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 การวิจยัเร่ืองการพฒันาตวับง่ชีแ้ละการพฒันาโปรแกรมเพ่ือสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวั
แปรส่งผ่าน แบ่งเป็น 2 การศึกษา ดงันี ้การศึกษาท่ี 1 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาตวับ่งชีคุ้ณลักษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 840 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบวัด ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาปริญญาตรี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 8 ตวั
บง่ชี ้ได้แก่ 1) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา ประกอบด้วยความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน การพฒันา
ตนเองด้านการเรียน และการควบคมุตวัเองด้านการเรียน 2) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ ประกอบ
ได้ความรู้สกึท่ีมีตอ่สถาบนั ความรู้สกึท่ีมีตอ่การเรียน และความรู้สกึท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง และ 3) ความยึด
มัน่ผูกพนัด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย การเสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียนตามความต้องการของ
ตนเอง และการจดัการเก่ียวกบัการเรียน พบวา่โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
(Chi-Square = 16.20, df = 16, p = .439, GFI = .99, AGFI = .97, RMSEA = .005) 
 การศึกษาท่ี 2 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัใน
วิชาการของนกัศึกษาปริญญาตรี โดยอาศยัข้อมูลจากผลการวิจัยในการศึกษาท่ี 1 และแนวคิดการ
พฒันาโปรแกรมฯ และใช้แบบแผนการทดลองท่ีมีกลุ่มควบคมุและมีการทดสอบก่อนและหลงัทดลอง 
(Non-Randomized Control-Group Pretest Posttest Design) เ พ่ื อตรวจสอบประสิท ธิผลของ
โปรแกรมฯ ด้วยกิจกรรมจ านวน 14 ครัง้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย แบง่เป็นกลุม่ทดลองจ านวน 93 คน และกลุม่ควบคมุ 96 คน  
 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) พบว่า 
1) นกัศกึษากลุ่มทดลองมีคะแนนคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศเป็นตวัแปรส่งผ่าน มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (Chi-Square = 20.82, df = 15, p = .142, GFI = .972, AGFI = 
.933, SRMR = .034, RMSEA = .045)  แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาปริญญาตรีสามารถเพิ่มความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการได้ และพบว่าการ
วางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ อธิบายได้ว่าเม่ือนกัศึกษา
ได้รับโปรแกรม ฯ จะส่งผลโดยตรงให้นกัศึกษามีระดบัเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลท่ีเพิ่ม
สงูขึน้ จากนัน้เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลจะสง่ผลท าให้นกัศกึษามีระดบัความยดึมัน่ผูกพนั
ในวิชาการท่ีเพิ่มสงูขึน้ด้วยเชน่กนั   
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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 าเร็จลลุ่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความกรุณาอย่างสงู และความเอาใจใส่
ในรายละเอียดอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ซึ่งได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่อง
ตา่ง ๆ จนปริญญานิพนธ์นีเ้สร็จสมบรูณ์ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงู ณ โอกาสนี ้
 ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร. อสุา  สทุธิสาคร รองศาสตราจารย์ ดร. ดษุฎี โย
เหลา ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล อาจารย์ ดร. นิยะดา จิตต์จรัส และ อาจารย์ ดร.นนัท์ชตัสณัห์ 
สกุลพงศ์ท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีค่าของท่านให้ค าแนะน า ตรวจสอบข้อบกพร่อง พร้อมให้แนวทางอนั
เป็นประโยชน์ให้การท าปริญญานิพนธ์นีส้มบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ ผู้ รับหน้าท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
และตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดของปริญญานิพนธ์ ท่ีได้เสียสละเวลาในการให้ความรู้ ค าแนะน า ในการท า
ปริญญานิพนธ์นี ้
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ประยกุต์ท่ีได้ให้ความรู้ ค าแนะน า และวางรากฐานให้ผู้วิจยัมีความรู้ ความสามารถตราบทกุวนันี ้  
 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีสนับสนุนทุนการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการของนิสิตบณัฑิตศกึษา (GRAD A-4-61) การน าเสนอผลงาน จากงบประมาณเงิน
รายได้ของบณัฑิตวิทยาลยัประจ าปีงบประมาณ 2561  
 ขอขอบคณุ คณุพิมพ์นภัสสรา หงษ์จ้อย ผู้ช่วยเหลือด้านสถิติวิจยั และ คณุคณินธร ล้อค า 
ผู้ช่วยเหลือด้านเอกสาร คณุอาภาพร อษุณรัศมี และคณุณฐันรี คล้ายสาคร ผู้ช่วยวิจยั ตลอดทัง้เพ่ือน
นิสิตปริญญาสาขาวิชาจิตวิทยาประยกุต์ทกุคนและเพ่ือนอาจารย์ทกุทา่นท่ีมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย
ท่ีได้มีส่วนในการจุดประกายความคิดเพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญา และให้ความ
ชว่ยเหลือในทกุ ๆ ด้านเสมอมา  
 ขอขอบคุณครอบครัวของผู้ วิจัยท่ีได้สนับสนุนทัง้ก าลังใจและก าลังทรัพย์ เพ่ือให้ผู้ วิจัย
สามารถเรียนและท าปริญญานิพนธ์จนส าเร็จลลุ่วงอนัคณุประโยชน์ท่ีพงึได้จากปริญญานิพนธ์นี ้ผู้วิจยั
ขอมอบให้เป็นเคร่ืองบูชาพระคณุบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ วิจยัมีความรู้
ความสามารถตราบเทา่ทกุวนันี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 การจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาถือเป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์ชาติท่ีส าคญัด้านการผลิตและ
พฒันาคนให้มีศกัยภาพ สามารถยกระดบัความเข้มแข็งของสงัคมโดยรวมได้ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบันโยบายการพฒันาประเทศให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีให้ความส าคญักบัการศกึษาว่าเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาก าลงัคนให้มีคณุภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา , 2556; 
กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) อย่างไรก็ตามจากสถิติการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การศึกษาของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการ หรือ International Institute for 
Management Development (IMD) พบว่า ตัวชีว้ัดย่อยด้านการศึกษา ได้แก่ ประชากรท่ีส าเ ร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ความคิดเห็นต่อการตอบสนองขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัของไทยมีอนัดบัลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) และงานวิจัยก่อนหน้าพบว่า ผู้ เรียนในระดบัอุดมศึกษาของไทยมี
พฤติกรรมการเรียนท่ีส่งผลลพัธ์ต่อการเรียนรู้ในระดบัต ่า ได้แก่ การเอาใจใส่ต่อการเรียน การจดัการ
เวลาในการเรียนอย่างเหมาะสม เป็นต้น (อรพิณ ศิริสมัพนัธ์, 2550) นอกจากนี ้การเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาย่อมมีความแตกต่างจากการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้ในด้านกรอบแนวคิดท่ีมีความ
หลากหลายมากขึน้ ความรู้พืน้ฐานและทักษะการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Ketonen, Haarala-Muhonen, Hirsto, Hänninen, Wähälä, & Lonka, 
2016) สิ่งเหล่านีอ้าจส่งผลต่อระดบัความยึดมั่นผูกพันในวิชาการในภาพรวม แสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ความแตกต่างดงักล่าวสมัพนัธ์กับแรงจงูใจในการเรียนรู้ของผู้ เรียนและส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรม
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เช่น การเข้าชัน้เรียน การติดตามบทเรียนและทบทวนบทเรียน การมี
สว่นร่วมในชัน้เรียน เป็นต้น (สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกลุ, 2560) ซึง่งานวิจยัก่อนหน้ารวมเรียกพฤตกิรรม
บง่ชีก้ระบวนการเรียนรู้เหลา่นีว้า่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ (Academic engagement) (Fredricks, 
Blumenfeld, & Paris, 2004; Reeve & Tseng, 2011) 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ (Academic engagement) 
เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนรู้เชิงวิชาการ เน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลลัพธ์
ทางการเ รียนในทางท่ีดี  ประสบความส าเ ร็จในการเ รียน และ ลดพฤติกรรมเ ส่ียง ท่ี เ กิดขึน้  
(Fredricks, 2015:31) โดยประกอบจากค าว่า ความยึดมั่นผูกพัน (Engagement) เป็นการให้ค ามั่น
สญัญากบัตนเอง จนกลายเป็นความต้องการในการมีสว่นร่วม (Participation) การมีพลงัในการกระท า  
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การเ ช่ือมโยงระหว่างบุคคลกับกิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้ ด้านปัญญา อารมณ์ และพฤติกรรม  
(Fredricks et al., 2004) ส่วนค าว่า วิชาการ (Academic) หมายถึง กิจกรรมหรืองานท่ีเก่ียวกับการ
เรียนรู้ (Marks, 2000) เม่ือพิจารณาทัง้สองค าร่วมกันเป็น ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ  (Academic 
engagement) แสดงให้เห็นถึง การมีสว่นร่วมของผู้ เรียนในวิชาการหรือกิจกรรมท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการ
เรียน บุคคลมีการทุ่มเทและพยายามในการเรียนรู้ท าความเข้าใจการเรียนทัง้ในด้านปัญญา ด้าน
อารมณ์ และด้านพฤติกรรม (Newman, Wehlage, & Lamborn, 1992; Fredricks et al., 2004) ใน
การท าความเข้าใจตวัแปรความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ นักวิจัยจ านวนมากได้กล่าวถึง ทฤษฎีการ
ก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ซึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งท่ีอธิบายเก่ียวกับแรงจงูใจและ
สุขภาวะทางจิตของบุคคลท่ีมีสาเหตุมาจากความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคล (Deci & 
Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000; Niemiec & Ryan, 2009) ตามแนวคิดโมเดลแรงจูง ใจ  (Self-
System Model of Motivational Development: SSMMD) เ น่ืองจากทฤษฎีการก าหนดตนเอง ได้
อธิบายถึงสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้วา่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระดบัแรงจงูใจในการเรียน ท าให้ผู้ เรียน
มีความรู้สกึสนใจในการเรียนรู้ มีพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในการเรียน ตลอดจนมีความคิดเก่ียวกับการ
เรียน โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นตัวบ่งชีข้องความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ (Connell & Wellborn, 
1991; Klem & Connell, 2004; Niemiec & Ryan, 2009) ส าหรับงานวิจยัก่อนหน้าในต่างประเทศได้
ศึกษาความส าคัญของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการอยู่หลายประเด็น Christenson, Wylie, และ 
Reschly (2012:817) พบว่าผู้ เรียนท่ีมีความยึดมั่นผูกพันในวิชาการสูงจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรวมถึงเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงตามไป
ด้วย สอดคล้องกบั Fredricks และคณะ (2004) ท่ีพบวา่ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการท าให้ผู้ เรียนมีผล
การเรียนดีขึน้ นอกจากนี ้Skinner และ Pitzer (2012) ยังพบว่าผู้ เรียนท่ีมีความยึดมั่นผูกพันในการ
เรียนสามารถกลบัสู่สภาพปกติได้เม่ือเผชิญกับความล้มเหลวหรือปัญหาในการเรียน แสดงให้เห็นว่า
ความยึดมัน่ผูกพนัในการเรียนเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อการแก้ปัญหาในด้านการเรียนของผู้ เรียน 
หากสามารถพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวในแก่ผู้ เรียนได้ จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ประสบความส าเร็จ (Fredricks, 2015) ทัง้นี ้กลุม่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีเป็นกลุม่ท่ีอยูใ่นชว่งวยัรุ่น
ตอนปลาย เป็นช่วงวยัท่ีเช่ือมตอ่ระหว่างวยัเด็กและวยัผู้ ใหญ่ มีพฒันาการทางสติปัญญาพร้อมเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว (Piaget, 1963 as cited in Miller, 2002) มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิดกล้า
แสดงออก เพ่ือเตรียมความพร้อมสูก่ารท างานได้ตอ่ไป อีกทัง้ยงัมีลกัษณะมุง่อนาคตหรือความสามารถ
ในการคาดการณ์ไกล เห็นความส าคญัของผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และวางแผนเพ่ือ
ปฏิบตัิ และควบคมุตนเองให้เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ เพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการในอนาคตได้ดีกว่า
ช่วงวยัท่ีผ่านมา (พิทยา อึง้บุญชู, 2538 อ้างถึงใน วลยักร สงัฆบุตร, 2555; จุฑามาศ ช่ืนจิตร, 2550) 
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จึงเป็นวยัท่ีเหมาะสมตอ่การพฒันาคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการให้เกิดขึน้ เพ่ือประโยชน์
ตอ่คณุภาพการเรียนรู้ท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จในการเรียน 
 ทัง้นี ้การพฒันาคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการให้แก่ผู้ เรียน ประเด็นเก่ียวกับตวั
บ่งชีแ้ละองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ เป็นสิ่ง ท่ีควรพิจารณา เน่ืองจากเป็น
รายละเอียดท่ีท าให้ทราบถึงคณุสมบตัิท่ีเก่ียวข้องของตวัแปรดงักล่าว อนัจะท าให้ทราบถึงแนวทางใน
การส่งเสริมความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการได้อย่างตรงจดุ จากการศกึษาก่อนหน้า พบว่า องค์ประกอบ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านอารมณ์ และด้าน
พฤตกิรรม โดย Fredricks, Blumenfeld, Friedel, และ Paris (2005) ได้ศกึษาและพฒันาแบบวดัความ
ยึดมัน่ผกูพนัในโรงเรียน (School Engagement Measure: SEM) ส าหรับผู้ เรียนชัน้ประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา ด้านอารมณ์และ
ด้านพฤติกรรม มีตวับง่ชีเ้ก่ียวกับการรับรู้เก่ียวกับความท้าทายในงาน การได้รับการสนบัสนุนจากครู
และเพ่ือนร่วมชัน้ และความผกูพนัทางอารมณ์กบัสถาบนั เป็นต้น เช่นเดียวกบัการศกึษาของ Yazzie-
Mintz (2009) ท่ีพัฒนาแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในการเรียน (High School Survey of Student 
Engagement : HSSSE) ส าหรับผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ มีตวั
บง่ชีเ้ก่ียวกับการรับรู้ของผู้ เรียนในการพยายามและใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
ผู้ เรียน และความรู้สกึตอ่สถาบนั เป็นต้น 
 ในบางกรณีพบว่ามีผู้ ศึกษาตัวบ่งชีภ้ายใต้องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ เชน่ การศกึษาของ Appleton, Christenson, Kim, และ Reschly (2006) 
ท่ีได้พฒันาแบบวดั Student Engagement Instrument (SEI) ส าหรับกลุ่มตวัอย่างชัน้ประถมศกึษาถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามองค์ประกอบ 2 ด้านคือ 1) ความยึดมั่นผูกพันด้านจิตวิทยา/อารมณ์ 
(Psychological/emotional engagement) มีตัวบ่งชีคื้อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ สอน การ
ได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนและครอบครัว และ 2) องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา 
(Cognitive engagement) มีตวับ่งชี ้คือ การควบคมุด้านการเรียนเก่ียวกับเวลาท่ีใช้ในภาระงานการ
เรียนรู้ การเข้าชัน้เรียน การท างานให้ส าเร็จ เช่นเดียวกับ แบบวัดแรงจูงใจและความยึ ดมั่นผูกพัน 
(Motivation and Engagement Scale: MES) ท่ีพัฒนาโดย Martin (2009) ได้ศึกษาในกลุ่มตวัอย่าง
ระหว่างชัน้ประถมศึกษาถึงระดบัปริญญาตรี ประกอบด้วยองค์ประกอบความยึดมัน่ผูกพนัมิติด้าน
ปัญญาและพฤติกรรม มีตวับง่ชีท่ี้สะท้อนถึงความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา ได้แก่ ความเช่ือในตนเอง 
คณุคา่ของโรงเรียน ส่วนความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม ได้แก่ ความสนใจในการเรียนรู้ ความวิริยะ 
การวางแผน การจดัการเก่ียวกับการเรียน นอกจากนี ้Skinner, Kindermann, และ Furrer (2009) ได้
พัฒนาแบบวัดความยึดมั่นผูกพันและการเอาใจออกห่างในการเรียน (Engagement versus 
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Disaffection with Learning : EvsD) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้าน
พฤตกิรรมและความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ ท่ีมีโครงสร้างลกัษณะ 2 มิต ิคือ ด้านความยึดมัน่ผกูพนั 
(Engagement) และด้านการเอาใจออกห่าง (Disaffection) อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาเก่ียวกับ
องค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการเพิ่มเติมจาก 3 องค์ประกอบดังท่ีกล่าวมา ดังเช่น 
การศึกษาของ Reeve และ Tseng (2011) ท าการศึกษาองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพนัในกลุ่ม
ผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษา ได้เสนอองค์ประกอบใหมคื่อความยดึมัน่ผูกพนัด้านการริเร่ิมในตนเอง (Agentic 
engagement) มีตวับ่งชีเ้ก่ียวกับผู้ เรียนแสดงความเห็นด้านการเรียนตามความต้องการของตนเอง 
แสดงถึงผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนลักษณะแบบเชิงรุก (Active learning) ผู้ เรียนลงมือ
กระท าอยา่งสร้างสรรค์เพ่ือก่อให้เกิดความราบร่ืนในการเรียนการสอน  
 ส าหรับการศกึษาองค์ประกอบและตวับง่ชีข้องความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการในไทย พบว่า มี
เพียงการศึกษาเก่ียวกับตวับ่งชีต้ามโครงสร้างองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการด้าน
ปัญญา อารมณ์ และ พฤติกรรม ในกลุ่มผู้ เรียนชัน้ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา (ยุวดี พนัธุ์สุจริต, 
2554; บงกช วงศ์หลอ่สายชล, 2555) เก่ียวกบัการพฒันาแบบวดัความยึดมัน่ผกูพนักบัโรงเรียนซึ่งเป็น
ตวัแปรท่ีคล้ายกบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ และมีความสอดคล้องกนัเก่ียวกบัจ านวนองค์ประกอบ
ท่ีศกึษา 3 องค์ประกอบดงัท่ีกลา่วมา  
 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่าความยึดมั่นผูกพันมีได้หลายองค์ประกอบตัง้แต่ 2 – 4 
องค์ประกอบ ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้การอธิบายของทฤษฎีแรงจงูใจเดียวกนั โดยส่วนใหญ่นกัวิจยันิยมศึกษา
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ความยดึมัน่ผกูพนั
ด้านอารมณ์ และความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม (Miller et al.,1996; Fredricks et al., 2011; 
Fredricks et al., 2015) อีกทัง้มีการศึกษาตัง้แต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย  เม่ือ
พิจารณาการศึกษาตวัแปรดงักล่าวในบริบทไทย การศึกษาองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในกลุ่ม
ผู้ เรียนระดบัอดุมศกึษา และการศกึษาองค์ประกอบด้านการริเร่ิมในตนเองเป็นแนวคิดท่ีถกูกล่าวถึงไม่
มากนกั แตมี่ความส าคญัตอ่ผู้ เรียน เน่ืองจากความยึดมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเองมีความสมัพนัธ์กบั
โครงสร้างด้านแรงจูงใจของผู้ เ รียนและเป็นตัวท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย (Reeve &  
Tseng, 2011) จึงท าให้ผู้วิจยัสนใจพฒันาตวับง่ชีแ้ละศกึษาองค์ประกอบของคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้าน
ปัญญา ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรมและความยึดมัน่ผกูพันด้าน
ริเร่ิมในตนเอง โดยพัฒนาเป็นตวับ่งชีท่ี้มีลักษณะบ่งบอกและสะท้อนถึงสภาพความยึดมั่นผูกพนัมี
ความชดัเจนเพียงพอท่ีจะใช้ในการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพ่ือประเมินสิ่งท่ีต้องการศกึษาได้  
(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2551) อนัจะน าไปสู่แนวทางในการพฒันาเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะดงักล่าว โดย
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พิจารณาจากตวับง่ชีท่ี้ได้จดัท าขึน้เป็นพืน้ฐานพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการของนกัศกึษา (Intervention) ท่ีสอดคล้องกบักลุม่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีได้ตอ่ไป  
 นอกจากนี ้งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการท่ีผ่านมาในไทย พบว่ามีการพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมความยึดมัน่ผูกพนัด้านการเรียนใน
กลุม่ผู้ เรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ดงัเชน่ การศกึษาของ นพมาศ วอ่งวิทยสกลุ (2557) 
ท่ีพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการเรี ยนวิชาภาษาไทยในกลุ่มตัวอย่าง
ประถมศึกษา โดยประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน แนวคิดการสอนและการเรียนรู้โดย
ความยึดมัน่ผูกพนัเป็นฐานและทฤษฎีแรงจูงใจ มาใช้ในการพฒันาโปรแกรม ฯ ผลการศึกษาพบว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบใช้โปรแกรม ฯ มีความยึดมัน่ผกูพนักบัการเรียนสงูกว่าก่อนการทดลองใช้
โปรแกรม ฯ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ บงกช วงษ์หล่อสายชล (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับการสร้างกล
ยทุธ์การสร้างความยึดมัน่ผูกพนักบัโรงเรียนในนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาและมธัยมศกึษา โดยพฒันา
กลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้ สอนและทดลองใช้กลยุทธ์โดยใช้เอกสารความรู้เป็นตวัแปรจดั
กระท าตามแนวทางส่งเสริมกิจกรรม ได้แก่ การสนบัสนนุและดแูลเอาใจใส่การเรียนของนกัเรียน การ
สร้างความมัน่ใจของนกัเรียนในการมีส่วนร่วม การแสดงความคาดหวงัในการเรียนของนกัเรียน การ
จดัการเรียนรู้ตามความแตกตา่งของนกัเรียน เป็นต้น ผลการวิจยัพบวา่ในระดบัประถมศกึษา กลยทุธ์ท่ี
ท าให้นกัเรียนมีความยึดมัน่ผกูพนัสงูขึน้อย่างชดัเจนคือกลยทุธ์สนบัสนนุหรืออ านวยความสะดวกโดย
การจัดกิจกรรมการมอบหมายงานตามความต้องการและความสนใจของผู้ เ รียน และระดับ
มธัยมศกึษาพบวา่กลยทุธ์กระตุ้นสง่เสริมโดยจดักิจกรรมกลุ่มเป็นกลยทุธ์ท่ีท าให้นกัเรียนมีความยึดมัน่
ผูกพนัสูงขึน้ นอกจากนี ้ศศิธร รณะบุตร (2558) ได้พฒันาโปรแกรมส่งเสริมความมุ่งมัน่ในการเรียน
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวยั ผ่านการสร้างรูปแบบฝึกอบรม โดยใช้แนวคิด
และหลกัการท่ีเก่ียวกับการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมแบบ 4 A ท่ีมีขัน้ตอน
ได้แก่ ขัน้การสร้างบรรยากาศ (Atmosphere) ขัน้การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Active Learning) ขัน้การ
วิเคราะห์ (Analysis) และ ขัน้การน าไปประยุกต์ใช้ (Application) ขัน้ตอนดงักล่าวพฒันาบนพืน้ฐาน
ของทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา ทฤษฎีการค้นพบด้วยตนเอง และทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสงัคม ผล
การศกึษาพบว่านกัศกึษามีคะแนนความมุ่งมัน่ในการเรียนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนทดลองและสูง
กว่าคะแนนนกัศึกษากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนีมี้งานวิจยัเก่ียวกับการพฒันา
โปรแกรมตามทฤษฎีแรงจงูใจของตา่งประเทศ ดงัเช่นการศกึษา Cheon Reeve และ Moon (2012) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมครูผู้สอนบริบทพลศึกษา (PE) เพ่ือให้มีลกัษณะการ
สนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาในด้านการมีอิสระ (ASIP) ท าการวิจัยเชิงทดลองกับ
ตวัอย่างผู้ เรียนจ านวน 1,158 คน ระดบัชัน้มธัยมศกึษา เพ่ือให้รายงานตนเองเก่ียวกบัตวัแปรตามทาง
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จิตวิทยา ได้แก่ ความพึงพอใจในความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา แรงจงูใจท่ีเป็นอิสระ ความยึดมัน่
ผูกพนัในวิชาการ ฯลฯ โดยเก็บข้อมูลเป็นระยะ ตัง้แต่เร่ิมภาคการศึกษา ระหว่างภาคและปลายภาค
การศึกษา ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผู้ เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มทดลองหรือกลุ่มท่ีผู้ สอนมีลักษณะ
สนบัสนนุด้านความมีอิสระมีพฒันาการในระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนในตวัแปรตามได้แก่ 
ความพึงพอใจในความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา แรงจูงใจท่ีเป็นอิสระ ความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ 
 อย่างไรก็ตาม งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมท่ีผ่านมามุ่งเน้นกรอบทฤษฎีพฒันาการ
ทางสติปัญญาและการเรียนรู้เชิงสงัคม แต่ยงัไม่ครอบคลมุประเด็นการสร้างแรงจงูใจในการเรียนเพ่ือ
ก่อให้เกิดคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการโดยค านึงถึงการตอบสนองความพงึพอใจในความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้ สอนในกลุ่มผู้ เรียนระดับ
ปริญญาตรี เน่ืองจากหากผู้สอนสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนได้ในขณะเรียนจะท าให้มีพฤติกรรม
ของความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการอยู่ในระดบัสงู (Niemeic & Ryan, 2009; Reeve & Halusic, 2009) 
ดงันัน้เพ่ือให้ประเด็นการศึกษาเก่ียวกับการพฒันาโปรแกรมมีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ท าให้ผู้ วิจยัสนใจ
พฒันาโปรแกรมเพ่ือสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ี
ค านึงถึงการความพึงพอใจในความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาเป็นส าคญัผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ เ รียนและผู้ สอน ตามแนวคิดโมเดลแรงจูงใจ (Self-System Model of Motivational 
Development: SSMMD) (Connell & Wellborn, 1991) ภายใต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-
Determination Theory: SDT) ท่ีอธิบายถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงแรงจงูใจ 
และสภาพแวดล้อมมีส่วนสนบัสนุนให้บุคคลเกิดความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 
ความต้องการมีความสามารถ (Need for competence) ความต้องการมีอิสระ (Need for autonomy) 
และ ความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Need for relatedness) ซึ่งความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาของบคุคลทัง้สามนีมี้ความส าคญัและเป็นสิ่งจ าเป็นตอ่บคุคล (Deci, Vallerand, Pelletier, & 
Ryan, 1991) และการแสดงถึงบทบาทของผู้ สอนท่ีมีความส าคัญต่อผู้ เ รียน โดยท าหน้าท่ีเป็น
สภาพแวดล้อมท่ีสนบัสนนุความต้องการด้านความสามารถ ความมีอิสระ และความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน 
ผ่านการสนับสนุนความเป็นอิสระ (Autonomy support) ในการสนับสนุนความต้องการเป็นอิสระ 
(Autonomy) การจัดการโครงสร้าง (Structure) ท่ีช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้ เ รียนด้าน
ความสามารถ (Competence) และการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Involvement) (Connell 
& Wellborn, 1991; Haakma, Janssen, & Minnaert, 2016) โดยในระหว่างการเรียนการสอน ผู้สอน
ท่ีสนับสนุนความมีอิสระสามารถสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาการได้  (Reeve, 
Jang, Carrell, Jeon, & Barch, 2004; Reeve & Jang, 2006) และการจดัการด้านโครงสร้างผู้สอน
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กับการสนับสนุนความเป็นอิสระมีความสัมพันธ์กันและเก่ียวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในชัน้เรียน 
(Classroom engagement) (Jang, Reeve, & Deci, 2010) รวมถึงการสนบัสนุนและเอาใจใส่จากครู
และเพ่ือนร่วมชัน้เรียนสามารถส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ของความยึดมั่นผูกพันในการเรียนและความ
พยายามในวิ ชาการ ไ ด้ เช่นกัน  (Wentzel & Watkins, 2002; Sparks, Dimmock, Lonsdale, & 
Jackson, 2016)  
 นอกจากนี ้งานวิจัยก่อนหน้าแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการและเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล (Personal best goal) ซึง่เป็นเปา้หมายท่ี
มีความส าคญัตอ่ผู้ เรียนและเป็นเปา้หมายภายในท่ีเก่ียวกับความท้าทาย ลกัษณะเฉพาะเก่ียวกบัการ
แข่งขันท่ีมีเป้าหมายของตนเอง เก่ียวกับระดบัของการแสดงออกของบุคคล กลวิธีต่าง  ๆ ท่ีผู้ เรียน
พยายามกระท าและมีผลต่อความคงทนในการเรียน ความก้าวหน้าในความส าเร็จของการเรียนท่ี
พฒันาขึน้โดยผู้ เรียนท าเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงให้ดีกว่าท่ีผ่านมา (Martin, 2006, 2011; Martin & 
Liem, 2010; Yu & Martin, 2014 as cited in Martin & Elliott, 2015; Martin, 2015; Colli, Martin, 
Papworth, & Ginns, 2016) ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีมีความเก่ียวข้องกับปัจจยัส าคญัทางการศึกษา ไม่ว่า
จะเป็น การมีส่วนร่วมในการเรียนของบคุคลและความสขุในการเรียน (Martin, 2006: 806) นอกจากนี ้
ยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ (Yu & Martin, 2014; Martin & Elliott, 
2015) และมีความสมัพนัธ์กับการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกับเพ่ือนและครูผู้สอนกับความยึดมั่น
ผูกพนัในวิชาการอีกด้วย (Colli et al., 2016) แสดงให้เห็นว่า เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล 
เป็นเป้าหมายท่ีเป็นปัจจยัส าคญัทางการศึกษาและมีความสมัพนัธ์กับความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ 
ท าให้ผู้ วิจัยคาดหมายว่าเป้าหมายความเป็นเลิศส่วนบุคคลจะสามารถช่วยอธิบายกลไกของการ
เปล่ียนแปลงความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการในกลุ่มนกัศกึษาท่ีได้รับโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลักษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ เม่ือพิจารณาให้เปา้หมายความเป็นเลิศสว่นบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น  
 ดงันัน้ การวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาองค์ประกอบและตวับง่ชีข้องคณุลกัษณะความ
ยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะ
ดงักล่าว รวมทัง้การตรวจสอบอิทธิพลของโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้ท่ีมีต่อคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนั
ในวิชาการโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน  โดยได้การ
ด าเนินการวิจยัแบง่เป็น 2 การศกึษา ได้แก่ การศกึษาท่ี 1 การพฒันาตวับง่ชีแ้ละตรวจสอบความตรง
ของโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
การศกึษาท่ี 2 การพฒันาและศกึษาผลของโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน 
ซึ่งผลท่ีได้จากการวิจยันีจ้ะท าให้ได้ข้อมลูท่ีสามารถน าไปใช้พฒันาความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของ
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นักศึกษา ได้แก่ ตวับ่งชีท่ี้สะท้อนถึงคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาและได้
แนวทางในการส่งเสริมความยึดมัน่ผูกพนัในการวิชาการอนัเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนใน
ระดบัปริญญาตรีให้ประสบความส าเร็จ นอกจากนีย้งัเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการน าโปรแกรม
ท่ีพฒันาขึน้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต พร้อมทัง้เป็นการสร้างองค์ความรู้จากการวิจยัเก่ียวกบัตวั
แปรความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการให้ก้าวหน้าตอ่ไป 
 
