีระดบัของแรงจูงใจในการเรียนท่ีสูงและมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน  
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      11) การเรียนการสอนแบบเพ่ือนชว่ยสอน (Peer teaching) การเรียน
การสอนแบบเพ่ือนช่วยสอน แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผู้ ช่วยสอน 2) เพ่ือนช่วยสอน 
ท างานร่วมกนักบัผู้ เรียนระหว่างคนสองคน 3) เพ่ือนคอยให้ค าปรึกษาค าแนะน าเก่ียวกบัการเรียน 
4) เพ่ือนแบบร่วมมือกัน เน้นความสมัพันธ์ระหว่างคนสองคนและ 5) เพ่ือนท่ีท างานกลุ่มร่วมกัน
ส่งผลให้มีการแสดงออกรายบคุคลท่ีดีขึน้ ซึง่ลกัษณะเพ่ือนแบบร่วมมือกนและท างานกลุ่มร่วมกนั
เป็นลกัษณะท่ีใช้การเรียนรู้เชิงรุกในชัน้เรียน  

3.3 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ (Constructivism)  
3.3.1 ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ 

   ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นปรัชญาท่ีเก่ียวกับพัฒนาการในการสร้างความรู้ 
สติปัญญาท่ีเก่ียวกับพัฒนาการในการสร้างความรู้ สติปัญญาและจริยธรรมขึน้มาด้วยตวัของ
ผู้ เรียนเอง ซึ่งพัฒนาการนัน้เป็นผลมาจากการพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลมีการ
ปรับตวัผ่านทางกระบวนการดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
(Accommodation) พฒันาการเกิดขึน้เม่ือบคุคลรับและซึมซาบข้อมลูหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไป
สมัพนัธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิม หากไม่สามารถสมัพนัธ์กนัได้จะเกิดภาวะ
ไมส่มดลุเกิดขึน้และบคุคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยูใ่นภาวะสมดลุ (ทิศนา แขมมณี, 2550)  
   ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์จึงเก่ียวข้องกับการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีการ
รวบรวมข้อมูลความรู้ใหม่  ๆ เข้าไปในโครงสร้างทางปัญญา (Schemata) โดยการเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อมยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในสิ่งแวดล้อม ซึง่ผู้ เรียนเป็นคนสร้าง ความรู้จากความสมัพนัธ์
ระหว่างสิ่งท่ีพบเห็นกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม ผู้ เรียนสร้างความรู้ผ่านกระบวนการทาง
จิตวิทยาด้วยตนเอง (Troutman & Lichtenberg, 1987; สาคร ธรรมศกัดิ์, 2541; อ้างถึงใน ปกเกศ 
ชนะโยธา, 2551) ด้วยวิธีการแตกตา่งกนั โดยอาศยัประสบการณ์เดมิ โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่
ในความสนใจและมีแรงจูงใจภายในเป็นพืน้ฐาน (Nodding, 1990 อ้างถึงใน ไพจิตร สดวกการ, 
2539: 2) เป็นทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง อาศยัการ
ท างานท่ีเหมาะสมและการท างานร่วมกันเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับคนอ่ืน ๆ หรือได้พบสิ่งใหม่ ๆ แล้วน าความรู้มาเช่ือมโยง (บุญเชิด ภิญโญอนัน
พงษ์ อ้างถึงใน ทิฏ์ภทัรา สดุแก้ว, 2554)  

3.3.2 แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์  
   ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา
ของ Piaget และ Vygotsky เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงการเรียนรู้ว่าเกิดขึน้ในบริบทท่ีผู้ เรียนสร้างความรู้
ในขณะท่ีได้รับประสบการณ์ตา่ง ๆ และผู้ เรียนใช้โครงสร้างทางปัญญาเพ่ือช่วยในการเรียนรู้เร่ือง
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ใหม่ (ทิศนา แขมมณี, 2550) ซึ่งแบ่งนกัทฤษฎีออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติ
วิ ส ต์ เชิ ง ปัญ ญ า  (Cognitive constructivism) แ ล ะ  คอนสต รัคติ วิ ส ต์ เชิ งสั งคม  (Social 
constructivism) (สนีุย์ เหมาะประสิทธ์ิ อ้างถึงในทิฏ์ภทัรา สดุแก้ว, 2554) ดงัมีรายละเอียดดงันี ้ 
   1) กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive constructivism) เป็น
กลุ่มท่ีเน้นการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นรายบุคคล โดยมีความเช่ือว่ามนุษย์แต่ละคนมีความรู้ความ
เข้าใจ ทศันคติแรงจูงใจและความสนใจอยู่แล้ว เม่ือได้เร่ิมรับรู้หรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัปรากฏการณ์
ทางกายภาพในชีวิตประจ าวนั ก็จะเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดงันัน้ ผู้สอนจึงมีบทบาทเป็น
ผู้พฒันาให้ผู้ เรียนแต่ละคนรู้วิธ๊เรียนและรู้วิธีคิด เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มนีอิ้งทฤษฎี
ของ Piaget เป็นส าคญั 
   2) กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์เชิงสงัคม (Social constructivism) เป็นกลุ่มท่ีมีทฤษฎี
รากฐานมาจาก Vygotsky ซึ่งเช่ือว่าสังคมและวัฒนธรรมจะเป็นเคร่ืองมือทางปัญญาท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนา รูปแบบและคุณภาพของปัญญา กลุ่มแนวคิดนีมี้แนวคิดท่ีส าคัญท่ีว่า  
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมมีบทบาทส าคญัในการพฒันาด้านพทุธิ ปัญญา ผู้ใหญ่หรือผู้ ท่ีมีความอาวโุส 
เช่น พ่อแม่ และครูผู้สอนจะเป็นตวัเช่ือมส าหรับแนวคิดเก่ียวกับศกัยภาพในการพฒันาด้านพุทธิ
ปัญญา ตามแนวคิดของ  Vygotskyดังกล่าวข้างต้น เด็กจะพัฒนาในกลุ่มของสังคมท่ีจัดขึน้ 
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3.3.3 องค์ประกอบท่ีส าคัญของการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ 

   ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์มีองค์ประกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้ (ประวีณา นิลนวล, 
2541: 6-8) สรุปได้ดงันี ้ 
  1) เป้าหมายของการเรียนรู้ (Learning Goals) ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นัน้ให้
ความส าคญักับเปา้หมายของการเรียนรู้ในระดบัท่ีสงูขึน้ ได้แก่ การใช้เหตผุล ความคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหา การเก็บจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การคิดยืดหยุ่น และความสนใจในความ
ครุ่นคิดโดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่แล้วเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้ท่ีสงูขึน้ไป (Drisoll, 
1994)  
  2) เง่ือนไขส าหรับการเรียนรู้ (Condition learning) ประกอบด้วย 
   2.1) การจดัสภาพแวดล้อมให้กับผู้ เรียนโดยค านึงถึงสภาพการณ์หรือปัญหาท่ี
สร้างขึน้ส าหรับการเรียนควรมีความสมัพนัธ์กับผู้ เรียนเน่ืองจากผู้ เรียนไม่ได้เข้าห้องเรียน เพราะ
ความสนใจในการเรียนเหมือนกนัทกุคน ดงันัน้ถ้าปัญหาหรือสภาพการณ์ท่ีผู้ เรียนพบในห้องเรียน
มีความสัมพันธ์กับผู้ เรียนโดยตรง จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ได้ 
(Brooks & Brooks, 1993 as cited in Lunenberg, 1998)  
   2.2) การจดัเตรียมเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ท างานร่วมกนั การท่ีผู้ เรียนได้มีโอกาสร่วมมือ
กนัท างานเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ช่วยเหลือกนัหรือแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกนัและกนั ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และวิธีการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ของผู้ เรียนแตล่ะคนท่ีเกิดขึน้ เป็นการสริมประสิทธิภาพของการ
ท างานให้สูงขึน้ด้วย (Brown et al., 1989 as cited in Drisoll, 1994) นอกจากนีก้ารส่งเสริมให้มี
การอภิปรายและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ ถือเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญส าหรับการเรียนรู้ 
(Woolfolk, 1998)  
   2.3) การเตรียมเนือ้หาให้สอดคล้องกนั ในสภาพการเรียนนัน้ควรมีการจดัเตรียม
เนือ้หาหรือส่ือการสอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน แต่มีการน าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือให้
ผู้ เรียนได้มองปัญหาได้หลายแง่มมุ (Drisoll, 1994; Woolfolk, 1998) 
   2.4) การให้ความส าคญักับการสะท้อนความคิดของผู้ เรียน เพราะการสะท้อน
ความคิดจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ตระหนกัถึงความหมายของสิ่งท่ีผู้ เรียนสร้างขึน้ และยงัท า
ให้ผู้ เรียนได้รู้ถึงความคิดของตนเองเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหา คิดค้นหรือส ารวจความรู้ใหม่  
ๆ ในระดบัท่ีสงูขึน้ด้วยตนเอง  
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   2.5) การสอนเน้นความส าคญัท่ีตวัผู้ เรียน (Student-centered) ผู้ เรียนไม่ใช่เป็น
เพียงผู้ตอบรับจากผู้สอน แตค่วรจะได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการออกแบบกระบวนการ
เรียนการสอนตามความต้องการทางการเรียนรู้ของตน เพราะผู้ เรียนจะไม่สามารถเป็นผู้คิดหรือ
เป็นผู้ เรียนได้ถ้าเขาขาดโอกาสในการจัดการกับการเรียนเรียนรู้ของตนเอง  (Perkina,1991 as 
cited in Drisoll, 1994) 
  3) วิธีการสอน (Method of instruction) วิธีการสอนถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ ได้แก่ การใช้ส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีการส ารวจและมีค้นพบด้วย
ตนเอง เป็นการสนบัสนนุการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง และการจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือให้
ผู้ เรียนได้ลงมือกระท ากิจกรรมท่ีแท้จริง และการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้
จากการท างานร่วมกนั 

3.3.4 แนวทางจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ 
   จากแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง ดงันัน้จงึมีผู้ เสนอหลกัการน าทฤษฎีดงักลา่วไปใช้ในการเรียนการสอน ดงันี ้
    เฉิดศักดิ์ ชุมนุม (2541: 21) ได้กล่าวถึงหลักในการพิจารณาการจัดเตรียม
กิจกรรมในการน าทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์มาใช้ในการเรียนการสอน ดงันี ้ 
   1) ต้องจดัสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้มีทางเลือก ลดทอนความกดดนัและส่งเสริม
ให้เกิดความคิดริเร่ิมปัจจุบนันี ้การเรียนการสอนมักเน้นหนักในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้ เรียน ผู้ เรียนต้องอยู่ในกรอบ และปฏิบตัิตามสิ่งท่ีผู้สอนบอกจนตนเองไม่มีทางอ่ืนท่ีจะเลือก
ได้ 
   2) จัดบริบทการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนความเป็นอิสระของผู้ เรียนในขณะเดียวกัน
ผู้สอนต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนท่ีดี เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนซึ่งอยู่ระหว่างการพึ่งพาผู้ อ่ืนมาพึ่งพา
ต น เอ ง  (Zone of Proximal development) (Vygotsky, 1981) ใ ห้ ส า ม า รถ ก้ า ว ขึ ้น ม า ไ ด้ 
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในข้อนีย้งัหมายถึงเพ่ือนของผู้ เรียน จากการท างานด้วยกันอย่างดี มีความ
เกือ้กลูสนบัสนนุซึง่กนัและกนั ยอ่มเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้พฒันาการเรียนรู้ได้อีกด้วย 
   3) ผู้ เรียนมีโอกาสท่ีจะใช้ความรู้เรียนในบริบทท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็น
ความเช่ือมโยงระหวา่งสิ่งท่ีเรียนรู้กบัโลกแหง่ความเป็นจริงภายนอก 
   4) สนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้โดยตรง โดยสอนให้มีทกัษะและเจตคติท่ีเหมาะสม
ตอ่การแสดงหาและสร้างความรู้ 
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   5) เสริมสร้างศกัยภาพของผู้ เรียนให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้ ซึง่รวมทัง้การยอมรับความ
ผิดพลาดเป็นเร่ืองธรรมดาและเป็นสิ่งท่ีชว่ยให้สามารถแสวงหาสิ่งท่ีดีกวา่และถกูต้องได้ตอ่ไป  

3.3.5 บทบาทของผู้สอนตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์  
   การจัดการเรียนการสอนนัน้ผู้ สอนเป็นบุคคลส าคัญท่ีน าทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
สต์มาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง  Brooks และ 
Brooks (อ้างถึงใน ปกเกศ ชนะโยธา, 2551: 64-65) ได้อธิบายเก่ียวกับบทบาทของการสอนของ
ครูไว้ 12 ประเดน็ ดงันี ้
   1) ผู้สอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จะต้องเป็นผู้ ให้ก าลงัใจและยอมรับความ
เป็นอิสระและความคิดริเร่ิมของผู้ เรียน เพราะความเป็นอิสระและความคิดริเร่ิมของผู้ เรียนเป็น
สาเหตุท าให้ผู้ เรียนได้มีการเช่ือมโยงแนวคิดต่าง ๆ การท่ีผู้ เรียนเกิดค าถามและสามารถตอบ
ค าถามนัน้ได้โดยการวิเคราะห์แสดงว่าผู้ เรียนนัน้มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และ
สามารถกลายเป็นผู้แก้ปัญหาได้ดีเทา่กบัผู้ ค้นพบปัญหา 
   2) ผู้สอนควรใช้ข้อมูลธรรมชาติและแหล่งการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ประกอบกับความ
ช านาญในการสอนตามกรอบแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ิมต้นด้วยกรเรียนรู้จากผลของการ
ค้นคว้าความสมัพนัธ์กบัปัญหาท่ีแท้จริง 
   3) ผู้สอนควรใช้ค าพดูท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดความคิด เช่น ให้จ าแนก ให้วิ เคราะห์ ให้
ท านาย และให้สร้างสรรค์ โดยผู้ เรียนใช้กิจกรรมทางปัญญา ได้แก่ การวิเคราะห์ การแปล
ความหมาย การจัดประเภท และการท านาย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้สร้างความเข้าใจ
เก่ียวกบัเนือ้หาตา่ง ๆ  
   4) ผู้สอนยินยอมให้ผู้ เรียนน าเข้าสู่บทเรียน เปล่ียนกลยุทธ์ในการสอนและการ
เปล่ียนแปลงเนือ้หาซึง่ไมไ่ด้หมายความวา่ ความสนใจหรือความไมส่นใจในบทเรียนของผู้ เรียนนัน้
จะส่งผลให้ประเด็นหลกัหรือเนือ้หาตามหลกัสตูรจะต้องตดัออกไป แต่หมายความว่าผู้สอนจะน า
สิ่งท่ีได้จากผู้ เรียนในขณะนัน้มาใช้ในการเรียน การท่ีผู้ เรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้น
เกิดขึน้นัน้ เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์มากกวา่การเรียนรู้เฉพาะบทเรียน  
   5) ผู้สอนจะต้องพยายามท าความเข้าใจมโนทศัน์ของผู้ เรียน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนแสดงความเข้าใจของตนเองออกมาก่อนการถามความเข้าใจของผู้ เรียนจะเป็นการจ ากัด
ความคดิของผู้ เรียน ผู้ เรียนจะยตุกิารคดิเพ่ือรอค าแนะน าและรอค าตอบท่ีถกูต้องของผู้สอน  
   6) ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการสนทนาทัง้กบัผู้สอนและผู้ อ่ืน 
แนวทางหนึ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือเป็นแรงเสริมให้ผู้ เรียนได้เกิดความคิดความเข้าใจมากขึน้ คือ
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การเข้าไปมีส่วนร่วมในการอภิปราย การท่ีผู้ เรียนได้มีโอกาสในการเสนอความคิดของตนเองได้รับ
ฟัง และได้สะท้อนความคิดของผู้ อ่ืนถือเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้สร้างความเข้าใจใหม ่
หรือสะท้อนความเข้าใจเดมิของท่ีตนมีอยู ่ 
   7) ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ถามค าถาม กระตุ้นให้ผู้ เรียนสามารถใช้
ค าถามท่ีซับซ้อนและใช้ค าถามปลายเปิด ถือเป็นการท้าทายให้ผู้ เรียนได้เสาะแสวงหาไปถึง
ประเดน็ท่ีลกึซึง้และกว้างไกลเพ่ือน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงหรือการปฏิรูปความเข้าใจตนเอง  
   8) ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีการตอบสนองเม่ือผู้ เรียนได้มีการเร่ิมต้นในการ
ตอบสนองและมีการตอบสนองบ่อยขึน้ ผู้ เรียนจะได้มีโอกาสตรวจสอบและประเมินความเข้าใจ
และความผิดพลาดของตนเอง เป็นกระบวนการท่ีน าผู้ เรียนไปสู่การสร้างความเข้าใจในประเด็น
ปัญหาและความคดิของตนเอง  
   9) ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีการโต้แย้งหรือปฏิเสธสมมติฐานท่ีตัง้ขึน้ และ
กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายโต้แย้งสง่ผลให้ผู้ เรียนได้มีพฒันาการทางปัญญา 
   10) ผู้สอนจะต้องให้เวลาหลงัจากได้ถามค าถาม ในสภาพห้องเรียนนัน้ มีผู้ เรียน
บางส่วนท่ีไมไ่ด้เตรียมตวัพร้อมส าหรับค าถาม หรือตอบสนองตอ่สิ่งท่ีมากระตุ้นในทนัที ผู้ เรียนสว่น
นีจ้ าเป็นต้องอาศัยเวลา การท่ีผู้ สอนต้องการค าตอบหรือการตอบสนองผู้ เรียนส่วนนีท้ันที จะ
กลายเป็นการยบัยัง้ความคดิของผู้ เรียนและเป็นการบีบบงัคบัให้ผู้ เรียนกลายเป็นผู้ดแูลเหตกุารณ์ 
   11) ผู้สอนควรให้เวลาส าหรับผู้ เรียนในการสร้างความสมัพนัธ์และการสร้างสรรค์
การเปรียบเทียบผู้สอนควรจดัเตรียมกิจกรรมส าหรับชัน้เรียนและจดัเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้สร้างรูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวความคิดตา่ง ๆ ด้วยตนเอง  
   12) ผู้ สอนควรเอาใจใส่ธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นของผู้ เรียน โดย
ค านึงถึงวฏัจักรการเรียนรู้ (The learning cycle model) ท่ีเป็นรูปแบบอธิบายถึงพัฒนาการของ
หลักสูตรและการสอนมี 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การค้นพบ (Discovery) การแนะมโนทัศน์ (Concept 
introduction) และการประยกุต์มโนทศัน์ (Concept application) โดยมีสภาพการณ์ ดงันี ้
    12.1) การค้นพบ (Discovery) ผู้สอนควรจดัเตรียมโอกาสท่ีเปิดกว้างส าหรับ
ผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเลือกเนือ้หาสาระ ในขัน้นีเ้ป็นการออกแบบส าหรับให้
ผู้ เรียนได้ก าหนดปัญหาและตัง้สมมตฐิานจากงานหรือข้อมลูท่ีมีอยู่ 
    12.2) การแนะมโนทัศน์  (Concept application) ผู้ สอนควรจัด เต รียม
บทเรียนโดยให้ความส าคัญกับปัญหาของผู้ เรียน จัดเตรียมความสัมพันธ์และศัพท์ใหม่  ๆ ท่ีมี
โครงสร้างตามประสบการณ์ของผู้ เรียนเพ่ือเป็นการแนะมโนทศัน์  
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    12.3) การประยุกต์มโนทัศน์ (Concept application) เม่ือผู้ เรียนมีส่วนร่วม
ในการปฏิสมัพันธ์การค้นพบและการแนะน ามโนทศัน์ตามล าดบัแล้ว ผู้ สอนควรจดัสภาพการณ์
และปัญหาใหมเ่พ่ือให้ผู้ เรียนได้สะท้อนศกัยภาพของตนจากสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี ้ 

3.3.6 การน าทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ไปใช้ในการเรียนการสอน 
   วิธีการด าเนินการเรียนการสอนท่ีจงูใจให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมี
ส่วนร่วมในการเรียนสามารถท าได้หลายวิธี โดยเร่ิมจากการตัง้ค าถามหรือสภาพปัญหาท่ีเป็น
เหตกุารณ์จริงท่ีกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการเรียน 
รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กลุ่มในการแลกเปล่ียน วิเคราะห์ ตลอดจน
ตรวจสอบความคิดเห็นร่วมกัน ท าให้ผู้ เรียนมีความสนใจอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนการเน้นความ
เข้าใจและความพยายามของผู้ เรียน (พรพรรณ พึง่ประยรูพงศ์, 2547) 
   นอกจากนี ้Kauchak และ Eggen (1998 อ้างถึงใน ประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา
, 2541) ได้เสนอรูปแบบการเรียนการสอนจากหลกัการตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ดงันี ้  
   1) พืน้ความรู้และประสบการณ์เดมิของผู้ เรียนมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้สิ่งใหม่ 
   2) ผู้ เรียนมีโอกาสคดิและสร้างกลยทุธ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   3) แรงจงูใจมีบทบาทส าคญัมากในการเรียนรู้ 
   4) ระดบัพฒันาการและความแตกตา่งระหวา่งบคุคลมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ 
   5) สภาพแวดล้อมทางสังคมในห้องเรียนหรือในสภาพการณ์เรียนมีอิทธิพลต่อ
การเรียนรู้ 
   นอกจากนี ้แนวทางการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ มีดงันี ้ 
   1)ก าหนดการเรียนการสอนให้เห็นเร่ืองหรือปัญหาท่ีมีขอบเขตกว้าง ผู้ เรียนควร
จะสามารถมองเห็นความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในแตล่ะครัง้กบัเนือ้หาท่ีสมบรูณ์กว่า 
   2) สง่เสริมให้ผู้ เรียนเป็นเจ้าของหวัข้อการเรียนการสอน และสามารถปรับเปล่ียน
หัวข้อการเรียนการสอนได้เท่าท่ีผู้ เรียนมองเห็นว่าจ าเป็น น าปัญหาหรือหัวข้อการเรียนมาจาก
ผู้ เรียนและใช้ปัญหานัน้เป็นแรงกระตุ้นการเรียนการสอน หรือก าหนดปัญหาท่ีผู้ เรียนสามารถ
ยอมรับวา่ปัญหานัน้เป็นปัญหาของผู้ เรียนเอง 
   3) ออกแบบการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะตามสภาพจริง (Authentic) บริบทการ
เรียนการสอนตามสภาพจริงคือ บริบทท่ีใช้พลงัสตปัิญญาท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบัพลงัสติปัญญาท่ี
ผู้ เรียนต้องน าไปใช้ในอนาคต ผู้ เรียนท่ีเสนอความคิดตา่งกนัออกมาจ านวนมาก ในการอภิปรายจะ
ก่อให้เกิดความขดัข้องท่ีจะน าไปสูค่วามคิดเกิดขึน้ภายในตวับคุคล  
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   4) ผู้สอนอาจเสนอแนะให้ผู้ เรียนใช้ข้อมูลเดิม หรือข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิแทน
การมอบให้ผู้ เรียนอา่นแนวคดิจากผู้ อ่ืน 
   5) ก าหนดกิจกรรมและบริบทของการเรียนการสอน ให้มีความละเอียดอ่อนใน
ลกัษณะเดียวกนักบัผู้ เรียนจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
   6) ก าหนดบริบทของการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ใช้ความคิด 
   7) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีโอกาสวิเคราะห์เนือ้หา และกระบวนการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนท่ีใช้ปรัชญาแหง่การสร้างองค์ความรู้ 
   8) ผู้ สอนยอมรับและส่งเสริมการริเร่ิมและเป็นตัวของตัวเองของผู้ เรียน การ
ยอมรับความคิดของผู้ เรียนและส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้ความคิดโดยอิสระ จะเป็นการช่วยให้พฒันา
ความมีเอกลกัษณ์ด้านวิชาการเฉพาะตวั ผู้ เรียนตัง้ค าถามและประเด็นแล้วน ามาวิเคราะห์และหา
ค าตอบด้วยตนเอง จะเป็นคนท่ีรับผิดชอบท่ีจะหาความรู้และแก้ปัญหา 
   9) ตัง้ค าถามประเภทปลายเปิด และทิง้ช่วงเวลาให้ผู้ เรียนตอบเพราะความคิดท่ี
ลึกซึง้ต้องใช้เวลา และมกัจะเกิดขึน้จากท่ีได้ทัง้ความคิดและความเห็นของผู้ อ่ืนแล้ว ค าถามและ
ค าตอบจากผู้ เรียนจะมีสว่นในการสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
   10) ส่งเสริมความคิดท่ีซับซ้อนยิ่งขึน้ จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนไม่พอใจเพียงความรู้
อย่างง่าย ๆ แตใ่ห้สามารถเช่ือมโยงและสรุปความคิดรวบยอดตา่ง ๆ โดยการวิเคราะห์ท านายและ
ให้ค าอธิบายความคดิของตนเองได้ 
   11) ผู้ เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยแลกเปล่ียนกับผู้ สอนและเพ่ือน 
ความคิดของผู้ เรียนจะเปล่ียนแปลงหรือมัน่คงขึน้ เม่ือได้ทดสอบความคดินัน้ในสงัคม เม่ือผู้ เรียนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง และได้ยินความคิดของผู้ อ่ืน ผู้ เรียนจะแสดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งมีความหมาย  

3.3.6 คุณค่าของการน าทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
   ในการน าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เข้ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งเน้น
ให้ผู้ เรียนเกิดสิ่งตา่ง ๆ ดงันี ้(สมุาลี ชยัเจริญ 2548 อ้างถึงใน ปกเกศ ชนะโยธา, 2551: 68) 
   1) เพิ่มแรงจูงใจ กิจกรรมในการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งมี
แนวโน้มท่ีจะให้ความส าคญัต่อผู้ เรียน และสภาพจริง (Authentic) ซึ่งถือว่าเกิดจากความสนใจ
ท่ีมาจากภายใน ดงันัน้จงึเป็นแรงจงูใจท่ีมาจากภายในของผู้ เรียน  
   2) ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (Accommodate diverse learning 
styles) สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยทั่วไปจะเปิดโอกาสให้
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ผู้ เรียนเรียนรู้เป็นรายบุคคล สร้างความหมายจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจยัภายนอก ซึ่งอาจจดั
ให้ผู้ เรียนท าการควบคุมการเรียนรู้ของตนเองมากขึน้ ดังนัน้ผู้ เรียนจะปรับแบบการเรียนตาม
ความสามารถหรือความต้องการได้มากยิ่งขึน้  
   3) สนับสนุนการเสาะแสวงหาความรู้ (Support natural inquiry) ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์เป็นกระบวนการท่ีสามารถคาดเดาได้ว่า เป็นกระบวนการพฒันาการสร้างความรู้ การ
เรียนรู้และประเมินผลท่ีเกิดจากการสร้างความรู้ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิ 
  โดยสรุปผู้ วิจัยได้น าแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม  ฯ ตาม
แนวคิดพืน้ฐานของคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีค านึงถึงผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการรับการ
ถ่ายทอดจากผู้ อ่ืน และเน้นความส าคัญของผู้ เรียนท่ีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  (Student 
centered learning) (Henson, Kenneth, & Eller, 1999 อ้างถึงใน พรพรรณ  พึ่ งประยูรพงศ์ , 
2547: 68 ) ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงพฒันาโปรแกรม ฯ ตามลกัษณะส าคญัของคอนสตรัคติวิสต์ ได้แก่ การ
เน้นบทบาทของผู้ เรียนในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง เน้นการท างานและมีปฏิสมัพนัธ์
ร่วมกันระหว่างผู้ เรียน และการจัดให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยบทเรียนหรือประสบการณ์จากสภาพจริง 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการมีส่วนร่วมในการ
เรียน สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเรียนรู้และการใฝ่เรียนรู้ได้อยา่งตอ่เน่ือง  

3.4 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3.4.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทผู้สอนท่ีสนับสนุนความต้องการพืน้ฐาน

ทางจิตวิทยากับความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
   ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) ได้อธิบายถึงแรงจูงใจและความยึดมั่น
ผูกพันเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของผู้ เรียน โดยผู้ สอนเป็นบริบททางสังคมท่ีส าคัญใน
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้มีบทบาทส าคญัช่วยสนบัสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา
น าไปสู่การเกิดแรงจูงใจในการเรียนรวมทัง้ความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการโดยการสนบัสนุนความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีอิสระ ด้านความสามารถ และ ด้าน
ความสมัพนัธ์ มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะผู้สอนท่ีแบบสนบัสนนุความมีอิสระส่งผลตอ่ความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ ดงัเช่น การศกึษาของ Chirkov และ Ryan (2001) ท่ีศกึษาข้ามวฒันธรรม
เก่ียวกับอิทธิพลของผู้สอนท่ีมีลกัษณะสนบัสนุนความมีอิสระท่ีมีต่อแรงจูงใจในการเรียนและสุข
ภาวะ โดยท าการศึกษากับตัวอย่างจ านวน 264 คน ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศ
รัสเซียและสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้เก่ียวกับการได้รับการสนับสนุนด้านความมี
อิสระของผู้ เรียนทัง้สองกลุ่มสามารถเป็นตวัท านายแรงจูงใจด้านการเรียนในทางท่ีดีได้ ส่งผลต่อ
การก ากับตนเองในด้านวิชาการ การเกิดแรงจูงใจภายในทางการเรียนรู้ ซึ่งมีความส าคญัต่อการ
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เกิดความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ ต่อมาTucker และคณะ (2002) ได้ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตเุพ่ือ
ท าความเข้าใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้สอนท่ีมีตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ โดยท าการศกึษา
กบัตวัอย่าง เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา เชือ้ชาตแิอฟริกนั-อเมริกนั จ านวน 117 
คน ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานว่าการรับรู้ด้านความมีอิสระส่งผลทางตรงต่อความยึดมั่น
ผูกพนัในวิชาการ และผู้สอนท่ีมีลกัษณะสนบัสนุนความมีอิสระรวมถึงการจดัการด้านโครงสร้าง
สง่ผลตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการโดยมีการรับรู้ของผู้ เรียนด้านความสามารถและด้านความมี
อิสระเป็นตวัแปรสง่ผ่าน ตอ่มา Shih (2008) ได้ศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของการรับรู้ของผู้ เรียน
เก่ียวกับการสนับสนุนความมีอิสระกับคุณลักษณะของแรงจูงใจได้แก่ แนวโน้มเป้าหมายของ
ผู้ เรียน ลักษณะการก ากับตนเอง ซึ่งน ามาอธิบายถึงความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของผู้ เรียนได้ 
โดยท าการศกึษาตวัอย่างระดบัชัน้มธัยมศกึษา เชือ้ชาติไต้หวนัจ านวน 343 คน ผลการวิจยัพบว่า
ผู้ เรียนรายงานระดบัการรับรู้ความมีอิสระของผู้สอนในระดบัสูงจะรายงานการเรียนรู้ท่ีเป็นแบบ
ปรับตวัได้ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในชัน้เรียน การมีความสนใจใคร่รู้และรู้สึกสนกุสนานมากขึน้ 
นอกจากนี ้Jang และคณะ (2010) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลของลกัษณะผู้สอน 2 ลกัษณะได้แก่ การ
สนับสนุนความมีอิสระและการจัดการด้านโครงสร้างท่ีมีต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ โดย
ท าการศึกษากับตวัอย่างจ านวน 133 โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1,584 คน ผลการ
วิเคราะห์โมเดลพบว่า การสนบัสนนุความมีอิสระและการจดัการด้านโครงสร้างมีความสมัพนัธ์ซึ่ง
กันและกันทิศทางบวก และ การสนบัสนุนความมีอิสระของผู้สอนและการจัดการด้านโครงสร้าง
สามารถเป็นตวัท านายความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม ได้แก่ การตัง้ใจเรียน มีความพยายามใน
การเรียน มีความพยายามเม่ือพบกับการเรียนท่ียาก และยงัพบว่าการสนบัสนนุความมีอิสระเป็น
ตวัท านายความยึดมัน่ผูกพนัในการเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สึกในการเรียน กระบวนการเรียนรู้
แบบลุม่ลกึ และความรู้สกึต้องการแสดงความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนอีกด้วย 
   นอกจากนีมี้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะผู้ สอนท่ีสนับสนุนจัดการด้าน
โครงสร้างส่งผลตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ตามการศกึษาของ Sierens และคณะ (2009) ท่ี
แสดงถึงการสนับสนุนของผู้ สอนด้านโครงสร้าง (Structure) มีความสัมพันธ์กับระดับของการ
จดัการก ากบัตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียนในกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการท่ีผู้สอนมีการจดัการโครงสร้างเน่ืองจากเป็นลกัษณะการสอน
ท่ีสนบัสนนุการรับรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกบัความสามารถ (Competence) นอกจากนีก้ารสนบัสนนุของ
ผู้สอนด้านโครงสร้างยงัท าให้เกิดความยึดมัน่ผูกพนัในชัน้เรียนด้วย (Skinner & Belmont, 1993; 
Tucker et al., 2002 as cited in Jang et al., 2010: 590) สอดคล้องกับการศึกษาของ Hospel 
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และ Galand (2016) ท่ีศึกษาและพบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนความมีอิสระและการ
จดัการด้านโครงสร้างของผู้สอนกับความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการ
ด้านโครงสร้างผู้สอนท่ีพบว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูงกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการในด้าน
พฤตกิรรมและด้านปัญญาท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัตนเองของผู้ เรียน  
   นอกจากนีมี้การศึกษาเก่ียวกับบทบาทของผู้สอนท่ีสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดความ
ต้องการด้านความสมัพนัธ์ และส่งผลตอ่คณุภาพของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียน ได้แก่ ผู้สอน
ให้เวลาผู้ เรียน การแสดงออกด้านความรู้สึกทางบวกให้ผู้ เรียนได้ทราบ ยืดหยุ่นตามความต้องการ
ของผู้ เรียน มีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัแรงจงูใจของผู้ เรียนในบริบทการเรียนการสอนพลศกึษากับ
พฤติกรรมของผู้สอนท่ีสนบัสนุนด้านความสมัพนัธ์ ตามการศกึษาของ Sparks และคณะ (2016) 
วิเคราะห์โมเดลเพ่ือดคูวามสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจของผู้ เรียนและการรับรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกบัการ
สนับสนุนด้านความสัมพันธ์จากผู้สอน ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรการได้รับการสนับสนุนด้าน
ความสัมพันธ์มีอิทธิพลความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับความพึงพอใจในความต้องการด้าน
ความสมัพนัธ์ของผู้ เรียน และพบวา่การได้รับการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่
แรงจงูใจภายในของผู้ เรียนและแรงจูงใจภายนอกท่ีมีลกัษณะการก ากบัจากการเห็นความส าคญั
ด้วยตนเอง (Identified regulation) แสดงให้เห็นว่า เม่ือผู้ เรียนรู้สึกว่าผู้สอนมีลกัษณะการสอนท่ี
สนับสนุนด้านความสัมพันธ์ ผู้ เรียนจะเกิดความพึงพอใจในความต้องการด้านความสัมพันธ์ 
(Need for Relatedness) ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ เรียนมีความตัง้ใจในตนเองในระดับท่ีสูงขึน้น าไปสู่
พฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนั นอกจากนีผู้้สอนท่ีสนบัสนนุด้านการจดัการ
โครงสร้างคู่กบัสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ส่งผลตอ่ความยึดมัน่ของผู้ เรียนในระดบัสงูด้วย (Thijs 
& Verkuyten, 2009) นอกจากนีมี้ผู้ศึกษาผลของการสอนท่ีสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาด้านการจดัการโครงสร้างและด้านความสมัพนัธ์ในด้านการสนบัสนนุจากผู้สอน เป็นการ
วิจยัเชิงทดลองระยะยาว ผลการวิจยัพบความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งการสนบัสนนุของผู้สอนตาม
การรับรู้ของผู้ เรียนกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ (Van Rysin, Gravely & Roseth, 2009)  

3.4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการโปรแกรมการสนับสนุนความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยากับความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
   มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยากับความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการของผู้ เรียน ดงัการศึกษาของ Reeve และคณะ (2004) 
ได้ท าการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนท่ีสนับสนุนความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านสนบัสนนุความมีอิสระตอ่ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ และพบวา่ผู้สอน
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ท่ีมีพฤติกรรมการสอนแบบสนบัสนนุความมีอิสระมีความสมัพนัธ์กบัระดบัของความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการของผู้ เรียนท่ีสูงขึน้  และงานวิจัยของ Cheon Reeve และ  Moon (2012) ท่ีศึกษา
เก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมครูผู้ สอนบริบทพลศึกษา (PE) เพ่ือให้มีลักษณะการ
สนบัสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาในด้านการมีอิสระ (ASIP) ท าการวิจยัเชิงทดลองกับ
ตวัอย่างผู้ เรียนจ านวน 1,158 คน เพ่ือให้รายงานตนเองเก่ียวกับตวัแปรตามทางจิตวิทยา ได้แก่ 
ความพึงพอใจในความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา แรงจูงใจท่ีเป็นอิสระ ความยึดมัน่ผูกพันใน
วิชาการ ฯลฯ โดยเก็บข้อมูลเป็นระยะ ตัง้แต่เร่ิมภาคการศึกษา ระหว่างภาคและปลายภาค
การศึกษา ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผู้ เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มทดลองหรือกลุ่มท่ีผู้สอนมีลกัษณะ
สนับสนุนด้านความมีอิสระมีพัฒนาการในระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนในตวัแปรตาม
ได้แก่ ความพงึพอใจในความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา แรงจงูใจท่ีเป็นอิสระ ความยดึมัน่ผกูพนั
ในวิชาการ นอกจากนี  ้มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบการสอนร่วมกัน 
(Interteaching) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนวิธีหนึ่งท่ีสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา
ด้านโครงสร้างผู้สอนและสนบัสนุนด้านความสมัพนัธ์ ดงัการศกึษาของ Saville และ Zinn (2005) 
ท าการศึกษาประสิทธิผลของการเรียนการสอนแบบการสอนร่วมกันท่ีมีต่อแรงจูงใจและความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการ ในบริบทของการทดลอง ท าการศึกษากับตวัอย่างระดบัปริญญาตรี จ านวน 
84 คน โดยสุ่มตัวอย่างเป็น 4 กลุ่มท่ีได้รับเง่ือนไขต่างกันทางการเรียนการสอนได้แก่ การสอน
ร่วมกนั การเรียนแบบบรรยาย การเรียนแบบเน้นการอา่นและการสอนแบบปกติ (กลุ่มควบคมุ) ผล
การศกึษาพบว่านกัศกึษาในกลุ่มท่ีได้รับการเรียนแบบสอนร่วมกนัสามารถท าคะแนนแบบทดสอบ
ได้ดีกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยส าคญั และการศึกษาของ Scoboria และ Pascual-Leone (2009) ท่ี
ท าการทดลองกับผู้ เรียนระดับปริญญาตรีในชัน้เรียนขนาดใหญ่ เป็นเวลา 13 สัปดาห์ ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสอนร่วมกันมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการเข้าชัน้เรียนเพ่ือร่วม
อภิปราย การสอนร่วมกันเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในชัน้เรียนขนาด
ใหญ่ เป็นประโยชน์ในการท างานร่วมกนั สามารถเพิ่มความพึงพอใจในการเรียน และเพิ่มแรงจงูใจ
ในการเรียนได้  
 
4. ตอนที่ 4 ตัวบ่งชี ้

 การพัฒนาตวับ่งชีใ้นงานวิจยันี ้มีแนวทางการพัฒนาโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ ซึ่งจะกล่าวถึงความหมายของตวับ่งชี ้และรายละเอียดของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ดงัตอ่ไปนี ้
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4.1 ความหมายของตัวบ่งชี ้
  ตวับง่ชี ้มาจากค าว่า indicator ซึ่ง กรมวิชาการ (2544) ได้บญัญัติศพัท์ภาษาไทยให้
ใช้แทนกันได้ 2 ค า คือค าว่า ตวับ่งชี ้และ ค าว่า ตวัชีว้ดั โดยงานวิจยันีผู้้ วิจยัเลือกใช้ค าว่าตวับ่งชี ้
ซึ่งเป็นค าท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินทางจิตวิทยา และการศึกษา 
ได้มีผู้ ให้ความหมายของตวับ่งชีไ้ว้ว่าเป็นสิ่งท่ีชีห้รือตัวท่ีบอกบางสิ่งบางอย่าง โดยตวัท่ีบ่งบอก
สะท้อนถึงให้เห็นภาพสรุปของระบบเหมือนกันเป็นภาพกว้าง  ๆ มากกว่าจะมีความเฉพาะ 
(Johnstone,1981) ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกบัค าว่า ดชันี  (Index) ดิกชนันารี Webster’s Ninth 
New Collegiate Dictionary (Cayne & Bolander, 1991) ได้อธิบายค าว่า indicator ไว้ว่า มีราก
ศพัท์มาจากภาษาละตนิ ซึ่ง in หมายถึง in, to เม่ือรวมกบัคาว่า dicare ท่ีหมายถึง declare, point 
out จึงมีความหมายร่วมกันว่า to point out, to indicate โดยค าว่า indicator เร่ิมน ามาใช้ใน
ภาษาอังกฤษครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 1660 และ ให้ความหมายของ ตัวบ่งชี ้ว่าหมายถึง เคร่ืองมือ 
(Device) เคร่ืองวัดระบุปริมาณ (Gauge) หน้าปัด (Dial) เคร่ืองบนัทึก (Register) ตวัชี ้(Pointer) 
หรือสิ่งใด ๆ ส าหรับวดั บนัทึก ตวับ่งชีแ้ตกต่างจากตวัแปร ถึงแม้ว่าตวับง่ชีจ้ะให้สารสนเทศแสดง
คุณลักษณะของสิ่งหรือสภาพท่ีศึกษา เหมือนตัวแปรซึ่งให้ค่าท่ีแสดงถึงปริมาณ/ลักษณะของ
ปรากฏการณ์ท่ีนกัวิจยัสนใจศึกษา แต่ตวับ่งชีก็้ไม่เหมือนตวัแปร เพราะตวัแปรจะให้สารสนเทศ
ของปรากฏการณ์ท่ีศึกษาเฉพาะด้าน (Facet) เพียงด้านเดียว มิใช่สารสนเทศสรุปรวมทกุด้าน แต่
ตวับ่งชีใ้ห้สารสนเทศเป็นภาพรวมกว้าง ๆ ของสิ่งหรือสภาพท่ีศึกษา เพราะตัวบ่งชีเ้ป็นตวัแปร
ประกอบ (Composite variable) หรือ องค์ประกอบ (Factor) ตวับ่งชีอ้าจมี 20-30 ตวัท่ีสร้างจาก
ตวัแปรหลายร้อยตวัก็ได้ ท่ีมีคา่แสดงปริมาณ (Quantity) ไมว่่าสิ่งท่ีศกึษาจะเป็นสภาพเชิงปริมาณ
หรือคณุภาพ และการแปลความหมายค่าของตวับ่งชีต้้องแปลความหมายเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้แล้วในตอนสร้างตัวบ่งชี ้ดังนัน้การสร้างตัวบ่งชีต้้องมีการก าหนด
ความหมายและเกณฑ์เก่ียวกบัตวับง่ชีอ้ยา่งชดัเจน ความหมายของตวับง่ชีใ้นประเด็นนีแ้ยกความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร และตัวบ่งชีอ้อกจากกันได้ชัดเจนขึน้ การวัดตัวแปรต้องได้ค่าท่ีมี
ความหมายโดยไม่ต้องมีเกณฑ์หรือมาตรฐานในการแปลความหมาย แตต่วับง่ชีต้้องมีการก าหนด
เกณฑ์หรือมาตรฐานควบคูก่นักบัการแปลความหมาย คา่ของตวับง่ชีแ้สดงสารสนเทศ ณ จดุเวลา
หรือช่วงเวลา (Time Point/Time Period) ตัวบ่งชีแ้สดงค่าของสิ่งหรือสภาพท่ีต้องการศึกษาได้ 
เฉพาะจุดหรือช่วงเวลาท่ีก าหนด ตวับ่งชีบ้างตวัอาจให้สารสนเทศเฉพาะปีใดปีหนึ่ง หรือเดือนใด
เดือนหนึ่ง และตวับ่งชีบ้างตวัอาจให้สารสนเทศเก่ียวกบัสภาพการพฒันา หรือการด าเนินงานใน
ช่วงเวลา 5 เดือน หรือ 3 ปีก็ได้ นอกจากนีต้วับ่งชีอ้าจให้สารสนเทศประกอบด้วยค่าหลายค่าเป็น
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อนุกรมเวลา (Time series) ก็ได้  เม่ือน าตัวบ่งชี ท่ี้ ได้จากจุดเวลา หรือช่วงเวลาต่างกันมา
เปรียบเทียบกนั จะแสดงถึงสภาพความเปล่ียนแปลงของสภาพท่ีต้องการศกึษาได้ (นงลกัษณ์ วิรัช
ชยั, ศจีมาจ ณ วิเชียร และ พิศสมยั อรทยั, 2551)  
  จากลกัษณะของตวับ่งชีท่ี้กล่าวมาสรุปได้ว่า ตวับ่งชี ้หมายถึง ตวัแปรประกอบหรือ
องค์ประกอบท่ีมีค่าแสดงถึงลกัษณะหรือปริมาณของสภาพท่ีต้องการศึกษา ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ค่า
ของตวับ่งชีจ้ะแสดง ระบุ หรือ บ่งบอก ถึงสภาพท่ีต้องการศึกษาเป็นองค์รวม แต่มีความชัดเจน
เพียงพอท่ีจะใช้ในการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพ่ือประเมินสภาพท่ีต้องการศกึษาได้และ
ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาท่ีต่างกัน เพ่ือทราบถึงความเปล่ียนแปลงของสภาพท่ี
ต้องการศกึษาได้ 

4.2 ประเภทของตัวบ่งชี ้
  นงลกัษณ์ วิรัชชยั และคณะ (2551) ได้สงัเคราะห์ประเภทของตวับง่ชีต้ามเกณฑ์ท่ีใช้
ในการจดัแยกประเภท สรุปได้ 8 แบบ ดงันี ้
  1) การจดัแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ สามารถแบง่ตวับง่ชีไ้ด้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ตวับง่ชีด้้านปัจจยั (Input indicators) ตวับง่ชีด้้านกระบวนการ (Process indicators) และตวับ่งชี ้
ด้านผลผลิต (Output indicators) ซึง่รวมถึงด้านผลลพัธ์และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในระบบด้วย 
  2) การจดัแยกประเภทตามลกัษณะนิยามของตวับง่ชี ้ในการสร้างและพฒันาตวับง่ชี ้
ต้องมีการให้นิยามตวับง่ชี ้ลกัษณะการให้นิยามท่ีแตกตา่งกนัท าให้นกัวิชาการแบง่ประเภทตวับง่ชี ้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวบ่งชีแ้บบอัตนัย  (Subjective indicators) เป็นตัวบ่งชีท่ี้ใช้ในกรณี ท่ี
นกัวิชาการยงัมีความรู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษาไม่มากนัก หรือใช้ในสถานการณ์ท่ีมีการให้นิยามตวั
บ่งชีไ้ว้หลวม ๆ ยังไม่ชัดเจน ใช้ในการศึกษาเฉพาะเร่ืองการนิยามตวับ่งชีแ้บบอัตนัยนีมี้ส่วนท่ี
นกัวิชาการต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาตดัสินใจ และตวับ่งชีแ้บบปรนยั (Objective indicators) 
เป็นตวับง่ชีท่ี้มีการให้นิยามไว้ชัดเจน และไม่มีส่วนท่ีต้องใช้วิจารณญาณของนกัวิชาการแต่อย่าง
ใด ตวับง่ชีป้ระเภทนีม้กัใช้ในการประเมิน การตดิตาม และการเปรียบเทียบระบบระหวา่งประเทศ 
  3) การจดัแยกประเภทตามวิธีการสร้างและพฒันาตวับง่ชี ้ตวับง่ชีก้ารศกึษาแบง่ตาม
วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี ไ้ด้ เป็น  3 ประเภท ได้แก่  ตัวบ่งชีต้ัวแทน  (Representative 
indicators) เป็นตัวบ่งชีท่ี้สร้างขึน้จากตัวแปรเพียงตัวเดียวให้เป็นตัวแทน ตัวแปรอ่ืน  ๆ ท่ีบอก
ลกัษณะหรือปริมาณของสภาพท่ีต้องการศกึษาได้ ตวับง่ชีแ้ยกย่อย (Disaggregative indicators) 
เป็นตวับ่งชีย้่อยท่ีแต่ละตวัเป็นอิสระต่อกัน และบ่งชีล้ักษณะ หรือปริมาณของสภาพท่ีต้องการ
ศกึษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว การท่ีจะบง่ชีส้ภาพองค์รวมจะต้องใช้ตวับง่ชีย้่อยทุก
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ตวัรวมกนัทัง้ชดุ และตวับ่งชีร้วม หรือตวับง่ชีป้ระกอบ (Composite indicators) เป็นตวับ่งชีท่ี้เกิด
จากการรวมตวับง่ชีย้อ่ยหลายตวัเข้าด้วยกนั โดยให้น า้หนกัความส าคญัตามท่ีเป็นจริง ตวับง่ชีช้นิด
นีใ้ห้สารสนเทศท่ีมีคุณค่ามีความเท่ียง และความตรงสูงกว่าตัวบ่งชีส้องประเภทแรก จึงเป็น
ประโยชน์ตอ่การวางแผนงาน การก ากบั ตดิตามดแูล และการประเมินผลการด าเนินงาน และเป็น
ท่ีนิยมใช้กนัมากในปัจจบุนั 
  4) การจดัแยกประเภทตามลกัษณะตวับ่งชีย้่อยท่ีใช้สร้างตวับ่งชีร้วม ตวับ่งชีย้่อยท่ี
น ามาสร้างตวับ่งชีร้วม มีลกัษณะแตกต่างกันแบ่งได้หลายประเภทตามเกณฑ์ในการแบ่ง ดงันัน้
การจดัแยกประเภทตวับง่ชีจ้ึงแบง่ได้หลายวิธีตามลกัษณะการแบง่ประเภทของตวับง่ชีย้่อย ในท่ีนี ้
จะน าเสนอเฉพาะการจดัแยกประเภทท่ีส าคญั 3 วิธี วิธีแรก คือการจัดแยกประเภทตวับ่งชีต้าม
ระดบัการวดั วิธีนีจ้ดัแยกได้เป็น 4 ประเภท คือ ตวับง่ชีน้ามบญัญัติ (Nominal indicators) ตวับง่ชี ้
เรียงอันดบั (Ordinal indicators) ตวับ่งชีอ้ันตรภาค (Interval indicators) และตัวบ่งชีอ้ัตราส่วน 
(Ratio indicators) ตัวบ่งชีร้วมท่ีสร้างจากตวับ่งชีย้่อยระดบัใดจะมีระดับการวัดตามตัวแปรนัน้
ด้วย โดยทั่วไป ตวับ่งชีท่ี้นิยมใช้กันมาก ได้แก่ ตวับ่งชีอ้ันตรภาค ตวับ่งชีอ้ัตราส่วน และตวับ่งชี ้
เรียงอนัดบั วิธีท่ีสอง คือการจดัแยกประเภทตวับ่งชีต้ามประเภทของตวัแปร วิธีนีจ้ดัแยกได้เป็น 2 
ประเภท คือ ตวับ่งชีส้ต๊อก (Stock indicators) และตวับ่งชีก้ารเล่ือนไหล (Flows indicators) ตวั
บ่งชีส้ต๊อกแสดงถึงสภาวะ หรือปริมาณของระบบการผลิต ณ จุดเวลาจุดใดจุดหนึ่ง ส่วนตวับ่งชี ้
การเล่ือนไหลแสดงถึงสภาวะท่ีเป็นพลวตัรในระบบการผลิต ณ ช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง ส่วนวิธีท่ี
สาม คือ การจดัแยกประเภทตามคณุสมบตัิทางสถิตขิองตวับง่ชี ้วิธีนีจ้ดัแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ตวับง่ชีเ้ก่ียวกบัการแจกแจง (Distributive indicators) และตวับง่ชีไ้ม่เก่ียวกับการแจกแจง (Non-
distributive indicators) ตวับ่งชีเ้ก่ียวกับการแจกแจงสร้างจากตวับ่งชีท่ี้เป็นค่าสถิติบอกลกัษณะ
การกระจายของข้อมูล เช่น สัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of variation) ดชันีจินี (Gini’s 
index) เป็นต้น ส่วนตวับง่ชีไ้ม่เก่ียวกบัการแจกแจงสร้างจากตวับง่ชีท่ี้เป็นปริมาณ หรือเป็นคา่สถิติ
บ อ ก ลั ก ษ ณ ะ ค่ า ก ล า ง  เช่ น  ค่ า เฉ ล่ี ย  ค่ า มั ธ ย ฐ า น  ห รื อ ค่ า ส ถิ ติ ป ร ะ เภ ท ค่ า  
ร้อยละ อตัราสว่น 
  5) การจัดแยกประเภทตามลักษณะค่าของตัวบ่งชี ้ตัวบ่งชีก้ารศึกษาแบ่งตาม
ลกัษณะค่าของตวับ่งชีท่ี้สร้างขึน้ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตวับ่งชีส้มบูรณ์ (Absolute indicators) 
เป็นตวับ่งชีท่ี้ค่าของตวับง่ชีบ้อกปริมาณท่ีแท้จริง และมีความหมายในตวัเอง และตวับ่งชีส้มัพทัธ์ 
หรือตัวบ่งชีอ้ัตราส่วน (Relative or ratio indicators) เป็นตัวบ่งชีท่ี้ค่าของตัวบ่งชีเ้ป็นปริมาณท่ี
ต้องแปลความหมายเทียบเคียงกบัคา่อ่ืน ตวับง่ชีท้ัง้สองประเภทนี ้ตวับง่ชีส้มบูรณ์ใช้เปรียบเทียบ
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ได้เฉพาะระบบท่ีมีขนาด หรือศกัยภาพเท่าเทียมกัน ถ้าเป็นระบบท่ีมีขนาด หรือศกัยภาพต่างกัน 
ควรใช้ตวับง่ชีส้มัพทัธ์ในการเปรียบเทียบ 
  6) การจดัแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย ในการสร้าง
ตวับง่ชีต้้องมีการก าหนดนิยาม และเกณฑ์ท่ีใช้ ตลอดจนการแปลความหมาย ตวับง่ชีแ้บง่ตามฐาน
ในการเปรียบเทียบเพ่ือตีความ/แปลความหมายตวับ่งชีไ้ด้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตวับ่งชีอิ้งกลุ่ม 
(Norm-referenced indicators) เป็นตวับง่ชีท่ี้มีการแปลความหมายเทียบกบักลุ่มตวับง่ชีอิ้งเกณฑ์ 
(Criterion-referenced indicators) เป็นตวับง่ชีท่ี้มีการแปลความหมายเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
แ ล ะ ตั ว บ่ ง ชี ้
อิงตน (Self-referenced indicators) หมายถึงตวับ่งชีท่ี้มีการแปลความหมายเทียบกับสภาพเดิม 
ณ จดุ หรือชว่งเวลาท่ีตา่งกนั เป็นตวับง่ชีท่ี้บอกถึงความเปล่ียนแปลงหรือระดบัการพฒันา 
  7) การจัดแยกประเภทตามลักษณะการใช้ตัวบ่งชี ้ในการบริหารจัดการและการ
พฒันาการด าเนินงานในระบบการผลิต โดยเฉพาะด้านการวางแผน การก ากับติดตาม และการ
ประเมินผลการด าเนินงาน นกัวิชาการใช้ประโยชน์ตวับ่งชีส้องลกัษณะ คือการใช้ประโยชน์เพ่ือ
บรรยายสภาพของระบบ และการใช้ประโยชน์เพ่ือท านายหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ในอนาคต 
ดงันัน้การจัดแยกประเภทตวับ่งชีต้ามลักษณะการใช้ประโยชน์จึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ตวั
บง่ชีแ้สดงความหมาย (Expressive indicators) และตวับง่ชีท้ านาย (Predictive indicators) 
  8) การจดัแยกประเภทตวับ่งชีต้ามเนือ้หาสาระหรือสาขาวิชา ตวับ่งชีมี้ความส าคญั
ตอ่การบริหารจดัการในศาสตร์ทกุสาขาวิชา เม่ือจดัแยกประเภทตวับง่ชีต้ามสาขาวิชา หรือเนือ้หา
สาระ จึงแยกได้เป็นหลายประเภท เช่น ตวับ่งชีก้ารศึกษา (Education indicators) ตวับ่งชีส้งัคม 
(Social indicators) ตัวบ่ ง ชี คุ้ณ ภ าพ ชี วิ ต  (Quality of life indicators) ตัวบ่ ง ชี ก้ ารพัฒ นา 
(Development indicators) ตัวบ่งชีร้ะดับความยากจน (Poverty indicators) ตัวบ่งชีก้ารศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (Non-formal education indicators) เป็นต้น การจดัแยกประเภทตวับ่งชีต้าม
เนือ้หาสาระนัน้ไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอนตายตวั ขึน้อยู่กับความสนใจ และจุดมุ่งหมายในการ
พฒันาตวับง่ชี ้
  



 104 
 

 

4.3 กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี ้
  นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2551) กล่าวว่ากระบวนการพัฒนาตวับ่งชีมี้ขัน้ตอน
คล้ายกับขัน้ตอนในกระบวนการวดัตวัแปร แต่มีขัน้ตอนเพิ่มมากขึน้ในส่วนท่ีเก่ียวกับการรวมตวั
แปรเข้าเป็นตัวบ่งชี ้และการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีท่ี้พัฒนาขึน้ นักวิจัยหลายท่านได้
ก าหนดขัน้ตอนในกระบวนการพัฒนาตวับ่งชีไ้ว้คล้ายคลึงกัน มีส่วนแตกต่างกันในบางขัน้ตอน 
และได้สรุปรวมเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัในการพฒันาตวับง่ชีร้วม 6 ขัน้ตอนดงันี ้(Johnstone, 1981) 
  ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Statement of Purposes) ขัน้ตอนแรกของ
การพฒันาตวับง่ชี ้คือการก าหนดวตัถปุระสงค์ของการพฒันาตวับง่ชี ้นกัวิจยัต้องก าหนดล่วงหน้า
ว่าจะน าตวับ่งชีท่ี้พัฒนาขึน้ไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองอะไร และอย่างไร วตัถุประสงค์ส าคญัในการ
พฒันาตวับง่ชี ้คือ เพ่ือพฒันาและตรวจสอบคณุภาพตวับง่ชีท่ี้พฒันาขึน้ให้ได้ตวับง่ชีท่ี้จะน าไปใช้
ประโยชน์ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ การบรรยายสภาพของระบบ การแสดงแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ของระบบ และการเปรียบเทียบระบบกับเกณฑ์ รวมทัง้การเปรียบเทียบระหว่างระบบ การใช้
ประโยชน์จากตวับง่ชีท้ัง้สามประการนีท้ าโดยมีวตัถปุระสงค์ส าคญัในการบริหาร การพฒันา และ
การวิจยัในด้านต่าง ๆ ท่ีส าคญัรวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบาย และวตัถปุระสงค์ ด้าน
การก ากับ และการประเมินระบบ ด้านการจดัล าดบั และการจ าแนกประเภทระบบ ทัง้ท่ีเป็นการ
จ าแนกประเภทภายในชาติ และนานาชาติ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ รวมทัง้การวิจัยเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบท่ีศึกษากับระบบอ่ืน ๆ ในสังคม ด้านความรับผิดชอบต่อ
ภาระหน้าท่ี และการประกันคณุภาพของหน่วยปฏิบตัิ และด้านการก าหนดเป้าหมายระยะสัน้ท่ี
ตรวจสอบได้ (Benchmarking) ตามแนวคิดและหลักการประเมินผลแบบใหม่ โดยท่ีตัวบ่งชีท่ี้
พัฒนาขึน้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่างกัน มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ตัวบ่งชีท่ี้พัฒนาขึน้เพ่ือประเมิน
แผนพัฒนา ควรเป็นตัวบ่งชีป้ระเภทอิงตน และให้สารสนเทศท่ีมีความเฉพาะเจาะจงตาม
เป้าหมายของแผนพฒันา ในขณะท่ีตวับ่งชีท่ี้พฒันาขึน้เพ่ือใช้จดัจ าแนกระบบของประเทศต่าง  ๆ 
หลายประเทศ ควรเป็นตวับง่ชีป้ระเภทอิงกลุ่ม และมีความเป็นกลางสงูท่ีทกุประเทศจะสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกนั และเปรียบเทียบกนัได้ เป็นต้น ด้วยเหตนีุน้กัวิจยัท่ีต้องการพฒันาตวับง่ชีจ้ึงต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตวับ่งชีใ้ห้ชัดเจนว่า จะพัฒนาตวับ่งชีไ้ปใช้ประโยชน์ท าอะไร 
และเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างไร การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชีท่ี้
ชดัเจนยอ่มสง่ผลให้ได้ตวับง่ชีท่ี้มีคณุภาพสงู และเป็นประโยชน์สมตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 
  ขัน้ตอนท่ี 2 การนิยาม (Definition) ตวับ่งชี ้หลงัจากการก าหนดวตัถปุระสงค์ในการ
พัฒนาตวับ่งชีแ้ล้ว งานส าคญัในกระบวนการพัฒนาตวับ่งชี ้คือ การก าหนดนิยามตวับ่งชีท่ี้จะ
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พฒันา เพราะนิยามตวับ่งชีท่ี้ก าหนดขึน้นัน้จะเป็นตวัชีน้ าวิธีการท่ีจะต้องใช้ในขัน้ตอนต่อไปของ
กระบวนการพฒันาตวับ่งชี ้ในขัน้ตอนการนิยามตวับง่ชีนี้ ้นอกจากจะเป็นการก าหนดนิยามแบบ
ในลกัษณะเดียวกันกับการนิยามตวัแปรในการวิจยัทั่วไปแล้ว นกัวิจัยต้องก าหนดด้วยว่าตวับ่งชี ้
ประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร และรวมตัวแปรย่อยเป็นตัวบ่งชีอ้ย่างไร Burstein Oakes และ 
Guiton (1992) แยกการนิยามตวับง่ชีเ้ป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การก าหนดกรอบความคิด หรือการ
สร้างสงักัป (Conceptualization) การนิยามในส่วนนี ้เป็นการให้ความหมายคณุลกัษณะของสิ่งท่ี
ต้องการจะบ่งชีใ้นรูปของรูปแบบหรือโมเดลแนวคิด (Conceptual model) ของสิ่งท่ีต้องการบ่งชี ้
ก่อนว่ามีส่วนประกอบแยกย่อยเป็นก่ีมิติ  (Dimension) และแต่ละมิติประกอบด้วยสังกัป 
(Concept) อะไรบ้าง ส่วน ท่ีสองคือ การพัฒนาตัวแปรส่วนประกอบ ห รือ ตัวแปรย่อย 
(Development of component measures) และการสร้างและการก าหนดมาตร (Construction 
and scaling) การนิยามในส่วนนี ้เป็นการก าหนดนิยามปฏิบตัิการตวัแปรย่อยตามโมเดลแนวคิด 
และการก าหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อยเข้าเป็นตวับง่ชี ้
  จากการนิยามตัวบ่งชี ้นักวิจัยจะได้รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง  (Structural 
relationship model) ของตวับ่งชี ้ซึ่งเป็นโครงสร้าง (Structure) ท่ีอธิบายว่าตวับ่งชีป้ระกอบด้วย 
ตวัแปรย่อยอะไร ตวัแปรย่อยมีความสมัพนัธ์กับตวับ่งชีท่ี้จะพฒันาอย่างไร และตวัแปรย่อยแตล่ะ
ตวัมีน า้หนกัความส าคญัตอ่ตวับง่ชีต้า่งกนัอย่างไร ดงันัน้การก าหนดนิยามตวับง่ชีจ้ึงประกอบด้วย
การก าหนดรายละเอียด 3 ประการ (Johnstone, 1981) ประการแรก คือ การก าหนดสว่นประกอบ 
(Components) หรือตวัแปรย่อย (Component variables) ของตวับ่งชี ้นักวิจัยต้องอาศยัความรู้
จากทฤษฎี และประสบการณ์ ศกึษาตวัแปรย่อยท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์ (Relate) และตรง (Relevant) 
กับตัวบ่งชี ้แล้วตัดสินใจคัดเลือกตัวแปรย่อยเหล่านัน้ ว่าจะใช้ตัวแปรย่อยจ านวนเท่าใด และ
ประเภทใดในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ประการท่ีสอง คือ การก าหนดวิธีการรวม  (Combination 
method) ตวัแปรย่อย นกัวิจยัต้องศึกษา และตดัสินใจเลือกวิธีการรวมตวัแปรย่อยให้ได้ตวับ่งชีท่ี้
จะพฒันา ซึ่งโดยทัว่ไปทาได้เป็น 2 แบบ คือการรวมตวัแปรย่อยด้วยการบวก (Addition) และการ
คณู (Multiplication) ส่วนประการท่ีสาม คือ การก าหนดน า้หนกั (Weight) การรวมตวัแปรยอ่ยเข้า
เป็นตวับ่งชี ้นกัวิจยัต้องก าหนดน า้หนกัความส าคญัของตวัแปรย่อยแตล่ะตวัในการสร้างตวับ่งชีท่ี้
จะพัฒนา โดยอาจก าหนดให้ตัวแปรย่อยทุกตัวมีน า้หนักเท่ากัน หรือต่างกันก็ได้ การก าหนด
รายละเอียดทัง้สามประการสาหรับการนิยามตวับ่งชีน้ัน้ท าได้ 3 วิธี แต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์แตกตา่งกนัดงัตอ่ไปนี ้(Johnstone, 1981) 
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   1) การพัฒนาตวับ่งชีโ้ดยใช้นิยามเชิงปฏิบตัิ (Pragmatic Definition) นิยามเชิง
ปฏิบตัิ เป็นนิยามท่ีใช้ในกรณีท่ีมีการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตวัแปรย่อยท่ีเก่ียวข้องกับตวับ่งชีไ้ว้
พร้อมแล้ว มีฐานข้อมูลแล้ว หรือมีการสร้างตวัแปรประกอบจากตวัแปรย่อย ๆ หลายตวัไว้แล้ว 
นกัวิจยัเพียงแตใ่ช้วิจารณญาณคดัเลือกตวัแปรจากฐานข้อมลูท่ีมีอยู่ และน ามาพฒันาตวับง่ชีโ้ดย
ก าหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อย และก าหนดน า้หนักความส าคญัของตวัแปรย่อย วิธีการก าหนด
นิยามตวับง่ชีก้ารศึกษาวิธีนีอ้าศยัการตดัสินใจ และประสบการณ์ของนกัวิจยัเท่านัน้ ซึ่งอาจท าให้
ได้นิยามท่ีล าเอียงเพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎี หรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรแต่
อยา่งไร นิยามเชิงปฏิบตัิจงึเป็นนิยามท่ีมีจดุออ่นมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบันิยามแบบอ่ืน และไมค่อ่ยมี
ผู้ นิยมใช้ ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้ นักวิจัยควรพยายามปรับปรุงจุดอ่อนโดยใช้การตรวจสอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร หรือการใช้กรอบทฤษฎีประกอบกบัวิจารณญาณในการเลือกตวัแปร
และก าหนดนิยาม 
   2) การพัฒนาตวับ่งชีโ้ดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical definition) นิยามเชิง
ทฤษฎี เป็นนิยามท่ีนักวิจัยใช้ทฤษฎีรองรับสนับสนุนการตดัสินใจของนกัวิจยัโดยตลอด และใช้
วิจารณญาณของนักวิจัยน้อยมากกว่าการนิยามแบบอ่ืน การนิยามตวับ่งชีโ้ดยใช้การนิยามเชิง
ทฤษฎีนัน้ นกัวิจยัอาจทาได้สองแบบ แบบแรกเป็นการใช้ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัเป็นพืน้ฐาน
สนบัสนนุทัง้หมดตัง้แตก่ารก าหนดตวัแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตวัแปรยอ่ย และการก าหนด
น า้หนักตวัแปรย่อย นั่นคือนักวิจัยใช้โมเดลหรือสูตรในการสร้างตวับ่งชีต้ามท่ีมีผู้พัฒนาไว้แล้ว
ทัง้หมด แบบท่ีสอง เป็นการใช้ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัเป็นพืน้ฐานสนบัสนนุในการคดัเลือกตวั
แปรย่อย และการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยเท่านัน้ ส่วนในขัน้ตอนการก าหนดน า้หนกัตวัแปร
ย่อยแตล่ะตวันัน้ นกัวิจยัใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญประกอบในการตดัสินใจ วิธี
แบบนีใ้ช้ในกรณีท่ียงัไมมี่ผู้ใดก าหนดสตูรหรือโมเดลตวับง่ชีไ้ว้ก่อน 
   3) การพฒันาตวับง่ชีโ้ดยใช้นิยามเชิงประจกัษ์ (Empirical definition) นิยามเชิง
ประจกัษ์ เป็นนิยามท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบันิยามเชิงทฤษฎี เพราะเป็นนิยามท่ีนกัวิจยัก าหนดว่า
ตวับ่งชีป้ระกอบด้วยตวัแปรย่อยอะไร และก าหนดรูปแบบวิธีการรวมตวัแปรให้ได้ตวับ่งชี ้โดยมี
ทฤษฎี เอกสารวิชาการ หรืองานวิจยัเป็นพืน้ฐาน แตก่ารก าหนดน า้หนกัของตวัแปรแต่ละตวัท่ีจะ
น ามารวมกนัในการพฒันาตวับง่ชีน้ัน้มิได้อาศยัแนวคิดทฤษฎีโดยตรง แตอ่าศยัการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงประจกัษ์ การนิยามแบบนีมี้ความเหมาะสม และเป็นท่ีนิยมใช้กนัอยูม่าจนถึงทกุวนันี ้
  ในจ านวนวิธีการก าหนดนิยามตวับ่งชีท้ัง้ 3 วิธีท่ีกล่าวข้างต้นนัน้ วิธีการนิยามเชิง
ประจกัษ์ เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสดุ (Johnstone, 1981) ประเดน็ท่ีนา่สงัเกตเก่ียวกบัการก าหนด
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นิยามเชิงประจกัษ์ คือ การก าหนดน า้หนกัตวัแปรย่อยนัน้ ในความเป็นจริงมิใช่การก าหนดนิยาม
จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎี แต่เป็นการด าเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และเม่ือ
เปรียบเทียบวิธีการก าหนดนิยามเชิงประจกัษ์ซึ่งต้องใช้การวิจยัในการนิยาม กับการวิจยัท่ีมีการ
วิเคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น หรือโมเดลลิสเรล (Linear structural relationship 
model or LISREL model) จะเห็นได้ว่ามีวิธีการสอดคล้องกัน เน่ืองจากการก าหนดนิยามเชิง
ประจกัษ์ของตวับง่ชีมี้งานส าคญัสองสว่น ส่วนแรก เป็นการก าหนดโมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์
ว่าตวับ่งชีป้ระกอบด้วยตวัแปรย่อยอะไร และอย่างไร โดยมีทฤษฎีเป็นพืน้ฐานรองรับ โมเดลท่ีได้
เป็น โมเดลลิสเรลแบบโมเดลการวดั (Measurement model) ท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ย่อยซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้  (Observed variables) กับตัวบ่งชีซ้ึ่ งเป็นตัวแปรแฝง  (Latent 
variables) นัน่เอง (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2538; Jöreskog & Sörbom, 1989) งานส่วนท่ีสอง คือการ
ก าหนดน า้หนักความส าคัญของตัวแปรย่อยจากข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิจัย อันเป็นการ
วิเคราะห์โมเดลลิสเรลนัน่เอง กล่าวคือ นกัวิจยัต้องรวบรวมข้อมูลได้แก่ตวัแปรย่อยทัง้หลายตาม
โมเดลท่ีพัฒนาขึน้ แล้วน ามาวิเคราะห์ให้ได้ค่าน า้หนัก ตัวแปรย่อยท่ีจะใช้ในการสร้างตัวบ่งชี ้
วิธีการวิเคราะห์ท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดคือการวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor analysis) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบตามหลักสถิติทาได้สองแบบ แบบแรกคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory factor analysis) ใช้เม่ือนกัวิจยัมีทฤษฎีรองรับโมเดลแบบหลวม ๆ ส่วนแบบ
ท่ีสอง คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis) ใช้เม่ือนักวิจัยมี
ทฤษฎีรองรับโมเดลแบบหนักแน่นเข้มแข็ง และสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดลโดย
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามทฤษฎีกบัข้อมลู เม่ือพบว่าโมเดลมีความตรง จึง
น าสมการแสดงความสัมพันธ์ และค่าน า้หนักความส าคญัของตัวแปรย่อยมาสร้างตวัแปรแฝง
ตอ่ไป 
  ขัน้ตอนท่ี 3 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูลใน
กระบวนการพฒันาตวับ่งชี ้คือการด าเนินการวดัตวัแปรย่อย ได้แก่ การสร้างเคร่ืองมือส าหรับวดั 
การทดลองใช้และการปรับปรุงเคร่ืองมือ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การก าหนด
กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การออกภาคสนามเพ่ือใช้เคร่ืองมือเก็บข้อมลู และการตรวจสอบ
คณุภาพของข้อมลูท่ีเป็นตวัแปรยอ่ยซึง่จะน ามารวมเป็นตวับง่ชี ้
  ขัน้ตอนท่ี 4 การสร้าง (Construction) ตัวบ่งชี  ้ในขัน้ตอนนีน้ักวิจัยสร้างสเกล 
(Scaling) ตวับ่งชี ้โดยน าตวัแปรย่อยท่ีได้จากการรวบรวมข้อมลูมาวิเคราะห์รวมให้ได้เป็นตวับง่ชี ้
โดยใช้วิธีการก าหนดน า้หนกัตวัแปรยอ่ย และรวมตวัแปรตามนิยามตวับง่ชี ้



 108 
 

 

  ขัน้ตอนท่ี 5 การตรวจสอบคณุภาพ (Quality Check) ตวับง่ชี ้การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือ
ตรวจสอบคณุภาพของตวับ่งชีท่ี้พัฒนาขึน้ ครอบคลุมถึงการตรวจสอบคณุภาพของตวัแปรย่อย 
และตวับ่งชีท่ี้พฒันาขึน้ด้วย โดยตรวจสอบทัง้ความเท่ียง (Reliability) ความตรง (Validity) ความ
เป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม (Appropriateness) และ
ความเช่ือถือได้ (Credibility) 
  ขัน้ตอนท่ี 6 การจัดเข้าบริบทและการน าเสนอรายงาน  (Contextualization and 
Presentation) ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนหนึ่งในการพฒันาตวับง่ชี ้ท่ีมีความส าคญัมากเพราะเป็นการ
ส่ือสาร (Communication) ระหว่างนักวิจัยท่ีเป็นผู้พัฒนากับผู้ ใช้ตวับ่งชี ้หลังจากท่ีได้สร้างและ
ตรวจสอบคณุภาพของตวับง่ชีแ้ล้ว นกัวิจยัต้องวิเคราะห์ข้อมลูให้ได้คา่ของตวับ่งชีท่ี้เหมาะสมกับ
บริบท (Context) โดยอาจวิเคราะห์ตีความแยกตามระดบัเขตพืน้ท่ี จงัหวดั อ าเภอ หน่วยงาน หรือ
แยกตามประเภทของบคุลากร หรืออาจวิเคราะห์ตีความในระดบัมหภาค แล้วจึงรายงานคา่ของตวั
บ่งชี ้ให้ผู้ บริโภค / ผู้ บริหาร / นักวางแผน / นักวิจัย ตลอดจนนักวิชาการทั่วไปได้ทราบและใช้
ประโยชน์จากตวับง่ชีอ้ยา่งกว้างขวาง 
 
5. ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดและสมมตฐิานการวิจัย 
 งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันาตวับง่ชีแ้ละพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความ
ยึดมัน่ผูกพันในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมทัง้ตรวจสอบประสิทธิผลของการใช้
โปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคุณลกัษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
และตรวจสอบอิทธิพลของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน ซึ่งกรอบแนวคิด
การวิจยัครัง้นีแ้บง่เป็น 2 การศกึษา คือ กรอบแนวคิดการศกึษาท่ี 1 ดงัแสดงในภาพประกอบ 7 ซึ่ง
เป็นการวิจยัตามความมุ่งหมายของการวิจยั ข้อ 1 และ 2 คือ เพ่ือพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการ
วดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จากการผลการศกึษา
ค้นคว้าเก่ียวกบัองค์ประกอบของความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ พบว่ามีการพฒันาตวับง่ชีภ้ายใต้
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับ 3 มิติหลกั ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรม และด้านปัญญา อย่าง
หลากหลาย (Fredricks et al., 2004; Federicks et al., 2011; Federicks & McColskey, 2012) 
นอกจากนีห้ากพิจารณาถึงความแตกต่างของการเรียนการสอนในแต่ละระดบัการศึกษา บริบท
ของการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความแตกตา่งจากระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะ
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เป็นการผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็นในชัน้เรียน และการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมากขึ น้ (Reeve, 2013) ตามกรอบแนวคิดของ Student-teacher 
dialectical framework ภายใต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง  (Reeve, 2012) อธิบายถึงความ
ความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน โดยผู้สอนและปัจจยัสิ่งแวดล้อมในชัน้เรียนมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจของผู้ เรียน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านแรงจูงใจและส่งผลท าให้ผู้ เรียน
เปล่ียนแปลงความยึดมั่นผูกพันในวิชาการได้ และการเปล่ียนแปลงในความยึดมั่นผูกพันนี ้
กลายเป็นผลสะท้อนกลับ (Feedback) ท่ีส่งผลอย่างต่อเน่ืองต่อการเปล่ียนแปลงต่อระดับการ
สนับสนุนความมีอิสระของผู้ สอนและส่งผลกลับไปสู่ระดับความยึดมั่นผูกพันของผู้ เรียนด้วย
เช่นกัน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learner) ทัง้ด้านการแสดง
ความเห็นในชัน้เรียน การมีส่วนร่วมในการเรียน การลงมือกระท าอย่างสร้างสรรค์เพ่ือก่อให้เกิด
ความราบร่ืนในการเรียนการสอน จากการค านึงถึงประเดน็ดงักล่าวท าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษาตวับง่ชี ้
และองค์ประกอบของความยึดมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยึด
มัน่ผูกพนัด้านพฤติกรรม และศกึษาตวับ่งชีจ้ากองค์ประกอบหลกัเพิ่มเติม คือ ความยึดมัน่ผูกพนั
ด้านริเร่ิมในตนเอง (Agentic engagement) เก่ียวข้องกับการท่ีผู้ เรียนมีความพยายามส่วนบคุคล
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ (Active) ได้แก่ ผู้ เรียนเสนอให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
เรียน การแสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน การถามค าถามในชัน้เรียน การส่ือสารให้ทราบ
ถึงสิ่งท่ีคิดหรือความต้องการเก่ียวกับการเรียน (Reeve &Tseng, 2011; Reeve, 2012; Reeve, 
2013) ซึ่งมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ และยังสามารถเป็นสิ่งท่ีเติมเต็มท าให้ผู้ สอนมีลักษณะ
สนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy supportive) ซึ่งการสนับสนุนความมีอิสระเก่ียวข้องกับการ
สร้างสรรค์ชัน้เรียนท่ีผู้ เรียนรู้สึกเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เสนอความสนใจ ถามค าถาม 
น าไปสูก่ารเกิดความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการได้ (Reeve & Tseng, 2011; Reeve, 2013)  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัยจึงได้ข้อสรุปในการศึกษาตวับ่งชีใ้นการศึกษาครัง้นี ้เป็น
โมเดลการวดัอิงตามผลการสงัเคราะห์แนวคิดของ Fredricks และคณะ (2004) ซึ่งสอดคล้องกับ 
Reeve และ Tseng (2011) ประกอบด้วยตวัแปรแฝงจ านวน 4 ตวัแปรคือ 1) ตวัแปรแฝงความยึด
มัน่ผูกพันด้านปัญญา 2) ตวัแปรแฝงความยึดมั่นผูกพนัด้านอารมณ์  3) ตวัแปรแฝงความยึดมั่น
ผูกพันด้านพฤติกรรม และ 4) ตัวแปรแฝงความยึดมั่นผูกพันด้านริเร่ิมในตนเอง โดยผู้ วิจัยได้
สงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ เพ่ือคดัเลือกองค์ประกอบ
ของความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ จากนัน้ได้ศกึษาและสงัเคราะห์เอกสารงานวิจยัเพ่ือคดัเลือกตวั
บง่ชีใ้นการวดัองค์ประกอบดงักล่าว และคดัเลือกตวับ่งชีย้่อยโดยให้ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวุฒิ
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บอกถึงความเป็นไปได้ของตัวบ่งชีใ้นแต่ละด้านในการเป็นคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการต่อไป โดยผู้ วิจยัก าหนดสมมติฐานการวิจยัการศกึษาท่ี 1 คือ 1. ตวับ่งชีข้องคณุลกัษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาประกอบด้วย  4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยึดมั่น
ผกูพนัด้านปัญญา 2) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ 3) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม และ 4) 
ความยึดมั่นผูกพันด้านริเร่ิมในตนเอง และ 2.โมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดเบือ้งต้นในการวิจยัการศกึษาท่ี 1 
 กรอบแนวคิดในการวิจยัการศกึษาท่ี 2 ผู้วิจยัพฒันาโปรแกรมส่งเสริมความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการของนักศึกษา ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) เป็น
ทฤษฎีหนึ่งท่ีอธิบายเก่ียวกับแรงจูงใจและสุขภาวะทางจิตของบุคคลท่ีมีสาเหตุมาจากความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคล (Ryan & Deci, 2000) แนวคิดโมเดลแรงจูงใจ (Self-