ค าถามการวิจัย  
 การศึกษาที่ 1 
  1) คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีประกอบด้วย
องค์ประกอบและตวับง่ชีอ้ะไรบ้าง 
  2) โมเดลการวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี
ท่ีพฒันาขึน้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์หรือไม่ 
 การศึกษาที่ 2  
  1) โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีมีลกัษณะอยา่งไร 
  2) ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีเป็นอย่างไร  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การศึกษาที่ 1 
  1) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
  2) เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 การศึกษาที่ 2  
  1) เพ่ือพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 
  2) เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมสง่เสริมคณุลักษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  3) เพ่ือศกึษาอิทธิพลของโปรแกรม ฯท่ีมีตอ่คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น 
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ประโยชน์ที่ได้รับ  
 การศกึษานีเ้ป็นการพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการส าหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี รวมถึงพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการและการ
ตรวจสอบผลของโปรแกรมโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน ผล
ท่ีได้จากการศึกษาจึงมีประโยชน์ทัง้ในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบตัิการ โดยประโยชน์เชิงวิชาการ ได้แก่ 
ได้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีในบริบทของสงัคมไทย ทัง้ด้านองค์ประกอบและตวับง่ชีท่ี้เก่ียวข้อง ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของ
ตัวแปรดังกล่าว ซึ่งสามารถต่อยอดและเป็นแนวทางในการศึกษาได้ในอนาคต และได้ข้อค้นพบ
เก่ียวกับกลไกของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ กล่าวคือ โปรแกรม
ดงักลา่วนอกจากชว่ยสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการให้เพิ่มมากขึน้แล้ว ยงัสามารถ
ชว่ยพฒันาการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลได้ในทางอ้อม ซึง่ผลการค้นพบนีท้ าให้เข้าใจ
กลไกความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองอยา่งลกึซึง้มากขึน้ 
 ส าหรับประโยชน์เชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ประการแรก ได้เคร่ืองมือวัดความยึดมั่นผูกพัน ใน
วิชาการเพ่ือใช้กับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพทัง้ด้านความเท่ียงและความตรง สามารถ
น าไปใช้ได้ และประการท่ีสอง คือ ได้โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ผู้ ท่ี
สนใจ อาทิ อาจารย์ผู้ สอนสามารถน าโปรแกรมนีไ้ปใช้พัฒนาคุณลักษณะดงักล่าวได้ โดยสามารถ
น าไปบูรณาการกับหลากหลายสาขาวิชาได้ เน่ืองจากโปรแกรมนีพ้ฒันาขึน้ตามโมเดลแรงจูงใจเพ่ือ
ตอบสนองตอ่ความต้องการทางจิตวิทยาของบคุคล ท าให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นและน าไปประยกุต์
ให้เข้ากับบริบทเนือ้หาวิชาอ่ืน ๆ ได้ นอกจากนี ้โปรแกรมดังกล่าวยังช่วยพัฒนาคุณลักษณะการ
วางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลได้ในทางอ้อม ซึง่เป็นตวัแปรท่ีมีสว่นชว่ยให้นกัศกึษาประสบ
ความส าเร็จในการเรียนมากขึน้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยันีแ้บง่เป็น 2 การศกึษา ดงันี ้
  การศึกษาที่  1 เป็นการพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี อายรุะหว่าง 
18 ถึง 21 ปี  
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  2) ขอบเขตด้านตัวแปร 
   2.1) ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย ได้แก่ คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา ความยึดมัน่ผูกพนัด้านอารมณ์ ความยึด
มัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม และ ความยดึมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง 
   2.2) ตัวแปรที่ศึกษาในโมเดลสมมติฐานการวิจัยครัง้นี ้อิงทฤษฎีก าหนดตนเอง 
(Self-Determination Theory: SDT) เพ่ือพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ และ
เป็นแนวทางน าไปพฒันาเป็นโปรแกรมสง่เสริมความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการตอ่ไป  
  3) ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวิจัย ใช้ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559  
  การศึกษาที่ 2 เป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ในรูปแบบการ
ทดลองท่ีมีกลุ่มควบคุมและมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Non-Randomized Control-
Group Pre-test Posttest Design) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและเพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  1) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี อายรุะหวา่ง 18 ถึง 21 ปี  
  2) ขอบเขตด้านตัวแปร  
   2.1) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
    2.1.1) ตวัแปรจดักระท า คือ โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัใน
วิชาการ 
    2.1.2) ตวัแปรตาม คือ คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ ประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยดึมัน่ผกูพนัด้าน
พฤตกิรรม  
    2.1.3) ตัวแปรส่งผ่าน คือ การวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแข่งขนักับตนเอง ด้านการบรรลผุลเต็มศกัยภาพ ด้านการพฒันา
ตนเอง และด้านการค านงึถึงผลลพัธ์  
  3) ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวิจัย ใช้ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1) ความยึดม่ันผูกพันในวิชาการ หมายถึง คณุลกัษณะท่ีผู้ เรียนมีพลงัในกิจกรรมเก่ียวกบั
การเรียน มีความยดึมัน่ผกูพนัในด้านพฤตกิรรม อารมณ์ความรู้สึก และทางการรู้คดิ ไมว่า่จะเป็นการมี
ส่วนร่วมในการเรียน การมีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน ตลอดจนการมี
ความคิด มีเปา้หมายให้คณุคา่ในการเรียน และความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้
ผู้ เรียนสามารถกลบัสูส่ภาพปกตไิด้เม่ือเผชิญกบัความล้มเหลวหรือปัญหาในการเรียน 
 2) ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา  หมายถึง ความต้องการมีอิสระ (Need for 
autonomy) ความต้องการ มี ความสามารถ  (Need for competence) และความ ต้องการ มี
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Need for relatedness) 
 3) เป้าหมายเพื่ อความเป็นเลิศส่วนบุคคล  หมายถึง การท่ีผู้ เ รียนท าเป้าหมายท่ี
เฉพาะเจาะจงให้ดีกว่าท่ีผ่านมา เป็นเป้าหมายท่ีเก่ียวกับความท้าทาย ลกัษณะเฉพาะ เก่ียวกับการ
แข่งขนัท่ีมีเปา้หมายของตนเอง เก่ียวข้องกบัระดบัของการแสดงออกของบุคคล กลวิธีตา่ง  ๆ ท่ีผู้ เรียน
พยายามกระท าและมีผลตอ่ความคงทนในการเรียน และความก้าวหน้าในความส าเร็จของการเรียน  
 4) ตัวบ่งชี ้หมายถึง องค์ประกอบหรือตวัแปรท่ีสามารถสงัเกตได้ซึง่บง่บอกถึงสถานภาพหรือ
ลกัษณะท่ีสะท้อนการด าเนินงานของสิ่งท่ีต้องการวดัหรือตรวจสอบในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งในการ
วิจยัครัง้นี ้คือตวับง่ชีแ้ตล่ะตวัท่ีบง่บอกถึงคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี  
 5) ตัวแปรส่งผ่าน หมายถึง ตวัแปรการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลท่ีท า
หน้าท่ีสง่ผา่นอิทธิพลจากตวัแปรอิสระไปยงัตวัแปรตามหรือตวัแปรผลลพัธ์  
 6) นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้ ท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 – 4 
ในก ากบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2559-2560 และมีอายรุะหวา่ง 18 ถึง 21 
ปี  

 
นิยามเชิงปฏบิัตกิาร 
 1) คุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันในวิชาการ หมายถึง การรายงานของผู้ เรียนเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมในวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ และเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ ทัง้ด้านอารมณ์  
ปัญญาและ พฤติกรรม ซึ่งผู้ วิจยัได้พฒันาตามแนวคิดของ Fredricks และคณะ (2004) และ Reeve 
และ Tseng (2011) มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ระดบั 5 คือ ระดบัพฤติกรรม
ตรงกับข้อเท็จจริงของนักศึกษามากท่ีสุด จนถึงระดบั 1 คือ ระดบัพฤติกรรมตรงกับข้อเท็จจริงของ
นักศึกษาน้อยท่ีสุด หากผู้ เรียนมีคะแนนยิ่งสูงแสดงว่าบุคคลมีคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
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วิชาการมาก นัน่คือมีส่วนร่วมในวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ และเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ ทัง้
ด้านอารมณ์ ปัญญาและ พฤตกิรรมในระดบัมาก หากบคุคลมีคะแนนต ่าแสดงว่ามีส่วนร่วมในวิชาการ 
กิจกรรมการเรียนรู้ และเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ ทัง้ด้านอารมณ์ ปัญญาและ พฤติกรรมน้อย 
โดยแบง่เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา ความยึดมัน่ผูกพนัด้านอารมณ์ และความ
ยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
  1) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความคิดเก่ียวกบัการเรียนของ
ตนเอง ได้แก่ การพฒันาตนเองด้านการเรียนด้วยกลยทุธ์ทางปัญญา การก ากบัตนเองทางปัญญา มี
การไตร่ตรอง ความมุ่งมัน่ และทุ่มเทในการวางแผนการเรียน นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกับการท่ีผู้ เรียน
รับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน มีการประเมินตนเอง และสามารถควบคมุตนเองได้ดี 
  2) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านอารมณ์ หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งท่ีเก่ียวข้อง
กบัการเรียน เชน่ การได้รับการสนบัสนนุจากผู้ เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกบัความรู้สึกของผู้ เรียน
ท่ีมีตอ่ ผู้สอน เพ่ือนร่วมชัน้ สถานศกึษา 
  3) ความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน มี
พฤตกิรรมการเรียนท่ีส่ือถึงความพยายาม ความตัง้ใจเรียน และการจดัการเก่ียวกบัการเรียน 
 2) การวางเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคล  หมายถึง การท่ีผู้ เรียนท าเป้าหมาย
เฉพาะเจาะจงให้ดีกว่าท่ีผา่นมา โดยมีการแขง่ขนักบัตนเอง ตามแนวคดิของ Martin (2006) มีลกัษณะ
เป็นแบบมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั ตัง้แตร่ะดบั 5 คือ ระดบัพฤติกรรมตรงกับข้อเท็จจริงของนกัศึกษา
มากท่ีสุด จนถึงระดบั 1 คือ ระดบัพฤติกรรมตรงกับข้อเท็จจริงของนักศึกษาน้อยท่ีสุด หากผู้ เรียนมี
คะแนนสูงแสดงว่าผู้ เรียนมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลระดบัมาก หากผู้ เรียนมี
คะแนนต ่าแสดงว่าผู้ เรียนมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลระดบัน้อย ประกอบด้วย 4 
ด้าน ได้แก่  
  1) ด้านการแข่งขนักับตนเอง หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความพยายามในการเรียน และท า
กิจกรรมการเรียนให้ดีขึน้กวา่ท่ีผา่นมา 
  2) ด้านการบรรลผุลเตม็ศกัยภาพ หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความพยายามในการเรียน และ
ท ากิจกรรมการเรียนของตนเองให้ดีท่ีสดุ  
  3) ด้านการพฒันาตนเอง หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความต้องการพฒันาตนเองในด้านการ
เรียนให้ดีขึน้กวา่ท่ีผา่นมา 
  4) ด้านการค านงึถึงผลลพัธ์ หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความพยายามในการท ากิจกรรมการ
เรียนเพ่ือให้ตนเองให้รับผลลพัธ์ดีกวา่ท่ีผา่นมา 
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 3) โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันในวิชาการ หมายถึง ชดุกิจกรรมท่ี
ผู้ วิจัยส ร้างขึ น้  บนพื น้ฐานแนวคิดของโมเดลแรงจูงใจ (Self-System Model of Motivational 
Development: SSMMD) ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self- Determination Theory: SDT) ด้วยการ
สนบัสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา เพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษา โดยใช้เทคนิควิธีการของ การสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ 1) การ
สนบัสนนุความมีอิสระ (Autonomy support) 2) การจดัการโครงสร้างผู้สอน (Structure) และ 3) การ
สนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน (Involvement) โปรแกรมใช้เวลาในการด าเนินการ 14 ครัง้ ๆ ละ 
60 นาที  

 
 



 
 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 งานวิจยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งชีแ้ละการพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึด
มั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน  ในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนเอกสารงานวิจัยและ
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 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลกบัความยึดมัน่ผูกพนั
ในวิชาการ 
 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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
 ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ (Academic engagement) เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญ 
เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลลพัธ์ทางการเรียนในทางท่ีดี ประสบความส าเร็จในการเรียน 
และลดพฤติกรรมเส่ียงท่ีเกิดขึน้ (Fredricks, 2015: 31) นอกจากนีย้งัเป็นตวัท านายความส าเร็จของ
ผู้ เรียน ส่งผลตอ่พฤติกรรมการเข้าชัน้เรียน ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียนและการฟืน้คืนได้ในการ
เรียนเม่ือผู้ เรียนประสบอปุสรรคในการเรียน (Skinner et al., 2008) 

1.1 ความหมายของความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
  จากการศึกษาเอกสารต่างประเทศ มีผู้ ให้ความหมายของความยึดมัน่ผูกพนัท่ีเก่ียวกับ
การเรียนไว้อย่างหลากหลายและมีความคล้ายกัน ได้แก่ ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ  (Academic 
engagement, student engagement in academic work) ค ว าม ยึ ด มั่ น ผู ก พั น ใ น ก า ร เ รี ย น 
(Engagement in schoolwork) ความยึดมั่นผูกพันของผู้ เรียน (Student engagement) ความยึดมั่น
ผูกพันของผู้ เ รียนกับโรงเ รียน  (Student engagement in/with school, school engagement) ซึ่ง 
Appleton และคณะ (2008: 371-372) รวบรวม สรุปความหมายหรือค าจ ากัดความของความยึดมั่น
ผกูพนัท่ีเก่ียวกบัการเรียนไว้ในตาราง 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 คณุคา่ 
เป้าหมาย และความสมัพนัธ์กบัสงัคมที่เป็นตวักลางสง่ผล
กบัพฤติกรรมและอารมณ์ของบคุคล 

ความยดึมัน่ผกูพนัใน
วิชาการ (Academic 
engagement) 

Libby (2004) การที่ผู้ เ รียนถูกกระตุ้ นหรือท าให้เกิดแรงบัลดาลใจใน 
การเรียนรู้และประสบความส าเร็จในการเรียน 

ความยดึมัน่ผกูพนักบั
โรงเรียน (School 
engagement) 

Fredricks 
Blumenfeld และ 
Paris (2004)  

- ด้านอารมณ์ เ ก่ียวข้องกับอารมณ์ทางบวกและลบที่
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)  ความสมคัรใจในการเข้าร่วมกิจกรรมประจ าของโรงเรียน 
ด้วยปัญญา พฤติกรรม และ อารมณ์ความรู้สึกที่บอกถึง
ค ว ามยึดมั่นของผู้ เ รี ยนต่ อภาระง านการ เ รียน รู้ที่
เฉพาะเจาะจง  