ด้านปัญญา

ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรียน

การพัฒนาตนเองด้านการเรียน

การควบคุมตนเองด้านการเรียน

ความรู้สึกที่มีต่อสถาบัน

ความรู้สึกที่มีต่อการเรียน

ความรู้สึกที่มีต่อผู้ เกี่ยวช้อง

การจัดการเกี่ยวกับการเรียน

การแสดงความเห็นตามความต้องการ
ของตนเอง

ด้านอารมณ์

ด้านพฤติกรรม

ด้านริเริ่มในตนเอง

ความยึดม ั่นผูกพนัในวิชาการ
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System Model of Motivational Development: SSMMD) ภายใต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง ได้
อธิบายถึงสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับแรงจูงใจในการเรียน  ซึ่ง
ผู้ สอนเป็นสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีส าคญั สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เกิดกับ
ผู้ เรียนสง่ผลท าให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการได้ ผ่านบทบาทการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคล (Interpersonal relationship) เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความยึดมัน่ผูกพนั (Connell & Wellborn, 
1991,Skinner, 2008: 767) และสภาพแวดล้อมมีส่วนสนับสนุนให้บุคคลเกิดความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ (Need for autonomy) ความต้องการ
มีความสามารถ (Need for competence) และความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Need for 
relatedness) ซึ่งความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคลทัง้สามนีมี้ความส าคญัและเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อบคุคล (Deci et al., 1991) ในบริบทการศกึษาความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยายงั
เป็นกุญแจส าคัญในการท าความเข้าใจแรงจูงใจของผู้ เรียนและความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ  
(Ruzek et al., 2016: 95) จากท่ีกล่าวมา งานวิจัยนีผู้้ วิจัยจึงได้เลือกใช้แนวคิดโมเดล แรงจูงใจ 
(Self-System Model of Motivational Development: SSMMD) (Connell & Wellborn, 1991) 
เป็นแนวคิดหลกัในการออกแบบโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมั่นผกูพันในวิชาการของ
นกัศึกษา ตามอธิบายเก่ียวกับความต้องการของบุคคลหากได้รับการตอบสนองจากบริบทสงัคม 
จะส่งผลให้บคุคลเกิดความรู้สกึอยากมีส่วนร่วม (Skinner & Pitzer, 2012: 26-27) และหากบคุคล
ได้รับการตอบสนองความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้สามด้านจะส่งผลให้บุคคลเกิดความ
อยากมีส่วนร่วมหรือความยึดมั่นผูกพันในกิจกรรมหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  (Connell, 1990) 
ผู้วิจยัพฒันาโปรแกรมส่งเสริมความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา โดยการสนบัสนนุความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสนบัสนนุความมีอิสระ (Autonomy support) 
เพ่ือสนับสนุนความต้องการเป็นอิสระ 2) การจัดการโครงสร้าง (Structure) ท่ีสนับสนุนความ
ต้องการของผู้ เรียนด้านความสามารถ  และ  3) การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
(Involvement) เพ่ือสนับสนุนด้านความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Relatedness) (Connell & Wellborn, 
1991; Haakma et al., 2016) ในระหว่างการเรียนการสอน ผู้ สอนท่ีสนับสนุนความมีอิสระ
สามารถสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาการได้  (Reeve et al.,2004; Reeve & 
Jang, 2006) และพบว่าการจัดการด้านโครงสร้างผู้ สอนกับการสนับสนุนความมีอิสระมี
ความสัมพันธ์กันและเก่ียวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในชัน้เรียน  (Classroom engagement) 
(Jang et al., 2010) รวมถึงการสนบัสนนุและเอาใจใสจ่ากเพ่ือนร่วมชัน้เรียนสามารถสง่ผลตอ่การ
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เพิ่มขึน้ของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนและความพยายามในวิชาการได้เช่นกัน  (Wentzel & 
Watkins, 2002) 
 นอกจากนี ้หากบุคคลได้รับการตอบสนองความพึงพอใจในความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยา บุคคลจะเกิดแรงจูงใจท่ีมีลกัษณะเป็นอิสระ (Autonomous motivation) ส่งผลให้บุคคล
เกิดเป้าหมายท่ีมีลักษณะภายใน (Vansteenkiste et al., 2006) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา
เปา้หมายท่ีมีความส าคญัตอ่ผู้ เรียน และเป็นเปา้หมายภายในลกัษณะหนึง่ท่ีเกิดขึน้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการพืน้ฐานของบุคคล ได้แก่ เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Best 
Goal) เป็นเป้าหมายท่ีเก่ียวกับความท้าทาย ลักษณะเฉพาะเก่ียวกับการแข่งขันของบุคคลท่ีมี
เป้าหมายของตนเอง นอกจากนีย้ังเก่ียวกับระดบัของการแสดงออกของบุคคล กลวิธีต่าง  ๆ ท่ี
ผู้ เรียนพยายามกระท าและมีผลตอ่ความคงทนในการเรียน ความก้าวหน้าในความส าเร็จของการ
เรียนท่ีพฒันาขึน้โดยผู้ เรียนท าเปา้หมายท่ีเฉพาะเจาะจงให้ดีกว่าท่ีผ่านมา (Martin, 2006, 2011; 
Martin & Liem, 2010, Yu & Martin, 2014 as cited in Martin & Elliott, 2015: 1; Colli et al., 
2016: 67; Martin, 2015: 208) ความส าคัญของเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลนัน้ เป็น
เปา้หมายท่ีมีความเก่ียวข้องปัจจยัส าคญัทางการศกึษา การมีส่วนร่วมในการเรียนของบคุคลและ
ความสุขในการเรียน (Martin, 2006: 806) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการด้วย (Yu & Martin, 2014 ; Martin & Elliott, 2015) ซึ่งพบความสัมพันธ์ของผู้ เรียนกับ
เพ่ือนและครูผู้ สอนต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาการด้านปัญญาและด้านพฤติกรรมผ่านตวัแปร
เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Colli et al., 2016) จากความส าคญัดงัท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัย
จงึพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ และตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมโดยใช้รูปแบบการทดลองท่ีมีกลุ่มควบคมุและมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
(Non-Randomized Control-Group Pre-test Posttest Design) เพ่ือท าให้ทราบว่าโปรแกรมนี ้
สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของกลุ่มนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด อีกทัง้ตรวจสอบอิทธิพลของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ท่ีมีต่อ
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็น
ตวัแปรส่งผ่าน โดยผู้ วิจัยก าหนดสมมติฐานการวิจัยในการศึกษาท่ี 2 ดงันี ้1) หลังจากเข้าร่วม
โปรแกรม ฯ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการมี
คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการสูงกว่านักศึกษากลุ่มท่ีไ ม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรม ฯ 2) โปรแกรมส่งเสริม ฯมีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบั
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ปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน  ซึ่งกรอบ
แนวคดิในการวิจยัดงักลา่วข้างต้นสามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

                        
                          

                     
             

                 
         

          

            

         

                  

                     

             

                  

                   

 

การจดัการเรียนรู้ 

การศึกษาที่ 1 
การพัฒ นาตั วบ่ งชี ้
คุณลักษณะความยึด
มั่นผูกพันในวิชาการ
ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนา 
1. ทฤษฎีการก าหนด
ตนเอง (Self-
determination 
theory: SDT) 

2. แนวคิดเก่ียวกบั
ความยดึมัน่ผกูพนั
ในวิชาการ 
(Fredricks et al., 
2004; Reeve & 
Tseng, 2011)  

 

กลยทุธ์การพฒันา ผลการ

พฒันา 
การจดัการการ

ระยะท่ี 1                   
ร่างและพฒันาโปรแกรม 
 

ระยะท่ี 2          
ทดลองใช้โปรแกรม 

ผลการพัฒนา 

       ผลที่ เกิดกับผู้ เรียน ได้แก่ 
ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการที่เพ่ิมขึน้  

การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
แนวคิดโมเดล แรงจงูใจ (Self-System Model 
of Motivational Development: SSMMD) 
(Connell & Wellborn, 1991) ได้แก่  
1.การสนบัสนนุความมีอิสระ  
  (Autonomy support) 
2.การจดัการด้านโครงสร้าง (Structure) 
3.การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์       
   (Involvement) 

การศึกษาที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมและศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม ฯ  



 
 

 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาตวับ่งชีแ้ละการพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความ
ยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศ
ส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน มีจดุมุ่งหมายของการวิจยัแบง่ออกเป็น 2 การศกึษาดงันี ้การศกึษา
ท่ี 1 ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 2) เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี และการศกึษาท่ี 2 มีความมุ่งหมาย ได้แก่ 1) เพ่ือพฒันาโปรแกรม
ส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  2) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลกัษณะความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และ 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของโปรแกรม ฯท่ีมีต่อคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายความเป็นเลิศสว่นบคุคลเป็นตวัแปร
สง่ผา่น สรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัและมีรายละเอียดการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
 
การศึกษาที่  1 การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
คุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 การศกึษาท่ี 1 มีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาตวับง่ชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดั
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ผู้วิจยัได้แบง่ขัน้ตอนการ
วิจยัเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และระยะท่ี 2 การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัคณุลักษณะ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีหวัข้อวิธีการด าเนินการวิจยั ได้แก่ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างและการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ วิธีการและขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการน าเสนอข้อมลู โดยมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจยัในการศกึษาท่ี 1 รายละเอียด ดงันี ้ 

1.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร ประชากรในการศึกษาท่ี 1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในก ากับ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2559-2560  



 116 
 

 

  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีอายุระหว่าง 18-21 ปี 
ก ากับส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 840 คน แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ชุด 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมสอดคล้องกบัสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ได้แก่ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ใช้เกณฑ์การพิจารณาขนาดกลุ่มตวัอย่างตามท่ีคอมเรย์
และลี ได้เสนอแนะว่าขนาดตวัอยา่งส าหรับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ จ านวน 300 คนขึน้ไป
อยู่ในเกณฑ์ดี (Comry & Lee, 1992) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) พิจารณา
จ านวนพารามิเตอร์ท่ีต้องประมาณค่าตามแนวคิดของ Hair Black Babin และ Anderson (2010: 
101) ท่ีได้เสนอแนะว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมควรมีขนาดตัวอย่าง 10 หน่วยต่อหนึ่ง
พารามิเตอร์ โดยการวิจัยครัง้นีป้ระกอบด้วยพารามิเตอร์ท่ีจะต้องประมาณค่าประมาณ 22 ค่า 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมจึงควรมีอย่างน้อย 220 คน ในการตรวจสอบโมเดลการวดัและการ
วิเคราะห์ข้อมลู  และเน่ืองจากงานวิจยันีต้้องแบง่ข้อมลูเพ่ือการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ชดุ ดงันัน้กลุ่ม
ตัวอย่างจึงไม่ควรน้อยกว่า 550 คน เพ่ือให้ครอบคลุมข้อมูลจากตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
งานวิจยันีเ้ก็บข้อมูลจาก 6 สงักดั สงักัดละเท่า ๆ กัน จึงได้ก าหนดให้เก็บข้อมูลสงักัดละ 160 คน 
รวม 6 สังกัด ได้จ านวน 960 คน โดยเผ่ืออัตราการตอบกลับและความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม พบว่าได้แบบสอบถามกลับคืนมาและใช้ได้จริงจ านวน 840 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.50 โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น นักศึกษาชายจ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 และ
นกัศกึษาหญิงจ านวน 598 คน คดิเป็นร้อยละ 71.20  
  ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage random sampling) 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  1) แบ่งมหาวิทยาลยัออกเป็นสังกัดตามภูมิภาค โดยใช้เกณฑ์การแบ่งภูมิภาคตาม
เขตการปกครอง ประกอบด้วย 6 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวนัตก ภาคตะวนัออกและภาคใต้  
  2) จากขัน้ตอนแรกในแต่ละภูมิภาค ผู้ วิจยัใช้สถาบนัอุดมศึกษาในสงักัดส านกังาน
การอดุมศกึษา (สกอ.) เป็นหน่วยการสุ่ม (มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ มหาวิทยาลยัของรัฐ  และ
มหาวิทยาลัยเอกชน) โดยมีรูปแบบการสุ่มมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคออกเป็นภูมิภาคละ 1 
สถาบนั ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ได้ภูมิภาคละ 1 สถาบนั ทัง้หมด 6 
สถาบนั  
  3) สุ่มนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในแตล่ะมหาวิทยาลยั จ าแนกตามระดบัชัน้ท่ีศกึษา 
คือ ชัน้ปี ท่ี  1 ถึง ชัน้ปี ท่ี  4 ระดับชัน้ละ 40 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้  (Stratified random 
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sampling) ท าให้ได้กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั สถาบนัละ 160 คน ดงันัน้ จึงได้กลุ่มตวัอย่างในการ
วิจยัรวมทัง้สิน้ 960 คน แสดงได้ดงั ภาพประกอบ 9 
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   ทัง้นี ้ภายหลงัจากการเก็บแบบสอบถาม พบวา่ได้แบบสอบถามกลบัคืนมาและใช้ได้
จริงจ านวน 840 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 โดยกลุ่มตวัอยา่งแบง่เป็น นกัศกึษาชายจ านวน 242 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.80 และนกัศึกษาหญิงจ านวน 598 คน คิดเป็นร้อยละ 71.20 โดยรายละเอียด
จ านวนกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัท่ีก าหนดไว้และท่ีเก็บได้จริง แสดงได้ดงั ตาราง 9 
  

ประชากร ได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ในก ากบัส านกังานคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2559 - 2560 

ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัที่ 1 
160 คน 

ปี 1 
40  
คน 

ปี 2 
40  
คน 

ปี 3 
40  
คน 

ปี 4 
40  
คน 

มหาวิทยาลยัที่ 3 
160 คน 

ปี 1 
40  
คน 

ปี 2 
40  
คน 

ปี 3 
40  
คน 

ปี 4 
40  
คน 

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง 

มหาวิทยาลยัที่ 2 
160 คน 

ปี 1 
40  
คน 

ปี 2 
40  
คน 

ปี 3 
40  
คน 

ปี 4 
40  
คน 

ภาคตะวนัออก 

มหาวิทยาลยัที่ 4 
160 คน 

ปี 1 
40  
คน 

ปี 2 
40  
คน 

ปี 3 
40  
คน 

ปี 4 
40  
คน 

ภาคตะวนัตก 

มหาวิทยาลยัที่ 5 
160 คน 

ปี 1 
40  
คน 

ปี 2 
40  
คน 

ปี 3 
40  
คน 

ปี 4 
40  
คน 

ภาคใต้ 

มหาวิทยาลยัที่ 6 
160 คน 

ปี 1 
40  
คน 

ปี 2 
40  
คน 

ปี 3 
40  
คน 

ปี 4 
40  
คน 

ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
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ตาราง 7 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั จ าแนกตามภมูิภาคสถาบนั และชัน้ปี (n = 840) 

ภมิูภาค มหาวทิยาลัย 
 จ านวนกลุ่มตวัอย่าง (คน) 
 ชัน้ปี

ที่1 
ชัน้ปีที่ 

2 
ชัน้ปีที่ 

3 
ชัน้ปีที่ 

4 
รวม 

ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลยัที่ 

1 

ก าหนดไว้ 40 40 40 40 160 
เก็บได้จริง 40 40 40 40 160 

อตัราการตอบกลบั (%) 100 100 100 100 100 

ภาคกลาง 
มหาวิทยาลยัที่ 

2 

ก าหนดไว้ 40 40 40 40 160 
เก็บได้จริง 40 40 40 40 160 

อตัราการตอบกลบั (%) 100 100 100 100 100 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลยัที่ 
3 

ก าหนดไว้ 40 40 40 40 160 
เก็บได้จริง 26 30 30 20 106 

อตัราการตอบกลบั (%) 65 75 75 50 66.25 

ภาค
ตะวนัออก 

มหาวิทยาลยัที่ 
4 

ก าหนดไว้ 40 40 40 40 160 
เก็บได้จริง 40 36 29 34 139 

อตัราการตอบกลบั (%) 100 90 72.5 85 86.88 

ภาค
ตะวนัตก 

มหาวิทยาลยัที่ 
5 

ก าหนดไว้ 40 40 40 40 160 
เก็บได้จริง 40 26 30 31 127 

อตัราการตอบกลบั (%) 100 65 75 77.5 79.38 

ภาคใต้ 
มหาวิทยาลยัที่ 

6 

ก าหนดไว้ 40 40 40 40 160 
เก็บได้จริง 40 30 38 40 148 

อตัราการตอบกลบั (%) 100 75 95 100 92.5 

รวม 

ก าหนดไว้ 240 240 240 240 960 
เก็บได้จริง 226 202 207 205 840 

อตัราการตอบกลบั (%) 94.17 84.17 86.25 85.42 87.5 

 
1.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจัยในการศึกษาท่ี 1 ประกอบด้วย ตวัแปรสงัเกตได้หรือตวับ่งชี ้
จ านวน 8 ตวับ่งชีท่ี้สะท้อนถึงตวัแปรแฝงคุณลกัษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ 4 ตวั โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 
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  1) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ได้แก่  
    1.1) ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน หมายถึง ผู้ เรียนมีความคิดเก่ียวกบัการเรียน
ของตนเอง การพยายามท าความเข้าใจในบทเรียน การเรียนการสอน และงานท่ีได้รับมอบหมาย
เพ่ือการเรียนท่ีดี 

   1.2) การพฒันาตนเองด้านการเรียน หมายถึง ผู้ เรียนมีความคิดเพ่ือพฒันาการ
เรียนของตนเองด้วยกลยุทธ์ทางปัญญา ได้แก่ กลยุทธ์การท่องจ า การเช่ือมโยงความรู้ การ
จดัระบบความรู้ 
   1.3) การควบคมุตนเองด้านการเรียน หมายถึง การท่ีผู้ เรียนใช้การก ากับตนเอง
ทางปัญญา ได้แก่ การสงัเกตพฤติกรรม ความพยายามควบคมุหรือก ากบัตนเองมาชว่ยจดัการการ
เรียนของตนเอง 
  2) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ ได้แก่ 
   2.1) ความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบัน หมายถึง ผู้ เรียนมีความรู้สึกดี มีความสุขกับ
สถาบนัท่ีศกึษาอยู ่
   2.2) ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน หมายถึง ผู้ เรียนมีความรู้สึกดี มีความสุขกบัการ
เรียน หรือสิ่งท่ีอาจารย์สอน ตลอดจนเห็นคณุคา่ของการเรียน  
   2.3) ความรู้สึกท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง หมายถึง ผู้ เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ได้รับความห่วงใยเอาใจใส่ และได้รับการสนบัสนนุทัง้ในด้านการช่วยเหลือสนบัสนนุในสิ่งท่ีอยาก
เรียนรู้ หรือคอยชว่ยชีแ้นะเพิ่มเตมิจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
  3) ความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม ได้แก่ การจัดการเก่ียวกับการเรียน หมายถึง 
ผู้ เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการเรียน มีพฤติกรรมการเรียนท่ีส่ือถึงความ
พยายาม ความตัง้ใจเรียน และจัดการเก่ียวกับการเรียนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ด้านเวลา การ
จดัการเก่ียวกบัตารางการเรียนการสอน รวมทัง้การเลือกและจดัการกบัสภาพแวดล้อมท่ีสง่ผลดีตอ่
การเรียน 
  4) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง ได้แก่ การเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียน
ตามความต้องการของตนเอง หมายถึง ผู้ เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการเรียน มี
พฤติกรรมการเรียนท่ีส่ือถึงความพยายาม ลงมือกระท าด้วยตนเองเพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนการ
สอน 
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1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบ
เติมค า มีวตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉล่ีย คณะและ
สาขาวิชาท่ีสงักดั จ านวน 5 ข้อ 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัพฤติกรรม ซึง่มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดบั มีวัตถุประสงค์เพ่ือวดัระดบัคณุลกัษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 36 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับข้อวดัแบบมาตรประมาณคา่ มี
รายละเอียดดงันี ้
   5   หมายถึง  ตรงมากท่ีสดุ 
   4   หมายถึง  ตรงมาก 
   3   หมายถึง  ตรงปานกลาง 
   2   หมายถึง  ตรงน้อย 
   1   หมายถึง  ตรงน้อยท่ีสดุ  
  การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
มีลกัษณะเป็นชว่งคะแนน 5 ชว่ง โดยแตล่ะชว่งคะแนนมีความหมายดงันี ้
   4.50 - 5.00  หมายถึง นกัศกึษามีคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนั  
         ในวิชาการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
   3.50 - 4.49  หมายถึง นกัศกึษามีคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนั  
         ในวิชาการ อยูใ่นระดบัมาก 
   2.50 - 3.49  หมายถึง นกัศกึษามีคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนั  
         ในวิชาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.50 - 2.49  หมายถึง นกัศกึษามีคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนั  
         ในวิชาการ อยูใ่นระดบัน้อย 
   1.00 - 1.49  หมายถึง นกัศกึษามีคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนั  
         ในวิชาการ อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
  โดยมีตวัอย่างมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีดงันี ้
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มาตรวัดคุณลกัษณะความยดึม่ันผูกพนัในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี 

1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ท าเคร่ืองหมาย X ในช่องที่ตรงกับท่าน 
 1)  ชาย    หญิง 

 2) ชัน้ปี ............ 

3) อาย ุ......................................... ปี 

 4)     เกรดเฉลีย่รวม .........................(GPAX)  

5) คณะ.........................................................  สาขาวชิา 

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

2. แบบสอบถามพฤตกิรรมเกี่ยวกับการเรียน 
ค าชีแ้จง ให้นกัศกึษาอา่นข้อความแล้วโปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งที่ตรงกบัพฤติกรรมของ
นกัศกึษามากที่สดุ ดงันี ้
  ตรงที่สดุ  หมายถึง  นกัศกึษามีพฤติกรรมตรงกบัข้อค าถามมากที่สุด 

  ตรง  หมายถึง  นกัศกึษามีพฤติกรรมตรงกบัข้อค าถามมาก 
  ปานกลาง หมายถึง  นกัศกึษามีพฤติกรรมตรงกบัข้อค าถามบ้างไม่
ตรงบ้าง 
         ตรงน้อย  หมายถึง  นกัศกึษามีพฤติกรรมตรงกบัข้อค าถามน้อย 

         ตรงน้อยที่สดุ หมายถึง  นกัศกึษามีพฤติกรรมตรงกบัข้อค าถามน้อยที่สุด 

 
  

ข้อ 
ข้อความ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียน 

ระดับพฤติกรรม 

ตรง
ที่สุด 

ตรง 
ปาน
กลาง 

ตรง
น้อย 

ตรง
น้อย
ที่สุด 

1 ฉนัชอบเวลาอยูม่หาวิทยาลยั 5 4 3 2 1 

2 ฉนัมีความสขุเวลาอยูท่ีม่หาวิทยาลยั 5 4 3 2 1 

3 ฉนัสนกุกบัการเรียน 5 4 3 2 1 

4 ฉนัรู้สกึวา่บรรยากาศในชัน้เรียนสนกุสนาน 5 4 3 2 1 

 
ภาพประกอบ 10 มาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
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1.3.1 การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้พัฒนาขึน้ตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัด าเนินการสร้าง
และตรวจสอบคณุภาพตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
   1) ศกึษานิยาม แนวคิดทฤษฎีจากต าราเอกสาร รายงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับ
ตัวบ่งชีแ้ละองค์ประกอบของคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือให้ได้ข้อมลูมาก าหนดนิยามปฏิบตักิาร (Operation definition)  
   2) น าข้อสรุปได้จากการศกึษาเอกสารมาสร้างตารางก าหนดพฤติกรรมท่ีต้องการ
วดัและจ านวนข้อวดั (Table of specification)  
   3) ก าหนดนิยามและกรอบโครงสร้างตัวแปรท่ีต้องการวัดและจัดท าร่าง
แบบสอบถาม   
   4) ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ด้านความถูกต้อง ความ
ครอบคลมุ และความเหมาะสมของข้อมูลท่ีสร้างขึน้ โดยน าเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถกูต้องของภาษาและความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกบันิยาม
เชิงปฏิบตัิการในแต่ละตวัแปร พร้อมทัง้ขอค าแนะน าเพิ่มเติม จากนัน้ผู้ วิจัยน าข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสม ผู้ วิจัยคดัเลือกข้อวัดท่ีมีค่าดชันี IOC (Item 
Object Congruence) ท่ีมีคา่มากกว่า 0.50 จึงถือว่าข้อวดันัน้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ
วดั (ศิริชยั พงษ์วิชยั, 2558: 142) เพ่ือน าไปใช้ทดลองและคดัเลือกข้อวดัท่ีมีคา่ดชันี IOC น้อยกว่า 
0.50 ออกหรือปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญดงัตาราง 8 และตาราง 9 
 
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์คา่ดชันี IOC ของมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี ้ ข้อวดั IOC 

1 ความมุ่งมั่นทุ่มเท 

ในการเรียน 

1. ฉนัพยายามจดจ าในสิง่ทีเ่รียนรู้ 1 

2. ฉนัพยายามท าความเข้าใจในเร่ืองที่เรียนรู้  1 

3. แม้บทเรียนไมน่า่สนใจ ฉนัก็เรียนรู้จนจบได้  0.8 

4. เวลาฉนัท างานมกัไหลลืน่ติดตอ่กนั  0.4 

5. ฉนัพยายามท าความเข้าใจสิง่ที่อาจารย์สอน 0.8 



 124 
 

 

  



 125 
 

 

ตาราง 8 (ตอ่) 
ตัวบ่งชี ้ ข้อวดั IOC 

2. การพัฒนาตนเอง

ด้านการเรียน 

6. ฉนันกึถึงตวัอยา่งที่ช่วยให้เข้าใจในเร่ืองที่เรียนเวลาอา่นหนงัสือ มีการ

เช่ือมโยงสิง่ที่อา่นกบัความรู้เดิมเพื่อช่วยให้เข้าใจยิ่งขึน้ 

0.8 

7. เวลาอา่นหนงัสอื ฉนัมกัจะพดูซ า้ ๆ กบัตนเองเพื่อให้จ าได้  0.4 

8. ฉนัสรุปแนวคิดหรือประเด็นส าคญัเก่ียวกบัสิง่ที่เรียน 1 

9. เวลาอา่นหนงัสอื ฉนัเช่ือมโยงสิ่งที่อา่นกบัความรู้เดิมเพื่อช่วยให้เข้าใจยิ่งขึน้ 0.8 

10. ฉนัตัง้ค าถามเพื่อทบทวนความเข้าใจในสิง่ที่อา่น 0.6 

11. ฉนัหาความรู้เพิ่มเตมิจากแหลง่การเรียนรู้อื่น ๆ  นอกเหนือจากชัน้เรียน 0.8 

12. ฉนัจะปรับเปลีย่นวิธีการเรียนรู้ เมื่อพบวา่งานหรือการบ้านยากแกก่ารเข้าใจ 0.8 

13. ฉนัทบทวนประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการเรียน 0.8 

3. การควบคุมตนเอง

ด้านการเรียน 

14. ฉนัตรวจสอบความถกูต้องหลงัจากท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

เสร็จ 

0.8 

15. ฉนัพิจารณาความเข้าใจของตนเองอกีครัง้หลงัจากท าการบ้านเสร็จ 0.8 

4. ความรู้สึกที่มีต่อ

สถาบัน 

16. ฉนัมีความสขุเวลาอยูท่ี่มหาวทิยาลยั 0.8 

17. ฉนัชอบเวลาอยูม่หาวิทยาลยั 0.6 

5. ความรู้สึกที่มีต่อ

การเรียน 

18. ฉนัรู้สกึสนกุกบัการเรียนรู้สิง่ใหม่ ๆ ในชัน้เรียน 1 

19. รู้สกึวา่ชัน้เรียนสนกุสนาน 0.8 

20. ฉนัรู้สกึดีเวลาอยูใ่นชัน้เรียน 0.8 

21. ฉนัสนกุกบัการเรียน 0.8 

22.บอ่ยครัง้ที่ไมอ่ยากเรียนตอ่ไปแล้ว  0.4 

23. ฉนัสนใจใคร่รู้เวลาอยูใ่นชัน้เรียน 0.6 

24.ฉนัรู้สกึสนใจกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ในชัน้เรียน  0.6 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
ตัวบ่งชี ้ ข้อวดั IOC 

6. ความรู้สึกที่มีต่อ

ผู้เกี่ยวข้อง 

25. ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์เป็นคนเปิดเผยและจริงใจกบัผู้ เรียน 0.6 

26. ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์ผู้สอนสนบัสนนุในด้านการเรียนรู้ 1 

27.อาจารย์ของฉนัมกัให้ความชว่ยเหลอืด้านการเรียน 0.8 

28.ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์เป็นหว่งเป็นใยนกัศกึษา 0.8 

29.ฉนัรู้สกึวา่บคุลากรในมหาวิทยาลยั รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 0.6 

30. ฉนัรู้สกึวา่บคุลากรในมหาวิทยาลยั ปฏิบตัิตอ่นกัศกึษาอยา่ง

สมเหตสุมผล 

0.6 

31. ฉนัรู้สกึมีความสขุที่ได้พดูคยุกบัอาจารย์ 1 

7. การจัดการเกี่ยวกับ

การเรียน 

32. ฉนัใช้เวลาในแตล่ะวนัท ากิจกรรมเก่ียวกบัการเรียนมากกวา่ท าอยา่งอื่น 0.8 

33. การเรียนมหาวิทยาลยัของฉนัราบร่ืน 0.4 

34. ฉนัท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนจะท าอยา่งอื่น 

ที่ไมเ่ก่ียวกบัการเรียน 

1 

35. ฉนัสามารถก ากบัพฤตกิรรมการเรียนให้เป็นไปตามตารางการเรียน 

การสอนท่ีก าหนดไว้ได้ 

1 

36. ฉนัจดัการกบัสิง่ที่รบกวนรอบข้างที่ขดัขวางการเรียนได้ 0.8 

37.ฉนัท าตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั 0.4 

8. การเสนอความเหน็

ตามความต้องการของ

ตนเอง 

38. ฉนัแสดงความคิดเห็นเวลาอยูใ่นชัน้เรียน  

39. ฉนัมกัถามค าถามเวลาอยูใ่นชัน้เรียน 0.6 

40. ฉนัเสนอความเห็นในชัน้เรียนเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนดยีิ่งขึน้ 0.8 

41. ฉนัมกัตัง้ค าถามระหวา่งเรียน 0.6 

42. ฉนับอกให้อาจารย์ทราบวา่สนใจเร่ืองอะไรบ้างเวลาอยูใ่นชัน้เรียน 0.6 

IOC หมายถงึ คา่ดชันคีวามสอดคล้อง  

 

ตาราง 9 ข้อวดัท่ีได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 

ข้อ ข้อวดัเดิม 
ข้อวดัที่ปรับตามค าแนะน า 

ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
หมายเหตุ 

3 แม้บทเรียนไมน่า่สนใจ ฉนัก็เรียนรู้จนจบได้  ฉนัพยายามท าความเข้าใจในบทเรียนจนจบได้  
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ข้อ ข้อวดัเดิม 
ข้อวดัที่ปรับตามค าแนะน า 

ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
หมายเหตุ 

4 เวลาฉนัท างานมกัไหลลืน่ติดตอ่กนั  (ความหมายไมช่ดัเจน) คดัออก 
 

5 ฉนัพยายามท าความเข้าใจสิง่ที่ 
อาจารย์สอน 

ฉนัพยายามท าความเข้าใจในสิง่ที่อาจารย์สอน 
 

 

7. เวลาอา่นหนงัสอื ฉนัมกัจะพดูซ า้ ๆ  
กบัตนเองเพื่อให้จ าได้ 

 (ความหมายไมช่ดัเจน) คดัออก 
 

9 ฉนัตัง้ค าถามเพื่อทบทวนความเข้าใจ 
ในสิง่ที่อา่น 

เวลาอ่านหนงัสอืเรียน ฉนัตัง้ค าถามเพื่อทบทวน
ความเข้าใจในสิง่ที่อา่น 

 

15 ฉนัพิจารณาความเข้าใจของตนเองอีกครัง้
หลงัจากท าการบ้านเสร็จ 

ฉนัตรวจสอบความถกูต้องหลงัจากท าการบ้าน
หรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จ 

 

17  ฉนัชอบเวลาอยูม่หาวิทยาลยั ฉนัชอบเวลาอยูใ่นมหาวิทยาลยั  
19 ฉนัรู้สกึวา่ชัน้เรียนสนกุสนาน รู้สกึวา่บรรยากาศในชัน้เรียนสนกุสนาน  
22 บอ่ยครัง้ที่ไมอ่ยากเรียนตอ่ไปแล้ว  คดัออก 
24 ฉนัรู้สกึสนใจกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ 

ในชัน้เรียน 
 (ความหมายซ า้กบัข้อ 23) คดัออก 

25  ฉันรู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนเปิดเผยและ
จริงใจกบัผู้ เรียน 

 ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์มีความจริงใจกบัผู้ เรียน  

27 อาจารย์ของฉนัมกัให้ความชว่ยเหลอืด้าน 
การเรียน 

 ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์ให้ความช่วยเหลอืด้าน 
การเรียน 

 

28 ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์เป็นหว่งเป็นใยนกัศกึษา ฉัน ได้ รับความ เอาใจใส่จากอาจารย์ ใน
มหาวิทยาลยั  

 

29 ฉันรู้สึกว่าบุคลากรในมหาวิทยาลยั รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ฉนัรู้สกึวา่บคุลากรในมหาวิทยาลยั ได้แก่เพื่อน 
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  รับ ฟั งข้อคิด เห็นและ
ข้อเสนอแนะของฉนั 

 

30 ฉนัรู้สกึว่าบคุลากรในมหาวิทยาลยั ปฏิบตัิ
ตอ่นกัศกึษาอยา่งสมเหตสุมผล 

ฉนัรู้สกึวา่บคุลากรในมหาวิทยาลยั ได้แก่เพื่อน 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่าง
สมเหตสุมผล 

 

33 การเรียนมหาวิทยาลยัของฉนัราบร่ืน  (ไมใ่ช่การถามเก่ียวกบัพฤติกรรม) คดัออก  
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ข้อ ข้อวดัเดิม 
ข้อวดัที่ปรับตามค าแนะน า 

ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
หมายเหตุ 

35 ฉนัสามารถก ากบัพฤติกรรมการเรียนให้
เป็นไปตามตารางการเรียนการสอนท่ี
ก าหนดไว้ได้ 

ฉนัก ากบัพฤติกรรมการเรียนให้เป็นไปตาม
ตารางการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว้ได้ 

 

37 ฉนัท าตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั  (ไมเ่ป็นไปตามนยิาม) คดัออก  
39 ฉนัมกัถามค าถามเวลาอยูใ่นชัน้เรียน เมื่อฉนัมีข้อสงสยัและต้องการค าตอบเก่ียวกบั

การเรียน ฉนัจะถามอาจารย์ในชัน้เรียน 
 

 

1.3.2 น าเคร่ืองมือที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีก
ครัง้ จากนัน้ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและรูปแบบ  

1.3.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out)  
   ทดลองใช้เคร่ืองมือกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ โดยวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างข้อวดัแตล่ะข้อกบัคะแนนรวมของข้ออ่ืน 
ๆ ในมาตรวดั (Corrected Item-total correlation ; CITC) โดยก าหนดเกณฑ์การตดัข้อวดั คือ ข้อ
วดัท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างข้อวดัแตล่ะข้อกบัคะแนนรวมของข้ออ่ืน ๆ ในมาตรวดั ต ่า
กว่า .30 (Ferketich, 1991 as cited in Polit & Beck, 2008) และวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มสงูและกลุม่ต ่า ซึง่ก าหนดให้กลุม่นกัศกึษาท่ีมีคะแนนต ่ากว่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25 เป็นกลุ่มต ่าและให้กลุ่มนักศึกษาท่ีมีคะแนนสูงกว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 75 เป็น
กลุ่มสูง จากนัน้ท าการทดสอบค่า t โดยท่ีกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม มีความเป็นอิสระจากกัน 
(Independent sample t-test) และก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิตไิว้ท่ี .05  

1.3.4 ผลการวิเคราะห์ 
   พบว่า ข้อวดัในมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรีผ่านเกณฑ์การคดัเลือกโดยการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างข้อวดั
แต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้ออ่ืน ๆ ในมาตรวัด (CITC) และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อทุกข้อวัด 
และมีคา่ความเท่ียงทัง้ฉบบัเทา่กบั .920 ดงัตาราง 11 
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ตาราง 10 เกณฑ์ในการประเมินความเท่ียงคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค  
 (George & Mallery, 2003) 

Cronbach’s alpha (ᾳ) ระดับความเที่ยง 

>.90 ดีมาก 
>.80 ดี 
>.70 พอใช้ 
>.60 พอรับได้ 
>.50 ต ่า 
<.50 ไมส่ามารถรับได้ 

 

ตาราง 11 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อวดัแตล่ะข้อกบัคะแนนรวมของข้ออ่ืน ๆ  
ในมาตรวดั (Corrected Item-total correlation ; CITC) 

ข้อวดั ค่า CITC 
1) ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์มีความจริงใจกบัผู้ เรียน .548 
2) ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์ผู้สอนสนบัสนนุในด้านการเรียนรู้ .511 
3) ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์ให้ความช่วยเหลอืด้านการเรียน .492 
4) ฉนัได้รับความเอาใจใสจ่ากอาจารย์ในมหาวิทยาลยั  .586 
5) ฉนัรู้สกึวา่เพื่อนในชัน้เรียนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฉนั .513 
6) ฉนัรู้สกึวา่เพื่อนร่วมชัน้เรียนปฏิบตัิตอ่ฉนัอยา่งสมเหตสุมผล .490 
7) ฉนัรู้สกึมีความสขุที่ได้พดูคยุกบัอาจารย์ .567 
8) ฉนัแสดงความคดิเห็นเวลาอยูใ่นชัน้เรียน .488 
9) ฉนัมกัถามค าถามเวลาอยูใ่นชัน้เรียน .463 
10) ฉนัเสนอความเห็นในชัน้เรียนเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนดยีิ่งขึน้ .469 
11) ฉนัมกัตัง้ค าถามระหวา่งเรียน .496 
12) ฉนับอกให้อาจารย์ทราบวา่สนใจเร่ืองอะไรบ้างเวลาอยูใ่นชัน้เรียน .385 
13) ฉนันกึถึงตวัอยา่งที่ช่วยให้เข้าใจในเร่ืองที่เรียนเวลาอา่นหนงัสือ มีการเช่ือมโยงสิง่ที่อา่นกบั

ความรู้เดิมเพื่อช่วยให้เข้าใจยิง่ขึน้ 
.447 

14) ฉนัสรุปแนวคิดหรือประเด็นส าคญัเก่ียวกบัสิง่ที่เรียน .435 
15) เวลาอา่นหนงัสอื ฉนัเช่ือมโยงสิง่ที่อา่นกบัความรู้เดิมเพื่อช่วยให้เข้าใจยิ่งขึน้ .418 
16) เวลาอา่นหนงัสอื ฉนัตัง้ค าถามเพื่อทบทวนความเข้าใจในสิง่ที่อา่น .375 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
ข้อวดั ค่า CITC 

17) ฉนัหาความรู้เพิม่เติมจากแหลง่การเรียนรู้อื่น ๆ  นอกเหนือจากชัน้เรียน .540 
18) ฉนัจะปรับเปลีย่นวธีิการเรียนรู้ เมื่อพบวา่งานหรือการบ้านยากแก่การเข้าใจ .439 
19) ฉนัทบทวนประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการเรียน .572 
20) ฉนัรู้สกึสนกุกบัการเรียนรู้สิง่ใหม่ ๆ ในชัน้เรียน .509 
21) ฉนัรู้สกึดเีวลาอยูใ่นชัน้เรียน .521 
22) ฉนัสนกุกบัการเรียน .640 
23) ฉนัสนใจใคร่รู้เวลาอยูใ่นชัน้เรียน .575 
24) ฉนัรู้สกึวา่บรรยากาศในชัน้เรียนสนกุสนาน .580 
25) ฉนัพยายามจดจ าในสิง่ทีเ่รียนรู้ .432 
26) ฉนัพยายามท าความเข้าใจในเร่ืองที่เรียนรู้ .489 
27) ฉนัพยายามท าความเข้าใจในบทเรียนจนจบได้ .460 
28) ฉนัพยายามท าความเข้าใจในสิง่ที่อาจารย์สอน .396 
29) ฉนัใช้เวลาในแตล่ะวนัท ากิจกรรมเก่ียวกบัการเรียนมากกวา่ท าอยา่งอื่น .469 
30) ฉนัท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนจะท าอยา่งอื่นท่ีไมเ่ก่ียวกบัการเรียน .351 
31) ฉนัก ากบัพฤติกรรมการเรียนให้เป็นไปตามตารางการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว้ได้ .423 
32) ฉนัจดัการกบัสิง่ที่รบกวนรอบข้างที่ขดัขวางการเรียนได้ .516 
33) ฉนัมคีวามสขุเวลาอยูท่ีม่หาวิทยาลยั .464 
34) ฉนัชอบเวลาอยูใ่นมหาวิทยาลยั .366 
35) ฉนัตรวจสอบความถกูต้องหลงัจากท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จ .377 
36) ฉนัพิจารณาความเข้าใจของตนเองอกีครัง้หลงัจากท าการบ้านเสร็จ .429 

Conbach’s Alpha รวมทัง้ฉบับ = .920   
หมายเหต:ุ CITC = คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อกระทงกบัคะแนนรวมทัง้ฉบบั (Corrected Item Total Correlation)  

 
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการเดินทางไปเก็บด้วยตนเองและการส่งไปรษณีย์ 
ซึง่มีขัน้ตอนในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้ 

1. ผู้วิจยัท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ไปยงัคณบดีมหาวิทยาลยัท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมลู 
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2. ผู้ วิจัยเดินทางไปยงัมหาวิทยาลัยตามวันเวลาท่ีนัดหมายเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาและเก็บคืนภายในวันเดียวกัน และอีกวิธีหนึ่งคือผู้ วิจัยส่ง

แบบสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น อาจารย์ผู้ ประสานงาน ช่วยด าเนิ นการแจก

แบบสอบถามให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 4 สถาบนัละ 160 ชดุ และของความร่วมมือมอบหมาย

ให้ทางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบช่วยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาระดบัชัน้ละ 40 คน 

และสง่แบบสอบถามคืนกลบัทางไปรษณีย์ 

3. ผู้วิจยัก ากบัและติดตามแบบสอบถามคืนพร้อมตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลู โดย

ผู้ วิจัยใช้วิธีการติดต่อกับอาจารย์ผู้ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายจากรองคณบดี ทางโทรศพัท์

อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ได้ข้อมลูครบถ้วนน าไปวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการวิจยัครัง้นี ้มีรายละเอียดดงันี ้
  1) วิเคราะห์สถิตพืิน้ฐานเก่ียวกบัลกัษณะชองกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย 
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพัน ธ์แบบเพีย ร์สัน  (Pearson’s product moment coefficient) เพ่ื อตรวจสอบความ
เหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบจากการ
ทดสอบค่าสถิติ Barlett’s test of sphericity ถ้ามีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าเมทริกซ์
สหสมัพนัธ์ท่ีได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนั และค่าดชันี Kaiser-Meyer-
Olkin measures of sampling adequacy (KMO) ต้ องมีค่ า เข้ าใก ล้  1 ข้ อมูลจึ งจะ มีความ
เหมาะสมในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)  
  3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (EFA) แบบสกัดองค์ประกอบหลัก 
(Principle component extraction) และหมุนแกนแบบตัง้ฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริ
แมกซ์ (Verimax rotation) เพ่ือให้ได้กลุม่ตวัแปรแยกออกตามองค์ประกอบหลกั โดยก าหนดเกณฑ์
การพิจารณาองค์ประกอบท่ีได้คือค่าไอเกน ต้องมีค่าเกิน1 และตัวแปรแต่ละตัวในแต่ละ
องค์ประกอบต้องมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor loading) ตัง้แต ่.30 ขึน้ไป (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 
2542)   
  4) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second order confirmatory 
factor analysis) เพ่ือตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของโมเดลการพัฒนาตัวบ่งชี ้
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คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ซึ่งเป็นโมเดลสมมติฐาน
ทางทฤษฎีท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยใช้โปรแกรม 
LISREL ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมลู คา่สถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ได้แก่ คา่สถิตไิค-แสควร์ (Chi-Square Statistics) คา่ดชันีวดัความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index = GFI) ดัช นี วัด ระดับความกลมก ลืน ท่ีป รับแ ก้แ ล้ ว  (Adjusted 
Goodness of Fit Index = AGFI) และค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของเศษ (Root Mean 
Square Residual = RMR) เป็นต้น  
 

การศึกษาที่  2 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันใน
วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาประสิทธิผลของการใช้
โปรแกรม ฯ และการศึกษาอิทธิพลของโปรแกรม ฯ ที่มีต่อคุณลักษณะความยึด
ม่ันผูกพันในวิชาการโดยมีการวางเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัว
แปรส่งผ่าน  
 การศึกษาท่ี 2 เป็นการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม ฯ และศึกษา
อิทธิพลของโปรแกรม ฯ ท่ีมีต่อคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการโดยมีการวางเป้าหมาย
เพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน  มีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยัในการศกึษาท่ี 2 
ดงันี ้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร ประชากรท่ีเข้าร่วมในการศกึษาครัง้นี ้เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ใน
ก ากบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2560  
  กลุ่มตั วอย่าง  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ ปี ท่ี  1 ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ท่ีอาสาเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคณุลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 189 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 93 คน กลุ่ม
ควบคมุ จ านวน 96 คน  
  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยน าข้อมูลไปวิเคราะห์
สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Modeling) ดงันัน้การก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการ
ทดลองจึงเป็นไปตามสูตรการก าหนดตวัอย่างในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) 
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ตามความเหมาะสมกับสถิติวิเคราะห์โดยพิจารณาคูก่ับจ านวนพารามิเตอร์ท่ีต้องประมาณคา่ ซึ่ง
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามหลักการของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ตาม
แนวคิดของ Schumacker และ Lomax (1996) และHair และคณะ (1998 อ้างถึงใน นงลักษณ์ 
วิรัชชยั, 2542: 311) เสนอให้ใช้กฎแห่งความชดัเจน (Rule of thumb) ซึ่งก าหนดกลุ่มตวัอย่างต่อ
จ านวนตวัแปรสงัเกตในโมเดลท่ีเพียงพอตอ่การวิเคราะห์ข้อมูลควรมีสดัส่วน 10-20 คนตอ่ตวัแปร
ในการวิจยัหนึ่งตวัแปร โดยตวัแปรสงัเกตได้ในโมเดลกรอบแนวคิดการวิจยัมีทัง้หมดประมาณ 8 
ตัวแปร ดังนัน้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมจึงมีขนาด 8X10-20 คน เท่ากับ 80-160 คน เม่ือ
พิจารณาจากสูตรการก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ วิจัยจึงท าการทดลองใช้โปรแกรม  ฯกับนักศึกษา
จ านวน 189 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 93 คน และกลุ่มควบคมุ 96 คน ซึ่งครอบคลุมตาม
จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีค านวณไว้ในตอนต้น  
 

ตัวแปรในการวิจัย  
  ตัวแปรจัดกระท า มี 1 ตวัแปร คือ โปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี แบง่ออกเป็น 2 ระดบั (Levels) คือ  
   1) ได้รับโปรแกรมสง่เสริม ฯ (กลุม่ทดลอง) 
   2) ได้รับการจดัการเรียนการสอนตามแผนการสอนตามปกติ (กลุม่ควบคมุ) 
  ตัวแปรตาม คือ  
   1) การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
   2) ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 

ขัน้การด าเนินการวิจัย 
  การวิจยัในครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 
   1) การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคณุลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
   2) การทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเพ่ือสง่เสริมคณุลกัษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายละเอียดดงันี ้
  ขัน้ตอนที่ 1 การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีกระบวนการส าคญั แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
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   1) ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนา
คณุลกัษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
สง่ผลตอ่คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
   2) ผู้ วิจยัวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ทฤษฎีขัน้ตอน รวมถึงเอกสารงานวิจัยท่ีมีผลต่อ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือใช้ในการพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
   3) พฒันาโปรแกรมท่ีช่วยส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยผสานแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจยัท่ีสนบัสนนุประสิทธิภาพของ
โปรแกรม 
  ขั ้นตอนที่2 การทดลองใช้ และประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริม
คณุลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยรูปแบบโปรแกรม
เป็นแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ผู้ วิจยัประมวลเอกสารและงานวิจัยในขัน้ตอนท่ี 1 และศึกษาผลของ
การวิจยัระยะท่ี 1 การพฒันาตวับ่งชีข้องคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการและตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลการวดัคุณลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ เพ่ือก าหนดจุดเน้นในการ
พัฒนา เป้าหมาย และสร้างกรอบกิจกรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมใน
โปรแกรมส่งเสริมคุณลกัษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดย
เน้นกระบวนการจดัการเรียนรู้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี1 เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับองค์ความรู้
เก่ียวกบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ส่วนท่ี 2 เก่ียวข้องกบัการฝึก
ทกัษะ โดยจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ผ่านวิธีการ
ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การสอนร่วมกนั (Interteaching) เป็น
ต้น เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ีเพิ่มขึน้ โปรแกรมใช้เวลาในการ
ด าเนินการ 14 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที ภายหลังการเข้าโปรแกรม ฯ กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม
และมาตรวดัตา่ง ๆ  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เค ร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจัยในการศึกษาท่ี  2 นี  ้แบ่งเป็น 1) โปรแกรมส่งเสริม
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูก่อนและหลงัการจดัโปรแกรม ฯ มีรายละเอียด ดงันี ้ 
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1) โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
   การพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคุณลกัษณะความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีขัน้ตอนกระบวนการส าคญั ดงันี ้ 
   ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาแนวคดิทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
    1) ผู้วิจยัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวทางการพฒันา
คณุลกัษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
สง่ผลตอ่คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
    2) ผู้ วิจัยศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวกับโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีส่งผลต่อ
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
    3) พฒันาโปรแกรมท่ีช่วยส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยผสานแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจยัท่ีสนบัสนนุประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม 
   ขัน้ตอนท่ี 2 สร้างกรอบกิจกรรมในโปรแกรม 
    จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องในขัน้ท่ี 1 ผู้วิจยัได้สร้างกรอบกิจกรรมเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรม ฯ ให้ครอบคลมุตามแนวคดิ ทฤษฎี และ
ค านงึถึงตวับง่ชีท่ี้วิเคราะห์ในการศกึษาท่ี 1 แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้ 
    สว่นท่ี 1 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ความรู้ของความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
    ส่วนท่ี 2 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมั่นผูกพัน
ในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามแนวคิดการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยา ทัง้ 3 ด้านได้แก่ ความต้องการมีอิสระ ความต้องการมีความสามารถ และความต้องการ
ด้านความสัมพันธ์ ร่วมกับวิธีท่ีใช้จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดยจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ท่ีมีกระบวนการในการเรียนรู้ได้แก่ การเรียนรู้แบบใช้กิจกรรม
และการลงมือปฏิบตัิ (Activity based learning) และการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem 
based learning) เป็นต้น ร่วมกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Gagne 
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ท่ีมา: Biswas Das และ Ganguly (2018) 

  

การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน 

 (Activity Based Learning)  

การแก้ปัญหา การลงมือปฏิบตั ิ

การท างานเป็นทีม การตัง้ค าถาม 

- การเร่ิมบทเรียนที่น่าสนใจ 
- การให้ค าแนะน า 
- ก าหนดกติกา / ค าสัง่ 
- การแบง่กลุม่ 
- มอบหมายงาน 

4. ขัน้สรุปและน าไปใช้ 

ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม 

1. ขัน้น า 

2. ขัน้กิจกรรม 

3. ขัน้อภิปราย - การซกัถาม  
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
- การน าเสนอแนวทางตา่ง ๆ  

- การด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับ 
- การแยกย้ายตามกลุม่ 
- การเสนอความคิดเห็น 
- การหาข้อสรุปค าตอบทีต้่องการ 
- การเสนอผลงาน 

- การประมวลเนือ้หา กิจกรรม 
ประสบการณ์ และความคดิเห็น 

- การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ทัง้หมด
ตามจดุมุง่หมาย 

- เกิดความคิดรวบยอด  (Biswas, Das, & Ganguly, 2018) 

ภาพประกอบ 11 การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน  



 137 
 

 

 ท่ีมา: Jonassen (1997) 

- ยกตวัอยา่งปัญหา 

- ยกตวัอยา่งสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 

- สมาชิกกลุม่แนะน าตวั 

- การยอมรับแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

- แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาผ่านการสนทนา

หรืออภิปรายกลุม่ 

- แบง่ปันประสบการณ์ความรู้เดิมเก่ียวกบัการแก้ไข

ปัญหาร่วมกนั 

- ก าหนดรูปแบบ และขอบเขตข้อมลูทีจ่ าเป็นตอ่การใช้

แก้ไขปัญหาร่วมกนั 

- ก าหนดแผนงานรายบคุคล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- น าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้จากตนเองและกลุม่ 

วางแผนการแก้ไขปัญหาส าหรับตนเอง 

- สมาชิกกลุม่ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองและ

สมาชิกกลุม่ร่วมกนั 

1. การเร่ิมต้นด้วยสภาพปัญหา 

2. ความคาดหวังจากสมาชกิกลุ่ม 

3. แสดงความเหน็เกี่ยวกับปัญหา 

4. ความรู้เดิมเกี่ยวกับปัญหา 

5. ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 

6. ก าหนดแผนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

7. กระบวนการแก้ปัญหา 

8. การประเมินผล 

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 (Problem Based Learning) 

 (Jonassen, 1997) 

ภาพประกอบ 12 การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
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   ขัน้ตอนท่ี 3 สร้างโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
   ขัน้ตอนท่ี 4 ตรวจสอบคณุภาพโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้ ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้
    1) พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบของกิจกรรมทัง้ 14 
กิจกรรม ได้แก่ ช่ือกิจกรรม วตัถุประสงค์ แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง วิธีด าเนินกิจกรรม ส่ืออุปกรณ์ และ
การประเมินผล  
    2) ผู้วิจยัน าโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีพฒันาขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมของ
เนือ้หาสาระและการใช้ภาษาและปรับปรุงโปรแกรมตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อน
ส่งไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของ
โปรแกรม โดยผู้ทรงคณุวุฒิประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ
และผู้ มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ พิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโปรแกรมโดยใช้ทฤษฎี ขัน้ตอนในแตล่ะกิจกรรมมีความตรงและสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือน าผลการพิจารณามาหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยก าหนดให้
คะแนน +1 คือประเด็นท่ีระบมีุความสอดคล้อง/เหมาะสม คะแนน 0 คือ ไม่แน่ใจว่าประเด็นท่ีระบุ
มีความสอดคล้อง/ เหมาะสมหรือไม่ และคะแนน -1 คือประเด็นท่ีระบไุม่สอดคล้อง / ไม่เหมาะสม 
รายช่ือผู้ทรงคณุวฒุิแสดงไว้ใน ภาคผนวก ก. โดยก าหนดคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่.50 ขึน้ไป  
    3) น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิมาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมกิจกรรม  
    4) น าโปรแกรมไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใช้ในการท า
กิจกรรมก่อนน าไปใช้จริง เพ่ือท าการประเมินความเหมาะสมของเนือ้หา ความน่าสนใจของ
กิจกรรม ความยุ่งยากของการใช้ภาษาและการส่ือความหมาย ระยะเวลา ความสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม รวมทัง้ความคดิเห็นตา่ง ๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง  
    5) ปรับปรุงคณุภาพของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ ในการทดลองใช้ผู้ วิจยัได้ข้อ
ปรับปรุงแก้ไข ตวัอยา่ง ดงันี ้
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ตาราง 12 ผลการทดลองใช้โปรแกรม (Try out) 
ประเด็นที่พบ แนวทางการแก้ไข 

1. เวลาในการจัดกิจกรรม บางกิจกรรมใช้เวลาเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ เนื่องจาก:  

- ต้องอธิบายหลายครัง้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการด าเนิน
กิจกรรมได้อยา่งชดัเจน  

- นกัศึกษาจ านวนมากท าให้ต้องใช้เวลาในการท ากิจกรรม
มากขึน้ 

- ปรับขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมให้มีความกระชบัมากขึน้  
- อธิบายกิจกรรมให้สัน้กระชับมากขึน้และใช้วิ ธีการ
น าเสนอการด าเนินการด้วย power point เพิ่มเติมการ
อธิบายด้วยการบรรยายเพียงอยา่งเดียว  

2. นักศึกษาบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
เทา่ที่ควร เช่น ท างานอื่นในชัน้เรียน เลน่เกม เลน่โทรศพัท์ 
เดินออกไปนอกห้อง  

- เลือกวิธีการหรือเทคนิคที่น่าสนใจมาใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม เช่น ให้ผู้ เรียนอภิปรายและแสดงบทบาทสมมติ
แทนการตอบค าถามในใบงาน  

3. นกัศกึษาท าใบงานไมเ่สร็จตามที่ก าหนด - ปรับให้นกัศึกษาใบงานโดยจบัคู่กบัเพื่อน แทนการท าใบ
งานคนเดียว  

4. นักศึกษามี ปัญหาในการท ากิจกรรม เช่นกิจกรรม
ตัง้เป้าหมาย หลังจากอธิบายเนือ้หาแล้ว ผู้ สอนต้อง
อธิบายวิธีการตัง้เปา้หมายเพิ่มเติมเป็นรายบคุคล  

- อธิบายวิธีการตัง้เป้าหมายให้ชัดเจนขึน้ และใช้เทคนิค
ช่วยในการเรียน เช่น การยกตัวอย่างและการสาธิต 
เพื่อให้นกัศกึษาเข้าใจชดัเจนยิ่งขึน้  

 
    ทัง้นี ้ภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรม แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้ส าหรับ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง แ ผ น กิ จ ก ร ร ม โ ป ร แ ก ร ม  แ ส ด ง อ ยู่ ใ น  ภ า ค ผ น ว ก  ข 
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ตาราง 13 กรอบกิจกรรมของโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 
กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

 กิจกรรมครัง้ที่ 1 
- ชื่อกิจกรรม: ปฐมนิเทศ 
- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 
1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

แนวคิดเก่ียวกบัความยดึมัน่
ผกูพนัในวิชาการ 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ผู้ เรียนสามารถแสดงความเห็น
เก่ียวกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
 

- Active learning: การบรรยาย 
โดยใช้วิธีการหยดุชัว่ขณะ 
(Pausing) และเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนอภิปรายกลุม่ (Group 
discussion)   

 กิจกรรมครัง้ที่ 2 
- ชือ่กิจกรรม: แนว
ทางการสง่เสริม
คณุลกัษณะความยดึ
มัน่ผกูพนัในวิชาการ 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 
1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

 
 

- แนวคิดเก่ียวกบัความยดึมัน่
ผกูพนัในวิชาการ ด้าน
พฤติกรรม ด้านอารมณ์ และ
ด้านปัญญา  

- แนวคิด: Self-System Model 
of Motivational Development 
(SSMMD) 

 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัแนวทางการสง่เสริม
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัใน
วิชาการ 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงความส าคญั
ของการเข้าร่วมโปรแกรมสง่เสริม
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัใน
วิชาการ 

   

1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบั
วิธีการสอนที่สง่เสริมคณุลกัษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ  

2. ผู้ เรียนสามารถบอกประโยชน์ของ
การน าแนวทางการสง่เสริม
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัใน
วิชาการมาประยกุต์ใช้ในการเรียน
การสอน 

 

- Active learning: เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนอภิปรายกลุม่ (Group 
discussion)   

- การใช้สื่อมลัติมีเดียและ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
(Technology multimedia -
based instruction) 
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ตาราง 13 (ตอ่)  
ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 
กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

1.ด้านพฤติกรรม 
1.1 การจดัการเก่ียวกบั
การเรียน  

1.2 การเสนอความเห็น
เก่ียวกบัการเรียนตาม
ความต้องการของตนเอง 

กิจกรรมครัง้ที่ 3: 
- ชื่อกิจกรรม: “รู้จกัการ
ตัง้เป้าหมาย” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 
1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที  

- แนวคิด: Self-System Model 
of Motivational Development 
(SSMMD) 

- กระบวนการ: การสนบัสนนุ
ความมีอิสระในชัน้เรียน 
(Autonomy Supportive)  
ด้านการเอาใจใสต่อ่สิ่งที่
สง่เสริมแรงจงูใจของผู้ เรียน 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความจ า
เก่ียวกบัการตัง้เป้าหมาย  

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนประยกุต์แนวทางการ
ตัง้เป้าหมายของกรณีศกึษากบั
เป้าหมายของตนเอง  

 

1. ผู้ เรียนสามารถบอกความหมาย 
ความส าคญั ของการตัง้เป้าหมายใน
การเรียนได้ 

2. ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงสิ่งที่ได้จาก
กรณีศกึษากบัเป้าหมายของตนเอง
ได้ 

 

- Active learning: การเรียนรู้จาก
กรณีศกึษา (Case study) เพ่ือให้
น าเอาความรู้ หรือสิ่งที่ได้
ประยกุต์ใช้กบัชีวิตจริงเพื่อชว่ย
พฒันาเป้าหมายของตนเองได้  

กิจกรรมครัง้ที่ 4: 
- ชื่อกิจกรรม: “ฝึกการ
ตัง้เป้าหมายในการ
เรียน” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 
1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

 

- แนวคิด: Self-System Model 
of Motivational Development 
(SSMMD) 

- กระบวนการ: การสนบัสนนุ
ความมีอิสระในชัน้เรียน 
(Autonomy Supportive)  
ด้านการเอาใจใสต่อ่สิ่งที่
สง่เสริมแรงจงูใจของผู้ เรียน 
และ การยอมรับการแสดงออก
ของผู้ เรียนที่เป็นผลด้านลบ 

- การสนบัสนนุด้านความสามารถ  
- การเสนอผลสะท้อนกลบัเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียน (Offer 

1.เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัประโยชน์ของการตัง้เป้าหมาย
ที่มีตอ่การเรียน 

2.เพ่ือให้ผู้ เรียนประยกุต์ใช้กลยทุธ์การ
ตัง้เป้าหมายในการเรียนได้ 

 

1. ผู้ เรียนสามารถอภิปรายเก่ียวกบั
ประโยชน์ของการตัง้เป้าหมายที่มีตอ่
การเรียนได้  

2. ผู้ เรียนสามารถน าหลกัการ
ตัง้เป้าหมายมาประยกุต์ใช้กบัการ
ตัง้เป้าหมายในการเรียนของตนเอง
ได้ 

 

- Active learning: การอภิปราย
กลุม่ยอ่ย (Group discussion)  
และการเขียนในชัน้เรียน (Writing 
in the class) เป็นวิธีที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน การเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนเขียนเพ่ือส ารวจ
สิ่งที่มีคณุคา่และแสดงความรู้สกึ
ที่มีตอ่การเรียน ชว่ยสนบัสนนุ
การเรียนแบบเชิงรุกได้  
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ความยึดม่ันผูกใน
วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

constructive feedback)  

ตาราง 13 (ตอ่)  
ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 
กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

2.ด้านปัญญา 
2.1 ความมุ่งมัน่ทุม่เทใน
การเรียน 

2.2 การพฒันาตนเองด้าน
การเรียน 

2.3 การควบคมุตนเอง
ด้านการเรียน 

กิจกรรมครัง้ที่ 
5, 6, 7: 

- ชื่อกิจกรรม: “ฝึกใช้กล
ยทุธ์การสอนร่วมกนั” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 
3 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

Self-System Model of 
Motivational Development 
(SSMMD) 
- กระบวนการ: การสนบัสนนุ
ความมีอิสระในชัน้เรียน 
(Autonomy Supportive)  
ด้านการเอาใจใสต่อ่สิ่งที่สง่เสริม
แรงจงูใจของผู้ เรียน และ  
การยอมรับการแสดงออกของ
ผู้ เรียนที่เป็นผลด้านลบ 
การสนบัสนนุด้านโครงสร้างการ
สอน (Structure supportive) 

- เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์
พฒันาการเรียนไปใช้พฒันาการเรียน
ของตนเองได้ 

- ผู้ เรียนสามารถฝึกปฏิบตัิการใช้กล
ยทุธ์ในการพฒันาการเรียนกบัการ
เรียนของตนเองได้ 

วิธีการสอนร่วมกนั 
(Interteaching) มีความสมัพนัธ์
กบัวิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning) แบบเพ่ือนชว่ย
สอน (Peer teaching) ที่สามารถ
สอดแทรกอยูใ่นชัน้เรียนบรรยาย
ปกติให้น่าสนใจยิ่งขึน้ และ ชว่ยให้
ผู้ เรียนพฒันาทัง้ด้านทกัษะ
ทางด้านปัญญาและเปลี่ยนเจตคติ
เก่ียวกบัการเรียนได้ 

กิจกรรมครัง้ที่ 8: 
- ชื่อกิจกรรม: “กลยทุธ์
การแก้ปัญหาในการ
เรียน  

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 
1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

แนวคิด:  

Self-System Model of 
Motivational Development 
(SSMMD) 
กระบวนการ:  
การสนบัสนนุด้านโครงสร้างการ

เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์
พฒันาการเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหา
การเรียนได้ 

ผู้ เรียนสามารถฝึกปฏิบตัิการใช้กล
ยทุธ์ในการพฒันาการเรียนกบัการฝึก
แก้ปัญหาในการเรียนได้ 

- Active learning : การแก้ปัญหา 
Problem solving เป็นวิธีที่ให้
ผู้ เรียนเกิดการเชื่อมโยงกบั
ประสบการณ์ของตวัผู้ เรียนเอง 
โดยมีการค้นคว้าเพิ่มเติม และเพ่ิม
โอกาสให้ผู้ เรียนได้ท างานกลุม่เพ่ือ
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ความยึดม่ันผูกใน
วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

สอน (Structure supportive): 
การเสนอผลสะท้อนกลบัเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียน (Offer 
constructive feedback)  

หาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกนั 
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ตาราง 13 (ตอ่)  
ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 
กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

 กิจกรรมครัง้ที่ 9, 10 
- ชื่อกิจกรรม: “กลยทุธ์
กลยทุธ์เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
เรียน” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 
2 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

- แนวคิด :Self-System Model 
of Motivational Development 
(SSMMD) 

- การสนบัสนนุด้านโครงสร้าง
การสอน (Structure 
supportive) 

- การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 
(Involvement) 

เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์
พฒันาการเรียนไปใช้ในการพฒันาการ
เรียนได้ 

ผู้ เรียนสามารถฝึกปฏิบตัิการใช้กล
ยทุธ์การจดบนัทกึเพ่ือพฒันาการเรียน
ของตนเองได้ 

- Active learning : ได้แก่ เทคนิค
การตอบสนองตอ่การบรรยายใน
ชัน้ เรียน (Feedback lecture) 
การให้ค าแนะน าระหวา่งบรรยาย
ในชัน้เรียน (Guides lecture) 
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative method) 

3.ด้านอารมณ์       
3.1ความรู้สกึที่มีตอ่
สถาบนั  

3.2ความรู้สกึที่มีตอ่การ
เรียน   

3.3ความรู้สกึที่มีตอ่
ผู้ เก่ียวข้อง 

กิจกรรมครัง้ที่ 11: 
- ชื่อกิจกรรม: “เรียนรู้
จากข่าว” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 
1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

แนวคิด Self-System Model of 
Motivational Development 
(SSMMD) 
การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 
(Involvement) 

เพ่ือให้ผู้ เรียนน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม ่ 

ผู้ เรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติ
ตามสถานการณ์ได้ 

- Active learning :วิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative 
method) การแสดงบทบาท
สมมติ (Role playing) เป็นวิธี
ชว่ยให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ โดย
สร้างโอกาสให้เหมือนจริง เชน่ 
สถานการณ์ตงึเครียด ไมคุ่้นเคย 
ซบัซ้อน ฯลฯ โดยให้ผู้ เรียนพฒันา
และฝึกฝนทกัษะที่จ าเป็นในการ
แก้ปัญหา วธีิการนีจ้งึเป็นการ
สง่เสริมการท างานกลุม่ สง่ผลให้
ผู้ เรียนมีระดบัของแรงจงูใจในการ
เรียนที่สงูและมีความกระตือรือร้น



 

145 
 

 

ความยึดม่ันผูกใน
วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

ในการเรียน  
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ตาราง 13 (ตอ่)  
ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 
กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

 กิจกรรมครัง้ที่ 12: 
- ชื่อกิจกรรม: “ตามหา
คนที่ใช”่ 
- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 
1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

แนวคิด Self-System Model of 
Motivational Development 
(SSMMD) 
การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 
(Involvement) 

เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบัวิธีการ
กิจกรรมการร่วมมือ (Collaborative 
activity) ไปใช้กบัตนเองได้  
 

ผู้ เรียนสามารถประยกุต์ใช้วิธีการ
กิจกรรมการร่วมมือในการเรียนของ
ตนเองได้ 

- Active learning: กิจกรรมการ
ร่วมมือ (Collaborative activity) 
เป็นวิธีการทีส่ามารถใช้สอนมโน
ทศัน์ หรือ ทบทวนข้อมลู และ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และพฒันาทกัษะทางสงัคมผ่าน
การท างานกลุม่ร่วมกนั ชว่ยให้
ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนมาก
ขึน้กวา่การเรียนในชัน้เรียนปกติ 

กิจกรรมครัง้ที่ 13 
- ชื่อกิจกรรม: “ชว่ยกนั
สร้างหอคอย” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม:  
1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที  

แนวคิด Self-System Model of 
Motivational Development 
(SSMMD) 
การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 
(Involvement) 

เพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกการท างานร่วมกนั ผู้ เรียนสามารถวางแผนการท างาน
และลงมือปฏิบตัิจนส าเร็จได้  

- Active learning: กิจกรรมการ
ร่วมมือ (Collaborative activity) 
เป็นวิธีการทีส่ามารถใช้สอนมโน
ทศัน์ หรือ ทบทวนข้อมลู และ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และพฒันาทกัษะทางสงัคมผ่าน
การท างานกลุม่ร่วมกนั ชว่ยให้
ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนมาก
ขึน้กวา่การเรียนในชัน้เรียนปกติ 
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ตาราง 13 (ตอ่)  
ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 
กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

 กิจกรรมครัง้ที่ 14: 
- ชื่อกิจกรรม: “poster 
session” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 
1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

แนวคิด Self-System Model of 
Motivational Development 
(SSMMD) 
การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 
(Involvement) 

เพ่ือให้ผู้ เรียนประยกุต์ใช้วิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือกบัการเรียนของตนเองได้ 
 
 

ผู้ เรียนสามารถออกแบบสร้าง
โปสเตอร์เพ่ือน าเสนอผลงานได้ 

- Active learning: วิธีการน าเสนอ
ผลงานแบบทางเลือก (Poster 
session)  
สมาชิกทกุคนในกลุม่แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 
เก่ียวกบัหวัข้อยอ่ยตา่ง ๆ ที่
น าเสนอผ่านโปสเตอร์และให้
ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่แสดงโปสเตอร์
ผลงาน 
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    โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษา 
เป็นชดุกิจกรรมท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา 
โดยมีการจดัเนือ้หาและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา
ตามองค์ประกอบของความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ ความยึดมัน่ผกูพนั
ด้านปัญญา ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม กิจกรรมท่ีจดั
ขึน้รวม 14 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที ใช้เวลาประมาณ 14 ชัว่โมง 
 
ตาราง 14 สรุปกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใช้ในโปรแกรม 
ครัง้ที่ 1 กิจกรรม ระยะเวลา 

1 กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ 60 นาท ี
2 กิจกรรมที่ 2 แนวทางการสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 60 นาท ี
3 กิจกรรมที่ 3 รู้จกัการตัง้เปา้หมาย 60 นาท ี
4 กิจกรรมที่ 4 ฝึกการตัง้เปา้หมายในการเรียน 60 นาท ี
5 กิจกรรมที่ 5 ฝึกใช้กลยทุธ์การสอนร่วมกนั 60 นาท ี
6 กิจกรรมที่ 6 ฝึกใช้กลยทุธ์การสอนร่วมกนั 60 นาท ี
7 กิจกรรมที่ 7 ฝึกใช้กลยทุธ์การสอนร่วมกนั 60 นาท ี
8 กิจกรรมที่ 8 กลยทุธ์การแก้ปัญหาในการเรียน 60 นาท ี
9 กิจกรรมที่ 9 กลยทุธ์เพิ่มประสทิธิภาพในการเรียน 60 นาท ี
10 กิจกรรมที่ 10 กลยทุธ์เพิ่มประสทิธิภาพในการเรียน 60 นาท ี
11 กิจกรรมที่ 11เรียนรู้จากขา่ว 60 นาท ี
12 กิจกรรมที่ 12 ตามหาคนที่ใช ่ 60 นาท ี
13 กิจกรรมที่ 13 ชว่ยกนัสร้างหอคอย 60 นาท ี
14 กิจกรรมที่ 14 poster session 60 นาท ี

รวมกิจกรรมทัง้สิน้ จ านวน 14 ครัง้ 14 ชัว่โมง 

 
2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการจัดโปรแกรม

ส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ผู้ วิจัยได้ท าการพัฒนา ปรับปรุง และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือใน
การศกึษาท่ี 1 แล้ว โดยมาตรวดัท่ีน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาท่ี 2 มีรายละเอียด
โดยสงัเขป ดงันี ้
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   1) มาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี โดยผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ตามแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ตามขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบ
คณุภาพของเคร่ืองมือ ประกอบด้วยตวับง่ชี ้8 ตวับง่ชี ้ ได้แก่ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรียน 
การพัฒนาตนเองด้านการเรียน การควบคุมตนเองด้านการเรียน ความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบัน 
ความรู้สึกท่ีมีตอ่การเรียน ความรู้สึกท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง การจดัการเก่ียวกับการเรียน และการเสนอ
ความเห็นตามความต้องการของตนเอง จ านวน 36 ข้อ ตวัอย่างข้อกระทง ฉันพยายามท าความ
เข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนรู้ ลกัษณะมาตรวดัเป็นมาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ตรงมากท่ีสุด (5) 
ไปจนถึงตรงน้อยท่ีสดุ (1) คา่ Conbach’s Alpha รวมทัง้ฉบบัเทา่กบั .920 
   2) มาตรวัดเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล ผู้ วิจัยพัฒนามาตรวัด จาก
แนวคิด  Personal Best Goal Scale ของ  Martin (2006) น ามาเรียบ เรียบและป รับภาษา 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี ้ได้แก่ ด้านการแข่งขันกับตนเอง ด้านการบรรลุผลเต็มศกัยภาพ ด้านการ
พฒันาตนเอง และ ด้านการค านึงถึงผลลัพธ์หรือเป้าหมายของตนเอง จ านวน 4 ข้อ ตวัอย่างข้อ
กระทง ฉันมักจะพยายามท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมายจากชัน้เรียนให้ ดีท่ีสุดเท่าท่ีฉัน
สามารถท าได้ ลกัษณะมาตรวดัเป็นมาตรวดัประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แตต่รงมากท่ีสดุ (5) ไปจนถึง
ตรงน้อยท่ีสดุ (1) คา่ Conbach’s Alpha รวมทัง้ฉบบัเทา่กบั .793 

1) วิธีการทดลองใช้โปรแกรมและการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
    การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม ฯ มีการด าเนินการ ดงันี ้
    1.1) การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบโปรแกรม 
     การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบโปรแกรม ประกอบไปด้วย การเตรียม
ผู้ชว่ยวิจยั การเตรียมกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั ดงันี ้
     1) การเตรียมผู้ชว่ยวิจยั 
      ผู้วิจยัคดัเลือกผู้ชว่ยวิจยั ตามเกณฑ์ดงันี ้นิสิตหรือนกัศกึษาปริญญา
โท สาขาจิตวิทยา มีประสบการณ์การสอนหรือจดักิจกรรมในชัน้เรียน อย่างน้อย 1 ภาคการศกึษา 
จ านวน 2 คน เร่ิมจากผู้ วิจยัจดัการประชุมเพ่ือชีแ้จงวตัถุประสงค์การวิจยั โดยผู้ช่วยวิจยัมีหน้าท่ี
ส าคัญในการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยทักษะท่ีผู้ ช่วยวิจัยต้องมีได้แก่ เป็นผู้ ให้ความรู้ เป็นผู้น าการ
อภิปราย เป็นผู้ซกัถามผู้ เรียน และคอยตอบข้อสงสยัในการตอบมาตรวดัหรือข้อสงสยัในขณะท า
กิจกรรม นอกจากนี ้ผู้ช่วยวิจยัต้องสนบัสนนุให้นกัศกึษาอภิปรายกิจกรรม สนบัสนนุให้มีส่วนร่วม 
เสริมสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง กระตุ้นให้นกัศกึษาเกิดความเข้าใจ  
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     2) การเตรียมกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั  
      กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2560  มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย จ านวน 189 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 93 คน และกลุม่ควบคมุ 96 คน  
    การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเข้าด าเนินการจดัโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึด
มัน่ผูกพันในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีด้วยตนเอง (วิทยากรหลัก) พร้อมผู้ ช่วยวิจัย 
โดยด าเนินการดงันี ้
     1) ผู้ วิจัยย่ืนเร่ืองต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
(Ethical Review Committee) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล 
รวมทัง้ท าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเสนอของอนุมตัิในการ
เข้าท าวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมลู 
     2) ติดต่อมหาวิทยาลัยท่ีได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากจ านวน
มหาวิทยาลัยทัง้หมด และขอความร่วมมือจากผู้ บริหารคณะ เพ่ือเข้าจัดโปรแกรมส่งเสริม
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้ระยะเวลาในการ
จดัโปรแกรม 1 ภาคเรียน พร้อมชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวิจยัและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั 
     3) ผู้ วิจัยเข้าพบและแนะน าตวักับกลุ่มตวัอย่างนักศึกษาในแต่ละห้อง 
ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
     4) ผู้วิจยัชีแ้จงวตัถุประสงค์การวิจยั และขอความร่วมมือในการเข้าร่วม
การทดลอง อธิบายสาระส าคญัของโปรแกรม ระยะเวลาท่ีใช้ และอธิบายถึงสิทธิ รวมทัง้การพิทกัษ์
สิทธ์ิของผู้ เข้าร่วมวิจยั  

2) วิธีด าเนินการวิจัยเชิงทดลอง  
    การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเข้าด าเนินการจดัโปรแกรม ฯให้กบันกัศกึษาด้วยตนเอง 
(วิทยากรหลกั) พร้อมผู้ชว่ยวิจยั โดยด าเนินการดงันี ้
     1) ผู้ วิจัยย่ืนเร่ืองต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ 
(Ethical Review Committee) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล 
รวมทัง้ท าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเสนอของอนุมตัิในการ
เข้าท าวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมลู และงานวิจยันีไ้ด้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจยัให้ด าเนินการ
วิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ใบรับรองเลขท่ี SWU EC/E-115/2560 
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     2) ติดต่อมหาวิทยาลัยท่ีได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากจ านวน
มหาวิทยาลัยทัง้หมด และขอความร่วมมือจากผู้ บริหารคณะ เพ่ือเข้าจัดโปรแกรมส่งเสริม
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้ระยะเวลาในการ
จดัโปรแกรม 1 ภาคเรียน พร้อมชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวิจยัและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั 
     3) ผู้ วิจัยเข้าพบและแนะน าตวักับกลุ่มตวัอย่างนักศึกษาในแต่ละห้อง 
ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
     4) ผู้วิจยัชีแ้จงวตัถุประสงค์การวิจยั และขอความร่วมมือในการเข้าร่วม
การทดลอง อธิบายสาระส าคญัของโปรแกรม ระยะเวลาท่ีใช้ และอธิบายถึงสิทธิ รวมทัง้การพิทกัษ์
สิทธ์ิของผู้ เข้าร่วมวิจยั  
     5) เร่ิมการด าเนินการทดลองโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีครัง้ท่ี 1 และใช้ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เป็นเวลา 
14 สปัดาห์ในการเข้าด าเนินการทดลองโปรแกรม ฯ กบันกัศกึษา  
     6) ผู้วิจยัพร้อมผู้ช่วยวิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละครัง้ โดยการ
แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม และอธิบายถึงวิธีการตอบแบบสอบถามให้
เข้าใจโดยละเอียด เปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถามในเพิ่มเติมในสิ่งท่ีไม่เข้าใจ โดยผู้วิจยัอยู่กบักลุ่ม
ตวัอยา่งตลอดการตอบแบบสอบถาม 
     7) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
     8) ภายหลังจากการเก็บแบบสอบถาม และจบโปรแกรม ฯ ผู้ วิจยัแสดง
ความขอบคณุนกัศกึษาโดยมอบของท่ีระลกึ และตอบปัญหาข้อซกัถามเพิ่มเตมิ  

3) การด าเนินการทดลองใช้โปแกรม 
    งานวิจัยนีใ้ช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment research) 
เน่ืองจากเป็นแบบแผนการวิจัยท่ีเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในชัน้เรียนซึ่งเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ (Intact groups) หรือมีการจดัเข้าชัน้เรียนไว้อยู่แล้ว ซึ่งผู้วิจยัไม่
สามารถใช้การสุ่มตวัอย่างเข้ากลุ่มทดลองได้ (อรพินทร์ ชชูม, 2552) โดยใช้รูปแบบการทดลองท่ีมี
กลุ่มควบคมุและมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Non-Randomized Control-Group Pre-
test Posttest Design)  
 
ตาราง 15 รูปแบบการทดลองท่ีมีกลุม่ควบคมุและมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 



  

 

152 

E T1 X T2 

C T1 - T2 

 
4) การพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง 

    4.1) ชีแ้จงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในมาตรวดั โดยบอกวตัถปุระสงค์ในการวิจยั
รายละเอียดในการตอบมาตรวดั ประโยชน์จากการวิจยั รวมทัง้ชีแ้จงให้ทราบวา่แม้วา่กลุม่ตวัอยา่ง
ได้ลงนามยินดีเข้าร่วมโครงการวิจยั หากเปล่ียนใจประสงค์ขอยุติเข้าร่วมโครงการ ก็มีสิทธ์ิยุติการ
เข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ วิจัยทราบล่วงหน้า สามารถถอนตัวออกจากการเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งเมื่อใดก็ได้โดยไมมี่ผลกระทบใด ๆ ตอ่กลุม่ตวัอยา่ง 
    4.2) ให้กลุม่ตวัอยา่งลงนามในหนงัสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั 
 โดยสมคัรใจ 
    4.3) รักษาข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่งเป็นความลบั เก็บข้อมลูในท่ีปลอดภยั 
    4.4) ปกป้องผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของกลุ่มตวัอย่าง และหน่วยงาน โดย
ไมเ่ปิดเผยช่ือสกลุ สถานท่ีท่ีปฏิบตังิานตอ่ท่ีสาธารณะ และรายงานผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม 
    4.5) ท าลายข้อมลูภายหลงัเสร็จสิน้การวิจยั 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมลูภายหลงัการทดลองใช้โปรแกรม ฯ แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 
1) การเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น และ 3) การวิเคราะห์
ข้อมลูเพื่อตอบวตัถปุระสงค์การวิจยั รายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้ 

1) การเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 
    บรรณาธิกรณ์ (Editing) ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบ
จ านวนแบบสอบถามและความครบถ้วนสมบรูณ์ของค าตอบ ลงรหสัของแบบสอบถาม กรณีข้อมลู
ขาดหาย (Missing data) ปรากฏในฐานข้อมูล และแทนค่าขาดหายของข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย 
(Replacing with mean) จากนัน้สร้างแฟ้มข้อมลูส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น  
    วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปในส่วนของตัวแปรจัด
ประเภท ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี จ านวน ร้อยละ และการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลง
เบือ้งต้น (Assumption) ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม  (Multivariate Analysis of  
Variance : MANOVA) ได้แก่ การตรวจสอบความเป็นเอกลักษณ์ของเมทริกซ์ความแปรปรวน -
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ความแปรปรวนร่วม (Variance-covariance matrices) ของตวัแปรกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
โดยสถิติ Box’s M test การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร โดย Bartlett’s test of 
Sphericity)  

3) การวิเคราะห์เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัย 
    วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) 
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของคะแนนก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม รวมทัง้วิเคราะห์โมเดลผล
ของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาโดยมีการ
วางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน ด้วยโปรแกรม LISREL  วิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดล ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Maximum Likelihood 
(ML) ผู้ วิจยัพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิเคราะห์ท่ีทดสอบโดยพิจารณาค่า
ดชันีต่าง ๆ ได้แก่ คา่ดชันีวดัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) ดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI) และคา่ดชันีรากของค่าเฉล่ีย
ก าลังสองของเศษ (Root Mean Square Residual = RMR) ดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของ
สว่นเหลือมาตรฐาน (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA)  
 



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายของการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 การศึกษาดงันี ้การศึกษาท่ี 1 
ได้แก่ 1.1) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 1.2) เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และการศึกษาท่ี 2 มีความมุ่งหมาย คือ 2.1) เพ่ือพัฒนา
โปรแกรมส่งเสริมคุณลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 2.2) 
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และ 2.3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของโปรแกรม ฯท่ีมีต่อคณุลกัษณะความ
ยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายความเป็นเลิศส่วน
บุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน ผู้ วิจยัได้น าเสนอข้อมูลตามความมุ่งหมายและขัน้ตอนของการท าวิจัย 
ดงันี ้
 การศึกษาที่  1 การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
คุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าเสนอแบง่ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
  ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเพ่ืออธิบายคณุลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง
การศกึษาท่ี 1 
  ตอนที่  2 การตรวจสอบคา่สถิติพืน้ฐานของตวัแปร และวิเคราะห์ค่าความเท่ียงของ
มาตรวดัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชีแ้ละองค์ประกอบของคุณลักษณะความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 การศึกษาที่ 2 การศึกษาผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ัน
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาประสิทธิผลของการใช้
โปรแกรม ฯ และการตรวจสอบอิทธิพลของโปรแกรม ฯ ที่ มีต่อคุณลักษณะความยึดม่ัน
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศ
ส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน  
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าเสนอแบง่ออกเป็น 4 ตอน ได้แก่  
  ตอนที่  4 ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
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  ตอนที่  5 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเพ่ืออธิบายคณุลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง
ในการศกึษาท่ี 2 
  ตอนที่  6 ผลการวิเคราะห์ความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนการใช้โปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี 
  ตอนที่  7 ผลของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการท่ีมีต่อ
คะแนนความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
  ตอนท่ี 8 อิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีมี
ตอ่ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการโดยมีเปา้หมายความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น 
 ผู้ วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์หรืออักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยนี ้
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีตรงกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
สัญลักษณ์แทนค่าสถติิ 
 n     หมายถึง จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 M     หมายถึง คา่เฉล่ียเลขคณิต 
 SD     หมายถึง คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตวัแปร 
 SE     หมายถึง คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
 Max    หมายถึง คะแนนสงูสดุ 
 Min    หมายถึง คะแนนต ่าสดุ 
 C.V.    หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย 
 Sk     หมายถึง  คา่ความเบ้ (Skewness) 
 Ku     หมายถึง คา่ความโดง่ (Kurtosis) 
 t     หมายถึง คะแนนที 
 p     หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 b     หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของความเท่ียง 

 α     หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิของความเท่ียง 
 R2     หมายถึง คา่ความแปรปรวนสหสมัพนัธ์ 
 Chi-square  หมายถึง คา่ไค-สแควร์ 
 df     หมายถึง องศาอิสระ (Degree of freedom) 
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 Chi-square/df  หมายถึง คา่ไคสแควร์สมัพทัธ์ 
 GFI    หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of fit index) 
 AGFI    หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว 
         (Goodness of fit index) 
 SRMR    หมายถึง ดชันีรากมาตรฐานของคา่เฉล่ียก าลงัสองของ 
        สว่นเหลือ (Standardized Root Mean Squared 
        Residual) 
 RMSEA   หมายถึง ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของสว่นเหลือ 
        มาตรฐาน (Root Mean Squared Error of 
        Approximation) 
 CFI     หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
 
ช่ือย่อตัวแปร 
 pre_comp   หมายถึง การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านแขง่ขนักบัตนเองก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 po_comp   หมายถึง การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านแขง่ขนักบัตนเองหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
 pre_poten   หมายถึง  การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านการบรรลผุลเตม็ศกัยภาพก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 po_poten   หมายถึง  การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านการบรรลผุลเตม็ศกัยภาพหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
 pre_self   หมายถึง การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านการพฒันาตนเองก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 po_self   หมายถึง การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านการพฒันาตนเองหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
 pre_result   หมายถึง การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านค านึงถึงผลลัพธ์เป้าหมายของตนเองก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม 
 po_result   หมายถึง การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
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        ด้านค านึงถึงผลลัพธ์เป้าหมายของตนเองหลังเข้าร่วม
โปรแกรม 
 pre_cog   หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญาก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 po_cog   หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญาหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
 pre_emo   หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 po_emo   หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์หลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
 pre_beh   หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรมก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 po_beh   หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรมหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
 comp    หมายถึง การวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลด้าน
แขง่ขนั 
        กบัตนเอง 
 poten    หมายถึง  การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านการบรรลผุลเตม็ศกัยภาพ 
 self     หมายถึง การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านการพฒันาตนเอง 
 result    หมายถึง การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านค านงึถึงผลลพัธ์เปา้หมายของตนเอง 
 cog    หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา 
 emo    หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ 
 beh    หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม 
 
การศึกษาที่  1 การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
คุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตอนที่  1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี จ านวนร้อยละ ข้อมูล
พืน้ฐานของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉล่ีย สังกัดคณะของนักศึกษา  
 
ตาราง 16 ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี (n = 840) 

ประเภทข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
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ประเภทข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

เพศชาย 242 28.80 
เพศหญิง 598 71.20 

รวม 840 100.00 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
ประเภทข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ(ปี )   
18 32 6.20 
19 332 39.50 
20 212 25.20 
21 

 (M = 19.77, SD = 0.939) 
244 29.00 

 
รวม 840 100.00 

เกรดเฉลี่ย (GPA)    
3.51-4.00 104 12.38 
3.01-3.50 118 14.04 
2.51-3.00 210 25.00 
2.01-2.50 298 35.47 
1.51-2.00 100 11.90 
1.00-1.50 

 (M = 2.69, SD = 0.610) 
10 1.19 

 
รวม 840 100.00 

คณะ (สังกัด)   
นิเทศศาสตร์ 120 14.30 
บริหารธุรกิจ 4 5.00 
บญัชี 196 23.30 
มนษุยศาสตร์ 130 15.50 
วิทยาการการจดัการ 312 37.10 
วิทยาศาสตร์  76 9.04 
เศรษฐศาสตร์ 2 0.20 

รวม 840 100.00 

 
  จากตาราง 16 พบว่าเป็นนักศึกษาเพศชาย จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 
ของจ านวนตวัอย่างทัง้หมด เป็นเพศหญิงจ านวน 598 คน คิดเป็นร้อยละ 71.20 ส่วนใหญ่มีอาย ุ
19 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.50 ของจ านวนตวัอย่างทัง้หมด รองลงมาอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 29 
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ของจ านวนตวัอย่างทัง้หมด และอายุ 18 ปี มีจ านวนน้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ 6.20 ทัง้นี ้อายุเฉล่ีย
ของกลุม่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี เทา่กบั 19 ปี 9 เดือน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.939 
  พิจารณาจากข้อมูลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ของกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.69 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61 นอกจากนี ้นกัศกึษาส่วนใหญ่ อยู่สงักัดคณะวิทยาการการ
จดัการ คิดเป็นร้อยละ 37.10 ของจ านวนตวัอย่างทัง้หมด รองลงมาคือคณะบญัชี คิดเป็นร้อยละ 
23.30  

ตอนที่  2 การตรวจสอบค่าสถิติพืน้ฐาน วิเคราะห์ค่าความเที่ ยงของมาตรวัด
คุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ผู้วิจยัได้น ามาตรวดัคุณลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการจ านวนข้อวดั 36 ข้อ
วดั ซึง่ได้จากการทดสอบกบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง โดยทดสอบกบัตวัอย่าง
อายุระหว่าง 18-21 ปีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ปริญญาตรี จาก 6 สถาบนั จ านวนสถาบนัละ 

120 คน รวมทัง้สิน้ 840 คน มาวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐาน และหาคา่ความเท่ียง (α) ทัง้รายด้านและ
รายฉบบั แสดงดงัตาราง 17 ดงันี ้
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ตาราง 17 จ านวนข้อวดั คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อกระทงกบัคะแนนรวมทัง้ฉบบั และคา่ความเท่ียง 
(Reliability) ของมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
(n = 840) 

ตัวบ่งชีคุ้ณลกัษณะความยดึมั่น
ผูกพันในวชิาการ 

จ านวนข้อวัด 
ค่าเฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
ค่า CITC 

1. ความมุง่มัน่ทุม่เทในการเรียน 4 14.15 2.68 .82 
2. การพฒันาตนเองด้านการเรียน 7 24.22 4.11 .78 
3.การควบคมุตนเองด้านการเรียน 2 6.85 1.59 .77 
4.ความรู้สกึที่มีตอ่สถาบนั 2 6.67 1.36 .80 
5.ความรู้สกึที่มีตอ่การเรียน 5 16.27 2.72 .79 
6.ความรู้สกึที่มีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง 7 24.29 5.05 .90 
7.การเสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียน
ตามความต้องการของตนเอง 

5 11.99 4.06 .87 

8.การจดัการเก่ียวกบัการเรียน 4 11.71 2.73 .70 
Cronbach’s Alpha  = .922     

หมายเหต ุ CITC = คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อกระทงกบัคะแนนรวมทัง้ฉบบั (Corrected Item Total Correlation)  

 
  จากตาราง17 พบวา่มาตรวดัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี มีค่าความเท่ียงทัง้ฉบบัเท่ากับ .922 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 14.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.68 
ด้านการพฒันาตนเองด้านการเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 24.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 
4.11 ด้านการควบคุมตนเองด้านการเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ 1.59 ด้านความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ 1.36 ด้านความรู้สึกท่ีมีตอ่การเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เทา่กบั 2.72 ด้าน ความรู้สึกท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั24.29 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่
เท่ากับ 5.05 ด้านการเสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียนตามความต้องการของตนเอง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 11.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ4.06 และด้านการจัดการเก่ียวกับการเรียนมี

คา่เฉล่ียเท่ากับ 11.71ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่เท่ากับ 2.73 และมีค่าความเท่ียง (α) ทัง้ฉบบั 
เทา่กบั .922 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชีแ้ละองค์ประกอบของคุณลักษณะความยึดม่ัน
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.1 ความตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัด ด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  
   จากการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น พบว่า เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของข้อวดั 36 ข้อ
วดัไม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ นัน่คือ ข้อวดัมีความสมัพนัธ์กนัเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปได้ โดยการวิเคราะห์ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
เทา่กบั .908 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05 และเข้าใกล้ 1 สามารถสรุปได้วา่ข้อมลูมีความเหมาะสมท่ีจะใช้
วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้น และตวัแปรทัง้ 36 ตวัมีความสัมพันธ์กัน
เพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้  (Bartlett’s Test: Chi-Square = 
6769.498, df = 630, p = .000) เม่ือพิจารณารายตวัแปรพบว่า มีค่าพิสัยของค่าความพอเพียง
ของการเลือกตวัอย่าง (MSA) ของตวัแปรทัง้ 36 ตวั มีค่าเท่ากบั 0.058 – 0.72 ซึ่งมากกว่า .05 ทุก
ค่า แสดงว่าตวัแปรทุกตวัท่ีน ามาศึกษามีความสัมพันธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ (Kim & Mueller, 1978 as cited in  นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)  
   เม่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื อ้งต้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยจึงน าข้อมูลมาหา
คา่สถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจตอ่ไป โดยน าข้อวดัท่ีศกึษาทัง้หมด 36 ข้อวดัท่ีสร้าง 
มาสร้างองค์ประกอบตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี โดยวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component 
analysis:  PCA) หมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ 
(Varimax) ซึ่งผู้ วิจัยพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ตวับ่งชีท่ี้ส าคญันัน้ต้องมีค่าไอเกน (Eigen values) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 โดยในตวัแปรแต่ละตวัแปรต้องมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ .30 ขึน้ไป 
(Hair et al., 2010) และจดัตวับ่งชีท่ี้ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 2 ตวัขึน้ไป มารวมกันอยู่ในตวั
บ่งชีเ้ดียวกัน (ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2557: 64) พบว่าตวัแปรท่ีน ามาศึกษาทัง้หมด 36 ตวัแปร น ามา
สร้างตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีได้ 8 ตวับง่ชี ้
มีพิสัยของค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.015 - 9.881 และมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 62.91 ดงั
รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 18 
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

ตัวบ่งชี ้ จ านวนข้อ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
ค่าไอเกน 

ร้อยละของปริมาณ      
ความแปรปรวน 

1.ความรู้สกึที่มีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง 7 .688 - .827 9.881 12.780 
2.การเสนอความเห็นเก่ียวกับการ
เรียนตามความต้องการของตนเอง 

5 .693 - .834 3.378 9.886 

3.การพฒันาตนเองด้านการเรียน 7 .484 - .672 2.643 9.316 
4.ความรู้สกึที่มีตอ่การเรียน 5 .623 - .725 1.961 7.842 
5.ความมุง่มัน่ทุม่เทในการเรียน 4 .659 - .784 1.373 7.382 
6.การจดัการเก่ียวกบัการเรียน 4 .597 - .679 1.265 6.264 

7.ความรู้สกึที่มีตอ่สถาบนั 2 .805 - .807 1.133 4.741 
8.การควบคมุตนเองด้านการเรียน 2 .732 - .788 1.015 4.705 
ความแปรปรวนสะสมทัง้ 8 ตวับง่ชี ้เทา่กบั  62.91 

 
   จากตาราง 18 พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ท าให้ได้ตวั
บ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 8 ตวับ่งชี ้
อธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 62.91 โดยตวับ่งชีด้้านความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ เก่ียวข้องจ านวน 
7 ข้อ มีค่าไอเกนเท่ากบั 9.881 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 12.780 ด้านการเสนอความเห็น
เก่ียวกับการเรียนตามความต้องการของตนเองจ านวน 5 ข้อ มีค่าไอเกนเท่ากับ3.378 อธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.886 ด้านการพัฒนาตนเองด้านการเรียนจ านวน 7 ข้อ มีค่าไอเกน
เท่ากบั 2.643 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.316 ด้านความรู้สกึท่ีมีตอ่การเรียนจ านวน 5 ข้อ 
มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.961 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.842 ด้านความมุ่งมั่นทุ่มเทในการ
เรียนจ านวน 4 ข้อ มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.373 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ  7.382 ด้านการ
จดัการเก่ียวกับการเรียนจ านวน 4 ข้อ มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.265 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
6.264 ด้านความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบัน จ านวน 2 ข้อ มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.133 อธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 4.741 และด้านการควบคุมตนเองด้านการเรียน จ านวน 2 ข้อ มีค่าไอเกน
เทา่กบั 1.015 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.705  
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ตาราง 19 แสดงรายละเอียดคา่เมทริกซ์น า้หนกัองค์ประกอบของ 8 ตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี (Rotation component matrix) 

ข้อวดั ind_1 ind_2 ind_3 ind_4 

1) ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์มีความจริงใจกบัผู้ เรียน .827 -.003 .083 .095 

2) ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์ผู้สอนสนบัสนนุในการเรียนรู้ .822 .031 .072 .128 

3) ฉนัรู้สกึวา่อาจารย์ให้ความช่วยเหลอืด้านการเรียน .809 -.007 .057 .025 

4) ฉนัได้รับความเอาใจใสจ่ากอาจารย์ในมหาวิทยาลยั .759 .007 .053 .165 

5) ฉนัรู้สกึวา่เพื่อนในมหาวิทยาลยัรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฉนั .736 .168 .118 .053 

6) ฉนัรู้สกึวา่เพื่อนร่วมชัน้เรียนปฏิบตัิตอ่ฉนัอยา่งสมเหตสุมผล .711 .069 .171 .157 

7) ฉนัรู้สกึมีความสขุที่ได้พดูคยุกบัอาจารย์ .688 .135 .085 .120 

8) ฉนัแสดงความคิดเห็นเวลาอยูใ่นชัน้เรียน .021 .834 .124 .136 

9) ฉนัมกัถามค าถามเวลาอยูใ่นชัน้เรียน .025 .828 .177 .085 

10) ฉนัเสนอความเห็นในชัน้เรียนเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนดียิ่งขึน้ .075 .789 .024 .122 

11) ฉนัมกัตัง้ค าถามระหวา่งเรียน .118 .722 .295 .108 

12) ฉนับอกให้อาจารย์ทราบวา่สนใจเร่ืองอะไรบ้างเวลาอยูใ่นชัน้เรียน .098 .693 -.076 .073 

13) ฉนันกึถึงตวัอยา่งที่ช่วยให้เข้าใจในเร่ืองที่เรียนเวลาอา่นหนงัสอื มีการเช่ือมโยง
สิง่ที่อา่นกบัความรู้เดิมเพื่อช่วยให้เข้าใจยิ่งขึน้ 

.118 -.032 .672 .087 

14) ฉนัสรุปแนวคิดหรือประเด็นส าคญัเก่ียวกบัสิง่ที่เรียน .026 .086 .633 .002 

15) เวลาอา่นหนงัสอื ฉนัเช่ือมโยงสิง่ที่อา่นกบัความรู้เดิมเพื่อช่วยให้เข้าใจยิ่งขึน้ .087 .088 .621 .176 

16) เวลาอา่นหนงัสอื ฉนัตัง้ค าถามเพื่อทบทวนความเข้าใจในสิง่ที่อา่น .101 .095 .602 .125 

17) ฉนัหาความรู้เพิ่มเติมจากแหลง่การเรียนรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากชัน้เรียน .039 .279 .572 .089 

18) ฉนัจะปรับเปลีย่นวิธีการเรียนรู้ เมื่อพบวา่งานหรือการบ้านยากแก่การเข้าใจ .161 .072 .557 .172 

19) ฉนัทบทวนประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการเรียน .164 .193 .484 .043 

20) ฉนัรู้สกึสนกุกบัการเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ ในชัน้เรียน .131 .084 .252 .725 

21) ฉนัรู้สกึดีเวลาอยูใ่นชัน้เรียน .192 .139 .116 .667 

22) ฉนัสนกุกบัการเรียน .192 .139 .116 .655 

23) ฉนัสนใจใคร่รู้เวลาอยูใ่นชัน้เรียน .091 .132 .145 .652 

24) รู้สกึวา่บรรยากาศในชัน้เรียนสนกุสนาน .169 .141 .034 .623 

หมายเหต ุ ind_1 = ตวับง่ชีท้ี่ 1: ความรู้สกึที่มีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง 
 ind_2 = ตวับง่ชีท้ี่ 2: การเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง 
 ind_3 = ตวับง่ชีท้ี่ 3: การพฒันาตนเองด้านการเรียน 
  ind_4 = ตวับง่ชีท้ี่ 4: ความรู้สกึที่มีตอ่การเรียน 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
ตัวชีว้ัด ind_5 ind_6 ind_7 ind_8 

25) ฉนัพยายามจดจ าในสิง่ที่เรียนรู้ .784 -.138 .088 .079 

26) ฉนัพยายามท าความเข้าใจในเร่ืองที่เรียนรู้ .736 .075 .088 .093 

27) ฉนัพยายามท าความเข้าใจในบทเรียนจนจบได้ .675 .207 .006 .083 

28) ฉนัพยายามท าความเข้าใจในสิง่ที่อาจารย์สอน .659 .099 -.073 .131 

29) ฉนัใช้เวลาในแตล่ะวนัท ากิจกรรมเก่ียวกบัการเรียนมากกวา่ท าอยา่งอื่น .167 .679 .158 .011 

30) ฉันท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนจะท าอย่างอื่นที่ไม่
เก่ียวกบัการเรียน 

.024 .630 .084 .320 

31) ฉนัก ากบัพฤติกรรมการเรียนให้เป็นไปตามตารางการเรียนการสอนที่ก าหนด
ไว้ได้ 

.190 .603 -.018 .043 

32) ฉนัจดัการกบัสิง่ที่รบกวนรอบข้างที่ขดัขวางการเรียนได้ .141 .597 -.030 -.119 

33) ฉนัมีความสขุเวลาอยูท่ี่มหาวิทยาลยั .077 .073 .807 .038 

34) ฉนัชอบเวลาอยูม่หาวิทยาลยั .004 .062 .805 .008 

35) ฉนัตรวจสอบความถกูต้องหลงัจากท าการบ้านหรืองานที่ได้รับ 
มอบหมายเสร็จ 

-.130 -.004 -.011 .788 

36) ฉนัพิจารณาความเข้าใจของตนเองอีกครัง้หลงัจากท าการบ้านเสร็จ .234 .213 .045 .732 

หมายเหต ุ ind_5 = ตวับง่ชีท้ี่ 5: ความมุง่มัน่ทุม่เทในการเรียน 
 ind_6 = ตวับง่ชีท้ี่ 6: การจดัการเก่ียวกบัการเรียน 
 ind_7 = ตวับง่ชีท้ี่ 7: ความรู้สกึที่มีตอ่สถาบนั 
 ind_8 = ตวับง่ชีท้ี่ 8: การควบคมุตนเองด้านการเรียน 

    

 
   นอกจากนี ้ผู้ วิจยัจดัตวัแปรท่ีจ าแนกตามตวับ่งชี ้8 ตวับง่ชีเ้ข้าองค์ประกอบตาม
โครงสร้าง พบวา่เม่ือพิจารณาจดัให้ตวับง่ชีแ้ตล่ะด้านอยูใ่นองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่เพียง
องค์ประกอบเดียวท่ีมีค่าน า้หนักองค์ประกอบสูงสุด พบว่า สามารถจัดเข้าองค์ประกอบได้ 3 
องค์ประกอบครบทกุตวับง่ชี ้ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านพฤตกิรรม องค์ประกอบด้าน
ปัญญามีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .741 - .787 องค์ประกอบด้านอารมณ์ มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .634 - .845 และ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
อยูร่ะหวา่ง .688 - .875 ดงัตาราง 20 
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ตาราง 20 คา่น า้หนกัตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรีท่ีจดัเข้าองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบ 

ปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม 
1. ความมุง่มัน่ทุม่เทในการเรียน .755 .176 .252 
2. การพฒันาตนเองด้านการเรียน .741 .209 .326 
3. การควบคมุตนเองด้านการเรียน .787 .091 .072 
4. ความรู้สกึที่มีตอ่สถาบนั -.030 .845 .190 

5.ความรู้สกึที่มีตอ่การเรียน .291 .634 .386 
6. ความรู้สกึที่มีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง .364 .685 -.038 
7.การเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง .132 .090 .875 

8. การจดัการเก่ียวกบัการเรียน .360 .239 .688 

ความแปรปรวนสะสมทัง้ 3 องค์ประกอบ เทา่กบัร้อยละ  67.98 
 
   จากตาราง 20 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี ้8 ตัวบ่งชีเ้ข้าองค์ประกอบตามโครงสร้าง 
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคการสกดัองค์ประกอบหลกั (PCA) และหมนุแกนแบบ
ตัง้ฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ (Verimax) พบว่า ตวับง่ชีท้ัง้ 8 ตวับง่ชี ้สามารถ
จดัเข้าองค์ประกอบตามโครงสร้างของคุณลกัษณะความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการตามโครงสร้าง
หลกั 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)ความยึดมัน่ผูกพันด้านปัญญา 2) ความยึดมัน่ผูกพันด้านอารมณ์ 
และ 3)ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม องค์ประกอบความยึดมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ประกอบไป
ด้วยตวับง่ชีจ้ านวน 3 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 1. ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน 2. การพฒันาตนเองด้านการ
เรียน และ 3. การควบคุมตนเองด้านการเรียน องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ 
ประกอบไปด้วยตวับง่ชีจ้ านวน 3 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 1.ความรู้สึกท่ีมีตอ่สถาบนั 2.ความรู้สึกท่ีมีต่อการ
เรียน และ 3.ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ เก่ียวข้อง และองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม 
ประกอบไปด้วยตวับง่ชีจ้ านวน 2 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 1) การเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความ
ต้องการของตนเอง และ 2) การจัดการเก่ียวกับการเรียน ถึงแม้ว่าองค์ประกอบของความยึดมั่น
ผกูพนัด้านพฤติกรรมประกอบไปด้วยตวับง่ชี ้มีจ านวนน้อยกว่า 3 ตวับ่งชี ้ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ทัว่ไปในการก าหนดจ านวนตวับ่งชีใ้นองค์ประกอบ อย่างไรก็ตาม Hair และคณะ (2010: 675) ได้
อธิบายไว้ว่าการวิเคราะห์ตวับ่งชีใ้นองค์ประกอบสามารถมีจ านวนตวับ่งชี ้2 ตวับง่ชีซ้ึ่งน้อยกว่า 3 
ตวับ่งชีไ้ด้ หาก ตวับ่งชีมี้ความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกันอย่างมีนยัส าคญักบัตวัแปรอ่ืนในโมเดล และ
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ผลของตวับ่งชีท้ัง้ 8 ตวับ่งชี ้ท่ีประกอบได้เป็น 3 องค์ประกอบนีแ้สดงให้เห็นว่าผลการศึกษาท่ีได้
ข้างต้นยงัไม่สอดคล้องตามสมมตฐิานข้อท่ี 1.1 ท่ีวา่ ตวับง่ชีข้องคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการของนกัศกึษาประกอบด้วยองค์ประกอบ 1) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา 2) ความยึดมัน่
ผูกพนัด้านอารมณ์ 3) ความยึดมั่นผูกพนัด้านพฤติกรรม และ 4) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านริเร่ิมใน
ตนเอง ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการอภิปรายถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ในบทท่ี 5 

3.2 ค่าความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัด ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)  
   ผู้วิจยัท าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั โดยการน าข้อมลูของนกัศกึษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 420 คน ท่ีได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครัง้ท่ี 2 จากมาตรวดัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 36 ข้อวดั ประกอบไปด้วยตวับ่งชีห้ลกั 8 ตวับ่งชี ้ได้แก่ ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน 
การพัฒนาตนเองด้านการเรียน การควบคุมตนเองด้านการเรียน ความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบัน 
ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ เก่ียวข้อง การเสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียนตาม
ความต้องการของตนเองและ การจดัการเก่ียวกับการเรียน ท่ีจดัเข้าองค์ประกอบตามโครงสร้าง
ของคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการตามโครงสร้างหลกั 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)ความ
ยึ ด มั่ น ผู ก พั น ด้ า น ปั ญ ญ า  
2)ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และ 3)ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม โดยผู้วิจยัได้น าคะแนน
แต่ละองค์ประกอบมาทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัด เพ่ือตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ของมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
และตรวจสอบว่าสามารถน ามาอธิบายถึงคุณลักษณะดังกล่าวได้หรือไม่ โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง (Second order confirmatory factor analysis) เบือ้งต้นพบว่า
โมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ท าการปรับโมเดล โดยพิจารณาค่า
ดชันีปรับแต่งโมเดล ตามวิธีของโจเรสคอกและซอร์บอม (Jöreskog & Sörbom, 1989) ภายหลัง
ปรับโมเดล ฯ พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ดี (Chi-square = 16.20, df 
= 16, p =.439, GFI = .99, AGFI = .97, RMSEA = .005) ดงัแสดงในภาพประกอบ 12 
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Chi-square = 16.20, df = 16, p = .439, GFI = .99, AGFI = .97, RMSEA = .005  
 * p < .05, ** p < .01 

 
ภาพประกอบ 13 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของโมเดลมาตรวดั
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
   จากภาพประกอบ 12 เม่ือพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบพบวา่มีนยัส าคญัทาง
สถิติทกุคา่น า้หนกัองค์ประกอบ พิจารณาแตล่ะองค์ประกอบมีรายละเอียดดงันี ้องค์ประกอบที่ 1 
ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ประกอบด้วยตวับง่ชี ้3 ตวับง่ชี ้พบวา่ตวับง่ชีก้ารพฒันาตนเองด้าน
การเรียนมีคา่สงูสดุ รองลงมาได้แก่ ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน และการควบคมุตนเองด้านการ
เรียนตามล าดบั องค์ประกอบที่ 2 ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ ประกอบด้วยตวับง่ชี ้3 ตวับง่ชี ้
พบว่าตวับ่งชีค้วามรู้สึกท่ีมีตอ่การเรียนมีคา่สงูสดุ รองลงมาได้แก่ ความรู้สึกท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้องและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบัน ตามล าดับ องค์ประกอบที่3 ความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี ้2 ตัวบ่งชี ้พบว่าตวับ่งชีท่ี้มีค่าสูงสุดคือ การจัดการเก่ียวกับการเรียนและ 
รองลงมาคือการเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง  
  

                 
         

          

                            

                         

                          

.84*

         

            

.73*

.85*

.75*

.82*

.57*

                        

                          

                               

.53*

.90*

.66*

                                 

                          

.59*

.81*

 

 



  

 

169 

   จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง ของมาตรวดัคณุลกัษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี เพ่ือยืนยนัว่าตวับ่งชีท้ัง้ 8 ตวับ่งชี ้ได้แก่ 
ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรียน การพัฒนาตนเองด้านการเรียน การควบคุมตนเองด้านการเรียน 
ความรู้สกึท่ีมีตอ่สถาบนั ความรู้สึกท่ีมีตอ่การเรียน ความรู้สกึท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง การเสนอความเห็น
เก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเองและ การจดัการเก่ียวกบัการเรียน สามารถรวมเป็น
องค์ประกอบได้อยา่งมีความเท่ียงตรง ซึง่ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตาราง 21 
 
ตาราง 21 คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (b) คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SE) คา่การทดสอบ
นยัส าคญัทางสถิติ (t) และคา่สมัประสิทธ์ิความเท่ียง (R2) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัสองของมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบ b SE t R2 

1.ด้านปัญญา 0.84 0.06 12.48 0.71 
2.ด้านอารมณ์ 0.73 0.10 6.99 0.53 
  3.ด้านพฤติกรรม 0.85 0.09 9.24 0.72 
Chi-square = 16.20, df = 16, p = .439, Chi-square/df= 1.01, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = .005, SRMR= 0.020 
CFI = 1.00 ,NNFI = 0.99 
 
   จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองตามโมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของมาตรวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถรวมเป็นองค์ประกอบเดียวได้อย่างมีความตรง พบว่า 
องค์ประกอบคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง 0.84 
องค์ประกอบคณุลกัษณะความยึดมั่นผูกพนัด้านอารมณ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง 0.73 และ 
องค์ประกอบคณุลกัษณะความยึดมั่นผูกพนัด้านพฤติกรรม มีค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียง 0.85 มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกตวั และในดชันีกลุ่มสมับูรณ์ ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 16.20 df = 
16 (p = 0.43), ค่ า  
GFI = 0.99, ค่า AGFI = 0.97, คา่ RMSEA = .005, SRMR= 0.020 ส่วนในดชันีกลุ่มเปรียบเทียบ 
พบว่า CFI = 1.00, NNFI = 0.99 ส่วนคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SE) มีคา่ตัง้แต ่0.06-0.10 
และผลการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าน า้หนักองค์ประกอบของข้อวัดทัง้ 36 ข้อ มีค่า t 
ตั ้ ง แ ต ่ 
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6.99-12.48 ซึ่งดชันีทุกค่าผ่านเกณฑ์ท่ีบ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนเชิงประจักษ์ และค่า
สมัประสิทธ์ิความเท่ียงของข้อวดั (R2) พบวา่มีคา่ตัง้แต ่0.53 – 0.71  
 
ตาราง 22 คา่สถิตกิารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง ของมาตรวดัคณุลกัษณะความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี (n = 420) 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถติ ิ ผลการพิจารณา 

Chi-square - 16.20 - 
Chi-square/ df <2.00 1.01 ผา่นเกณฑ์ 

p >0.05 0.43 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.99 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI >0.90 0.97 ผา่นเกณฑ์ 
SRMR <0.05 0.020 ผา่นเกณฑ์ 

RMSEA <0.05 0.005 ผา่นเกณฑ์ 
CFI >0.90 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

อ้างอิงจาก สภุมาศ องัศโุชติ (2554: 29-30) 

 
   ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยนัอนัดบัสอง แสดงวา่ข้อวดัท่ีวดัในแตล่ะตวับง่ชี ้ทัง้ 8 ตวั
บง่ชี ้ได้แก่ ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน การพฒันาตนเองด้านการเรียน การควบคมุตนเองด้าน
การเรียน ความรู้สกึท่ีมีตอ่สถาบนั ความรู้สึกท่ีมีตอ่การเรียน ความรู้สกึท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง การเสนอ
ความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง และการจดัการเก่ียวกบัการเรียน ท่ีสร้าง
ขึน้ สามารถน ามาอธิบายตวับ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีได้ มีความตรงเชิงโครงสร้างเม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ความสอดคล้องของโมเดลการวดั
คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่าค่าดชันีต่าง ๆ 
ชีใ้ห้เห็นว่าโมเดลโครงสร้างท่ีพัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ท าให้ผลการ
ทดลองท่ีได้สนับสนุนกับข้อสมมติฐาน 1.2 ท่ีก าหนดว่า โมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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การศึกษาที่  2 การศึกษาผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึด
ม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาประสิทธิผลของ
การใช้โปรแกรม ฯ และการตรวจสอบอิทธิพลของโปรแกรม ฯ ที่ มี ต่อ
คุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมี
การวางเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน  

ตอนที่  4 ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ร่างโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
   โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ได้ผ่านการพฒันาตามขัน้ตอนในการสร้างโปรแกรม ดงันี ้1) การศกึษาแนวคิดทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข้องและวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี 2) ก าหนดกรอบแนวคิดของโปรแกรม ฯ 3) ก าหนดแผนการด าเนินการในโปรแกรม ฯ 4) 
ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม ฯ และ 5) แก้ไขปรับปรุงโปรแกรม ฯ ผลการด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงักล่าว ท าให้ได้โปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรีฉบบัสมบรูณ์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
   ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาปริญญาตรี โดยใช้แนวคิดการจดัการเรียนการสอนท่ีการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐาน
ทางจิตวิทยา (Need supportive teaching) ได้แก่ การสนับสนุนความมีอิสระ การจัดการด้าน
โครงสร้างผู้สอน และการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ โดยวิธีท่ีใช้จดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ ได้แก่จดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ท่ีมีกระบวนการในการเรียนรู้
ได้แก่ การเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมและการลงมือปฏิบตัิ (Activity based learning) และการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) เป็นต้น ร่วมกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ Gagne มาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรม โดยมี
ผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบโปรแกรมฯ ผลการตรวจสอบโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่น
ผกูพนัของนกัศึกษาปริญญาตรีจากผู้ทรงคณุวุฒิ 3 ท่าน เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยโปรแกรมฯ 
มีรายละเอียด ดงันี ้

4.1 หลักการของโปรแกรม 
    หลกัการจดัโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มาจากแนวคดิและทฤษฎีท่ีส าคญั คือ 
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    1) ใช้หลักการของโมเดลแรงจูงใจ  (Self-System Model of Motivational 
Development: SSMMD) ภายใต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) 
ซึ่งประกอบไปด้วย การจดัการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy Support) การ
จัดการด้านโครงสร้าง (Structure) และการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์  (Involvement) มี
รายละเอียดดงันี ้
     1.1) การจดัการเรียนการสอนท่ีสนบัสนนุความมีอิสระ มีแนวทางปฏิบตัิ
ดงันี ้(Reeve et al., 2004; Reeve, 2011; O’Donnell et al., 2011, Reeve, 2016) 
      ก) การท าความเข้าใจตามมุมมองของผู้ เรียน (Take the students’ 
perspective)  
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งส าคญัประการแรกท่ีชว่ยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความเป็นอิสระ
คือการท าความเข้าใจตามมุมมองของผู้ เรียน (Take the students’ perspective) เป็นลกัษณะท่ี
แสดงถึงการเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน  (Cognitive empathic response) เร่ิมจากการท่ีผู้ สอน
พยายามท าความเข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้ เรียน และเฝา้สงัเกตความต้องการ เปา้หมาย สิ่ง
ท่ีสนใจ และอารมณ์ของผู้ เรียน ตอ่มาจะส่งผลให้ผู้ เรียนมีความคิดเก่ียวกบัการเรียน เจตคติ และ
ความรู้สึกต่อการเรียนท่ีดีขึน้ ดงันัน้การท าความเข้าใจตามมุมมองของผู้ เรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอนเพ่ือชว่ย
ให้จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึน้ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ เรียน ตัวอย่างเช่น การเร่ิมบทเรียนด้วยบทสนทนาท่ีมีลักษณะเข้าใจในมุมมองของผู้ เรียน 
(Perspective taking) การชักชวนให้ผู้ เรียนถาม กระตุ้ นให้ผู้ เรียนให้ข้อมูลหรือค าแนะน าใน
แผนการเรียนการสอน ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยจูงใจให้ผู้ เรียนแสดงความเห็นหรือทางเลือก 
ตลอดจนการประเมินการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงการมีสว่นร่วมของผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น การ
สะท้อนความรู้สกึท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น  
      ข) การเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียน (Nurture inner 
motivational resources) ผู้สอนท่ีเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนจะท าให้ได้วิธีการ
หรือแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนจะรู้สึกสนุก รู้สึกท้าทายความสามารถในการเรียนอย่างแท้จริงมากกว่าการ
ตอบสนองต่อการเรียนโดยการใช้เพียงการก ากับพฤติกรรมจากภายนอก เช่น ท าสิ่งท่ีได้รับ
มอบหมายในการเรียนเพราะคะแนน ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนดวันสุดท้าย 
(Deadline) ฯลฯ การเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนเป็นการแสดงถึงความพยายาม
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ของผู้ สอนในการเอาใจใส่ต่อแรงจูงใจของผู้ เรียนระหว่างการเรียนการสอน โดยค านึงถึงสิ่งท่ี
ส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านความ
ต้ อ งก า ร เป็ น อิ ส ระ  (Psychological need for autonomy) 2) แ รงจู ง ใจภ าย ใน  ( Intrinsic 
motivation) 3) เป้าหมายภายใน  (Intrinsic goals) 4) ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น  (Sense of 
curiosity) และ  5) ความพึ งพ อใจในความ ท้าทาย ท่ี เหมาะสม  (Preference for optimal 
challenge) Reeve (2011) ได้ยกตัวอย่างวิธีการสอนท่ีค านึงถึงการเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริม
แรงจงูใจของผู้ เรียน ได้แก่ ผู้สอนเร่ิมบทเรียนโดยใช้การตัง้ค าถามท่ีชกัชวนหรือโน้มน้าวให้ผู้ เรียน
เกิดความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity-inducing question) ตวัอย่างเช่น ถามผู้ เรียนระหว่างสอง
ประเด็นว่าสิ่งไหนมีมาก่อนกัน และถามต่อไปอีกว่าทัง้สองสิ่งมีท่ีมาอย่างไร  จากนัน้ผู้ สอนจัด
เตรียมการท้าทายท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียน (Provision of an optimal challenge) ตวัอยา่งเชน่ ผู้สอน
ถามค าถามหรือให้ปัญหาแก่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนหาค าตอบ และโน้มน้าวให้ผู้ เรียนใช้สิ่งท่ีได้จาก
บทเรียนเป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าเก่ียวกับเป้าหมายภายในของตนเอง  (Progress on 
an intrinsic goal) ตัวอย่างเช่น ให้ผู้ เรียนอ่านบทความเก่ียวกับบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือประสบ
ความส าเร็จ และบอกให้ผู้ เรียนสังเกตว่าเขาประสบความส าเร็จได้อย่างไร และให้ผู้ เรียนถาม
ตนเองว่าท าอย่างไรถึงจะประสบความส าเร็จแบบบุคคลดังกล่าว จากนัน้ชักชวนให้ผู้ เรียนใช้
ค าตอบของตนเองค้นหาวิธีการวา่ท าอยา่งไรจงึจะพฒันาตนเองได้  
      ค ) การจัดให้ มี การอ ธิบาย เพ่ื อให้ เข้าใจ ถึ ง เหตุผล  (Provide 
explanatory rationales) การอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตผุลเป็นการส่ือสารเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจถึง
ประโยชน์หรือผลดีของกิจกรรมและแนวทางการเรียนรู้ ผู้ สอนสามารถช่วยสนับสนุนเก่ียวกับ
แรงจูงใจของผู้ เรียนได้โดยการจัดให้มีการอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึง เหตุผล เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็น
ความส าคญั สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ เรียน คุณค่า ตลอดจนความส าคัญต่อผู้ เรียน ซึ่งการท่ี
ผู้สอนให้เหตผุลท่ีขอให้ผู้ เรียนกระท ากิจกรรมนัน้ ๆ ในชัน้เรียนเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
แรงจงูใจของผู้ เรียนในการขอให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนตามท่ีก าหนดไว้ หรือช่วยให้
ผู้ เรียนกระท าในกิจกรรมท่ีไม่น่าสนใจและส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการใช้กระบวนการภายใน 
(Internalization) เปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาจากแรงจงูใจภายนอกไปสู่การยอมรับภายในตนเองหรือ
เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาท่ีเกิดจากภายใน เป็นการช่วยเหลือผู้ เรียนในการเปล่ียนแปลงจากการท่ีผู้ เรียน
ไม่เห็นคุณค่าในการกระท ากลายเป็นผู้ เรียนเห็นคุณค่าในสิ่งท่ีกระท า  ตัวอย่างเช่น ผู้ เรียนท า
รายงานเสร็จเพราะจะได้ประโยชน์ตอ่ตนเองไม่ได้ท าเพียงเพราะว่าเป็นกฎท่ีผู้สอนตัง้ไว้ให้ท าเสร็จ
ตามก าหนดเทา่นัน้ 
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      ง ) อ าศั ย วิ ธี ก า ร ส่ื อ ส า ร ท่ี ป ร าศ จ าก า รค วบ คุ ม  (Rely on 
noncontrolling language) การส่ือสารท่ีปราศจาการควบคมุเป็นลกัษณะการส่ือสารท่ีไม่เป็นการ
ประเมินค่า (Nonevaluative) มีความยืดหยุ่น (Flexible) และไม่เป็นทางการ (Informal) และเป็น
การส่ือสารท่ีหลีกเล่ียงข้อความท่ีสร้างความกดดนัให้ผู้ เรียน ตวัอย่างเช่น หลีกเล่ียงการกล่าวว่า  
เธอต้องขยนัมากกว่านี ้ผู้สอนควรกล่าวโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอยู่ในสถานการณ์แก้ปัญหาหรือ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม เช่น การกล่าวว่า เธออาจต้องการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
เธอมีวิธีท าอย่างไร (O’Donnell et al., 2011: 351) นอกจากนีก้ารสอนท่ีเน้นการสนับสนุนความ
เป็นอิสระอาจเร่ิมจากการให้ผู้ เรียนอภิปรายภายในกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น 
นอกจากนีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนส่ือสารถึงปัญหาในชัน้เรียนและถามถึงสิ่งนัน้กับผู้ เรียนให้ทราบถึง
ปัญหา เป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ชว่ยสง่เสริมแรงจงูใจของผู้ เรียน ชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจ วินิจฉัย
และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ด้วยตนเองและยงัชว่ยสง่เสริมสมัพนัธภาพระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนด้วย 
      จ) แสดงความอดทนในการให้เวลาผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Display patience to allow time for self-paced learning to occur) ในการเรียนการสอนเม่ือ
ผู้ เรียนพยายามพฒันาทกัษะหรือการเรียนรู้ในบางอย่างซบัซ้อนหรือเป็นความรู้ใหมท่ี่ไม่คุ้นเคย หรือ
เก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ต้องการการทดสอบ การสะท้อน และการแก้ไขปรับปรุง สิ่งท่ีผู้สอน
ควรค านึงถึงคือ ผู้สอนควรแสดงความอดทนขณะท่ีผู้ เรียนกระท า ได้แก่ การค้นหา จดัการกบัข้อมูล
ใน ก า ร เรี ยน รู้  (Explore and manipulate the learning materials) ก ารส ร้ า งแผน แล ะกา ร
ตัง้เป้าหมาย (Make plans and set goal) ก าหนดและทดสอบสมมติฐาน (Formulate and test 
hypotheses) การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขงาน (Monitor and revise their work) และการ
ปรับเปล่ียนกลวิธีในการแก้ปัญหา (Alter problem-solving strategies) หากผู้ เรียนต้องศกึษาเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่คุ้นเคยและมีความซับซ้อน หรือเก่ียวข้องกับการพัฒนาและการขัดเกลา
ทกัษะความรู้ของตนเอง ผู้สอนควรแสดงความอดทนและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนจดัการสิ่งตา่ง ๆ ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนการสอนท่ีสนบัสนุนความเป็นอิสระ เช่น ค านึงถึงความเหมาะสมของเวลาใน
การให้ค าแนะน าผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจเป้าหมายและสะท้อนความคิดออกมาได้ รวมถึงการให้
ความชว่ยเหลือผู้ เรียนจะเป็นประโยชน์ตอ่การเกิดแรงจงูใจในการเรียน 
      ฉ ) การยอม รับการแสดงออกของผู้ เ รียน ท่ี เป็ นผล ด้ านลบ 
(Acknowledge and accept students’ expression of negative affect) ในระหว่างการเรียนการ
สอน บางครัง้ผู้สอนหรือชัน้เรียนมีกฎเกณฑ์ เง่ือนไข หรือข้อบงัคบัหรือหน้าท่ีไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ เรียนส่งผลให้ผู้ เรียนแสดงอารมณ์ทางลบ รู้สึกต่อต้าน หรือมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการ
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เรียน  การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
เสริมสร้างแรงจงูใจของผู้ เรียนในระหวา่งเวลาท่ีผู้สอนต้องการให้ผู้ เรียนกระท า เน่ืองจากเม่ือผู้สอน
ยอมรับความรู้สึกดงักล่าว ผู้สอนจะส่ือสารด้วยความเข้าใจตามทศันคติของผู้ เรียนและยอมรับใน
การตอบสนองด้านลบในการเรียกร้องหรือในกิจกรรมท่ีผู้ เรียนไม่สนใจ ซึ่งการสอนท่ีสนับสนุน
ความเป็นอิสระผู้สอนจะมุ่งยอมรับความขดัแย้ง ยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนในสิ่งท่ีไม่สนใจ
วา่เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ และยอมรับข้อมลูและค าแนะน าจากผู้ เรียนในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
     1.2) การจดัการด้านโครงสร้าง (Structure support)  
      การจดัการด้านโครงสร้างเก่ียวข้องกับการส่ือสารของผู้สอนท่ีแสดง
ถึงสิ่งท่ีคาดหวงัต่อผู้ เรียนอย่างชดัเจนด้วยความเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของผู้ เรียน ผู้ สอนท่ีมีการ
จัดการโครงสร้างจะก าหนดเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ เรียนและจะติดตามผลผู้ เรียนจนไปสู่
ความส าเร็จ ยิ่งไปกว่านัน้การสนบัสนุนด้านโครงสร้างเก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียน
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความรู้เก่ียวกับสิ่งท่ี เรียนและน าไปสู่
เปา้หมายความส าเร็จได้ (Skinner & Belmont, 1993) นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกบัระดบัของผู้สอนท่ี
จัดให้ผู้ เรียนเก่ียวกับการเรียน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความรู้ท่ีจ าเป็น การเตือนความจ า การ
ยกตัวอย่าง หรือการให้ความช่วยเหลือท่ีจ าเป็น การแนะน า ท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าตนเองมี
ความสามารถท าได้ส าเร็จตามท่ีผู้สอนคาดหวงัไว้ (Reeve, 2006) นอกจากนีผู้้สอนท่ีมีการจดัการ
โครงสร้างจะให้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) ด้านความสามารถท่ีส าคัญต่อผู้ เรียน และแสดง
ความเช่ือมั่นในความสามารถของผู้ เรียนท่ีผู้ เรียนสามารถท ากิจกรรมในชัน้เ รียนได้ส าเร็จตามท่ี
ก า ห น ด ไ ว้  (Connell, 1990; Reeve, 2004) แล ะ  Reeve (2004) พ บ ว่ า โค รงส ร้า งผู้ ส อ น มี
ความสมัพนัธ์กับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ (Tucker et al., 2002) เน่ืองจากโครงสร้างผู้สอน
เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในความต้องการด้านความสามารถ (Need for competence) 
ของผู้ เรียนได้  
      โครงสร้างผู้ สอนเป็นสิ่ งส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอน 
เน่ืองจากส่งผลลัพธ์ทางบวกต่อตัวแปรส าคัญทางการศึกษา เช่น งานวิจัยของ Skinner & 
Belmont (1999) ท่ีศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างผู้ สอนกับความยึดมั่นผูกพันในกลุ่มนักเรียน
ประถมศกึษา พบว่าผู้สอนท่ีมีการจดัการโครงสร้างส่งผลให้ผู้ เรียนเพิ่มความยึดมัน่ในการเรียนได้ 
เช่นเดียวกับ Sierens และคณะ (2009) ท่ีท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย
และพบความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนท่ีมีการจดัการโครงสร้างกบัการก ากบัตนองในระดบัสงู  



  

 

176 

      ทัง้นี ้Jang และคณะ (2010) ได้สรุปพฤติกรรมของผู้สอนท่ีแสดงถึง
การจดัการโครงสร้างไว้ดงันี ้
      ก) การค านึงถึงความชดัเจน สามารถเข้าใจได้ การอธิบายค าสัง่หรือ
ค าแนะน าโดยละเอียด (Present clear, explicit, understandable, detailed directions) เม่ือ
ผู้สอนน าเสนอค าสัง่หรือค าแนะน าท่ีมีความชัดเจนและสามารถเข้าใจได้เป็นการสะท้อนถึงการ
สร้างการคาดหวงัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตและเป็นการแนะน า
วิธีการส าหรับผู้ เรียนในการจดัการกับกิจกรรมการเรียนท่ีก าลงัจะมาถึง  ตวัอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 
1) การอธิบายถึงสิ่งท่ีต้องการให้ผู้ เรียนท าอย่างชดัเจน 2) การจดัการเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีดี 
และ 3) วางกรอบเก่ียวกบับทเรียนก่อนเร่ิมเรียนได้อยา่งดี  
      ข) การเสนอแผนงานหรือโปรแกรมปฏิบตัิการท่ีช่วยแนะน ากิจกรรม
การเรียนอย่างต่อเน่ือง (Offer a program of action to guide students’ ongoing activity) เม่ือ
ผู้สอนเสนอการแนะน าให้ผู้ เรียน เป็นการแสดงว่าผู้สอนให้ความเป็นผู้น าแก่ผู้ เรียนและให้ความ
ต้องการในการช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือกระตุ้นและคงไว้ซึ่งความพยายามท าแผนการเรียน เป้าหมาย 
จดุประสงค์การเรียนรู้ได้ส าเร็จ ตวัอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) ให้ค าแนะน าอย่างดี และ 2) วางแผน
ปฏิบตักิารหรือเปา้หมายในการเรียนท่ีชดัเจน  
      ค) การเสนอผลสะท้อนกลบัเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน (Offer constructive 
feedback) เม่ือผู้สอนเสนอผลสะท้อนกลับเพ่ือพฒันาผู้ เรียน แสดงถึงการท่ีผู้สอนช่วยให้ผู้ เรียน
วิเคราะห์และสร้างทกัษะและความรู้สึกวา่ตนเองมีความสามารถ (Sense of competence) ผู้สอน
สามารถแนะน าสิ่งท่ีคาดหวังต่อผู้ เรียน หรือช่วยผู้ เรียนให้เกิดความเข้าใจถึงสิ่งท่ีต้องปฏิบัติ
เก่ียวกับการเรียนให้เกิดขึน้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) การสะท้อนกลับเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียน 2) การสะท้อนกลบัเพ่ือให้ความรู้ และ 3) การสะท้อนกลบัท่ีให้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกบั
ความสามารถ 
     1.3) การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) 
      ผู้ สอนท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนด้านความสัมพันธ์  (Relatedness-
supportive teacher behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมต่อกับผู้ อ่ืนทางสงัคม และมีผล
ทางบวกต่อการตอบสนองด้านอารมณ์ในการมีส่วนร่วมในชัน้เรียน แรงจูงใจภายใน และ ความ
เช่ือในความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) ผู้ สอนท่ีสนับสนุนด้านความสัมพันธ์
สง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นสว่นหนึง่ในความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอนได้ ยกตวัอยา่ง
เช่น การท่ีผู้ สอนให้ความสนใจต่อพัฒนาการของผู้ เรียน ความสามารถในการท าความเข้าใจ
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ทรรศนะของผู้ เรียน และการเคารพให้ความยตุิธรรมแก่ผู้ เรียน (Hoffman et al., 2002; Lee, 2002; 
Pakarinen et al., 2010; Roeser et al., 1996 as cited in Ulmanen et al., 2016: 87)  
      นอกจากนีผู้้สอนสามารถสนบัสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสงัคม
ทางบวกและส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียน ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนใน
ชัน้เรียนมีความส าคญัเพราะสามารถสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดอารมณ์ทางบวกตอ่การเรียนได้เชน่กนั 
(Furrer & Skinner, 2003 as cited in Ulmanen et al., 2016: 87) เช่น  การแลกเป ล่ียนแสดง
ความคิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของผู้ อ่ืน การสะท้อนความคิด  (Ryan & Patrick, 2001 as 
cited in Shernoff, 2013: 153) การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะทางสังคม 
Ulmanen et al., 2016: 88) การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนท างานร่วมกบัเพ่ือน (Pakarinen et al., 2010 
as cited in Ulmanen et al., 2016: 88) และการสนับสนุนการท างานร่วมกัน  (Sparks et al., 
2016: 72) เป็นต้น  
      Sparks และคณ ะ (2015) ศึกษาเก่ี ยวกับการสนับสนุน ด้ าน
ความสมัพันธ์ และสรุปเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้สอนท่ีแสดงถึงการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ 
ดงันี ้
      ก) การส่ือสารของผู้ สอน  การส่ือสารของผู้ สอนท่ีเป็นข้อคิดเห็น
โดยตรงตอ่ผู้ เรียนท่ีแสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึง้ และแสดงความสนใจผู้ เรียน นอกจากนีผู้้สอน
ควรแสดงถึงความกระตือรือร้นตอ่ผู้ เรียน และใช้การส่ือสารทัง้ค าพดูและท่าทางท่ีท าให้ผู้ เรียนรับรู้
ถึงความเป็นมิตรอยา่งเป็นธรรมชาต ิ
      ข) การสนบัสนนุทางสงัคมในชัน้เรียน การสนบัสนุนทางสงัคมในชัน้
เรียนเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีผู้ สอนกระท าระหว่างการเรียนการสอนท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าได้รับการ
สนบัสนนุ นอกจากนีเ้ก่ียวข้องกบัการท่ีผู้ เรียนรับรู้ถึงวิธีการท่ีผู้สอนสนบัสนนุการท างานร่วมกนัใน
ชัน้เรียนและสนบัสนนุการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียน 
      ค) ความใส่ใจของผู้ สอน ความใส่ใจของผู้ สอนเก่ียวข้องกับผู้สอน
ตอบสนองสิ่งแวดล้อมในชัน้เรียนท่ีแสดงถึงความใส่ใจหรือผู้สอนเก่ียวข้องกบัสขุภาวะของผู้ เรียน 
และผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับรู้ สงัเกต  ตัง้ใจและจดจ าสิ่งท่ีเก่ียวกบัชัน้เรียน  
     1.4) การเรียนการสอนท่ีสนับสนุนด้านการจัดการโครงสร้างและด้าน
ความสมัพนัธ์  
      ก) แนวคิดเก่ียวกบัการสอนร่วมกัน (Interteaching) การสอนร่วมกัน
เป็นวิธีการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีสร้างบรรยายการของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative 
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learning environment) (Scoboria et al., 2009: 86) และเป็นแนวคิดท่ีช่วยสนับสนุนการจดัการ
ด้านโครงสร้างโดยอาศยัการเสริมแรงทางสงัคมจากเพ่ือนและผู้สอนเป็นส าคญั การสอนร่วมกนัมี
ความสอดคล้องกบัการเรียนในระดบัอดุมศกึษา สามารถสร้างแรงจงูใจให้ผู้ เรียนสนใจในกิจกรรม
การเรียนรู้ พัฒนาขึน้ตามแนวคิดของ Boyce และ Hineline (2002) การสอนร่วมกันมีส่วนช่วย
สนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียน มีความวิริยะผ่านการฝึกฝนทบทวน ตลอดจน
การเพิ่มปริมาณของการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียนส่งผลให้เกิดการให้ผล
ป้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน (McKeachie, 2002 as cited in Scoboria et al., 
2009: 83) โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ วางโครงสร้างและแนะน าเก่ียวกับการเรียน การให้ข้อมูลท่ี
ชดัเจนเก่ียวกับการเรียน ทัง้ยังเป็นผู้ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายระหว่างเพ่ือนในชัน้
เรียนด้วย (Peer discussion) (Saville, 2006 as cited in Scoboria et al., 2009: 84)  
      การสอนร่วมกันมีขัน้ตอนการด าเนินการ ดังนี ้
       ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน หน้าท่ีส าคัญของ
ผู้สอนคือ 1) การเลือกเนือ้หาเพ่ือให้ผู้ เรียนศึกษาด้วยตนเองก่อนเร่ิมบทเรียน และ  2) การพัฒนา
ข้อวดั ประเด็นตา่ง ๆ ท่ีเป็นไปตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในแตล่ะบทเรียน (Preparation guide) 
โดยผู้ เรียนต้องกลบัไปอ่านและศกึษาเนือ้หาบทเรียน ท าการบนัทึก (Note) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียนได้ตอ่ไป  
        ชว่งระหว่างเรียน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนท างานร่วมกนัเป็นคู ่
เพ่ืออภิปรายร่วมกันในชัน้เรียนและช่วยกันตอบค าถามตาม  Preparation guide ท่ีผู้ สอนได้
มอบหมายให้ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน ในช่วงการอภิปรายผู้สอนท าหน้าท่ีคอยสงัเกตความเข้าใจ
ของผู้ เรียน ช่วยกระตุ้ นให้เกิดการท างานร่วมกัน และหากพบว่าเกิดอุปสรรคในระหว่างกา ร
ด าเนินการ ผู้สอนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี จากนัน้ผู้สอน
เร่ิมการบรรยาย (Lecture) ท่ีเข้าใจง่าย อธิบายได้อยา่งชดัเจน 
       ช่วงหลงับทเรียน หลังจากกิจกรรมการอภิปรายร่วมกัน ผู้ เรียน
แต่ละคนรายงานการประเมินผลการด าเนินการ ตามฟอร์มการประเมิน ได้แก่ ช่ือของเพ่ือนท่ี
อภิปรายร่วมกัน คณุภาพของการอภิปราย ฯลฯ นอกจากนีผู้้ เรียนสามารถบนัทึกเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การด าเนินการเพ่ือให้ผู้ สอนทราบได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อวัดท่ียาก ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ ซึ่งเป็นการ
ส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบและมีความส าคัญต่อการส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบได้ดียิ่งขึน้ และผู้ สอน
สามารถน าสิ่งท่ีผู้ เรียนประเมินไปใช้ปรับปรุงหรือพฒันาตอ่ไป 
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      การสอนร่วมกันเป็นวิธีการเรียนท่ีช่วยท าให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการและส่งผลลพัธ์ท่ีดีในการเรียนได้ เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ทางการเรียนการสอนหนึ่ง
ท่ีสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการผา่นการมีส่วนร่วม (Participation) (Rocca, 
2010 as cited in Kienhuis & Chester, 2014) โดยผ่านกระบวนการการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรียนตลอดจนการเรียนรู้แบบท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระท า (Active learning) ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน 
และการมีส่วนร่วมกับเพ่ือนในการอภิปราย ตลอดจนการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะ
เป็นการอภิปรายร่วมกนักบัเพ่ือนท่ีถือเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมกนั ตลอดจน
การท่ีผู้ สอนเสนอข้อวัด ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน 
(Preparation guide) เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนและลดความวิตกกงัวลในการ
เรียนหรือการทดสอบบทเรียนลง น าไปสู่การมีความยึดมั่นผูกพันในการเรียนในระดับท่ีสูงขึน้  
(Dickson et al., 2005;  Flora & Longan, 1996 as cited in Saville et al., 2006: 58) ซึ่งปริมาณ
เวลาในการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวท่ีได้ผลลพัธ์โดยประมาณคือ 50 นาที จ านวน 3 ครัง้ รวม
เ ป็ น  150 น า ที  (Boyce & Hineline, 2002; Emurian & Zheng, 2010 as cited in Querol 
Rosales & Soldner, 2015) 
      ข) ใช้หลกัการตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในการพฒันาโปรแกรมฯ 
ตามแนวคิดพืน้ฐานของคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีค านึงถึงผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการรับ
การถ่ายทอดจากผู้ อ่ืน และเน้นความส าคญัของผู้ เรียนท่ีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Student 
centered learning) ได้แก่ การเน้นบทบาทของผู้ เรียนในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง 
เน้นการท างานและมีปฏิสมัพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้ เรียน และการจดัให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยบทเรียน
หรือประสบการณ์จากสภาพจริง เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเรียนรู้และการใฝ่
เรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง แนวคิดการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้คือ แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active learning) เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สูง เช่น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
ประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคุณค่าในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
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ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว (Bonwell et al., 1991; Mayer & Jones, 
1993; Keyser, 2000; Petty, 2004 อ้างถึงใน มยรีุ โรจน์อรุณ, 2559) 
       ใช้ขัน้ตอนในการพัฒนากิจกรรมในโปรแกรมตามกระบวนการ
ของการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Gagne (Gagne’s Instructional Model) 9 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
กระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้ เรียน การแจ้งวตัถุประสงค์ของบทเรียนให้ผู้ เรียนทราบ การ
กระตุ้นให้ระลกึถึงความรู้เดิม การน าเสนอสิ่งเร้าหรือเนือ้หาสาระใหม่ การให้แนวทางการเรียนรู้แก่
ผู้ เรียน การกระตุ้ นให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถ การให้ข้อมูลป้อนกลับ การประเมินผลการ
แสดงออกของผู้ เรียน และ การสง่เสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

4.2 วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
    โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา ความยึดมั่นผูกพันด้าน
อารมณ์ และความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม  

4.3. กระบวนการของโปรแกรม   
    กระบวนการของการส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีขัน้ตอนดงันี ้
    1) การก าหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
    2) การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ 
     2.1) การก าหนดเนือ้หาและกิจกรรม คือ การเลือกเนือ้หา กระบวนการใน
การด าเนินการ ท่ีสามารถท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวตัถปุระสงค์
ท่ีตัง้ไว้ โดยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์ผ่านการฝึกฝนและท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืน 
     2.2) การพฒันาโปรแกรม โดยจดัให้โปรแกรมครอบคลมุเนือ้หาสาระ ทัง้
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ หัวข้อของโปรแกรม ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม วิธีการ 
ระยะเวลา การประเมินผล  
     2.3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล ได้แก่ 
      ก) มาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  
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      ข) แบบประเมินผลแต่ละกิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ความยดึมัน่ในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
    3) การจดัการเรียนรู้ มีขัน้ตอนดงันี ้
     3.1) คดัเลือกผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 
ปีการศกึษา 2560 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ท่ีอาสาเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
     3.2) การปฐมนิเทศ ผู้ วิจัยให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดกิจกรรม เพ่ือให้
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ กิจกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา และการประเมินผล 
โดยจะประเมินผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยมาตรวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ทัง้ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม  
     3.3) จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ซึง่ประกอบไปด้วย  
      ก) ใช้หลกัการตามแนวคิดของโมเดลแรงจงูใจ (Self-System Model 
of Motivational Development: SSMMD) ภายใต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination 
Theory: SDT) ซึ่งประกอบไปด้วย การสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy Support) การจัดการ
ด้านโครงสร้าง (Structure) และการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) 
      ข) ใช้หลกัการตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในการพฒันาโปรแกรม ฯ  
ตามแนวคิดพืน้ฐานของคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีค านึงถึงผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการรับ
การถ่ายทอดจากผู้ อ่ืน และเน้นความส าคญัของผู้ เรียนท่ีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  (Student 
centered learning) ได้แก่ การเน้นบทบาทของผู้ เรียนในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง 
เน้นการท างานและมีปฏิสมัพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้ เรียน และการจดัให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยบทเรียน
หรือประสบการณ์จากสภาพจริง เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเรียน รู้และการใฝ่
เรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง ต่อเน่ือง แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้คือ แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active learning) เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง  การอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สงู เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ
การประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคตแิละการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
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บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุน่ในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน 
      ค) ใช้ขัน้ตอนในการพฒันากิจกรรมในโปรแกรมตามกระบวนการของ
การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Gagne (Gagne’s Instructional Model) 9 ขัน้ตอน ได้แก่ การกระตุ้น
และดงึดดูความสนใจของผู้ เรียน การแจ้งวตัถปุระสงค์ของบทเรียนให้ผู้ เรียนทราบ การกระตุ้นให้
ระลึกถึงความรู้เดิม การน าเสนอสิ่งเร้าหรือเนือ้หาสาระใหม่ การให้แนวทางการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน 
การกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถ การให้ข้อมลูปอ้นกลบั การประเมินผลการแสดงออกของ
ผู้ เรียน และ การสง่เสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

4.4. โครงสร้างของโปรแกรม  
    โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี โดยใช้กระบวนการพฒันาตามแนวคดิของโมเดลแรงจงูใจ (Self-System Model 
of Motivational Development: SSMMD) ภายใต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination 
Theory: SDT) ซึ่งประกอบไปด้วย การสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy Support) การจัดการ
ด้านโครงสร้าง (Structure) และการสนับสนุนด้านความสัมพัน ธ์  (Involvement) ร่วมกับ
กระบวนการของการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิดของ Gagne และในการ
พฒันาโปรแกรม มีรายละเอียดดงันี ้
     1) ความเป็นมาของโปรแกรม 
     2) วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม 
     3) หลกัการและแนวคดิท่ีใช้ในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 
     4) ช่ือกิจกรรม 
     5) วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 
     6) วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมของกิจกรรม 
     7) แนวคดิส าคญัของกิจกรรม 
     8) ระยะเวลา 
     9) วิธีการ 
     10) ส่ือ/อปุกรณ์ท่ีใช้ 
     11) ขัน้ตอนของกิจกรรม  
     12) การประเมินผล  
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    แผนการจดักิจกรรมในโปรแกรม แบ่งขัน้ตอนออกเป็น ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ด าเนิน
กิจกรรมและขัน้สรุป โดยมีรายละเอียดดงันี ้
     1)ขัน้เร่ิมต้น ผู้ สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในแต่ละครัง้ จากนัน้
ผู้สอนบอกให้ผู้ เรียนทราบและเข้าใจเก่ียวกับขัน้ตอนของกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม และสิ่งท่ี
คาดหวงัตอ่ผู้ เรียน ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที  
     2) ขัน้ด า เนิ น กิจกรรม  ผู้ สอนให้ผู้ เ รียนท ากิจกรรม เพ่ื อส่ ง เส ริม
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ ตามกระบวนการพฒันาตามแนวคิดของโมเดลแรงจงูใจ 
(Self-System Model of Motivational Development: SSMMD) ประกอบไปด้วย การเรียนการ
สอนท่ีสนบัสนุนความมีอิสระ การจดัการด้านโครงสร้างและการสนบัสนุนด้านความสมัพันธ์โดย
วิธีการสอนร่วมกัน (Interteaching)  โดยใช้กระบวนการของการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต์ ได้แก่ การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
Gagne และในการพฒันาโปรแกรม กิจกรรมจดัขึน้รวม 14 ครัง้ ใช้เวลาประมาณครัง้ละ 40 - 60 
นาที 
     3) ขัน้สรุป ผู้สอนให้ผู้ เรียนสะท้อนความคิดกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในแตล่ะครัง้ ใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที  
    ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบกิจกรรมในโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลักษณะความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 14 กิจกรรม ดงันี ้  
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ตาราง 23 กิจกรรมในโปรแกรมเพื่อสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
กิจกรรม แนวคดิทฤษฎทีี่ใช้ กิจกรรมและวิธีการสอน 

กิจกรรมครัง้ที่ 1 
- ช่ือกิจกรรม: ปฐมนเิทศ 
- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

แนวคิดเก่ียวกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ Active learning: 
การบรรยาย โดยใช้วิธีการหยดุชัว่ขณะ (Pausing) และเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนอภิปรายกลุม่ (Group discussion)   

กิจกรรมครัง้ที่ 2 
- ช่ือกิจกรรม: แนวทางการสง่เสริมคณุลกัษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

- แนวคดิเก่ียวกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ ด้าน
พฤติกรรม ด้านอารมณ์ และด้านปัญญา  

- แนวคดิ: Self- system Model of Motivational 
Development (SSMMD) 

Active learning:  
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายกลุม่ (Group discussion)   
- การใช้สือ่มลัตมิีเดยีและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
(Technology multimedia- based instruction) 

กิจกรรมครัง้ที่ 3: 
- ช่ือกิจกรรม: “รู้จกัการตัง้เปา้หมาย” 
- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที  

- แนวคดิ: Self- system Model of Motivational 
Development (SSMMD) 

- กระบวนการ: การสนบัสนนุความมีอิสระในชัน้เรียน 
(Autonomy Supportive)  

- ด้านการเอาใจใสต่อ่สิง่ที่สง่เสริมแรงจงูใจของผู้เรียน 

Active learning: 
การเรียนรู้จากกรณีศกึษา (Case study) เพื่อให้น าเอาความรู้ หรือสิง่
ที่ได้ประยกุต์ใช้กบัชีวติจริงเพื่อชว่ยพฒันาเปา้หมายของตนเองได้  
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ตาราง 23 (ตอ่) 
กิจกรรม แนวคดิทฤษฎทีี่ใช้ กิจกรรมและวิธีการสอน 

กิจกรรมครัง้ที่ 4: 
- ช่ือกิจกรรม: “ฝึกการตัง้เปา้หมายในการ
เรียน” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

-แนวคดิ: Self- system Model of Motivational 
Development (SSMMD) 

- กระบวนการ: การสนบัสนนุความมีอิสระในชัน้เรียน 
(Autonomy Supportive)  

- ด้านการเอาใจใสต่อ่สิง่ที่สง่เสริมแรงจงูใจของผู้เรียน 
และ การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนที่เป็นผล 
ด้านลบ 

- การสนบัสนนุด้านความสามารถ: การเสนอผลสะท้อน
กลบัเพื่อพฒันาผู้เรียน (Offer constructive feedback)  

Active learning: 
การอภิปรายกลุม่ยอ่ย (Group discussion)  และการเขียนในชัน้เรียน 
(Writing in the class) เป็นวิธีที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน การเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนเขียนเพื่อส ารวจสิง่ที่มีคณุคา่และแสดงความรู้สึกที่มี
ตอ่การเรียน ช่วยสนบัสนนุการเรียนแบบเชิงรุกได้  