Natriello (1984) การมีสว่นร่วมของผู้ เรียนในกิจกรรมที่เป็นสว่นหนึ่งของการ
เรียน 

Yazzie-Mintz (2007) ด้านปัญญา/วิชาการ (ความพยายามของผู้ เรียน การลงแรง 
และ กลยุทธ์ที่ใช้ในการเรียนรู้) ด้านสงัคม/พฤติกรรมและ 
การมีส่วนร่วม (สงัคม หลกัสูตรพิเศษ และกิจกรรมอื่น ๆ 
นอกจากที่โรงเรียน การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ) 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) 

การลงทนุลงแรงของผู้ เรียนทางจิตวทิยา และความพยายาม
ในการเรียนรู้ การท าความเข้าใจ หรือ ความช านาญใน
ความรู้ ทกัษะ ซึง่งานวิชาการเป็นสิง่สนบัสนนุให้เกิด 

ความยดึมัน่ผกูพนัของ
ผู้ เรียนกบัโรงเรียน  
 (Student engagement  
in / with school 

Mosher และ  
Mac Gowan (1985) 

เจตคติน าไปสูพ่ฤติกรรมการมีสว่นร่วมในโปรแกรมการเรียน 

Klem และ  
Connell (2004) 

ความยดึมัน่ผกูพนัที่มีลกัษณะตอ่เนื่อง (พฤติกรรม อารมณ์ 
และ ปัญญา)  

Christenson และ 
Anderman (2002) 

ความยดึมัน่ผกูพนัด้านจิตวิทยา (ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั) 
พฤติกรรม (การมีสว่นร่วม) ปัญญา (การก ากบัตนเองในการ
เรียนรู้) และ วิชาการ (เวลาในการเรียน) 

 
  จากการศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า มีการให้ค านิยามในบทความวิจยัตา่ง ๆ 
เก่ียวกบัความหมายของ ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ หรือ academic engagement โดยส่วนใหญ่มี
ความหมายใกล้เคียงกับ school engagement, student engagement, classroom engagement 
และ student’s academic engagement (Appleton et al., 2008: 371-372; Fedricks & McColskey, 
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2012: 762-763) ซึ่งความยึดมั่นผูกพันในวิชาการจะเน้นความยึดมั่นผูกพันในกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Skinner & Pitzer, 2012: 22) ผู้ เรียนถูกกระตุ้นหรือท าให้เกิดแรงบลัดาลใจในการเรียนรู้และประสบ
ความส าเร็จในการเรียน (Libby, 2004 as cited in Appleton et al., 2008: 371) ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผู้ เรียนกบัผู้สอนหรือเพ่ือนร่วมชัน้เรียน และภาระงานเก่ียวกบัการเรียนตลอดจนกิจกรรมการเรียน การ
สะท้อนถึงการมีปฏิสมัพนัธ์ของบคุคลกบัสิ่งแวดล้อม (Fredricks et al., 2004; Fredricks, 2015) และ
ยงัหมายถึง การท่ีผู้ เรียนทุ่มเทตนเองในทางจิตวิทยาและความพยายามในการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ
หรือความช านาญตลอดจนทักษะท่ีเก่ียวกับการเรียน (Newman, 1992: 12) ความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการเป็นโครงสร้างขัน้สูงเก่ียวกับมิติท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน ประกอบไปด้วยมิติด้านพฤติกรรม 
อารมณ์ และ ปัญญา (Fredricks et al., 2004 : 60) ยกตวัอย่างเช่น ผู้ เรียนแสดงความตัง้ใจเรียน ท า
สิ่งท่ีได้รับมอบหมายได้เสร็จตามก าหนด มาเรียนตรงเวลา มีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกับผู้สอนและเพ่ือนร่วม
ชัน้ การถามค าถามเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึน้ อดทนต่องานหรือการเรียนท่ียาก ผู้ เรียนใช้
กระบวนการการก ากบัตนเองหรือกลยุทธ์ทางปัญญาท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และผู้ เรียนมีความรู้สึก
เป็นสว่นหนึง่ในการเรียนตลอดจนเห็นคณุคา่ในกิจกรรมการเรียน (Fredrick et al., 2004 : 62-69; Finn 
& Zimmer, 2012 : 102-103)  
  สรุปความหมายรวมเก่ียวกับความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมในวิชาการ หรือกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น มีความพยายามมุ่งมัน่ทุมเทในการเรียนมี
พลงัในการกระท าประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านพฤตกิรรม ผู้ เรียนมีความ
ยึดมั่นในการท าตามเป้าหมายการเรียนรู้ ผู้ เ รียนท่ีมีความยึดมั่นผูกพันในวิชาการจะรู้สึกถึง
ความส าคญัของการเรียนรู้ และอทุิศตวัให้กบัการเรียนและอนาคตทางการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากนี ้
ยังมีแรงผลักดันในการเรียนรู้ มีความต้องการในพลัง ความพยายามท่ีได้จากอิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลายท่ีเอือ้ให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน  

1.2 องค์ประกอบของคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
  ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการมีโครงสร้างหลายมิติ จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
พบว่าองค์ประกอบพืน้ฐานของความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการแบง่เป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความยึด
มัน่ผูกพนัด้านปัญญา 2) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านอารมณ์ และ 3) ความยึดมัน่ผูกพันด้านพฤติกรรม 
ดงันี ้(Fredricks et al., 2004: 65-70, 2005: 305) 
  1) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา (Cognitive engagement) หมายถึง ผู้ เรียนมีความคิด
เก่ียวกับการเรียนของตนเอง ได้แก่ การไตร่ตรองและใช้ความพยายามในการท าความเข้าใจในสิ่งท่ี
ซับซ้อนและสิ่ ง ท่ียากในด้านการเ รียน การทุ่ม เทในการเ รียน (Corno & Mandinach, 1983;  
Newman et al., 1992) และยังเก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบลุ่มลึก กลวิธีในการเรียนเฉพาะบุคคล  
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เชน่ การคดิอยา่งรอบคอบเป็นระบบ (Elaboration) หรือการใช้กลวิธีการก ากบัตนเองในการเรียนรู้ทาง
ปัญญา เช่น การวางแผนในการเรียน (Planning) (Reeve, 2012: 150) การติดตาม (Monitoring) การ
ประเมินผล (Evaluating) (Zimmerman, 1990: 4) 
  2) ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ (Emotional engagement) หมายถึง ผู้ เรียนมีความ
ต้องการในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียน ได้แก่ ผู้สอน เพ่ือนร่วมชัน้ สถานศกึษา ซึ่ง
สิ่งเหล่านีมี้อิทธิพลต่อความพึงพอใจในเร่ืองการเรียน  (Finn, 1989; Connell, 1990) นอกจากนีย้ัง
เก่ียวข้องกบัความรู้สึกของผู้ เรียนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ในชัน้เรียน ด้วย เช่น ความ
สนใจ ความเบื่อ ความสุข ความเศร้าและความกังวล (Connell & Wellborn, 1991) ความอยากรู้ 
ความกระตือรือร้นในการเรียน (Reeve, 2012: 151) อีกทัง้ Skinner และ Belmont (1993) ยงัอธิบาย
ถึงความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์นัน้เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งพร้อม
กบัอารมณ์ทางด้านบวก  
  3) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม (Behavioral Engagement) หมายถึง ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นทางสังคมหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน (Finn, 1989; Connell, 
1990) และยงัเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้และงานทางการศกึษา ตลอดจนพฤติกรรมท่ีส่ือถึงความพยายาม 
การมีสมาธิในการเรียน การจดัการเก่ียวกับการเรียน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชัน้เรียน 
(Birch & Ladd, 1997; Skinner & Belmont, 1993 as cited in Fredricks et al., 2004: 62) 
  นอกจากนี ้จากการศึกษางานวิจัยพบว่า มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการเพิ่มเตมิจาก องค์ประกอบพืน้ฐาน 3 องค์ประกอบคือ ความยดึมัน่ผกูพนั
ด้านริเร่ิมในตนเอง (Agentic Engagement) ตามการศกึษาของ Reeve และ Tseng (2011) ท่ีได้ศกึษา
และเสนอแนวคิดเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพนัด้านริเร่ิมในตนเองตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-
Determination Theory: SDT) ว่าเก่ียวข้องกบัการท่ีผู้ เรียนลงมือกระท าอย่างสร้างสรรค์เพ่ือก่อให้เกิด
ความราบร่ืนแก่การเรียนการสอนในลกัษณะเป็นผู้กระท าพฤติกรรมเองมากกว่าการตอบสนองจาก
ผู้สอน ได้แก่ การเสนอแนะข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับชัน้เรียนในด้านตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็น การส่ือสาร
ให้ผู้สอนทราบถึงความคิดและความต้องการของตนเองเก่ียวกบัการเรียน การบอกหรือแสดงความรู้สึก
ท่ีมีต่อการเรียนให้ผู้สอนทราบ การถามค าถามท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมต่อการเรียนการสอน การขอ
โอกาสในการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา สร้างทางเลือกให้แก่ตนเองเพ่ือไปให้ถึงวตัถปุระสงค์ท่ีตนเองตัง้
ไว้ในด้านการเรียน เป็นต้น (Reeve & Tseng, 2011: 258; Reeve, 2013) ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของ
ผู้ เ รียนในลักษณะเป็นผู้ กระท า (Active learner) หรือเป็นผู้ เ ร่ิมต้นกระท ามากกว่าบทบาทการ
ตอบสนองจากผู้สอน ซึ่งแตกตา่งจากองค์ประกอบพืน้ฐานด้านปัญญา อารมณ์ และพฤติกรรม ท่ีเน้น
บทบาทผู้ เรียนในลักษณะเป็นผู้ รับ  (Passive) จากผู้ สอนและตอบสนองออกมาเป็นเชิงความคิด 
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อารมณ์ และพฤตกิรรม ซึง่การยดึมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเองเป็นเส้นทางสูค่วามก้าวหน้าทางวิชาการ
ท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ สร้างขึน้ เก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียน (Transactional) ระหว่างผู้ เรียนและผู้ สอนท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและมีความริเร่ิมในตนเองจะลงมือกระท าก่อนท่ีกิจกรรมการเรียนรู้
จะเร่ิมขึน้ ผู้ เรียนจะเจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้รับสิ่งแวดล้อมท่ีสนับสนุนแรงจูงใจให้แก่ตนเองมากขึน้ 
ส่งผลให้กิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียนมีความท้าทาย ก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งริเร่ิม
ด้วยตวัผู้ เรียนเองไว้ได้อย่างดีท่ีสดุ 

1.3 การวัดคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
  จากการศกึษางานวิจยัเก่ียวกบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ พบความแตกตา่งในการวดั
เชิงโครงสร้างของความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีมีการสร้างกรอบแนวคิดขึน้ใหม่ตลอดการศกึษาท่ีผ่าน
มา (Fredricks et al., 2004 ; Appleton, Christenson, & Furlong, 2008) ภายใต้บริบทของความยึด
มัน่ผูกพนัของผู้ เรียน ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน ความยึดมั่นผูกพนัในชัน้เรียนและความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการ  (Fredricks & McColskey, 2012: 764) ซึ่ ง มีความแตกต่างกันของจ านวน
องค์ประกอบย่อยและความแตกต่างของกรอบแนวคิดหรือมิติของความยึดมั่นผูกพัน เร่ิมจากนัก
การศึกษาและนกัวิชาการบางท่านได้เสนอโมเดลเก่ียวกับความยึดมัน่ผูกพนัเป็น 2 มิติท่ีท าให้เข้าใจ
พืน้ฐานของความยึดมัน่ผกูพนั 2 ด้าน ได้แก่ ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม (Behavior) และความ
ยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ (Emotion/Affective) (Finn,1989; Newman et al., 1992; Marks, 2000; 
Appleton, 2008: 370; Skinner et al., 2009) และมีการศกึษาโมเดลความยึดมัน่ผูกพนัท่ีประกอบไป
ด้วย 3 มิติ ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม  (Behavior) ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์  
(Emotion) และความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา (Cognitive) ซึง่ Fredricks และคณะ (2004) อธิบายถึง
ความยึดมัน่ผกูพนัว่าเป็นโครงสร้างขัน้สงูท่ีเก่ียวกบัมิติในด้านพฤติกรรม อารมณ์ และปัญญาในการมี
ส่วนร่วมและเก่ียวข้องกับวิชาการหรือการเรียน และสงัคม ตลอดจนกิจกรรมการเรียนอ่ืน ๆ ท่ีส่งผล
ทางบวกต่อผลลัพธ์ทางการเรียนและป้องกันการลาออกกลางคัน (Connell & Wellborn, 1991;  
Finn, 1989) และองค์ประกอบด้านอารมณ์เก่ียวข้องกบัความรู้สึกเป็นสว่นหนึ่งกบัโรงเรียน หรือรู้สึกว่า
โรงเรียนมีความส าคญัตลอดจนการให้คณุคา่อีกด้วย (Finn,1989; Voelkl, 1997 as cited in Fredricks 
& McColskey, 2012) และพบว่ามีนักวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันท่ีประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 4 มิติ ดังเช่น Appleton และคณะ (2006) และ Reschly และ Christenson (2006) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกับความยึดมัน่ผูกพนัในบริบทเก่ียวกับการเรียน และแบ่งองค์ประกอบเป็น 4 ด้านได้แก่ 
ความยึดมัน่ผูกพนัด้านวิชาการ (Academic) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านพฤติกรรม (Behavioral) ความ
ยึดมัน่ผกูพนัด้านปัญญา (Cognitive) และความยึดมัน่ผกูพนัด้านจิตวิทยา/อารมณ์ (Psychological) 
นอกจากนีมี้งานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีแตกตา่งไปจาก
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องค์ประกอบหลกัทัง้สามด้าน ดงัเชน่การศกึษาของ Reeve และ Tseng (2011) ท่ีเสนอแนวคดิเก่ียวกบั
ความยึดมัน่ผูกพนัด้านริเร่ิมในตนเอง (Agentic) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งเพิ่มเติมจากองค์ประกอบ
หลกัทัง้สามด้าน คือ ด้านพฤติกรรม อารมณ์ และปัญญา และมีการศกึษาเก่ียวกบัการวดัความยึดมัน่
ผูกพันท่ีค านึงถึงความแตกต่างของลักษณะของความยึดมั่นผูกพันท่ีเป็นแบบต่อเน่ืองกันหรือเป็น
ลกัษณะตรงข้ามกนั (ยดึมัน่ผกูพนั / ไมย่ดึมัน่ผกูพนั,เอาใจออกหา่ง) (Skinner, Kindermann, Connell, 
&  Wellborn, 2009)  
  การศึกษาเก่ียวกับการวดัความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการท่ีผ่านมามีหลายลกัษณะ ได้แก่ 
แบบผู้ เรียนรายงานด้วยตนเอง (Self-report) การรายงานด้วยผู้สอน (Teacher report) และการสงัเกต 
(Observation) (Fredricks, McCloskey, Meli, Mordica, Montrosse, & Mooney, 2011) ตามการ 
ศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยต้องการพัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในบริบทการศกึษาการวดัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการแบบผู้ เรียนรายงาน
ด้วยตนเอง (Self-report) และพบว่า Federicks และ McColskey (2012) ศึกษาและรวบรวมการวัด
ความยึดมัน่ผกูพนัของผู้ เรียนแบบผู้ เรียนรายงานด้วยตนเอง (Self-report) จ านวน 11 เคร่ืองมือ ได้แก่ 
HSSSE, MES, SEM, ATM, EvsD, RAPS SSP, SEI, ISQ MSLQ, SEQ และสรุปได้ว่าความยึดมั่น
ผูกพนัในวิชาการประกอบด้วย 3 มิติหลกัได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรม และด้านปัญญา ท่ีมีมิติ
การวดัท่ีแตกตา่งกนัไป แสดงดงัตาราง 2 
 