กิจกรรมครัง้ที่ 5, 6, 7: 
- ช่ือกิจกรรม: “ฝึกใช้กลยทุธ์การสอนร่วมกนั” 
- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 3 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

Self- system Model of Motivational Development 
(SSMMD) 
- กระบวนการ: การสนบัสนนุความมีอิสระในชัน้เรียน 
(Autonomy Supportive)  

- ด้านการเอาใจใสต่อ่สิง่ที่สง่เสริมแรงจงูใจของผู้เรียน 
และ การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนที่เป็นผล 
ด้านลบ 

- การสนบัสนนุด้านโครงสร้างการสอน (Structure 
supportive) 

วิธีการสอนร่วมกนั (Interteaching) มีความสมัพนัธ์กบัวิธีการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) แบบเพื่อนช่วยสอน (Peer teaching) 
ที่สามารถสอดแทรกอยูใ่นชัน้เรียนบรรยายปกติให้นา่สนใจยิ่งขึน้ และ 
ช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทัง้ด้านทกัษะทางด้านปัญญาและเปลีย่นเจตคติ
เก่ียวกบัการเรียนได้ 
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ตาราง 23 (ตอ่) 
กิจกรรม แนวคดิทฤษฎทีี่ใช้ กิจกรรมและวิธีการสอน 

กิจกรรมครัง้ที่ 8: 
- ช่ือกิจกรรม: “กลยทุธ์การแก้ปัญหา 
ในการเรียน  

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

- แนวคดิ: Self- system Model of Motivational 
Development (SSMMD) 

- กระบวนการ: การสนบัสนนุด้านโครงสร้างการสอน 
(Structure supportive): 

- การเสนอผลสะท้อนกลบัเพื่อพฒันาผู้ เรียน 
(Offerconstructive feedback)  

Active learning:  
การแก้ปัญหา problem solving เป็นวิธีทีใ่ห้ผู้ เรียนเกิดการเช่ือมโยง
กบัประสบการณ์ของตวัผู้ เรียนเอง โดยมีการค้นคว้าเพิ่มเติม และเพิ่ม
โอกาสให้ผู้ เรียนได้ท างานกลุม่เพือ่หาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกนั 

กิจกรรมครัง้ที่ 9, 10 
- ช่ือกิจกรรม: “กลยทุธ์กลยทุธ์เพิม่
ประสทิธิภาพในการเรียน” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 2 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

-แนวคดิ: Self- system Model of Motivational 
Development (SSMMD) 

- การสนบัสนนุด้านโครงสร้างการสอน (Structure 
supportive) 

- การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) 

Active learning :  
ได้แก่ เทคนิคการตอบสนองตอ่การบรรยายในชัน้ เรียน (Feedback 
lecture) การให้ค าแนะน าระหวา่งบรรยายในชัน้เรียน (Guides 
lecture) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative method) 
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ตาราง 23 (ตอ่) 
กิจกรรม แนวคดิทฤษฎทีี่ใช้ กิจกรรมและวิธีการสอน 

กิจกรรมครัง้ที่ 11: 
- ช่ือกิจกรรม: “เรียนรู้จากขา่ว” 
- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

- แนวคดิ Self- system Model of Motivational 
Development (SSMMD) 

- การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) 

Active learning: 
วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative method) การแสดงบทบาท
สมมติ (Role playing) เป็นวิธีช่วยให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ โดยสร้าง
โอกาสให้เหมือนจริง เช่น สถานการณ์ตงึเครียด ไมคุ่้นเคย ซบัซ้อน 
ฯลฯ โดยผู้สอนให้ผู้ เรียนพฒันาและฝึกฝนทกัษะที่จ าเป็นในการ
แก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีการสง่เสริมการท างานกลุม่ 
สง่ผลให้ผู้ เรียนมีระดบัของแรงจงูใจในการเรียนที่สงูและมคีวาม
กระตือรือร้นในการเรียน  

กิจกรรมครัง้ที่ 12: 
- ช่ือกิจกรรม: “ตามหาคนที่ใช่” 
- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

- แนวคดิ Self- system Model of Motivational 
Development (SSMMD) 

- การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) 

Active learning :  
กิจกรรมการร่วมมือ (Collaborative activity) เป็นวิธีการท่ีสามารถใช้
สอนมโนทศัน์ หรือ ทบทวนข้อมลู และสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และพฒันาทกัษะทางสงัคมผ่านการท างานกลุม่ร่วมกนั ช่วยให้ผู้ เรียน
มีสว่นร่วมในการเรียนมากขึน้กวา่การเรียนในชัน้เรียนปกติ 

กิจกรรมครัง้ที่ 13 
- ช่ือกิจกรรม: “ชว่ยกนัสร้างหอคอย” 
- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที  

- แนวคดิ Self- system Model of Motivational 
Development (SSMMD) 

- การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) 

Active learning: 
กิจกรรมการร่วมมือ (Collaborative activity) เป็นวิธีการท่ีสามารถใช้
สอนมโนทศัน์ หรือ ทบทวนข้อมลู และสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และพฒันาทกัษะทางสงัคมผ่านการท างานกลุม่ร่วมกนั ช่วยให้ผู้ เรียน
มีสว่นร่วมในการเรียนมากขึน้กวา่การเรียนในชัน้เรียนปกติ 
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ตาราง 23 (ตอ่) 
กิจกรรม แนวคดิทฤษฎทีี่ใช้ กิจกรรมและวิธีการสอน 

กิจกรรมครัง้ที่ 14: 
- ช่ือกิจกรรม: “poster session” 
- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

- แนวคดิ Self- system Model of Motivational 
Development (SSMMD) 

- การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) 

Active learning: 
วิธีการน าเสนอผลงานแบบทางเลอืก (Poster session)  
สมาชิกทกุคนในกลุม่แลกเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกนั เก่ียวกบั
หวัข้อยอ่ยตา่ง ๆ ที่น าเสนอผา่นโปสเตอร์และให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่
แสดงโปสเตอร์ผลงาน 
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4.5. ผลการประเมินโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันใน
วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    1) ตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมั่นผูกพัน
ในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้  โดยผู้ วิจัยน าโปรแกรมส่งเสริม
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีพฒันาขึน้และผ่านการ
ตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หาสาระและการใช้ภาษาตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว 
ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของโปรแกรม 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยอาจารย์ผู้ สอนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและผู้ มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ พิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล้องของโปรแกรมโดยใช้ทฤษฎี ขัน้ตอนในแต่ละกิจกรรมมีความตรงและสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือน าผลการพิจารณามาหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยก าหนดให้
คะแนน +1 คือประเด็นท่ีระบุมีความสอดคล้อง / เหมาะสม คะแนน 0 คือ ไม่แน่ใจว่าประเด็นท่ี
ระบุมีความสอดคล้อง/ เหมาะสมหรือไม่ และคะแนน -1 คือประเด็นท่ีระบุไม่สอดคล้อง / ไม่
เหมาะสม รายช่ือผู้ทรงคณุวฒุิแสดงไว้ใน ภาคผนวก ก. โดยก าหนดคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่
.50 ขึน้ไป  
     ผลการตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรม พบว่าคา่ดชันี IOC ของประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโปรแกรม ฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกประเด็น ได้แก่ ความสอดคล้องระหว่าง
วตัถปุระสงค์ของโปรแกรมกบักิจกรรมในโปรแกรม ความสอดคล้องของหลกัการและแนวคิดท่ีใช้
กบักิจกรรมในโปรแกรม ความครอบคลมุของเนือ้หาสาระในโปรแกรม ความเหมาะสมของหวัข้อ
เนือ้หา วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ขัน้ตอนของกิจกรรม ส่ือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ การประเมินผลของ
กิจกรรม โดยค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 ดังแสดงค่าดัชนี IOC ไว้ใน ตาราง 24 และ 
ตาราง 25 
 
ตาราง 24 ผลการตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ในภาพรวม 

ผลการตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมส่งเสริมคุณลกัษณะความยดึม่ันผูกพนัในวชิาการ 
ในภาพรวม 

ค่าดัชนี 
IOC 

1. ความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์ของโปรแกรมกบักิจกรรมโปรแกรม  1.00 
2. ความสอดคล้องของหลกัการและแนวคิดที่ใช้กบักิจกรรมในโปรแกรม 1.00 
3. ความครอบคลมุเนือ้หาสาระในโปรแกรม 1.00 
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ตาราง 25 ผลการตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี แยกตามกิจกรรม 

ผลการตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมในโปรแกรม ฯ 

ค่าดัชนี IOC 

หวั
ข้อ
เนื
อ้ห
า  

วตั
ถปุ
ระ
สง
ค์ 

ระ
ยะ
เวล

า 

ขัน้
ตอ
นข
อง
กิจ
กร
รม

 

สื่อ
หรื
ออ
ปุก
รณ์

ที่ใ
ช้ 

กา
รป
ระ
เมิ
นผ
ล 

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ 1.00 1.00 1.00 0.66 1.00 1.00 

กิจกรรมที่ 2 แนวทางการสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ  1.00 1.00 0.66 0.66 1.00 1.00 

กิจกรรมที่ 3 รู้จกัการตัง้เป้าหมาย 1.00 1.00 1.00 1.00 0.66 0.66 
กิจกรรมที่ 4 ฝึกการตัง้เป้าหมายในการเรียน 1.00 1.00 1.00 1.00 0.66 0.66 
กิจกรรมที่ 5-7  ฝึกใช้กลยทุธ์การสอนร่วมกนั 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.66 
กิจกรรมที่ 8 ฝึกใช้กลยทุธ์การแก้ปัญหาในการเรียน 1.00 1.00 1.00 0.66 0.66 1.00 

กิจกรรมที่ 9-10 กลยทุธ์เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน 1.00 1.00 1.00 1.00 0.66 1.00 

กิจกรรมที่ 11 เรียนรู้จากข่าว 1.00 1.00 1.00 1.00 0.66 0.66 
กิจกรรมที่ 12 ตามหาคนที่ใช ่ 1.00 1.00 1.00 0.66 1.00 1.00 

กิจกรรมที่ 13 ชว่ยกนัสร้างหอคอย 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.66 
กิจกรรมที่ 14 poster session  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.66 

 
     นอกจากนี ้ผู้ ทรงคุณวุฒิยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และข้อสังเกต
เก่ียวกบัโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
    2) กิจกรรมในโปรแกรม  
     กิจกรรมท่ี 1: ปฐมนิเทศ ขัน้ตอนของกิจกรรมในช่วงของขัน้กิจกรรม 
ผู้ทรงคณุวฒุิเสนอว่า หลงัจากแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมแล้ว ควรให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสออกมาน าเสนอ
หน้าชัน้เรียน หรืออภิปรายน า และขัน้สรุปควรให้ผู้ เรียนและผู้สอนร่วมกนัสรุปประเด็น  
     กิจกรรมท่ี 2: แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ  ขัน้ตอนของกิจกรรมในช่วงของขัน้สรุป ผู้ทรงคณุวุฒิเสนอว่า ควรให้ผู้ เรียนและผู้สอน
ร่วมกนัสรุปประเด็น หรือให้ผู้ เรียนสรุปประเด็นและผู้สอนเพิ่มเติมก่อนให้ผู้ เรียนสะท้อนคิด เพราะ
การสรุปจะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หา ส่วนการสะท้อนคิดคือการประเมินค่าสิ่งท่ีได้จากการ
เรียนรู้  
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     กิจกรรมท่ี 4 : ฝึกการตัง้เป้าหมายในการเรียน ขัน้ตอนการประเมินผล 
ผู้ทรงคณุวฒุิเสนอว่า ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้ เรียนท่ีได้จากการ์ดแสดงความคิดเห็น 
ควรพิจารณาระบลุงในแผนกิจกิจกรรมด้วยหรือไม่ 
     กิจกรรมท่ี 5-7: ฝึกการใช้กลยทุธ์การสอนร่วมกนั ขัน้ตอนการประเมินผล 
ผู้ทรงคณุวฒุิเสนอว่า การประเมินผลควรสอดคล้องกบัส่ือท่ีใช้ เช่น ใบงาน แบบฟอร์มตา่ง ๆ ว่าน า
ผลท่ีได้จากผู้ เรียนไปใช้ในการประเมินอยา่งไร 
     กิจกรรมท่ี 8 : กลยุทธ์การแก้ปัญหาในการเรียน ขัน้ตอนของกิจกรรม 
ผู้ทรงคณุวฒุิเสนอวา่ ในขัน้สรุป ผู้สอนควรให้โอกาสผู้ เรียนได้ออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน จากนัน้
ผู้สอนสรุปประเดน็ในภาพรวม  
     กิจกรรมท่ี 12: ตามหาคนท่ีใช ่ขัน้ตอนของกิจกรรม ผู้ทรงคณุวฒุิเสนอว่า
ควรเพิ่มเติมในส่วนของขัน้ตอนกิจกรรม โดยให้ผู้ เรียนสะท้อนหรือเสนอการประยุกต์ใช้วิธีการ
กิจกรรมการร่วมมือในการเรียนของตนเองให้ชดัเจนขึน้  
    นอกจากนีผู้้ทรงคณุวฒุิมีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัโปรแกรมในภาพรวม ประเด็น
ดงันี ้
     ก) กิจกรรมในโปรแกรม ฯบางกิจกรรม ควรให้การปอ้นกลบั (Feedback) 
ทนัที หลงัจากผู้ เรียนท ากิจกรรมเสร็จ  
     ข) ส่ือท่ีใช้ในกิจกรรม ได้แก่ ใบความรู้ อาจท าเป็นเอกสารประกอบการ
สอนเพิ่มเตมิจากการเสนอ Power point เพราะจะเป็นส่ือท่ีผู้ เรียนสามารถศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิได้
ด้วยตวัเองอีกทางหนึ่ง เช่น ท าเป็นไฟล์เอกสารและเตรียมไว้ให้ผู้ เรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ข้อดี
คือผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการด้านเวลา และผู้สอนประหยดัค่าใช้จ่ายใน
การจดัท าเอกสารด้วย  
     ค) การประเมินผล อาจเพิ่มการประเมินโดยเพ่ือน (Peer assessment) 
จะช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการประเมินจากเพ่ือนอีกทางหนึ่ง เป็นการช่วยสร้างความตระหนกั
ให้แก่ผู้ เรียนได้ดียิ่งขึน้  
    2.2) น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิมาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมกิจกรรม  
    2.3) น าโปรแกรมไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใช้ในการท า
กิจกรรมก่อนน าไปใช้จริง เพ่ือท าการประเมินความเหมาะสมของเนือ้หา ความน่าสนใจของ

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy8tH8xPDbAhVWfn0KHYVqBV0QFghGMAU&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fnaruemonphan12557%2Fsux-xilekthrxniks-khux-xari&usg=AOvVaw270SzWvodo8euuLt2dAjGW
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กิจกรรม ความยุ่งยากของการใช้ภาษาและการส่ือความหมาย ระยะเวลา ความสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม รวมทัง้ความคดิเห็นตา่ง ๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง  

4.6. การประเมินผลโปรแกรม 
    การประเมินผลโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพันในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีด าเนินการก่อนการใช้โปรแกรม ระหว่างการใช้โปรแกรม และหลงั
การใช้โปรแกรม ใช้เคร่ืองมือได้แก่ แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินผลกิจกรรม และมาตรวดั
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยด าเนินการดงันี ้
     1) การใช้มาตรวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีด าเนินการทัง้ก่อนและหลงัโปรแกรม ฯ  
     2) การใช้แบบสังเกตพฤติกรรมเพ่ือบนัทึกพฤติกรรมในการท างานกลุ่ม 
และใช้แบบประเมินผลกิจกรรมเพ่ือประเมินความสามารถ และประเมินพฤติกรรมในการปฏิบตัิ
กิจกรรมของผู้ เรียน  

ตอนที่  5 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเพื่ ออธิบายคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาที่ 2  
  ผู้วิจยัได้วิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละและคา่เฉล่ียของ
ข้อมูลพืน้ฐานคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้ผลว่า กลุ่ม
ตวัอย่างในงานวิจยันี ้ได้แก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 189 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 93 
คน และกลุม่ควบคมุ 96 คน โดยกลุ่มทดลองเป็นเพศชายจ านวน 24 คน และเป็นเพศหญิงจ านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และ 74.2 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นเพศชายจ านวน 50 คน 
และเป็นเพศหญิงจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 และ 47.9 ตามล าดบั รายละเอียดแสดงได้
ดบัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
ตาราง 26 คณุลกัษณะของนกัศกึษาในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (n = 189) 

เพศ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 24 25.8 50 52.1 74 39.2 
เพศหญิง 69 74.2 46 47.9 115 60.8 
รวม 93 100 96 100 189 100 

 



  

 

193 

ตอนที่  6 ผลการวิ เคราะห์ความเท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่าง  (Sample 
equivalence) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการใช้โปรแกรมส่งเสริม
คุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ผู้ วิจัยได้ท าการตรวจสอบความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
(Sample equivalence) ก่อนด าเนินการทดลองโดยโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่น
ผกูพันในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ผู้ วิจยัด าเนินการวิเคราะห์กับกลุ่มตวัอย่าง โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม (Multivariate Analysis of Variance : MANOVA) 
ของตวัแปรเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลและตวัแปรคุณลกัษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตัวแปรระหว่างกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและกลุ่มควบคมุท่ีก าหนดให้ไม่ได้รับโปรแกรม ฯ แตไ่ด้รับการเรียนการ
สอนตามปกต ิเพ่ือทดสอบความเทา่เทียมกนัระหวา่งกลุม่ (Sample equivalence)  
  การวิเคราะห์ส่วนนีเ้ป็นการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของ
ตัวแปรเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลและตัวแปรคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหุนาม (MANOVA) ผลการตรวจสอบความ
เป็นเอกพนัธ์ของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (Variance-covariance matrices) 
ของตวัแปรในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดย Box’s M test พบว่ามีคา่แตกตา่งกนัในทางสถิติท่ี
ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 (Box’s M = 7.956, F = 2.621, p = .049) แสดงว่าเมทริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตวัแปรแตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
  ผลการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัใน
วิชาการ ทดสอบโดย Barlett’s test of Sphericity พบว่า เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวน
ร่วมภายในกลุ่ม (Within group variance-covariance matrix) จ าแนกตามกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวแปรคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ 
  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุาม (MANOVA) ของตวัแปรเปา้หมายเพ่ือความ
เป็นเลิศส่วนบุคคลและตัวแปรคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ พบว่า คะแนน
คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการซึ่งเป็นตัวแปรตามในการวิจัย ระหว่างกลุ่มท่ีผู้ วิจัย
ก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มท่ีผู้ วิจยัก าหนดให้เป็นกลุ่มควบคมุไม่แตกต่างกันในทางสถิติ 
(Pillai’s Trace = .024, F = 2.288, p = .104)  
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  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรคุณลักษณะความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการจ าแนกตามกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุก่อนการให้โปรแกรม ฯ และผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหนุาม แสดงดงัตาราง 27 และตาราง 28 ตามล าดบั  
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ตาราง 27 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล
และตวัแปรคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ (n = 189) 

ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง 

 (n = 93) 
กลุ่มควบคุม 

 (n = 96) 
M SD M SD 

ตวัแปรสง่ผา่น 
เปา้หมายเพื่อความเป็นเลศิสว่นบคุคล 

 
14.204 

 
1.975 

 
13.510 

 
2.492 

ตวัแปรตาม 
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

 
118.472 

 
14.590 

 
115.804 

 
14.330 

 

ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามของตวัแปรคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัใน
วิชาการตามกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ (n = 189) 

Effect  Value F Hypothesis df Error df p 
กลุม่ทดลอง Pillai’s Trace .024 2.288 2.000 186.000 .104 

Wilks’ Lambda .976 2.288 2.000 186.000 .104 
Hotelling’s Trace .025 2.288 2.000 186.000 .104 
Roy’s Largest Root  .025 2.288 2.000 186.000 .104 

Test of Between-Subjects Effects 
แหล่งความ
แปรปรวน 

ตัวแปรตาม Type III SS df MS F p 

ระหวา่งกลุม่ เปา้หมายเพื่อความเป็นเลศิสว่น
บคุคล 

22.744 1 22.744 4.481 .036 

ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 336.225 1 336.225 1.608 .206 

ความคลาด
เคลือ่น 

เปา้หมายเพื่อความเป็นเลศิสว่น
บคุคล 

949.108 187 5.075   

ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 39096.133 187 209.070   

รวม เปา้หมายเพื่อความเป็นเลศิสว่น
บคุคล 

37236.000 187    

ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 2631830.409 187    
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  อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
(Sample equivalence) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของแต่ละตวัแปรตามก่อน
เข้าร่วมโปรแกรม ฯ พบว่าคะแนนเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุมีความแตกตา่งกนั แตค่ะแนนความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ เพ่ือ
ทดสอบวา่โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิผลท าให้คะแนนเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล
และคะแนนความยึดมัน่ผกูพนัสูงขึน้ในกลุ่มทดลองจริงแม้ว่าคะแนนเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศ
ส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯจะมีความแตกต่างกัน 
ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง อิงมโนทศัน์ของการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง  
(Structural Equation Modeling: SEM) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเป้าหมายเพ่ือ
ความเป็นเลิศส่วนบุคคล ก่อนการทดลอง (Pre-test) และหลังเข้าร่วมการทดลอง (Posttest) 
จากนัน้วิเคราะห์อิทธิพลระหว่างโปรแกรมท่ีส่งผลต่อคะแนนเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บคุคล  
  ในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตวัแปรในโมเดลการวัด
เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล ท่ีประกอบด้วยตวัแปร ด้านการแข่งขนักบัตนเอง ด้านการ
บรรลุผลเต็มศกัยภาพ ด้านการพฒันาตนเอง และ ด้านการค านึงถึงผลลพัธ์เป้าหมายของตนเอง 
ทัง้ในการวดัครัง้ท่ี 1 ก่อนการทดลอง (Pre-test) และครัง้ท่ี 2 ภายหลังการทดลอง (Posttest) ใช้
โปรแกรม ฯ ดงันัน้คะแนนการวดัตวัแปรดงักล่าวจงึมีคะแนน 2 ชดุ คือคะแนนก่อนและคะแนนหลงั
การทดลองใช้โปรแกรม ฯ ทัง้นี ้ก่อนการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ ผู้วิจยัท าการแปลงคา่ตวัแปร
วิธีการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นตัวแปรระดับนามบัญญัติ  (Nominal scale) ด้วยวิธีการลงรหัสดัมม่ี 
(Dummy variable) ก าหนดคา่การเป็นสมาชิกกลุ่มการทดลอง และกลุ่มควบคมุกบัหน่วยตวัอย่าง 
โดยก าหนดคะแนนให้กลุ่มควบคมุเป็น 0 กลุ่มทดลองเป็น 1 ตวัแปรดงักล่าวนีจ้ึงเป็นตวัแปรเทียม 
(Dummy variable)  
  จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บุคคล ก่อนการทดลอง (Pre-test) และหลังเข้าร่วมการทดลอง (Posttest) โดยน าคะแนน
เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลครัง้ท่ี1 ก่อนการทดลอง (Pre-test) มาร่วมค านวณเพ่ือเป็น
การควบคมุด้วยคะแนนก่อนการทดลอง ผลการวิเคราะห์พบวา่ เม่ือท าการควบคมุคะแนนก่อนการ
ทดลอง โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ส่งผลต่อระดับของเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล มีค่า
อิทธิพลเท่ากบั .45 (b = .45, p < .01; ภาพประกอบ 8 ) ซึง่มีทิศทางเป็นบวก แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
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ทดลอง (ผู้ วิจยัก าหนดค่าตวัแปรเทียมเป็น 1) มีคะแนนเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลสูง
กว่ากลุม่ควบคมุ (ผู้วิจยัก าหนดคา่เป็น 0) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
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ตาราง 29 เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรในโมเดล (N=189) 
ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.กลุม่: ทดลอง/ 
   ควบคมุ 

1.000 
        

2. pre_comp .036 1.000        

3. pre_poten .231** .538** 1.000       

4. pre_self .127* .526** .422** 1.000      

5. pre_result .092 .477** .466** .621** 1.000     

6. po_ comp .452** .052* .171* .141* .113* 1.000    

7. po_ poten .325** .031* .120 .158* .069* .570** 1.000   

8. po_ self .365** .187** .177* .194** .178* .530** .592** 1.000  

9. po_ result .438** .189** .189** .228** .217** .600** .534** .715** 1.000 

M - 3.306 3.693 3.412 3.439 3.571 3.809 3.560 3.698 

SD - .715 .715 .721 .709 .700 .740 .694 .728 

หมายเหต ุ **p< .01; *p< .05;   

 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลพบว่า คะแนนเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลครัง้ท่ี1 
(Pre-test) มีความสมัพนัธ์กบัคะแนนเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลครัง้ท่ี 2 (Posttest) ท่ี 
.21 ทัง้นี ้โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี โดยมีค่า Chi-
square เท่ากับ 35.00 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากับ 23 ระดบันัยส าคญั (p) เท่ากับ .052 ค่าดชันีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .960 ค่าดัชนีวัดระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) 
เทา่กบั .923 คา่ดชันีรากมาตรฐานของคา่เฉล่ียก าลงัสองของสว่นเหลือ (SRMR) เทา่กบั .043 และ
ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (RMSEA) เท่ากับ .05 ทัง้นี  ้ผลการ
วิเคราะห์แสดง ดงัภาพประกอบ 13  
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Chi-Square = 35, df = 23, P = .052, GFI = .960, AGFI = .923, SRMR = .043, RMSEA = .053 
 *** p < .001; **p < .01 

 
ภาพประกอบ 14 โมเดลอิทธิพลของโปรแกรมตอ่คะแนนเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล 

ตอนที่ 7 ผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันในวิชาการท่ีมี
ต่อคะแนนความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
  ในตอนนีเ้ป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ เพ่ือทดสอบว่าโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้มี
ประสิทธิผลท าให้คะแนนความยึดมั่นผูกพันในวิชาการเพิ่มสูงขึน้ในกลุ่มทดลองจริง  ผู้ วิจัยใช้
วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง อิงมโนทัศน์ของการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง  (Structural 
Equation Modeling: SEM) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ก่อนการทดลอง (Pre-test) และหลงัเข้าร่วมการทดลอง (Posttest) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือควบคุม
คะแนนก่อนการทดลอง จากนัน้วิเคราะห์อิทธิพลระหว่างโปรแกรมท่ีส่งผลตอ่คะแนนความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการภายหลงัการทดลอง 
  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตวัแปรในโมเดลการวัดคุณลักษณะ
ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ และ ท าการแปลงค่าตวัแปรวิธีการจดักิจกรรมซึ่งเป็นตวัแปรระดบั
นามบัญญัติ (Norminal scale) ด้วยวิธีการลงรหัสดัมม่ี (Dummy variable) ก าหนดค่าการเป็น
สมาชิกกลุ่มการทดลอง และกลุ่มควบคมุกบัหนว่ยตวัอย่าง โดยก าหนดคะแนนให้กลุม่ควบคมุเป็น 
0 กลุม่ทดลองเป็น 1 ตวัแปรดงักลา่วนีจ้งึเป็นตวัแปรเทียม (Dummy variable)  
  จากนัน้ท าการวิเคราะห์ผลของโปรแกรม ฯท่ีมีต่อคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการ โดยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน
คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการครัง้ท่ี 2 (Posttest) ภายหลังจากกลุ่มทดลองเข้าร่วม
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โปรแกรมเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคมุท่ีได้รับการสอนตามปกติ โดยน าคะแนนคณุลกัษณะความ
ยึดมั่นผูกพันในวิชาการครัง้ท่ี 1 (Pre-test) มาร่วมค านวณเพ่ือเป็นการควบคุมด้วยคะแนนก่อน
การทดลอง ได้ผลการวิเคราะห์ ดงันี ้
  โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการมีอิทธิพลต่อคะแนน
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการหลงัการทดลอง โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .30 (b = .30, p < .01) ซึ่งมี
ทิศทางเป็นบวกแสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลอง (ในท่ีนีผู้้ วิจัยก าหนดค่าตัวแปรเทียมเป็น 1) มี
คะแนนความยึดม่ันผูกพันในวิชาการสูงกว่ากลุ่มควบคุม (ในท่ีนี ้ผู้ วิจัยก าหนดค่าเป็น 0 ) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 นัน่คือ โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้สามารถส่งเสริมคณุลักษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการในกลุม่ทดลองได้จริง 
 
ตาราง 30 เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรในโมเดล (n =189) 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 
1.กลุม่: ทดลอง/ควบคมุ 1.000       
2.pre_cog .134* 1.000      
3. pre_emo -.019 .518** 1.000     

4. pre_beh .205** .499** .373** 1.000    

5. po_cog .293** .486** .227** .176* 1.000   

6. po_emo .355** .307** .462** .069* .482** 1.000  

7. pro_beh  .083* .025* .006* .089* .344** .308** 1.000 

M - 44.865 48.094 24.157 46.029 50.541 27.989 

SD - 6.245 6.843 4.903 6.010 6.525 4.357 

หมายเหต ุ  *p< .05; **p< .01 

 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลพบว่า คะแนนคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการครัง้
ท่ี1 (Pre-test) มีความสัมพันธ์กับคะแนนคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการครัง้ท่ี 2 
(Posttest) ท่ี .24 ทัง้นี ้โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ดี โดย
มีค่า Chi-square เท่ากับ 14.67 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากับ 8 ระดบันยัส าคญั (p) เท่ากับ .065 ค่า
ดชันีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .978 ค่าดัชนีวัดระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากับ .924 ค่าดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือ (SRMR) เท่ากับ 
.044 และค่าดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (RMSEA) เท่ากับ .06 ดงันัน้ 
ผลการทดลองนี ้จึงสนบัสนุนสมมติฐานข้อท่ี 2.1 นัน่คือ หลงัจากเข้าร่วมโปรแกรม ฯ นกัศึกษาท่ี
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เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการมีคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการสูงกว่านักศึกษากลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม  ฯ ผลการวิเคราะห์
แสดงดงัภาพประกอบ 15 
 

Chi-Square = 14.67, df = 8, P = .065, GFI = .978, AGFI = .924, SRMR = .044, RMSEA = .066 
 *** p < .001; **p < .01, *p < .05 

 

ภาพประกอบ 15 โมเดลอิทธิพลของโปรแกรมตอ่คะแนนความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
ตอนที่ 8 อิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ

ท่ีมีต่อความยดึม่ันผูกพันในวิชาการโดยมีเป้าหมายความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน 
  ผลการวิเคราะห์ในตอนท่ี 8 นีเ้ป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์อิทธิพลของโปรแกรม
ส่งเสริมคุณลกัษณะความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการท่ีมีต่อความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการโดยมีเป้า
หมายความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยเร่ิมจากการแสดงผลการวิเคราะห์สถิติ
เบือ้งต้นของตวัแปรสงัเกตได้ในงานวิจยันี ้จากนัน้เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ของตวั
แปรท่ีเก่ียวข้อง และการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรส่งผ่าน เพ่ือพิสูจน์ความเป็นตวัแปรส่งผ่าน
ของการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล โดยตรวจสอบทัง้อิทธิพลทางตรง (Direct 
effect) อิท ธิพลทางอ้อม  (Indirect effect) และอิทธิพลรวม  (Total effect) ด้วยแนวคิดการ
วิเคราะห์ตวัแปรสง่ผา่นของ Baron และ Kenny (1986) มีผลการวิเคราะห์ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  ในส่วนนี ้เป็นผลการวิเคราะห์สถิติเบือ้งต้นของตวัแปรสงัเกตได้ท่ีเป็นตวับง่ชีท่ี้ใช้วดั
ตวัแปรแฝง 2 ตวัแปรในการศกึษานี ้ได้แก่ เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลและความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาการ เพ่ือศึกษาลกัษณะการกระจายและการแจกแจงของตวัแปรสงัเกตได้แต่ละตวั 
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โดยวิเคราะห์จากค่าสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คะแนนสงูสดุ (Max) 
คะแนนต ่าสุด (Min) สัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง 
(Kurtosis) โดยรายละเอียด อธิบายได้ดงันี ้
  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ตวัแปรสงัเกตได้จ านวน 7 ตวัแปรซึ่งเป็นตวับง่ชีท่ี้ใช้วดัตวัแปร
แฝง 2 ตวัแปร ได้แก่ เปา้หมายความเป็นเลิศส่วนบคุคลและความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการนัน้ มีคา่
สัมประสิทธ์ิการกระจายระหว่าง .129 ถึง  .197 โดยตัวแปรท่ีมีการกระจายมากท่ีสุด คือ การ
ค านึงถึงผลลัพธ์ ส่วนตัวแปรท่ีมีการกระจายน้อยท่ีสุด คือ ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการด้าน
อารมณ์ 
  เม่ือพิจารณาตวัแปรสงัเกตได้ของเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล พบว่า ค่า
สมัประสิทธ์ิการกระจายมีคา่อยูใ่นชว่ง .194 ถึง .197 เม่ือพิจารณาคา่ความเบ้ (Skewness) พบว่า
มีคา่เป็นบวกทัง้หมดและไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ข้อมลูมีความสมมาตร สว่นคา่ความโดง่ 
(Kurtosis) พบว่า มีคา่เป็นลบทัง้หมดและไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเว้น ตวัแปรการบรรลุผลเต็ม
ศกัยภาพ แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรสังเกตได้ของเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล 3 ตวัแปร 
ได้แก่ การแข่งขนักับตนเอง การพฒันาตนเอง และการค านึงถึงผลลัพธ์ มีการแจกแจงแบบปกต ิ
ส่วนตวัแปรการบรรลุผลเต็มศกัยภาพ มีค่าเป็นลบและมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า 
ตวัแปรดงักลา่วมีการแจกแจงแบบโดง่ต ่ากวา่ปกติ (Platykurtic) 
  ส าหรับตวัแปรสงัเกตได้ของความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ พบว่าค่าสมัประสิทธ์ิการ
กระจายอยู่ในช่วง .129 ถึง .156 เม่ือวิเคราะห์ค่าความเบ้และค่าความโด่ง พบว่า ความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการด้านอารมณ์มีค่าความเบ้และความโด่งเป็นบวกและไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ
แสดงว่ามีการกระจายแบบปกติ ส าหรับตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในวิชาการด้านปัญญาและ
พฤติกรรม พบว่า มีความความเบ้เป็นลบและมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ .01 ตามล าดบั 
แสดงถึงลกัษณะการเบ้ซ้าย (Negative skewness) หมายความว่ากลุ่มนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี
ส่วนใหญ่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ีย ส าหรับค่าความโด่ง มีค่าเป็นบวกและไม่มีนยัส าคญัทางสถิต ิ
แสดงวา่มีคา่ความโดง่แบบปกต ิโดยรายละเอียดแสดงดงั ตาราง 31 
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ตาราง 31 คา่สถิตเิบือ้งต้นของตวัแปรท่ีสงัเกตได้ในงานวิจยั (n = 189) 
ตัวแปร Min Max Mean SD C.V. Sk Ku 

เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล        
   การแขง่ขนักบัตนเอง 2.00 5.00 3.571 .701 .196 .258 -.331 
   การบรรลผุลเต็มศกัยภาพ 2.00 5.00 3.810 .741 .194 .162 -.848* 
   การพฒันาตนเอง 2.00 5.00 3.561 .694 .195 .069 -.237 
   การค านงึถึงผลลพัธ์ 2.00 5.00 3.698 .729 .197 .035 -.399 
ความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ        
   ด้านปัญญา 26.00 59.00 46.030 6.010 .131 -.379* .252 
   ด้านอารมณ์ 30.00 69.00 50.542 6.526 .129 .099 .124 
   ด้านพฤติกรรม 16.00 38.00 27.989 4.358 .156 -.483** .309 
หมายเหต ุ  *p < .05, **p < .01; การทดสอบนยัส าคญัของความเบ้ (Skewness) และความโดง่ (Kurtosis)  
 ค านวณจากคา่สถิติ Zsk = Sk/ SEsk และ Zku = Ku/ SEku ; SE for Skewness = .177; SE for Kurtosis = .352 

 
  ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตวัแปรในงานวิจัย ซึ่งได้แก่ ตัวแปร
กลุ่ม ตวัแปรเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล และตวัแปรคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการ โดยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์รายคู่ระหว่างระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ในงานวิจยั เน่ืองจาก
ตวัแปรกลุ่ม ได้แก่ ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยันีแ้บ่งเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ซึ่งเป็นตัวแปรระดับนามบัญญัติ  (Nominal scale) ผู้ วิจัยได้ท าการแปลงตัวแปรดังกล่าวด้วย
วิธีการแปลงเป็นตวัแปรดมัม่ี (Dummy variable) โดยก าหนดค่าการเป็นสมาชิกกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุกับหน่วยตวัอย่าง โดยก าหนดคะแนนให้กลุ่มควบคุมเป็น 0 และกลุ่มทดลองเป็น 1 
ส าหรับตัวแปรเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล ประกอบด้วยตวัแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร 
ได้แก่ ตวัแปร ด้านการแข่งขันกับตนเอง ด้านการบรรลุผลเต็มศกัยภาพ ด้านการพัฒนาตนเอง 
และ ด้านการค านึงถึงผลลพัธ์หรือเปา้หมายของตนเอง ในสว่นของตวัแปรคณุลกัษณะความยดึมัน่
ผูกพนัในวิชาการ ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 3 ตวัแปร ได้แก่ ความยึดมัน่ผูกพันด้านปัญญา 
ความยึดมัน่ผูกพนัด้านอารมณ์ และความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม ดงันัน้ ตวัแปรสงัเกตได้ท่ี
น าไปวิเคราะห์ผลของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  มีทัง้หมด 7 ตวัแปร และมีจ านวนคา่สหสมัพนัธ์ทัง้หมด คา่ จากผลการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ พบว่า เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับ
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการในทกุตวัแปรสงัเกตได้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง .186-.715 แสดงให้เห็นว่าลกัษณะความสมัพนัธ์
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ของตวัแปรเป็นความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง หมายความวา่ หากตวัแปรหนึง่มีคา่สงู อีกตวัแปรหนึ่งจะ
มีค่าสูงด้วย หรือหากตัวแปรหนึ่งมีค่าต ่า อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าต ่าด้วย เม่ือพิจารณาขนาด
ความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลกับคณุลกัษณะความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการ พบวา่ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์สงูท่ีสดุคือ เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
a3 กับคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการด้านอารมณ์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เท่ากับ .461 และสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 ทัง้นี  ้รายละเอียดค่า
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรสงัเกตได้ในโมเดลการวิจยั แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
ตาราง 32 เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรในโมเดลการวิจยั 
(n=189) 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. กลุม่:ทดลอง/ควบคมุ 1.000        

2. comp .452** 1.000       

3. poten .325** .570** 1.000      

4. self .365** .530** .592** 1.000     

5. result .438** .600** .534** .715** 1.000    

6. cog .205** .321** .348** .340** .407** 1.000   

7. emo .293** .364** .371** .453** .461** .482** 1.000  

8. beh .355** .342** .186* .273** .349** .344** .308** 1.000 

M - 3.571 3.809 3.560 3.698 46.029 50.541 27.989 

SD - .700 .740 .694 .728 6.010 6.525 4.357 

หมายเหต ุ **p< .01; *p< .05;  

 
  เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระอันได้แก่ ตวัแปรกลุ่ม
และตวัแปรส่งผ่าน พบว่ามีค่าไม่เกิน .85 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตวัแปรไม่มีปัญหาในเร่ืองภาวะร่วม
เส้นตรงพห ุ(Multicollinearity) ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท านายหรืออธิบายตวัแปรตาม
ลดลง (Kline, 2005) ดงันัน้ผู้ วิจยัสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์อิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริม
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็น
เลิศเป็นตวัแปรสง่ผา่นได้ 
  จากนัน้ผู้ วิจยัจึงท าการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรส่งผ่าน เพ่ือพิสูจน์ความเป็นตวั
แปรส่งผ่านของการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการ
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เชิงโครงสร้าง (Structure equation modeling) โดยน าตัวแปรสังเกตได้ (Observed variables) 
มาวิเคราะห์ในโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ การ
วิเคราะห์โมเดลพบว่า ค่า Chi-square เท่ากับ 20.821 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากับ 15 ระดับ
นยัส าคญั (p) เท่ากับ .142 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .972 ค่าดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั .933 คา่ดชันีรากมาตรฐานของคา่เฉล่ียก าลงัสองของ
ส่วนเหลือ (SRMR) เท่ากับ .034 และค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน 
(RMSEA) เท่ากบั .045 ผลท่ีกลา่วมาข้างต้นผ่านเกณฑ์การวดัระดบัความกลมกลืนระหว่างโมเดล
สมมติฐานและข้อมูลเชิงประจกัษ์ (Thompson et al., 2008; Anderson & Gerbing, 1984; Yu & 
Muthen, 2002 อ้างถึงใน สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกุล, 2556) ในทุกเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่า โมเดล
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  
  เม่ือวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของโปรแกรมท่ีมีต่อคณุลกัษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ โดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปร
ส่งผ่าน ได้ผลว่า โปรแกรมมีอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ต่อเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บคุคลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางบวกเทา่กบั .492 (b = .492, p < 
.001) ซึ่งตวัแปรดงักล่าวประกอบด้วยตวับ่งชี ้ได้แก่ ด้านการแข่งขนักับตนเอง ด้านการบรรลุผล
เตม็ศกัยภาพ ด้านการพฒันาตนเอง และด้านการค านึงถึงผลลพัธ์หรือเปา้หมายของตนเอง  แสดง
ว่าโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ มีอิทธิพลทางตรงท าให้การ
วางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในกลุม่ทดลองเพิ่มสงูขึน้  
  อย่างไรก็ตาม ผลของอิทธิพลทางตรงของโปรแกรมท่ีมีต่อความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการกลบัพบว่าไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p = .174) แตเ่ม่ือพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม (Indirect 
effect) ของโปรแกรมท่ีมีต่อคะแนนความยึดมั่นผูกพนัในวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยตวับ่งชีข้องตวั
แปรความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ ได้แก่ ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการด้านปัญญา ด้านอารมณ์ 
และด้านพฤตกิรรมพบว่า อิทธิพลทางอ้อมมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
อิทธิพลทางบวกเท่ากับ .316 (b = .316, p < .001) นอกจากนี ้อิทธิพลรวม  (Total effect) ของ
โปรแกรมท่ีมีต่อความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ด้วยเช่นกัน โดยมี
ค่าอิทธิพลทางบวกเท่ากับ .316 (b = .428, p < .001)  แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้
สามารถส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในกลุ่ม
ทดลอง โดยส่งอิทธิพลผ่านตวัแปรระดบัเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลของนกัศกึษา และ
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เน่ืองจากอิทธิพลทางตรงของโปรแกรมท่ีมีตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการไม่มีนยัส าคญัทางสถิต ิ
แสดงให้เห็นว่าเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผ่านแบบสมบรูณ์ (Complete 
mediator) (Little, Card, Bovaird, Preacher, & Crandall, 2007) อธิบายได้ว่า เม่ือนักศึกษา
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ  ฯ จะส่งผลโดยตรงท าให้
นกัศึกษามีระดบัเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลท่ีเพิ่มสูงขึน้ จากนัน้เป้าหมายเพ่ือความ
เป็นเลิศส่วนบุคคลจะส่งผลท าให้นกัศึกษามีระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการท่ีเพิ่มสูงขึน้ด้วย
เช่นกัน โดยในภาพรวมของโมเดลผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวั
แปรส่งผ่านมีความแม่นย าคิดเป็นร้อยละ 49.7 (R2 =.497) ดงันัน้ ผลการวิจยัท่ีตรวจสอบอิทธิพล
ส่งผ่านดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงสนับสนุนสมมติฐานข้อท่ี 2.2 ท่ีก าหนดว่า โปรแกรมส่งเสริม ฯ มี
อิทธิพลตอ่ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือ
ความเป็นเลิศสว่นบคุคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน ทัง้นี ้ผลการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิอิทธิพลรวม อิทธิพล
ทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมของโปรแกรม ฯ แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมและผลการวิเคราะห์
ความตรงของโมเดล 

ตัวแปรผล / ตัวแปรสาเหตุ  
กลุ่มโปรแกรม:  

กลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม 
การวางเป้าหมายเพื่อ

ความเป็นเลิศส่วนบุคคล 
R2 

เป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศ
สว่นบคุคล 

TE .492*** - .242 

  (.081)  

IE - - 

DE .492***  

  (.081)  

ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ TE .428*** .643*** .497 

  (.095)  (.121) 

IE .316*** - 

  (.073)  

DE .112 .643*** 

  (.082)  (.121) 

Chi-square = 20.821, df = 15, p = .142 ,GFI = .972 , AGFI = .933, SRMR =.034 , RMSEA = .045 
หมายเหต ุ *** p < .001  
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 TE = อิทธิพลรวม (Total Effect);  IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect);   
 DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)  

 
  ทัง้นีเ้พ่ือเข้าใจภาพโมเดลตามกรอบแนวคิดการวิจัยอย่างชัดเจน ผู้ วิจัยน าเสนอ
แผนภาพอิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน แสดงได้
ดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
 

Chi-Square = 20.82, df = 15, p = .142, GFI = .972, AGFI = .933, SRMR = .034, RMSEA = .045 
 *** p < .001; **p < .01 

 

ภาพประกอบ 16 โมเดลอิทธิพลของโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปร
สง่ผา่น 
 

          
                     

             

                 
         

          

            

.49***

.64***.11

.75

.58

         
.63

                     

             

.76

.79

                  

.71

                   
.88

 

 



 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเพ่ือพฒันาตวับง่ชีแ้ละการพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น มีสาระส าคญัสรุปดงันี ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาที่ 1 
  1.1) เพ่ือพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี 
  1.2) เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 การศึกษาที่ 2  
  2.1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  2.2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  2.3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของโปรแกรม ฯท่ีมีต่อคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายความเป็นเลิศสว่นบคุคลเป็นตวัแปร
สง่ผา่น 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 สมมตฐิานการวิจยัแบง่ออกเป็น 2 การศกึษา ดงันี ้
 การศึกษาที่ 1 
  1.1) ตวับง่ชีข้องคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาประกอบได้
เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา 2) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ 3) 
ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม และ 4) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง  
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  1.2) โมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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 การศึกษาที่ 2   
  2.1) หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม ฯ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการมีคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการสูงกว่า
นกัศกึษากลุม่ท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรม ฯ  
  2.2) โปรแกรมส่งเสริม ฯ มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาที่ 1 การพฒันาตวับง่ชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัคณุลกัษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 การศึกษาที่  2 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม ฯ และการตรวจสอบ
อิทธิพลของโปรแกรม ฯ ท่ีมีต่อคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาที่ 1 การพฒันาตวับง่ชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัคณุลกัษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ก ากบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ทัง้หมด 6 สถาบนั จ านวน 840 คน โดย
ใช้การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage random sampling) จากกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษา 
คือนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ในก ากบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2559-
2560  
 การศึกษาที่  2 การพฒันาและศึกษาผลของโปรแกรม รวมทัง้อิทธิพลของโปรแกรมท่ีมี
ต่อคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีการ
วางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน กลุ่มตวัอย่าง  ได้แก่ นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 189 คน ท่ีอาสาเข้า
ร่วมโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
แบง่เป็นกลุม่ทดลองจ านวน 93 คน กลุม่ควบคมุ จ านวน 96 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การศึกษาที่ 1 เคร่ืองมือในการวิจยันี ้ได้แก่ มาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 36 ข้อ โดยมีค่าความเท่ียงของมาตรวดัทัง้ฉบบั 
(Cronbach’s Alpha) เทา่กบั .920 
 การศึกษาที่ 2 เคร่ืองมือในการศกึษานี ้ประกอบด้วย 
 1) โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 2) มาตรวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 36 ข้อ โดยมีคา่ความเท่ียงของมาตรวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s Alpha) เทา่กบั .920 
 3) มาตรวัดเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล จ านวน 4 ข้อ มีค่าความเท่ียงของ
มาตรวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s Alpha) เทา่กบั .793 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาที่ 1 การพฒันาตวับง่ชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัคณุลกัษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  มีขัน้ตอนการปฏิบตัโิดยสรุป ดงันี ้ 
 1) ผู้วิจยัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ไปยงัคณบดีมหาวิทยาลยัท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมลู 
 2) ผู้ วิจยัเดินทางไปยงัมหาวิทยาลยัตามวนัเวลาท่ีนดัหมายเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาและเก็บคืนภายในวัยเดียวกัน และอีกวิธีหนึ่งคือผู้ วิจัยส่ง
แบบสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น อาจารย์ผู้ ประสานงาน ช่วยด าเนินการแจก
แบบสอบถามให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 4 สถาบนัละ 160 ชดุ และของความร่วมมือมอบหมาย
ให้ทางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบช่วยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาระดบัชัน้ละ 40 คน 
และสง่แบบสอบถามคืนกลบัทางไปรษณีย์ 
 3) ผู้ วิจัยก ากับและติดตามแบบสอบถามคืนพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 
โดยผู้วิจยัใช้วิธีการตดิตอ่กบัอาจารย์ผู้ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายจากรองคณบดี ทางโทรศพัท์
อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ได้ข้อมลูครบถ้วนน าไปวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
 การศึกษาที่  2 การพฒันาและศกึษาผลของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น ผู้วิจยัมีขัน้ตอนการปฏิบตัโิดยสรุป ดงันี ้
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 1) ผู้ วิจัยย่ืนเร่ืองต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical Review 
Committee) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการเข้าเก็บรวบรวมข้อมลู รวมทัง้ท าหนงัสือจาก
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเสนอของอนุมัติในการเข้าท าวิจัยและเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
 2) ติดต่อมหาวิทยาลยัท่ีได้จากการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนมหาวิทยาลยัทัง้หมด 
และขอความร่วมมือจากผู้บริหารคณะ เพ่ือเข้าจดัโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้ระยะเวลาในการจดัโปรแกรม 1 ภาคเรียน พร้อม
ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวิจยัและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั 
 3) ผู้วิจยัเข้าพบและแนะน าตวักบักลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาในแตล่ะห้อง ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
ของการวจิยั  
 4) ผู้ วิจัยชีแ้จงวัตถุประสงค์การวิจัย และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการทดลอง 
อธิบายสาระส าคญัของโปรแกรม ระยะเวลาท่ีใช้ และอธิบายถึงสิทธิ รวมทัง้การพิทกัษ์สิทธ์ิของ
ผู้ เข้าร่วมวิจยั  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ในการทดสอบสมมติฐานการศึกษาท่ี 1 ข้อ 1.1 
และ 1.2 เพ่ือและใช้สถิติทดสอบโดยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง  (SEM) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานการศึกษาท่ี 2 ข้อ 2.1 และ 2.2 เพ่ือดูค่าอิทธิพลของโปรแกรมท่ีมีต่อกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุ และใช้การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างเพ่ือทดสอบสมมติฐานเพ่ือพิสจูน์ความเป็น
ตวัแปรสง่ผา่นของเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล  
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาที่1 การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
คุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.1 ผลการพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละองค์ประกอบของคุณลักษณะความยดึม่ัน
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) จากการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเหมาะสมต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
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พิจารณาดชันี MSA ของ Kaiser-Meyer-Olkin (Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ.
908 และเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้ 36 ตัวไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ด้วยการทดสอบ 
Barlett’s Test Sphericity พ บ ว่ า  Chi-Square = 6769.498, df = 630 (p = .000) ท า ใ ห้ มี
ความสมัพนัธ์กนัเพียงพอท่ีจะด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไปได้ ซึ่งผู้วิจยัได้ใช้เทคนิคการ
สกดัองค์ประกอบหลกั (PCA) หมนุแกนองค์ประกอบแบบมมุฉากด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ โดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ คือ ตวับ่งชีท่ี้ส าคญันัน้ต้องมีค่าไอเกน (Eigen values) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 พบว่า
คุณลักษณะ ประกอบด้วยตัวบ่งชี ้8 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรียน  การพัฒนา
ตนเองด้านการเรียน การควบคมุตนเองด้านการเรียน ความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบนั ความรู้สึกท่ีมีต่อ
การเรียน ความรู้สึกท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง การเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของ
ตนเอง และการจดัการเก่ียวกบัการเรียน นอกจากนีผู้้วิจยัจดัตวัแปรท่ีจ าแนกตามตวับง่ชี ้8 ตวับง่ชี ้
เข้าองค์ประกอบตามโครงสร้าง พบว่าเม่ือพิจารณาจดัให้ตวับ่งชีแ้ต่ละด้านอยู่ในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งเพียงองค์ประกอบเดียวท่ีมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบสูงสดุ พบว่า สามารถจดัเข้า
องค์ประกอบได้ 3 องค์ประกอบครบทกุตวับง่ชี ้ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม 
ดงันี ้ 
   1) องค์ประกอบด้านปัญญา ประกอบด้วย 3 ตวับ่งชี ้ได้แก่ ความมุ่งมัน่ทุ่มเทใน 
การเรียน การพฒันาตนเองด้านการเรียน การควบคมุตนเองด้านการเรียน  
   2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ ความรู้สึกท่ีมีต่อ
สถาบนั ความรู้สกึท่ีมีตอ่การเรียน และ ความรู้สกึท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง 
   3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย  2 ตัวบ่งชี  ้ได้แก่  การเสนอ
ความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง และการจดัการเก่ียวกบัการเรียน  

1.2 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะความยดึม่ัน
ผูกพันในวิชาการกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผู้วิจยัท าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
อันดับสอง (Secondary order confirmatory factor analysis) พบว่าโมเดลการวัดคุณลักษณะ
ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ท าการปรับโมเดล โดยพิจารณาค่าดชันีปรับแตง่โมเดล ตามวิธีของโจ
เรสคอกและซอร์บอม (Jöreskog & Sörbom, 1989) ภายหลังปรับโมเดล  ฯ พบว่ามีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (Chi-square = 16.20, df = 16, p = .439, GFI = 
.99, AGFI = .97, RMSEA = .005)  
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การศึกษาที่ 2 การศึกษาผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ัน
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาประสิทธิผลของการใช้
โปรแกรม ฯ และการตรวจสอบอิทธิพลของโปรแกรม ฯ ที่ มีต่อคุณลักษณะความยึดม่ัน
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศ
ส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน  

2.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
   โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ี
พฒันาขึน้เป็นโปรแกรมใช้แนวคิดการจดัการเรียนการสอนท่ีการสนบัสนุนความต้องการพืน้ฐาน
ทางจิตวิทยา (Need supportive teaching) ได้แก่  ความต้องการมี อิสระ ความต้องการมี
ความสามารถ และความต้องการด้านความสมัพนัธ์ โดยจดัการเรียนการสอนท่ีสนบัสนนุความมี
อิสระ การจดัการด้านโครงสร้าง และ การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์  และใช้จดัการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ได้แก่จดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ท่ีมีกระบวนการใน
การเรียนรู้ได้แก่ การเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมและการลงมือปฏิบตัิ (Activity based learning) และ
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) เป็นต้น ร่วมกับการจดักระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของ Gagne (Gagne’s Instructional Model) โดยโปรแกรมประกอบด้วย
องค์ประกอบเก่ียวกบัความเป็นมาของโปรแกรม วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม หลกัการและแนวคิดท่ี
ใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และกิจกรรมในโปรแกรม รูปแบบของกิจกรรมในโปรแกรม
ประกอบด้วยการฟังบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมองและการอภิปรายกลุ่ม การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุม่ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมในโปรแกรมจ านวน 14 ครัง้ 
ๆ ละประมาณ 60 นาที องค์ประกอบของโปรแกรมมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
   ความเป็นมาของโปรแกรมประกอบด้วยประเด็นเก่ียวกับความส าคัญของ
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ และแนวทางการพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
   วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม คือ พฒันาคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา ความยึด
มัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม  
   หลกัการและแนวคิดท่ีใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ประกอบด้วย 1) แนวคิด
การจัดการเรียนการสอนท่ีการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา (Need supportive 
teaching) ได้แก่ การสนบัสนุนความมีอิสระ การจัดการด้านโครงสร้างผู้สอน และการสนับสนุน
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ด้านความสัมพันธ์ ร่วมกับ 2) จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ได้แก่จัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 3) การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Gagne 
(Gagne’s Instructional Model) 
   กิจกรรมในโปรแกรมประกอบด้วย 14 กิจกรรม ดงันี ้
    กิจกรรมท่ี 1 การปฐมนิเทศ การให้ความรู้เก่ียวกับคณุลกัษณะความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ได้แก่ ความหมาย ความส าคญั องค์ประกอบและ
ประโยชน์ของความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีมีตอ่ผู้ เรียน  
    กิจกรรมท่ี 2 แนวทางการส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนว
ทางการส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการเข้าร่วมโปรแกรม ฯ  
    กิจกรรมท่ี 3 รู้จกัการตัง้เปา้หมาย ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
เก่ียวกบัการตัง้เปา้หมายและสามารถประยกุต์แนวทางการตัง้เปา้หมายของตนเองได้  
กิจกรรมท่ี 4 ฝึกการตัง้เปา้หมายในการเรียน ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัประโยชน์ของการตัง้เปา้หมายในการเรียนและประยกุต์ใช้กลยทุธ์การตัง้เป้าหมายในการ
เรียนได้ 
    กิจกรรมท่ี 5 6 และ 7 ฝึกใช้กลยทุธ์การสอนร่วมกนั ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้
ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกับกลยทุธ์ในการพฒันาการเรียน ได้แก่การสอนร่วมกนั ไปประยุกต์ใช้ผ่าน
การฝึกปฏิบตัเิพ่ือพฒันาการเรียนของตนเองได้  
    กิจกรรมท่ี 8 กลยทุธ์การแก้ปัญหาในการเรียน ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียน
น าความรู้เก่ียวกับกลยุทธ์พัฒนาการเรียนเก่ียวกับเทคนิคการแก้ปัญหามาใช้ฝึกปฏิบัติเพ่ือ
แก้ปัญหาในการเรียนได้  
    กิจกรมท่ี 9 และ 10 กลยทุธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ซึ่งมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์พฒันาการเรียนไปใช้ฝึกปฏิบตัเิพ่ือพฒันาการเรียนของตนเอง
ได้  
    กิจกรรมท่ี 11 เรียนรู้จากข่าว ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าสิ่งท่ี
เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหมไ่ด้ โดยให้ผู้ เรียนฝึกการท างานร่วมกนัผา่นการแสดงบทบาทสมมติ 
    กิจกรรมท่ี 12 ตามหาคนท่ีใช่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้
เก่ียวกบัวิธีการกิจกรรมร่วมมือไปใช้ในการเรียนของตนเองได้  
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    กิจกรรมท่ี 13 ช่วยกันสร้างหอคอย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกการ
ท างานร่วมกนั ทัง้ด้านการวางแผนการท างานและการลงมือปฏิบตัจินส าเร็จได้ 
    กิจกรรมท่ี 14 Poster session ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนประยุกต์ใช้
วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนของตนเองได้ โดยให้ผู้ เรียนสร้างออกแบบโปสเตอร์เพ่ือ
น าเสนอผลงานร่วมกนัได้  

2.2 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันใน
วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกตา่ง
ของคะแนนคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการครัง้ท่ี 2 (Posttest) ภายหลงัจากกลุม่ทดลอง
เข้าร่วมโปรแกรมเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุท่ีได้รับการสอนตามปกติ โดยน าคะแนนคณุลกัษณะ
ความยึดมั่นผูกพนัในวิชาการครัง้ท่ี 1 (Pre-test) มาร่วมค านวณเพ่ือเป็นการควบคมุด้วยคะแนน
ก่อนการทดลอง ผลการวิเคราะห์โมเดล พบว่า โปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการมีอิทธิพลต่อคะแนนความยึดมั่นผูกพันในวิชาการหลงัการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ ทัง้นี ้โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี  (Chi-square 
=14.67 df = 8 , p .065 GFI =.978 AGFI = .924 SRMR = .044 = RMSEA=.06) แสดงให้เห็น
ว่า โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถเพิ่มความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการได้  

2.3 อิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการท่ี
มีต่อความยดึม่ันผูกพันในวิชาการโดยมีเป้าหมายความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน  
   ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายคู่ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ของตวั
แปรอิสระซึ่งได้แก่ ตวัแปรกลุ่ม และตวัแปรสงัเกตได้ของตวัแปรส่งผ่าน ได้แก่ การวางเป้าหมาย
เพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล พบว่าค่าสัมประสิทฺธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่าไม่เกิน .715 ในทุกคู่ แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรไม่ มี ปัญหาเร่ืองภาวะร่วมเส้นตรงพหุ  (Multicollinearity) ซึ่ งอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท านายตวัแปรตามลดลง จากนัน้ท าการวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของตวัแปร
เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลด้วยโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง  (Structural equation 
modeling) ได้ผลว่า โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองอิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็น
เลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่านมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ (Chi-square 
=20.821 df =15 p = .142 GFI = .972 AGFI = .933 SRMR = .034 RMSEA = .045) เ ม่ื อ
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พิจารณาคา่อิทธิพลระหว่างตวัแปรในโมเดล พบว่าโปรแกรม ฯท่ีจดัให้กับนกัศกึษากลุ่มทดลองมี
อิทธิพลทางตรง (Direct effect) ต่อเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
อิทธิพลทางบวกเท่ากับ .492 (b = .492, p < .001) และพบว่าโปรแกรม ฯมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแสดงให้เห็นถึงระดบัเป้าหมายเพ่ือความ
เป็นเลิศส่วนบคุคลของนกัศกึษากลุ่มทดลองภายหลงัจากการเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรม ฯ เป็นตวั
แปรส่งผ่านอิทธิพลของโปรแกรม ฯ ไปยังคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ  โดยมีค่า
สัมประสิท ธ์ิอิทธิพลทางบวกเท่ากับ .643 (b = .643, p < .001) ทัง้นี  ้อิทธิพลทางตรงของ
โปรแกรม ฯ ท่ีมีตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการกลบัพบว่าไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า
เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์  (Complete mediator) 
อธิบายได้ว่าเม่ือนักศึกษาได้รับโปรแกรมส่งเสริมคุณลกัษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ จะ
ส่งผลโดยตรงให้นักศึกษามีระดับเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลท่ีเพิ่มสูงขึน้ จากนัน้
เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลจะส่งผลท าให้นักศึกษามีระดับความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการเพิ่มสูงขึน้ด้วยเช่นกัน โดยในภาพรวมของโมเดลผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็น
เลิศสว่นบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่นมีความแมน่ย าคิดเป็นร้อยละ 49.7  
 

การอภปิรายผลตามสมมตฐิานการวิจัย  
สมมตฐิานการวิจัยในการศึกษาที่ 1  

1.1 ตัวบ่งชีข้องคุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ประกอบได้เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยึดม่ันผูกพันด้านปัญญา 2) ความยึดม่ัน
ผูกพันด้านอารมณ์ 3) ความยึดม่ันผูกพันด้านพฤติกรรม และ 4) ความยึดม่ันผูกพันด้าน
ริเร่ิมในตนเอง  
   จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี พบวา่คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการประกอบด้วย 8 ตวั
บง่ชี ้ได้แก่ ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน  การพฒันาตนเองด้านการเรียน การควบคมุตนเองด้าน
การเรียน  ความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบัน ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ เก่ียวข้อง การ
เสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียนตามความต้องการของตนเอง และการจดัการเก่ียวกับการเรียน 
โดยสามารถจดัตวับง่ชีท้ัง้ 8 ตวับง่ชี ้เข้าองค์ประกอบได้ตาม 3 องค์ประกอบหลกั คือ องค์ประกอบ
ท่ี1 ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการด้านปัญญา องค์ประกอบท่ี 2 ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการด้าน
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อารมณ์  และองค์ประกอบท่ี 3 ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการด้านพฤติกรรม  ซึ่งการวิเคราะห์
องค์ประกอบท่ีได้มีความแตกต่างจากสมมติฐานข้อท่ี 1 คือ ตวับ่งชีข้องคณุลกัษณะความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาประกอบได้เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยึดมัน่ผูกพันด้าน
ปัญญา 2) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ 3) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม และ 4) ความยึด
มัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง แตผ่ลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ ตวับง่ชี ้8 ตวับง่ชี ้ประกอบได้เป็น
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา 2) ความยึดมั่นผูกพันด้าน
อารมณ์ และ3) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาก่อนหน้า ท่ีอธิบายถึง
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการเป็นโครงสร้างเก่ียวกบัมิติด้านพฤตกิรรม อารมณ์ และปัญญาในการ
มีส่วนร่วมและเก่ียวข้องกับวิชาการหรือการเรียน (Fredricks et al., 2004, 2005; Skinner et al., 
2009; Yazzie-Mintz, 2009; Reschly & Christenson, 2012)  
   โดยผลการศึกษาท่ีได้ แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชีก้ารเสนอความเห็นเก่ียวกับการ
เรียนตามความต้องการของตนเอง ถกูจดัองค์ประกอบอยู่ในความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม ซึ่ง
มีความแตกตา่งจากการวิจยัก่อนหน้า ท่ีศึกษากบัตวัอย่างตา่งประเทศและพบว่าตวับง่ชีด้งักล่าว
จดัอยู่ในองค์ประกอบด้านริเร่ิมในตนเองซึ่งแยกเป็นอิสระจากองค์ประกอบหลกัทัง้สามด้าน ได้แก่ 
ด้านปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม (Reeve & Tseng, 2011; Reeve, 2013) ข้อค้นพบ
ท่ีแตกตา่งในการศกึษานีอ้าจเป็นเพราะลกัษณะการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีในบริบทไทยมี
ความแตกต่างจากต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นหลกัและผู้ เรียนมี
บทบาทเป็นผู้ รับ (Passive learner) และโดยปกติแล้วชัน้เรียนไทยมีลักษณะเป็นชัน้เรียนขนาด
ใหญ่ (Pong &n Pallas, 2001 as cited in Tolly, Johnson, & Koszalka, 2012) ผู้สอนมีแนวโน้ม
ท่ีจะใช้การสอนท่ีมีลกัษณะการบรรยาย (Lecture-based instruction) สง่ผลให้ผู้ เรียนมีพฤติกรรม
การเรียนรู้แบบเป็นผู้ รับ (Passive) มากกว่าเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Active learners) ขาด
การมีส่วน ร่วมในชัน้ เรียน และไม่ผูกพันกับการเรียน  (Deveney, 2005; Vaiyavutjamai & 
Clements, 2006 as cited in Tolly et al., 2012) นอกจากนีค้วามแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมก็
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน วฒันธรรมการแสดงออกของไทยเน้น
บทบาทของผู้ รับหรือไม่โต้แย้ง การยอมรับความแตกตา่งของอ านาจบคุคลท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนไม่กล้า
แสดงออก ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสนอความเห็นหรือแสดงความคิดของตนเองตอ่ครูผู้สอน และ
การมีส่วนร่วมในชัน้เรียนในระดบัต ่า นอกจากนี ้พบว่าผู้ เรียนไทยมีความระมดัระวงัในการแสดง
พฤติกรรมการเรียนเน่ืองจากกลัวท่ีจะท าผิดต่อหน้าครูผู้สอนหรือเพ่ือนร่วมชัน้เรียน บทบาททาง
วฒันธรรมเหลา่นีส้ง่ผลทางลบตอ่กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนและความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียน
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ได้เช่นกัน (Deveney, 2005 as cited in Tolly, Johnson, & Koszalka, 2012) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดต่อ
การแสดงออกหรือเสนอสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน มีสว่นร่วมในการปรับปรุงการเรียน
การสอน ตลอดจนบอกสิ่งท่ีตนเองต้องการแก่ผู้ สอนเพ่ือให้ได้รับสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุน
แรงจูงใจให้แก่ตนเองมากขึน้ และตามการศึกษาของ Reeve และ Tseng (2011) ศึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการของความยดึมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง พบวา่ความยึดมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง
มีความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนักบัความยึดมัน่ผู้พนัหลักทัง้สามด้าน ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านอารมณ์ 
และด้านพฤติกรรมในระดบัปานกลางและมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน  ดงันัน้หาก
ผู้ เรียนมีลกัษณะพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการลงมือกระท าด้วยตนเองเพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนการ
สอนอย่างจ ากดั ย่อมส่งผลตอ่ระดบัของการเกิดความยึดมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเองในระดบัต ่า
ด้วยเช่นกัน และส่งผลให้พฤติกรรมการเสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียนตามความต้องการของ
ตนเองในองค์ประกอบด้านริเร่ิมในตนเองจึงถูกจัดอยู่ในองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันด้าน
พฤติกรรม จึงเป็นเหตุให้ผลการศึกษานีไ้ม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่  1.1 ท่ีว่า ตวับ่งชีข้อง
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาประกอบได้เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา 2) ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ 3) ความยึดมั่นผูกพันด้าน
พฤตกิรรม และ 4) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง  

1.2 โมเดลการวัดคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์” 
   ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวดัรายองค์ประกอบ พบวา่ในองค์ประกอบ
ท่ี  1  
ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ประเด็นด้านการพฒันาตนเองด้านการเรียนมีคา่น า้หนกัสงูท่ีสดุ ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับตวับ่งชีใ้นการศึกษาคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญาก่อนหน้า  
ได้แก่ การใช้กลยุทธ์ทางปัญญามาช่วยในการพัฒนาการเรียน (Martin, 2009; Reeve &Tseng, 
2011; Yazzie-Mintz, 2009) ผู้ เรียนในระดบัปริญญาตรีจ าเป็นต้องมีทกัษะการก ากับตนเอง หรือ
การใช้กลยทุธ์ทางปัญญาเพ่ือพฒันาความสามารถของตนเอง (สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกลุ, 2560) 
ส่วนตวับ่งชีท่ี้มีค่าน า้หนักรองลงมาได้แก่ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรียน และการควบคุมตนเอง
ด้านการเรียนตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Appleton และคณะ (2006) ท่ีศึกษา
องค์ประกอบเชิงส ารวจและเชิงยืนยนั ความยึดมัน่ผกูพนัในนกัเรียนมีตวับ่งชีท่ี้อยู่ในองค์ประกอบ
ของความยึดมัน่ทางปัญญา ได้แก่ การควบคมุตนเองด้านการเรียนและการพยายามท างานให้ส าเร็จ 
เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี  2  
ความยึดมัน่ผูกพันด้านอารมณ์ ตวับ่งชีค้วามรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนเป็นตวับ่งชีท่ี้มีค่าน า้หนกัมาก
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ท่ีสุด และตวับ่งชีท่ี้มีค่าน า้หนกัรองลงมาได้แก่ ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ เก่ียวข้องและความรู้สึกท่ีมีต่อ
สถาบันตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Skinner และคณะ (2009) ท่ีศึกษาและพัฒนา
มาตรวดั EvsD ภายใต้ทฤษฎีแรงจูงใจของผู้ เรียน พบว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อระดบัความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคลและส่งผลต่ออารมณ์หรือความรู้สึก สอดคล้องกับ
การศกึษาของ Fredricks และคณะ (2005) ท่ีพบว่าการสนบัสนนุจากครูและเพื่อนร่วมชัน้สามารถ
เป็นตวับ่งชีใ้ห้เกิดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของบุคคลได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
Yazzie-Mintz (2009) ท่ีพบว่าความรู้สึกของผู้ เรียนมีต่อสถาบนัและผู้ ท่ีเก่ียวข้องก็เป็นสิ่งท่ีส่งผล
ให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผูกพนัทางอารมณ์เช่นกัน เม่ือพิจารณา องค์ประกอบท่ี 3 ความยึดมั่น
ผูกพันด้านพฤติกรรม ประกอบด้วยตวับ่งชี ้2 ตวับ่งชี ้พบว่าตัวบ่งชีท่ี้มีค่าสูงสุดคือ การจัดการ
เก่ียวกับการเรียนและรองลงมาคือการเสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียนตามความต้องการของ
ตนเอง สอดคล้องกับการพฒันามาตรวดัของ Skinner และคณะ (2009) ตามองค์ประกอบความ
ยึดมัน่ผูกพนัด้านพฤติกรรมท่ีมีตวับง่ชี ้ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และสอดคล้อง
กบัการพฒันาตวับง่ชีท่ี้สะท้อนถึงความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรมของ Martin และคณะ (2009) 
ได้แก่ การจดัการเก่ียวกบัการเรียน  
   พิจารณาผลการศึกษาในภาพรวม พบว่าองค์ประกอบทัง้สามองค์ประกอบ
สอดคล้องกับแนวคิดโมเดลแรงจูงใจ  (Self-System Model of Motivational Development : 
SSMMD) ภายใต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ท่ีให้ความส าคญั
กับบริบทสภาพแวดล้อมช่วยสนับสนุนให้บุคคลเกิดการตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยา
พืน้ฐานของบุคคล ได้แก่ ด้านความสามารถ (Need for competence) ด้านความมีอิสระ (Need 
for autonomy)  และด้านความสัมพันธ์ (Need for relatedness) น าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดี โดยปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการประเมินระดับความสามารถ ความมีอิสระและ
ความสมัพนัธ์ในทางท่ีดีและส่งผลต่อระดบัความยึดมั่นในวิชาการ (Connell & Wellborn, 1991; 
Deci & Ryan, 1985) ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวบ่งชีท่ี้สอดคล้องกับความต้องการ
ทางจิตวิทยาทัง้สามด้าน ได้แก่ 1) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา  ตวับง่ชีไ้ด้แก่ ความมุง่มัน่ทุ่มเท
ในการเรียน และการพัฒนาตนเองด้านการเรียน เป็นตวับ่งชีท่ี้สะท้อนถึงบุคคลมีการลงทุนทาง
จิตวิทยาในด้านการเรียนรู้และเก่ียวข้องกบัความต้องการด้านความสามารถของบคุคล (Need for 
competence) 2) ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์  ได้แก่  ตัวบ่งชีค้วามรู้สึกท่ี มีต่อการเรียน 
ผู้ เก่ียวข้อง และสถาบนั เป็นตวับ่งชีท่ี้สะท้อนถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของบุคคลและส่งผลให้บุคคลเกิดความยึดมั่นผูกพนั เก่ียวข้อง
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กบัความต้องการทางจิตวิทยาพืน้ฐานของบคุคลด้านความสมัพนัธ์ (Need for relatedness) และ 
3) ความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม ได้แก่ ตัวบ่งชีก้ารจัดการเก่ียวกับการเรียน เป็นตัวบ่งชีท่ี้
สะท้อนให้เห็นถึงผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียน (Connell, 1990; 
Finn, 1989) นอกจากนีต้วับ่งชีก้ารเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง 
ก็เป็นตวับง่ชีท่ี้ส าคญัและเก่ียวข้องกบัความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านความมีอิสระ (Need 
for autonomy) แสดงถึงผู้ เรียนมีความพยายามพฒันาการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในลกัษณะ
เชิงรุก (Active)  พฤติกรรมดงักล่าวสง่ผลดีตอ่การเรียนรู้ และเป็นผลสะท้อนกลบั (Feedback) ตอ่
ลกัษณะของผู้สอนอนัเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ (Reeve, 2012) จากผลการวิจยัท่ีได้และความ
สอดคล้องกบัการศกึษาก่อนหน้ารวมทัง้ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้อง ท าให้สรุปได้ว่า โมเดลการ
วดัคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และสนับสนุนสมมตฐิานข้อที่ 1.2 

สมมตฐิานการวิจัยในการศึกษาที่ 2  
2.1 หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม ฯ นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม

ส่งเสริม ฯ  
มีคะแนนความยดึม่ันผูกพันในวิชาการสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการเรียนการสอนปกต”ิ 
   ผลท่ีได้จากการใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการใช้โปรแกรมส่งเสริม  ฯมี
คะแนนความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการสูงกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในทุกตวัแปร
สงัเกตได้ ได้แก่ ความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยึดมัน่
ผกูพนัด้านพฤติกรรม โดยมีอิทธิพลในทิศทางบวกนัน่คือ โปรแกรมส่งเสริม ฯ ท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้มี
ผลตอ่ความยึดมัน่ผกูพันในวิชาการให้เพิ่มสูงขึน้ได้ ซึ่งผลท่ีได้นีส้นบัสนนุสมมติฐานข้อท่ี 2.1 โดย
เหตผุลสนบัสนุนความสอดคล้องระหว่างผลการวิจยัท่ีได้กับสมมติฐานนัน้เน่ืองมาจากโปรแกรม
ส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้
นัน้  ส ร้างจากแนวคิด Self-System Model of Motivational Development (SSMMD) ภายใต้
ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) (Deci & Ryan, 2000) ท่ีอธิบายถึง
บริบทสภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงแรงจงูใจและมีอิทธิพลตอ่ความ
ยึดมั่นผูกพันของบุคคล ซึ่งการเปล่ียนแปลงแรงจูงใจนัน้เก่ียวข้องกับการท่ีบุคคลได้รับการ
ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้สามด้าน ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ ความ
ต้องการมีความสามารถ และความต้องการด้านความสมัพนัธ์ (Deci & Ryan, 1985) ในบริบททาง
การศึกษา ผู้สอนถือเป็นสภาพแวดล้อมท่ีส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงแรงจูงใจของผู้ เรียน โดยให้
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การสนับสนุนความต้องการทางจิตวิทยาทัง้สามด้านผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและ
ผู้ สอน ได้แก่ การสนับสนุนความมีอิสระ การจัดการด้านโครงสร้าง และการสนับสนุนด้าน
ค ว า ม สั ม พั น ธ์  (Connell & Wellborn, 1991; Skinner, 2008; Niemiec & Ryan, 2009) ซึ่ ง
โปรแกรมดงักล่าวผู้วิจยัพฒันาขึน้ตามโมเดล SSMMD ท่ีมีกระบวนการสนบัสนนุแนวคิดเก่ียวกับ
พลวตัของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียน โดยบริบททางสังคมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
แรงจูงใจ โดยท่ีโมเดลนีย้อมรับเก่ียวกับความยึดมัน่ผูกพันเป็นสิ่งท่ีสะท้อนออกมาจากระดบัของ
กระบวนการภายในของแรงจงูใจท่ีเปล่ียนจากแรงจงูใจภายนอกไปสู่การเกิดแรงจงูใจภายในอย่าง
แท้จริง (Skinner et al., 2012) ดงันัน้ หากสภาพแวดล้อม เช่น ผู้สอน เพ่ือนร่วมชัน้เรียน กิจกรรม
ในชัน้เรียน ฯลฯ สามารถสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของผู้ เรียนได้ จะส่งผลให้
ผู้ เรียนเปล่ียนแปลงตนเองไปสู่การมีความตัง้ใจแน่วแน่ มุมานะ มีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนอย่าง
กระตือรือร้นหรือเกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ นอกจากนี ้ยังมีงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์และอิทธิพลของการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาท่ีส่งผลตอ่ความยึด
มัน่ผูกพันในวิชาการ ดงัเช่น  Chirkov และ Ryan (2001) ศึกษาพบว่าการรับรู้เก่ียวกับการได้รับ
การสนบัสนนุด้านความมีอิสระของผู้ เรียนสามารถเป็นตวัท านายแรงจงูใจด้านการเรียนในทางท่ีดี
ได้และส่งผลต่อการก ากบัตนเองในด้านวิชาการ รวมทัง้การเกิดแรงจงูใจภายในทางการเรียนรู้ ซึ่ง
มีความส าคญัต่อการเกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจยัของ Tucker และ
คณะ (2002) ท่ีศกึษาโมเดลเชิงสาเหตเุพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้สอนท่ีมีตอ่ความ
ยึดมั่นผูกพันในวิชาการ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ด้านความมีอิสระส่งผลทางตรงต่อ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ และผู้สอนท่ีมีลกัษณะสนบัสนนุความมีอิสระรวมถึงการจดัการด้าน
โครงสร้างส่งผลตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการด้วยเช่นกนั ตอ่มา Shih (2008) ได้ศกึษาเก่ียวกบั
ความสัมพันธ์ของการรับรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกับการสนับสนุนความมีอิสระกับคุณลักษณะของ
แรงจงูใจได้แก่ แนวโน้มเปา้หมายของผู้ เรียน ลกัษณะการก ากบัตนเอง ซึง่น ามาอธิบายถึงความยึด
มัน่ผูกพนัในวิชาการของผู้ เรียนได้ นอกจากนีมี้งานวิจยัท่ีสนบัสนุนแนวคิดเก่ียวกับการสนบัสนุน
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านการจัดการโครงสร้างส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ ตามการศึกษาของ Sierens และคณะ (2009) ท่ีแสดงถึงการจัดการด้านโครงสร้างของ
ผู้สอน (Structure) มีความสมัพนัธ์กบัระดบัของการจดัการก ากบัตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัความยึดมัน่
ผกูพนัในการเรียนในกลุ่มนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการท่ีผู้สอนมี
การจัดการโครงสร้างเน่ืองจากเป็นลักษณะการสอนท่ีสนับสนุนการรับรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกับ
ความสามารถ (Competence) สอดคล้องกับ Jang และคณะ (2010) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลของ



  

 

224 

ลกัษณะผู้สอน 2 ลกัษณะได้แก่ การสนบัสนุนความมีอิสระและการจดัการด้านโครงสร้างท่ีมีต่อ
ความยึดมั่นผูกพนัในวิชาการ ผลการวิเคราะห์โมเดลพบว่า การสนับสนุนความมีอิสระและการ
จดัการด้านโครงสร้างมีความสมัพันธ์ซึ่งกันและกนัในทิศทางบวก และการสนบัสนนุความมีอิสระ
ของผู้สอนและการจัดการด้านโครงสร้างเป็นตวัท านายความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม ได้แก่ 
การตัง้ใจเรียน มีความพยายามในการเรียน มีความพยายามเม่ือพบกับการเรียนท่ียาก และยัง
พบว่าการสนับสนุนความมีอิสระเป็นตัวท านายความยึดมั่นผูกพันในการเรียนท่ีเก่ียวข้องกับ
ความรู้สึกในการเรียน กระบวนการเรียนรู้แบบลุ่มลึก และความรู้สึกต้องการแสดงความเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอีกด้วย นอกจากนีมี้การศึกษาเก่ียวกับบทบาทของผู้ สอนท่ี
สนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการด้านความสมัพันธ์ (Need for relatedness) ตามการศึกษา
ของ Sparks และคณะ (2016) ท่ีได้วิเคราะห์โมเดลเพ่ือดคูวามสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจของผู้ เรียน
และการรับรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกบัการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์จากผู้สอน ผลการศึกษาพบว่าตวั
แปรการได้รับการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์มีอิทธิพลความสมัพนัธ์ทิศทางบวกกบัความพงึพอใจ
ในความต้องการด้านความสัมพันธ์ของผู้ เรียน รวมทัง้พบว่าการได้รับการสนับสนุนด้าน
ความสมัพนัธ์มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่แรงจงูใจภายในของผู้ เรียนและแรงจูงใจภายนอกท่ีมีลกัษณะ
การก ากบัจากการเห็นความส าคญัด้วยตนเอง (Identified regulation) แสดงให้เห็นว่า เม่ือผู้ เรียน
รู้สกึวา่ผู้สอนมีลกัษณะการสอนท่ีสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ ผู้ เรียนจะเกิดความพงึพอใจในความ
ต้องการด้านความสมัพนัธ์ (Need for Relatedness) ซึ่งสนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีความตัง้ใจในตนเอง
ในระดบัท่ีสงูขึน้น าไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีสะท้อนถึงคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนั 
   นอกจากนี ้โปรแกรมท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ภายใต้แนวคดิการสนบัสนนุความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยาในด้านการสนับสนุนความมีอิสระ การจัดการด้านโครงสร้าง และการ
สนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ โดยประยกุต์ใช้วิธีการสอนท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดดงักล่าว ได้แก่ การ
สนบัสนนุความมีอิสระ (Autonomy supportive) การสอนร่วมกนั (Interteaching) และการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active learning) มาใช้ในโปรแกรม ฯ ซึ่งผลการวิจัยยังสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจยัก่อนหน้าท่ีศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยากับความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการของผู้ เรียน ดงัการศึกษาของ Reeve และคณะ (2004) 
ได้ท าการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนท่ีสนับสนุนความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านสนบัสนนุความมีอิสระตอ่ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ และพบวา่ผู้สอน
ท่ีมีพฤติกรรมการสอนแบบสนบัสนนุความมีอิสระมีความสมัพนัธ์กบัระดบัของความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการของผู้ เรียนท่ีสูงขึน้  และงานวิจัยของ Cheon Reeve และ  Moon (2012) ท่ีศึกษา
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เก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมครูผู้ สอนบริบทพลศึกษา (PE) เพ่ือให้มีลักษณะการ
สนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาในด้านการมีอิสระ (ASIP) ผลพบว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับ
การสอนแบบสนบัสนุนความมีอิสระมีความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีดีขึน้ และมีงานวิจยัท่ีศึกษา
เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบการสอนร่วมกนั (Interteaching) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนวิธีหนึ่งท่ี
สนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านโครงสร้างผู้สอนและสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 
ดงัการศึกษาของ Saville และ Zinn (2005) ท าการศึกษาประสิทธิผลของการเรียนการสอนแบบ
การสอนร่วมกนัท่ีมีตอ่แรงจูงใจและความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ผลการศกึษาพบว่านกัศึกษาใน
กลุ่มท่ีได้รับการเรียนแบบสอนร่วมกันสามารถท าคะแนนแบบทดสอบได้ดีกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างมี
นยัส าคญั สะท้อนถึงด้านการมีความสามารถ (Competence) และการศกึษาของ Scoboria และ 
Pascual-Leone (2009) ท่ีท าการทดลองกับผู้ เรียนระดับปริญญาตรีในชัน้เรียนขนาดใหญ่ เป็น
เวลา 13 สปัดาห์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสอนร่วมกันมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่การเข้า
ชัน้เรียนเพ่ือร่วมอภิปราย การสอนร่วมกันเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
ชัน้เรียนขนาดใหญ่ เป็นประโยชน์ในการท างานร่วมกัน สามารถเพิ่มความพึงพอใจในการเรียน 
และเพิ่มแรงจงูใจในการเรียนได้  
   จากผลการวิจัยท่ีได้และความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า เป็นหลักฐาน
สนับสนุนสมมติฐานข้อ 2.1 ท่ีว่านักศึกษากลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการมีคะแนนความยึดมั่นผูกพันในวิชาการสูงกว่ากลุ่มควบคมุท่ีได้รับ
การเรียนการสอนปกติ และแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริม ฯท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้สามารถส่งเสริม
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการในนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีได้  

2.2 โปรแกรมส่งเสริม ฯมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันใน
วิชาการโดยมีเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน  
   เม่ือท าการวิเคราะห์อิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริม ฯ ท่ีมีต่อคณุลกัษณะความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
(Mediation variable) ระหว่างโปรแกรมสง่เสริม ฯและความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ โดยโปรแกรม
สง่เสริม ฯมีอิทธิพลทางอ้อมโดยสง่ผ่านตวัแปรเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลแบบสมบรูณ์ 
(Complete mediator) แสดงให้เห็นว่า เม่ือนักศึกษาได้รับโปรแกรมส่งเสริม  ฯ จะส่งผลให้
นกัศึกษามีระดบัเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลท่ีเพิ่มสูงขึน้ จากนัน้เป้าหมายเพ่ือความ
เป็นเลิศสว่นบคุคลจะสง่ผลท าให้นกัศกึษามีความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการเพิ่มสงูขึน้ด้วยเชน่กนั 
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   ทัง้นีก้ารท่ีโปรแกรมส่งเสริม ฯ ส่งผลตอ่ระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการโดยมี
อิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล สามารถอธิบายได้โดย 
โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้นัน้ สร้างจากแนวคิดการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา  (Need 
supportive) ผ่านการเรียนการสอนและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้ สอนในชัน้เรียน 
ได้แก่ การเรียนการสอนสนับสนุนความมีอิสระ การเรียนการสอนท่ีสนับสนุนด้านการจัดการ
โครงสร้างและด้านความสมัพนัธ์ ซึ่งการเรียนการสอนท่ีสนบัสนุนความมีอิสระเป็นการสนบัสนุน
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาในด้านความต้องการมีอิสระ  (Need for autonomy) ให้เกิด
ขึน้กบัผู้ เรียน ซึง่ผู้วิจยัได้สร้างโปรแกรมส่งเสริม ฯ เพ่ือสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา
เก่ียวกบัลกัษณะของผู้สอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความมีอิสระตามแนวทาง Reeve และคณะ 
(Reeve et al., 2004; Reeve, 2011; O’Donnell et al., 2011, Reeve, 2016) ท่ีได้สรุปว่า เหตุผล
ประการหนึ่งท่ีการสนับสนุนความมีอิสระสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
(Take the students’ perspective) และไปสู่การเกิดความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการได้ ผู้สอนต้อง
ท าความเข้าใจตามมมุมองของผู้ เรียน โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงการเข้าใจความรู้สึก
ของผู้ เรียน การค านึงถึงสิ่งท่ีผู้ เรียนสนใจ ความต้องการของผู้ เรียน อารมณ์ และเป้าหมายของ
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ และผู้ สอนต้องเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียน  (Nurture inner 
motivational resources) เพราะการเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนเป็นการแสดงถึง
ความพยายามของผู้สอนในการเอาใจใสต่อ่แรงจงูใจของผู้ เรียนระหวา่งการเรียนการสอน ได้แก่ 1) 
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านความต้องการเป็นอิสระ  (Psychological need for 
autonomy) 2) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) 3) เป้าหมายภายใน (Intrinsic goals) 4) 
ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น  (Sense of curiosity) และ 5) ความพึงพอใจในความท้าทายท่ี
เหมาะสม (Preference for optimal challenge) โดยโปรแกรมส่งเสริม ฯท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการโดยมีแนวทางการสนบัสนุนความมีอิสระผ่าน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเอาใจใส่ต่อแรงจูงใจของผู้ เรียนระหว่างการเรียนการสอน อาทิ การ
ตัง้เป้าหมายและแนวทางพฒันาเป้าหมายในการเรียน ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้การศึกษาเป้าหมายเพ่ือ
ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal best goal) เป็นตัวแปรส่งผ่านตามโครงสร้างเป้าหมายท่ี
เก่ียวกบัตนเองเป็นหลกั ถือเป็นเปา้หมายภายใน (Intrinsic goal) ท่ีเก่ียวข้องกบัความท้าทายและ
มีลกัษณะเฉพาะเก่ียวกับการแข่งขนัท่ีมีเปา้หมายคือตนเอง เก่ียวข้องกับระดบัการแสดงออกของ
บคุคล และสะท้อนถึงผู้ เรียนมีความพยายามในการเรียน (Martin, 2006) ตามทฤษฎีการก าหนด
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ตนเอง (SDT) อธิบายเก่ียวกบัเป้าหมายภายในมีความเก่ียวข้องกับแรงจงูใจของบุคคล  เน่ืองจาก
เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจต่อความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคลได้โดยตรง
เน่ืองจากท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจท่ีเป็นอิสระ (Autonomous motivation) ส่งผลให้บุคคลเกิด
ความเจริญงอกงาม ความสัมพัน ธ์ การมีส่วนร่วม  (Vansteenkiste, Lens, & Deci, 2012) 
นอกจากนี ้ยงัมีผลจากงานวิจยัก่อนหน้าท่ีแสดงว่าเปา้หมายภายในบคุคลมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กั บ ก า ร เ รี ย น รู้  ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร เ รี ย น  ก า ร มี ค ว า ม พ ย า ย า ม ใ น 
การเรียน  และความยึดมั่นผูกพัน ในการเรียน ด้วย เช่นกัน  (Vansteenkiste et al., 2004;  
Vansteenkiste, et al., 2012) และเปา้หมายภายในบคุคลเก่ียวข้องกบับริบทของการมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน กลา่วคือ เปา้หมายของผู้ เรียนท่ีได้จากผู้สอนท่ีมีลกัษณะสนบัสนนุความ
มีอิสระมีความเก่ียวข้องกบัการกระบวนการคดิท่ีดีขึน้ มีผลการทดสอบท่ีดีขึน้ และมีความพยายาม
ในการเรียนท่ีมากขึน้ ดังเช่น Vansteenkiste และคณะ (2004) ท าการศึกษาเก่ียวกับเป้าหมาย
ภายนอกและเป้าหมายภายใน พบความแตกต่างของเป้าหมายท่ีมีต่อระยะเวลาของความวิริยะ 
(Persistence) ในกลุ่มผู้ เรียนชัน้มธัยมศึกษาวิชาพลศึกษา ผลการศึกษาพบว่าผู้ เรียนท่ีได้รับการ
บอกถึงเปา้หมายภายในและการได้รับการสนบัสนนุความมีอิสระจากผู้สอนส่งผลลพัธ์ทางบวกตอ่
ความส าเร็จและความพยายามในการเรียนรู้ สอดคล้องกบัการศกึษาของ Liem และคณะ (2012) 
ท่ีศึกษาเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลกับตวัแปรด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้สอน ในกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย และพบความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายเพ่ือความ
เป็นเลิศส่วนบุคคลกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้ สอนในทางบวก  และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Colli และคณะ (2016) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน เปา้หมายเพ่ือ
ความเป็นเลิศส่วนบุคคล และความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ  พบว่า ความสมัพันธ์ของผู้ เรียนกับ
เพ่ือนกับเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกและยงัพบความสัมพนัธ์
ทางอ้อมระหว่างความสมัพันธ์ระหว่างเพ่ือนและผู้สอนต่อความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการผ่านตวั
แปรเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล จากท่ีกล่าวมาแสดงถึงกระบวนการเก่ียวกับการ
สนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาช่วยให้ผู้ เรียนมีระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ี
เพิ่มสงูขึน้ผา่นเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล  
   นอกจากนี  ้การศึกษาครัง้นี ย้ังพบว่า ค่าอิทธิพลของโปรแกรมส่งเส ริม
คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์สูงท่ีสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Hospel และ Galand (2016) ได้ศึกษากับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
เพ่ือเปรียบเทียบการสนบัสนนุความมีอิสระและการจดัการด้านโครงสร้างกบัความยดึมัน่ผกูพนัใน
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วิชาการองค์ประกอบหลกัทัง้สามด้าน ผลการศกึษาพบวา่การได้รับการสนบัสนนุความมีอิสระเป็น
ตวัท านายความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และสอดคล้องกบัการศกึษาท่ีผ่านมาของ Skinner และ 
Belmont (1993) ท่ีพบว่า การจดัการด้านโครงสร้างมีอิทธิพลทางบวกต่อความยึดมัน่ผูกพนัด้าน
อารมณ์ เช่นเดียวกับ Wang และ Eccles (2013) ท่ีพบว่าการจัดการด้านโครงสร้างมีอิทธิพล
ทางบวกตอ่ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ด้วยเชน่กนั  
   จากผลการวิจัยท่ีได้และความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า ท าให้สรุปได้ว่า 
เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลท าหน้าท่ีเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์  (Complete 
mediator variable) ระหว่างโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการกบัความ
ยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 
ซึง่แสดงให้เห็นวา่ เม่ือนกัศกึษาได้รับโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ี
ผู้วิจยัพฒันาขึน้ จะช่วยให้นกัศึกษามีเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลท่ีเพิ่มสงูขึน้ จากนัน้
เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลจะส่งผลท าให้นกัศึกษามีความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ี
เพิ่มมากขึน้ด้วยเชน่กนั  
ข้อเสนอแนะในการวิจัย  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการน าผลการวิจยันีไ้ปใช้ ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ มี
สว่นเก่ียวข้องในการสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ ให้กบัผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้
ในสว่นของผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ปฏิบตั ิและนกัวิจยั ตามล าดบั ดงันี ้

1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ผลการศกึษานี ้พิสจูน์ให้เห็นว่า โปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนั
ในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีสร้างจากแนวคิด Self-System Model of Motivational 
Development (SSMMD) ภายใต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-determination theory : SDT) 
ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Gagne สามารถสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่
ผูกพันในวิชาการและเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลได้จริง ดังนัน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ก าหนดนโยบายเก่ียวกับหลกัสูตรการเรียนการสอนสามารถน าแนวคิดท่ีได้จากผลการศกึษานีไ้ป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนหลกัสูตรการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
โดยให้ความส าคัญกับบริบทสภาพแวดล้อมท่ีช่วยสนับสนุนให้บุคคลเกิดการตอบสนองความ
ต้องการทางจิตวิทยาพืน้ฐานของบคุคล ได้แก่ ด้านความสามารถ (Need for competence) ด้าน
ความมีอิสระ (Need for autonomy)  และด้านความสัมพันธ์ (Need for relatedness) เพ่ือท าให้
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ผู้ เรียนเกิดความยดึมัน่ผกูพนัในการเรียน ซึง่จะเป็นส่วนสนบัสนนุให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จทาง
วิชาการได้ 
   นอกจากนี ้ผลการวิจัยท่ีได้ แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บคุคลเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ ดงันัน้ การสง่เสริมให้นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีมีการวางเป้าหมายเก่ียวกบัการเรียน เพ่ือพฒันาเป็นเป้าหมายภายในท่ีเป็นประโยชน์
ต่อความส าเร็จในการเรียนได้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดแผนหรือนโยบายการเรียนการสอน
สามารถน าโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเข้าไปในการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้ เรียนเกิดเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิ ศส่วน
บคุคล ในด้านการเรียน การท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นระหว่างเพ่ือนและผู้สอน รวมทัง้ให้
นกัศึกษาก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ จะช่วยให้นกัศึกษาเกิดเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บคุคล ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียน ซึ่งมีส่วนช่วยให้นกัศึกษาสามารถประสบความส าเร็จ
ในการเรียนได้  

1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   งานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้พัฒนามาตรวดัคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ 
และโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลท่ีได้จากการวิจยัไปใช้ได้ ดงันี ้
   ประการแรก ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถน ามาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัใน
วิชาการไปใช้วดัระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา เพ่ือเป็นข้อมลูในการเตรียมก่อน
และหลงัจดัโปรแกรม หรือเพ่ือเป็นข้อมลูในการศกึษา วิจยัตอ่ยอดงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการในอนาคตได้ 
   ประการท่ีสอง อาจารย์ผู้สอนสามารถน าโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอนของตนเองได้ในทุกสาขาวิชา เน่ืองจากฐานแนวคิดท่ีใช้พฒันาโปรแกรมเป็นแนวคิด
และทฤษฎีทางจิตวิทยาซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับนักศึกษาในทุกแขนงวิชา รวมทัง้โครงสร้าง
โปรแกรมและแนวทางการจดักิจกรรมยงัเปิดกว้างให้อาจารย์ผู้สอนสามารถน าเนือ้หาของวิชามา
บรูณาการให้เข้ากบัโปรแกรมได้เชน่กนั 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป  
  1) การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาตวับ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ควรมีการศกึษาตวับง่ชีแ้ละองค์ประกอบในระดบัชัน้อ่ืน ๆ เพ่ือให้มี
การขยายผลได้มากขึน้ 
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  2) การวิจยัในอนาคตอาจน าโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กบัการสอนรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือดู
ประสิทธิผลของโปรแกรมท่ีมีตอ่รายวิชาอ่ืน ๆ 
  3) ในการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม ควรมีการศึกษาติดตามผลเป็นระยะ 
(Follow up) เพ่ือให้เห็นความคงทนของพฤตกิรรมและควรจดัให้มีการวดัข้อมลูมากกวา่ 2 ครัง้ (ทัง้
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม) เพ่ือให้เห็นพฒันาการของผู้ เรียนได้ชดัเจนขึน้   
  4) การวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการสนบัสนุนความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยาในชัน้เรียนแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ การสนบัสนนุความมีอิสระ การจดัการด้าน
โครงสร้าง และการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความชดัเจนยิ่งขึน้ว่าความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านใดท่ีสามารถสนบัสนนุผู้ เรียนได้มากท่ีสดุ 
 
 



 
 

 

บรรณานุกรม  

บรรณานุกรม 
 

Anderman, E. M., & Patrick, H. (2012). Achievement goal theory, conceptualization of 
ability/intelligence, and classroom climate. In Handbook of research on student 
engagement (pp. 173-191): Springer. 

Appleton, J. J., Christenson, S. L., & Furlong, M. J. (2008). Student engagement with 
schools: critical conceptual and methodological issues of the construct. 
Psychology in the Schools, 45, 369-386.  

Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. L. (2006). Measuring cognitive 
and psychological engagement: Validation of the student engagement instrument 
Journal of School Psychology, 44, 427-445.  

Assor, A., Kaplan, H., & Roth, G. (2002). Choice is good, but relevance is excellent: 
autonomy-enhancing and suppressing teacher behaviors predicting students’ 
engagement in schoolwork. British Journal of Educational Psychology, 72, 261–
278.  

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social 
psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. 
Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.  

Betts, J., Appleton, J. J., Reschly, A. L., Christenson, S. L., & Huebner, S. (2010). A study 
of the reliability and construct validity of the student engagement instrument (SEI) 
across multiple levels. School Psychology Quarterly, 25(2), 84-93.  

Biswas, A., Das, S.,, & Ganguly, S. (2018). Activity-based learning (ABL) for engaging 
engineering students. Industry Interactive innovations in Science, Engineering 
and Technology. 

Bonwell, C., & Eison, J. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom 
AEHE-ERIC . Higher Education Report No. 1. Washington, D.C: Jossey-Bass. 

Boyce, T. E., & Hineline, P. N. (2002). Interteaching: A strategy for enhancing the 
userfriendliness of behavioral arrangements in the college classroom. The 
Behavior Analyst, 25, 215-226.  

 



  

 

232 

Cayne, B. S., & Bolander, D. O. (1991). New Webster's dictionary and thesaurus of the 
English language. Lexicon publications. 

Chirkov, V. I., & Ryan, R. M. (2001). ‘Parent and teacher autonomy-support in Russian and 
U.S. adoleacents: Common effects on well-being and academic motivation’. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 32, 618-635.  

Choen, S. H., Reeve, J., & Moon, I. K. (2012). Experimentally based, longitudinally 
designed, teacher-focused intervention to help physical education teachers be 
more autonomy supportive toward their students. Journal of Sport & Exercise 
Psychology, 34, 365-396. .  

Colli, R. J., Martin, A. J., Papworth, B., & Ginns, P. (2016). Students’ interpersonal 
relationships, personal best (PB) Goals, and academic engagement. Learning and 
Individual Differences, 45, 65-76.  

Comrey, A., & Lee, H. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, NJ, Lawrence 
Eribaum Associates. Inc., Publishers.  

Connell, J. P. (1990). Context, self, and action: A motivational analysis of self-system 
processes across the life span. The self in transition: Infancy to childhood, 8, 61-
97.  

Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (1991). Competence, autonomy, and relatedness: A 
motivational analysis of self-system processes.  

Corno, L., & Mandinach, E. B. (1983). The role of cognitive engagement in classroom 
learning and motivation. Educational Psychologist, 18, 88-108. Educational 
Psychologist, 18, 88-108.  

Deci, E., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 
behavior: Springer Science & Business Media. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of goal pursuits: Human needs 
and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.  

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008a). Facilitating optimal motivation and psychological well-
being across life’s domains. Canadian Psychology, 49(1), 14-23.  

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008b). Self-determination theory: a macrotheory of human 



  

 

233 

motivation, development, and health. 49, 3(182-185).  
Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. (1991). Motivation and 

education: the self-determination perspective. Educational Psychologist, 26(3), 
325-346.  

Finn, J. D. (1989). withdrawing from school. Review of Educational Research, 59(117-142).  
Finn, J. D. (1993). School Engagement & Students at Risk.  
Finn, J. D., & Zimmer, K. S. (2012). Student engagement: What is it? Why does it matter? In 

Handbook of research on student engagement (pp. 97-131): Springer. 
Fraser, M. W., & Galinsky, M. J. (2010). Step in intervention research: Designing and 

developing social programs. Research on Social Work Practice, 20(5), 459-466.  
Fraser, M. W., Richman, J. M., Galinsky, M. J., & Day, S. H. (2009). Intervention research: 

Developing social programs. New York: Oxford University Press. 
Fredricks, J., McColskey, W., Meli, J., Mordica, J., Montrosse, B., & Mooney, K. (2011). 

Measuring Student Engagement in Upper Elementary through High School: A 
Description of 21 Instruments. Issues & Answers. REL 2011-No. 098. Regional 
Educational Laboratory Southeast.  

Fredricks, J. A. (2015). Academic engagement. In J. D. Wright (Ed.), International 
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd ed.): Elsevier. 

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P., Friedel, J., & Paris, A. (2005). School engagement. In K. A. 
Moore & L. H. Lippman (Eds.), What do children need to flourish? (pp. 305-321): 
Springer. 

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: potential of 
the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-
109.  

Fredricks, J. A., & McColskey, W. (2012). The measurement of student engagement: A 
comparative analysis of various methods and student self-report instruments. In 
Handbook of research on student engagement (pp. 763-782): Springer. 

Froiland, J. M., & Worrell, F. C. (2016). Intrinsic motivation, learning goals, engagement, 
and achievement in a diverse high school. Psychology in the Schools, 53(3), 321-



  

 

234 

336.  
Furlong, M. J., & Christenson, S. L. (2008). Engaging students at school and with learning: 

A relevant construct for all students. Psychology in the Schools, 45, 365–368.  
Gagne, R., Briggs, L., & Wager, W. (1992). Principles of Instructional Design (4th ed.). Fort 

Worth, TX: HBJ College Publishers. 
George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and 

reference 11.0 update (4 ed.). Boston: Allyn & Bacon. 
González-Cutre, D., Sicilia, Á., Sierra, A. C., Ferriz, R., & Hagger, M. S. (2016). 

Understanding the need for novelty from the perspective of self-determination 
theory. Personality and Individual Differences, 102, 159-169.  

Haakma, I., Janssen, M., & Minnaert, A. (2016). A literature review on how need-supportive 
behavior influences motivation in students with sensory loss. Teaching and 
Teacher Education, 57, 1-13.  

Hair Jr, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., & Tatham, R. (2010). SEM: An introduction. 
Multivariate data analysis: A global perspective, 629-686.  

Hospel, V., & Goland, B. (2016). Are both classroom autonomy support and structure 
equally important for students’ engagement? A multilevel analysis. Learning and 
Instruction, 41, 1-10.  

Jang, H., J., R., & Deci, E. L. (2010). Engaging students in learning activities: It is not 
autonomy support or structure but autonomy support and structure. Journal of 
Educational Psychology, 102(3), 588-600.  

Jimmerson, S. R., Campos, E., & Grief, J. L. (2003). Toward an understanding of definitions 
and measures of school engagement and related items. California School 
Psychologist, 8, 7-27.  

Johnstone, J. N. (1981). Indicators of education systems. London: UNESCO. 
Jonassen, D. H. (1997). Instructional design models for well-structures and III-structured 

problem-solving learning outcomes. Educational Technology Research and 
Development, 45(1), 65-94.  

Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1989). LISREL-7 user's reference guide. Mooresville, IN: 



  

 

235 

Scientific Software. 
Kanat-Maymon, Y., Benjamin, B., Stavsky, A., Shoshani, A., & Roth, G. (2015). The role of 

basic need fulfillment in academic dishonesty: A self-determination theory 
perspective. Contemporary Educational Psychology, 43, 1-9.  

Ketonen, E. E., Haarala-Muhonen, A., Hirsto, L., Hänninen, J. J., Wähälä, K., & Lonka, K. 
(2016). Am I in the right place? Academic engagement and study success during 
the first years at university. Learning and Individual Differences, 51, 141-148.  

Keyser, M. W. (2000). Active learning and cooperative learning: understanding the 
difference and using both styles effectively. Research Strategies, 17(1), 35-44.  

Kienhuis, M., & Chester, A. (2014). Interteaching : A model to enhance student 
engagement. In M. Gosper & D. Ifenthaler (Eds.), Curriculum Models for the 21st 
Century: Using Technologies in Higher Education, (pp. 135-154). New York: 
Springer. 

Liem, G. A., Ginns, P., Martin, A. J., Stone, B., & Herrett, M. (2012a). Personal best goals 
an academic and social functioning: A longitudinal perspective. Learning and 
Instruction, 22, 222-230.  

Liem, G. A. D., & Martin, A. J. (2012b). The motivation and engagement scale: theoretical 
framework, psychometric properties, and applied Yields. . Australian Psychologist, 
47, 3-13.  

Little, T. D., Card, N. A., Bovaird, J. A., Preacher, K., & Crandall, C. S. (2007). Structural 
equation modelling of mediation and moderation with contextual factors. In T. D. 
Little, J. A. Bovaird, & N. A. Card (Eds.), Modeling Contextual Effects in 
Longitudinal Studies (pp. 207-230). Mahwah, NJ: Lawrence Eribaum Associates. 

Marks, H. M. (2000). Student engagement in instructional activity: patterns in the 
elementary, middle, and high school years. American Educational Research 
Journal, 37(1), 153-184.  

Martin, A. J. (2006). Personal bests (PBs): A proposed, multidimensional model and 
empirical analysis. British Journal of Educational Psychology, 76, 803-825.  

Martin, A. J. (2007). Examining a multidimensional model of student motivation and 



  

 

236 

engagement using a construct validation approach. British Journal of Educational 
Psychology, 77, 413-440.  

Martin, A. J. (2009). Motivation and engagement across the academic lifespan: a 
developmental construct validity study of elementary school, high school, and 
universit/college students. Educational and Psychological Measurement, 69, 794-
824.  

Martin, A. J. (2015). Implicit theory about intelligence and growth (personal best) goal: 
exploring reciprocal relationship. . British Journal of Educational Psychology, 85, 
207-223.  

Martin, A. J., & Elliot, A. J. (2015). The role of personal best (PB) and dichotomous 
achievement goals in students’ academic motivation and engagement: a 
longitudinal investigation. Educational Psychology, 36(7), 1285-1302.  

Martin, A. J., & Liem, G. A. (2010). Academic personal best goal (PBs), engagement, and 
achievement: A cross-lagged panel analysis. Learning and Individual Differences, 
20, 265-270.  

Maulana, R., Helms-Lorenz, M., Irnidayanti, Y., & Van de Grift, W. (2016). Autonomous 
motivation in the Indonesian classroom: Relationship with teacher support through 
the lens of self-determination theory. The Asia-Pacific Education Researcher, 
25(3), 441-451.  

Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: using the same instructional 
design methods across different media. Learning and Instruction, 13, 125-139.  

McCarthy, J. (2017). Enhancing feedback in higher education: Students’ attitudes towards 
online and in-class formative assessment feedback models. Active Learning In 
Higher Education, 18(2), 127-141.  

Meyers, C., & Jones, B. T. (1993). Promoting active learning. San Francisco: Jossey-Bass. 
Miller, P. H. (2002). Theories of Developmental Psychology (5th ed.). New York: Worth 

Publishers. 
Newman, F. M., G., W. G., & Lamborn, S. D. (1992). The significance and sources of 

student engagement. In F. M. Newman (Ed.), Student engagement and 



  

 

237 

achievement in American secondary schools (pp. 11-30). New York: Teacher 
College Press. 

Niemiec, C. P., Ryan, R. M., & Brown, K. W. (2008). The role of awareness and autonomy 
in quieting the ego: A self-determination theory perspective. In Transcending self-
interest: Psychological explorations of the quiet ego. (pp. 107-115). Washington, 
DC, US: American Psychological Association. 

Niemies, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the 
classroom: applying self-determination theory to educational practice. Theory and 
Research in Education, 7(2), 133-144.  

O'Donnell, A. M., Reeve, J., & Smith, J. K. (2011). Educational psychology: Reflection for 
action: John Wiley & Sons. 

Pierson, L., & Connell, J. (1992). Effect of grade retention on self-esteem processes, 
school engagement, and academic performance. . Journal of Educational 
Psychology, 84, 300-307.  

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence 
for nursing practice (8th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 

Querol, B. I., Rosales, R., & Soldner, J. L. (2015). A comprehensive review of interteaching 
and its impact on student learning and satisfaction. Scholarship of Teaching and 
Learning in Psychology, 1(4), 390-411.  

Reeve, J. (2006). Teachers as facilitators: What autonomy-supportive teachers do and why 
their students benefit. The Elementary School Journal, 106(3), 225-236.  

Reeve, J. (2011). Teaching in ways that support students' autonomy. Empirical research in 
teaching and learning, 90-103.  

Reeve, J. (2012). A self-determination theory perspective on student engagement. In 
Handbook of research on student engagement (pp. 149-172): Springer. 

Reeve, J. (2013). How student create motivationally supportive learning environments for 
themselves: the concept of agentic engagement. Journal of Educational 
Psychology, 105(3), 579-595.  

Reeve, J. (2016). Autonomy-supportive teaching: What it is, how to do it. In Building 



  

 

238 

autonomous learners (pp. 129-152): Springer. 
Reeve, J., & Cheon, S. H. (2016). Teachers become more autonomy supportive after they 

believe it is easy to do. Psychology of Sport and Exercise, 22, 178-189.  
Reeve, J., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Self-determination theory: A dialectical 

framework for understanding socio-cultural influences on student motivation. In D. 
M. McInerney & S. V. Etten (Eds.), Big theories revisited (pp. 31-60). Greenwich, 
CT: Information Age Press. 

Reeve, J., & Halusic, M. (2009). How K-12 teachers can put self-determination theory 
principles into practice. School Field, 7(2), 145-154.  

Reeve, J., & Jang, H. (2006). What teachers say and do to support students’ autonomy 
during a learning activity. Journal of Educational Psychology, 98(1), 299-218.  

Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing students’ 
engagement by increasing teachers’ autonomy support. Motivation and Emotion, 
28(2), 147-169.  

Reeve, J., & Tseng, C.-M. (2011). Agency as a fourth aspect of students’ engagement 
during learning activities. Contemporary Educational Psychology, 36(4), 257-267.  

Remón, J., Sebastián, V., Romero, E., & Arauzo, J. (2017). Effect of using smartphones as 
clickers and tablets as digital whiteboards on students’ engagement and learning. 
Active Learning In Higher Education, 18(2), 173-187.  

Reschly, A., & Christenson, S. L. (2006). Prediction of dropout among students with mild 
disabilities: a case for the inclusion of student engagement variables. Remedial 
and Special Education, 27, 276-292.  

Reschly, A. L., Huebner, E. S., Appleton, J. J., & Antaramian, S. (2008). Engagement as 
flourishing: The contribution of positive emotions and coping to adolescents' 
engagement at school and with learning. Psychology in the Schools, 45(5), 419-
431.  

Ruzek, E. A., Hafen, C. A., Allen, J. P., Gregory, A., Mikami, A. Y., & Pianta, R. C. (2016). 
How teacher emotivational support motivates students: the mediating role of 
perceives peer relatedness, autonomy support, and competence. Learning and 



  

 

239 

Instruction, 42, 95-103.  
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68.  
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2002). An overview of self-determination theory. In E. L. Deci & 

R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research. NY: University of 
Rochester Press. 

Saville, B. K., Zinn, T. E., & Elliott, M. P. (2005). Interteaching vs. traditional methods of 
instruction: A preliminary analysis. Teaching of Psychology, 32, 161–163.  

Saville, B. K., Zinn, T. E., Neef, N. A., Van Norman, R., & Ferreri, S. J. (2006). A comparison 
of interteaching and lecture in the college classroom. Journal of Applied Behavior 
Analysis, 39, 49-61.  

Scoboria, A., & Pascual-Leone, A. (2009). An ‘interteaching’ informed approach to 
instructing large undergraduate classes. Journal of the Scholarship of Teaching 
and Learning, 9, 29-37.  

Shernoff, D. J. (2013). Connecting to “The Who”: The primacy of supportive relationships. 
In Optimal learning environments to promote student engagement (pp. 151-174): 
Springer. 

Shih, S. (2008). The relation of self-determination and achievement goals to Taiwanese 
eighth grades’ behavioral and emotional engagement in schoolwork. The 
Elementary School Journal, 108(4), 313-334.  

Sierens, E., Vansteenkiste, M., Goossens, L., Soenens, B., & Dochy, F. (2009). The 
synergistic relationship of perceived autonomy support and structure in the 

prediction of self‐regulated learning. British Journal of Educational Psychology, 
79(1), 57-68.  

Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G., & Kindermann, T. (2008). Engagement and 
disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic? Journal of 
Educational Psychology, 100(4), 765.  

Skinner, E. A., & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effects of 
teacher behavior and student engagement across the school year. Journal of 



  

 

240 

Educational Psychology, 85(4), 571.  
Skinner, E. A., Kindermann, T. A., Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (2009). Engagement and 

disaffection as organizational constructs in the dynamics of motivational 
development. Handbook of motivation at school, 223-245.  

Skinner, E. A., Kindermann, T. A., & Furrer, C. J. (2009). A motivational perspective on 
engagement and disaffection: Conceptualization and assessment of children's 
behavioral and emotional participation in academic activities in the classroom. 
Educational and Psychological Measurement, 69(3), 493-525.  

Skinner, E. A., & Pitzer, J. R. (2012). Developmental dynamics of student engagement, 
coping, and everyday resilience. In Handbook of research on student 
engagement (pp. 21-44): Springer. 

Skinner, E. A., Wellborn, J. G., & Connell, J. P. (1990). What it takes to do well in school 
and whether I've got it: A process model of perceived control and children's 
engagement and achievement in school. Journal of Educational Psychology, 
82(1), 22.  

Sparks, C., Dimmock, J., Lonsdale, C., & Jackson, B. (2016). Modeling indicators and 
outcomes of students’ perceived teacher relatedness support in high school 
physical education. Psychology of Sport and Exercise, 26, 71-82.  

Sparks, C., Dimmock, J., Whipp, P., Lonsdale, C., & Jackson, B. (2015). “Getting 
Connected”: High school physical education teacher behaviors that facilitate 
students’ relatedness support perceptions. Sport, Exercise, and Performance 
Psychology, 4(3), 219-236.  

Thijs, J., & Verkuyten, M. (2009). Students’ anticipated situational engagement: The roles 
of teacher behavior personal engagement, and gender. Journal of Genetic 
Psychology, 170(3), 268-286.  

Tolly, L. M., Johnson, L., & Koszalka, T. A. (2012). An intervention study of instructional 
method and student engagement in large class in Thailand. International Journal of 
Educational Research, 53, 381-393. .  

Tucker, C. M., Zayco, R. A., Herman, K. C., Reinke, W. M., Trujillo, M., Carraway, K., & al., 



  

 

241 

e. (2002). Teacher and child variables as predictors of academic engagement 
among low-income African American children. Psychology in the Schools, 39(4), 
477-488. .  

Ulmanen, S., Soini, T., Pietarinen, J., & Pyhältö, K. (2016). Students’ experiences of the 
development of emotional engagement. International Journal of Educational 
Research, 79, 86-96.  

Van Rysin, M. J., Gravely, A. A., & Roseth, C. J. (2009). Autonomy, Belongingness, and 
Engagement in School as Contributors to Adolescent Psychological Well-Being. 
Journal of Youth and Adolescence, 38, 1-12.  

Vansteenkiste, M., Lens, W., & Deci, E. L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in 
self-determination theory: Another look at the quality of academic motivation. 
Educational Psychologist, 4(1), 19-31.  

Vansteenkiste, M., Niemiec, C. P., & Soenens, B. (2010). The development of the five mini-
theories of self-determination theory: An historical overview, emerging trends, and 
future directions. In The decade ahead: Theoretical perspectives on motivation 
and achievement (pp. 105-165): Emerald Group Publishing Limited. 

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Goosens, L., Soenens, B., Dochy, F., Mouratidis, A., & al., e. 
(2012). Identifying configurations of perceived teacher autonomy support and 
structure: associations with self-regulated learning, motivation and problem 
behavior. . Learning and Instruction, 22(6), 431-439.  

Vansteenkiste, M., Simons, J., Soenens, B., & Lens, W. (2004). How to become a 
persevering exerciser? providing a clear, future intrinsic goal in an autonomy 
supportive way. Journal of Sport & Exercise Psychology, 26, 232-249.  

Wellborn, J., & Connell, J. (1987). Manual for the Rochester assessment package for 
schools. Rochester, NY: University of Rochester.  

Wentzel, K. R., & Watkins, D. E. (2002). Peer relationships and collaborative learning as 
contexts for academic enablers. School Psychology Review, 31(3), 366-377.  

Yazzie-Mintz, E. (2009). Engaging the voices of students: A report on the 2007 & 2008 
High School Survey of Student Engagement. National Association for College 



  

 

242 

Admission Counseling.  
Yu, K., & Martin, A. J. (2014). Personal best (PB) and ‘classic’ achievement and buoyancy. 

Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational 
Psychology, 34, 635-658.  

เฉิดศกัดิ์  ชมุนมุ. (2541). นิรมิตนิยม-ทฤษฎีการสร้างความรู้โดยผู้ เรียน (Constructivism). รวมบทความ
บทเรียน : นวตักรรมจากโครงการพฒันาทรัพยากรมนษุย์. กรุงเทพ ฯ: ส านกังานประสานงาน. 

ไพจิตร  สะดวกการ. (2538). ผลของการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ที่มีตอ่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศกึษาตอนต้น. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต), บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
กรุงเทพ ฯ.  

กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธิการ. (2544). หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544. กรุงเทพ ฯ: พฒันา
คณุภาพวชิการ. 

จฑุามาศ  ช่ืนจิตร. (2550). ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ลกัษณะมุง่อนาคตของนิสติระดบัปริญญาตรี สาขาวิชานนัทนาการ 
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. (วิทยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑติ), บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

ทิฏ์ิภทัรา  สดุแก้ว. (2554). การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ 
ผา่นเครือขา่ยทางสงัคมออนไลน์ เร่ืองภมูิปัญญาท้องถ่ิน. (วิทยานพินธ์การศกึษามหาบณัฑิต), บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ ฯ.  

ทิศนา  แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจดัการกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพ (5 
ed.). กรุงเทพ ฯ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

นงลกัษณ์  วิรัชชยั. (2538). ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) : สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจยัทาง
สงัคมศาสตร์และพฤตกิรรมศาสตร์. กรุงเทพ ฯ: ภาควชิาวิจยัการศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

นงลกัษณ์  วิรัชชยั. (2542). โมเดลริสเรล: สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจยั (3 ed.). กรุงเทพ ฯ: จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

นงลกัษณ์  วิรัชชยั, ศจีมาจ  ณ วเิชียร, & พิศสมยั  อรทยั. (2551). การส ารวจและสงัเคราะห์ตวับง่ชีค้ณุธรรม
จริยธรรม. กรุงเทพ ฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 

นพมาศ  วอ่งวิทยสกลุ. (2557). การพฒันาโปรแกรมเพ่ือสง่เสริมความยดึมัน่ผกูพนักบัการเรียนและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา: การทดลองแบบอนกุรมเวลา. (วิทยานิพนธ์

ครุศาสตรมหาบณัฑิต), คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพ ฯ.  



  

 

243 

บงกช  วงศ์หลอ่สายชล. (2555). กลยทุธ์การสร้างความยดึมัน่ผกูพนักบัโรงเรียนของนกัเรียนจากผลการวิเคราะห์
เอสอีเอ็ม : การพฒันาและการน าไปปฏิบตัิ. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต), คณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพ ฯ.  

ปกเกศ  ชนะโยธา. (2551). การศกึษาผลสมัฤทธ์ิ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความพงึพอใจ ของ
นกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยีบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ท่ีสร้างขึน้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคตวิิสต์. (วิทยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑติ), บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
กรุงเทพ ฯ.  

ประวีณา  นิลนวล. (2541). ผลการใช้รูปแบบการสอนตามกรอบแนวคิดผู้ เรียนสร้างความรู้เองท่ีมตีอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1. . (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑติ), บณัฑติ
วิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพ ฯ.  

ประสาร  มาลากลุ ณ อยธุยา. (2541). แนวคิดร่วมสมยัเก่ียวกบัการเรียนการสอน. วารสารเกษมบณัฑิตปริทศัน์, 
3(1), 1-6.  

พรพรรณ  พึง่ประยรูพงศ์. (2547). การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วย
การจดัการเรียนรู้แบบสบืสอบ ส าหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2544. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต), บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพ ฯ.  

มยรีุ  โรจน์อรุณ. (2559). ผลของการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบักระบวนการกลุม่ที่มีตอ่ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการท างานกลุม่ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6. 
(วิทยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ ฯ.  

ยทุธ  ไกยวรรณ์. (2557). การวิเคราะห์สถิติหลายตวัแปรส าหรับงานวจิยั. กรุงเทพ ฯ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

ยวุดี  พนัธุ์สจุริต. (2554). การวิเคราะห์โมเดลทางเลอืกของความยดึมัน่ผกูพนักบัโรงเรียนท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนผา่นการเรียนรู้แบบลุม่ลกึ. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต), บณัฑิตวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพ ฯ.  

วลยักร  สงัฆบตุร. (2555). การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทนุชีวิต การควบคมุ และลกัษณะมุง่อนาคตของ
นกัเรียนวยัรุ่นในจงัหวดัจนัทบรีุ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต), มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
กรุงเทพ ฯ.  

ศศิธร  รณะบตุร. (2551). ผลของการจดัประสบการณ์ตามแนวคิดรูปแบบกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มี
ตอ่ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยั. (วิทยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต), บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ ฯ.  

ศิริชยั  พงษ์วิชยั. (2558). การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตด้ิวยคอมพวิเตอร์. กรุงเทพ ฯ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์



  

 

244 

มหาวิทยาลยั. 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. (2558). มองสถิติและตวัชีว้ดัทางการศกึษา, 2(1).  
ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. (2560). แนวทางการจดัการศกึษาทางเลอืกเพื่อยกระดบัคณุภาพผู้ เรียนตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0. 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. (2550). กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-

2559). 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. (2556). แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559). 
สทิธิพงศ์  วฒันานนท์สกลุ. (2556). ผลการใช้โปรแกรมเชิงปอ้งกนัท่ีมีตอ่เจตนาเชิงพฤติกรรมการสบูบหุร่ีใน

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
สทิธิพงศ์  วฒันานนท์สกลุ. (2560). การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดักลยทุธ์การก ากบัตนเองในการ

เรียนรู้เชิงวชิาการของนกัศกึษามหาวิทยาลยั. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23, 43-60.  
สภุมาส  องัศโุชติ และคณะ. (2554). สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวจิยัทางสงัคมศาสตร์และพฤตกิรรมศาสตร์: 

เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL. กรุงเทพ ฯ: บริษัท เจริญดมีัน่คงการพิมพ์. 
สรุวิทย์  อสัสพนัธุ์. (2556). ผลของโครงสร้างเปา้หมาย ความเช่ือเก่ียวกบัความฉลาด และความมัน่ใจในความ

ฉลาดของตนเองท่ีมีตอ่เปา้หมายเชิงสมัฤทธ์ิและความมุง่มัน่ในการเรียนรู้เชิงพฤตกิรรมของนิสตินกัศกึษา
ในระดบัปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์. (วิทยานิพนธ์ วท.ด. (การวจิยัพฤติกรรมศาสตร์

ประยกุต์)), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  
อรพิณ  ศิริสมัพนัธ์. (2550). การศกึษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา กรุงเทพฯ: คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
อรพินทร์  ชชูม. (2552). การวิจยักึ่งทดลอง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 15(1), 1-15.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



  

 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 

  



  

 

247 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร. อุสา สุทธิสาคร 
  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
  ความเช่ียวชาญพิเศษ  
  จิตวิทยา การศกึษาชมุชน การจดัการความรู้ 
 2) อาจารย์ ดร.ระวี สัจจโสภณ  
  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
  ความเช่ียวชาญพิเศษ  
  การศกึษาตลอดชีวิต, การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 3) อาจารย์ ดร. อารยา ผลธัญญา 
  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
  ความเช่ียวชาญพิเศษ 
  จิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาคลินิก 
 4) อาจารย์ ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธ์ุ 
  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ความเช่ียวชาญพิเศษ 
  จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศกึษา  
 5) อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์  
  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ความเช่ียวชาญพิเศษ 
  จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา  จิตวิทยาการเรียนรู้ 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPz_f4sIrbAhVDXCsKHQ7MABIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fedu.kps.ku.ac.th%2F2016%2F%3Fpage_id%3D1395&usg=AOvVaw1jDQgU2y0caeZNPkFLUiUK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJk6ilsorbAhWGXSsKHRphCCYQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Fdr.sirirat&usg=AOvVaw08dLkYYUngNUufrXItlU5g


  

 

248 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง  
 
 1) อาจารย์ ดร.ระวี สัจจโสภณ  
  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
  ความเช่ียวชาญพิเศษ  
  การศกึษาตลอดชีวิต, การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 2) อาจารย์ ดร. อารยา ผลธัญญา 
  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
  ความเช่ียวชาญพิเศษ 

  จิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาคลินิก 
 3) อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์  
  อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ความเช่ียวชาญพิเศษ 
  จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ 
 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPz_f4sIrbAhVDXCsKHQ7MABIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fedu.kps.ku.ac.th%2F2016%2F%3Fpage_id%3D1395&usg=AOvVaw1jDQgU2y0caeZNPkFLUiUK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJk6ilsorbAhWGXSsKHRphCCYQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Fdr.sirirat&usg=AOvVaw08dLkYYUngNUufrXItlU5g


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 

ของนักศึกษาปริญญาตรี  
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โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพนัในวิชาการ 
ของนักศึกษาปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 

นางสาวปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ 

นิสิตระดับปริญญาเอก 

สาขาจิตวิทยาประยุกต์  แขนงจิตวิทยาการเรียนรู้ 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์เร่ืองการพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละการพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี 

โดยมีการเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์  วัฒนานนท์สกุล 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล 
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โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพนัในวชิาการของ
นักศกึษา 

 
ความเป็นมาของโปรแกรม 

 ในระยะ 20 ปีท่ีผ่านมา มีผู้ศึกษาเก่ียวกับตวัแปรความยึดมั่นผูกพันในวิชาการภายใต้
ทฤษฎีแรงจูงใจว่าเป็นตวัท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลลัพธ์ทางการ
เรียนท่ีดีขึน้ (Fredricks et al., 2004) ผู้ เรียนท่ีมีความยึดมั่นผูกพันในวิชาการจะมีส่วนร่วมใน
วิชาการ กิจกรรมเสริมหลกัสตูรทางการเรียนอย่างกระตือรือร้น รู้สึกถึงความส าคญัของการเรียนรู้ 
อุทิศตวัให้กับการเรียนและอนาคตทางการเรียนรู้ของตนเอง (Christenson, Reschly & Wylie’s, 
2012: 817) 
 ภายใต้กรอบแนวคิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้ สอน (Student-teacher 
dialectical framework) อธิบายเก่ียวกับผู้ สอนว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของ
ผู้ เรียนผ่านการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั ผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงระดบัแรงจูงใจและมี
อิทธิพลต่อระดับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของผู้ เรียน (Reeve, 2012)  ซึ่งกรอบแนวคิด
ดงักล่าวพฒันาขึน้ตามโมเดลระบบในตนเอง  (The model of self-system process) ตามทฤษฎี
การก าหนดตนเอง (Self- Determination Theory: SDT)  ท่ีอธิบายถึงแรงจูงใจของบุคคลท่ีส่งผล
ตอ่ระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการนัน้ได้มาจากการท่ีบคุคลได้รับความความพึงพอใจจากการ
ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา (Psychological basic needs) จากสภาพแวดล้อม 
ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ (Need for autonomy) ความต้องการมีความสามารถ (Need for 
competence) และความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Need for relatedness) (Skinner et 
al., 2008 :767) 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
 โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัของนกัศกึษาปริญญาตรี มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ประกอบด้วย 3 
ด้านคือ ความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ และความยึดมั่นผูกพัน
ด้านพฤตกิรรม  
 

หลักการและแนวคิดที่ใช้ในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 
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 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้น าแนวคิดท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม   คือ 1) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ีการสนับสนุนความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยา (Need supportive teaching) ได้แก่ การสนบัสนนุความมีอิสระ การจดัการ
ด้านโครงสร้างผู้สอน และการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 2) การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ร่วมกับ 3) แนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของ  Gagne (Gagne’s Instructional Model) มาเป็นแนวคิด
หลกัในการพฒันารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาปริญญาตรี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1. แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่การสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยา (Need supportive teaching) 
  แนวคิดการจดัการเรียนการสอนท่ีการสนบัสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา 
(Need supportive teaching) เป็นแนวคิดท่ีอธิบายถึงสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของ
ผู้ เรียน และส่งผลท าให้ผู้ เรียนเปล่ียนแปลงระดับของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการได้ การ
สนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ การสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy 
support) การสนบัสนนุด้านโครงสร้าง (Structure support) และการสนบัสนุนด้านความสมัพนัธ์ 
(Involvement) มีรายละเอียด ดงันี ้ 
  1.1 การสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy support) 
   การสนับสนุนความมีอิสระเป็นสิ่งเก่ียวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ 
(Assor et al., 2002; Benita, Roth, & Deci, 2014; Hafen et al., 2012;Jang, Reeve, & Deci, 
2010; Reeve, Jang, Hardre, & Omura, 2002; Skinner & Belmont, 1993; Skinner et al., 
20081986  as cited in Ruzek et al., 2016: 95) และเป็นสิ่งท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ ท าให้ผู้ เรียน
พัฒนาความสามารถของตนเองได้ (Ciani, Middleton, Summers, & Sheldon, 2010; Greene, 
Miller, Crowson, Duke, & Akey, 2004; Ryan & Grolnick, 1986  as cited in Ruzek et al., 
2016: 95) การสนับสนุนความมีอิสระเก่ียวกับระดับของความมีอิสระ (Autonomy) ในทาง
จิตวิทยาท่ีผู้สอนยินยอมให้ผู้ เรียนตดัสินใจในพฤติกรรมของตนเอง (Assor et al., 2002) ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการสนบัสนนุท่ีเกิดขึน้แบบภายใน เป็นความรู้สึกเก่ียวกบัการกระท าของบคุคลท่ีออกมา
จากตนเองหรือท่ีเป็นของตัวเอง (Deci & Ryan, 1987 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) 
เม่ือผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจท่ีมีอิสระ ผู้ เรียนจะแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างเหตแุละผลแบบภายใน 
(Internal locus of causality) เกิดความ รู้สึกมี อิสระ และความรู้สึกต่อการเลือก (Sense of 
choice) ในการกระท าของตนเอง (Reeve et al., 2003 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) 
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ผู้ เรียนท่ีได้รับการสนับสนุนความมีอิสระจะส่งผลดีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้  ซึ่งอธิบายผ่าน
กระบวนการของความพึงพอใจในความต้องการทางจิตวิทยาของบุคคลท่ีมีอยู่เป็นปกติวิสัย มี
ความเป็นสากลและจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามทางจิตวิทยาและสุขภาวะของบุคคล (Deci & 
Ryan, 2000 ลกัษณะของผู้สอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความมีอิสระ (Autonomy) มีแนวทาง
ปฏิบตัดิงันี ้(Reeve et al., 2004; Reeve, 2011; O’Donnell et al., 2011, Reeve,2016) 
   1) ก า รท า ค ว า ม เข้ า ใจ ต าม มุ ม ม อ งข อ งผู้ เ รี ย น  (Take the students’ 
perspective)  
   การจดักิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งส าคญัประการแรกท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียน
เกิดความเป็น อิสระคือการท าความ เข้าใจตามมุมมองของผู้ เ รียน  (Take the students’ 
perspective) เป็นลักษณะท่ีแสดงถึงการเข้าใจความ รู้สึกของผู้ อ่ืน  (Cognitive empathic 
response) เร่ิมจากการท่ีผู้ สอนพยายามท าความเข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้ เรียน และเฝ้า
สังเกตความต้องการ เป้าหมาย สิ่ง ท่ีสนใจ และอารมณ์ของผู้ เรียน ต่อมาจะส่งผลให้ผู้ เรียนมี
ความคดิเก่ียวกบัการเรียน เจตคติ และความรู้สกึตอ่การเรียนท่ีดีขึน้ ดงันัน้การท าความเข้าใจตาม
มมุมองของผู้ เรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมการวางแผนและเตรียมความ
พร้อมก่อนการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้จดัการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึน้ได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ตวัอย่างเช่น การเร่ิมบทเรียนด้วยบทสนทนาท่ีมีลกัษณะ
เข้าใจในมุมมองของผู้ เรียน (Perspective taking) การชกัชวนให้ผู้ เรียนถาม กระตุ้นให้ผู้ เรียนให้
ข้อมูลหรือค าแนะน าในแผนการเรียนการสอน ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยจูงใจให้ผู้ เรียนแสดง
ความเห็นหรือทางเลือก ตลอดจนการประเมินการเรียนการสอนท่ีค านงึถึงการมีสว่นร่วมของผู้ เรียน
แสดงความคดิเห็น การสะท้อนความรู้สกึท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น  
   2) การเอาใจใส่ตอ่สิ่งท่ีส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียน (Nurture inner motivational 
resources) 
    ผู้สอนท่ีเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนจะท าให้ได้วิธีการหรือ
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน 
ผู้ เรียนจะรู้สึกสนุก รู้สึกท้าทายความสามารถในการเรียนอย่างแท้จริงมากกว่าการตอบสนองต่อ
การเรียนโดยการใช้เพียงการก ากับพฤติกรรมจากภายนอก เช่น ท าสิ่งท่ีได้รับมอบหมายในการ
เรียนเพราะคะแนน ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนดวนัสดุท้าย (Deadline) ฯลฯ การเอา
ใจใส่ตอ่สิ่งท่ีส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนเป็นการแสดงถึงความพยายามของผู้สอนในการเอาใจใส่
ต่อแรงจูงใจของผู้ เรียนระหว่างการเรียนการสอน โดยค านึงถึงสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนท่ี
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ส าคญั ได้แก่ 1) ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านความต้องการเป็นอิสระ (Psychological 
need for autonomy) 2) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) 3) เป้าหมายภายใน (Intrinsic 
goals) 4) ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น (Sense of curiosity) และ 5) ความพึงพอใจในความท้า
ทายท่ีเหมาะสม (Preference for optimal challenge) Reeve (2011) ได้ยกตวัอย่างวิธีการสอนท่ี
ค านึงถึงการเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียน ได้แก่ ผู้สอนเร่ิมบทเรียนโดยใช้การตัง้
ค าถามท่ีชกัชวนหรือโน้มน้าวให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity-inducing question) 
ตวัอย่างเช่น ถามผู้ เรียนระหว่างสองประเด็นว่าสิ่งไหนมีมาก่อนกนั และถามตอ่ไปอีกว่าทัง้สองสิ่ง
มีท่ีมาอย่างไร จากนัน้ผู้สอนจดัเตรียมการท้าทายท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียน (Provision of an optimal 
challenge) ตวัอย่างเช่น ผู้สอนถามค าถามหรือให้ปัญหาแก่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนหาค าตอบ และโน้ม
น้าวให้ผู้ เรียนใช้สิ่งท่ีได้จากบทเรียนเป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าเก่ียวกบัเปา้หมายภายใน
ของตนเอง (Progress on an intrinsic goal) ตวัอย่างเช่น ให้ผู้ เรียนอ่านบทความเก่ียวกบับคุคลท่ี
มีช่ือเสียงหรือประสบความส าเร็จ และบอกให้ผู้ เรียนสงัเกตว่าเขาประสบความส าเร็จได้อย่างไร 
และให้ผู้ เรียนถามตนเองวา่ท าอย่างไรถึงจะประสบความส าเร็จแบบบคุคลดงักลา่ว จากนัน้ชกัชวน
ให้ผู้ เรียนใช้ค าตอบของตนเองค้นหาวิธีการวา่ท าอยา่งไรจงึจะพฒันาตนเองได้  
   3) การจัดให้ มีการอธิบายเพ่ื อให้ เข้าใจถึ ง เหตุผล  (Provide explanatory 
rationales)  
    การอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตุผลเป็นการส่ือสารเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจถึง
ประโยชน์หรือผลดีของกิจกรรมและแนวทางการเรียนรู้ ผู้ สอนสามารถช่วยสนับสนุนเก่ียวกับ
แรงจูงใจของผู้ เรียนได้โดยการจัดให้มีการอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตุผล เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็น
ความส าคญั สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ เรียน คุณค่า ตลอดจนความส าคัญต่อผู้ เรียน ซึ่งการท่ี
ผู้สอนให้เหตผุลท่ีขอให้ผู้ เรียนกระท ากิจกรรมนัน้ ๆ ในชัน้เรียนเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
แรงจงูใจของผู้ เรียนในการขอให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนตามท่ีก าหนดไว้ หรือช่วยให้
ผู้ เรียนกระท าในกิจกรรมท่ีไม่น่าสนใจและส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการใช้กระบวนการภายใน 
(Internalization) เปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาจากแรงจงูใจภายนอกไปสู่การยอมรับภายในตนเองหรือ
เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาท่ีเกิดจากภายใน เป็นการช่วยเหลือผู้ เรียนในการเปล่ียนแปลงจากการท่ีผู้ เรียน
ไม่เห็นคุณค่าในการกระท ากลายเป็นผู้ เรียนเห็นคุณค่าในสิ่งท่ีกระท า  ตัวอย่างเช่น ผู้ เรียนท า
รายงานเสร็จเพราะจะได้ประโยชน์ตอ่ตนเองไม่ได้ท าเพียงเพราะว่าเป็นกฎท่ีผู้สอนตัง้ไว้ให้ท าเสร็จ
ตามก าหนดเทา่นัน้ 
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   4) อาศัย วิ ธี ก าร ส่ื อสาร ท่ี ป ราศจาการควบคุม  (rely on noncontrolling 
language) 
    การส่ือสารท่ีปราศจาการควบคุมเป็นลักษณะการส่ือสารท่ีไม่เป็นการ
ประเมินค่า (Nonevaluative) มีความยืดหยุ่น (flexible) และไม่เป็นทางการ (Informal) และเป็น
การส่ือสารท่ีหลีกเล่ียงข้อความท่ีสร้างความกดดนัให้ผู้ เรียน ตวัอย่างเช่น หลีกเล่ียงการกล่าวว่า 
เธอต้องขยนัมากกว่านี ้ผู้สอนควรกล่าวโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอยู่ในสถานการณ์แก้ปัญหาหรือ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม เช่น การกล่าวว่า เธออาจต้องการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
เธอมีวิธีท าอย่างไร (O’Donnell et al., 2011: 351) นอกจากนีก้ารสอนท่ีเน้นการสนับสนุนความ
เป็นอิสระอาจเร่ิมจากการให้ผู้ เรียนอภิปรายภายในกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น 
นอกจากนีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนส่ือสารถึงปัญหาในชัน้เรียนและถามถึงสิ่งนัน้กับผู้ เรียนให้ทราบถึง
ปัญหา เป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ชว่ยสง่เสริมแรงจงูใจของผู้ เรียน ชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจ วินิจฉัย
และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ด้วยตนเองและยงัชว่ยสง่เสริมสมัพนัธภาพระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนด้วย 
   5) แสดงความอดทนในการให้เวลาผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Display 
patience to allow time for self-paced learning to occur) 
    ในการเรียนการสอนเม่ือผู้ เรียนพยายามพัฒนาทักษะหรือการเรียนรู้ใน
บางอย่างซบัซ้อนหรือเป็นความรู้ใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย หรือเก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ต้องการการ
ทดสอบ การสะท้อน และการแก้ไขปรับปรุง สิ่งท่ีผู้ สอนควรค านึงถึงคือ ผู้ สอนควรแสดงความ
อดทนขณะท่ีผู้ เรียนกระท า ได้แก่  การค้นหา จัดการกับข้อมูลในการเรียนรู้ (explore and 
manipulate the learning materials) การสร้างแผนและการตัง้เป้าหมาย (make plans and set 
goal) ก าหนดและทดสอบสมมติฐาน (formulate and test hypotheses) การตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขงาน (monitor and revise their work) และการปรับเปล่ียนกลวิธีในการแก้ปัญหา 
(Alter problem-solving strategies) หากผู้ เรียนต้องศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่คุ้นเคย
และมีความซบัซ้อน หรือเก่ียวข้องกับการพฒันาและการขดัเกลาทกัษะความรู้ของตนเอง ผู้สอน
ควรแสดงความอดทนและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนจดัการสิ่งตา่ง ๆ ด้วยตนเองผ่านการเรียนการสอนท่ี
สนบัสนนุความเป็นอิสระ เช่น ค านึงถึงความเหมาะสมของเวลาในการให้ค าแนะน าผู้ เรียนเพ่ือให้
ผู้ เรียนเข้าใจเปา้หมายและสะท้อนความคิดออกมาได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การเกิดแรงจงูใจในการเรียน 
   6) การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบ  (Acknowledge and 
accept students’ expression of negative affect) 
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    ในระหว่างการเรียนการสอน บางครัง้ผู้สอนหรือชัน้เรียนมีกฎเกณฑ์ เง่ือนไข 
หรือข้อบงัคบัหรือหน้าท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียนส่งผลให้ผู้ เรียนแสดงอารมณ์ทาง
ลบ รู้สกึตอ่ต้าน หรือมีเจตคตท่ีิไมดี่ตอ่การเรียน  การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้าน
ลบเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้ เรียนในระหว่างเวลาท่ีผู้สอน
ต้องการให้ผู้ เรียนกระท า เน่ืองจากเม่ือผู้สอนยอมรับความรู้สึกดงักล่าว ผู้สอนจะส่ือสารด้วยความ
เข้าใจตามทศันคติของผู้ เรียนและยอมรับในการตอบสนองด้านลบในการเรียกร้องหรือในกิจกรรม
ท่ีผู้ เรียนไม่สนใจ ซึ่งการสอนท่ีสนบัสนนุความเป็นอิสระผู้สอนจะมุ่งยอมรับความขดัแย้ง ยอมรับ
การแสดงออกของผู้ เรียนในสิ่งท่ีไม่สนใจวา่เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ และยอมรับข้อมลูและค าแนะน าจาก
ผู้ เรียนในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

 
1.2 การสนับสนุนด้านโครงสร้าง (Structure support)  

การสนบัสนุนด้านโครงสร้างเก่ียวข้องกบัการส่ือสารของผู้สอนท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีคาดหวงัต่อ
ผู้ เรียนอย่างชดัเจนด้วยความเอาใจใส่ตอ่พฤติกรรมของผู้ เรียน ผู้สอนท่ีมีการจดัการโครงสร้างจะ
ก าหนดเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้ เรียนและจะตดิตามผลผู้ เรียนจนไปสู่ความส าเร็จ ย่ิงไปกวา่นัน้การ
สนบัสนนุด้านโครงสร้างเก่ียวข้องกบัการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความรู้เก่ียวกับสิ่งท่ีเรียนและน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จได้ (Skinner & 
Belmont, 1999) นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกับระดบัของผู้สอนท่ีจดัให้ผู้ เรียนเก่ียวกบัการเรียน ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลความรู้ท่ีจ าเป็น การเตือนความจ า การยกตัวอย่าง หรือการให้ความช่วยเหลือท่ี
จ าเป็น การแนะน า ท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถท าได้ส าเร็จตามท่ีผู้สอนคาดหวงัไว้ 
(Reeve, 2006) นอกจากนีผู้้สอนท่ีมีการจดัการโครงสร้างจะให้ผลสะท้อนกลบั (Feedback) ด้าน
ความสามารถท่ีส าคัญต่อผู้ เรียน และแสดงความเช่ือมั่นในความสามารถของผู้ เรียนท่ีผู้ เรียน
สามารถท ากิจกรรมในชัน้เรียนได้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ (Connell, 1990; Reeve, 2004) และ 

Reeve (2004) พบว่าโครงสร้างผู้สอนมีความสมัพนัธ์กบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ (Tucker et al., 
2002) เน่ืองจากโครงสร้างผู้ สอนเป็นสิ่ งท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในความต้องการด้าน
ความสามารถ (Need for competence) ของผู้ เรียนได้  

โครงสร้างผู้สอนเป็นสิ่งส าคญัต่อกระบวนการเรียนการสอน เน่ืองจากส่งผลลพัธ์ทางบวก
ต่อตัวแปรส าคญัทางการศึกษา เช่น งานวิจัยของ Skinner & Belmont (1999) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ
โครงสร้างผู้สอนกับความยึดมั่นผูกพันในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา พบว่าผู้สอนท่ีมีการจดัการ
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โครงสร้างสง่ผลให้ผู้ เรียนเพิ่มความยดึมัน่ในการเรียนได้ เชน่เดียวกบั Sierens และคณะ (2009) ท่ี
ท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายและพบความสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนท่ีมีการ
จดัการโครงสร้างกบัการก ากบัตนองในระดบัสงู  

ทัง้นี ้Jang และคณะ (2010) ได้สรุปพฤติกรรมของผู้สอนท่ีแสดงถึงการจดัการโครงสร้าง
ไว้ ดงันี ้

1) การค านึงถึงความชัดเจน สามารถเข้าใจได้ การอธิบายค าสั่งหรือค าแนะน า
โดยละเอียด (Present clear, explicit, understandable, detailed directions) 

เม่ือผู้สอนน าเสนอค าสัง่หรือค าแนะน าท่ีมีความชดัเจนและสามารถเข้าใจได้เป็น
การสะท้อนถึงการสร้างการคาดหวงัท่ีชดัเจนเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต
และเป็นการแนะน าวิธีการส าหรับผู้ เรียนในการจัดการกับกิจกรรมการเรียนท่ีก าลังจะมาถึง 
ตวัอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) การอธิบายถึงสิ่งท่ีต้องการให้ผู้ เรียนท าอย่างชัดเจน 2) การจัดการ
เก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีดี และ 3) วางกรอบเก่ียวกบับทเรียนก่อนเร่ิมเรียนได้อยา่งดี  

2) การเสนอแผนงานหรือโปรแกรมปฏิบัติการท่ีช่วยแนะน ากิจกรรมการเรียน
อยา่งตอ่เน่ือง (offer a program of action to guide students’ ongoing activity) 

เม่ือผู้สอนเสนอการแนะน าให้ผู้ เรียน เป็นการแสดงว่าผู้สอนให้ความเป็นผู้น าแก่
ผู้ เรียนและให้ความต้องการในการช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือกระตุ้นและคงไว้ซึ่งความพยายามท า
แผนการเรียน เปา้หมาย จดุประสงค์การเรียนรู้ได้ส าเร็จ ตวัอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) ให้ค าแนะน า
อยา่งดี และ 2) วางแผนปฏิบตักิารหรือเปา้หมายในการเรียนท่ีชดัเจน  

3) การเสนอผลสะท้อนกลบัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน (offer constructive feedback)  
เม่ือผู้ สอนเสนอผลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน แสดงถึงการท่ีผู้ สอนช่วยให้

ผู้ เรียนวิเคราะห์และสร้างทกัษะและความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ (Sense of competence) 
ผู้สอนสามารถแนะน าสิ่งท่ีคาดหวงัตอ่ผู้ เรียน หรือช่วยผู้ เรียนให้เกิดความเข้าใจถึงสิ่งท่ีต้องปฏิบตัิ
เก่ียวกับการเรียนให้เกิดขึน้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) การสะท้อนกลับเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียน 2) การสะท้อนกลบัเพ่ือให้ความรู้ และ3) การสะท้อนกลบัท่ีให้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกบั
ความสามารถ 

1.3 การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Involvement) 
ผู้ สอนท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Relatedness-supportive teacher 

behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมต่อกับผู้ อ่ืนทางสังคม และมีผลทางบวกต่อการ
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ตอบสนองด้านอารมณ์ ในการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน แรงจูงใจภายใน และ ความเช่ือใน
ความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) ผู้สอนท่ีสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ส่งผลให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ในความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอนได้ ยกตวัอย่างเช่น การ
ท่ีผู้สอนให้ความสนใจต่อพฒันาการของผู้ เรียน ความสามารถในการท าความเข้าใจทรรศนะของ
ผู้ เรียน และการเคารพให้ความยตุิธรรมแก่ผู้ เรียน (Hoffman et al., 2002; Lee, 2002; Pakarinen 
et al., 2010; Roeser et al., 1996 as cited in Ulmanen et al., 2016: 87)  

นอกจากนีผู้้สอนสามารถสนบัสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสงัคมทางบวกและส่งเสริม
การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนในชัน้เรียน ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียนมีความส าคญั
เพราะสามารถสนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิดอารมณ์ทางบวกต่อการเรียนได้เช่นกัน (Furrer & Skinner, 
2003 as cited in Ulmanen et al., 2016: 87) เช่น การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น การเข้าใจ
ในทรรศนะของผู้ อ่ืน การสะท้อนความคิด (Ryan & Patrick, 2001 as cited in Shernoff, 2013: 
153) การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคม Ulmanen et al., 2016: 88) 
การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนท างานร่วมกับเพ่ือน (Pakarinen et al., 2010 as cited in Ulmanen et 
al., 2016: 88) และการสนบัสนนุการท างานร่วมกนั (Sparks et al., 2016: 72) เป็นต้น  
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Sparks และคณะ (2016) ศึกษาเก่ียวกับการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ และสรุป
เก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้สอนท่ีแสดงถึงการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ ดงันี ้

1) การส่ือสารของผู้สอน 
การส่ือสารของผู้ สอนท่ีเป็นข้อคิดเห็นโดยตรงต่อผู้ เรียนท่ีแสดงถึงความเข้าใจ

อยา่งลึกซึง้ และแสดงความสนใจผู้ เรียน นอกจากนีผู้้สอนควรแสดงถึงความกระตือรือร้นตอ่ผู้ เรียน 
และใช้การส่ือสารทัง้ค าพดูและทา่ทางท่ีท าให้ผู้ เรียนรับรู้ถึงความเป็นมิตรอยา่งเป็นธรรมชาติ 

2) การสนบัสนนุทางสงัคมในชัน้เรียน 
การสนับสนุนทางสังคมในชัน้เรียนเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีผู้ สอนกระท าระหว่างการ

เรียนการสอนท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าได้รับการสนบัสนนุ นอกจากนีเ้ก่ียวข้องกบัการท่ีผู้ เรียนรับรู้
ถึงวิธีการท่ีผู้สอนสนบัสนุนการท างานร่วมกันในชัน้เรียนและสนบัสนุนการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
ผู้ เรียน 

3) ความใสใ่จของผู้สอน 
ความใส่ใจของผู้สอนเก่ียวข้องกบัผู้สอนตอบสนองสิ่งแวดล้อมในชัน้เรียนท่ีแสดง

ถึงความใส่ใจหรือผู้สอนเก่ียวข้องกบัสขุภาวะของผู้ เรียน และผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการรับรู้ สงัเกต  ตัง้ใจและจดจ าสิ่งท่ีเก่ียวกบัชัน้เรียน  

1.4 การเรียนการสอนที่สนับสนุนด้านการจัดการโครงสร้างและด้านความสัมพันธ์  

1. แนวคดิเก่ียวกบัการสอนร่วมกนั (Interteaching)  

การสอนร่วมกนัเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีสร้างบรรยายการของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative learning environment)  (Scoboria et al., 2009: 86) และเป็นแนวคิดท่ี
ช่วยสนบัสนุนการจดัการด้านโครงสร้างโดยอาศยัการเสริมแรงทางสงัคมจากเพ่ือนและผู้สอนเป็น
ส าคญั การสอนร่วมกนัมีความสอดคล้องกับการเรียนในระดบัอุดมศึกษา สามารถสร้างแรงจงูใจ
ให้ผู้ เรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาขึน้ตามแนวคิดของ Boyce และ Hineline (2002) การ
สอนร่วมกันมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้ผู้ เรียนมีความยึดมัน่ผูกพนัในการเรียน มีความวิริยะผ่านการ
ฝึกฝนทบทวน ตลอดจนการเพิ่มปริมาณของการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนส่งผล
ให้เกิดการให้ผลป้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน (McKeachie, 2002 as cited in 
Scoboria et al., 2009: 83) โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้วางโครงสร้างและแนะน าเก่ียวกับการเรียน 
การให้ข้อมลูท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการเรียน ทัง้ยงัเป็นผู้ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายระหว่าง
เพ่ือนในชัน้เรียนด้วย (Peer discussion) (Saville, 2006 as cited in Scoboria et al., 2009: 84)  
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การสอนร่วมกนัมีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้

ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน  
ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน หน้าท่ีส าคัญของผู้ สอนคือ 1) การเลือกเนือ้หาเพ่ือให้ผู้ เรียน

ศึกษาด้วยตนเองก่อนเร่ิมบทเรียน และ  2) การพัฒนาข้อค าถาม ประเด็นต่าง  ๆ ท่ีเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน  (Preparation guide) โดยผู้ เรียนต้องกลับไปอ่านและ
ศกึษาเนือ้หาบทเรียน ท าการบนัทึก (Note) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียนได้
ตอ่ไป  

 ช่วงระหว่างเรียน 
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนท างานร่วมกันเป็นคู่ เพ่ืออภิปรายร่วมกันในชัน้เรียนและ

ช่วยกันตอบค าถามตาม  Preparation guide ท่ีผู้ สอนได้มอบหมายให้ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน 
ในชว่งการอภิปรายผู้สอนท าหน้าท่ีคอยสงัเกตความเข้าใจของผู้ เรียน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการท างาน
ร่วมกัน และหากพบว่าเกิดอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ ผู้ สอนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี จากนัน้ผู้สอนเร่ิมการบรรยาย (Lecture) ท่ีเข้าใจง่าย 
อธิบายได้อยา่งชดัเจน 

ช่วงหลงับทเรียน 
หลังจากกิจกรรมการอภิปรายร่วมกัน ผู้ เรียนแต่ละคนรายงานการประเมินผลการ