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 
  การศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับองค์ประกอบและตวับ่งชีข้องลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการจากเอกสารงานวิจยัตา่ง ๆ พบวา่ มีนกัวิชาการทัง้ไทยและตา่งประเทศได้ศกึษาวิธีการวดัความ
ยึดมั่นผูกพันในวิชาการโดยแบ่งเป็นองค์ประกอบและตัวบ่งชีไ้ว้อย่างหลากหลาย และมีช่ือเรียกท่ี
ต่างกันแต่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือมีความหมายทับซ้อนกัน ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงยึดแนวทางตาม
องค์ประกอบหลกัของความยึดมัน่ผกูพนั 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านปัญญา ด้านอารมณ์ 
ด้านพฤติกรรมและองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพนัในวิชาการด้านริเร่ิมในตนเอง (Fredricks et al., 
2004; Reeve & Tseng, 2011) รวมเป็น 4 องค์ประกอบ โดยน าเสนอผลสงัเคราะห์องค์ประกอบและ
ตวับง่ชีข้องความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 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  



13 
 

 

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 พบว่ามีผู้ศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวับง่ชีท่ี้ใช้วดัความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการท่ีมีความหลากหลายในบริบทท่ีแตกตา่งกัน ผู้วิจยัได้คดัเลือกองค์ประกอบและตัวบง่ชีข้อง
ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการให้คลอบคลุมความหมายในบริบทท่ีต้องการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางใน
การศกึษาวิจยัตอ่ไป 
  ดงันัน้จากประเด็นท่ีกล่าวมา ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์องค์ประกอบ และข้อวดัในประเด็นต่าง 
ๆ และน ามาจัดกลุ่มเป็นตวับ่งชีป้ระกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านปัญญา ด้าน
อารมณ์ ด้านพฤติกรรมและ ด้านริเร่ิมในตนเอง (Fredricks et al., 2004; Reeve & Tseng, 2011) ซึ่ง
ผู้ วิจัยได้จัดตัวบ่งชีใ้ห้อยู่ในกลุ่มท่ีเหมาะสมและตัง้ ช่ือตัวบ่งชีใ้หม่  เพ่ือให้ครอบคลุมในแต่ละ
องค์ประกอบ ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 สรุปองค์ประกอบ นิยาม และตวับง่ชีข้องคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

องค์ประกอบของ 
ความยดึม่ันผูกพนัใน

วิชาการ 
นิยาม ตัวบ่งชี ้

1.ด้านปัญญา 
(Cognitive) 

 การที่ผู้ เรียนมีความคิดเก่ียวกับการเรียนของตนเอง ได้แก่ 
การพฒันาตนเองด้านการเรียนด้วยกลยุทธ์ทางปัญญา การ
ก ากับตนเองทางปัญญา มีการไตร่ตรอง ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท
และมุ่งมัน่ในการวางแผนการเรียน และยงัเก่ียวข้องกบัการท่ี
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 สรุปได้ว่าองค์ประกอบของคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ 
สามารถแบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ ท่ีกล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้ได้ผลการวัดท่ีครอบคลุมคณุลักษณะ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีเหมาะสม ผู้วิจยัได้น าองค์ประกอบและตวับ่งชีข้องคณุลกัษณะความ
ยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการท่ีได้ไปพฒันาเป็นกรอบแนวคิดเบือ้งต้นในการวิจยัต่อไป เพ่ือพฒันาตวับ่งชี ้
คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ีเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาไทยตามท่ีต้องการ
ศกึษาวิจยั 

1.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
  มโนทัศน์เก่ียวกับแรงจูงใจเป็นสิ่งส าคญัต่อการสอนและการเรียนรู้ (Maehr & Meyer, 
1997 as cited in Appleton et al., 2008: 378) และเป็นสิ่งส าคญัตอ่การท าความเข้าใจเก่ียวกบัความ
ยึดมัน่ผูกพนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการซึ่งเก่ียวข้องกับคณุภาพของผู้ เรียนใน
การมีส่วนร่วมท่ีผู้ เรียนมีต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียน ด้วยความมานะ
อุตสาหะในการเรียน ความกระตือรือร้น ความสนใจและการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอารมณ์เชิงบวกต่อ
กิจกรรมการเรียน (Skinner et al., 2009b: 226) 
  ทฤษฎีแรงจงูใจท่ีส าคญัสามารถน ามาอธิบายถึงบทบาทของสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่
การเกิดความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ ได้แก่ ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: 
SDT) ท่ีอธิบายว่า ปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญและมีส่วนกระตุ้ นและส่งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล (Deci & Ryan, 2008:182) ซึ่งส่งผลต่อความต้องการพืน้ฐานของบุคคล และมี
อิทธิพลตอ่แรงจงูใจของบคุคลทัง้ แรงจงูใจภายนอกและแรงจงูใจภายใน (Ryan & Deci, 2000) 
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1.5.1 ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory) 
   ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบาย
เก่ียวกับแรงจูงใจ อารมณ์ความรู้สึก และ บุคลิกภาพของบุคคล (Vansteenkiste, Niemiec, & 
Soenens, 2010 : 105) ซึง่พฒันาขึน้มานานกวา่สามทศวรรษจากงานต้นแบบของ Edward Deci และ 
Richard Ryan (Deci & Ryan, 1985) ทฤษฎีนีศ้กึษาเก่ียวกับแรงจงูใจและบุคลิกภาพของมนุษย์ด้วย
วิธีการศกึษาในเชิงประจกัษ์และยงัอธิบายถึงปัจจยัทางสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่แรงจงูใจของบุคคล 
การปฏิบตัติอ่สงัคม สขุภาวะของบคุคลด้วย (Ryan & Deci, 2000: 68-69)  
    ตามมุมมองของ The Organismic Dialectic เ ร่ิมจากการอธิบายถึงความเป็น
ธรรมชาติของบุคคลท่ีเป็นแบบดัง้เดิมตามธรรมชาติ โครงสร้างลักษณะนิสัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ความรู้สึกตอ่ตนเอง (Sense of self) อย่างซบัซ้อนและรวมเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน และเก่ียวกบัการท่ี
บุคคลมีความโน้มเอียงในการสร้างความสมัพันธ์ติดต่อซึ่งกันและกันระหว่างตนเองกับบุคคลอ่ืนใน
สงัคม และบริบททางสงัคมยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยสนับสนุนความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ของบุคคลอีกด้วย 
(Ryan & Deci, 2002: 5)  
   ทฤษฎีการก าหนดตนเองเป็นทฤษฎีแรงจงูใจท่ีช่วยให้นกัวิจยัหรือนกัการศกึษาเข้าใจ
เก่ียวกับแรงจูงใจของผู้ เรียนและความยึดมั่นผูกพันในการเรียนท่ีเป็นผลมาจากแรงจูงใจ (Reeve, 
2012: 150) เพราะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างการท างานของความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการได้อย่างชดัเจน 
(Appleton et al., 2008: 378) หากน ามาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ เห็นคณุคา่ในการเรียน และมีความเช่ือมัน่ในความสามารถด้านการเรียนมาก
ขึน้ได้ (Deci et al., 1991: 325) นอกจากนีย้ังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพราะทฤษฎีการ
ก าหนดตนเองเป็นทฤษฎีท่ีมีเอกลกัษณ์ให้ความส าคญักบัภาระการสอนท่ีเน้นการให้พลงัแก่ผู้ เรียนโดย
ค านึงถึงแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจจากภายในเป็นกุญแจส าคญัในการก่อให้เกิดความยึดมัน่ผูกพันท่ีมี
คุณภาพสูง  (Reeve & Halusic, 2009; Niemiec et al., 2009) รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
แหล่งท่ีมาของแรงจูงใจจากภายในของผู้ เรียนกับปัจจัยชัน้เรียนท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของระดับ
ความยดึมัน่ในวิชาการ (Reeve, 2012: 152)  
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1) แรงจูงใจภายในและการเรียนรู้ (Intrinsic Motivation and Learning)  
    พฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายในเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล
ด้วยความสนใจและความพึงพอใจของบุคคลอย่างแท้จริง เม่ือบคุคลเกิดแรงจงูใจภายใน บคุคลจะมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีตนเองสนใจอย่างเต็มใจโดยไม่จ าเป็นต้องมีรางวัลหรือมีข้อจ ากัด (Deci &  
Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000) และพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายในมีการรับรู้ความเป็นเหตุ
และผลท่ีมาจากภายใน  (Internal perceived locus of causality) (DeCharms, 1968 as cited in  
Niemiec et al., 2009) นั่นคือบุคคลมีประสบการณ์ท่ีมาจากตนเอง (Self) ด้วยความรู้สึกของความ
อยากรู้และความสนใจ มากกวา่เกิดจากแหลง่ท่ีมาจากภายนอก (Deci & Ryan, 1985) 
    Deci และ Ryan (1985) อธิบายเก่ียวกบัแรงจงูใจภายในตามทฤษฎีการประเมิน
การรู้คิด (CET) ซึ่งเป็นหนึ่งในทฤษฎีย่อยของทฤษฎีการก าหนดตนเองท่ีมุ่งอธิบายเก่ียวกบัปัจจัยทาง
สงัคมและสภาพแวดล้อมท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงของแรงจงูใจภายใน (Intrinsic motivation) ทัง้ใน
ด้านส่งเสริมหรือท าลายแรงจูงใจภายในบุคคล (Ryan & Deci, 2000 : 70) โครงสร้างของแรงจูงใน
ภายในอธิบายว่าเป็นความโน้มเอียงตามธรรมชาติไปสู่ความผสมกลมกลืน (Assimilation) ความ
ช านาญ (Mastery) ความสนใจท่ีเกิดขึน้เอง (Spontaneous interest) และ การค้นหา (Exploration) 
ซึ่งจ าเป็นต่อพัฒนาการทางปัญญาและสังคมท่ีแสดงถึงแหล่งท่ีมาพืน้ฐานของความสุขและ
ความสามารถในการอยูร่อดตลอดชีวิต (Csikszentmihalyi & Rathunde, 1993; Ryan, 1995 as cited 
in Ryan & Deci, 2000 : 70) พฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายในบุคคลเก่ียวข้องกับแรงจูงใจท่ีมี
พืน้ฐานมาจากความพึงพอใจท่ีเกิดขึน้ภายในตนเองมากกว่าเกิดจากการเสริมแรง สามารถน ามา
อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลในการท ากิจกรรมท่ีเกิดจากความตัง้ใจของตนเอง หากบคุคลเกิด
แรงจงูใจภายใน บคุคลจะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้อย่างรู้สึกอิสระ มีความสนใจ มีความสุข
อยา่งแท้จริง (Ryan & Deci, 2002: 10)  
    โดยสรุป กรอบแนวคิดตามทฤษฎีการประเมินการรู้คิดกล่าวถึงสภาพแวดล้อม
ทางสงัคมมีบทบาทส าคญัสามารถเป็นตวัส่งเสริมหรือยบัยัง้การเกิดแรงจูงใจภายใน ส่งผลให้บุคคล
ได้รับการสนบัสนนุหรือขดัขวางความต้องการทางจิตวิทยาพืน้ฐาน ทัง้สามด้านได้แก่  ความต้องการมี
อิสระในตนเอง ความต้องการมีความสามารถ และความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Ryan & 
Deci, 2000: 70-71) ก่อให้เกิดความพึงพอใจพืน้ฐาน ได้แก่ ความรู้สึกมีอิสระในตนเอง (Feeling 
autonomous) ความรู้สึกมีความสามารถ (Feeling competent) ผ่านไปสู่การเกิดความรู้สึกด้าน
ความสมัพนัธ์ (Feeling relatedness) (Ryan & Deci, 2000: 70) 
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2) แรงจูงใจภายนอกและการเรียนรู้ (Extrinsic Motivation and Learning) 
    ในบริบทการศึกษาบางครัง้การเรียนรู้ของบุคคลอาจไม่ได้เกิดจากความรู้สึกพึง
พอใจหรือความสนใจอย่างแท้จริง พฤติกรรมการเรียนท่ีเกิดขึน้อาจไม่ได้มาจากแรงจูงใจภายใน แต่
การเรียนรู้หรือพฤติกรรมของบุคคลอาจเกิดจากปัจจยัอ่ืน หรือเหตผุลอ่ืนในการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงการ
ได้มาซึ่งผลลัพธ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีมาจากแรงจูงใจภายนอก แนวคิดเก่ียวกับ Organismic 
Integration Theory (OIT) ซึ่งเป็นทฤษฎีย่อยของทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Ryan & Deci, 2000: 71; 
2002) อธิบายถึงบคุคลมีแนวโน้มท่ีจะบรูณาการประสบการณ์ของตนเองอย่างตอ่เน่ืองและมองว่าเป็น
สิ่งส าคญัในชีวิต หากสิ่งท่ีถกูกระตุ้นจากภายนอกนัน้มาเป็นสิ่งส าคญัในการสง่เสริมสนบัสนนุให้บคุคล
กระท ากิจกรรมแตไ่มไ่ด้เกิดจากความสนใจของตนเอง บคุคลมีแนวโน้มใช้สิ่งท่ีอยูภ่ายใน (Internalize) 
รวมเข้ากบัการกระท าเพ่ือจดัการกับการก ากบัตนเองจากภายนอก (External regulation) ท่ีเกิดขึน้ซึ่ง
เป็นกระบวนการทางธรรมชาติของบุคคลในการเปล่ียนแปลงจากการก ากับพฤติกรรมจากภายนอก
ตนเองไปสู่การก ากับตนเอง (Self-regulation) (Schafer, 1968 as cited in Ryan & Deci, 2002) 
ลกัษณะท่ีเกิดจากภายในบคุคลนี ้(Internalization) เป็นกระบวนการท่ีมีความตอ่เน่ืองและเก่ียวข้องกับ
การควบคมุและยงัเป็นส่วนหนึง่ของการผสมผสานระหว่างความรู้สึกท่ีมีตอ่ตนเอง (Sense of self) กบั
สิ่งท่ีสง่ผลให้บคุคลมีอิสระในตนเองด้วย  
    สิ่ งส าคัญของ OIT คือกระบวนการของการใช้ลักษณะท่ีเ กิดขึ น้ภายใน 
(Internalization) ท่ีมีความต่อเน่ือง และเก่ียวกับการก ากับพฤติกรรมท่ีอยู่ภายในและกลายเป็นส่วน
หนึ่งท่ีผสมผสานกับความเป็นตนเองและยังเป็นจุดเร่ิมต้นของพฤติกรรมการก าหนดตนเอง (Self-
determined behavior) ซึ่งอาจเป็นการท างานในฐานะสิ่งท่ีควบคมุพฤติกรรม ดงันัน้พฤติกรรมท่ีเกิด
จากแรงจงูใจภายนอกท่ีมีการก ากบัพฤติกรรมผ่านกระบวนการภายในท่ีระดบัตา่งกนัอาจมีความเป็น
อิสระในตนเองแตกต่างกัน หากการก ากับพฤติกรรมมีการผสมผสานกับความเป็นตนเองอย่างดีจะ
กลายเป็นจุดเร่ิมต้นของพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายนอกอย่างมีอิสระ ในทางกลบักันหากการ
ก ากับพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้มีการผสมผสานกับความเป็นตัวเองในระดับต ่าอาจส่งผลต่อแรงจูงใจ
ภายนอกในลกัษณะท่ีถูกควบคมุ Ryan และ Deci (2000: 71) ยกตวัอย่างผู้ เรียนตัง้ใจเรียนเพราะว่า
เขาเห็นคุณค่าของสิ่งท่ีท าเพ่ือการท างานในอนาคต เป็นแรงจูงใจท่ีมาจากภายนอกท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรม เปรียบเทียบกับผู้ เรียนอีกคนท่ีตัง้ใจเรียนเพราะพวกเขาปฏิบตัิตามหน้าท่ีตามการควบคมุ
ของผู้ปกครอง ซึ่งตวัอย่างทัง้สองพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัแรงจงูใจภายนอกท่ีไมไ่ด้มาจากความสขุ
ในการท างานหรือไม่ได้เก่ียวกบัแรงจงูใจภายใน แตเ่ป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจงูใจภายนอกท่ีแสดง
ถึงความแตกตา่งของระดบัความเป็นอิสระของบคุคล  
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    ทฤษฎี OIT เสนอการจดัหมวดหมู่ลกัษณะของการก ากบัพฤติกรรมของแรงจงูใจ
ภายนอกท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการลักษณะท่ีเกิดขึน้ภายใน ( Internalize) ท่ีให้ผลต่างกัน ซึ่งมี
ลกัษณะของความมีอิสระ (Autonomy) และชนิดแรงจูงใจท่ีแตกต่างกัน ดงัภาพประกอบ 1 (Ryan & 
Deci, 2002: 16)  
 