ด าเนินการ ตามฟอร์มการประเมิน ได้แก่ ช่ือของเพ่ือนท่ีอภิปรายร่วมกนั คณุภาพของการอภิปราย 
ฯลฯ นอกจากนีผู้้ เรียนสามารถบนัทึกเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการด าเนินการเพ่ือให้ผู้สอนทราบได้ ไมว่า่จะ
เป็น ข้อค าถามท่ียาก ปัญหาอปุสรรคท่ีพบ ซึ่งเป็นการส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบและมีความส าคญัตอ่
การส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบได้ดียิ่งขึน้ และผู้สอนสามารถน าสิ่งท่ีผู้ เรียนประเมินไปใช้ปรับปรุงหรือ
พฒันาตอ่ไป 

การสอนร่วมกันเป็นวิธีการเรียนท่ีช่วยท าให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการและ
ส่งผลลพัธ์ท่ีดีในการเรียนได้ เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ทางการเรียนการสอนหนึ่งท่ีสนบัสนนุให้ผู้ เรียน
เกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาการผ่านการมีส่วนร่วม  (Participation) (Rocca, 2010 as cited in 
Kienhuis & Chester, 2014) โดยผ่านกระบวนการการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนตลอดจนการ
เรียนรู้แบบท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระท า (Active learning)  ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน และการมีส่วน
ร่วมกบัเพ่ือนในการอภิปราย ตลอดจนการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการอภิปราย
ร่วมกันกับเพ่ือนท่ีถือเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมกัน ตลอดจนการท่ีผู้ สอน
เสนอข้อค าถาม ประเดน็ตา่งๆ ท่ีเป็นไปตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในแตล่ะบทเรียน (Preparation 
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guide) เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนและลดความวิตกกงัวลในการเรียนหรือการ
ทดสอบบทเรียนลง น าไปสู่การมีความยึดมัน่ผูกพนัในการเรียนในระดบัท่ีสูงขึน้ (Dickson et al., 
2005;  Flora & Longan, 1996 as cited in Saville et al., 2006: 58) ซึ่ งป ริมาณ เวลาในการ
จดัการเรียนการสอนดงักล่าวท่ีได้ผลลัพธ์โดยประมาณคือ 50 นาที จ านวน 3 ครัง้ รวมเป็น 150 
น า ที  (Boyce & Hineline, 2002; Emurian & Zheng, 2010 as cited in Querol Rosales & 
Soldner, 2015) 

2. แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สงู เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์  และ
การประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคตแิละการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยรีุ โรจน์อรุณ, 2559)  

2.1 องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วยปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกัน 3 
ประการ ได้แก่ 1)ปัจจยัพืน้ฐาน (basic elements)  2) กลวิธีในการจดัการเรียนการสอน (learning 
strategies) และ 3) ทรัพยากรท่ี ใช้ ในการสอน (Teaching resources) มี รายละเอียดดังนี ้
(Meyers & Jones, 1993 : 19-20) มีรายละเอียดดงันี ้

1) ปัจจยัพืน้ฐาน ได้แก่ การพดู การฟัง การอา่น การเขียน และการสะท้อนความคดิ 
2) กลวิธีในการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแบ่งกลุ่ม มีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และร่วมมือกันในการแก้ปัญหา เช่น การจดักลุ่มย่อย การ
ท างานแบบร่วมมือ กรณีศกึษา สถานการณ์จ าลอง การอภิปราย การเขียนบนัทกึประจ าวนั ฯลฯ  

3) ทรัพยากรท่ีใช้ในการสอน ได้แก่ การมอบหมายการบ้าน วิทยากรจากภายนอก 
การใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือการสอน ฯลฯ  
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2.2 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

  Bonwell และคณะ (1991) อธิบายถึงวิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีสอดแทรกอยูใ่น
ชัน้เรียนบรรยายปกติสามารถช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทัง้ด้านทกัษะทางด้านปัญญาและเปล่ียนเจต
คตเิก่ียวกบัการเรียนได้โดยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ยกตวัอยา่งดงันี  ้

1) การตอบสนองตอ่การบรรยายในชัน้เรียน (feedback lecture) 
เป็นวิธีการท่ีผู้ สอนให้ค าแนะน าในการเรียน (Study guide) ตัวอย่างเช่น การ

มอบหมายให้ผู้ เรียนอ่านเก่ียวกับบทเรียน การทดสอบก่อนเรียน /หลังเรียน แนะน าเก่ียวกับ
วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ การให้โครงสร้างในการจดบนัทกึเก่ียวกบับทเรียน หรือผู้สอนใช้วิธีการหยดุ
ชัว่ขณะ (Pausing) ในแตล่ะคาบเรียน ในการแบง่บรรยายเป็นการบรรยายย่อยๆครัง้ละประมาณ 
20 นาที หลงัจากการบรรยายเสร็จในแตล่ะครัง้ ให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 3-5 นาที เขียนทกุสิ่งท่ีจ า
ได้เก่ียวกับการบรรยาย นอกจากนีผู้้ สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียน ให้ผู้ เรียน
จบัคูก่นัเพ่ืออภิปรายประเดน็ตา่งๆตามท่ีผู้สอนมอบให้ ซึ่งการอภิปรายสามารถปรับปรุงสิ่งท่ีบนัทึก
จากการบรรยายในชัน้เรียนให้ดีขึน้ได้ (Wales’s and Stager’s, 1978 as cited in Bonwell et al. 
1991) 

1) การให้ค าแนะน าระหวา่งบรรยายในชัน้เรียน (guides lecture)  
เป็นวิธีการท่ีช่วยผู้ เรียนสงัเคราะห์เนือ้หาบทเรียนจากการฟังบรรยายด้วยการจด

บนัทึก (Note)  หลงัจากผู้ เรียนได้ทราบเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ในการเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้ เรียนวาง
ปากกาและฟังอย่างตัง้ใจประมาณ 25-30 นาที โดยให้ผู้ เรียนพยายามจับประเด็นหลักและ
พยายามจดจ าข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด เม่ือถึงเวลาท้ายคาบเรียน ผู้สอนให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 5 
นาที ในการจดบนัทึกลงในโน้ตของตนเองในสิ่งท่ีจ าได้ทัง้หมด ในล าดบัตอ่ไป ผู้สอนให้ผู้ เรียนจบั
กลุ่มเล็กอภิปรายเพ่ือปรับปรุงสิ่งท่ีจดบรรยายใหม่จากข้อมูลท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม วิธีการนี ้
ช่วยส่งเสริมทักษะด้านการฟังและการสังเคราะห์ข้อมูลและผู้ เรียนจะรู้สึกสนุกสนานกับการมี
ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัในกลุม่ และท าให้ได้ข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพ (Kelly & Holmes, 1979)  

2) การสาธิตในระหว่างการเรียนการสอน (Demonstration)  
ผู้สอนจดัให้มีการสาธิตในระหว่างการเรียนการสอนช่วยกระตุ้นความสนใจ และ

ชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจในบทเรียนและกระบวนการเรียนมากขึน้ การสาธิตอาจเร่ิมด้วยค าถามชกัชวน
ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมหรือกระตุ้นให้หาค าตอบเพ่ือน าเข้าสูบ่ทเรียน 

3) การใช้ส่ือมลัตมีิเดียในการเรียนการสอน (multimedia-based instruction)  
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การใช้ส่ือในการเรียนการสอนเป็นวิธีท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงด้านเจตคติใน
การเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้บทเรียนได้อย่างเข้าใจลึกซึง้ 
เน่ืองจากการใช้ส่ือมลัติมีเดียเป็นการส่ือสารด้วยค าพูดและภาพซึ่งท าให้บทเรียนมีความชดัเจน
กว่าหากเปรียบเทียบกับการสอนแบบดัง้เดิมท่ีส่ือสารเพียงค าบรรยายของผู้สอนอย่างเดียว ส่ือ
มลัติมีเดียได้แก่ การใช้ส่ือทางการมองเห็น (Animation, video, illustration, map, charts, photo 
) (Mayer, 2003) 

4) การเขียนในชัน้เรียน (Writing in the class) 
การเขียนในชัน้เรียนเป็นวิธีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนและผู้ สอน เช่น การเปิด

โอกาสให้ผู้ เรียนเขียนเพ่ือส ารวจสิ่งท่ีมีคณุค่าและแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน นอกจากนีก้าร
เขียนความเรียงสามารถช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาความเข้าใจในบทเรียนได้ การเขียนในชัน้เรียนเป็น
วิธีการท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนแบบเชิงรุกได้ หากมีเป้าหมายของงานอย่างชัดเจนและมีการใช้
ร่วมกบัวิธีการเรียนการสอนอ่ืนๆท่ีเหมาะสม 

5) การแก้ปัญหา (Problem solving) 
เทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหา มีพืน้ฐานจาก โมเดลการแก้ปัญหาของ Dewey 

(1942) ตามขัน้ตอนดงันี ้1) ระบปัุญหาให้ชดัเจน 2) หาสาเหตขุองปัญหา 3) หาวิธีการแก้ปัญหา 
และ4) ประเมินวิธีการแก้ปัญหาแตล่ะวิธีและเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ  

6) กรณีศกึษา (Case studies) 
กรณีศึกษาเป็นกลวิธีหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกเน่ืองจาก

เป็นการเรียนรู้บนพืน้ฐานของเร่ืองราวชีวิตจริง กรณีศกึษาสามารถรวมเข้ากบับทบาทสมมตเิพ่ือให้
ผู้ เรียนมีประสบการณ์จากเหตกุารณ์ตา่งๆในชัน้เรียน ผู้ เรียนได้เผชิญกบัอนาคตและเปรียบเหมือน
เป็นสะพานเช่ือมระหว่างทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง โดยผู้ สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้ อ านวยความ
สะดวกและให้เวลาผู้ เรียนในชัน้เรียนจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การเรียนการสอน 

8) ใช้เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน (Technology and 
computer-based Instruction)  

การใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนชว่ยให้ผู้ เรียนมีเจตคตทิางการ
เรียนในทางบวก และช่วยสง่เสริมให้การเรียนการสอนแบบบรรยายให้ดีขึน้ โดยผู้สอนสามารถเพิ่ม
ระดบัความตัง้ใจของผู้ เรียนด้วยการเปิดโอกาสให้อภิปรายและตอบค าถามโดยใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการเรียนการสอน  ได้แก่ การใช้ระบบอินเตอร์เนต เช่นระบบการจดัการเรียนรู้ เช่น  โมดลู แบล
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คบอร์ด และ การใช้เครือขา่ยสงัคม เชน่ เฟสบคุ ทวิตเตอร์  E-book  สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต เป็น
เคร่ืองมือช่วยในการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในยคุใหม่ ในการส่ือสารและเพิ่มความสมัพนัธ์ในชัน้เรียน  
(Remón, Sebastián, Romero & Aruzo, 2017; McCarthy, 2017)  

7) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative method) 
กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

และพัฒนาทักษะทางสังคม ได้แก่ การตดัสินใจ การจัดการความขัดแย้ง และ การส่ือสาร โดย
ผู้สอนแบง่ผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้ท างานกลุ่มร่วมกนั ความตอ่เน่ืองของการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือสามารถจดัได้ตลอดอย่างตอ่เน่ือง เป็นกลวิธีท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึน้
กวา่การเรียนในชัน้เรียนปกต ิและมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองด้วย 

8) การแสดงบทบาทสมมต ิ(role playing) 
เป็นวิธีช่วยให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์  โดยสร้างโอกาสให้เหมือนจริง เช่น 

สถานการณ์ตงึเครียด ไม่คุ้นเคย ซบัซ้อน ฯลฯ โดยผู้สอนให้ผู้ เรียนพฒันาและฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็น
ในการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีการส่งเสริมการท างานกลุ่ม ส่งผลให้ผู้ เรียนมี
ระดบัของแรงจงูใจในการเรียนท่ีสงูและมีความกระตือรือร้นในการเรียน  

9) การเรียนการสอนแบบเพ่ือนชว่ยสอน (Peer teaching) 
การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยสอน แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผู้ ช่วย

สอน 2) เพ่ือนช่วยสอน ท างานร่วมกันกับผู้ เรียนระหว่างคนสองคน 3) เพ่ือนคอยให้ค าปรึกษา
ค าแนะน าเก่ียวกบัการเรียน 4) เพ่ือนแบบร่วมมือกนั เน้นความสมัพนัธ์ระหว่างคนสองคน และ 5) 
เพ่ือนท่ีท างานกลุ่มร่วมกนัส่งผลให้มีการแสดงออกรายบคุคลท่ีดีขึน้ ซึ่งลกัษณะเพ่ือนแบบร่วมมือ
กนและท างานกลุม่ร่วมกนัเป็นลกัษณะท่ีใช้การเรียนรู้เชิงรุกในชัน้เรียน  

2. การเรียนการสอนตามแนวคิดของ Gagne (Gagne’s Instructional Model) 

โรเบิร์ต กานเย ได้น าเสนอกระบวนการของการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงผลลพัธ์ พฤตกิรรม

หรือการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กับผู้ เรียนเป็นส าคญั กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 

ประกอบด้วยการด าเนินการเป็นล าดบัขัน้ตอนรวม 9 ขัน้ตอน ดงันี  ้(Gagne, Briggs, & Wager, 

1992; ทิศนา แขมมณี, 2550: 227-229) 

ขัน้ที่  1 การกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน (gaining attention)  เป็นการ
ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถรับสิ่งเร้าหรือสิ่งท่ีจะเรียนรู้ได้ดี ได้แก่ การท่ีผู้ สอนใช้ค าถามท่ีกระตุ้นให้
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ผู้ เรียนรู้สึกสนใจในการเร่ิมบทเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซกัถาม และตอบค าถาม กันเองระหว่าง
ผู้ เรียน เป็นต้น  

ขัน้ที่  2 การแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนให้ผู้เรียนทราบ (Informing learner of 
the objective) เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนสามารถรับสิ่งเร้า หรือสิ่งท่ีจะเรียนรู้ได้ดี การบอกให้ผู้ เรียน
ทราบถึงวตัถุประสงค์ของการเรียนช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงสิ่งท่ีเรียนได้ดี เช่น แจ้งวตัถุประสงค์ให้
ผู้ เรียนทราบก่อนเร่ิมเรียนเพ่ืออธิบายให้ผู้ เรียนทราบและให้ผู้ เรียนท าพฤติกรรมได้ตามครูก าหนด
ไว้ 

ขัน้ที่  3 การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม (Stimulate recall of prior learning) เป็น
การช่วยให้ผู้ เรียนดึงข้อมูลเดิมท่ีอยู่ในหน่วยความจ าระยะยาวให้มาอยู่หน่วยความจ าเพ่ือการใช้
งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม  ได้แก่ การถาม
ค าถามเก่ียวกบัความรู้ท่ีเป็นประสบการณ์ การถามค าถามเก่ียวกบัความเข้าใจในมโนทศัน์ท่ีเรียน
ผา่นมา เป็นต้น 

ขัน้ที่  4 การน าเสนอสิ่งเร้าหรือเนือ้หาสาระใหม่ (Present the content) ผู้สอนควร
จะจดัสิ่งเร้าให้ผู้ เรียนเห็นลกัษณะส าคญัของสิ่งเร้านัน้อย่างชดัเจน เพ่ือความสะดวกในการเลือก
รับรู้ของผู้ เรียน ได้แก่ การน าเสนอค าส าคญั การน าเสนอตวัอย่าง การน าเสนอเนือ้หาผ่านส่ือท่ี
หลากหลายเพ่ือให้เนือ้หาชดัเจนยิ่งขึน้ เชน่ การสาธิต คลิป การท างานกลุม่ ฯลฯ 

ขัน้ที่  5 การให้แนวทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน (Provide learning guidance) การให้
แนวทางการเรียนรู้ หรือการจดัระบบข้อมูลให้มีความหมายเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนสามารถท าความ
เข้าใจกับสาระท่ีเรียนได้ง่ายและเร็วขึน้ วิธีการช่วยให้แนวทางการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การให้การ
สนบัสนนุตามความจ าเป็น  2) ให้การช่วยเหลือบอกเป็นนยัเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึน้ 
3) ให้กลยทุธ์ท่ีชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เช่น เทคนิคท่ีชว่ยในจ าได้ง่ายขึน้ (mnemonics) 
ผังมโนทัศน์ (Concept mapping) บทบาทสมมติ (role playing) เป็นต้น 4) ยกตัวอย่างเพ่ือให้
เข้าใจยิ่งขึน้ และ5) จดัให้มีการศึกษารายกรณีเพ่ือให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้จาก
การเปรียบเทียบเพ่ือเข้าใจในโครงสร้างการเรียนรู้ยิ่งขึน้  

ขัน้ท่ี 6 การกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ (elicit performance) การกระตุ้นให้
ผู้ เรียนแสดงความสามารถ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาสตอบสนองตอ่สิ่งเร้าหรือสาระท่ีเรียน ซึง่จะช่วยให้
ทราบถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในตวัผู้ เรียน และเป็นการยืนยนัว่าผู้ เรียนเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนได้ถูกต้อง 
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วิธีการท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถ ดงันี ้1) กระตุ้นในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 
การถามผู้ เรียนด้วยค าถามเชิงลึก สนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการท างานร่วมกัน (Collaborate) 2) ใช้
กลยุทธ์การกระตุ้นผู้ เรียนด้านการระลึกถึงข้อมูล (Recall)  ได้แก่ ให้ผู้ เรียนใช้กลยุทธ์การท่องจ า 
กลยุทธ์การพูดซ า้ เก่ียวกับสิ่งท่ีเรียน เป็นต้น 3) ส่งเสริมผู้ เรียนในรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งท่ีเรียน 
ได้แก่ ให้ผู้ เรียนอธิบายหรือให้รายละเอียดในค าตอบของตนเอง และ4) ช่วยผู้ เรียนบูรณาการ
ระหวา่งความรู้เดมิและความรู้ใหม ่ได้แก่ การจดัเนือ้หาและเทคนิคท่ีชว่ยให้เกิดการเรียนรู้  

ขัน้ที่  7 การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Provide feedback) ผู้สอนสามารถให้ข้อมลูป้อนกลบั
เพ่ือวัดผลผู้ เรียนและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ ดังนี ้1) การให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือยืนยันหรือ
สนบัสนนุผู้ เรียน  2) การให้ข้อมลูปอ้นกลบัแบบลกัษณะทิศทางท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้ค าตอบท่ีถกูต้อง
ด้วยตนเอง และ3) การให้ข้อมลูปอ้นกลบัลกัษณะการแนะน าเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัไิด้ถกูต้อง  

ขั ้นที่  8 การประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียน (Assess performance) การ
ประเมินผลการแสดงออกของผู้ เรียนเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนทราบวา่ตนเองสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้
มากน้อยเพียงใด ผู้สอนอาจใช้วิธีดังนี ้1) การทดสอบก่อนเพ่ือวดัความรู้ (Pretest) จากนัน้จดัให้มี
การทดสอบหลัง (Posttest) เพ่ือตรวจสอบความรู้หรือทักษะของผู้ เรียน 2) จัดให้มีค าถามโดย
ตลอดในระหวา่งการเรียนการสอน เชน่ การถามค าถามปากเปลา่ หรือ การทดสอบยอ่ย เป็นต้น  

ขัน้ที่  9 การส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ (enhance retention 
and transfer to the job) โดยการให้โอกาสผู้ เรียนได้มีการฝึกฝนอยา่งพอเพียงและในสถานการณ์
ท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจท่ีลึกซึง้ขึน้ และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่
สถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ ตวัอย่างเช่น การแปลความเนือ้หา (Paraphrase) สร้างตัวอย่างจากสิ่งท่ี
เรียน สร้างผงัมโนทศัน์หรือสรุปสว่นส าคญัในสิ่งท่ีเรียนได้ เป็นต้น  

รูปแบบการเรียนรู้ของ Gagne ทัง้ 9 ขัน้ตอน สามารถแบง่ออกได้ตามระยะ (Phase) ของ
การจดัการเรียนการสอน ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตารางแสดงระยะของการจดัการเรียนการสอนตามขัน้การเรียนรู้ของ Gagne 

ระยะ ขัน้การเรียนรู้ 

ระยะที่ 1 : ก่อนการเรียน

การสอน (Pre-instruction 

phase)  

- ขัน้ที่ 1 การกระตุ้นและดงึดดูความสนใจของผู้ เรียน (gaining attention) 

- ขัน้ที่ 2 การแจ้งวตัถปุระสงค์ของบทเรียนให้ผู้ เรียนทราบ (Informing learner of the objective) 
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ระยะ ขัน้การเรียนรู้ 

- ขัน้ที่ 3 การกระตุ้นให้ระลกึถึงความรู้เดิม (Stimulate recall of prior learning 

ระยะที่ 2 : ระหว่างการ

เรียนการสอน 

(Instructional phase) 

- ขัน้ที่ 4 การน าเสนอสิ่งเร้าหรือเนือ้หาสาระใหม ่(Present the content) 

- ขัน้ที่ 5 การให้แนวทางการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน (Provide learning guidance) 

- ขัน้ที่ 6 การกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถ (elicit performance)  

- ขัน้ที่ 7 การให้ข้อมลูป้อนกลบั (Provide feedback) 

ระยะที่ 3  : หลังการเรียน

การสอน (Post 

instructional phase) 

- ขัน้ที่ 8 การประเมินผลการแสดงออกของผู้ เรียน (Assess performance) 

- ขัน้ที่ 9 การสง่เสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ (enhance retention and transfer  

to the job) 

 
จากหลักการและแนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป

ความสมัพนัธ์ระหว่างวตัถุประสงค์ของโปรแกรม แนวคิดท่ีใช้ในโปรแกรม และวิธีด าเนินกิจกรรม 
ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางสรุปแนวคดิท่ีใช้ในโปรแกรมและวิธีด าเนินกิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
แนวคิดที่ใช้ 

วิธีด าเนินกิจกรรม 
ช่ือแนวคิด จุดมุ่งหมายของการใช้แนวคิด 

1.เพื่ อให้นักศึกษ ามีความ รู้

ความเข้าใจและตระหนักถึง

ความส าคัญของความยึดมั่น

ผกูพนัในวิชาการ 

ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 1.เพื่ อให้นั กศึกษาตระหนักถึ ง

ค วามส าคัญ ของก ารเข้ า ร่วม

กิจกรรมตลอดหลกัสตูร 

2.เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจใน

การเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลกัสตูร 

3.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เร่ือง

ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

-การบรรยาย 

-การตัง้ค าถาม 

-การอภิปรายกลุม่ 

 

2. เพื่ อให้นักศึกษามีความ รู้

ค ว าม เข้ า ใจ เก่ี ย วกั บ แน ว

ทางการส่งเสริมคุณลักษณะ

ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

แนวคิดการสนับสนุนความ

ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา 3 

ด้าน  ได้แก่  ความต้องการมี

อิ ส ระ  ค วาม ต้ อ งก า ร ด้ า น

โครงสร้างผู้ สอน และความ

ต้องการด้านความสมัพนัธ์  

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับ

ก า รส นั บ ส นุ น ค วาม ต้ อ งก า ร

พืน้ฐานทางจิตวิทยา 

  

-การบรรยาย 

-การตัง้ค าถาม 

-การอภิปรายกลุม่ 

 

3.เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี

คณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพัน

ในวิชาการเพิ่มขึน้ 

แนวคิดการสนับสนุนความ

ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา 3 

ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนความ

มี อิสระ  การสนับสนุน ด้ าน

โค รงส ร้า งผู้ ส อน  แล ะกา ร

สนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 

เพื่ อ ใ ห้ ผู้ ส อน ส ามา รถ ให้ ก า ร

สนับสนุนความต้องการพืน้ฐาน

ทางจิตวิทยาแก่นกัศกึษาได้  

ด าเนินกิจกรรมตามแนวคิด

ตา่ง ๆ ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น  

 

โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษา 

โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา  เป็นชดุกิจกรรม
ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษา โดยมีการจดั
เนือ้หาและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาตาม
องค์ประกอบของความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ ความยดึมัน่ผกูพนัด้าน
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ปัญญา ความยึดมั่นผูกพนัด้านอารมณ์ และความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม กิจกรรมท่ีจดัขึน้
รวม 14 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที ใช้เวลาประมาณ 14 ชัว่โมง 
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ตารางแสดงระยะเวลาการจดักิจกรรม 

ครัง้ที่ 1 กิจกรรม ระยะเวลา 

1 กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ 60 นาท ี

2 กิจกรรมที่ 2 แนวทางการสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 60 นาท ี

3 กิจกรรมที่ 3 รู้จกัการตัง้เปา้หมาย 60 นาท ี

4 กิจกรรมที่ 4 ฝึกการตัง้เปา้หมายในการเรียน 60 นาท ี

5 กิจกรรมที่ 5 ฝึกใช้กลยทุธ์การสอนร่วมกนั 60 นาท ี

6 กิจกรรมที่ 6 ฝึกใช้กลยทุธ์การสอนร่วมกนั 60 นาท ี

7 กิจกรรมที่ 7 ฝึกใช้กลยทุธ์การสอนร่วมกนั 60 นาท ี

8 กิจกรรมที่ 8 กลยทุธ์การแก้ปัญหาในการเรียน 60 นาท ี

9 กิจกรรมที่ 9 กลยทุธ์เพิ่มประสทิธิภาพในการเรียน 60 นาท ี

10 กิจกรรมที่ 10 กลยทุธ์เพิ่มประสทิธิภาพในการเรียน 60 นาท ี

11 กิจกรรมที่ 11เรียนรู้จากขา่ว 60 นาท ี

12 กิจกรรมที่ 12 แบง่ปันความคดิ 60 นาท ี

13 กิจกรรมที่ 13 ชว่ยกนัสร้างหอคอย 60 นาท ี

14 กิจกรรมที่ 14 poster session 60 นาท ี

รวมกิจกรรมทัง้สิน้ จ านวน 14 ครัง้ 14 ชัว่โมง 

 

ภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรมฯ แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
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กรอบกิจกรรมของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี 

ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

 กิจกรรมครัง้ที่ 1 

- ชื่อกิจกรรม: ปฐมนิเทศ 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 

1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

แนวคิดเก่ียวกบัความยดึมัน่

ผกูพนัในวิชาการ 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ

ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ผู้ เรียนสามารถแสดงความเห็น

เก่ียวกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ

ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  

 

- Active learning: การบรรยาย 

โดยใช้วิธีการหยดุชัว่ขณะ 

(Pausing) และเปิดโอกาสให้

ผู้ เรียนอภิปรายกลุม่ (Group 

discussion)   

 กิจกรรมครัง้ที่ 2 

- ชือ่กิจกรรม: แนว

ทางการสง่เสริม

คณุลกัษณะความยดึ

มัน่ผกูพนัในวิชาการ 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 

1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

 

 

- แนวคิดเก่ียวกบัความยดึมัน่

ผกูพนัในวิชาการ ด้าน

พฤติกรรม ด้านอารมณ์ และ

ด้านปัญญา  

- แนวคิด: Self-System Model 

of Motivational Development 

(SSMMD) 

 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกบัแนวทางการสง่เสริม

คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัใน

วิชาการ 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงความส าคญั

ของการเข้าร่วมโปรแกรมสง่เสริม

คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัใน

วิชาการ 

   

1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบั

วิธีการสอนที่สง่เสริมคณุลกัษณะ

ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ  

2. ผู้ เรียนสามารถบอกประโยชน์ของ

การน าแนวทางการสง่เสริม

คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัใน

วิชาการมาประยกุต์ใช้ในการเรียน

การสอน 

 

- Active learning: เปิดโอกาสให้

ผู้ เรียนอภิปรายกลุม่ (Group 

discussion)   

- การใช้สื่อมลัติมีเดียและ

เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

(Technology multimedia -

based instruction) 
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274 

 
ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

1.ด้านพฤติกรรม 

1.1 การจดัการเก่ียวกบั

การเรียน  

1.2 การเสนอความเห็น

เก่ียวกบัการเรียนตาม

ความต้องการของตนเอง 

กิจกรรมครัง้ที่ 3: 

- ชื่อกิจกรรม: “รู้จกัการ

ตัง้เป้าหมาย” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 

1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที  

- แนวคิด: Self-System Model 

of Motivational Development 

(SSMMD) 

- กระบวนการ: การสนบัสนนุ

ความมีอิสระในชัน้เรียน 

(Autonomy Supportive)  

ด้านการเอาใจใสต่อ่สิ่งที่

สง่เสริมแรงจงูใจของผู้ เรียน 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความจ า

เก่ียวกบัการตัง้เป้าหมาย  

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนประยกุต์แนวทางการ

ตัง้เป้าหมายของกรณีศกึษากบั

เป้าหมายของตนเอง  

 

1. ผู้ เรียนสามารถบอกความหมาย 

ความส าคญั ของการตัง้เป้าหมายใน

การเรียนได้ 

2. ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงสิ่งที่ได้จาก

กรณีศกึษากบัเป้าหมายของตนเอง

ได้ 

 

- Active learning: การเรียนรู้จาก

กรณีศกึษา (Case study) เพ่ือให้

น าเอาความรู้ หรือสิ่งที่ได้

ประยกุต์ใช้กบัชีวิตจริงเพื่อชว่ย

พฒันาเป้าหมายของตนเองได้  

กิจกรรมครัง้ที่ 4: 

- ชื่อกิจกรรม: “ฝึกการ

ตัง้เป้าหมายในการ

เรียน” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 

1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

- แนวคิด: Self-System Model 

of Motivational Development 

(SSMMD) 

- กระบวนการ: การสนบัสนนุ

ความมีอิสระในชัน้เรียน 

(Autonomy Supportive)  

ด้านการเอาใจใสต่อ่สิ่งที่

สง่เสริมแรงจงูใจของผู้ เรียน 

1.เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัประโยชน์ของการตัง้เป้าหมาย

ที่มีตอ่การเรียน 

2.เพ่ือให้ผู้ เรียนประยกุต์ใช้กลยทุธ์การ

ตัง้เป้าหมายในการเรียนได้ 

 

1. ผู้ เรียนสามารถอภิปรายเก่ียวกบั

ประโยชน์ของการตัง้เป้าหมายที่มีตอ่

การเรียนได้  

2. ผู้ เรียนสามารถน าหลกัการ

ตัง้เป้าหมายมาประยกุต์ใช้กบัการ

ตัง้เป้าหมายในการเรียนของตนเอง

ได้ 

- Active learning: การอภิปราย

กลุม่ยอ่ย (Group discussion)  

และการเขียนในชัน้เรียน (Writing 

in the class) เป็นวิธีที่เป็น

ประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน การเปิด

โอกาสให้ผู้ เรียนเขียนเพ่ือส ารวจ

สิ่งที่มีคณุคา่และแสดงความรู้สกึ

ที่มีตอ่การเรียน ชว่ยสนบัสนนุ
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ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

 และ การยอมรับการแสดงออก

ของผู้ เรียนที่เป็นผลด้านลบ 

- การสนบัสนนุด้านความสามารถ  

- การเสนอผลสะท้อนกลบัเพ่ือ

พฒันาผู้ เรียน (Offer 

constructive feedback)  

 การเรียนแบบเชิงรุกได้  

 
ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

2.ด้านปัญญา 

2.1 ความมุ่งมัน่ทุม่เทใน

การเรียน 

2.2 การพฒันาตนเองด้าน

การเรียน 

2.3 การควบคมุตนเอง

กิจกรรมครัง้ที่ 

5, 6, 7: 

- ชื่อกิจกรรม: “ฝึกใช้กล

ยทุธ์การสอนร่วมกนั” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 

Self-System Model of 

Motivational Development 

(SSMMD) 

- กระบวนการ: การสนบัสนนุ

ความมีอิสระในชัน้เรียน 

(Autonomy Supportive)  

ด้านการเอาใจใสต่อ่สิ่งที่สง่เสริม

- เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์

พฒันาการเรียนไปใช้พฒันาการเรียน

ของตนเองได้ 

- ผู้ เรียนสามารถฝึกปฏิบตัิการใช้กล

ยทุธ์ในการพฒันาการเรียนกบัการ

เรียนของตนเองได้ 

วิธีการสอนร่วมกนั 

(Interteaching) มีความสมัพนัธ์

กบัวิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active learning) แบบเพ่ือนชว่ย

สอน (Peer teaching) ที่สามารถ

สอดแทรกอยูใ่นชัน้เรียนบรรยาย

ปกติให้น่าสนใจยิ่งขึน้ และ ชว่ยให้

ผู้ เรียนพฒันาทัง้ด้านทกัษะ
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ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

ด้านการเรียน 3 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที แรงจงูใจของผู้ เรียน และ  

การยอมรับการแสดงออกของ

ผู้ เรียนที่เป็นผลด้านลบ 

การสนบัสนนุด้านโครงสร้างการ

สอน (Structure supportive) 

ทางด้านปัญญาและเปลี่ยนเจตคติ

เก่ียวกบัการเรียนได้ 

กิจกรรมครัง้ที่ 8: 

- ชื่อกิจกรรม: “กลยทุธ์

การแก้ปัญหาในการ

เรียน  

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 

1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

แนวคิด:  

Self-System Model of 

Motivational Development 

(SSMMD) 

กระบวนการ:  

การสนบัสนนุด้านโครงสร้างการ

สอน (Structure supportive): 

การเสนอผลสะท้อนกลบัเพ่ือ

พฒันาผู้ เรียน (Offer 

constructive feedback)  

เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์

พฒันาการเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหา

การเรียนได้ 

ผู้ เรียนสามารถฝึกปฏิบตัิการใช้กล

ยทุธ์ในการพฒันาการเรียนกบัการฝึก

แก้ปัญหาในการเรียนได้ 

- Active learning : การแก้ปัญหา 

Problem solving เป็นวิธีที่ให้

ผู้ เรียนเกิดการเชื่อมโยงกบั

ประสบการณ์ของตวัผู้ เรียนเอง 

โดยมีการค้นคว้าเพิ่มเติม และเพ่ิม

โอกาสให้ผู้ เรียนได้ท างานกลุม่เพ่ือ

หาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกนั 
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ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

 กิจกรรมครัง้ที่ 9, 10 

- ชื่อกิจกรรม: “กลยทุธ์

กลยทุธ์เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

เรียน” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 

2 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

- แนวคิด :Self-System Model 

of Motivational Development 

(SSMMD) 

- การสนบัสนนุด้านโครงสร้าง

การสอน (Structure 

supportive) 

- การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 

(Involvement) 

เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์

พฒันาการเรียนไปใช้ในการพฒันาการ

เรียนได้ 

ผู้ เรียนสามารถฝึกปฏิบตัิการใช้กล

ยทุธ์การจดบนัทกึเพ่ือพฒันาการเรียน

ของตนเองได้ 

- Active learning : ได้แก่ เทคนิค

การตอบสนองตอ่การบรรยายใน

ชัน้ เรียน (Feedback lecture) 

การให้ค าแนะน าระหวา่งบรรยาย

ในชัน้เรียน (Guides lecture) 

และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative method) 

3.ด้านอารมณ์       

3.1ความรู้สกึที่มีตอ่

สถาบนั  

3.2ความรู้สกึที่มีตอ่การ

เรียน   

3.3ความรู้สกึที่มีตอ่

กิจกรรมครัง้ที่ 11: 

- ชื่อกิจกรรม: “เรียนรู้

จากข่าว” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 

1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

แนวคิด Self-System Model of 

Motivational Development 

(SSMMD) 

การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 

(Involvement) 

เพ่ือให้ผู้ เรียนน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม ่ 

ผู้ เรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติ

ตามสถานการณ์ได้ 

- Active learning :วิธีการเรียนรู้

แบบร่วมมือ (Cooperative 

method) การแสดงบทบาท

สมมติ (Role playing) เป็นวิธี

ชว่ยให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ โดย

สร้างโอกาสให้เหมือนจริง เชน่ 

สถานการณ์ตงึเครียด ไมคุ่้นเคย 

ซบัซ้อน ฯลฯ โดยให้ผู้ เรียนพฒันา
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ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

ผู้ เก่ียวข้อง และฝึกฝนทกัษะที่จ าเป็นในการ

แก้ปัญหา วธีิการนีจ้งึเป็นการ

สง่เสริมการท างานกลุม่ สง่ผลให้

ผู้ เรียนมีระดบัของแรงจงูใจในการ

เรียนที่สงูและมีความกระตือรือร้น

ในการเรียน  
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ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

 กิจกรรมครัง้ที่ 12: 

- ชื่อกิจกรรม: “ตามหา

คนที่ใช”่ 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 

1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

แนวคิด Self-System Model of 

Motivational Development 

(SSMMD) 

การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 

(Involvement) 

เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบัวิธีการ

กิจกรรมการร่วมมือ (Collaborative 

activity) ไปใช้กบัตนเองได้  

 

ผู้ เรียนสามารถประยกุต์ใช้วิธีการ

กิจกรรมการร่วมมือในการเรียนของ

ตนเองได้ 

- Active learning: กิจกรรมการ

ร่วมมือ (Collaborative activity) 

เป็นวิธีการทีส่ามารถใช้สอนมโน

ทศัน์ หรือ ทบทวนข้อมลู และ

สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

และพฒันาทกัษะทางสงัคมผ่าน

การท างานกลุม่ร่วมกนั ชว่ยให้

ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนมาก

ขึน้กวา่การเรียนในชัน้เรียนปกต ิ

กิจกรรมครัง้ที่ 13 

- ชื่อกิจกรรม: “ชว่ยกนั

สร้างหอคอย” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม:  

1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที  

แนวคิด Self-System Model of 

Motivational Development 

(SSMMD) 

การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 

(Involvement) 

เพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกการท างานร่วมกนั ผู้ เรียนสามารถวางแผนการท างาน

และลงมือปฏิบตัิจนส าเร็จได้  

- Active learning: กิจกรรมการ

ร่วมมือ (Collaborative activity) 

เป็นวิธีการทีส่ามารถใช้สอนมโน

ทศัน์ หรือ ทบทวนข้อมลู และ

สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

และพฒันาทกัษะทางสงัคมผ่าน

การท างานกลุม่ร่วมกนั ชว่ยให้

ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนมาก
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ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

ขึน้กวา่การเรียนในชัน้เรียนปกติ 
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ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

 กิจกรรมครัง้ที่ 14: 

- ชื่อกิจกรรม: “poster 

session” 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม: 

1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที 

แนวคิด Self-System Model of 

Motivational Development 

(SSMMD) 

การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 

(Involvement) 

เพ่ือให้ผู้ เรียนประยกุต์ใช้วิธีการเรียนรู้

แบบร่วมมือกบัการเรียนของตนเองได้ 

 

 

ผู้ เรียนสามารถออกแบบสร้าง

โปสเตอร์เพ่ือน าเสนอผลงานได้ 

- Active learning: วิธีการน าเสนอ

ผลงานแบบทางเลือก (Poster 

session)  

สมาชิกทกุคนในกลุม่แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

เก่ียวกบัหวัข้อยอ่ยตา่ง ๆ ที่

น าเสนอผ่านโปสเตอร์และให้

ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่แสดงโปสเตอร์

ผลงาน 
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กจิกรรมที่ 1  
 
ช่ือกิจกรรม: ปฐมนิเทศ  
วัตถุประสงค์:   

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา
ปริญญาตรี 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม:   
2. ผู้ เรียนสามารถแสดงความเห็นเก่ียวกบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา

ปริญญาตรี  
แนวคิดส าคัญ:  

ในระยะ 20 ปีท่ีผ่านมา มีผู้ศึกษาเก่ียวกับตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในวิชาการภายใต้
ทฤษฎีแรงจูงใจว่าเป็นตวัท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลลัพธ์ทางการ
เรียนท่ีดีขึน้ (Fredricks et al., 2004) นอกจากนีผู้้ เรียนท่ีมีความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ จะมีส่วน
ร่วมในวิชาการ กิจกรรมเสริมหลกัสตูรทางการเรียนอย่างกระตือรือร้น รู้สกึถึงความส าคญัของการ
เรียนรู้ อุทิศตัวให้กับการเรียนและอนาคตทางการเรียนรู้ของตนเอง (Christenson, Reschly & 
Wylie’s, 2012: 817) 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย พบว่า  ความยึดมั่นผูกพัน (Engagement) เป็นการให้
ค ามั่นสัญญากับตนเอง จนกลายเป็นการผูกติดและข้องเก่ียวกับการมีส่วนร่วม (Participation) 
การมีพลงัในการกระท า การเช่ือมโยงระหวา่งบคุคลกบักิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้ด้านปัญญา อารมณ์ 
และพฤติกรรม (Federicks et al., 2004) ส่วนค าว่า วิชาการ (Academic) หมายถึง กิจกรรมหรือ
งานท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ (Marks, 2000) เม่ือพิจารณาทัง้สองค าร่วมกนัเป็น ความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการ (Academic Engagement) แสดงให้เห็นถึงแสดงให้เห็นถึง การมีส่วนร่วมของผู้ เรียนใน
วิชาการหรือกิจกรรมท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน บุคคลมีการทุ่มเทและพยายามในการเรียนรู้ท า
ความเข้าใจการเรียนทัง้ในด้านปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม (Fredricks et al., 2004; 
Newman, Wehlage, & Lamborn, 1992) ซึ่ง Corno & Mandinach (1983) และ Newman และ
คณะ (1992) ได้นิยามความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา (Cognitive engagement) ว่าเป็นการคิด
ของผู้ เรียนเก่ียวกับการเรียนของตน ได้แก่ การไตร่ตรองและใช้ความพยายามในการท าความ
เข้าใจในสิ่งท่ีซบัซ้อนและสิ่งท่ียากในด้านการเรียน การทุ่มเทในการเรียน รวมทัง้การใช้กลวิธีการ
ก ากบัตนเองในการเรียนรู้ทางปัญญา ได้แก่ การวางแผนในการเรียน (Reeve, 2012)  ในส่วนของ
ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ (Emotional engagement) เป็นความต้องการของผู้ เรียนในการมี
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ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน ได้แก่ ผู้ สอน เพ่ือนร่วมชัน้ สถานศึกษา  (Connell, 
1990; Finn, 1989) และยงัเก่ียวข้องกับความรู้สึกของผู้ เรียน เช่น ความสนใจ ความสุข (Connell 
& Wellborn, 1991) ความอยากรู้ ความกระตือรือร้นในการเรียน (Reeve, 2012) และความยึดมัน่
ผูกพันด้านพฤติกรรม (Behavioral engagement) เป็นการท่ีผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการเรียน (Connell, 1990; Finn, 1989)  

การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
เป็นเทคนิคการสอนท่ีสง่เสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การ

เรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ก่อให้เกิดความ
คงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สงู เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ การประเมิน โดยผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคุณค่าในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดงักล่าวผู้สอนสามารถจดัเพิ่มเติมในชัน้เรียนบรรยายแบบดัง้เดิมได้ 
และน ามาประยกุต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้
ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสมัพนัธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ีผู้ เรียนได้รับความรู้จากการ
ฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; Mayer & Jones, 1993, 
Petty, 2004, อ้างถึงในมยรีุ โรจน์อรุณ, 2559) ตวัอย่างเช่น Bonwell และคณะ (1991) อธิบายถึง
วิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีสอดแทรกอยู่ในชัน้เรียนบรรยายปกติสามารถช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทัง้
ด้านทกัษะทางด้านปัญญาและเปล่ียนเจตคติเก่ียวกับการเรียนได้โดยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
ยกตัวอย่างเช่น การตอบสนองต่อการบรรยายในชัน้เรียน (feedback lecture) ผู้ สอนใช้วิธีการ
หยุดชั่วขณะ (Pausing) ในแต่ละคาบเรียน โดยแบ่งการบรรยายเป็นส่วนย่อยๆ ระยะเวลาตาม
ความเหมาะสมกับประเด็นการบรรยาย หลังจากการบรรยายเสร็จในแต่ละครัง้ ให้เวลาผู้ เรียน
ประมาณ 3-5 นาที เขียนทุกสิ่งท่ีจ าได้เก่ียวกับการบรรยาย นอกจากนีผู้้ สอนอาจเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียน ให้ผู้ เรียนจบัคู่หรือจบักลุ่มย่อยเพ่ืออภิปรายประเด็นตา่งๆตามท่ีผู้สอน
มอบให้ ซึ่งการอภิปรายสามารถปรับปรุงสิ่งท่ีบันทึกจากการบรรยายในชัน้เรียนให้ดีขึน้ได้ 
(Wales’s and Stager’s, 1978 as cited in Bonwell et al. 1991) 

 
ระยะเวลา: 

จ านวน  1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
วิธีการ :  
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วิธีการหยดุชัว่ขณะ (Pausing) ในระหว่างการบรรยาย และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปราย
กลุม่ (group discussion)   
ส่ือ/อุปกรณ์ที่ใช้:  
    ใบความรู้ : ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
 
 
ขัน้ตอนของกิจกรรม: 
ขัน้เร่ิมต้น 

ผู้สอนชีแ้จงวตัถุประสงค์ของโปรแกรม ขัน้ตอนของกิจกรรมในโปรแกรม รูปแบบกิจกรรม 
และสิ่งท่ีคาดหวงัตอ่ผู้ เรียน 

ผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมท่ี 1 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้ สอนบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ ได้แก่ 
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและประโยชน์ของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ีมีต่อ
ผู้ เรียน (ใบความรู้ : ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ) ในระหว่างการบรรยาย ผู้สอนใช้วิธีการหยุด
ชัว่ขณะ (Pausing) แบ่งการบรรยายออกเป็นส่วนย่อย ๆ หลงัจากการบรรยายเสร็จในแต่ละส่วน 
ให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 3-5 นาที เขียนทุกสิ่งท่ีจ าได้เก่ียวกับการบรรยายเขียนทุกสิ่งท่ีจ าได้
เก่ียวกบัการบรรยาย  

2. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสอบถามข้อสงสยั จากนัน้ให้ผู้ เรียนจบักลุ่มย่อยหรือจบัคูก่นั
เพ่ือช่วยกันสรุปประเด็นส าคญั จากนัน้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ  

3. ผู้สอนแบง่กลุ่มผู้ เรียนในชัน้เรียนเป็นกลุม่ย่อย กลุ่มละ 5-6 คน ให้ผู้ เรียนนัง่เป็นวงกลม
ด้วยกันเพ่ืออภิปรายกลุ่ม (group discussion)  ประเด็นเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ 
ได้แก่ ปัจจยัท่ีท าให้นกัศกึษามีความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ/เอาใจออกห่างจากการเรียน เป็นต้น 
จากนัน้ให้ผู้ เรียนออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน  
ขัน้สรุป 

ผู้สอนให้ผู้ เรียนสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีได้จาการอภิปรายกลุ่ม จากนัน้ผู้ เรียนและ
ผู้สอนร่วมกนัสรุปประเดน็  
การประเมินผล:  
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การประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ โดยการสงัเกต
พฤตกิรรมการตอบค าถามในชัน้เรียน และการมีสว่นร่วมของผู้ เรียน  
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กจิกรรมที่ 2 
 

ช่ือกิจกรรม: แนวทางการส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
วัตถุประสงค์:   

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมคณุลกัษณะความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการ 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนตระหนักถึงความส าคญัของการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม:   

1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนท่ีส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการ  

2. ผู้ เรียนสามารถบอกประโยชน์ของการน าแนวทางการส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน 
แนวคิดส าคัญ:  

ภายใต้กรอบแนวคิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้ สอน (Student-teacher 
dialectical framework) อธิบายเก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน โดยผู้สอนเป็น
หนึ่ งในปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อแรงจูงใจของผู้ เรียน (Reeve, 2012) ผู้ สอนมี อิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงแรงจูงใจและมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงระดบัความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
ผู้ เรียน นอกจากนีก้ารเปล่ียนแปลงดงักล่าวยงัเป็นผลสะท้อนกลบั (feedback) ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยเช่นกัน กรอบแนวคิดดงักล่าวพัฒนาขึน้ตามโมเดลระบบในตนเอง  
(The model of self-system process) ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self- Determination 
Theory: SDT)  ท่ีอธิบายถึงแรงจงูใจของบคุคลท่ีส่งผลตอ่ระดบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการได้มา
จากการท่ีบุคคลได้รับความความพึงพอใจจากการตอบสนองความต้องการจ าเป็นพืน้ฐานทาง
จิตวิทยา (Psychological basic needs) จากสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ (Need 
for autonomy) ความต้องการมีความสามารถ (Need for competence) และความต้องการมี
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Need for relatedness) (Skinner et al., 2008 :767) 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
เป็นเทคนิคการสอนท่ีสง่เสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การ

เรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ก่อให้เกิดความ
คงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สงู เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ การประเมิน โดยผู้ เรียนมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคุณค่าในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดงักล่าวผู้สอนสามารถจดัเพิ่มเติมในชัน้เรียนบรรยายแบบดัง้เดิมได้ 
และน ามาประยกุต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้
ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสมัพนัธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ีผู้ เรียนได้รับความรู้จากการ
ฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; Mayer & Jones, 1993, 
Petty, 2004, อ้างถึงในมยุรี โรจน์อรุณ , 2559) ตัวอย่างเช่น Bonwell et al. (1991) อธิบายถึง
วิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีสอดแทรกอยู่ในชัน้เรียนบรรยายปกติสามารถช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทัง้
ด้านทกัษะทางด้านปัญญาและเปล่ียนเจตคติเก่ียวกับการเรียนได้โดยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียน ให้ผู้ เรียนจับคู่กันเพ่ืออภิปราย
ประเด็นตา่งๆตามท่ีผู้สอนมอบให้ ซึ่งการอภิปรายสามารถปรับปรุงสิ่งท่ีบนัทึกจากการบรรยายใน
ชัน้ เรียนให้ ดีขึ น้ ได้  (Wales’s and Stager’s, 1978 cited in Bonwell et al. 1991) และการใช้
เทคโนโลยี ส่ือมัลติมีเดียในการเรียนการสอน (Technology-based Instruction) เพราะการใช้
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนช่วยให้ผู้ เรียนมีเจตคติทางการเรียนในทางบวก และ
ชว่ยสง่เสริมให้การเรียนการสอนแบบบรรยายให้ดีขึน้ โดยผู้สอนสามารถเพิ่มระดบัความตัง้ใจของ
ผู้ เรียนด้วยการเปิดโอกาสให้อภิปรายและตอบค าถามโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน  
ได้แก่ การใช้ระบบอินเตอร์เนต เช่นระบบการจัดการเรียนรู้ เช่น  โมดูล แบลคบอร์ด และ การใช้
เครือข่ายสงัคม เช่น เฟสบุค ทวิตเตอร์  E-book  สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต เป็นเคร่ืองมือช่วยใน
การเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในยุคใหม่ ในการส่ือสารและเพิ่มความสัมพันธ์ในชัน้เรียน  (Remón et 
al., 2017; McCarthy, 2017)  
ระยะเวลา: 

จ านวน  1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
วิธีการ :  

การบรรยาย การอภิปราย และการตัง้ค าถาม 
ส่ือ/อุปกรณ์ที่ใช้:  
    -ใบความรู้ : แนวทางการสง่เสริมความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ  
 -ส่ือมลัตมีิเดีย  
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ขัน้ตอนของกิจกรรม: 
ขัน้เร่ิมต้น 

ผู้สอนทบทวนกิจกรรม 1 และผู้สอนแจ้งวตัถุประสงค์ของกิจกรรม 2 จากนัน้ผู้ สอนบอก
ผู้ เรียนให้ทราบและเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และสิ่งท่ีคาดหวงัตอ่ผู้ เรียน 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

 
1. ผู้ สอนให้ผู้ เรียนดูส่ือมัลติมีเดียตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 

จากนัน้ให้ผู้ เรียนแบง่กลุม่ยอ่ย กลุ่มละ 5-6 คน เพ่ืออภิปรายกลุ่ม (group discussion)  โดยผู้สอน
ให้ประเด็นในการอภิปราย ได้แก่ การจดัการเรียนการสอนดงักล่าวเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนอย่างไร 
หรือ ผู้ เรียนต้องการให้ผู้สอนมีลกัษณะอย่างไร เป็นต้น จากนัน้ให้ผู้ เรียนเสนอความเห็นของกลุ่ม
ผา่นเทคโนโลยี  

2. ผู้สอนให้ความรู้เก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนักศึกษา (ใบความรู้ : แนวทางการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ) ในระหว่างการ
บรรยายหากผู้ เรียนมีข้อสงสยั ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสอบถามข้อสงสยั และเสนอความคดิเห็น
เพิ่มเตมิเก่ียวกบัประเดน็ดงักลา่วได้ 

3. ผู้สอนให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัประโยชน์ของการน าแนวทางการ
สง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน 
ขัน้สรุป 

ผู้ เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็น หรือผู้ สอนให้ผู้ เรียนสรุปประเด็นและผู้ สอนสรุป
ประเด็นเพิ่มเพิ่มเติมเพ่ือให้ชดัเจนยิ่งขึน้ จากนัน้ผู้สอนให้ผู้ เรียนช่วยกนัสะท้อนความคิดเก่ียวกับ
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 2  
การประเมินผล:  

การประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางสง่เสริมความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ โดย
การสงัเกตพฤตกิรรมการตอบค าถามในชัน้เรียน และการมีสว่นร่วมของผู้ เรียน  
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กจิกรรมที่ 3 
 
ช่ือกิจกรรม: รู้จกัการตัง้เปา้หมาย 
วัตถุประสงค์:   

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความจ าเก่ียวกบัการตัง้เปา้หมาย  
2. เพ่ือให้ผู้ เรียนประยกุต์แนวทางการตัง้เปา้หมายของกรณีศกึษากบัเปา้หมายของตนเอง  

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม:   
1. ผู้ เรียนสามารถบอกความหมาย ความส าคญั ของการตัง้เปา้หมายในการเรียนได้ 
2. ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีได้จากกรณีศกึษากบัเปา้หมายของตนเองได้ 

แนวคิดส าคัญ:  
แนวคิด Self-system Model of Motivational Development (SSMMD) อธิบายเก่ียวกับ

ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบคุคลเป็นสิ่งจ าเป็นและสภาพแวดล้อมมีส่วนสนบัสนนุให้
บคุคลเกิดความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการมีความสามารถ ความต้องการ
มีอิสระและความต้องการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
 1.แนวคดิการสนบัสนนุความมีอิสระ  

การสนับสนุนความมีอิสระเก่ียวกับปริมาณของความมีอิสระ (Autonomy) ในทาง
จิตวิทยาท่ีผู้สอนยอมให้ผู้ เรียนตดัสินใจในพฤตกิรรมของตนเอง แสดงให้เห็นถึงการสนบัสนนุท่ีเกิด
ภายในของการกระท า เป็นความรู้สึกเก่ียวกับการกระท าของบคุคลท่ีออกมาจากตนเองหรือท่ีเป็น
ของตวัเอง (Deci & Ryan, 1987 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) เม่ือผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจ
ท่ีมีอิสระ ผู้ เรียนจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแบบภายใน (Internal locus of 
causality) เกิดความรู้สึกมีอิสระ และความรู้สึกต่อการเลือก (Sense of choice) ในการกระท า
ของตนเอง (Reeve et al., 2003 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) หากผู้ เรียนได้รับการ
สนับสนุนความมีอิสระจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของผู้ เรียน ซึ่งอธิบายผ่านกระบวนการของความพึง
พอใจในความต้องการทางจิตวิทยาของบคุคลท่ีมีอยูเ่ป็นปกตวิิสยั มีความเป็นสากลและจ าเป็นตอ่
ความเจริญงอกงามทางจิตวิทยาและสขุภาวะของบคุคล (Deci & Ryan, 2000 cited in Meyer et 
al., 2016: 74) ลกัษณะของผู้สอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความมีอิสระ (Autonomy) มีแนวทาง
ปฏิบตัดิงันี ้(Reeve et al., 2004; Reeve, 2011; O’Donnell et al., 2011, Reeve,2016) เชน่  

การเอาใจใส่ต่อส่ิงทีส่่งเสริมแรงจูงใจของผูเ้รียน (Nurture inner motivational 
resources) 
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ผู้สอนท่ีเอาใจใส่ตอ่สิ่งท่ีส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนจะท าให้ได้วิธีการหรือแนวทางในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน ผู้ เรียนจะรู้สึก
สนุก รู้สึกท้าทายความสามารถในการเรียนอย่างแท้จริงมากกว่าการตอบสนองต่อการเรียนโดย
การใช้เพียงการก ากบัพฤตกิรรมจากภายนอก การเอาใจใส่ตอ่สิ่งท่ีส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนเป็น
การแสดงถึงความพยายามของผู้สอนในการเอาใจใส่ตอ่แรงจงูใจของผู้ เรียนระหว่างการเรียนการ
สอน โดยค านึงถึงสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาด้านความต้องการเป็นอิสระ (Psychological need for autonomy) 2) แรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic motivation) 3) เป้าหมายภายใน  (Intrinsic goals) 4) ความ รู้สึกอยากรู้อยากเห็น 
(Sense of curiosity) และ 5) ความพึงพอใจในความท้าทายท่ีเหมาะสม (Preference for optimal 
challenge) (Reeve, 2011)  

2. แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สงู เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ 
การประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคตแิละการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชั น้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยุรี โรจน์อรุณ , 2559) ตวัอย่างเช่น กรณีศึกษา 
(Case studies) ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกเน่ืองจากเป็นการ
เรียนรู้บนพืน้ฐานของเร่ืองราวชีวิตจริง กรณีศกึษาสามารถรวมเข้ากบับทบาทสมมตเิพ่ือให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างๆในชัน้เรียน ผู้ เรียนได้เผชิญกับอนาคตและเปรียบเหมือนเป็น
สะพานเช่ือมระหว่างทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิจริง โดยผู้ สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวก
และให้เวลาผู้ เรียนในชัน้เรียนจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การเรียนการสอน 
ระยะเวลา: 

จ านวน  1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
วิธีการ :  
    - การบรรยาย 
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    - กรณีศกึษา (Active learning) 
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ส่ือ/อุปกรณ์ที่ใช้:  
- ใบความรู้: การตัง้เปา้หมายในการเรียน 
-  เอกสารอ่านเพิ่มเตมิกรณีศกึษา  
- มลัตมีิเดีย 
- ใบงาน: การตัง้เปา้หมายในการเรียน 

ขัน้ตอนของกิจกรรม: 
ขัน้เร่ิมต้น 

1. ผู้สอนทบทวนเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการ
ของนกัศกึษา  

2. ผู้สอนแจ้งวตัถุประสงค์ของกิจกรรมครัง้นี ้จากนัน้ผู้สอนบอกผู้ เรียนให้ทราบและเข้าใจ
เก่ียวกบัขัน้ตอนของกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และสิ่งท่ีคาดหวงัตอ่ผู้ เรียน 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้ สอนบรรยายเก่ียวกับการตัง้เป้าหมายในการเรียน ได้แก่ วิธีการ ความส าคัญ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ และแจกใบความรู้เร่ืองการตัง้เปา้หมายในการเรียน (ใบความรู้: การตัง้เปา้หมาย
ในการเรียน) 

2. ผู้สอนแนะน าบคุคลตวัอย่างท่ีมีการตัง้เปา้หมายและประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย
ท่ีวางไว้ผา่นส่ือมลัตมีิเดีย และให้ผู้ เรียนอา่นเอกสารเพิ่มเตมิ (เอกสารอา่นเพิ่มเตมิกรณีศกึษา) 

3. ในระหว่างท ากิจกรรมผู้สอนกล่าวชกัชวนให้ผู้ เรียนอ่านด้วยความตัง้ใจและโน้มน้าวให้
ผู้ เรียนสงัเกตเห็นวา่บคุคลตวัอย่างประสบความส าเร็จอย่างไร  

4. จากนัน้ผู้สอนกล่าวชกัชวนให้ผู้ เรียนถามตนเองว่าอะไรท่ีท าให้บุคคลตวัอย่างประสบ
ความส าเร็จตามท่ีตัง้เปา้หมายไว้ได้ และให้ผู้ เรียนใช้ค าตอบท่ีค้นพบด้วยตนเองมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาเป้าหมายการเรียนให้ดีขึน้และเขียนตอบในใบงาน  (ใบงาน: การตัง้เป้าหมายในการ
เรียน) หากพบว่าระหว่างท ากิจกรรมผู้ เรียนต้องการความช่วยเหลือผู้ สอนสามารถให้ความ
ชว่ยเหลือตามความเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมได้ส าเร็จ  
ขัน้สรุป 

1. ผู้สอนให้ผู้ เรียนช่วยกันสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ครัง้นี ้และผู้สอนสรุปเป็นประเดน็ 

2. ผู้สอนเก็บใบงานทัง้หมด 
การประเมินผล:  
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ประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการตัง้เปา้หมายจากการตอบค าถามในใบงาน และ
การมีสว่นร่วมของผู้ เรียน  
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กจิกรรมที่ 4 
 
ช่ือกิจกรรม: ฝึกการตัง้เปา้หมายในการเรียน 
วัตถุประสงค์:  

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประโยชน์ของการตัง้เปา้หมายท่ีมีตอ่การ
เรียน 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนประยกุต์ใช้กลยทุธ์การตัง้เปา้หมายในการเรียนได้ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม:  

1. ผู้ เรียนสามารถอภิปรายเก่ียวกบัประโยชน์ของการตัง้เปา้หมายท่ีมีตอ่การเรียนได้  
2. ผู้ เรียนสามารถน าหลกัการตัง้เปา้หมายมาประยกุต์ใช้กบัการตัง้เปา้หมายในการเรียน

ของตนเองได้ 
แนวคิดส าคัญ:  

แนวคิด Self-system Model of Motivational Development (SSMMD) อธิบายเก่ียวกับ
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบคุคลเป็นสิ่งจ าเป็นและสภาพแวดล้อมมีส่วนสนบัสนนุให้
บคุคลเกิดความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการมีความสามารถ ความต้องการ
มีอิสระและความต้องการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

1.แนวคดิการสนบัสนนุด้านความมีอิสระ (Autonomy support) 
การสนับสนุนความมีอิสระเก่ียวกับปริมาณของความมีอิสระ (Autonomy) ในทาง

จิตวิทยาท่ีผู้สอนยอมให้ผู้ เรียนตดัสินใจในพฤตกิรรมของตนเอง แสดงให้เห็นถึงการสนบัสนนุท่ีเกิด
ภายในของการกระท า เป็นความรู้สึกเก่ียวกับการกระท าของบคุคลท่ีออกมาจากตนเองหรือท่ีเป็น
ของตวัเอง (Deci & Ryan, 1987 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) เม่ือผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจ
ท่ีมีอิสระ ผู้ เรียนจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแบบภายใน (Internal locus of 
causality) เกิดความรู้สึกมีอิสระ และความรู้สึกต่อการเลือก (Sense of choice) ในการกระท า
ของตนเอง (Reeve et al., 2003 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) หากผู้ เรียนได้รับการ
สนับสนุนความมีอิสระจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของผู้ เรียน ซึ่งอธิบายผ่านกระบวนการของความพึง
พอใจในความต้องการทางจิตวิทยาของบคุคลท่ีมีอยูเ่ป็นปกตวิิสยั มีความเป็นสากลและจ าเป็นตอ่
ความเจริญงอกงามทางจิตวิทยาและสุขภาวะของบุคคล (Deci & Ryan, 2000) ลักษณะของ
ผู้สอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความมีอิสระ (Autonomy) มีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้(Reeve et al., 
2004; Reeve, 2011; O’Donnell et al., 2011, Reeve,2016) เชน่  
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1.1 การเอาใจใส่ต่อส่ิงทีส่่งเสริมแรงจูงใจของผูเ้รียน (Nurture inner motivational 
resources) 

ผู้สอนท่ีเอาใจใส่ตอ่สิ่งท่ีส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนจะท าให้ได้วิธีการหรือแนวทางในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน ผู้ เรียนจะรู้สึก
สนุก รู้สึกท้าทายความสามารถในการเรียนอย่างแท้จริงมากกว่าการตอบสนองต่อการเรียนโดย
การใช้เพียงการก ากบัพฤตกิรรมจากภายนอก การเอาใจใส่ตอ่สิ่งท่ีส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนเป็น
การแสดงถึงความพยายามของผู้สอนในการเอาใจใส่ตอ่แรงจงูใจของผู้ เรียนระหว่างการเรียนการ
สอน โดยค านึงถึงสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาด้านความต้องการเป็นอิสระ (Psychological need for autonomy) 2) แรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic motivation) 3) เป้าหมายภายใน  (Intrinsic goals) 4) ความ รู้สึกอยากรู้อยากเห็น 
(Sense of curiosity) และ 5) ความพึงพอใจในความท้าทายท่ีเหมาะสม (Preference for optimal 
challenge) (Reeve, 2011)  

1.2 การยอมรับการแสดงออกของผู้เรียนที่เป็นผลด้านลบ (Acknowledge and accept 
students’ Expression of negative affect) 

ในระหว่างการเรียนการสอน บางครัง้ผู้ สอนหรือชัน้เรียนมีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับหรือ
หน้าท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนแสดงอารมณ์ทางลบ การต่อต้าน 
หรือแสดงเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน  การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบเป็น
วิธีการหนึง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจของผู้ เรียนในระหว่างเวลาท่ีผู้สอนต้องการให้
ผู้ เรียนกระท า เน่ืองจากเม่ือผู้สอนยอมรับความรู้สึกดงักล่าว ผู้สอนจะส่ือสารด้วยความเข้าใจตาม
ทศันคติของผู้ เรียนและยอมรับในการตอบสนองด้านลบในการเรียกร้องหรือในกิจกรรมท่ีผู้ เรียนไม่
สนใจ ซึ่งการสอนท่ีสนับสนุนความเป็นอิสระผู้ สอนจะมุ่งยอมรับความขัดแย้ง ยอมรับการ
แสดงออกของผู้ เรียนในสิ่งท่ีไม่สนใจว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ และยอมรับข้อมูลและค าแนะน าจาก
ผู้ เรียนในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
 2. การสนบัสนนุด้านความสามารถ (Competence support) 
 การสนับสนุนด้านความสามารถ เก่ียวข้องกับโครงสร้างผู้ สอน (Structure) เน่ืองจาก
โครงสร้างผู้สอนท าให้เกิดความพึงใจในความต้องการมีความสามารถ (Need for competence) 
(Grolnik & Ryan, 1989 as cited in Sierens et al., 2009: 59) และเก่ียวข้องกับความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการ (Tucker et al., 2002 as cited in Sierens et al., 2009: 59) โครงสร้างผู้ สอน
เก่ียวข้องกับจ านวนและความชัดเจนของข้อมูลท่ีผู้ สอนมีให้ผู้ เรียนในวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถ
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ตอบสนองต่อความต้องการตามความคาดหวังของผู้ สอนเพ่ือประสบความส าเร็จในการเรียน 
(Jang et al., 2010; Skinner & Belmont, 1993 as cited in Hospel & Galand, 2016)  วิ ธีการ
จดัการโครงสร้างของผู้สอน ได้แก่ ผู้สอนจดัให้มีการส่ือสารท่ีบอกถึงความคาดหวงัในการเรียนการ
สอน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าแนะน า การจดัให้มีการท้าทายความสามารถในระดบัท่ีเหมาะสม และ
การให้ ผ ลส ะ ท้ อน กลับ  (Reeve, 2006: 231-232 ; Vansteenkiste et al., 2012: 432) ด้ าน
ความสามารถท่ีส าคัญต่อผู้ เรียนและแสดงความเช่ือมั่นในความสามารถของผู้ เรียนท่ีผู้ เรียน
สามารถท ากิจกรรมในชัน้เรียนได้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ (Connell, 1990; Reeve, 2004)  

2.1 การเสนอผลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาผูเ้รียน (Offer constructive feedback)  
เม่ือผู้ สอนเสนอผลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน แสดงถึงการท่ีผู้ สอนช่วยให้ผู้ เรียน

วิเคราะห์และสร้างทกัษะและความรู้สกึวา่ตนเองมีความสามารถ (Sense of competence) ผู้สอน
สามารถแนะน าสิ่งท่ีคาดหวังต่อผู้ เรียน หรือช่วยผู้ เรียนให้เกิดความเข้าใจถึงสิ่งท่ีต้องปฏิบัติ
เก่ียวกับการเรียนให้เกิดขึน้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) การสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียน 2) การสะท้อนกลับเพ่ือให้ความรู้ 3) การสะท้อนกลับท่ีให้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ
ความสามารถ  

แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สงู เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ 
การประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคตแิละการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืน  ๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยุรี โรจน์อรุณ, 2559) ยกตวัอย่างเช่น การเขียน
ในชัน้เรียน (Writing in the class) การเขียนในชัน้เรียนเป็นวิธีท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนและผู้สอน 
เชน่ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเขียนเพ่ือส ารวจสิ่งท่ีมีคณุคา่และแสดงความรู้สึกท่ีมีตอ่การเรียน การ
เขียนในชัน้เรียนเป็นวิธีการท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนแบบเชิงรุกได้ หากมีเป้าหมายของงานอย่าง
ชดัเจนและมีการใช้ร่วมกบัวิธีการเรียนการสอนอ่ืน ๆท่ีเหมาะสม 
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ระยะเวลา: 
จ านวน  1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 

วิธีการ :  
การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ได้แก่ อภิปรายกลุม่ย่อย (group discussion) และการ

เขียนในชัน้เรียน (writing in the class) เป็นวิธีท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
เขียนเพ่ือส ารวจสิ่งท่ีมีคณุคา่และแสดงความรู้สกึท่ีมีตอ่การเรียน ชว่ยสนบัสนนุการเรียนแบบเชิง
รุกได้  

ส่ือ/อุปกรณ์ที่ใช้:  
     - ใบความรู้ : การตัง้เปา้หมายในการเรียน 
    - ใบงาน : ฝึกการตัง้เปา้หมายในการเรียน 
    - การ์ดแสดงความคดิเห็น  
ขัน้ตอนของกิจกรรม: 
ขัน้เร่ิมต้น 

1. ผู้สอนทบทวนเก่ียวกบัการตัง้เปา้หมาย 
2. ผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมครัง้นี ้  จากนัน้ผู้สอนบอกผู้ เรียนให้ทราบและเข้าใจ

เก่ียวกบัขัน้ตอนของกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และสิ่งท่ีคาดหวงัตอ่ผู้ เรียน 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนให้ผู้ เรียนระลึกถึงความส าคญั และประโยชน์ของการตัง้เป้าหมายในการเรียน 
โดยให้ผู้ เรียนอภิปรายกลุม่ (group discussion) 

2.  ผู้สอนแจกใบความรู้: การตัง้เปา้หมายในการเรียน และอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจเก่ียวกบั
การฝึกการตัง้เป้าหมาย ด้วยกลยุทธ์การตัง้เป้าหมายแบบ SMART (Smith, 1994 as cited in 
Dembo, 2004: 101) และสาธิตการตัง้เปา้หมายดงักลา่ว  

3. ผู้สอนให้ผู้ เรียนฝึกการตัง้เปา้หมาย ด้วยกลยทุธ์การตัง้เปา้หมาย SMART (ใบงาน : ฝึก
การตัง้เปา้หมายในการเรียน) ซึ่งในระหว่างท ากิจกรรม หากผู้ เรียนต้องการความช่วยเหลือผู้สอน
สามารถให้ความชว่ยเหลือเพ่ือให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมได้ส าเร็จตามความเหมาะสม 

4. ผู้สอนเสนอผลสะท้อนกลบัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน  
5. หลงักิจกรรม ผู้สอนแจกการ์ดแสดงความคิดเห็นให้ผู้ เรียนทกุคนในชัน้เรียน จากนัน้ให้

ผู้ เรียนเขียนแสดงความคดิเห็นหรือค าแนะน าท่ีมีตอ่กิจกรรมตามความสมคัรใจและไมต้่องเขียนช่ือ
ของตนลงไปในการ์ด ผู้สอนน าค าตอบท่ีได้จากการ์ดไปเป็นแนวทางพฒันาการเรียนการสอนตอ่ไป 
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ขัน้สรุป 
1. ผู้สอนให้ผู้ เรียนช่วยกันสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม

ครัง้นี ้และผู้สอนสรุปเป็นประเดน็ 
2. ผู้สอนเก็บใบงานทัง้หมด 
3. ผู้สอนเก็บการ์ดแสดงความคิดเห็น  

การประเมินผล:  
ประเมินความเข้าใจเก่ียวกับการตัง้เป้าหมายในการเรียนและการประยุกต์ใช้กับการ

ตัง้เป้าหมายในการเรียนของตนเองจากการตอบค าถามในใบงาน การมีส่วนร่วมของผู้ เรียน  และ
ข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้ เรียนท่ีได้จากการ์ดแสดงความคิดเห็น  
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กจิกรรมที่  5 6 และ 7 
 

ช่ือกิจกรรม:  ฝึกใช้กลยทุธ์การสอนร่วมกนั  
วัตถุประสงค์:   

เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์พฒันาการเรียน (การสอนร่วมกนั) ไปใช้
พฒันาการเรียนของตนเองได้ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม:   
 ผู้ เรียนสามารถฝึกปฏิบตักิารใช้กลยทุธ์พฒันาการเรียน (การสอนร่วมกนั) กบัการเรียน
ของตนเองได้ 
แนวคิดส าคัญ:  

แนวคิด Self-system Model of Motivational Development (SSMMD) อธิบายเก่ียวกับ
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบคุคลเป็นสิ่งจ าเป็นและสภาพแวดล้อมมีส่วนสนบัสนนุให้
บคุคลเกิดความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการมีความสามารถ ความต้องการ
มีอิสระและความต้องการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

1. การสนบัสนนุด้านความมีอิสระ (Autonomy support) 
การสนับสนุนความมีอิสระเก่ียวกับปริมาณของความมีอิสระ (Autonomy) ในทาง

จิตวิทยาท่ีผู้สอนยอมให้ผู้ เรียนตดัสินใจในพฤตกิรรมของตนเอง แสดงให้เห็นถึงการสนบัสนนุท่ีเกิด
ภายในของการกระท า เป็นความรู้สึกเก่ียวกับการกระท าของบคุคลท่ีออกมาจากตนเองหรือท่ีเป็น
ของตวัเอง (Deci & Ryan, 1987 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) เม่ือผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจ
ท่ีมีอิสระ ผู้ เรียนจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแบบภายใน (Internal locus of 
causality) เกิดความรู้สึกมีอิสระ และความรู้สึกต่อการเลือก (Sense of choice) ในการกระท า
ของตนเอง (Reeve et al., 2003 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) หากผู้ เรียนได้รับการ
สนับสนุนความมีอิสระจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของผู้ เรียน ซึ่งอธิบายผ่านกระบวนการของความพึง
พอใจในความต้องการทางจิตวิทยาของบคุคลท่ีมีอยูเ่ป็นปกตวิิสยั มีความเป็นสากลและจ าเป็นตอ่
ความเจริญงอกงามทางจิตวิทยาและสขุภาวะของบคุคล (Deci & Ryan, 2000 cited in Meyer et 
al., 2016: 74) ลกัษณะของผู้สอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความมีอิสระ (Autonomy) มีแนวทาง
ปฏิบตัดิงันี ้(Reeve et al., 2004; Reeve, 2011; O’Donnell et al., 2011, Reeve,2016)  

การเอาใจใส่ต่อส่ิงทีส่่งเสริมแรงจูงใจของผูเ้รียน (Nurture inner motivational 
resources) 
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ผู้สอนท่ีเอาใจใส่ตอ่สิ่งท่ีส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนจะท าให้ได้วิธีการหรือแนวทางในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน ผู้ เรียนจะรู้สึก
สนุก รู้สึกท้าทายความสามารถในการเรียนอย่างแท้จริงมากกว่าการตอบสนองต่อการเรียนโดย
การใช้เพียงการก ากบัพฤตกิรรมจากภายนอก การเอาใจใส่ตอ่สิ่งท่ีส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนเป็น
การแสดงถึงความพยายามของผู้สอนในการเอาใจใส่ตอ่แรงจงูใจของผู้ เรียนระหว่างการเรียนการ
สอน โดยค านึงถึงสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาด้านความต้องการเป็นอิสระ (Psychological need for autonomy) 2) แรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic motivation) 3) เป้าหมายภายใน  (Intrinsic goals) 4) ความ รู้สึกอยากรู้อยากเห็น 
(Sense of curiosity) และ 5) ความพึงพอใจในความท้าทายท่ีเหมาะสม (Preference for optimal 
challenge) (Reeve, 2011)  

การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนที่ เป็นผลด้านลบ (Acknowledge and accept 
students’ expression of negative affect) 

ในระหว่างการเรียนการสอน บางครัง้ผู้ สอนหรือชัน้เรียนมีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับหรือ
หน้าท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนแสดงอารมณ์ทางลบ การต่อต้าน 
หรือแสดงเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน  การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบเป็น
วิธีการหนึง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจของผู้ เรียนในระหว่างเวลาท่ีผู้สอนต้องการให้
ผู้ เรียนกระท า เน่ืองจากเม่ือผู้สอนยอมรับความรู้สึกดงักล่าว ผู้สอนจะส่ือสารด้วยความเข้าใจตาม
ทศันคติของผู้ เรียนและยอมรับในการตอบสนองด้านลบในการเรียกร้องหรือในกิจกรรมท่ีผู้ เรียนไม่
สนใจ ซึ่งการสอนท่ีสนับสนุนความเป็นอิสระผู้ สอนจะมุ่งยอมรับความขัดแย้ง ยอมรับการ
แสดงออกของผู้ เรียนในสิ่งท่ีไม่สนใจว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ และยอมรับข้อมูลและค าแนะน าจาก
ผู้ เรียนในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

2. การสนบัสนนุด้านความสามารถ (Competence support) 
 การสนับสนุนด้านความสามารถ เก่ียวข้องกับโครงสร้างผู้ สอน (Structure) เน่ืองจาก
โครงสร้างผู้สอนท าให้เกิดความพึงใจในความต้องการมีความสามารถ (Need for competence) 
(Grolnik & Ryan, 1989 as cited in Sierens et al., 2009: 59) และเก่ียวข้องกับความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการ (Tucker et al., 2002 as cited in Sierens et al., 2009: 59) โครงสร้างผู้ สอน
เก่ียวข้องกับจ านวนและความชัดเจนของข้อมูลท่ีผู้ สอนมีให้ผู้ เรียนในวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการตามความคาดหวังของผู้ สอนเพ่ือประสบความส าเร็จในการเรียน 
(Jang et al., 2010; Skinner & Belmont, 1993)  วิธีการจดัการโครงสร้างของผู้สอน ได้แก่ ผู้สอน
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จัดให้มีการส่ือสารท่ีบอกถึงความคาดหวังในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความพยายามในการเรียน  การจดัให้มีการท้าทายความสามารถ
ในระดบัท่ีเหมาะสม และการให้ผลสะท้อนกลบั (Reeve, 2006: 231-232 ; Vansteenkiste et al., 
2012: 432) ด้านความสามารถท่ีส าคัญต่อผู้ เรียนและแสดงความเช่ือมั่นในความสามารถของ
ผู้ เรียนท่ีผู้ เรียนสามารถท ากิจกรรมในชัน้เรียนได้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ (Connell, 1990; Reeve, 
2004)  

การเสนอแผนงานหรือโปรแกรมปฏิบติัการที่ช่วยแนะน ากิจกรรมการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
(Offer a program of action to guide students’ ongoing activity) 