 

 
 ท่ีมา: Ryan และ Deci. (2002: 16) 
 
    จากภาพประกอบ 1 เป็นการแสดงถึงการเพิ่มขึน้ของแรงจูงใจอย่างต่อเน่ือง
ภายใต้ความแตกต่างของลักษณะการก ากับพฤติกรรม เ ร่ิมต้นจากการขาด /ไม่มีแรงจูงใจ 
(Amotivation) ผ่านการก ากับพฤติกรรมจากแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) ไปสู่แรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic motivation) จากด้านซ้ายแสดงถึงการท่ีบุคคลขาดแรงจงูใจส่งผลให้บุคคลไม่แสดง
พฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมาลกัษณะเป็นผู้ รับ การขาดความตัง้ใจในการกระท า ซึ่งผลของ
การขาดแรงจงูใจท าให้บคุคลไม่สามารถประสบผลส าเร็จได้เพราะท าให้ขาดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (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) จากภาพยังแสดงถึงภาวะต่อเน่ืองของการจัดประเภทของพฤติกรรมท่ีมาจากแรงจูงใจ
ภายนอกซึง่แตล่ะประเภทมีความแตกตา่งกนัในการก ากบัตนเองจากด้านซ้ายการไมมี่การก ากบัตนเอง
ไปสู่ด้านขวาของภาพคือการก ากบัจากภายในตนเองท่ีสะท้อนถึงบคุคลกระท าเพ่ือความพึงพอใจของ
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ตนเอง และยงัแสดงให้เห็นถึงการมีอิสระในระดบัสงูและสะท้อนถึงการก าหนดตนเองของบคุคล (Ryan 
& Deci, 2000: 72) นอกจากนีพ้ฤติกรรมท่ีมาจากแรงจูงใจภายนอกอธิบายด้วยการก ากับตนเองท่ี
แตกต่างกันและสอดคล้องกับภาวะต่อเน่ืองในการก าหนดตนเองระหว่างการไม่มีแรงจงูใจไปสู่การมี
แรงจูงใจภายใน (Ryan & Deci, 2002: 17) และมีความแตกต่างกันของการมีอิสระในการก ากับ
พฤตกิรรมอีกด้วย (Ryan & Deci, 2000: 72) 
    ระดบัของการมีอิสระในตนเองเก่ียวข้องกับลักษณะการก ากับพฤติกรรมทัง้ 4 
ลกัษณะมีรายละเอียดดงันี ้(Ryan & Deci, 2002: 17-18; Reeve, 2012: 156)  
    1) การก ากบัจากภายนอก (External Regulation) 
     การก ากบัตนเองลกัษณะนีเ้ป็นการแสดงถึงการมีอิสระในตนเองในระดบัต ่า
ท่ีสดุในการแสดงถึงแรงจงูใจภายนอก บคุคลมีเหตผุลในการท าพฤตกิรรมเพียงเพื่อตอบสนองตอ่ความ
ต้องการท่ีมาจากภายนอกตนเองหรือจากสถานการณ์ทางสงัคม เชน่ บคุคลท าพฤตกิรรมเพ่ือท่ีจะได้รับ
รางวลัหรือเพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงการโดนลงโทษ การให้คณุคา่ในการกระท าจงึอยูใ่นระดบัต ่ามาก และการ
กระท าของบุคคลเป็นการรับรู้ความเป็นเหตแุละผลท่ีมีลกัษณะแบบภายนอก (DeCharms, 1968 as 
cited in Ryan & Deci, 2000: 72) ตวัอย่างเช่น ผู้ เรียนมีผลการเรียนท่ีดีหรือเรียนดีเพ่ือหลีกเล่ียงการ
ถกูหวัเราะเยาะเย้ยจากเพ่ือนวา่ตนไร้ความสามารถ (Niemiec & Ryan, 2009:137) 
    2) การก ากบัภายในตนเองจากการควบคมุภายนอก (Introjected Regulation)  
     การก ากับภายในตนเองจากการควบคมุภายนอกเก่ียวกับลกัษณะท่ีเกิดขึน้
จากภายในตนเองบางส่วนแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผสมผสานกับความเป็นตัวเอง (Self) เช่น 
เก่ียวข้องกบัการมุง่แสวงหาสิ่งตา่ง ๆ เพ่ือตนเอง (Self-aggrandizement) หรือ การหลีกเล่ียงจากท าให้
ตนเองเส่ือมเสีย (Self-derogation) (Niemiec & Ryan, 2009: 137) พฤติกรรมท่ีเกิดจากการก ากับ
ภายในตนเองจากการควบคุมภายนอกเก่ียวข้องกับการหลีกเล่ียงจากความรู้สึกผิดหรืออาย หรือ
ต้องการพัฒนาตนเอง และยังเก่ียวข้องกับ Ego involvement (Nicholls, 1984; Ryan, 182 as cited 
Niemiec & Ryan, 2009: 137) ในด้านการเห็นคณุค่าในตนเอง และความภาคภูมิใจในตนเอง เม่ือมี
ความเก่ียวข้องกบั Ego ผู้ เรียนอาจรู้สกึกดดนัในเร่ืองการเรียนท่ีมาจากภายในและหลีกเล่ียงความรู้สึก
ละอายใจ (Shame) หรือรู้สึกถึงคณุค่า (Niemiec et al., 2008) ตวัอย่างเช่น ผู้ เรียนท่ีศึกษาเล่าเรียน
เพ่ือให้มีผลการสอบท่ีดี เน่ืองจากบคุคลนัน้เรียนด้วยความรู้สกึภาคภมูิใจหรือหลีกเล่ียงความรู้สึกผิดว่า
ตนไมศ่กึษาเลา่เรียนให้มากพอ  
    3) การก ากบัจากการเห็นความส าคญัด้วยตนเอง (Identified Regulation)  
     การก ากับจากการเห็นความส าคญัด้วยตนเองเป็นการพัฒนาขึน้อีกระดับ
หนึ่งของการก ากับตนเองท่ีสะท้อนถึงแรงจูงใจภายนอก ท่ีเก่ียวกับการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ
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เปา้หมายพฤติกรรมหรือการก ากับพฤติกรรม และการยอมรับในพฤติกรรมเป็นสิ่งส าคญัโดยตรง การ
ก ากบัตนเองในขัน้นีแ้สดงถึงความส าคญัของกระบวนการในการเปล่ียนแปลงการก ากับจากภายนอก  
(External regulation) ให้กลายเป็นการก ากับตนเองอย่างแท้จริง (Self-regulation) เม่ือบคุคลระบุว่า
การกระท าหรือการให้คณุค่าแสดงออกให้เห็น บคุคลจะตระหนกัและยอมรับและมีระดบัของการรับรู้
ความเป็นอิสระในระดบัสูงไปด้วย และมีแนวโน้มเก่ียวข้องกับการรับรู้การให้เหตแุละผลแบบภายใน 
(Internal received locus of causality) นอกจากนีก้ารก ากับจากการเห็นความส าคัญด้วยตนเอง
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมท่ีก ากับโดยพลงัจากความคิดในใจตนเองมากกว่าความรู้สึกกดดนัจากตนเอง 
เม่ือบคุคลมีการกระท าหรือแสดงออกถึงคณุคา่ บคุคลจะตระหนกัรู้ถึงสิ่งนัน้ และมีการรับรู้ถึงความเป็น
อิสระ (Autonomy) ในระดบัท่ีสูง ตวัอย่างเช่น ผู้ เรียนท่ีมีความตัง้ใจในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
เพราะเช่ือว่าเป็นสิ่งท่ีส าคญัต่อความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ หรือนกัศกึษาแพทย์ท่ีตัง้ใจเรียน
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเพ่ือความช านาญและค านึงถึงความส าคัญของความสามารถใน
อนาคตของวิชาชีพ (Niemiec & Ryan, 2009:138) เป็นการก ากับพฤติกรรมท่ีแสดงถึงแรงจูงใจ
ภายนอกเน่ืองจากการกระท าท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการแสดงถึงความต้องการไปสู่เปา้หมายความส าเร็จใน
การเรียนมากกว่ากระท าเพราะความสนใจอย่างแท้จริงภายใต้ความเต็มใจส่วนบคุคลและไม่ใช่เพราะ
ความกดดนัจากภายนอก (Deci et al., 1991: 330)  
    4) การก ากบัจากความสอดคล้องในตนเอง (Integrated Regulation)  
     การก ากับพฤติกรรมลกัษณะนีแ้สดงถึงการมีอิสระของพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
แรงจงูใจภายนอกมากท่ีสดุ เกิดจากการท่ีบคุคลได้รับการประเมินคา่และส่งผลตอ่ความสอดคล้องกบั
คณุคา่ เปา้หมาย และความต้องการกลายเป็นส่วนหนึ่งของตนเอง (Self) ในแตล่ะบคุคลเก่ียวข้องกับ
การผสมผสานความหลากหลายในตวับุคคลท่ีสร้างเหตุผลและการรวมกันของความรู้สึกต่อตนเอง 
(Sense of self) เป็นกระบวนท่ีเก่ียวข้องกับความพยายาม การไตร่ตรอง และ การตระหนกัถึงตนเอง 
(Vansteenkiste et al., 2010: 116) การก ากับจากความสอดคล้องในตนเองมีคณุลกัษณะร่วมกันกบั
แรงจงูใจภายใน ถึงแม้ว่าพฤติกรรมท่ีเกิดจากการควบคมุโดยการก ากบัจากความสอดคล้องในตนเอง
เป็นการแสดงถึงความตัง้ใจของบคุคล แตย่งัคงแสดงถึงแรงจงูใจภายนอกเพราะว่าบุคคลกระท าการ
ส าเร็จบรรลถุึงเปา้หมายโดยค านงึถึงผลลพัธ์มากกว่าค านงึถึงความสนใจในการกระท านัน้อย่างแท้จริง 
ความแตกต่างระหว่างทัง้สองสิ่งนีคื้อแรงจูงใจภายในมีลกัษณะท่ีเก่ียวกบัความสนใจในกิจกรรมหรือ
การกระท านัน้ ๆ ในขณะท่ีการก ากับจากความสอดคล้องในตนเองมีลกัษณะท่ีเก่ียวกับกิจกรรมหรือ
การกระท าท่ีมีความส าคญัโดยตรงกับผลลพัธ์ (Deci et al., 1991: 330) ตวัอย่างเช่น นกัศึกษาเลือก
เรียนแพทย์เพราะการท าเช่นนัน้สามารถท าให้เขาเข้าสู่อาชีพการงานท่ีสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ตาม
ความต้องการ (Niemiec & Ryan ,2009:138) 
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    Niemiec และ Ryan (2009:138) สรุปว่าลักษณะของการก ากับตนเอง 2 ชนิด
แรก คือ การก ากับตนเองจากภายนอก (External regulation) และการก ากับภายในตนเองจากการ
ควบคมุภายนอก (Introjected regulation) เป็นการรับรู้ท่ีมาจากภายนอกตนเองและเก่ียวข้องกับการ
รับรู้ความเป็นเหตแุละผลท่ีมาจากภายนอก (External perceived locus of causality) (DeCharms, 
1968) เป็นลกัษณะของการก ากบัพฤติกรรมท่ีสมัพนัธ์กับการควบคมุ (Controlling) ส่วนลกัษณะการ
ก ากับตนเอง 2 ชนิดหลงั คือ การก ากับจากการเห็นความส าคญัด้วยตนเอง (Identified regulation) 
และการก ากับจากความสอดคล้องในตนเอง ( Integrated regulation) เป็นการรับรู้ท่ีมาจากและ
สอดคล้องกับตนเอง (Self) เก่ียวกับการท่ีบุคคลมี การรับรู้ความเป็นเหตุและผลท่ีมาจากภายใน 
( Internal perceived locus of causality) (DeCharms, 1968) แสดงถึ งลักษณะของการก ากับ
พฤติกรรมท่ีสมัพนัธ์กับความเป็นอิสระ (Autonomous) และแรงจูงใจภายนอกมีกระบวนการจัดการ
ลกัษณะท่ีเกิดขึน้ภายในตนเอง (Internalization) ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัส าหรับการเกิดการเร่ิมต้นในตนเอง
ของผู้ เรียนและคงไว้ซึ่งการตดัสินใจด้วยตนเองต่อกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งอาจไม่ได้มาจากความสนใจ
หรือความพอใจจากภายในโดยธรรมชาติ นอกจากนัน้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึน้และรายงานระดบั
ของสขุภาพจิตท่ีดีหากผู้ เรียนมีแรงจงูใจภายนอกท่ีมีกระบวนการเกิดขัน้ภายในท่ีอยู่ในระดบัเหมาะสม 
    นอกจากนีท้ฤษฎีการก าหนดตนเองยังแบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 1) 
แรงจูงใจท่ีเป็นอิสระในตนเอง (Autonomous motivation) ได้แก่ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอกท่ีบุคคลระบุถึงคณุค่าของกิจกรรมผสมผสานกับความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง (Sense of self) ซึ่ง
แรงจงูใจภายในเป็นแรงจงูใจท่ีมีลกัษณะเป็นอิสระในตนเองสงูท่ีสุด ส่วนแรงจงูใจภายนอกท่ีแสดงถึง
การเห็นถึงความส าคญัของสิ่งนัน้ก็จัดอยู่ในประเภทของแรงจูงใจท่ีเป็นอิสระในตนเองด้วยเช่นกัน 
(Froiland & Worrell, 2016:321) แรงจูงใจอีกประเภทหนึ่งคือ 2) แรงจูงใจท่ีถูกควบคุม (Controlled 
motivation) ได้แก่ แรงจงูใจภายนอกท่ีเก่ียวกบัการก ากบัจากภายนอก (External regulation) และการ
ก ากบัจากภายในตนเอง (Introjected regulation) แรงจงูใจทัง้สองประเภทมีสว่นกระตุ้นและส่งผลตอ่
พฤตกิรรมของบคุคล (Deci & Ryan, 2008:182) ท่ีมีลกัษณะของแรงจงูใจท่ีถกูควบคมุ 

3) ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคล (Basic Psychological Needs) 
    มโนทศัน์เก่ียวกบัความต้องการทางจิตวิทยาพืน้ฐานเป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจากเม่ือ
ความต้องการของบคุคลได้รับการตอบสนองจะเป็นพลงัท่ีช่วยให้บุคคลมีสุขภาวะ เป็นแหล่งท่ีมาของ
การเกิดแรงจูงใจภายในบุคคลท่ีส่งผลดีต่อบุคคล เช่น ท าให้บุคคลแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ โน้ม
น้าวให้ท าสิ่งท่ีท้าทาย เพิ่มขีดความสามารถของตนเอง และสง่ผลดีตอ่การเรียนรู้ (Reeve, 2012: 153) 
ในด้านการศกึษาความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาเป็นกญุแจส าคญัในการท าความเข้าใจแรงจูงใจ
ของผู้ เรียนและความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ (Ruzek et al., 2016: 95) หากความต้องการพืน้ฐานทัง้
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สามได้แก่ ความต้องการมีอิสระ ความต้องกรมีความสามารถ และความต้องการด้านความสมัพันธ์ 
ได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึน้ในบริบทชัน้เรียน ผู้ เรียนจะใช้ลักษณะท่ีเกิดขึน้ภายใน ( Internalize) 
ผสานกับแรงจูงใจในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเป็นอิสระ (Niemiec & Ryan, 2009: 
139)  
    ทฤษฎีการก าหนดตนเองยังกล่าวถึงความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของ
บุคคล  (Basic psychological needs) ซึ่ ง เ ป็นธรรมชาติของมนุษ ย์และค านึ งถึ ง ปัจจัยทาง
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) และ
Murray (1938) โดยท่ีแนวคิดของ Hull เก่ียวข้องกับความต้องการหรือความจ าเป็นโดยก าเนิดของ
บคุคล ได้แก่ อาหาร น า้ ความต้องการทางเพศ เป็นต้น บคุคลท่ีขาดสิ่งเหลา่นีจ้ะเกิดสภาวะกระตุ้นแรง
ขับ (Drive) แตกต่างจากแนวคิดของ Murray ท่ีอธิบายถึงความต้องการทางจิตวิทยาแทนความ
ต้องการทางกายภาพท่ีเป็นสิ่งท่ีท าให้บุคคลขบัเคล่ือนการกระท า ซึ่งทฤษฎีการก าหนดตนเองอธิบาย
เก่ียวกบัความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคลเป็นต้องการท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติตามแนวคิด
ของ Hull แตใ่ห้ความสนใจกบัระดบัความต้องการทางจิตวิทยาตามแนวทางของ Murray (González-
Cutre et al., 2016: 159; Deci & Ryan, 2000) สรุปได้เป็นความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของ
มนษุย์ 3 ด้าน ได้แก่ ความต้องการมีความสามารถ (Competence) ความต้องการมีอิสระ (Autonomy) 
และความต้องการมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Relatedness)  
    ทฤษฎีความต้องการพืน้ฐานช่วยสนบัสนุนกรอบแนวคิดของทฤษฎีการก าหนด
ตนเอง 3 ประการ (Deci & Ryan, 2000) ประการแรกทฤษฎีความต้องการพืน้ฐานระบุท่ีมาของ
ธรรมชาติท่ีมีความกระตือรือร้นในตวับุคคลว่ามาจากความต้องการทางจิตวิทยา 3 ด้านได้แก่ ความ
ต้องการมีอิสระ ความต้องการมีความสามารถและความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Ryan & 
Deci, 2000: 75) ซึ่งทฤษฎีความต้องการพืน้ฐานจึงได้เสนอว่าการได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทางจิตวิทยาคือหลกัการท่ีเป็นศนูย์กลางของทฤษฎีความต้องการพืน้ฐาน เพราะว่าความต้องการทาง
จิตวิทยานัน้จะให้พลังแก่การยึดมั่นผูกพันและสามารถนิยามได้ว่าเป็นอาหารบ ารุงก าลังทางจิต 
(Psychological nutriment) ท่ีชีวิตประจ าวันจ าเป็นต้องได้รับและเติมเต็มหากบุคคลต้องการท่ีจะมี
ความอยู่ดีมีสขุทางจิตใจ ร่างกายและสงัคม (Vansteenkiste et al., 2010 : 131) ประการท่ีสองทฤษฎี
ความต้องการทางจิตวิทยาอธิบายเหตุผลว่า ท าไมบุคคลถึงแสดงความยึดมั่นผูกพันในการเรียนรู้
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างกระตือรือร้นเป็นบางครัง้ แต่ในบางครัง้ก็มีส่วนร่วมแบบขาดความกระตือรือร้น 
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(Passive) หรือกระทั่งมีส่วนร่วมแบบไม่เต็มใจ นั่นเป็นเพราะการตอบสนองความต้องการจนได้รับ
ความพึงพอใจจะช่วยส่งเสริมการมีความยึดมั่นผูกพันอย่างกระตือรือร้น (Active engagement) 
ในขณะท่ีการละเลยหรือขดัขวางการเตมิเตม็ความต้องการเหลา่นีจ้ะท าให้เกิดความรู้สกึเอาใจออกห่าง 
(Disaffection) และประการท่ีสามความต้องการทัง้ 3 ด้าน เป็นพืน้ฐานให้แก่การท านายว่าสิ่งแวดล้อม 
ตวัอย่างเช่น บริบทชัน้เรียนจะเป็นตวัสนบัสนุนหรืออาจท าให้ความยึดมัน่ผูกพนัของผู้ เรียนลดลง ซึ่ง
เก่ียวข้องกบัเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีจะสง่ผลตอ่การรับรับรู้ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) ความสามารถ 
(Competency) และความเก่ียวข้องสัมพันธ์ (Relatedness) ท่ีผู้ เ รียนมีกับตนเอง (Deci & Ryan, 
2000; Reis et al., 2000; Sheldon et al., 1996 as cited in Reeve, 2012: 154) 
    ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา 3 ด้านของบุคคล ได้แก่ 1) ความต้องการมี
อิสระ (Autonomy) 2) ความต้องการมีความสามารถ (Competence) และ 3) ความต้องการมี
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Relatedness) มีรายละเอียดดงันี ้(Deci et al.,1991: 327; Kanat-Maymon et 
al., 2015: 2) 
    1) ความต้องการมีอิสระ (Autonomy) เก่ียวข้องกับความต้องการของบุคคลใน
การท าสิ่งตา่ง ๆ จากประสบการณ์ของบคุคลเป็นผู้ลงมือกระท า โดยการสนบัสนนุ การจดัการและการ
ตดัสินใจท่ีเกิดจากตนเองอย่างอิสระมากกว่าการรู้สึกถูกควบคมุและกดดนัจากผู้ อ่ืน หากผู้ เรียนได้รับ
การตอบสนองความพึงพอใจด้านความต้องการมีอิสระส่งผลท าให้ผู้ เรียนมีความพยายามและความ
ยึดมั่นผูกพันในกิจกรรมการเรียน มีความรู้สึกเป็นอิสระ การรับรู้ทางเลือกในการกระท าของตนเอง 
(Reeve, Nix, & Hamm, 2003 as cited in Reeve, 2012: 154) และการอยู่ ในสภาพแวดล้อม ท่ี
สนบัสนนุความเป็นอิสระเก่ียวเน่ืองกบัสขุภาวะทางจิตท่ีดี การเรียนรู้ ความส าเร็จ และการพฒันาไปใน
ทิศทางบวก (Reeve, 2009 as cited in Ruzek et al., 2016: 96) 
    2) ความต้องการมีความสามารถ (Competence) เก่ียวข้องกบัความต้องการของ
บคุคลท่ีรับรู้หรือรู้สึกเก่ียวกับความสามารถหรือมีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อมของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นความต้องการท่ีส่งผลดีต่อความพยายามของบุคคลให้ถึงตามความต้องการและการมี
ปฏิสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อม นอกจากนีค้วามต้องการมีความสามารถยงัสะท้อนถึงความต้องการ
ตามธรรมชาติของบุคคลท่ีจะกระท าพฤติกรรมตามความสามารถของตนเอง เก่ียวกับการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการกระท าในสิ่งท่ีตนสนใจ ตลอดจนการแสวงหาและเข้าใจอยา่งลึกซึง้กับ
สภาวะแวดล้อมท่ีส่งผลท่ีท้าทายความสามารถของตนเองด้วย (Deci, 1975 as cited in Reeve, 
2012: 154) ความต้องการมีความสามารถมีความคล้ายกบัการการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-
efficacy) (Bandura, 1997) ซึ่งเป็นความเช่ือของบุคคลว่ามีความสามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่าง
ต้องการ (Ruzek et al., 2016: 96) 
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     3) ความต้องการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน (Relatedness) เก่ียวข้องกับความ
ต้องการของบคุคลในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบคุคล ความต้องการความใกล้ชิด รู้สกึหว่งใย
และต้องการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้ อ่ืน และการตอบสนองความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนด้วย (Deci & 
Ryan, 1991 as cited in Reeve, 2012: 154) นอกจากนีย้งัเก่ียวกับการสร้างความผกูพนัทางอารมณ์
กบัผู้ อ่ืน ซึ่งความต้องการมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเป็นสิ่งท่ีส่งผลทางบวกกบัแรงจงูใจและความยึดมัน่
ผูกพัน (Martin & Dowson, 2009 as cited in Ruzek et al., 2016: 96) ยกตัวอย่างเช่น ผู้ เ รียนท่ีมี
ความสมัพนัธ์อนัดีกับเพ่ือนร่วมชัน้เรียนท าให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชัน้เรียนและมีความสมัพันธ์กับ
ความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรมและอารมณ์ และพบว่าผู้ เรียนท่ีรู้สึกว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมชัน้ในระดบัต ่าจะรายงานความยึดมัน่ผูกพนัด้านอารมณ์ในระดบัต ่าด้วยเช่นกัน (Furrer & 
Skinner, 2003) ดงันัน้การสนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวกกบัเพ่ือนร่วมชัน้เรียนเป็นสิ่งส าคญั
เน่ืองจากเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการและแรงจงูใจของผู้ เรียนและเพ่ือนร่ วม
ชัน้เรียนมีบทบาทส าคญัสามารถสนับสนุนความพยายามในการประสบความส าเร็จในวิชาการและ
เปา้หมายได้ (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) 
   แนวคิด  Self-System Model of Motivational Development (SSMMD) ค านึ งถึ ง
ความต้องการพืน้ฐานของบุคคลเป็นหลักและยอมรับว่าความยึดมั่นผูกพันเก่ียวข้องกับแรงจูงใจ
ภายในของผู้ เ รียนและแรงจูงใจภายนอกท่ีมาจากกระบวนการลักษณะท่ีเกิดขึน้ภายในบุคคล 
(Internalization) (Skinner et al., 2009b: 231; Connell, 1990 as cited in Pierson & Connell, 1992: 
300-301) แนวคดินีอ้ธิบายถึงกรอบแนวคดิเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของแรงจงูใจท่ีเช่ือว่าได้รับอิทธิพล
จากบริบทสภาพแวดล้อม และบคุคลถกูกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีสนองต่อความต้องการทาง
จิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ ความต้องการมีความสามารถ และ ความต้องการมีความสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืน ในทางกลบักนับคุคลจะหลีกเล่ียงจากสถานการณ์ท่ีส่งผลท าลายความต้องการทางจิตวิทยา
ทัง้สาม ยกตวัอยา่งในบริบททางการศกึษา ความต้องการด้านการอิสระของผู้ เรียนได้รับการตอบสนอง
หากผู้ เรียนรู้สึกว่ามีทางเลือกในการกระท าและบอกได้ถึงคุณค่าของกิจกรรมท่ีตนเองเลือก ความ
ต้องการด้านการมีสามารถเกิดขึน้ได้หากผู้ เรียนรู้สึกถึงความสามารถของตนเองในการท าความ
ต้องการได้บรรลุผล และความต้องการด้านการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนเกิดขึน้หากผู้ เรียนรู้สึกว่าเขา
ได้รับการยอมรับและนบัถือจากผู้ อ่ืน เชน่ ผู้สอนและเพื่อนร่วมชัน้เรียน  
   แนวคิด Self-System Model of Motivational Development (SSMMD) เป็นแนวคิด
เก่ียวกบัแรงจงูใจและคงไว้ซึ่งความเช่ือเก่ียวกบัความเป็นตวัตน (Self) ท่ีส าคญัในการน ามาอธิบายถึง
บทบาทของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล (Interpersonal relationship) ส่งผลให้ความยึดมัน่ผกูพนั
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มีความสมบูรณ์มากขึน้ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความยึดมั่นผูกพัน 
(Connell & Wellborn, 1991; Skinner, 2008: 767) แนวคิดSSMMD อธิบายถึงกระบวนการเก่ียวกับ
ตนเองกับความยึดมั่นผูกพัน  (Engagement) ประกอบไปด้วย 4 โครงสร้างพื น้ฐานไ ด้แก่  
ส ภ าพแ วด ล้ อม  (Context) ตน เ อ ง  (Self) พ ฤติ ก ร ร ม  (Action) แ ล ะ ผลลัพ ธ์  (Outcome)  
ดงัภาพประกอบ 2 
 

 
 ท่ีมา: Connell และ Wellborn (1991 as cited in Skinner et al., 2008: 574) 
 
   โมเดล SSMMD ได้อธิบายถึง กระบวนการระบบเก่ียวกับตนเอง  (Self-System 
processes) เป็นกระบวนการหนึง่ท่ีอธิบายการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลสง่ผลตอ่ความยึดมัน่ผูกพนั
ได้อย่างชดัเจน แนวคิดหลกัของกระบวนการนีเ้ก่ียวกับความต้องการพืน้ฐานของบุคคลทางจิตวิทยา 
ได้แก่ ความต้องการมีความสัมพันธ์ ความต้องการมีความสามารถ และความต้องการเป็นอิสระ 
สามารถเป็นท านายความยึดมั่นผูกพนัของบุคคลได้ (Skinner et al., 2008: 767) เม่ือความต้องการ
ของบุคคลได้รับการตอบสนองจากบริบทสงัคมหรือการการกระท าของบุคคลก็จะส่งผลให้ความรู้สึก
อยากมีส่วนร่วมจะเกิดขึน้ (Skinner & Pitzer, 2012: 26-27) หากบุคคลได้รับการตอบสนองความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้สามด้านจะส่งผลให้บคุคลเกิดความอยากมีส่วนร่วมหรือความยึดมัน่
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ผูกพนัในกิจกรรมหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connell, 1990) ในทางตรงข้ามหากความต้องการพืน้ฐาน
ของบุคคลถูกขดัขวางจะส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกเอาใจออกห่าง ต้องการหลีกหนี หรือถอดถอน
การกระท า (Skinner & Pitzer, 2012: 26-27) ตวัอย่างเช่นในบริบททางการศึกษาหากผู้ เรียนไม่ได้รับ
การเอาใจใส ่ความไมย่ตุธิรรม การบีบบงัคบั ผู้ เรียนอาจจะรู้สึกไม่เตม็ใจหรือความไม่ยินดีต่อการเรียน
และส่งผลให้ผู้ เรียนไม่สามารถ หรือ ความสนใจท่ีจะไปถึงความส าเร็จตามเป้าหมายการเรียนได้ 
(Skinner et al., 2009) 
   สรุปว่าแนวคิดนีอ้ธิบายถึงความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกันระหว่างบริบทสภาพแวดล้อม
กับความยึดมั่นผูกพันในกิจกรรมการเรียน (Connell & Wellborn, 1991 as cited in Skinner et al., 
2008) ซึ่งสนบัสนุนมุมมองเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างบริบทสภาพแวดล้อมกับผู้ เรียนโดยยอมรับ
เก่ียวกบัความยึดมัน่ผกูพนัของผู้ เรียนเป็นสิ่งท่ีสะท้อนมาจากระดบัของสภาพแวดล้อมท่ีสามารถส่งผล
ต่อแรงจูงใจของบุคคลผ่านการกระบวนการปรับเปล่ียนจากแรงจูงใจภายนอกไปสู่การเกิดแรงจู งใจ
ภายใน (Skinner et al., 2012) หากบริบททางสงัคมได้แก่ ผู้สอน ผู้ เรียน เพ่ือนร่วมชัน้เรียน กิจกรรมใน
ชัน้เรียน ฯลฯ มีส่วนสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการมีส่วนร่วม
ในชัน้เรียนหรือเกิดความยดึมัน่ผกูพนัในการเรียนได้  