เม่ือผู้ สอนเสนอการแนะน าให้ผู้ เรียน เป็นการแสดงถึงผู้สอนให้ความเป็นผู้น าแก่ผู้ เรียน
และให้ความต้องการในการช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือกระตุ้นและคงไว้ซึ่งความพยายามท าแผนการ
เรียน เปา้หมาย จุดประสงค์การเรียนรู้ได้ส าเร็จ ตวัอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) ให้ค าแนะน าอย่างดี 
2) วางแผนปฏิบตักิารหรือเปา้หมายในการเรียนท่ีชดัเจน  

แนวคดิเก่ียวกบัการสอนร่วมกนั (Interteaching)  
การสอนร่วมกนัเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative learning environment)  (Scoboria et al., 2009: 86) อาศัยการเส ริมแรงทาง
สังคมจากเพ่ือและผู้ สอนเป็นส าคัญ  การสอนร่วมกันมีความสอดคล้องกับการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาขึน้ตาม
แนวคดิของ Boyce และ Hineline (2002) การสอนร่วมกนัมีสว่นช่วยสนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีความยึด
มั่นผูกพันในการเรียน มีความวิริยะผ่านการฝึกฝนทบทวน ตลอดจนการเพิ่มปริมาณของการมี
ปฏิสมัพันธ์อนัดีระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนส่งผลให้เกิดการให้ผลป้อนกลบัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน (McKeachie, 2002 as cited in Scoboria et al., 2009: 83) โดยผู้ สอนมีบทบาท
เป็นผู้วางโครงสร้างและแนะน าเก่ียวกบัการเรียน การให้ข้อมลูท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการเรียน ทัง้ยงัเป็น
ผู้สง่เสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายระหวา่งเพ่ือนในชัน้เรียนด้วย (Peer discussion) (Saville, 
2006 as cited in Scoboria et al., 2009: 84) วิธีการสอนร่วมกนั(Interteaching) มีความสมัพนัธ์
กบัวิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) แบบเพ่ือนช่วยสอน (Peer teaching) ท่ีสามารถ
สอดแทรกอยู่ในชัน้เรียนบรรยายปกติ ช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาทัง้ด้านทักษะทางด้านปัญญาและ
เปล่ียนเจตคติเก่ียวกับการเรียนได้ เน้นความ ร่วมมือกันในการเรียน และท างานกลุ่มร่วมกัน
ระหว่างคนสองคนหรือการท างานกลุ่มร่วมโดยเพ่ือนคอยให้ค าปรึกษาค าแนะน าเก่ียวกบัการเรียน 
สง่ผลให้มีการแสดงออกในด้านการเรียนรายบคุคลท่ีดีขึน้  
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การสอนร่วมกนัมีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้
ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน  
ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน หน้าท่ีส าคัญของผู้ สอนคือ 1) การเลือกเนือ้หาเพ่ือให้ผู้ เรียน

ศึกษาด้วยตนเองก่อนเร่ิมบทเรียน และ  2) การพัฒนาข้อค าถาม ประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน และพัฒนาเป็น Preparation guide โดยให้ผู้ เรียนต้อง
กลับไปอ่านและศึกษาเนือ้หาบทเรียน ท าการบันทึก (Note) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียน
อภิปรายในชัน้เรียนได้ตอ่ไป  

ช่วงระหว่างเรียน 
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนท างานร่วมกันเป็นคู่ เพ่ืออภิปรายร่วมกันในชัน้เรียนและ

ช่วยกันตอบค าถามตาม  Preparation guide ท่ีผู้ สอนได้มอบหมายให้ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน 
ในชว่งการอภิปรายผู้สอนท าหน้าท่ีคอยสงัเกตความเข้าใจของผู้ เรียน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการท างาน
ร่วมกัน และหากพบว่าเกิดอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ ผู้ สอนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี จากนัน้ผู้ สอนเร่ิมการบรรยาย (lecture) ท่ีเข้าใจง่าย 
อธิบายได้อยา่งชดัเจน 

ช่วงหลงับทเรียน 
หลังจากกิจกรรมการอภิปรายร่วมกัน ผู้ เรียนแต่ละคนรายงานการประเมินผลการ

ด าเนินการ ตามรูปแบบการประเมิน ได้แก่ ช่ือของเพ่ือนท่ีอภิปรายร่วมกัน คุณภาพของการ
อภิปราย ฯลฯ นอกจากนีผู้้ เรียนสามารถบนัทึกเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินการเพ่ือให้ผู้สอนทราบ
ได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อค าถามท่ียาก ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ ซึ่งเป็นการส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบและมี
ความส าคญัต่อการส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบได้ดียิ่งขึน้ และผู้สอนสามารถน าสิ่งท่ีผู้ เรียนประเมินไป
ใช้ปรับปรุงหรือพฒันาตอ่ไป 

การสอนร่วมกันเป็นวิธีการเรียนท่ีช่วยท าให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการและ
ส่งผลลพัธ์ท่ีดีในการเรียนได้ เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ทางการเรียนการสอนหนึ่งท่ีสนบัสนนุให้ผู้ เรียน
เกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาการได้ผ่านการมีส่วนร่วม  (Participation) (Rocca, 2010 as cited 
in Kienhuis & Chester, 2014) โดยผา่นกระบวนการการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนตลอดจนการ
เรียนรู้แบบท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระท า (Active learning)  ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน และการมีส่วน
ร่วมกบัเพ่ือนในการอภิปราย ตลอดจนการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการอภิปราย
ร่วมกันกับเพ่ือนท่ีถือเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมกัน ตลอดจนการท่ีผู้ สอน
เสนอข้อค าถาม ประเด็นต่าง  ๆ ท่ี เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียน รู้ในแต่ละบทเรียน 
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(Preparation guide) เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนและลดความวิตกกงัวลในการ
เรียนหรือการทดสอบบทเรียนลง น าไปสู่การมีความยึดมั่นผูกพันในการเรียนในระดับท่ีสูงขึน้ 
(Dickson et al., 2005;  Flora & Longan, 1996 as cited in Saville et al., 2006: 58) ซึ่งปริมาณ
เวลาในการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวท่ีได้ผลลพัธ์โดยประมาณคือ 50 นาที จ านวน 3 ครัง้ รวม
เป็น 150 นาที (Boyce & Hineline, 2002; Emurian & Zheng, 2010 as cited in Querol et al., 
2015) 
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ระยะเวลา: 
จ านวน  3 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 

วิธีการ : 
  -การบรรยาย 

-การฝึกปฏิบตั ิ: เทคนิคการสอนร่วมกนั (Interteaching) 
 
ส่ือ/อุปกรณ์ที่ใช้:  
    -ใบความรู้ : การสอนร่วมกนั 

-Preparation guide  ใบงาน และ แบบฟอร์มการประเมิน 
ขัน้ตอนของกิจกรรม: 

ในช่วงก่อนเร่ิมการเรียนการสอน ผู้สอนให้ผู้ เรียนเลือกประเดน็หรือหวัข้อในการศกึษาด้วย
ตนเอง (อาจให้เป็นงานท่ีมอบหมายล่วงหน้า) ให้ผู้ เรียนกลับไปศึกษาค้นคว้า และจดบันทึก 
(Note) เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการอภิปรายในชัน้เรียน 
ขัน้เร่ิมต้น 

1. ผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมครัง้นี ้
2. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนร่วมกัน ว่าเป็นอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร (ใบ

ความรู้ : การสอนร่วมกนั) 
การด าเนินกิจกรรม 

1. ก่อนเร่ิมการบรรยาย (lecture) ให้ผู้ เรียนจับคู่กับเพ่ือนเพ่ืออภิปรายและช่วยกันหา
ค าตอบตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อหรือประเด็นตาม preparation guide  โดยให้
เขียนค าตอบลงในใบงาน ในช่วงการอภิปรายผู้สอนท าหน้าท่ีคอยสังเกตความเข้าใจของผู้ เรียน 
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกัน และหากพบว่าเกิดอปุสรรคในระหว่างการด าเนินการ ผู้สอน
สามารถเข้าไปมีสว่นร่วมเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี  

2. หลงัการอภิปราย ผู้สอนให้ผู้ เรียนแตล่ะคนรายงานการประเมินผลการด าเนินการ ตาม
ฟอร์มการประเมิน ได้แก่ ช่ือของเพ่ือนท่ีอภิปรายร่วมกนั คณุภาพของการอภิปราย ฯลฯ นอกจากนี ้
ผู้ เรียนสามารถบนัทึกเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการด าเนินการเพ่ือให้ผู้สอนทราบได้ ไม่วา่จะเป็น ข้อค าถาม
ท่ียาก ปัญหาอปุสรรคท่ีพบ ซึ่งเป็นการส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบและมีความส าคญัตอ่การส่ือสารให้
ผู้ เรียนทราบได้ดียิ่งขึน้ และผู้สอนสามารถน าสิ่งท่ีผู้ เรียนประเมินไปใช้ปรับปรุงหรือพฒันาตอ่ไป 

ขัน้สรุป 
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1. ผู้สอนให้ผู้ เรียนชว่ยกนัสะท้อนความคดิเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ครัง้นี ้และผู้สอนสรุปเป็นประเดน็ 

2. ผู้สอนเก็บใบงานทัง้หมด 
3. ผู้สอนเก็บแบบฟอร์มการประเมิน 

การประเมินผล:  
1. การประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนจากค าตอบในใบงาน 
2. การสงัเกตพฤตกิรรมการตอบค าถามในชัน้เรียน และการมีสว่นร่วมของผู้ เรียน 

3. ประเมินค าตอบของผู้ เรียน จากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้ เรียนจาก
แบบฟอร์มการประเมิน  
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กจิกรรมที่ 8 
 
ช่ือกิจกรรม: กลยทุธ์การแก้ปัญหาในการเรียน 
วัตถุประสงค์:   
 เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์พฒันาการเรียน (เทคนิคการแก้ปัญหา : Problem 
solving) ไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนได้ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม:   
 ผู้ เรียนสามารถฝึกปฏิบตักิารใช้กลยทุธ์พฒันาการเรียนกบัการฝึกแก้ปัญหาในการเรียนได้ 
แนวคิดส าคัญ:  

แนวคิด Self-system Model of Motivational Development (SSMMD) อธิบายเก่ียวกับ
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบคุคลเป็นสิ่งจ าเป็นและสภาพแวดล้อมมีส่วนสนบัสนนุให้
บคุคลเกิดความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการมีความสามารถ ความต้องการ
มีอิสระและความต้องการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

การสนบัสนนุด้านความสามารถ (Competence support) 
 การสนับสนุนด้านความสามารถ เก่ียวข้องกับโครงสร้างผู้ สอน (Structure) เน่ืองจาก
โครงสร้างผู้สอนท าให้เกิดความพึงใจในความต้องการมีความสามารถ (Need for competence) 
(Grolnik & Ryan, 1989 as cited in Sierens et al., 2009: 59) และเก่ียวข้องกับความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการ (Tucker et al., 2002 as cited in Sierens et al., 2009: 59) โครงสร้างผู้ สอน
เก่ียวข้องกับจ านวนและความชัดเจนของข้อมูลท่ีผู้ สอนมีให้ผู้ เรียนในวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการตามความคาดหวังของผู้ สอนเพ่ือประสบความส าเร็จในการเรียน 
(Jang et al., 2010; Skinner & Belmont, 1993)  วิธีการจดัการโครงสร้างของผู้สอน ได้แก่ ผู้สอน
จัดให้มีการส่ือสารท่ีบอกถึงความคาดหวังในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความพยายามในการเรียน  การจดัให้มีการท้าทายความสามารถ
ในระดบัท่ีเหมาะสม และการให้ผลสะท้อนกลบั (Reeve, 2006: 231-232 ; Vansteenkiste et al., 
2012: 432) ด้านความสามารถท่ีส าคัญต่อผู้ เรียนและแสดงความเช่ือมั่นในความสามารถของ
ผู้ เรียนท่ีผู้ เรียนสามารถท ากิจกรรมในชัน้เรียนได้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ (Connell, 1990; Reeve, 
2004)  

การเสนอผลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาผูเ้รียน (Offer constructive feedback)  
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เม่ือผู้ สอนเสนอผลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน แสดงถึงการท่ีผู้ สอนช่วยให้ผู้ เรียน
วิเคราะห์และสร้างทกัษะและความรู้สกึวา่ตนเองมีความสามารถ (Sense of competence) ผู้สอน
สามารถแนะน าสิ่งท่ีคาดหวังต่อผู้ เรียน หรือช่วยผู้ เรียนให้เกิดความเข้าใจถึงสิ่งท่ีต้องปฏิบัติ
เก่ียวกับการเรียนให้เกิดขึน้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างพฤติกรรม ได้แก่  1) การสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียน 2) การสะท้อนกลับเพ่ือให้ความรู้ 3) การสะท้อนกลับท่ีให้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ
ความสามารถ  

แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สงู เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์  และ 
การประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคตแิละการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยุรี โรจน์อรุณ , 2559) ยกตัวอย่างเช่น เทคนิค
การแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นเทคนิคท่ีมีพืน้ฐานจากโมเดลการแก้ปัญหาของ Dewey 
(1942) ตามขัน้ตอนดงันี ้1) ระบปัุญหาให้ชดัเจน 2) หาสาเหตขุองปัญหา 3) หาวิธีการแก้ปัญหา 
4) ประเมินวิธีการแก้ปัญหาแตล่ะวิธีและเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ  

 
ระยะเวลา: 

จ านวน  1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
วิธีการ :  

-การบรรยาย 
-การฝึกปฏิบัติ เทคนิคการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นวิธีท่ีให้ผู้ เรียนเกิดการ

เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ของตัวผู้ เรียนเอง โดยมีการค้นคว้าเพิ่มเติม และเพิ่มโอกาสให้ผู้ เรียนได้
ท างานกลุม่เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกนั 
ส่ือ/อุปกรณ์ที่ใช้:  
 -ส่ือมลัตมีิเดีย 
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 -กระดาษโปสเตอร์ขนาดใหญ่ 
 -ปากกาเมจิก 
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ขัน้ตอนของกิจกรรม: 
ขัน้เร่ิมต้น 

1. ผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมครัง้นี ้
2. ผู้สอนให้ความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ส่ือมลัตมีิเดีย) ว่าเป็นวิธีหนึ่ง

ท่ีน ามาใช้พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ ท าให้เกิดการวิเคราะห์ แก้ปัญหา การคดิอยา่งสร้างสรรค์ 
โดยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบตั ิ 
ขัน้การด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนแบง่กลุม่ผู้ เรียนเป็นกลุม่ยอ่ย จากนัน้ให้โจทย์ปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์จริงท่ี
เกิดขึน้ โดยให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ชว่ยกนัคดิวิเคราะห์แยกแยะปัญหา โดยแยกปัญหาออกเป็น
ประเดน็ตา่งๆ แล้วหยิบยกแตล่ะปัญหามาพิจารณาร่วมกนั  

2. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนสร้างรายการของสิ่งท่ีผู้ เรียนทราบเก่ียวกบัปัญหา เชน่ สาเหตุ
ความเป็นมาอยา่งไร  โดยผู้สอนจดรายการท่ีผู้ เรียนทราบบนกระดานหรือสไลด์  

3. ผู้สอนแนะน าผู้ เรียนให้ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา ตามขัน้ตอนดงันี ้ 1) การ
ก าหนดปัญหา 2) การระดมสมอง 3) การวิเคราะห์ปัญหา 4) การวางแผนศกึษาค้นคว้า 5) การ
สร้างประเดน็การเรียนรู้ประยกุต์ใช้ข้อมลูเพื่อการเรียนรู้ 6) การสรุปผลและรายงานผล  
  4. ให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มแยกย้ายไปค้นคว้าตามวตัถปุระสงค์ (กระดาษโปสเตอร์ขนาดใหญ่
และปากกาเมจิก) เม่ือได้ข้อมลูครบถ้วนแล้วจงึกลบัมารวมกลุม่อีกครัง้  

5. ให้ผู้ เรียนรวมกลุม่ยอ่ย และร่วมกนัอภิปรายหวัข้อความรู้ท่ีได้ไปค้นคว้ามาวา่ตรง
ประเดน็การแก้ปัญหาหรือไม่ สามารถเข้าใจปัญหาเพิ่มขึน้ได้หรือไม ่พร้อมทัง้สรุป ผู้สอนมีหน้าท่ี
คอยชีแ้นะหากข้อมลูไมช่ดัเจน หรือผู้ เรียนต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิ  
ขัน้สรุป 

ผู้ สอนให้โอกาสผู้ เรียนได้ออกมาน าเสนองานหน้าชัน้เรียน จากนัน้ ให้ผู้ เรียนช่วยกัน
สะท้อนความคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้นี ้และผู้สอนสรุปเป็นประเดน็ใน
ภาพรวม 
การประเมินผล:  

1. ประเมินความเข้าใจเก่ียวกบัการใช้กลยทุธ์ในการพฒันาการเรียนและการประยกุต์ใช้
จากการมีสว่นร่วมในการอภิปราย  

2. ผู้สอนให้ผลปอ้นกลบัในทางบวก เพ่ือให้ผู้ เรียนปรับปรุงความก้าวหน้าในงาน 
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กจิกรรมที่ 9 และ 10  
ช่ือกิจกรรม: กลยทุธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน  
วัตถุประสงค์:   

เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์พฒันาการเรียนไปใช้ในการพฒันาการเรียน 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม:   
 ผู้ เรียนสามารถฝึกปฏิบตักิารใช้กลยทุธ์การจดบนัทกึเพ่ือพฒันาการเรียนของตนเองได้ 
แนวคิดส าคัญ:  

แนวคิด Self-system Model of Motivational Development (SSMMD) อธิบายเก่ียวกับ
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบคุคลเป็นสิ่งจ าเป็นและสภาพแวดล้อมมีส่วนสนบัสนนุให้
บคุคลเกิดความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการมีความสามารถ ความต้องการ
มีอิสระและความต้องการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

1. การสนบัสนนุด้านความมีอิสระ (Autonomy support) 
การสนับสนุนความมีอิสระเก่ียวกับปริมาณของความมีอิสระ (Autonomy) ในทาง

จิตวิทยาท่ีผู้สอนยอมให้ผู้ เรียนตดัสินใจในพฤติกรรมของตนเอง  แสดงให้เห็นถึงการสนบัสนุนท่ี
เกิดภายในของการกระท า เป็นความรู้สึกเก่ียวกับการกระท าของบคุคลท่ีออกมาจากตนเองหรือท่ี
เป็นของตัวเอง (Deci & Ryan, 1987 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) เม่ือผู้ เรียนเกิด
แรงจงูใจท่ีมีอิสระ ผู้ เรียนจะแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างเหตแุละผลแบบภายใน (Internal locus 
of causality) เกิดความรู้สึกมีอิสระ และความรู้สึกตอ่การเลือก (Sense of choice) ในการกระท า
ของตนเอง (Reeve et al., 2003 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) หากผู้ เรียนได้รับการ
สนับสนุนความมีอิสระจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของผู้ เรียน ซึ่งอธิบายผ่านกระบวนการของความพึง
พอใจในความต้องการทางจิตวิทยาของบคุคลท่ีมีอยูเ่ป็นปกตวิิสยั มีความเป็นสากลและจ าเป็นตอ่
ความเจริญงอกงามทางจิตวิทยาและสขุภาวะของบคุคล (Deci & Ryan, 2000 as cited in Meyer 
et al., 2016: 74) ลักษณะของผู้ สอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เ รียนเกิดความมีอิสระ (Autonomy) มี
แนวทางปฏิบตัดิงันี ้(Reeve et al., 2004; Reeve, 2011; O’Donnell et al., 2011, Reeve,2016)  

 การยอมรับการแสดงออกของผู้เรียนที่เป็นผลด้านลบ (Acknowledge and accept 
students’ Expression of negative affect) 

ในระหว่างการเรียนการสอน บางครัง้ผู้ สอนหรือชัน้เรียนมีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับหรือ
หน้าท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนแสดงอารมณ์ทางลบ การต่อต้าน 
หรือแสดงเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน  การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบเป็น
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วิธีการหนึง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจของผู้ เรียนในระหว่างเวลาท่ีผู้สอนต้องการให้
ผู้ เรียนกระท า เน่ืองจากเม่ือผู้สอนยอมรับความรู้สึกดงักล่าว ผู้สอนจะส่ือสารด้วยความเข้าใจตาม
ทศันคติของผู้ เรียนและยอมรับในการตอบสนองด้านลบในการเรียกร้องหรือในกิจกรรมท่ีผู้ เรียนไม่
สนใจ ซึ่งการสอนท่ีสนับสนุนความเป็นอิสระผู้ สอนจะมุ่งยอมรับความขัดแย้ง ยอมรับการ
แสดงออกของผู้ เรียนในสิ่งท่ีไม่สนใจว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ และยอมรับข้อมูลและค าแนะน าจาก
ผู้ เรียนในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

2. การสนบัสนนุด้านความสามารถ (Competence support) 
 การสนับสนุนด้านความสามารถ เก่ียวข้องกับโครงสร้างผู้ สอน (Structure) เน่ืองจาก
โครงสร้างผู้สอนท าให้เกิดความพึงใจในความต้องการมีความสามารถ (Need for competence) 
(Grolnik & Ryan, 1989 as cited in Sierens et al., 2009: 59) และเก่ียวข้องกับความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการ (Tucker et al., 2002 as cited in Sierens et al., 2009: 59) โครงสร้างผู้ สอน
เก่ียวข้องกับจ านวนและความชัดเจนของข้อมูลท่ีผู้ สอนมีให้ผู้ เรียนในวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการตามความคาดหวังของผู้ สอนเพ่ือประสบความส าเร็จในการเรียน 
(Jang et al., 2010; Skinner & Belmont, 1993)  วิธีการจดัการโครงสร้างของผู้สอน ได้แก่ ผู้สอน
จัดให้มีการส่ือสารท่ีบอกถึงความคาดหวังในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความพยายามในการเรียน  การจดัให้มีการท้าทายความสามารถ
ในระดบัท่ีเหมาะสม และการให้ผลสะท้อนกลบั (Reeve, 2006: 231-232 ; Vansteenkiste et al., 
2012: 432) ด้านความสามารถท่ีส าคัญต่อผู้ เรียนและแสดงความเช่ือมั่นในความสามารถของ
ผู้ เรียนท่ีผู้ เรียนสามารถท ากิจกรรมในชัน้เรียนได้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ (Connell, 1990; Reeve, 
2004)  

การเสนอแผนงานหรือโปรแกรมปฏิบติัการที่ช่วยแนะน ากิจกรรมการเรียนอย่างต่อเนื่อง
(Offer a program of action to guide students’ ongoing activity) 

เม่ือผู้ สอนเสนอการแนะน าให้ผู้ เรียน เป็นการแสดงถึงผู้สอนให้ความเป็นผู้น าแก่ผู้ เรียน
และให้ความต้องการในการช่วยเหลือผู้ เ รียนเพ่ือกระตุ้นและคงไว้ซึ่งความพยายามท าแผนการ
เรียน เปา้หมาย จดุประสงค์การเรียนรู้ได้ส าเร็จ ตวัอย่างพฤตกิรรม ได้แก่ 1)ให้ค าแนะน าอยา่งดี 2) 
วางแผนปฏิบตักิารหรือเปา้หมายในการเรียนท่ีชดัเจน  

แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด
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วิเคราะห์ ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สงู เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ 
การประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคตแิละการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืน  ๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยุรี โรจน์อรุณ , 2559) ยกตัวอย่างเทคนิคการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกดงันี ้ 

1) การตอบสนองต่อการบรรยายในชัน้เรียน (Feedback lecture) 
เป็นวิธีการท่ีผู้สอนให้ค าแนะน าในการเรียน (Study guide) ตวัอย่างเช่น การมอบหมาย

ให้ผู้ เรียนอ่านเก่ียวกับบทเรียน การทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน แนะน าเก่ียวกับวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้ การให้โครงสร้างในการจดบันทึกเก่ียวกับบทเรียน หรือผู้ สอนใช้วิธีการหยุดชั่วขณะ 
(Pausing) ในแตล่ะคาบเรียน ในการแบง่บรรยายเป็นการบรรยายย่อย ๆ ครัง้ละประมาณ 20 นาที 
หลังจากการบรรยายเสร็จในแต่ละครัง้ ให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 3-5 นาที เขียนทุกสิ่งท่ีจ าได้
เก่ียวกบัการบรรยาย นอกจากนีผู้้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียน ให้ผู้ เรียนจบัคู่
กันเพ่ืออภิปรายประเด็นต่าง ๆ ตามท่ีผู้ สอนมอบให้ ซึ่งการอภิปรายสามารถปรับปรุงสิ่งท่ีบนัทึก
จากการบรรยายในชัน้เรียนให้ดีขึน้ได้ (Wales’s and Stager’s, 1978 cited in Bonwell et al. 
1991) 

2) การใหค้ าแนะน าระหว่างบรรยายในชัน้เรียน (Guides lecture)  

เป็นวิธีการท่ีใช้ช่วยผู้ เรียนในการสังเคราะห์สิ่งท่ีเรียนขณะจดโน๊ตย่อ หลังจากผู้ เรียนได้
ทราบเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้ เรียนวางปากกาและฟังอยา่งตัง้ใจประมาณ 
25-30 นาที โดยให้ผู้ เรียนพยายามจบัประเด็นหลกัและพยายามจดจ าข้อมลูให้ได้มากท่ีสดุ เม่ือถึง
เวลาท้ายคาบเรียน ผู้สอนให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 5 นาที ในการจดบนัทึกลงในโน้ตของตนเองใน
สิ่งท่ีจ าได้ทัง้หมด ในล าดบัตอ่ไป ผู้สอนให้ผู้ เรียนจบักลุม่เล็กอภิปรายเพ่ือปรับปรุงสิ่งท่ีจดบรรยาย
ใหมจ่ากข้อมลูท่ีได้จากการอภิปรายกลุม่ วิธีการนีช้ว่ยส่งเสริมทกัษะด้านการฟังและการสงัเคราะห์
ข้อมูลและผู้ เรียนจะรู้สึกสนุกสนานกับการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในกลุ่ม และท าให้ได้ข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Kelly & Holmes, 1979)  

3) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative method) 
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กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีจดุมุง่หมายเพ่ือ สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันา
ทักษะทางสังคม ได้แก่ การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้ง และ การส่ือสาร โดยผู้ สอนแบ่ง
ผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้ท างานกลุ่มร่วมกัน ความต่อเน่ืองของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สามารถจดัได้ตลอดอย่างตอ่เน่ือง เป็นกลวิธีท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึน้กว่าการ
เรียนในชัน้เรียนปกต ิและมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองด้วย 

 
ระยะเวลา: 

จ านวน  2 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
วิธีการ :  

-การฝึกปฏิบตัิ การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ได้แก่ เทคนิคการตอบสนองต่อการ
บรรยายในชัน้ เรียน (feedback lecture) การให้ค าแนะน าระหว่างบรรยายในชัน้เรียน (guides 
lecture) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative method) 
 
ส่ือ/อุปกรณ์ที่ใช้:  
 -ส่ือมลัตมีิเดีย  
 -ใบงาน 
 
ขัน้ตอนของกิจกรรม: 
ขัน้เร่ิมต้น 

1. ผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมครัง้นี ้
2. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับประโยชน์ ความส าคญัของการฝึกจดบันทึกด้วยเทคนิคต่างๆ  

(ส่ือมลัตมีิเดีย) 
 
การด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียนโดยการให้ตวัอยา่งโครงสร้างในการจดบนัทกึเก่ียวกบั
บทเรียน อธิบายเก่ียวกบัเทคนิคการจดบนัทกึจากการอา่นบทเรียนหรือจากการฟังบรรยายในชัน้
เรียน หลงัจากผู้ เรียนได้ทราบเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์แล้ว ให้ผู้ เรียนพยายามรวบประเด็นส าคญัและ
จดบนัทึกเป็นรูปแบบรูปภาพ โดยแบง่การจดออกเป็นส่วนๆ และจดบนัทกึตามแตล่ะประเดน็
ส าคญั ให้ผู้ เรียนพยายามวาดเป็นสญัลกัษณ์อยา่งง่าย และตัง้วตัถปุระสงค์น าไปสูค่วามจ าในสิ่งท่ี
ผู้ เรียนอา่นหรือสิ่งท่ีผู้สอนพดู  
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2. ผู้สอนแบง่การบรรยายย่อยครัง้ละประมาณ 20 นาที ให้ผู้ เรียนวางปากกาและฟังอยา่ง
ตัง้ใจ โดยให้ผู้ เรียนพยายามจบัประเด็นหลกัและพยายามจดจ าข้อมลูให้ได้มากท่ีสดุ หลงัจากการ
บรรยายแตล่ะชว่ง ผู้สอนให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 5 นาทีในการจดบนัทึกลงในโน้ตของตนเองในสิ่ง
ท่ีจ าได้ทัง้หมด และให้ผู้ เรียนจบัคูก่นัเพ่ืออภิปรายหรือปรับปรุงสิ่งท่ีบนัทกึจากการบรรยายในชัน้
เรียน  ผู้สอนแจ้งผู้ เรียนให้เข้าใจวา่จดุมุง่หมายของการท ากิจกรรมนีเ้พ่ือให้ผู้ เรียนรู้จกัวิธีท่ีเข้าถึง
ประเดน็ส าคญัในการเรียนรู้ได้เร็วขึน้ ดงันัน้ผู้ เรียนไมจ่ าเป็นต้องกงัวลเร่ืองความสวยงามมากนกั 
และควรมอบหมายให้ผู้ เรียนเลือกอ่านประเดน็สัน้ๆ และลองฝึกการจดบนัทกึเม่ือผลงานเสร็จ 

3. เม่ือถึงเวลาท้ายคาบเรียน ผู้สอนให้ผู้ เรียนจบักลุ่มย่อยเพ่ืออภิปราย เป็นการกระตุ้นให้
ผู้ เรียนแลกเปล่ียนความคดิเห็น และให้ได้ข้อมลูเพิ่มเติม เพื่อน าไปปรับปรุงสิ่งท่ีจดบรรยาย และให้
ผู้ เรียนตอบค าถามลงในใบงาน  
ขัน้สรุป 

1. ผู้สอนให้ผู้ เรียนช่วยกันสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ครัง้นี ้และผู้สอนสรุปเป็นประเดน็ 

2. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนน าเสนอสิ่งท่ีต้องการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเรียน 
การประเมินผล:  

1. การประเมินความรู้ความเข้าใจ จากการตอบค าถามในใบงาน  
2. การสงัเกตพฤตกิรรม และการมีสว่นร่วมของผู้ เรียน  
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กจิกรรมที่ 11 
 
ช่ือกิจกรรม: เรียนรู้จากขา่ว 
วัตถุประสงค์:  
 เพ่ือให้ผู้ เรียนน าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม ่ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม:   
 ผู้ เรียนสามารถแสดงบทบาทสมมตติามสถานการณ์ได้ 
แนวคิดส าคัญ:  

แนวคิด Self-system Model of Motivational Development (SSMMD) อธิบายเก่ียวกับ
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบคุคลเป็นสิ่งจ าเป็นและสภาพแวดล้อมมีส่วนสนบัสนนุให้
บคุคลเกิดความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการมีความสามารถ ความต้องการ
มีอิสระและความต้องการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Involvement) 
ผู้ สอนท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (relatedness-supportive teacher 

behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมต่อกับผู้ อ่ืนทางสังคม และมีผลทางบวกต่อการ
ตอบสนองด้านอารมณ์ ในการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน แรงจูงใจภายใน และ ความเช่ือใน
ความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) ผู้สอนท่ีสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ส่งผลให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนได้ นอกจากนีผู้้สอน
สามารถสนบัสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสงัคมทางบวกและส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
เพ่ือนในชัน้เรียน ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียนมีความส าคญัเพราะสามารถสนบัสนุน
ให้ผู้ เรียนเกิดอารมณ์ทางบวกต่อการเรียนได้เช่นกัน (Furrer & Skinner, 2003 as cited in 
Ulmanen et al., 2016: 87) เช่น การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของผู้ อ่ืน 
ก า ร ส ะ ท้ อ น ค ว า ม คิ ด  (Ryan & Patrick, 2001 as cited in Shernoff, 2013: 153) ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะทางสงัคม Ulmanen et al., 2016: 88) เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนท างานร่วมกับ เพ่ื อน (Pakarinen et al., 2010 as cited in Ulmanen et al., 2016: 88) 
สนบัสนนุการท างานร่วมกนั (Sparks et al., 2016: 72) เป็นต้น  

แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด
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วิเคราะห์ ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สงู เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ 
การประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคตแิละการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยุรี โรจน์อรุณ , 2559) ยกตัวอย่างเทคนิคการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกดงันี ้  

1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative method) 
กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีจดุมุง่หมายเพ่ือ สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันา

ทักษะทางสังคม ได้แก่ การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้ง และ การส่ือสาร โดยผู้ สอนแบ่ง
ผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้ท างานกลุ่มร่วมกัน ความต่อเน่ืองของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สามารถจดัได้ตลอดอย่างตอ่เน่ือง เป็นกลวิธีท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึน้กว่าการ
เรียนในชัน้เรียนปกต ิและมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองด้วย 

2) การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) 
เป็นวิธีช่วยให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ โดยสร้างโอกาสให้เหมือนจริง เช่น สถานการณ์ตึง

เครียด ไม่คุ้ นเคย ซับซ้อน ฯลฯ โดยผู้ สอนให้ผู้ เรียนพัฒนาและฝึกฝนทักษะท่ีจ าเป็นในการ
แก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีการส่งเสริมการท างานกลุ่ม ส่งผลให้ผู้ เรียนมีระดบัของ
แรงจงูใจในการเรียนท่ีสงูและมีความกระตือรือร้นในการเรียน  
ระยะเวลา: 

จ านวน  1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
วิธีการ : 

 การฝึกปฏิบตั:ิ Active learning : วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ แสดงบทบาทสมมติ 
ส่ือ/อุปกรณ์ที่ใช้:  

-ขา่ว 
ขัน้ตอนของกิจกรรม: 
ขัน้เร่ิมต้น 

1. ผู้สอนอธิบายวตัถุประสงค์ของกิจกรรม จากนัน้ผู้สอนบอกผู้ เรียนให้ทราบและเข้าใจ
เก่ียวกบัขัน้ตอนของกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และสิ่งท่ีคาดหวงัตอ่ผู้ เรียน 
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ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนหาขา่วท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อท่ีจะเรียนมาลว่งหน้า ยกตวัอย่าง
เชน่ ขา่วเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพจิต  

2. ให้ผู้ เรียนแบง่กลุม่ และขอให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่แบง่ปันข่าวท่ีจดัหามา จากนัน้ให้ชว่ยกนั
เลือกขา่วท่ีนา่สนใจท่ีสดุ 2-3 ขา่ว  

3. ให้ทกุกลุ่มพดูคยุ ประชมุร่วมกนั และขอให้แตล่ะกลุ่มยอ่ยแชร์เก่ียวกบัขา่วท่ีเลือกมาให้
เพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ทราบโดยให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่แสดงบทบาทสมมติถึงปัญหาดงักล่าวและผู้สอน
ชกัชวนให้ผู้ เรียนอภิปรายกลุม่ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ขัน้สรุป 

ผู้สอนให้ผู้ เรียนช่วยกนัสะท้อนความคดิเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้
นี ้และผู้สอนสรุปเป็นประเดน็ 
การประเมินผล:  

การประเมินจากการแสดงบทบาทสมมต ิการอภิปราย และการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน  
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กจิกรรมที่ 12 
 
ช่ือกิจกรรม: ตามหาคนท่ีใช ่ 
วัตถุประสงค์:  

เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบัวิธีการกิจกรรมการร่วมมือ (Collaborative activity) ไปใช้
กบัตนเองได้  
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม:   
 ผู้ เรียนสามารถประยกุต์ใช้วิธีการกิจกรรมการร่วมมือในการเรียนของตนเองได้ 
แนวคิดส าคัญ:  

แนวคิด Self-system Model of Motivational Development (SSMMD) อธิบายเก่ียวกับ
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบคุคลเป็นสิ่งจ าเป็นและสภาพแวดล้อมมีส่วนสนบัสนนุให้
บคุคลเกิดความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการมีความสามารถ ความต้องการ
มีอิสระและความต้องการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Involvement) 
ผู้ สอนท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (relatedness-supportive teacher 

behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมต่อกับผู้ อ่ืนทางสังคม และมีผลทางบวกต่อการ
ตอบสนองด้านอารมณ์ ในการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน แรงจูงใจภายใน และ ความเช่ือใน
ความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) ผู้สอนท่ีสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ส่งผลให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนได้ นอกจากนีผู้้สอน
สามารถสนบัสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสงัคมทางบวกและส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
เพ่ือนในชัน้เรียน ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียนมีความส าคญัเพราะสามารถสนบัสนุน
ให้ผู้ เรียนเกิดอารมณ์ทางบวกต่อการเรียนได้เช่นกัน  (Furrer &Skinner, 2003 as cited in 
Ulmanen et al., 2016: 87) เช่น การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของผู้ อ่ืน 
ก า ร ส ะ ท้ อ น ค ว า ม คิ ด  (Ryan & Patrick, 2001 as cited in Shernoff, 2013: 153) ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะทางสงัคม Ulmanen et al., 2016: 88) เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนท างานร่วมกับ เพ่ื อน (Pakarinen et al., 2010 as cited in Ulmanen et al., 2016: 88) 
สนบัสนนุการท างานร่วมกนั (Sparks et al., 2016: 72) เป็นต้น   

แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
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การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สงู เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ 
การประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคตแิละการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยุรี โรจน์อรุณ , 2559) ยกตัวอย่างเช่น เทคนิค
การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นกลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีจดุมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และพฒันาทกัษะทางสงัคม ได้แก่ การตดัสินใจ การจดัการความขดัแย้ง และ การส่ือสาร 
โดยผู้สอนแบง่ผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้ท างานกลุ่มร่วมกนั ความตอ่เน่ืองของการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือสามารถจดัได้ตลอดอยา่งตอ่เน่ือง เป็นกลวิธีท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมาก
ขึน้กว่าการเรียนในชัน้เรียนปกติ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองด้วย 

ยกตวัอยา่งเชน่ ยกตวัอยา่งเชน่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative method) 
กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีจดุมุง่หมายเพ่ือ สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันา

ทักษะทางสังคม ได้แก่ การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้ง และ การส่ือสาร โดยผู้ สอนแบ่ง
ผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้ท างานกลุ่มร่วมกัน ความต่อเน่ืองของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สามารถจดัได้ตลอดอย่างตอ่เน่ือง เป็นกลวิธีท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึน้กว่าการ
เรียนในชัน้เรียนปกต ิและมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองด้วย 

 
ระยะเวลา: 

จ านวน  1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
วิธีการ :  

การเรียนรู้เชิงรุก ; collaborative activity 
ส่ือ/อุปกรณ์ที่ใช้:  
    - card sort  
 -สลากหมายเลข  
ขัน้ตอนของกิจกรรม: 
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ขัน้เร่ิมต้น 
1. ผู้สอนอธิบายวตัถปุระสงค์ของกิจกรรม อธิบายถึงวิธีการแบ่งปันความคิด ขัน้ตอนของ

กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และสิ่งท่ีคาดหวงัตอ่ผู้ เรียน 
2. ผู้สอนแจก card sort ให้ผู้ เรียนทุกคนโดยให้ผู้ เรียนเลือกการ์ดเองคนละ 1 ใบ  หมาย

เหต:ุ card sort ประกอบด้วยข้อมลูหรือตวัอย่างท่ีแบ่งประเภท เช่น ตวัอย่างผู้น า อาการของโรคท่ี
แตกตา่งกนั ลกัษณะของบคุลิกภาพ ประเภทของแรงจงูใจ ประเภทของตวัเสริมแรง ฯลฯ   
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
 1. หลงัจากให้ผู้ เรียนเลือก card sort แล้ว ผู้สอนให้ผู้ เรียนพยายามมองหาเพ่ือนในห้องท่ี
มีข้อมลูใน card sort ท่ีสอดคล้องกบัตนเอง โดยผู้สอนแจ้งก่อนวา่ card sort มีลกัษณะของข้อมลู
เป็นอยา่งไร แบง่เป็นก่ีประเภท 

2. หลงัจากผู้ เรียนได้เพ่ือนท่ีสอดคล้องแล้ว ให้จดักลุ่มตามประเภทเดียวกนั จากนัน้ผู้สอน
กระตุ้นให้ผู้ เรียนคิด โดยการตัง้ค าถาม ก าหนดหวัข้อให้คิด หรือให้สงัเกต เก่ียวกบัข้อมูลใน card 
sort  

3. ผู้สอนให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มอภิปราย พูดคุยกันเก่ียวกับค าตอบ  จากนัน้ให้ผู้ เรียนแชร์
ค าตอบกบัเพ่ือนในกลุ่มอภิปราย เวลาในการอภิปรายสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม หาก
พบว่าผู้ เรียนมีลักษณะไม่ค่อยพูดหรือไม่กล้าแสดงออก จากนัน้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแบ่งปัน
ค าตอบหรือแสดงความคิดเห็นกบักลุม่อ่ืนๆ ในชัน้เรียนได้   

4. ผู้สอนให้ผู้ เรียนจบัฉลากหมายเลขเพื่อให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่น าเสนอข้อมลู และเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนคนอ่ืนๆ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ (ประมาณ 3-4 คน) ข้อดีของวิธีนีคื้อผู้ เรียนทกุ
คนมีสิทธ์ิในการตอบค าถามเทา่ๆกนั และชว่งท้ายกิจกรรมผู้สอนอาจถามเพิ่มเตมิเพ่ือให้ประเดน็มี
ความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
ขัน้สรุป 

ให้นกัศกึษาสะท้อนความรู้สึกท่ีมีตอ่กิจกรรม น าและเสนอสิ่งท่ีต้องการเพิ่มเตมิ และให้
ผู้ เรียนสะท้อนหรือเสนอวา่ตนเองได้น าวิธีกิจกรรมการร่วมมือในการเรียนมาประยกุต์ใช้อยา่งไร  
การประเมินผล:  

ประเมินจากการอภิปราย มีสว่นร่วมในชัน้เรียน 
  



  

 

323 

กจิกรรมที่ 13 
 
ช่ือกิจกรรม:  ชว่ยกนัสร้างหอคอย 
วัตถุประสงค์:   
 เพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกการท างานร่วมกนั 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม:   
 ผู้ เรียนสามารถวางแผนการท างานและลงมือปฏิบตัจินส าเร็จได้  
แนวคิดส าคัญ:  

แนวคิด Self-system Model of Motivational Development (SSMMD) อธิบายเก่ียวกับ
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบคุคลเป็นสิ่งจ าเป็นและสภาพแวดล้อมมีส่วนสนบัสนนุให้
บคุคลเกิดความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการมีความสามารถ ความต้องการ
มีอิสระและความต้องการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Involvement) 
ผู้ สอนท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (relatedness-supportive teacher 

behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมต่อกับผู้ อ่ืนทางสังคม และมีผลทางบวกต่อการ
ตอบสนองด้านอารมณ์ ในการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน แรงจูงใจภายใน และ ความเช่ือใน
ความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) ผู้สอนท่ีสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ส่งผลให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนได้ นอกจากนีผู้้สอน
สามารถสนบัสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสงัคมทางบวกและส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
เพ่ือนในชัน้เรียน ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียนมีความส าคญัเพราะสามารถสนบัสนุน
ให้ผู้ เรียนเกิดอารมณ์ทางบวกต่อการเรียนได้เช่นกัน  (Furrer &Skinner, 2003 as cited in 
Ulmanen et al., 2016: 87) เช่น การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของผู้ อ่ืน 
ก า ร ส ะ ท้ อ น ค ว า ม คิ ด  (Ryan & Patrick, 2001 as cited in Shernoff, 2013: 153) ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะทางสงัคม Ulmanen et al., 2016: 88) เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนท างานร่วมกับ เพ่ื อน (Pakarinen et al., 2010 as cited in Ulmanen et al., 2016: 88) 
สนบัสนนุการท างานร่วมกนั (Sparks et al., 2016: 72) เป็นต้น  

 
แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
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การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สงู เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ 
การประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคตแิละการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิค อ่ืน ๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยรีุ โรจน์อรุณ, 2559)  
ระยะเวลา: 

จ านวน  1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
วิธีการ :  
 -การฝึกปฏิบตัิ : การเรียนรู้เชิงรุก (Collaborative activity) 
ส่ือ/อุปกรณ์ที่ใช้:  

-หนงัสือพิมพ์  
-เทปกาว  
-การ์ดบทบาทผู้น า  

ขัน้ตอนของกิจกรรม: 
ขัน้เร่ิมต้น 

ผู้สอนอธิบายวตัถปุระสงค์ของกิจกรรม และอธิบายถึงวิธีการด าเนินงาน 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนแบง่กลุม่ผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ยอ่ย จากนัน้ให้สมาชิกในกลุม่เลือกหวัหน้ากลุม่ 
2. ให้สมาชิกชว่ยกนัจดัโต๊ะและเก้าอีเ้ป็นวงกลม โดยให้มีพืน้ท่ีส าหรับท ากิจกรรม 
3. ผู้สอนให้ผู้น าของแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกการ์ดผู้น า และให้แสดงบทบาทผู้น ากลุ่ม

ตามท่ีได้จับฉลาก ซึ่งบทบาทของผู้ น าแบ่งเป็น 3 แบบคือ 1) แบบอัตตาธิปไตย 2) แบบ
ประชาธิปไตย และ 3) แบบเสรีนิยม  

4. ผู้สอนให้หัวหน้ากลุ่มศึกษารายละเอียดของบทบาทผู้น าท่ีตนเองได้จนเข้าใจเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการแสดงบทบาทผู้น าในระหว่างการท างานกลุ่ม และเก็บเป็นความลับห้ามบอก
สมาชิกในกลุม่ จากนัน้ให้คืนการ์ดและกลบัเข้ากลุม่ของตนเอง 



  

 

325 

 
 
5. ผู้ สอนอธิบายรายละเอียดกิจกรรม ว่าให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างหอคอยจาก

อปุกรณ์ท่ีครูก าหนดให้ (หนงัสือพิมพ์ และ เทปกาว) โดยมีเวลาประมาณ 30 นาที ในการวางแผน
งานและด าเนินการ โดยมีเกณฑ์ในการตดัสินได้แก่ ความสูงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และความ
แข็งแรงของหอคอย  

6. เม่ือครบ 30 นาที ให้สมาชิกแตล่ะกลุ่มให้คะแนนความพงึพอใจผลงานของกลุ่มตวัเอง อาจ
ก าหนดเป็นเกณฑ์ 1 ถึง 5 (น้อยไปมาก) ในประเด็นดงันี ้1) ความพึงพอใจท่ีมีต่อหวัหน้ากลุ่ม 2) 
ความพงึพอใจในผลงานหอคอย 3) ความพงึพอใจในการมีสว่นร่วมของตนเองในการสร้างผลงาน  

7. จากนัน้ตดัสินผลงานร่วมกนัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
8. หลังจากรวมคะแนนและสรุปผล ผู้ สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายถึงกิจกรรม ได้แก่ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทผู้น ากบัการให้คะแนน บทบาทผู้น าแบบใดท่ีสนบัสนนุการมีสว่นร่วม
ในการท างานมากท่ีสดุหรือน้อยท่ีสดุ เป็นต้น  
ขัน้สรุป 

ให้นกัศกึษาสะท้อน ความรู้สึกท่ีมีตอ่กิจกรรม บอกถึงประโยชน์หรือสิ่งท่ีได้รับจากการท า
กิจกรรมนี ้  
การประเมินผล:  

ประเมินจากความร่วมมือในชัน้เรียนและความส าเร็จของผลงาน  
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กจิกรรมที่ 14 
 
ช่ือกิจกรรม:  Poster Session 
วัตถุประสงค์:   
 เพ่ือให้ผู้ เรียนประยกุต์ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนของตนเองได้ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม:   
 ผู้ เรียนสามารถออกแบบสร้างโปสเตอร์เพ่ือน าเสนอผลงานได้ 
แนวคิดส าคัญ:  

แนวคิด Self-system Model of Motivational Development (SSMMD) อธิบายเก่ียวกับ
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบคุคลเป็นสิ่งจ าเป็นและสภาพแวดล้อมมีส่วนสนบัสนนุให้
บคุคลเกิดความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการมีความสามารถ ความต้องการ
มีอิสระและความต้องการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Involvement) 
ผู้ สอนท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (relatedness-supportive teacher 

behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมต่อกับผู้ อ่ืนทางสังคม และมีผลทางบวกต่ อการ
ตอบสนองด้านอารมณ์ ในการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน แรงจูงใจภายใน และ ความเช่ือใน
ความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) ผู้สอนท่ีสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ส่งผลให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนได้ นอกจากนีผู้้ สอน
สามารถสนบัสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสงัคมทางบวกและส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
เพ่ือนในชัน้เรียน ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียนมีความส าคญัเพราะสามารถสนบัสนุน
ให้ผู้ เรียนเกิดอารมณ์ทางบวกต่อการเรียนได้เช่นกัน  (Furrer &Skinner, 2003 as cited in 
Ulmanen et al., 2016: 87) เช่น การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของผู้ อ่ืน 
ก า ร ส ะ ท้ อ น ค ว า ม คิ ด  (Ryan & Patrick, 2001 as cited in Shernoff, 2013: 153) ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะทางสงัคม Ulmanen et al., 2016: 88) เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนท างานร่วมกับ เพ่ื อน (Pakarinen et al., 2010 as cited in Ulmanen et al., 2016: 88) 
สนบัสนนุการท างานร่วมกนั (Sparks et al., 2016: 72) เป็นต้น  

แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด
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วิเคราะห์ ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สงู เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ 
การประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคตแิละการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยุรี โรจน์อรุณ , 2559) ยกตัวอย่างเช่น เทคนิค
การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นกลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีจดุมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และพฒันาทกัษะทางสงัคม ได้แก่ การตดัสินใจ การจดัการความขดัแย้ง และ การส่ือสาร 
โดยผู้สอนแบง่ผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้ท างานกลุ่มร่วมกนั ความตอ่เน่ืองของการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือสามารถจดัได้ตลอดอยา่งตอ่เน่ือง เป็นกลวิธีท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมาก
ขึน้กวา่การเรียนในชัน้เรียนปกต ิและมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองด้วย  
ระยะเวลา: 

จ านวน  1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
วิธีการ :  
 -การฝึกปฏิบตัิ : การเรียนรู้เชิงรุก (กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ) 
ส่ือ/อุปกรณ์ที่ใช้:  

-โปสเตอร์  
-ใบประเมินความรู้  

ขัน้ตอนของกิจกรรม: 
ขัน้เร่ิมต้น 

ผู้สอนอธิบายวตัถปุระสงค์ของกิจกรรม และอธิบายถึงวิธีการด าเนินงาน 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนแบง่กลุม่ผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ แตล่ะกลุม่ท่ีมีความสามารถคละกนั 
2. ให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่เลือกหวัข้อยอ่ยเพ่ือจะศกึษา หรืออาจสุม่ด้วยวิธีการจบัฉลาก 
3. ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาหัวข้อย่อยท่ีเลือกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีผู้ สอน

จดัเตรียมไว้ให้หรือจากแหล่งอ่ืนๆ (Internet) โดยให้ผู้ เรียนแบ่งหน้าท่ีกันท างาน อาจเป็นได้ดงันี ้
เขียนmind mapping คอนเซปต์งาน เขียนแผนภาพ เพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ สร้างแบบประเมินผล
การเรียนรู้ ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู  
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4. สมาชิกทกุคนในกลุม่แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั เก่ียวกบัหวัข้อย่อยตา่งๆ ท่ี
น าเสนอผา่นโปสเตอร์และให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่แสดงโปสเตอร์ผลงาน 

5. ช่วงการน าเสนอผลงาน สมาชิกตวัแทนกลุ่มอย่างน้อย 2 คน สบัเปล่ียนกนัประจ ากลุ่ม
ของตนเองเพ่ือน าเสนอความรู้ให้กบัเพ่ือนสมาชิกกลุ่มอ่ืน  ๆ โดยใช้โปสเตอร์ประกอบการน าเสนอ
หรือเป็นส่ือการเรียนรู้  

หมายเหตุ: ผู้สอนเลือกมุมในห้องเรียนเป็นสถานท่ีจดันิทรรศการ เพ่ือให้ความรู้แก่เพ่ือน
นกัศึกษาทุกคน โดยการแปะติดบอร์ดหรือผนงัห้อง และการน าเสนอโดยโปสเตอร์ควรมีลกัษณะ
เข้าใจง่าย ชดัเจน  

ตวัอยา่งเนือ้หา  
 บทเรียนสขุภาพจิต ยกตวัอยา่งหวัข้อ เช่น สาเหตขุองความเครียด อาการของโรค ผลของ

ความเครียดท่ีมีต่อตนเองและผู้ อ่ืน สิ่งท่ีช่วยลดความเครียด แต่ละหัวข้อใหญ่มีหัวข้อย่อย เช่น 
กลุ่มท่ีเลือกเร่ืองเก่ียวกบัอาการของความเครียด อาจสร้างสรรค์ผลงานเป็นโปสเตอร์รูปภาพแสดง
เก่ียวกบั บคุคลน า้หนกัตวัเกินบนตราชัง่ รูปภาพคนด่ืมแอลกอฮอล์ ภาพคนก าลังทะเลาะกนั ภาพ
คนก าลังปวดหัว โดยใต้ภาพมีค าบรรยายสัน้ๆ ว่าท าไมคนท่ีเครียดมากถึงแสดงอาการออกมา
ดงัเชน่ภาพดงักลา่ว และแสดงอาการออกมาอยา่งไร เป็นต้น 
ขัน้สรุป  

หลงัจากช่วงน าเสนอผลงาน จดัให้มีการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน และให้ผู้ เรียนท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ (ใบประเมินความรู้)  
 
การประเมินผล:  

ประเมินจากการอภิปราย มีสว่นร่วมในชัน้เรียน และใบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
และผู้สอนให้ผลปอ้นกลบัในทางบวก เพ่ือให้ผู้ เรียนปรับปรุงความก้าวหน้าในงาน 
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ภาคผนวกกิจกรรมครัง้ท่ี 1 

(ใบความรู้ : ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ) 
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(แบบประเมินผลกิจกรรมครัง้ท่ี 1) 
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(ใบงานกิจกรรมครัง้ท่ี 3) 

ใบงานเร่ือง การส ารวจเป้าหมายในการเรียน 

กิจกรรมที่ 1 ให้นักศึกษาส ารวจจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองที่คิดว่าส่งผลต่อ
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..................................................................................................................................................................

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

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

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

จุดแข็ง ของฉันที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนคือ 

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

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

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

............................ 
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กิจกรรมที่ 2 ให้นักศึกษาฝึกการตัง้เป้าหมายในการพัฒนาการเรียนของตนเอง 

1. ให้นกัศกึษาส ารวจจดุออ่นจดุแขง็ของตนเอง แล้วเขียนปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีคิดวา่จะช่วยให้การเรียนประสบ

ความส าเร็จลงในกรอบวงกลมด้านนอก 

2. จากปัจจยัในข้อ 1 ให้เขียนปัจจยัที่นกัศกึษาคดิวา่ยงัปฏิบตัิได้ไมด่เีทา่ที่ควรลงในวงกลมด้านใน  

3. ให้พิจารณาสิง่ทีเ่ขียนในวงกลมด้านนอกและด้านใน และเขยีนข้อความที่เป็นเปา้หมายในการพฒันา

ตนเองไว้ในกรอบสีเ่หลีย่มด้านลา่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ใบงานสรุปกิจกรรมที่ 1 

ค าชี้แจง ให้สมาชิกในกลุ่ม
อภิปราย และร่วมกันสรุป
สิ่งที่ได้จากการอภิปราย
เกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพัน
ในวิชาการ  

กลุ่มท่ี ...................   โดย
สรุป ความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ คือ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......... 
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 แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน : กิจกรรมที่ 3  

กลุ่ม ระดับคุณภาพ รวม

คะแนน 

ความสนใจ

กระตือรือร้น 

การแสดงความ

คิดเห็น 

การมีส่วนร่วมใน

ระหว่างกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมาย 

สนุกสนานกบั

กิจกรรม 

 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

1              

2              
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(แบบประเมินกิจกรรมครัง้ท่ี 3)  

3              

4              

5              

6              

7              
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ภาคผนวก กิจกรรมครัง้ท่ี 4 

(ใบความรู้: การตัง้เปา้หมายในการเรียน) 
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(ใบงานครัง้ท่ี 4) 
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 แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน : กิจกรรมที่ 4  

กลุ่ม ระดับคุณภาพ รวม

คะแนน 
ความสนใจ

กระตือรือร้น 

การแสดง

ความคดิเห็น 

การมีส่วนร่วม

ในระหว่าง

กิจกรรมที่

ได้รับ

มอบหมาย 

สนุกสนานกบั

กิจกรรม 

การมีส่วน

ร่วมในการ

อภปิราย 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                 
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(แบบประเมินกิจกรรมครัง้ท่ี 4) 

 

 

  

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 
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ภาคผนวก กิจกรรมครัง้ท่ี 5 6 และ 7 
(ตัวอย่าง Preparation guide) 

บทที่ 1 การเรียนรู้ ครัง้ที่ 1 
1. การเรียนรู้ในความคิดของนกัศกึษาคืออะไร 
2. การเรียนรู้ตามแนวคิดของจิตวิทยาคืออะไร 
3. ใครเป็นผู้ เสนอทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค 
4. ในการเรียนรู้ตามแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค การเรียนรู้เกิดขึน้

ได้อยา่งไร 
5. อะไรคือ UCS, UCR, CS, CR และเก่ียวข้องอยา่งไรกบัทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไข

แบบคลาสสิค 
6. การหยดุยัง้พฤตกิรรม คืออะไร เกิดขึน้ชว่งไหนของการเรียนรู้ 
7. การฟืน้คืนกลบัมาของพฤติกรรมคืออะไร เกิดขึน้ชว่งไหนของการเรียนรู้ 
8. การแผข่ยายสิ่งเร้า คืออะไร เกิดขึน้ชว่งไหนของการเรียนรู้ 
9. การจ าแนกแยกแยะสิ่งเร้า คืออะไร เกิดขึน้ชว่งไหนของการเรียนรู้ 

Prep Guide บทที่ 1 การเรียนรู้ ครัง้ท่ี 2  
1. ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระท ากลา่ววา่การเรียนรู้เกิดขึน้ได้อยา่งไร 
2. เง่ือนไขน า พฤตกิรรม และ ผลกรรม เก่ียวข้องกนัอย่างไร 
3. ผลกรรมสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คืออะไรบ้าง 
4. การเสริมแรง หมายถึงอะไร และจะท าให้ความถ่ีของพฤติกรรมเป็นอยา่งไรเสมอ 
5. การลงโทษ หมายถึงอะไร และจะท าให้ความถ่ีของพฤติกรรมเป็นอยา่งไรเสมอ 
6. การเสริมแรงทางบวก กบัการเสริมแรงทางลบเหมือนและแตกตา่งกนัอยา่งไร 
7. ตวัเสริมแรงมีก่ีประเภท อะไรบ้าง  
8. การเสริมแรงและการลงโทษท่ีเหมาะสมควรมีหลกัการอย่างไรบ้าง 
9. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบปัญญาสงัคมกลา่ววา่การเรียนรู้เกิดขึน้ได้อยา่งไร ใครเป็นผู้ เสนอ

ทฤษฎีนี ้
10. ขัน้ตอนของการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบปัญญาสงัคม มีอะไรบ้าง 
11. ช่ืออ่ืนๆ ของทฤษฎีการเรียนรู้แบบปัญญาสงัคมคืออะไรบ้าง 
12. ตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้แบบปัญญาสงัคม ตวัแบบคืออะไร และตวัแบบอย่างไรท่ี

เรามกัเลือกใสใ่จ 
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Prep Guide บทที่ 2 การรับรู้ 
1. การรับรู้ตามความคดิของนกัศกึษาคืออะไรแตกตา่งจากการรับรู้ตามความหมายในเชิง

จิตวิทยาอย่างไรบ้าง 
2. ขัน้ตอนของการรับรู้มีก่ีขัน้ 
3. สิ่งเร้าท่ีเรามกัจะเลือกใส่ใจมีลกัษณะแบบใด  
4. เม่ือเราเลือกใสใ่จสิ่งเร้าแล้วเรามีวิธีการในการจดัระเบียบสิ่งเร้าเหลา่นัน้อยา่งไรบ้าง  
5. อะไรท าให้การตีความสิ่งเร้าตา่งไปในแตล่ะบคุคล 

Prep Guide บทที่ 3 บุคลิกภาพ ครัง้ท่ี 1 
1. บคุลิกภาพสร้างขึน้มาจากองค์ประกอบใดบ้าง  
2. สิ่งท่ีท าให้แตล่ะคนมีบคุลิกภาพแตกตา่งกนัมีอะไรบ้าง  
3. ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมนัด์ฟรอยด์ 

1) จิตมีก่ีระดบั เรียกวา่อะไรบ้าง  
2) จิตระดบัใดท่ีมีอิทธิพลกบับคุลิกภาพมากท่ีสดุ เพราะอะไร  
3) โครงสร้างของจิตมีก่ีโครงสร้าง เรียกว่าอะไรบ้าง 
4) โครงสร้างแตล่ะโครงสร้างใช้หลกัการอะไรในการท างาน 
5) โครงสร้างคูใ่ดชอบทะเลาะกนั  
6) โครงสร้างใดเป็นตวัประนีประนอม 

4. ตามทฤษฎี Psychosocial Development ของซิกมนัด์ฟรอยด์ พฒันาการทางบคุลิกภาพ
แบง่เป็นก่ีขัน้เรียกวา่อะไรบ้าง 

5. Libido คืออะไร  
6. Erogenous zone หรือบริเวณแหง่ควาพงึพอใจคืออะไร 
7. หาก Libido ไมไ่ด้ตอบสนองความต้องการจะเกิดการยึดตดิทางจิตในแตล่ะขัน้ เรียกว่า

อะไร 
8. จบักลุม่ 5 กลุม่ เพื่อออกมาเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัพฒันาการแตล่ะขัน้ โดยเลือกกลุม่ละขัน้ 

เนือ้หาท่ีออกมาเลา่ประกอบด้วย 1) ช่ือของขัน้นัน้ 2) พฤตกิรรมหรือเหตกุารณ์ส าคญัท่ี
เกิดขึน้ในขัน้นัน้ๆ 3) หากผ่านไปไมไ่ด้จะเกิดอะไรขึน้ เรียกวา่อะไร  
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Prep Guide บทที่ 3 บุคลิกภาพ ครัง้ท่ี 2 
1. พฒันาการทางบคุลิกภาพตามทฤษฎี psychosocial development ของอิริคสนั แบง่

พฒันาการออกเป็นก่ีขัน้ มีอะไรบ้าง 
2. หลกัการของพฒันาการตามทฤษฎีของอิริคสนั เป็นอยา่งไร 
3. จบักลุม่ 8 กลุม่ เพื่อออกมาเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัพฒันาการแตล่ะขัน้ โดยเลือกกลุม่ละขัน้ 

เนือ้หาท่ีออกมาเลา่ประกอบด้วย 1) ช่ือของขัน้นัน้ 2) พฤตกิรรมหรือเหตกุารณ์ส าคญัท่ี
เกิดขึน้ในขัน้นัน้ๆ 3) หากผ่านไปได้ดีจะเกิดอะไร 4) หากผา่นไมไ่ด้จะเกิดอะไรขึน้ 

Prep Guide บทที่ 4 IQ, EQ 
1. องค์ประกอบของ EQ มีอะไรบ้าง 
2. ผู้ ท่ีมี EQ ดี มีลกัษณะอยา่งไรบ้าง 
3. ความหมายของ IQ ท่ีมีผู้นิยามไว้มีอะไรบ้าง 
4. การวดัสติปัญญา (Intelligence) มีความเป็นมาอยา่งไร 
5. องค์ประกอบของสตปัิญญา 7 ด้านของ Thurstone มีอะไรบ้าง แตล่ะด้านมีลกัษณะเดน่

อยา่งไร 
6. IQ เป็นช่ือเรียกของอะไรและมีวิธีการค านวณอยง่ไร  

Prep Guide บทที่ 5 อัตมโนทัศน์และการเหน็คุณค่าในตัวเอง ครัง้ท่ี 1 
1. อตัมโนทศัน์คืออะไร 
2. อตัมโนทศัน์มีความส าคญัอยา่งไร  
3. อตัมโนทศัน์เกิดขึน้ได้จากอิทธิพลของอะไรบ้าง  
4. อตัมโนทศัน์มีก่ีประเภทมีอะไรบ้าง  
5. เราจะมีอตัมโนทศัน์ท่ีถกูต้องได้อยา่งไร 
6. ทฤษฎีหน้าตา่งหวัใจ (Johari Window) แบง่การรับรู้ตนเองทัง้จากมมุมองของตนเองและ

ผู้ อ่ืนออกเป็นก่ีด้าน มีอะไรบ้าง 
Prep Guide บทที่ 5 อัตมโนทัศน์และการเหน็คุณค่าในตัวเอง ครัง้ท่ี 2 

1. การเห็นคณุคา่ในตวัเองคืออะไร 
2. การเห็นคณุคา่ในตวัเองเกิดจากอะไร  
3. ลกัษณะของคนท่ีเห็นคณุคา่ในตวัเองเป็นอยา่งไร  
4. คนท่ีมีบคุลิกภาพแบบหลงตวัเองคือคนท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตวัเองสงูใชห่รือไม ่ 
5. เราจะพฒันาการเห็นคณุคา่ในตวัเองได้อย่างไร  
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Prep Guide บทที่ 6 ผู้น า 
1. ลกัษณะร่วมของคนท่ีมีความเป็นผู้น าคืออะไร 
2. ทฤษฎี Managerial Grid  แบง่ผู้น าออกเป็นก่ีประเภทมีอะไรบ้าง  
3. ตามทฤษฎีการตดัสินใจของผู้น า ผู้น าแบบ A C และ G มีการตดัสินใจแตกตา่งกนัอยา่งไร

บ้าง 
4. Paht-Goal theory กล่าววา่ผู้น ามีหน้าท่ีอะไร  
5. ผู้น าแบบเผดจ็การ มีลกัษณะอยา่งไร เป็นประโยชน์ในเวลาใด มีข้อเสียอยา่งไร 
6. ผู้น าแบบประชาธิปไตยมีลกัษณะอยา่งไร เป็นประโยชน์ในเวลาใด มีข้อเสียอย่างไร 
7. ผู้น าแบบเสรีนิยมมีลกัษณะอยา่งไร เป็นประโยชน์ในเวลาใด มีข้อเสียอยา่งไร 
8. นกัศกึษาคดิวา่ผู้น าประเทศไหนดีท่ีสดุเพราะอะไร 

Prep Guide บทที่ 7 การส่ือสาร 
1. องค์ประกอบของการส่ือสารมีอะไรบ้าง ท างานสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
2. การส่ือสารทางเดียวมีลกัษณะอยา่งไร มีข้อดีอยา่งไร 
3. การส่ือสารสองทางมีลกัษณะอยา่งไร มีข้อดีอยา่งไร 
4. การส่ือสารมีก่ีรูปแบบ แตล่ะแบบมีข้อดีและข้อเสียและเหมาะสมกบัสถานการณ์อะไรบ้าง 
5. ตาทฤษฎีการวิเคราะห์การส่ือสาร Transactional Analysis ผู้ ส่ือสารและผู้ รับสารมี Ego 

state แบบด้วยกนัคืออะไรบ้าง  
6. ตาทฤษฎีการวิเคราะห์การส่ือสาร Transactional Analysis การส่ือสารแบง่ออกเป็นก่ี

แบบ 
7. ต าแหนง่ชีวิตท่ีใช้ในการส่ือสาร แบง่เป็นก่ีรูปแบบ รูปแบบใดท่ีนา่จะท าให้การส่ือสาร

สมบรูณ์นา่พงึพอใจท่ีสดุ 
Prep Guide บทที่ 8 การจัดการกับความขัดแย้ง 

1. ความขดัแย้งคืออะไร 
2. ความขดัแย้งภายในตวับคุคลมีก่ีรูปแบบ อะไรบ้าง 
3. กลไกการปอ้งกนัตวัเองทางจิต มีอะไรบ้าง แตล่ะกลไกท างานอยา่งไร 
4. ลกัษณะส าคญัของกลไกการปอ้งกนัตวัเองทางจิตคืออะไร 
5. ความขดัแย้งระหว่างบคุคลเกิดขึน้จากอะไรได้บ้าง 
6. รูปแบบการแก้ไขความขดัแย้งระหวา่งบคุคลมีอะไรบ้าง 

  



  

 

363 

Prep Guide บทที่ 9 สุขภาพจิต 
1. บคุคลท่ีสขุภาพจิตดีมีลกัษณะอยา่งไร 
2. ความเครียดท าให้สขุภาพจิตแยไ่ด้อยา่งไร 
3. ความเครียดในระดบัใดท่ีเหมาะสมกบัการท างาน 
4. โรคจิตและโรคประสาทแตกตา่งกนัอยา่งไร 
5. ลกัษณะเดน่ของโรคจิตคืออะไรบ้าง 
6. ลกัษณะเดน่ของโรคประสาทคืออะไรบ้าง 
7. ยกตวัอย่างโรคจิต 
8. ยกตวัอย่างโรคประสาท 
9. โรคจิตหรือโรคประสาทใดท่ีนกัศกึษาคุ้นเคยหรือได้ยินบอ่ย 
10. เม่ือมีความเครียดเราควรจดัการกบัความเครียดอยา่งไร 

Prep Guide บทที่ 10 แรงจูงใจ 
1. ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมนัต์ ฟรอยด์ แรงจงูใจของมนษุย์เกิดขึน้จากอะไร 
2. ตามทฤษฎีของมาสโลว์แรงจงูใจของมนษุย์เกิดขึน้จากอะไรบ้าง  
3. ลกัษณะส าคญัของแรงจงูใจตามแนวคิดของมาสโลว์คืออะไร 
4. ตามทฤษฎีของกลุม่พฤตกิรรมนิยม แรงจงูใจของมนษุย์แบง่เป็นอะไรบ้าง 
5. ยกตวัอย่างลกัษณะของผู้ ท่ีน่าจะมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู  
6. ยกตวัอย่างลกัษณะของผู้ ท่ีน่าจะมีแรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ์สงู  
7. ยกตวัอย่างลกัษณะของผู้ ท่ีน่าจะมีแรงจงูใจใฝ่อ านาจสงู  
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(ฟอร์มประเมินกิจกรรม) 

แบบฟอร์มการประเมิน กิจกรรม กลยุทธ์การสอนร่วมกัน 

ชื่อ นามสกุล................................................................... เลขทะเบียน................................................ 

ชื่อผู้อภปิรายร่วม ............................................................ เลขทะเบียน............................................... 

สิ่งที่ได้จากการอภปิราย 

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

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ  

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

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

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

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

 หากนักศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เก่ียวกับการเรียนวิชานี ้สามารถแจ้งให้ผู้สอนทราบได้ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนในคาบเรียนตอ่ไป  
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 แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน : กิจกรรมที่ 5 6 และ 7  

กลุ่ม ระดับคุณภาพ รวม

คะแนน 
ความสนใจ

กระตือรือร้น 

การแสดง

ความคดิเห็น 

การมีส่วนร่วม

ในระหว่าง

กิจกรรมที่

ได้รับ

มอบหมาย 

สนุกสนาน

หรือพึง

พอใจใน

กิจกรรม 

การมีส่วน

ร่วมในการ

อภปิราย 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                 
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(แบบประเมินกิจกรรมครัง้ท่ี 5 6 และ 7)

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 
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ภาคผนวกกิจกรรมครัง้ท่ี 8 

(ใบความรู้ : การเรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหา) 
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(ใบงานกิจกรรมครัง้ท่ี 8 : การเรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหา) 

ก าหนดตนเอง 
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(แบบประเมินกิจกรรมครัง้ท่ี 8) 

 

 

 

 

 แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน : กิจกรรมที่ 8  

กลุ่ม ระดับคุณภาพ รวม

คะแนน 
ความสนใจ

กระตือรือร้น 

การแสดง

ความคดิเห็น 

การมีส่วนร่วม

ในระหว่าง

กิจกรรมที่

ได้รับ

มอบหมาย 

สนุกสนาน

หรือพึง

พอใจใน

กิจกรรม 

การมีส่วน

ร่วมในการ

อภปิราย 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                 

2                 

3                 

การก ากบัจากการเห็นความส าคญัด้วยตนเอง 
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4                 

5                 

6                 

7                 
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ภาคผนวก กิจกรรมครัง้ท่ี 9 และ 10 

(ใบงาน: ฝึกการจดบนัทกึ) 

ใบงานเร่ืองการรับรู้ 

1. ปัจจยัทีม่ีอิทธิพลตอ่การรับรู้ของแตล่ะบคุคล ได้แก่ 

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

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

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

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

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

2. วาดรูปท่ีแสดงถึงการรับรู้สิง่เร้าตามหลักการรับรู้ดงัตอ่ไปนีแ้ละอธิบายโดยสงัเขป   

 

 

  

การก ากบัจากภายนอก การก ากบัจากความสอดคล้องในตนเอง 

ไม่มีแรงจูงใจ การก ากบัภายในตนเองจากการควบคมุภายนอก 
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 3.  จากภาพ เก่ียวข้องกบัหลกัการรับรู้ใด จงอธิบายเก่ียวกบัการรับรู้ตามหลกัดงักลา่วให้

ชดัเจน  

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

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

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

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

 

 หากนักศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เก่ียวกับการเรียนวิชานี ้สามารถแจ้งให้ผู้สอนทราบได้ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนในคาบเรียนตอ่ไป  

ลกัษณะของการก ากบัพฤติกรรม ไมมี่การก าหนดตนเอง 

แรงจูงใจภายนอก ไมมี่การก ากบัตนเอง 

การก ากบัจากภายในตนเอง 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwjfef9pTUAhWDOI8KHQfMD24QjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Figure%E2%80%93ground_(perception)&psig=AFQjCNGJDaAqYsdUTgoIJ6fRMyKSTXS0Dw&ust=1496141150061405
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ใบงาน บุคลกิภาพ 

 

ตัวอย่าง การจดบันทึกแบบแผนผังเส้นตรง  เป็นการจดบนัทกึแบบแตกข้อเร่ืองยอ่ยออกเป็นหวัข้อยอ่ย และ

ลกัษณะหรือตวัอยา่งของหวัข้อจะเรียงเป็นแนวตรงกบัหวัข้อนัน้ๆ  ตัวอย่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                      

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                    

.            

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลองฝึกจดบนัทกึจากการอ่าน   

ประเภทของแรงจงูใจ 

ภาพประกอบ 
17 
ภาวะ
ตอ่เน่ือง
เก่ียวกบั
การ
ก าหนด
ตนเอง 
ประเภท
ของ
แรงจงูใ
จและ
ลกัษณะ
การ
ก ากบั
ตนเอง  

ลกัษณะของ

พฤติกรรม 

ภาพประกอ
บ  18 
แ ส ด ง
ถึ ง
กระบว
น ก า ร
ร ะ บ บ
เก่ี ย วกั
บ
ตน เอง
กั บ
ค ว า ม
ยึ ด มั่ น
ผู ก พั น 
( Enga
gemen
t) 
ประกอ
บ ด้ ว ย 
4 
โครงสร้
า ง

ความยดึมัน่ผกูพนั  

กบั 

การเอาใจออกหา่ง 

 

ความเก่ียวข้อง

สมัพนัธ์ 
การสนบัสนนุ       

ความมีอิสระ 

ตนเอง  

ผลลัพธ์ 

ความสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืน 

สภาพแวด

ล้อม พฤตกิรรม 

โครงสร้างของ

ผู้สอน ความสามารถ 

ความมีอิสระ 

แรงจูงใจภายใน 
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 ให้นกัศกึษาอา่น ทฤษฎีบุคลิกภาพของอีริคสัน  และฝึกการจดบนัทกึเพื่อชว่ยในการทบทวนและท าความเข้าใจ

ในเร่ืองที่อา่นได้งา่ยขึน้ อาจเป็นรูปแบบอื่นนอกจากตวัอยา่งก็ได้ เช่น ท าเป็นแผนภาพ ท าเป็นตาราง วาด

ภาพประกอบ ฯลฯ  

 

  
ทกัษะและความสามารถ 
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(แบบประเมินกิจกรรมครัง้ท่ี 9 และ 10) 

 แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน : กิจกรรมที่ 9และ10  

กลุ่ม ระดับคุณภาพ รวม

คะแนน 
ความสนใจ

กระตือรือร้น 

การแสดง

ความคดิเห็น 

การมีส่วนร่วม

ในระหว่าง

กิจกรรมที่

ได้รับ

มอบหมาย 

สนุกสนาน

หรือพึง

พอใจใน

กิจกรรม 

การมีส่วน

ร่วมในการ

อภปิราย 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                 

2                 

3                 

4                 

การปรับตวั 
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5                 

6                 

7                 
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ภาคผนวก  กิจกรรมครัง้ท่ี 11 

(แบบประเมินกิจกรรมครัง้ท่ี 11) 

 

 แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน : กิจกรรมที่ 11  

กลุ่ม ระดับคุณภาพ รวม

คะแนน 
ความสนใจ

กระตือรือร้น 

การแสดง

ความคดิเห็น 

การมีส่วนร่วม

ในระหว่าง

กิจกรรมที่

ได้รับ

มอบหมาย 

สนุกสนาน

หรือพึง

พอใจใน

กิจกรรม 

การมีส่วน

ร่วมในการ

อภปิราย 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                 

2                 

3                 

4                 

 พฒันาทฤษฎีเชิงปัญหาประกอบด้วยปัจจยัความเสี่ยง,  

ปัจจยัสนบัสนนุ, ปัจจยัป้องกนั  

 พฒันาทฤษฎีโปรแกรมของตวักลางทีท่ี่ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ได้ 

 ระบรุะดบัการจดักระท า, สภาพแวดล้อม และผู้กระท า 

 พฒันาทฤษฎีตวัแบบการเปลี่ยนแปลงและโมเดลเชิงตรรกะ  
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5                 

6                 

7                 
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ภาคผนวก  กิจกรรมครัง้ท่ี 12 

(แบบประเมินกิจกรรมครัง้ท่ี 12) 

 

 แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน : กิจกรรมที่ 12  

กลุ่ม ระดับคุณภาพ รวม

คะแนน 
ความสนใจ

กระตือรือร้น 

การแสดง

ความคดิเห็น 

การมีส่วนร่วม

ในระหว่าง

กิจกรรมที่

ได้รับ

มอบหมาย 

สนุกสนาน

หรือพึง

พอใจใน

กิจกรรม 

การมีส่วน

ร่วมในการ

อภปิราย 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                 

2                 

3                 

ขัน้ตอนที่ 1 

พฒันาปัญหาและทฤษฎีโปรแกรม 

 (Develop problem & program theories) 
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4                 

5                 

6                 

7                 
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ภาคผนวก  กิจกรรมครัง้ท่ี 13 

(แบบประเมินกิจกรรมครัง้ท่ี 13) 

 

 แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน : กิจกรรมที่ 13  

กลุ่ม ระดับคุณภาพ รวม

คะแนน 
ความสนใจ

กระตือรือร้น 

การแสดง

ความคดิเห็น 

การมีส่วนร่วม

ในระหว่าง

กิจกรรมที่

ได้รับ

มอบหมาย 

สนุกสนาน

หรือพึง

พอใจใน

กิจกรรม 

การมีส่วน

ร่วมในการ

อภปิราย 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                 

2                 

3                 

ขั้นตอนที่ 2 

การก าหนดโครงสร้างและขั้นตอนการท างาน 

 (Specify program structures & processes) 
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4                 

5                 

6                 

7                 
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แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับนักศึกษา) 

ช่ือ-นามสกุล .................................................... เลขทะเบียน ............................  

ค าชีแ้จง: ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในตารางที่ตรงกบัความเป็นจริงที่สดุ ตามการให้คะแนนดงันี ้

คะแนน 3 คะแนน  หมายถึง   การแสดงพฤติกรรมเป็นประจ า 

คะแนน 2 คะแนน   หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมเป็นบางครัง้ 

คะแนน 1 คะแนน   หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้ 

คะแนน 0 คะแนน   หมายถึง  ไมแ่สดงพฤตกิรรม หรือ ไมช่ดัเจน 

พฤติกรรม ระดับคะแนน รวม 

3 2 1 0 

1.ร่วมแสดงความคิดเห็นในการท างาน      

2.ยอมรับฟังความคดิเห็นของกลุม่ หรือเพื่อนร่วมงาน      

3. ยอมรับบทบาทหน้าทีใ่นฐานะผู้น าและสมาชิกกลุม่ที่ดี       

4.เอาใจใสต่อ่งานท่ีได้รับมอบหมาย      

5.ท างานเสร็จทนัตามเวลาทีก่ าหนด      

6.มีความอดทนในการท างาน      

บันทกึเพิ่มเติม

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

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

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

 เกณฑ์คะแนน  

 คะแนน 16-18 คะแนน หมายถึง ดเียี่ยม 
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 คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ด ี

 คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ผา่นการประเมิน 

 คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง  

 

ภาคผนวก  กิจกรรมครัง้ท่ี 14 

(แบบประเมินกิจกรรมครัง้ท่ี 14) 

 แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน : กิจกรรมที่ 14  

กลุ่ม ระดับคุณภาพ รวม

คะแนน 
ความสนใจ

กระตือรือร้น 

การแสดง

ความคดิเห็น 

การมีส่วนร่วม

ในระหว่าง

กิจกรรมที่

ได้รับ

สนุกสนาน

หรือพึง

พอใจใน

กิจกรรม 

การมีส่วน

ร่วมในการ

อภปิราย 
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มอบหมาย 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

ขั้นตอนที่ 3 

การขัดเกลาและยืนยันผลของการทดสอบวัดผล 

 (Refine & confirm in efficacy tests) 
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แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับนักศึกษา) 

ช่ือ-นามสกุล .................................................... เลขทะเบียน ............................  

ค าชีแ้จง: ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในตารางที่ตรงกบัความเป็นจริงที่สดุ ตามการให้คะแนนดงันี ้

คะแนน 3 คะแนน  หมายถึง   การแสดงพฤติกรรมเป็นประจ า 

คะแนน 2 คะแนน   หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมเป็นบางครัง้ 

คะแนน 1 คะแนน   หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้ 

คะแนน 0 คะแนน   หมายถึง  ไมแ่สดงพฤตกิรรม หรือ ไมช่ดัเจน 

พฤติกรรม 
ระดับคะแนน 

รวม 
3 2 1 0 

1.ร่วมแสดงความคิดเห็นในการท างาน      

2.ยอมรับฟังความคดิเห็นของกลุม่ หรือเพื่อนร่วมงาน      

3. ยอมรับบทบาทหน้าทีใ่นฐานะผู้น าและสมาชิกกลุม่ที่ดี       

4.เอาใจใสต่อ่งานท่ีได้รับมอบหมาย      

5.ท างานเสร็จทนัตามเวลาทีก่ าหนด      

6.มีความอดทนในการท างาน      

บันทกึเพิ่มเติม

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

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

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

 เกณฑ์คะแนน  

 คะแนน 16-18 คะแนน หมายถึง ดเียี่ยม 

 คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ด ี
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 คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ผา่นการประเมิน 

 คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างมาตรวัดคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี  
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มาตรวัดคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี 

1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ท าเคร่ืองหมาย X ในช่องที่ตรงกับท่าน 
 1)  ชาย    หญิง 

 2) ชัน้ปี ............ 

3) อาย ุ......................................... ปี 

 4)     เกรดเฉลีย่รวม .........................(GPAX)  

5) คณะ.........................................................  สาขาวิชา ................................................... 

2. แบบสอบถามพฤตกิรรมเกี่ยวกับการเรียน 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาอ่านข้อความแล้วโปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับพฤติกรรมของนักศึกษามาก
ที่สุด ดังนี ้
  ตรงที่สุด  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมตรงกับข้อค าถามมากที่สุด 

  ตรง  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมตรงกับข้อค าถามมาก 
  ปานกลาง  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมตรงกับข้อค าถามบ้างไม่ตรงบ้าง 
         ตรงน้อย  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมตรงกับข้อค าถามน้อย 
         ตรงน้อยที่สุด หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมตรงกับข้อค าถามน้อยที่สุด 
 
  

ข้อ ข้อความ 
พฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียน 

ระดับพฤติกรรม 
ตรง
ที่สุด  

ตรง ปาน
กลาง 

ตรง
น้อย 

ตรง
น้อย
ที่สุด 

1 ฉนัชอบเวลาอยูม่หาวิทยาลยั 5 4 3 2 1 

2 ฉนัมีความสขุเวลาอยูท่ีม่หาวิทยาลยั 5 4 3 2 1 

3 ฉนัสนกุกบัการเรียน 5 4 3 2 1 

4 ฉนัรู้สกึวา่บรรยากาศในชัน้เรียนสนกุสนาน 5 4 3 2 1 

5 ฉนัรู้สกึดีเวลาอยูใ่นชัน้เรียน 5 4 3 2 1 

6 ฉนัสนกุกบัการเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ ในชัน้เรียน 5 4 3 2 1 

7 ฉนัสนใจใคร่รู้เวลาอยูใ่นชัน้เรียน 5 4 3 2 1 

8 ฉนัพยายามท าความเข้าใจสิง่ที่อาจารย์สอน  5 4 3 2 1 

 ......................................................................... 5 4 3 2 1 

 …………………………………………………… 5 4 3 2 1 
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โปรดตรวจสอบอีกครัง้วา่ท าครบทกุข้อ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างมาตรวัดเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคล  
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มาตรวัดเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคล 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ท าเคร่ืองหมาย X ในช่องที่ตรงกับท่าน 
 1)  ชาย   หญิง   2) ชัน้ปี ............ 

3) อาย ุ...................... ปี       4) เกรดเฉลีย่รวม .................. (GPAX)  

5) คณะ.........................................................    สาขาวชิา ................................................... 

2. แบบสอบถามเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียน 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาอ่านข้อความแล้วโปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับพฤติกรรมของนักศึกษามาก
ที่สุด ดังนี ้
  ตรงที่สุด  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมตรงกับข้อค าถามมากที่สุด 

  ตรง  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมตรงกับข้อค าถามมาก 
  ปานกลาง  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมตรงกับข้อค าถามบ้างไม่ตรงบ้าง 
         ตรงน้อย  หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมตรงกับข้อค าถามน้อย 
         ตรงน้อยที่สุด หมายถึง  นักศึกษามีพฤติกรรมตรงกับข้อค าถามน้อยที่สุด 
  
  

ข้อ ข้อความ 
ระดับพฤติกรรม 

ตรงที่สุด ตรง ปานกลาง ตรงน้อย 
ตรงน้อย
ที่สุด 

1 ฉนัพยายามท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากชัน้
เรียนให้ดขีึน้กวา่ที่เคยท า 

5 4 3 2 1 

2 ฉนัพยายามท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากชัน้
เรียนให้ดีที่สดุเทา่ที่ฉนัสามารถท าได้       

5 4 3 2 1 

3 เวลาท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย ฉนัจะ
พยายามพฒันาตวัเองจากครัง้กอ่นๆ ที่เคยท า   

5 4 3 2 1 

4 ฉนัพยายามท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากชัน้
เรียนเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่ดีขึน้กวา่ที่เคยได้รับมาก่อน 

5 4 3 2 1 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
ผลงานนักศึกษาและภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก ฉ  
ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความตรงของโมเดลวิจัย 

ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)  
  



  

 

402 

โมเดลการวัดคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี 
 

 

                                DATE:  5/ 21/2018 

                                  TIME:  8:02 

 

 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       BY 

 

                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 

 

 

 

                    This program is published exclusively by 

                    Scientific Software International, Inc. 

                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  

            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005  

          Use of this program is subject to the terms specified in the 

                        Universal Copyright Convention. 

                          Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file  

D:\applypsy\thesis\sem_cfa_aca_eng.LS8: 

 

 TI 

 DA NI=8 NO=420 MA=CM 

 LA 

 cog_1 cog_2 cog_3 emo_1 emo_2 emo_3 beh_1 beh_2 

 KM 

 1 

 .619 1 

 .409 .480 1 

 .214 .283 .158 1 

 .446 .452 .288 .476 1 

 .299 .331 .302 .367 .389 1 

 .292 .365 .267 .225 .349 .201 1 

 .448 .466 .333 .277 .464 .318 .476 1 

 ME 

 14.1599 24.2201 6.8537 6.6786 16.2782 24.2912 11.9928 11.7184 

 SD 

 2.68715 4.11401 1.60084 1.36755 2.72706 5.05484 4.06752 2.74113 

 MO NY=8 NK=1 NE=3 BE=FU GA=FI PS=SY TE=SY 

 LE 

 cog emo beh 

 LK 

 aca_eng 

 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,2) LY(5,2) LY(6,2) LY(7,3) LY(8,3) 

 FR GA(1,1) GA(2,1) GA(3,1) TE 6 5 

 PD 

 OU RS FS SS SC ND=3 MI 

 

 TI                                                                              

 

                           Number of Input Variables  8 

                           Number of Y - Variables    8 

                           Number of X - Variables    0 

                           Number of ETA - Variables  3 

                           Number of KSI - Variables  1 

                           Number of Observations   420 
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 TI                                                                              

 

         Covariance Matrix        

 

               cog_1      cog_2      cog_3      emo_1      emo_2      emo_3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    cog_1      7.221 

    cog_2      6.843     16.925 

    cog_3      1.759      3.161      2.563 

    emo_1      0.786      1.592      0.346      1.870 

    emo_2      3.268      5.071      1.257      1.775      7.437 

    emo_3      4.061      6.883      2.444      2.537      5.362     25.551 

    beh_1      3.192      6.108      1.739      1.252      3.871      4.133 

    beh_2      3.300      5.255      1.461      1.038      3.469      4.406 

 

         Covariance Matrix        

 

               beh_1      beh_2    

            --------   -------- 

    beh_1     16.545 

    beh_2      5.307      7.514 

 

 

 TI                                                                              

 

 Parameter Specifications 

 

         LAMBDA-Y     

 

                 cog        emo        beh 

            --------   --------   -------- 

    cog_1          0          0          0 

    cog_2          1          0          0 

    cog_3          2          0          0 

    emo_1          0          0          0 

    emo_2          0          3          0 

    emo_3          0          4          0 

    beh_1          0          0          0 

    beh_2          0          0          5 

 

         GAMMA        

 

             aca_eng 

            -------- 

      cog          6 

      emo          7 

      beh          8 

 

         PSI          

 

                 cog        emo        beh 

            --------   --------   -------- 

                   9         10         11 

 

         THETA-EPS    

 

               cog_1      cog_2      cog_3      emo_1      emo_2      emo_3 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    cog_1         12 

    cog_2          0         13 

    cog_3          0          0         14 

    emo_1          0          0          0         15 

    emo_2          0          0          0          0         16 
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    emo_3          0          0          0          0         17         18 

    beh_1          0          0          0          0          0          0 

    beh_2          0          0          0          0          0          0 

 

         THETA-EPS    

 

               beh_1      beh_2 

            --------   -------- 

    beh_1         19 

    beh_2          0         20 

  

 

 

 TI                                                                              

 

 Number of Iterations = 26 

 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-Y     

 

                 cog        emo        beh    

            --------   --------   -------- 

    cog_1      2.015       - -        - -  

  

    cog_2      3.388       - -        - -  

             (0.242) 

              14.027 

  

    cog_3      0.913       - -        - -  

             (0.086) 

              10.595 

  

    emo_1       - -       0.730       - -  

  

    emo_2       - -       2.466       - -  

                        (0.322) 

                          7.662 

  

    emo_3       - -       3.347       - -  

                        (0.497) 

                          6.731 

  

    beh_1       - -        - -       2.404 

  

    beh_2       - -        - -       2.208 

                                   (0.235) 

                                     9.403 

  

 

         GAMMA        

 

             aca_eng    

            -------- 

      cog      0.845 

             (0.068) 

              12.418 

  

      emo      0.734 

             (0.105) 

               6.999 

  

      beh      0.852 

             (0.092) 
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               9.240 

  

 

         Covariance Matrix of ETA and KSI         

 

                 cog        emo        beh    aca_eng    

            --------   --------   --------   -------- 

      cog      1.000 

      emo      0.620      1.000 

      beh      0.720      0.625      1.000 

  aca_eng      0.845      0.734      0.852      1.000 

 

         PHI          

 

             aca_eng    

            -------- 

               1.000 

  

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 cog        emo        beh    

            --------   --------   -------- 

               0.287      0.462      0.274 

             (0.072)    (0.092)    (0.090) 

               3.999      5.024      3.055 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   

 

                 cog        emo        beh    

            --------   --------   -------- 

               0.713      0.538      0.726 

 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           

 

                 cog        emo        beh    

            --------   --------   -------- 

               0.713      0.538      0.726 

 

         THETA-EPS    

 

               cog_1      cog_2      cog_3      emo_1      emo_2      emo_3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    cog_1      3.159 

             (0.311) 

              10.146 

  

    cog_2       - -       5.444 

                        (0.713) 

                          7.640 

  

    cog_3       - -        - -       1.728 

                                   (0.133) 

                                    12.966 

  

    emo_1       - -        - -        - -       1.338 

                                              (0.107) 

                                               12.450 

  

    emo_2       - -        - -        - -        - -       1.354 

                                                         (0.673) 

                                                           2.012 
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    emo_3       - -        - -        - -        - -      -2.893     14.347 

                                                         (0.933)    (1.937) 

                                                          -3.101      7.409 

  

    beh_1       - -        - -        - -        - -        - -        - -  

  

    beh_2       - -        - -        - -        - -        - -        - -  

  

 

         THETA-EPS    

 

               beh_1      beh_2    

            --------   -------- 

    beh_1     10.766 

             (0.905) 

              11.891 

  

    beh_2       - -       2.640 

                        (0.472) 

                          5.592 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

               cog_1      cog_2      cog_3      emo_1      emo_2      emo_3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

               0.562      0.678      0.326      0.285      0.818      0.438 

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

               beh_1      beh_2    

            --------   -------- 

               0.349      0.649 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 16 

               Minimum Fit Function Chi-Square = 16.536 (P = 0.416) 

       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 16.203 (P = 0.439) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.203 

             90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 13.983) 

  

                       Minimum Fit Function Value = 0.0395 

              Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.000485 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0334) 

            Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.00551 

            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0457) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.973 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.134 

            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.134 ; 0.167) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.172 

                       ECVI for Independence Model = 3.910 

  

     Chi-Square for Independence Model with 28 Degrees of Freedom = 1622.236 

                           Independence AIC = 1638.236 

                                Model AIC = 56.203 

                              Saturated AIC = 72.000 

                           Independence CAIC = 1678.558 

                               Model CAIC = 157.008 

                             Saturated CAIC = 253.449 
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                          Normed Fit Index (NFI) = 0.990 

                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.999 

                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.566 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.982 

  

                            Critical N (CN) = 811.829 

  

  

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.208 

                            Standardized RMR = 0.0201 

                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.990 

                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.978 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.440 

 

 TI                                                                              

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

               cog_1      cog_2      cog_3      emo_1      emo_2      emo_3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    cog_1      7.221 

    cog_2      6.829     16.925 

    cog_3      1.841      3.095      2.563 

    emo_1      0.911      1.532      0.413      1.870 

    emo_2      3.081      5.180      1.396      1.800      7.437 

    emo_3      4.181      7.030      1.895      2.442      5.362     25.551 

    beh_1      3.487      5.863      1.580      1.097      3.707      5.031 

    beh_2      3.202      5.384      1.451      1.007      3.404      4.620 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

               beh_1      beh_2    

            --------   -------- 

    beh_1     16.545 

    beh_2      5.307      7.514 

 

         Fitted Residuals 

 

               cog_1      cog_2      cog_3      emo_1      emo_2      emo_3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    cog_1      0.000 

    cog_2      0.014      0.000 

    cog_3     -0.081      0.066      0.000 

    emo_1     -0.125      0.060     -0.067      0.000 

    emo_2      0.188     -0.109     -0.139     -0.024      0.000 

    emo_3     -0.120     -0.146      0.549      0.095      0.000      0.000 

    beh_1     -0.295      0.245      0.158      0.155      0.164     -0.898 

    beh_2      0.098     -0.129      0.010      0.031      0.064     -0.214 

 

         Fitted Residuals 

 

               beh_1      beh_2    

            --------   -------- 

    beh_1      0.000 

    beh_2      0.000      0.000 

 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 

 

 Smallest Fitted Residual =   -0.898 

   Median Fitted Residual =    0.000 

  Largest Fitted Residual =    0.549 
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 Stemleaf Plot 

 

 - 8|0  

 - 6|  

 - 4|  

 - 2|01  

 - 0|5433218720000000000  

   0|113667905669  

   2|5  

   4|5 

 

         Standardized Residuals   

 

               cog_1      cog_2      cog_3      emo_1      emo_2      emo_3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    cog_1       - -  

    cog_2      0.219       - -  

    cog_3     -1.005      0.772       - -  

    emo_1     -1.203      0.450     -0.839       - -  

    emo_2      1.246     -0.599     -1.075     -0.585       - -  

    emo_3     -0.301     -0.271      1.881      0.585       - -        - -  

    beh_1     -1.057      0.702      0.711      0.816      0.655     -1.330 

    beh_2      0.717     -0.852      0.080      0.350      0.619     -0.606 

 

         Standardized Residuals   

 

               beh_1      beh_2    

            --------   -------- 

    beh_1       - -  

    beh_2       - -        - -  

 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 

 

 Smallest Standardized Residual =   -1.330 

   Median Standardized Residual =    0.000 

  Largest Standardized Residual =    1.881 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 1|32110  

 - 0|98666  

 - 0|330000000000  

   0|1244  

   0|66777788  

   1|2  

   1|9 

 

 TI                                                                              

 

                         Qplot of Standardized Residuals 

 

  

3.5.........................................................................

. 

     .                                                                       
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     .          .                                                             

. 

     .        .                                                               

. 

     .      .                                                                 

. 

     .     .                                                                  

. 

     .   .                                                                    

. 

     . .                                                                      
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 -

3.5.........................................................................

. 

   -3.5                                                                      

3.5 

                             Standardized Residuals 

 

 TI                                                                              

 

 Modification Indices and Expected Change 

 

         Modification Indices for LAMBDA-Y        

 

                 cog        emo        beh    

            --------   --------   -------- 

    cog_1       - -       0.753      0.102 

    cog_2       - -       0.686      0.357 

    cog_3       - -       0.001      0.111 

    emo_1      0.541       - -       0.541 

    emo_2      0.056       - -       0.452 

    emo_3      0.015       - -       1.196 

    beh_1      0.032      0.032       - -  

    beh_2      0.032      0.032       - -  

 

         Expected Change for LAMBDA-Y     

 

                 cog        emo        beh    

            --------   --------   -------- 

    cog_1       - -       0.156      0.089 

    cog_2       - -      -0.245     -0.281 

    cog_3       - -      -0.003      0.050 

    emo_1     -0.163       - -       0.172 

    emo_2      0.085       - -       0.258 

    emo_3      0.064       - -      -0.606 

    beh_1      0.128     -0.069       - -  

    beh_2     -0.117      0.063       - -  

 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        

 

                 cog        emo        beh    

            --------   --------   -------- 

    cog_1       - -       0.156      0.089 

    cog_2       - -      -0.245     -0.281 

    cog_3       - -      -0.003      0.050 

    emo_1     -0.163       - -       0.172 

    emo_2      0.085       - -       0.258 

    emo_3      0.064       - -      -0.606 

    beh_1      0.128     -0.069       - -  

    beh_2     -0.117      0.063       - -  

 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     
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                 cog        emo        beh    

            --------   --------   -------- 

    cog_1       - -       0.058      0.033 

    cog_2       - -      -0.060     -0.068 

    cog_3       - -      -0.002      0.031 

    emo_1     -0.119       - -       0.126 

    emo_2      0.031       - -       0.095 

    emo_3      0.013       - -      -0.120 

    beh_1      0.031     -0.017       - -  

    beh_2     -0.043      0.023       - -  

 

 No Non-Zero Modification Indices for BETA         

 

 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        

 

 No Non-Zero Modification Indices for PHI          

 

 No Non-Zero Modification Indices for PSI          

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

               cog_1      cog_2      cog_3      emo_1      emo_2      emo_3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    cog_1       - -  

    cog_2      0.048       - -  

    cog_3      1.009      0.596       - -  

    emo_1      2.341      1.548      0.663       - -  

    emo_2      3.225      0.914      1.359      0.342       - -  

    emo_3      0.097      0.261      5.270      0.342       - -        - -  

    beh_1      2.124      1.034      0.488      0.683      0.069      1.734 

    beh_2      0.938      0.852      0.014      0.011      0.046      0.041 

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

               beh_1      beh_2    

            --------   -------- 

    beh_1       - -  

    beh_2       - -        - -  

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

               cog_1      cog_2      cog_3      emo_1      emo_2      emo_3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    cog_1       - -  

    cog_2      0.139       - -  

    cog_3     -0.162      0.202       - -  

    emo_1     -0.181      0.220     -0.065       - -  

    emo_2      0.403     -0.330     -0.167     -0.156       - -  

    emo_3     -0.141     -0.345      0.690      0.211       - -        - -  

    beh_1     -0.524      0.550      0.166      0.168      0.104     -1.035 

    beh_2      0.227     -0.337     -0.017      0.014      0.062     -0.104 

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

               beh_1      beh_2    

            --------   -------- 

    beh_1       - -  

    beh_2       - -        - -  

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

               cog_1      cog_2      cog_3      emo_1      emo_2      emo_3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    cog_1       - -  
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    cog_2      0.013       - -  

    cog_3     -0.038      0.031       - -  

    emo_1     -0.049      0.039     -0.029       - -  

    emo_2      0.055     -0.029     -0.038     -0.042       - -  

    emo_3     -0.010     -0.017      0.085      0.031       - -        - -  

    beh_1     -0.048      0.033      0.026      0.030      0.009     -0.050 

    beh_2      0.031     -0.030     -0.004      0.004      0.008     -0.008 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

               beh_1      beh_2    

            --------   -------- 

    beh_1       - -  

    beh_2       - -        - -  

 

 Maximum Modification Index is    5.27 for Element ( 6, 3) of THETA-EPS 

 

 TI                                                                              

 

 Factor Scores Regressions 

 

         ETA  

 

               cog_1      cog_2      cog_3      emo_1      emo_2      emo_3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      cog      0.110      0.107      0.091      0.005      0.037      0.010 

      emo      0.006      0.006      0.005      0.035      0.261      0.068 

      beh      0.030      0.029      0.025      0.006      0.047      0.012 

 

         ETA  

 

               beh_1      beh_2    

            --------   -------- 

      cog      0.011      0.039 

      emo      0.003      0.010 

      beh      0.051      0.190 

 

 TI                                                                              

 

 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-Y     

 

                 cog        emo        beh    

            --------   --------   -------- 

    cog_1      2.015       - -        - -  

    cog_2      3.388       - -        - -  

    cog_3      0.913       - -        - -  

    emo_1       - -       0.730       - -  

    emo_2       - -       2.466       - -  

    emo_3       - -       3.347       - -  

    beh_1       - -        - -       2.404 

    beh_2       - -        - -       2.208 

 

         GAMMA        

 

             aca_eng    

            -------- 

      cog      0.845 

      emo      0.734 

      beh      0.852 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        
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                 cog        emo        beh    aca_eng    

            --------   --------   --------   -------- 

      cog      1.000 

      emo      0.620      1.000 

      beh      0.720      0.625      1.000 

  aca_eng      0.845      0.734      0.852      1.000 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 cog        emo        beh    

            --------   --------   -------- 

               0.287      0.462      0.274 

 

 TI                                                                              

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-Y     

 

                 cog        emo        beh    

            --------   --------   -------- 

    cog_1      0.750       - -        - -  

    cog_2      0.824       - -        - -  

    cog_3      0.571       - -        - -  

    emo_1       - -       0.534       - -  

    emo_2       - -       0.904       - -  

    emo_3       - -       0.662       - -  

    beh_1       - -        - -       0.591 

    beh_2       - -        - -       0.805 

 

         GAMMA        

 

             aca_eng    

            -------- 

      cog      0.845 

      emo      0.734 

      beh      0.852 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

                 cog        emo        beh    aca_eng    

            --------   --------   --------   -------- 

      cog      1.000 

      emo      0.620      1.000 

      beh      0.720      0.625      1.000 

  aca_eng      0.845      0.734      0.852      1.000 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 cog        emo        beh    

            --------   --------   -------- 

               0.287      0.462      0.274 

 

         THETA-EPS    

 

               cog_1      cog_2      cog_3      emo_1      emo_2      emo_3    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    cog_1      0.438 

    cog_2       - -       0.322 

    cog_3       - -        - -       0.674 

    emo_1       - -        - -        - -       0.715 

    emo_2       - -        - -        - -        - -       0.182 
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    emo_3       - -        - -        - -        - -      -0.210      0.562 

    beh_1       - -        - -        - -        - -        - -        - -  

    beh_2       - -        - -        - -        - -        - -        - -  

 

         THETA-EPS    

 

               beh_1      beh_2    

            --------   -------- 

    beh_1      0.651 

    beh_2       - -       0.351 

 

                           Time used:    0.031 Seconds 
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                                  TIME:  7:25 
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 The following lines were read from file  

D:\applypsy\thesis\sem_prog_pbgoal.LS8: 

 

 TI SEM1 

 DA NI=9 NO=189 MA=CM 

 LA 

 experi pre_comp pre_poten pre_self pre_result po_comp po_poten po_self 

po_result 

 KM 

 1 

 .036 1 

 .231 .538 1 

 .127 .526 .422 1 

 .092 .477 .466 .621 1 

 .452 .052 .171 .141 .113 1 

 .325 .031 .120 .158 .069 .570 1 

 .365 .187 .177 .194 .178 .530 .592 1 

 .438 .189 .189 .228 .217 .600 .534 .715 1 

 SE 

 6 7 8 9 1 2 3 4 5 

 MO NX=5 NY=4 NK=2 NE=1 BE=FU GA=FI PS=SY TE=SY TD=SY 

 LE 

 po_pbgoal 

 LK 

 exp_gr pre_pbgoal 

 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LX(1,1) LX(2,2) LX(3,2) LX(4,2) LX(5,2) 

 FR GA(1,1) GA(1,2) TD 3 2 TE 4 2 

 FI TD(1,1) 

 PD 

 OU MI SE TV EF SS SC RS ND=3 

 

 TI SEM1                                                                         

 

                           Number of Input Variables  9 
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                           Number of Y - Variables    4 

                           Number of X - Variables    5 

                           Number of ETA - Variables  1 

                           Number of KSI - Variables  2 

                           Number of Observations   189 

 

 TI SEM1                                                                         

 

         Covariance Matrix        

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul     experi   pre_comp    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

  po_comp      1.000 

 po_poten      0.570      1.000 

  po_self      0.530      0.592      1.000 

 po_resul      0.600      0.534      0.715      1.000 

   experi      0.452      0.325      0.365      0.438      1.000 

 pre_comp      0.052      0.031      0.187      0.189      0.036      1.000 

 pre_pote      0.171      0.120      0.177      0.189      0.231      0.538 

 pre_self      0.141      0.158      0.194      0.228      0.127      0.526 

 pre_resu      0.113      0.069      0.178      0.217      0.092      0.477 

 

         Covariance Matrix        

 

            pre_pote   pre_self   pre_resu    

            --------   --------   -------- 

 pre_pote      1.000 

 pre_self      0.422      1.000 

 pre_resu      0.466      0.621      1.000 

 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Parameter Specifications 

 

         LAMBDA-Y     

 

            po_pbgoa 

            -------- 

  po_comp          0 

 po_poten          1 

  po_self          2 

 po_resul          3 

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_pbgo 

            --------   -------- 

   experi          4          0 

 pre_comp          0          5 

 pre_pote          0          6 

 pre_self          0          7 

 pre_resu          0          8 

 

         GAMMA        

 

              exp_gr   pre_pbgo 

            --------   -------- 

 po_pbgoa          9         10 

 

         PHI          

 

              exp_gr   pre_pbgo 

            --------   -------- 
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   exp_gr          0 

 pre_pbgo         11          0 

 

         PSI          

 

            po_pbgoa 

            -------- 

                  12 

 

         THETA-EPS    

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul 

            --------   --------   --------   -------- 

  po_comp         13 

 po_poten          0         14 

  po_self          0          0         15 

 po_resul          0         16          0         17 

 

         THETA-DELTA  

 

              experi   pre_comp   pre_pote   pre_self   pre_resu 

            --------   --------   --------   --------   -------- 

   experi          0 

 pre_comp          0         18 

 pre_pote          0         19         20 

 pre_self          0          0          0         21 

 pre_resu          0          0          0          0         22 

  

 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Number of Iterations =  9 

 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-Y     

 

            po_pbgoa    

            -------- 

  po_comp      0.701 

  

 po_poten      0.755 

             (0.087) 

               8.722 

  

  po_self      0.792 

             (0.077) 

              10.235 

  

 po_resul      0.890 

             (0.088) 

              10.173 

  

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

   experi      1.000       - -  

             (0.052) 

              19.391 

  

 pre_comp       - -       0.636 
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                        (0.073) 

                          8.679 

  

 pre_pote       - -       0.566 

                        (0.075) 

                          7.498 

  

 pre_self       - -       0.802 

                        (0.071) 

                         11.368 

  

 pre_resu       - -       0.773 

                        (0.071) 

                         10.910 

  

 

         GAMMA        

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

 po_pbgoa      0.452      0.212 

             (0.080)    (0.077) 

               5.664      2.764 

  

 

         Covariance Matrix of ETA and KSI         

 

            po_pbgoa     exp_gr   pre_pbgo    

            --------   --------   -------- 

 po_pbgoa      1.000 

   exp_gr      0.484      1.000 

 pre_pbgo      0.280      0.151      1.000 

 

         PHI          

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

   exp_gr      1.000 

  

 pre_pbgo      0.151      1.000 

             (0.080) 

               1.897 

  

 

         PSI          

 

            po_pbgoa    

            -------- 

               0.721 

             (0.138) 

               5.247 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   

 

            po_pbgoa    

            -------- 

               0.279 

 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           

 

            po_pbgoa    

            -------- 

               0.279 
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         THETA-EPS    

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul    

            --------   --------   --------   -------- 

  po_comp      0.508 

             (0.060) 

               8.536 

  

 po_poten       - -       0.430 

                        (0.066) 

                          6.503 

  

  po_self       - -        - -       0.372 

                                   (0.052) 

                                     7.223 

  

 po_resul       - -      -0.138       - -       0.207 

                        (0.045)               (0.054) 

                         -3.093                 3.833 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul    

            --------   --------   --------   -------- 

               0.492      0.570      0.628      0.793 

 

         THETA-DELTA  

 

              experi   pre_comp   pre_pote   pre_self   pre_resu    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

   experi       - -  

  

 pre_comp       - -       0.595 

                        (0.075) 

                          7.953 

  

 pre_pote       - -       0.178      0.680 

                        (0.059)    (0.081) 

                          3.008      8.442 

  

 pre_self       - -        - -        - -       0.356 

                                              (0.070) 

                                                5.089 

  

 pre_resu       - -        - -        - -        - -       0.403 

                                                         (0.069) 

                                                           5.820 

  

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

              experi   pre_comp   pre_pote   pre_self   pre_resu    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

               1.000      0.405      0.320      0.644      0.597 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 23 

              Minimum Fit Function Chi-Square = 34.813 (P = 0.0543) 

      Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 34.796 (P = 0.0545) 

                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 11.796 
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             90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 31.771) 

  

                        Minimum Fit Function Value = 0.185 

               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0627 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.169) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0522 

            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0857) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.424 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.419 

            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.356 ; 0.525) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.479 

                       ECVI for Independence Model = 4.913 

  

      Chi-Square for Independence Model with 36 Degrees of Freedom = 905.641 

                            Independence AIC = 923.641 

                                Model AIC = 78.796 

                              Saturated AIC = 90.000 

                           Independence CAIC = 961.816 

                               Model CAIC = 172.115 

                             Saturated CAIC = 280.879 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 0.962 

                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.979 

                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.614 

                       Comparative Fit Index (CFI) = 0.986 

                       Incremental Fit Index (IFI) = 0.987 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.940 

  

                            Critical N (CN) = 225.861 

  

  

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0436 

                            Standardized RMR = 0.0436 

                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.960 

                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.923 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.491 

 

 TI SEM1                                                                         

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul     experi   pre_comp    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

  po_comp      1.000 

 po_poten      0.530      1.000 

  po_self      0.556      0.598      1.000 

 po_resul      0.624      0.534      0.706      1.000 

   experi      0.340      0.366      0.384      0.431      1.000 

 pre_comp      0.125      0.135      0.141      0.159      0.096      1.000 

 pre_pote      0.111      0.120      0.126      0.141      0.085      0.538 

 pre_self      0.158      0.170      0.178      0.200      0.121      0.511 

 pre_resu      0.152      0.164      0.172      0.193      0.117      0.492 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

            pre_pote   pre_self   pre_resu    

            --------   --------   -------- 

 pre_pote      1.000 

 pre_self      0.454      1.000 

 pre_resu      0.437      0.620      1.000 

 

         Fitted Residuals 
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             po_comp   po_poten    po_self   po_resul     experi   pre_comp    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

  po_comp      0.000 

 po_poten      0.040      0.000 

  po_self     -0.026     -0.006      0.000 

 po_resul     -0.024      0.000      0.009      0.000 

   experi      0.112     -0.041     -0.019      0.007      0.000 

 pre_comp     -0.073     -0.104      0.046      0.030     -0.060      0.000 

 pre_pote      0.060      0.000      0.051      0.048      0.146      0.000 

 pre_self     -0.017     -0.012      0.016      0.028      0.006      0.015 

 pre_resu     -0.039     -0.095      0.006      0.024     -0.025     -0.015 

 

         Fitted Residuals 

 

            pre_pote   pre_self   pre_resu    

            --------   --------   -------- 

 pre_pote      0.000 

 pre_self     -0.032      0.000 

 pre_resu      0.029      0.001      0.000 

 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 

 

 Smallest Fitted Residual =   -0.104 

   Median Fitted Residual =    0.000 

  Largest Fitted Residual =    0.146 

 

 Stemleaf Plot 

 

 -10|4  

 - 8|5  

 - 6|30  

 - 4|1  

 - 2|92654  

 - 0|97526000000000000  

   0|1667956  

   2|4890  

   4|0681  

   6|0  

   8|  

  10|2  

  12|  

  14|6 

 

         Standardized Residuals   

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul     experi   pre_comp    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

  po_comp       - -  

 po_poten      1.547       - -  

  po_self     -1.456     -0.353       - -  

 po_resul     -1.594       - -       0.908       - -  

   experi      2.715     -1.093     -0.576      0.305       - -  

 pre_comp     -1.211     -1.775      0.803      0.575     -1.185       - -  

 pre_pote      0.952      0.004      0.856      0.844      2.612       - -  

 pre_self     -0.317     -0.240      0.336      0.718      0.184      1.195 

 pre_resu     -0.714     -1.840      0.130      0.580     -0.675     -0.960 

 

         Standardized Residuals   

 

            pre_pote   pre_self   pre_resu    

            --------   --------   -------- 

 pre_pote       - -  

 pre_self     -1.803       - -  

 pre_resu      1.385      0.240       - -  
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 Summary Statistics for Standardized Residuals 

 

 Smallest Standardized Residual =   -1.840 

   Median Standardized Residual =    0.000 

  Largest Standardized Residual =    2.715 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 1|88865  

 - 1|2210  

 - 0|776  

 - 0|432000000000000  

   0|12233  

   0|6678899  

   1|024  

   1|5  

   2|  

   2|67 

 Largest Positive Standardized Residuals 

 Residual for   experi and  po_comp   2.715 

 Residual for pre_pote and   experi   2.612 

 

 TI SEM1                                                                         

 

                         Qplot of Standardized Residuals 
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3.5 

                             Standardized Residuals 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Modification Indices and Expected Change 

 

 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-Y     
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         Modification Indices for LAMBDA-X        

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

   experi       - -        - -  

 pre_comp      3.802       - -  

 pre_pote      8.749       - -  

 pre_self      0.034       - -  

 pre_resu      0.456       - -  

 

         Expected Change for LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

   experi       - -        - -  

 pre_comp     -0.113       - -  

 pre_pote      0.178       - -  

 pre_self      0.011       - -  

 pre_resu     -0.040       - -  

 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

   experi       - -        - -  

 pre_comp     -0.113       - -  

 pre_pote      0.178       - -  

 pre_self      0.011       - -  

 pre_resu     -0.040       - -  

 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

   experi       - -        - -  

 pre_comp     -0.113       - -  

 pre_pote      0.178       - -  

 pre_self      0.011       - -  

 pre_resu     -0.040       - -  

 

 No Non-Zero Modification Indices for BETA         

 

 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        

 

 No Non-Zero Modification Indices for PHI          

 

 No Non-Zero Modification Indices for PSI          

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul    

            --------   --------   --------   -------- 

  po_comp       - -  

 po_poten      2.073       - -  

  po_self      2.121      0.000       - -  

 po_resul      2.125       - -       2.159       - -  

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul    

            --------   --------   --------   -------- 

  po_comp       - -  

 po_poten      0.078       - -  
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  po_self     -0.083      0.000       - -  

 po_resul     -0.082       - -       0.094       - -  

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul    

            --------   --------   --------   -------- 

  po_comp       - -  

 po_poten      0.078       - -  

  po_self     -0.083      0.000       - -  

 po_resul     -0.082       - -       0.094       - -  

 

         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul    

            --------   --------   --------   -------- 

   experi      7.416      1.963      0.344      0.236 

 pre_comp      2.342      2.019      2.394      0.944 

 pre_pote      2.015      0.000      0.139      1.071 

 pre_self      0.028      1.551      0.348      0.000 

 pre_resu      0.028      1.802      0.048      0.434 

 

         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul    

            --------   --------   --------   -------- 

   experi      0.136     -0.076     -0.027     -0.024 

 pre_comp     -0.064     -0.061      0.057      0.035 

 pre_pote      0.062      0.001     -0.014     -0.039 

 pre_self     -0.007      0.051     -0.021      0.000 

 pre_resu     -0.007     -0.056      0.008      0.023 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul    

            --------   --------   --------   -------- 

   experi      0.136     -0.076     -0.027     -0.024 

 pre_comp     -0.064     -0.061      0.057      0.035 

 pre_pote      0.062      0.001     -0.014     -0.039 

 pre_self     -0.007      0.051     -0.021      0.000 

 pre_resu     -0.007     -0.056      0.008      0.023 

 

         Modification Indices for THETA-DELTA     

 

              experi   pre_comp   pre_pote   pre_self   pre_resu    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

   experi       - -  

 pre_comp      3.558       - -  

 pre_pote      8.147       - -        - -  

 pre_self      0.000      2.083      3.149       - -  

 pre_resu      0.217      1.313      1.891      0.058       - -  

 

         Expected Change for THETA-DELTA  

 

              experi   pre_comp   pre_pote   pre_self   pre_resu    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

   experi       - -  

 pre_comp     -0.095       - -  

 pre_pote      0.150       - -        - -  

 pre_self      0.000      0.091     -0.102       - -  

 pre_resu     -0.024     -0.070      0.076      0.047       - -  

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
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              experi   pre_comp   pre_pote   pre_self   pre_resu    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

   experi       - -  

 pre_comp     -0.095       - -  

 pre_pote      0.150       - -        - -  

 pre_self      0.000      0.091     -0.102       - -  

 pre_resu     -0.024     -0.070      0.076      0.047       - -  

 

 Maximum Modification Index is    8.75 for Element ( 3, 1) of LAMBDA-X 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-Y     

 

            po_pbgoa    

            -------- 

  po_comp      0.701 

 po_poten      0.755 

  po_self      0.792 

 po_resul      0.890 

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

   experi      1.000       - -  

 pre_comp       - -       0.636 

 pre_pote       - -       0.566 

 pre_self       - -       0.802 

 pre_resu       - -       0.773 

 

         GAMMA        

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

 po_pbgoa      0.452      0.212 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

            po_pbgoa     exp_gr   pre_pbgo    

            --------   --------   -------- 

 po_pbgoa      1.000 

   exp_gr      0.484      1.000 

 pre_pbgo      0.280      0.151      1.000 

 

         PSI          

 

            po_pbgoa    

            -------- 

               0.721 

 

         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

 po_pbgoa      0.452      0.212 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-Y     
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            po_pbgoa    

            -------- 

  po_comp      0.701 

 po_poten      0.755 

  po_self      0.792 

 po_resul      0.890 

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

   experi      1.000       - -  

 pre_comp       - -       0.636 

 pre_pote       - -       0.566 

 pre_self       - -       0.802 

 pre_resu       - -       0.773 

 

         GAMMA        

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

 po_pbgoa      0.452      0.212 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

            po_pbgoa     exp_gr   pre_pbgo    

            --------   --------   -------- 

 po_pbgoa      1.000 

   exp_gr      0.484      1.000 

 pre_pbgo      0.280      0.151      1.000 

 

         PSI          

 

            po_pbgoa    

            -------- 

               0.721 

 

         THETA-EPS    

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul    

            --------   --------   --------   -------- 

  po_comp      0.508 

 po_poten       - -       0.430 

  po_self       - -        - -       0.372 

 po_resul       - -      -0.138       - -       0.207 

 

         THETA-DELTA  

 

              experi   pre_comp   pre_pote   pre_self   pre_resu    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

   experi       - -  

 pre_comp       - -       0.595 

 pre_pote       - -       0.178      0.680 

 pre_self       - -        - -        - -       0.356 

 pre_resu       - -        - -        - -        - -       0.403 

 

         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

 po_pbgoa      0.452      0.212 

 

 TI SEM1                                                                         



  

 

428 

 

 Total and Indirect Effects 

 

         Total Effects of KSI on ETA  

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

 po_pbgoa      0.452      0.212 

             (0.080)    (0.077) 

               5.664      2.764 

  

 

         Total Effects of ETA on Y    

 

            po_pbgoa    

            -------- 

  po_comp      0.701 

  

 po_poten      0.755 

             (0.087) 

               8.722 

  

  po_self      0.792 

             (0.077) 

              10.235 

  

 po_resul      0.890 

             (0.088) 

              10.173 

  

 

         Total Effects of KSI on Y    

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

  po_comp      0.317      0.149 

             (0.056)    (0.054) 

               5.664      2.764 

  

 po_poten      0.342      0.160 

             (0.058)    (0.058) 

               5.840      2.784 

  

  po_self      0.358      0.168 

             (0.061)    (0.060) 

               5.888      2.789 

  

 po_resul      0.403      0.189 

             (0.065)    (0.067) 

               6.221      2.822 

  

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Standardized Total and Indirect Effects 

 

         Standardized Total Effects of KSI on ETA 

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

 po_pbgoa      0.452      0.212 

 

         Standardized Total Effects of ETA on Y   
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            po_pbgoa    

            -------- 

  po_comp      0.701 

 po_poten      0.755 

  po_self      0.792 

 po_resul      0.890 

 

         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    

 

            po_pbgoa    

            -------- 

  po_comp      0.701 

 po_poten      0.755 

  po_self      0.792 

 po_resul      0.890 

 

         Standardized Total Effects of KSI on Y   

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

  po_comp      0.317      0.149 

 po_poten      0.342      0.160 

  po_self      0.358      0.168 

 po_resul      0.403      0.189 

 

         Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    

 

              exp_gr   pre_pbgo    

            --------   -------- 

  po_comp      0.317      0.149 

 po_poten      0.342      0.160 

  po_self      0.358      0.168 

 po_resul      0.403      0.189 

 

                           Time used:    0.016 Seconds 

 

โมเดลอิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของ

นักศึกษาปริญญาตรีท่ีมีต่อคะแนนคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 

 

 

 

                                DATE:  5/ 21/2018 

                                  TIME:  7:21 

 

 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       BY 

 

                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
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                        Universal Copyright Convention. 

                          Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file 

D:\applypsy\thesis\sem_prog_aca_eng.LS8: 

 

 TI SEM1 

 DA NI=7 NO=189 MA=CM 

 LA 

 experi pre_cog pre_emo pre_beh po_cog po_emo po_beh 

 KM 

 1 

 .083 1 

 .134 .518 1 

 -.019 .499 .373 1 

 .205 .486 .227 .176 1 

 .293 .307 .462 .069 .482 1 

 .355 .025 .006 .089 .344 .308 1 

 SE 

 5 6 7 1 2 3 4 

 MO NX=4 NY=3 NK=2 NE=1 BE=FU GA=FI PS=SY TE=SY TD=SY 

 LE 

 po_aca_eng 

 LK 

 exp_gr pre_aca_eng 

 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LX(1,1) LX(2,2) LX(3,2) LX(4,2) 

 FR GA(1,1) GA(1,2) TH 3 2 TH 2 1 TH 2 2 TH 1 3 

 FI TD(1,1) 

 PD 

 OU MI SE TV EF SS SC RS ND=3 

 

 TI SEM1                                                                         

 

                           Number of Input Variables  7 

                           Number of Y - Variables    3 

                           Number of X - Variables    4 

                           Number of ETA - Variables  1 

                           Number of KSI - Variables  2 

                           Number of Observations   189 

 

 TI SEM1                                                                         

 

         Covariance Matrix        

 

              po_cog     po_emo     po_beh     experi    pre_cog    pre_emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

   po_cog      1.000 

   po_emo      0.482      1.000 

   po_beh      0.344      0.308      1.000 

   experi      0.205      0.293      0.355      1.000 

  pre_cog      0.486      0.307      0.025      0.083      1.000 

  pre_emo      0.227      0.462      0.006      0.134      0.518      1.000 

  pre_beh      0.176      0.069      0.089     -0.019      0.499      0.373 

 

         Covariance Matrix        

 

             pre_beh    

            -------- 

  pre_beh      1.000 

 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Parameter Specifications 
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         LAMBDA-Y     

 

            po_aca_e 

            -------- 

   po_cog          0 

   po_emo          1 

   po_beh          2 

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_aca_ 

            --------   -------- 

   experi          3          0 

  pre_cog          0          4 

  pre_emo          0          5 

  pre_beh          0          6 

 

         GAMMA        

 

              exp_gr   pre_aca_ 

            --------   -------- 

 po_aca_e          7          8 

 

         PHI          

 

              exp_gr   pre_aca_ 

            --------   -------- 

   exp_gr          0 

 pre_aca_          9          0 

 

         PSI          

 

            po_aca_e 

            -------- 

                  10 

 

         THETA-EPS    

 

              po_cog     po_emo     po_beh 

            --------   --------   -------- 

                  11         12         13 

 

         THETA-DELTA-EPS  

 

              po_cog     po_emo     po_beh 

            --------   --------   -------- 

   experi          0          0         14 

  pre_cog         15         16          0 

  pre_emo          0         18          0 

  pre_beh          0          0          0 

 

         THETA-DELTA  

 

              experi    pre_cog    pre_emo    pre_beh 

            --------   --------   --------   -------- 

                   0         17         19         20 

  

 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Number of Iterations = 11 
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 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-Y     

 

            po_aca_e    

            -------- 

   po_cog      0.712 

  

   po_emo      0.654 

             (0.119) 

               5.498 

  

   po_beh      0.519 

             (0.104) 

               5.004 

  

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

   experi      1.001       - -  

             (0.052) 

              19.391 

  

  pre_cog       - -       0.760 

                        (0.077) 

                          9.883 

  

  pre_emo       - -       0.644 

                        (0.076) 

                          8.510 

  

  pre_beh       - -       0.630 

                        (0.078) 

                          8.092 

  

 

         GAMMA        

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

 po_aca_e      0.298      0.244 

             (0.084)    (0.108) 

               3.534      2.271 

  

 

         Covariance Matrix of ETA and KSI         

 

            po_aca_e     exp_gr   pre_aca_    

            --------   --------   -------- 

 po_aca_e      1.000 

   exp_gr      0.327      1.000 

 pre_aca_      0.279      0.119      1.000 

 

         PHI          

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

   exp_gr      1.000 

  

 pre_aca_      0.119      1.000 

             (0.082) 

               1.443 
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         PSI          

 

            po_aca_e    

            -------- 

               0.834 

             (0.206) 

               4.046 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   

 

            po_aca_e    

            -------- 

               0.166 

 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           

 

            po_aca_e    

            -------- 

               0.166 

 

         THETA-EPS    

 

              po_cog     po_emo     po_beh    

            --------   --------   -------- 

               0.509      0.561      0.731 

             (0.103)    (0.095)    (0.090) 

               4.957      5.916      8.142 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

              po_cog     po_emo     po_beh    

            --------   --------   -------- 

               0.499      0.432      0.269 

 

         THETA-DELTA-EPS  

 

              po_cog     po_emo     po_beh    

            --------   --------   -------- 

   experi       - -        - -       0.188 

                                   (0.069) 

                                     2.706 

  

  pre_cog      0.304      0.187       - -  

             (0.062)    (0.056) 

               4.912      3.310 

  

  pre_emo       - -       0.342       - -  

                        (0.064) 

                          5.334 

  

  pre_beh       - -        - -        - -  

  

 

         THETA-DELTA  

 

              experi    pre_cog    pre_emo    pre_beh    

            --------   --------   --------   -------- 

                - -       0.386      0.605      0.603 

                        (0.089)    (0.085)    (0.082) 

                          4.319      7.159      7.356 
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         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

              experi    pre_cog    pre_emo    pre_beh    

            --------   --------   --------   -------- 

               1.000      0.600      0.406      0.397 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                              Degrees of Freedom = 8 

              Minimum Fit Function Chi-Square = 14.588 (P = 0.0677) 

      Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 14.573 (P = 0.0680) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 6.573 

             90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 21.366) 

  

                       Minimum Fit Function Value = 0.0776 

               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0350 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.114) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0661 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.119) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.269 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.290 

            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.255 ; 0.369) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.298 

                       ECVI for Independence Model = 2.095 

  

      Chi-Square for Independence Model with 21 Degrees of Freedom = 379.914 

                            Independence AIC = 393.914 

                                Model AIC = 54.573 

                              Saturated AIC = 56.000 

                           Independence CAIC = 423.606 

                               Model CAIC = 139.408 

                             Saturated CAIC = 174.769 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 0.962 

                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.952 

                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.366 

                       Comparative Fit Index (CFI) = 0.982 

                       Incremental Fit Index (IFI) = 0.982 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.899 

  

                            Critical N (CN) = 259.923 

  

  

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0447 

                            Standardized RMR = 0.0447 

                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.978 

                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.924 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.280 

 

 TI SEM1                                                                         

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

              po_cog     po_emo     po_beh     experi    pre_cog    pre_emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

   po_cog      1.016 

   po_emo      0.466      0.988 

   po_beh      0.369      0.339      1.000 

   experi      0.233      0.214      0.357      1.001 

  pre_cog      0.455      0.326      0.110      0.090      0.964 
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  pre_emo      0.128      0.460      0.093      0.076      0.489      1.020 

  pre_beh      0.125      0.115      0.091      0.075      0.479      0.406 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

             pre_beh    

            -------- 

  pre_beh      1.000 

 

         Fitted Residuals 

 

              po_cog     po_emo     po_beh     experi    pre_cog    pre_emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

   po_cog     -0.016 

   po_emo      0.016      0.012 

   po_beh     -0.025     -0.031      0.000 

   experi     -0.028      0.079     -0.002     -0.001 

  pre_cog      0.031     -0.019     -0.085     -0.007      0.036 

  pre_emo      0.099      0.002     -0.087      0.058      0.029     -0.020 

  pre_beh      0.051     -0.046     -0.002     -0.094      0.020     -0.033 

 

         Fitted Residuals 

 

             pre_beh    

            -------- 

  pre_beh      0.000 

 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 

 

 Smallest Fitted Residual =   -0.094 

   Median Fitted Residual =   -0.002 

  Largest Fitted Residual =    0.099 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 8|475  

 - 6|  

 - 4|6  

 - 2|31850  

 - 0|96722100  

   0|226  

   2|0916  

   4|18  

   6|9  

   8|9 

 

         Standardized Residuals   

 

              po_cog     po_emo     po_beh     experi    pre_cog    pre_emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

   po_cog     -0.854 

   po_emo      0.683      0.574 

   po_beh     -0.963     -1.185       - -  

   experi     -0.829      2.097     -1.628     -1.628 

  pre_cog      1.422     -0.992     -1.631     -0.221      2.094 

  pre_emo      1.968      0.079     -1.427      1.157      1.323     -0.944 

  pre_beh      0.992     -0.881     -0.038     -1.872      1.090     -1.251 

 

         Standardized Residuals   

 

             pre_beh    

            -------- 

  pre_beh       - -  
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 Summary Statistics for Standardized Residuals 

 

 Smallest Standardized Residual =   -1.872 

   Median Standardized Residual =   -0.129 

  Largest Standardized Residual =    2.097 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 1|9666  

 - 1|43200  

 - 0|9998  

 - 0|2000  

   0|1  

   0|67  

   1|01234  

   1|  

   2|011 

 

 TI SEM1                                                                         

 

                         Qplot of Standardized Residuals 
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3.5.........................................................................
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3.5 

                             Standardized Residuals 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Modification Indices and Expected Change 

 

 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-Y     

 

         Modification Indices for LAMBDA-X        

 

              exp_gr   pre_aca_    
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            --------   -------- 

   experi       - -        - -  

  pre_cog      0.415       - -  

  pre_emo      1.088       - -  

  pre_beh      3.844       - -  

 

         Expected Change for LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

   experi       - -        - -  

  pre_cog      0.040       - -  

  pre_emo      0.061       - -  

  pre_beh     -0.125       - -  

 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

   experi       - -        - -  

  pre_cog      0.040       - -  

  pre_emo      0.061       - -  

  pre_beh     -0.125       - -  

 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

   experi       - -        - -  

  pre_cog      0.041       - -  

  pre_emo      0.060       - -  

  pre_beh     -0.125       - -  

 

 No Non-Zero Modification Indices for BETA         

 

 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        

 

 No Non-Zero Modification Indices for PHI          

 

 No Non-Zero Modification Indices for PSI          

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

              po_cog     po_emo     po_beh    

            --------   --------   -------- 

   po_cog       - -  

   po_emo      2.651       - -  

   po_beh      0.408      0.025       - -  

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

              po_cog     po_emo     po_beh    

            --------   --------   -------- 

   po_cog       - -  

   po_emo     -0.418       - -  

   po_beh      0.064      0.014       - -  

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

              po_cog     po_emo     po_beh    

            --------   --------   -------- 

   po_cog       - -  

   po_emo     -0.418       - -  

   po_beh      0.064      0.014       - -  
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         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 

 

              po_cog     po_emo     po_beh    

            --------   --------   -------- 

   experi      1.447      1.447       - -  

  pre_cog       - -        - -       1.656 

  pre_emo      3.246       - -       2.758 

  pre_beh      0.185      0.999      2.466 

 

         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

 

              po_cog     po_emo     po_beh    

            --------   --------   -------- 

   experi     -0.082      0.075       - -  

  pre_cog       - -        - -      -0.071 

  pre_emo      0.110       - -      -0.087 

  pre_beh      0.025     -0.065      0.088 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

 

              po_cog     po_emo     po_beh    

            --------   --------   -------- 

   experi     -0.081      0.076       - -  

  pre_cog       - -        - -      -0.073 

  pre_emo      0.108       - -      -0.086 

  pre_beh      0.025     -0.066      0.088 

 

         Modification Indices for THETA-DELTA     

 

              experi    pre_cog    pre_emo    pre_beh    

            --------   --------   --------   -------- 

   experi       - -  

  pre_cog      0.671       - -  

  pre_emo      0.831      0.141       - -  

  pre_beh      4.204      0.974      0.414       - -  

 

         Expected Change for THETA-DELTA  

 

              experi    pre_cog    pre_emo    pre_beh    

            --------   --------   --------   -------- 

   experi       - -  

  pre_cog      0.047       - -  

  pre_emo      0.050     -0.085       - -  

  pre_beh     -0.123      0.222     -0.131       - -  

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  

 

              experi    pre_cog    pre_emo    pre_beh    

            --------   --------   --------   -------- 

   experi       - -  

  pre_cog      0.048       - -  

  pre_emo      0.049     -0.085       - -  

  pre_beh     -0.123      0.226     -0.130       - -  

 

 Maximum Modification Index is    4.20 for Element ( 4, 1) of THETA-DELTA 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-Y     

 

            po_aca_e    
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            -------- 

   po_cog      0.712 

   po_emo      0.654 

   po_beh      0.519 

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

   experi      1.001       - -  

  pre_cog       - -       0.760 

  pre_emo       - -       0.644 

  pre_beh       - -       0.630 

 

         GAMMA        

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

 po_aca_e      0.298      0.244 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

            po_aca_e     exp_gr   pre_aca_    

            --------   --------   -------- 

 po_aca_e      1.000 

   exp_gr      0.327      1.000 

 pre_aca_      0.279      0.119      1.000 

 

         PSI          

 

            po_aca_e    

            -------- 

               0.834 

 

         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

 po_aca_e      0.298      0.244 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-Y     

 

            po_aca_e    

            -------- 

   po_cog      0.707 

   po_emo      0.658 

   po_beh      0.519 

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

   experi      1.000       - -  

  pre_cog       - -       0.774 

  pre_emo       - -       0.637 

  pre_beh       - -       0.630 

 

         GAMMA        

 

              exp_gr   pre_aca_    
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            --------   -------- 

 po_aca_e      0.298      0.244 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

            po_aca_e     exp_gr   pre_aca_    

            --------   --------   -------- 

 po_aca_e      1.000 

   exp_gr      0.327      1.000 

 pre_aca_      0.279      0.119      1.000 

 

         PSI          

 

            po_aca_e    

            -------- 

               0.834 

 

         THETA-EPS    

 

              po_cog     po_emo     po_beh    

            --------   --------   -------- 

               0.501      0.568      0.731 

 

         THETA-DELTA-EPS  

 

              po_cog     po_emo     po_beh    

            --------   --------   -------- 

   experi       - -        - -       0.187 

  pre_cog      0.307      0.192       - -  

  pre_emo       - -       0.341       - -  

  pre_beh       - -        - -        - -  

 

         THETA-DELTA  

 

              experi    pre_cog    pre_emo    pre_beh    

            --------   --------   --------   -------- 

                - -       0.400      0.594      0.603 

 

         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

 po_aca_e      0.298      0.244 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Total and Indirect Effects 

 

         Total Effects of KSI on ETA  

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

 po_aca_e      0.298      0.244 

             (0.084)    (0.108) 

               3.534      2.271 

  

 

         Total Effects of ETA on Y    

 

            po_aca_e    

            -------- 

   po_cog      0.712 

  

   po_emo      0.654 
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             (0.119) 

               5.498 

  

   po_beh      0.519 

             (0.104) 

               5.004 

  

 

         Total Effects of KSI on Y    

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

   po_cog      0.212      0.174 

             (0.060)    (0.077) 

               3.534      2.271 

  

   po_emo      0.195      0.160 

             (0.056)    (0.072) 

               3.455      2.216 

  

   po_beh      0.154      0.127 

             (0.053)    (0.056) 

               2.922      2.244 

  

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Standardized Total and Indirect Effects 

 

         Standardized Total Effects of KSI on ETA 

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

 po_aca_e      0.298      0.244 

 

         Standardized Total Effects of ETA on Y   

 

            po_aca_e    

            -------- 

   po_cog      0.712 

   po_emo      0.654 

   po_beh      0.519 

 

         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    

 

            po_aca_e    

            -------- 

   po_cog      0.707 

   po_emo      0.658 

   po_beh      0.519 

 

         Standardized Total Effects of KSI on Y   

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

   po_cog      0.212      0.174 

   po_emo      0.195      0.160 

   po_beh      0.154      0.127 

 

         Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    

 

              exp_gr   pre_aca_    

            --------   -------- 

   po_cog      0.211      0.173 
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   po_emo      0.196      0.161 

   po_beh      0.154      0.127 

 

                           Time used:    0.031 Seconds 

 

โมเดลอิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมฯ ที่มีต่อคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ

ของนักศึกษาปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปร

ส่งผ่าน 

 

      DATE:  5/ 21/2018 

                                  TIME:  6:58 

 

 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       BY 

 

                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 

 

 

 

                    This program is published exclusively by 

                    Scientific Software International, Inc. 

                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  

            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005  

          Use of this program is subject to the terms specified in the 

                        Universal Copyright Convention. 

                          Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file  

D:\applypsy\thesis\sem_mediator.ls8: 

 

 TI SEM1 

 DA NI=8 NO=189 MA=CM 

 LA 

 experi comp poten self result cog emo beh 

 KM 

 1 

 .452 1 

 .325 .570 1 

 .365 .530 .592 1 

 .438 .600 .534 .715 1 

 .205 .321 .348 .340 .407 1 

 .293 .364 .371 .453 .461 .482 1 

 .355 .342 .186 .273 .349 .344 .308 1 

 SE 

 2 3 4 5 6 7 8 1 

 MO NX=1 NY=7 NK=1 NE=2 BE=FU GA=FI PS=SY TE=SY TD=SY 

 LE 

 pbgoal acad_eng 

 LK 

 exp_gr 

 FR LY(1,1)LY(2,1)LY(3,1)LY(4,1)LY(5,2)LY(6,2)LY(7,2)LX(1,1) 

 FR BE(2,1) GA(1,1) GA(2,1) TE 4 2 TE 7 2 TE 7 6 

 FI TD(1,1) 

 PD 
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 OU MI SE TV EF SS SC RS ND=3 

 

 TI SEM1                                                                         

 

                           Number of Input Variables  8 

                           Number of Y - Variables    7 

                           Number of X - Variables    1 

                           Number of ETA - Variables  2 

                           Number of KSI - Variables  1 

                           Number of Observations   189 

 

 TI SEM1                                                                         

 

         Covariance Matrix        

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     comp      1.000 

    poten      0.570      1.000 

     self      0.530      0.592      1.000 

   result      0.600      0.534      0.715      1.000 

      cog      0.321      0.348      0.340      0.407      1.000 

      emo      0.364      0.371      0.453      0.461      0.482      1.000 

      beh      0.342      0.186      0.273      0.349      0.344      0.308 

   experi      0.452      0.325      0.365      0.438      0.205      0.293 

 

         Covariance Matrix        

 

                 beh     experi    

            --------   -------- 

      beh      1.000 

   experi      0.355      1.000 

 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Parameter Specifications 

 

         LAMBDA-Y     

 

              pbgoal   acad_eng 

            --------   -------- 

     comp          0          0 

    poten          1          0 

     self          2          0 

   result          3          0 

      cog          0          0 

      emo          0          4 

      beh          0          5 

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr 

            -------- 

   experi          6 

 

         BETA         

 

              pbgoal   acad_eng 

            --------   -------- 

   pbgoal          0          0 

 acad_eng          7          0 

 

         GAMMA        
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              exp_gr 

            -------- 

   pbgoal          8 

 acad_eng          9 

 

         PSI          

 

              pbgoal   acad_eng 

            --------   -------- 

                  10         11 

 

         THETA-EPS    

 

                comp      poten       self     result        cog        emo 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     comp         12 

    poten          0         13 

     self          0          0         14 

   result          0         15          0         16 

      cog          0          0          0          0         17 

      emo          0          0          0          0          0         18 

      beh          0         19          0          0          0         20 

 

         THETA-EPS    

 

                 beh 

            -------- 

      beh         21 

  

 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Number of Iterations = 10 

 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-Y     

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp      0.709       - -  

  

    poten      0.759       - -  

             (0.083) 

               9.088 

  

     self      0.790       - -  

             (0.076) 

              10.375 

  

   result      0.884       - -  

             (0.083) 

              10.632 

  

      cog       - -       0.627 

  

      emo       - -       0.750 

                        (0.120) 

                          6.276 

  

      beh       - -       0.584 

                        (0.112) 
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                          5.210 

  

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr    

            -------- 

   experi      1.000 

             (0.052) 

              19.391 

  

 

         BETA         

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

   pbgoal       - -        - -  

  

 acad_eng      0.643       - -  

             (0.122) 

               5.284 

  

 

         GAMMA        

 

              exp_gr    

            -------- 

   pbgoal      0.492 

             (0.081) 

               6.059 

  

 acad_eng      0.112 

             (0.082) 

               1.358 

  

 

         Covariance Matrix of ETA and KSI         

 

              pbgoal   acad_eng     exp_gr    

            --------   --------   -------- 

   pbgoal      1.000 

 acad_eng      0.698      1.000 

   exp_gr      0.492      0.428      1.000 

 

         PHI          

 

              exp_gr    

            -------- 

               1.000 

  

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

               0.758      0.503 

             (0.141)    (0.133) 

               5.381      3.776 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   

 

              pbgoal   acad_eng    
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            --------   -------- 

               0.242      0.497 

 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

               0.242      0.183 

 

         Reduced Form                 

 

              exp_gr    

            -------- 

   pbgoal      0.492 

             (0.081) 

               6.059 

  

 acad_eng      0.428 

             (0.096) 

               4.479 

  

 

         THETA-EPS    

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     comp      0.497 

             (0.057) 

               8.650 

  

    poten       - -       0.426 

                        (0.063) 

                          6.767 

  

     self       - -        - -       0.377 

                                   (0.049) 

                                     7.696 

  

   result       - -      -0.139       - -       0.219 

                        (0.041)               (0.049) 

                         -3.389                 4.462 

  

      cog       - -        - -        - -        - -       0.606 

                                                         (0.079) 

                                                           7.677 

  

      emo       - -        - -        - -        - -        - -       0.437 

                                                                    (0.092) 

                                                                      4.731 

  

      beh       - -      -0.128       - -        - -        - -      -0.138 

                        (0.051)                                     (0.071) 

                         -2.536                                      -1.951 

  

 

         THETA-EPS    

 

                 beh    

            -------- 

      beh      0.659 

             (0.096) 

               6.904 
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         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

               0.503      0.575      0.623      0.781      0.394      0.563 

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

                 beh    

            -------- 

               0.341 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

              experi    

            -------- 

               1.000 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 15 

               Minimum Fit Function Chi-Square = 20.711 (P = 0.146) 

       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 21.515 (P = 0.121) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 6.515 

             90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 22.975) 

  

                        Minimum Fit Function Value = 0.110 

               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0347 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.122) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0481 

            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0903) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.484 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.338 

            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.303 ; 0.425) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.383 

                       ECVI for Independence Model = 5.073 

  

      Chi-Square for Independence Model with 28 Degrees of Freedom = 937.785 

                            Independence AIC = 953.785 

                                Model AIC = 63.515 

                              Saturated AIC = 72.000 

                           Independence CAIC = 987.719 

                               Model CAIC = 152.592 

                             Saturated CAIC = 224.703 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 0.978 

                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.988 

                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.524 

                       Comparative Fit Index (CFI) = 0.994 

                       Incremental Fit Index (IFI) = 0.994 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.959 

  

                            Critical N (CN) = 278.591 

  

  

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0340 

                            Standardized RMR = 0.0340 

                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.972 

                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.933 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.405 

 

 TI SEM1                                                                         
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         Fitted Covariance Matrix 

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     comp      1.000 

    poten      0.538      1.002 

     self      0.560      0.599      1.000 

   result      0.627      0.531      0.698      1.000 

      cog      0.311      0.332      0.346      0.387      1.000 

      emo      0.371      0.397      0.414      0.463      0.471      1.000 

      beh      0.289      0.181      0.322      0.360      0.366      0.300 

   experi      0.349      0.373      0.388      0.435      0.269      0.321 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                 beh     experi    

            --------   -------- 

      beh      1.000 

   experi      0.250      1.000 

 

         Fitted Residuals 

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     comp      0.000 

    poten      0.032     -0.002 

     self     -0.030     -0.007      0.000 

   result     -0.027      0.003      0.017      0.000 

      cog      0.010      0.016     -0.006      0.020      0.000 

      emo     -0.007     -0.026      0.039     -0.002      0.011      0.000 

      beh      0.053      0.005     -0.049     -0.011     -0.022      0.008 

   experi      0.103     -0.048     -0.023      0.003     -0.064     -0.028 

 

         Fitted Residuals 

 

                 beh     experi    

            --------   -------- 

      beh      0.000 

   experi      0.105      0.000 

 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 

 

 Smallest Fitted Residual =   -0.064 

   Median Fitted Residual =    0.000 

  Largest Fitted Residual =    0.105 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 6|4  

 - 4|98  

 - 2|087632  

 - 0|1776220000000  

   0|33580167  

   2|029  

   4|3  

   6|  

   8|  

  10|35 

 

         Standardized Residuals   

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 



  

 

450 

     comp       - -  

    poten      1.197     -0.258 

     self     -1.369     -0.351       - -  

   result     -1.630      0.453      1.423       - -  

      cog      0.239      0.397     -0.161      0.764       - -  

      emo     -0.179     -0.688      1.125     -0.071      0.592       - -  

      beh      1.115      0.257     -1.166     -0.328     -0.713      0.879 

   experi      2.516     -1.302     -0.697      0.138     -1.623     -0.926 

 

         Standardized Residuals   

 

                 beh     experi    

            --------   -------- 

      beh     -0.008 

   experi      2.350       - -  

 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 

 

 Smallest Standardized Residual =   -1.630 

   Median Standardized Residual =    0.000 

  Largest Standardized Residual =    2.516 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 1|66  

 - 1|432  

 - 0|9777  

 - 0|4332210000000  

   0|1234  

   0|5689  

   1|1124  

   1|  

   2|4  

   2|5 

 

 TI SEM1                                                                         

 

                         Qplot of Standardized Residuals 
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3.5 

                             Standardized Residuals 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Modification Indices and Expected Change 

 

         Modification Indices for LAMBDA-Y        

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp       - -       0.646 

    poten       - -       0.342 

     self       - -       0.004 

   result       - -       0.082 

      cog      2.634       - -  

      emo      0.221       - -  

      beh      0.027       - -  

 

         Expected Change for LAMBDA-Y     

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp       - -       0.085 

    poten       - -      -0.073 

     self       - -       0.006 

   result       - -      -0.032 

      cog      0.770       - -  

      emo     -0.104       - -  

      beh     -0.029       - -  

 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp       - -       0.085 

    poten       - -      -0.073 

     self       - -       0.006 

   result       - -      -0.032 

      cog      0.770       - -  

      emo     -0.104       - -  

      beh     -0.029       - -  

 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp       - -       0.085 

    poten       - -      -0.073 

     self       - -       0.006 

   result       - -      -0.032 

      cog      0.770       - -  

      emo     -0.104       - -  

      beh     -0.029       - -  

 

 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-X     

 

 No Non-Zero Modification Indices for BETA         

 

 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
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 No Non-Zero Modification Indices for PHI          

 

 No Non-Zero Modification Indices for PSI          

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     comp       - -  

    poten      1.891       - -  

     self      1.874      0.113       - -  

   result      2.107       - -       3.615       - -  

      cog      0.080      0.511      0.263      0.941       - -  

      emo      0.125      0.900      2.443      0.333      0.350       - -  

      beh      1.929       - -       1.866      0.337      0.350       - -  

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

                 beh    

            -------- 

      beh       - -  

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     comp       - -  

    poten      0.071       - -  

     self     -0.062     -0.018       - -  

   result     -0.072       - -       0.103       - -  

      cog     -0.013      0.035     -0.021      0.040       - -  

      emo     -0.016     -0.045      0.063     -0.024      0.061       - -  

      beh      0.069       - -      -0.063     -0.026     -0.048       - -  

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

                 beh    

            -------- 

      beh       - -  

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     comp       - -  

    poten      0.071       - -  

     self     -0.062     -0.018       - -  

   result     -0.072       - -       0.103       - -  

      cog     -0.013      0.035     -0.021      0.040       - -  

      emo     -0.016     -0.045      0.063     -0.024      0.061       - -  

      beh      0.069       - -      -0.063     -0.026     -0.048       - -  

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

                 beh    

            -------- 

      beh       - -  

 

         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

   experi      5.951      1.096      0.487      0.188      2.634      0.074 
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         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 

 

                 beh    

            -------- 

   experi      5.082 

 

         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

   experi      0.117     -0.054     -0.031     -0.020     -0.093     -0.018 

 

         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

 

                 beh    

            -------- 

   experi      0.143 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

   experi      0.117     -0.054     -0.031     -0.020     -0.093     -0.018 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

 

                 beh    

            -------- 

   experi      0.143 

 

 Maximum Modification Index is    5.95 for Element ( 1, 1) of THETA DELTA-

EPSILON 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-Y     

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp      0.709       - -  

    poten      0.759       - -  

     self      0.790       - -  

   result      0.884       - -  

      cog       - -       0.627 

      emo       - -       0.750 

      beh       - -       0.584 

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr    

            -------- 

   experi      1.000 

 

         BETA         

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

   pbgoal       - -        - -  

 acad_eng      0.643       - -  

 

         GAMMA        
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              exp_gr    

            -------- 

   pbgoal      0.492 

 acad_eng      0.112 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

              pbgoal   acad_eng     exp_gr    

            --------   --------   -------- 

   pbgoal      1.000 

 acad_eng      0.698      1.000 

   exp_gr      0.492      0.428      1.000 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

               0.758      0.503 

 

         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  

 

              exp_gr    

            -------- 

   pbgoal      0.492 

 acad_eng      0.428 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-Y     

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp      0.709       - -  

    poten      0.758       - -  

     self      0.790       - -  

   result      0.884       - -  

      cog       - -       0.627 

      emo       - -       0.750 

      beh       - -       0.584 

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr    

            -------- 

   experi      1.000 

 

         BETA         

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

   pbgoal       - -        - -  

 acad_eng      0.643       - -  

 

         GAMMA        

 

              exp_gr    

            -------- 

   pbgoal      0.492 

 acad_eng      0.112 
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         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

              pbgoal   acad_eng     exp_gr    

            --------   --------   -------- 

   pbgoal      1.000 

 acad_eng      0.698      1.000 

   exp_gr      0.492      0.428      1.000 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

               0.758      0.503 

 

         THETA-EPS    

 

                comp      poten       self     result        cog        emo    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     comp      0.497 

    poten       - -       0.425 

     self       - -        - -       0.377 

   result       - -      -0.139       - -       0.219 

      cog       - -        - -        - -        - -       0.606 

      emo       - -        - -        - -        - -        - -       0.437 

      beh       - -      -0.128       - -        - -        - -      -0.138 

 

         THETA-EPS    

 

                 beh    

            -------- 

      beh      0.659 

 

         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  

 

              exp_gr    

            -------- 

   pbgoal      0.492 

 acad_eng      0.428 

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Total and Indirect Effects 

 

         Total Effects of KSI on ETA  

 

              exp_gr    

            -------- 

   pbgoal      0.492 

             (0.081) 

               6.059 

  

 acad_eng      0.428 

             (0.096) 

               4.479 

  

 

         Indirect Effects of KSI on ETA   

 

              exp_gr    

            -------- 

   pbgoal       - -  

  

 acad_eng      0.316 
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             (0.073) 

               4.329 

  

 

         Total Effects of ETA on ETA  

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

   pbgoal       - -        - -  

  

 acad_eng      0.643       - -  

             (0.122) 

               5.284 

  

 

    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.414 

 

         Total Effects of ETA on Y    

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp      0.709       - -  

  

    poten      0.759       - -  

             (0.083) 

               9.088 

  

     self      0.790       - -  

             (0.076) 

              10.375 

  

   result      0.884       - -  

             (0.083) 

              10.632 

  

      cog      0.404      0.627 

             (0.076) 

               5.284 

  

      emo      0.483      0.750 

             (0.078)    (0.120) 

               6.154      6.276 

  

      beh      0.375      0.584 

             (0.072)    (0.112) 

               5.198      5.210 

  

 

         Indirect Effects of ETA on Y     

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp       - -        - -  

  

    poten       - -        - -  

  

     self       - -        - -  

  

   result       - -        - -  

  

      cog      0.404       - -  

             (0.076) 

               5.284 
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      emo      0.483       - -  

             (0.078) 

               6.154 

  

      beh      0.375       - -  

             (0.072) 

               5.198 

  

 

         Total Effects of KSI on Y    

 

              exp_gr    

            -------- 

     comp      0.349 

             (0.058) 

               6.059 

  

    poten      0.373 

             (0.060) 

               6.235 

  

     self      0.388 

             (0.062) 

               6.305 

  

   result      0.435 

             (0.065) 

               6.655 

  

      cog      0.269 

             (0.060) 

               4.479 

  

      emo      0.321 

             (0.064) 

               5.000 

  

      beh      0.250 

             (0.056) 

               4.451 

  

 

 TI SEM1                                                                         

 

 Standardized Total and Indirect Effects 

 

         Standardized Total Effects of KSI on ETA 

 

              exp_gr    

            -------- 

   pbgoal      0.492 

 acad_eng      0.428 

 

         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  

 

              exp_gr    

            -------- 

   pbgoal       - -  

 acad_eng      0.316 

 

         Standardized Total Effects of ETA on ETA 

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 
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   pbgoal       - -        - -  

 acad_eng      0.643       - -  

 

         Standardized Total Effects of ETA on Y   

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp      0.709       - -  

    poten      0.759       - -  

     self      0.790       - -  

   result      0.884       - -  

      cog      0.404      0.627 

      emo      0.483      0.750 

      beh      0.375      0.584 

 

         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp      0.709       - -  

    poten      0.758       - -  

     self      0.790       - -  

   result      0.884       - -  

      cog      0.404      0.627 

      emo      0.483      0.750 

      beh      0.375      0.584 

 

         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp       - -        - -  

    poten       - -        - -  

     self       - -        - -  

   result       - -        - -  

      cog      0.404       - -  

      emo      0.483       - -  

      beh      0.375       - -  

 

         Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     

 

              pbgoal   acad_eng    

            --------   -------- 

     comp       - -        - -  

    poten       - -        - -  

     self       - -        - -  

   result       - -        - -  

      cog      0.404       - -  

      emo      0.483       - -  

      beh      0.375       - -  

 

         Standardized Total Effects of KSI on Y   

 

              exp_gr    

            -------- 

     comp      0.349 

    poten      0.373 

     self      0.388 

   result      0.435 

      cog      0.269 

      emo      0.321 

      beh      0.250 

 

         Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    



  

 

460 

 

              exp_gr    

            -------- 

     comp      0.349 

    poten      0.373 

     self      0.388 

   result      0.435 

      cog      0.269 

      emo      0.321 

      beh      0.250 

 

                           Time used:    0.047 Seconds 
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บทความที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสาร 
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