 
1.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะความยดึม่ันผูกพันใน

วิชาการ 
  จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ 
พบว่ามีงานวิจัยท่ีศึกษาโครงสร้างการวัดคณุลักษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการและพัฒนาเป็น
เคร่ืองมือวดัความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันในด้านกรอบ
แนวคดิทฤษฎีท่ีน ามาใช้ศกึษา มิตกิารวดั วิธีการวดั และความแตกตา่งของกลุม่ตวัอยา่ง (Fredricks et 
al., 2011) ผู้วิจยัเน้นศกึษาการพฒันาองค์ประกอบและตวับง่ชี ้ท่ีได้จากแบบวดัลกัษณะผู้ เรียนรายงาน
ด้วยตนเอง (Self-report) เน่ืองจากเป็นวิธีการวดัท่ีมีการพฒันามากท่ีสดุและสอดคล้องกบัการพฒันา
ตวับง่ชีใ้นการวิจยัครัง้นี ้ 
  ผู้ วิจัยสรุปงานวิจัยท่ีส าคญัเพ่ือสะท้อนถึงพัฒนาการของการวัดความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการซึ่งมีการศกึษาและพบการพฒันาเคร่ืองมือส าหรับใช้กับกลุ่มตวัอย่างช่วงวยัประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา ดังเช่น งานวิจัยของ Fredricks และคณะ (2005) ช่ือแบบวัด School Engagement 
Measure (SEM) MacArther Network ประกอบด้วยองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ  
3 องค์ประกอบย่อย  ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม อารมณ์ และปัญญา ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบแสดงถึงข้อวดัเก่ียวกบัการรับรู้เก่ียวกบับริบทสภาพแวดล้อม (การได้รับการสนบัสนุนจาก
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ครูและเพ่ือนร่วมชัน้) การรับรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อมในวิชาการ (ความท้าทายของงานท่ีเรียนรู้ ) 
ความสามารถ คุณค่า ความผูกพันทางอารมณ์กับสถานศึกษา เป็นต้น ต่อมา Appleton และคณะ 
(2006) พฒันาแบบวดั Student Engagement Instrument (SEI) ส าหรับกลุ่มตวัอย่างอายุระหว่าง 6 
ถึง12 ปี และมีการน าแบบวัดไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นและมธัยมศึกษาตอน
ปลายภายหลงั (Reschly, Huebner, Appleton, & Antearamian,  2008; Betts,  Appleton,  Reschly, 
Christenson, & Huebner, 2010) ในการพัฒนาแบบวัดดังกล่าวมีการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 1,931 คน และมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) แลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) สรุปได้องค์ประกอบทัง้หมด 6 องค์ประกอบย่อยของโครงสร้างการวัด 2 ด้านคือ 
องค์ประกอบความยึดมัน่ผูกพนัด้านจิตวิทยา/อารมณ์ (Psychological engagement) มีตวับ่งชีข้อง
องค์ประกอบ ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอน การได้รับการสนบัสนนุจากเพ่ือน ครอบครัว
ในด้านการเรียนรู้ และองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา (Cognitive engagement) มีตวั
บ่งชีข้ององค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมและสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน (เวลาท่ีใช้ในภาระงานการ
เรียนรู้ การเข้าชัน้เรียน การท างานให้ส าเร็จ) เปา้หมายเก่ียวกบัอนาคต แรงจงูใจภายนอก เป็นต้น  
  ในปี 2009 มีการพัฒนาแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ีส าคัญ 2 ฉบับ ได้แก่  
แบบวัด  High School Survey of Student Engagement (HSSSE) (Yazzie-Mintz, 2009) และ 
Engagement versus Disaffection with Learning (EvsD) (Skinner et al., 2009a) แบบวัด HSSSE 
มีการพฒันามาก่อนหน้าตัง้แต่ปี 2003 จนถึงปี 2009 และมีการพฒันาถูกต้องตามลิขสิทธ์ิในปี 2009 
การพฒันาแบบวดัมีการใช้กลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย จ านวน 200,000 คน จาก
โรงเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในชนบท ในเมือง และเขตชานเมือง แบบวดัมีจ านวน 121 ข้อวดั 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา / วิชาการ (Cognitive / 
Intellectual / Academic engagement) จ านวน 65 ข้อ มีตวับง่ชีเ้ก่ียวกับการรับรู้ของผู้ เรียนในความ
พยายาม การลงทนุลงแรง และ กลยทุธ์ท่ีใช้ในการเรียนรู้ 2)ความยดึมัน่ผกูพนัด้านสงัคม / พฤตกิรรม /
การมีสว่นร่วม (Social / Behavior / Participatory engagement) จ านวน 17 ข้อ มีตวับง่ชีเ้ก่ียวกบัการ
กระท าของผู้ เรียนเก่ียวกับการเข้าสังคม กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้เก่ียวกับ
กิจกรรมการเรียน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนคนอ่ืน และ3) ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ 
(Emotional engagement) จ านวน 39 ข้อ ให้ความส าคญักับตวับ่งชีเ้ก่ียวกับความรู้สึกท่ีผู้ เรียนมีต่อ
โรงเรียนทัง้ด้านการท างานในโรงเรียนและความรู้สึกตอ่ผู้ อ่ืนท่ีโรงเรียน  
  ส่วนแบบวดั EvsD พฒันาโดย Skinner และคณะ (2009a) ท าการเก็บข้อมลูกบันกัเรียน
จ านวน 1,018 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความหลากหลายทางด้านเชือ้ชาติ 
ระดบัการศกึษา และเขตท่ีตัง้ของโรงเรียน แบบวดัมีลกัษณะเป็นแบบรายงานด้วยตนเอง 2 ลกัษณะคือ 
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การรายงานด้วยตวัผู้ เรียนเองและการรายงานด้วยผู้สอน จากการวิเคราะห์ทางสถิตพิบผลการรายงาน
ของผู้สอนมีความสมัพนัธ์กบัผลการรายงานของผู้ เรียน แบบวดัมีองค์ประกอบท่ีพฒันามาจากทฤษฎี
แรงจูงใจของผู้ เรียน กล่าวคือความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ (ด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ) ได้รับการ
สนับสนุนหากบริบทสภาพแวดล้อมทางสังคมเก่ียวกับการเรียนรู้เช่ือมต่อกับต้องการทางจิตวิยา
พืน้ฐานของผู้ เรียนทัง้สามด้าน ได้แก่ ความต้องการมีความสัมพันธ์ ความต้องการมีความสามารถ 
ความต้องการมีอิสระ  (Connell, 1990; Connell & Wellborn, 1991; Deci & Ryan, 1985; Skinner, 
1991; Skinner et al., 2009) แบบวัด  EvsD ประกอบด้วยโครงส ร้างของความยึดมั่นผูกพัน 
(Engagement) และการเอาใจออกห่าง (Disaffection) ท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญกระตุ้ นให้เกิด
พฤติกรรมน าไปสู่การเรียนรู้และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความยึดมัน่ผูกพนัด้านพฤติกรรม 
(Behavioral) เก่ียวกบัความพยายาม การตัง้ใจเรียน ความวิริยะและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
และด้านอารมณ์ (Emotional) เก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นตัวบ่งชีถ้ึงการจูงใจในกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตวัอยา่งเชน่ ฉนัรู้สกึสนกุสนานกบัการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ ในชัน้เรียน เป็นต้น  
  แบบวดัท่ีพฒันาขึน้ภายใต้กรอบแนวคดิของแรงจงูใจกบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการอีก
ฉบับหนึ่ ง คือ Motivation and Engagement Scale (MES) พัฒนาโดย  Martin และคณะ  (2009) 
พฒันาขึน้ตามกรอบแนวคิดของวงจรความยึดมัน่ผูกพนัและแรงจงูใจ เก่ียวกบัการศกึษาความยึดมัน่
ผกูพนัมิตด้ิานปัญญาและพฤติกรรม แบง่เป็น 2 ลกัษณะคือการปรับตวัได้ (Adaptive) และไมส่ามารถ
ปรับตวัได้ (Maladaptive) มีการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกันได้แก่ ระดบัการศึกษา ประเภท
ของสถานศึกษา การศึกษาข้ามวัฒนธรรม เช่นการพัฒนาแบบวัดส าหรับกลุ่มตัวอย่างในระดับ
การศกึษาตา่งกนั ประถมศกึษา (MES-JS) มธัยมศกึษา (MES-HS) และปริญญาตรี (MES-UC) แบบ
วดั MES ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบย่อยท่ีแสดงถึงความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญาและพฤติกรรม 
ตวับง่ชีท่ี้สะท้อนถึงความยึดมัน่ผกูพนัด้านปัญญา (Cognitive) ได้แก่ ความเช่ือในตนเอง (Self-belief) 
คุณค่าของโรงเรียน (Valuing school) ส่วนความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม (Behavioral) ได้แก่ 
ความสนใจในการเรียนรู้ (Learning focus) ความวิริยะ (Persistence) การวางแผน (Planning) การ
จดัการเก่ียวกบัการเรียน (Study management)  
  นอกจากนีมี้การศึกษาและพบองค์ประกอบของความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการเพิ่มจาก
องค์ประกอบหลกั 3 องค์ประกอบได้แก่ พฤติกรรม อารมณ์ และ ปัญญา ดงัเช่นการศกึษาของ Reeve 
และ Tseng (2011) ศกึษาเร่ืองความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่าง
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 365 คน Reeve และ Tseng ท าการศึกษาและน าเสนอ
องค์ประกอบใหม่คือ ความยึดมั่นผูกพันด้านการริเ ร่ิมในตนเอง (Agentic Engagement) ท่ี มี
ความส าคญัในบริบทระหวา่งกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพราะแสดงถึงผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียน
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การสอน ผู้ เรียนลงมือกระท าอยา่งสร้างสรรค์เพ่ือก่อให้เกิดความราบร่ืนแก่การเรียนการสอนท่ีพวกเขา
ได้รับ ผลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างพบว่า ความยึดมั่นผูกพันด้านริเร่ิมในตนเองมีความ
แตกตา่งอย่างชดัเจนและเป็นโครงสร้างองค์ประกอบท่ีส าคญั เน่ืองจากความยึดมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมใน
ตนเองมีความสมัพนัธ์กับโครงสร้างด้านแรงจงูใจของผู้ เรียนและเป็นตวัท านายความแปรปรวนอย่าง
อิสระของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วย  
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2. ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคล 
 หากพิจารณาถึงหลกัฐานเชิงประจกัษ์ภายในขอบเขตของทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) 
เก่ียวกบักระบวนการก ากบัพฤติกรรม หรือเหตผุลท่ีบคุคลมีส่วนร่วม เกิดพฤติกรรมภายใต้เง่ือนไขของ
การเป็นอิสระหรือการถูกควบคมุ (Autonomous vs Controlled) สิ่งท่ีเก่ียวข้องคือเร่ืองของเป้าหมาย
ระยะยาวซึง่บคุคลใช้เป็นแนวทางหรือสิ่งท่ีก าหนดการกระท า (Deci & Ryan, 2008a: 17) งานวิจยัของ 
Kasser และ  Ryan (1996 as cited in Deci & Ryan, 2008a: 17-18; Deci & Ryan, 2008b: 183) 
อธิบายเก่ียวกบัเปา้หมายระยะยาวของบคุคลมีแนวโน้มจดัอยู่เป็นกลุม่ตามการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
สรุปได้เป็นเป้าหมาย 2 ลกัษณะคือ 1) เป้าหมายภายใน (Intrinsic goal) หมายถึง เป้าหมายในชีวิต
เก่ียวกบัการผกูพนักบัผู้ อ่ืน การท าประโยชน์ให้กบัผู้ อ่ืน การพฒันาตนเอง เป็นเปา้หมายท่ีเน้นความพึง
พอใจในความต้องการทางจิตวิทยาพืน้ฐานของบุคคล และ 2) เป้าหมายภายนอก (Extrinsic goal ) 
หมายถึง เปา้หมายเก่ียวกบัความมัง่คัง่ ช่ือเสียง ความนา่ดงึดดูใจ ฯลฯ และเน้นท่ีตวับง่ชีก้ารให้คณุคา่
ท่ีมาจากภายนอก ทัง้สองเปา้หมายแตกตา่งกนัในด้านความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อความต้องการพืน้ฐานของ
บุคคลทัง้สามลักษณะ ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ (Autonomy) ความต้องการมีความสามารถ 
(Competence) และ ความต้องการมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Relatedness) ซึง่เปา้หมายภายในเกิดขึน้
เพ่ือตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของบุคคล เพราะว่าการแสวงหาเป้าหมายภายในของบุ คคล
ก่อให้เกิดการก าหนดเป้าหมายท่ีมาจากภายใน (Inward orientation) ซึ่งส่งผลให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจในความต้องการได้ ในขณะท่ีเป้าหมายภายนอกไม่ได้เก่ียวข้องกับการตอบสนองตามความ
ต้องการของบุคคล ดงันัน้การแสวงหาเป้าหมายภายนอกก่อให้เกิดการก าหนดเป้าหมายท่ีมาจาก
ภายนอก (Outward Orientation) บุคคลมีการเห็นค่าในตนเองผ่านความส าเร็จท่ีได้รับและการให้
เหตุผลจากภายนอก อาจส่งผลให้บุคคลมีความพึงพอใจในความต้องการท่ีลดลงได้ภายหลัง 
(Vansteenkiste, Soenens & Duriez, 2008 as cited in Vansteenkiste et al., 2010: 145) มีงานวิจยั
ท่ีเปรียบเทียบเป้าหมายทัง้ 2 ลักษณะกับผลลัพธ์ดังเช่นงานวิจัยของ  Vansteenkiste Simons  
Soenens และ Lens (2004) พบว่าบคุคลท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในการเรียนมีความเช่ือว่าภาระการเรียนช่วย
ให้ได้เงินหรือเป็นการหารายได้ (เป้าหมายภายนอก) และ บุคคลท่ีเช่ือว่าการเรียนช่วยให้เกิดความ
เจริญงอกงามภายในตวัเองหรือพฒันาตนเอง (เปา้หมายภายใน) ผลสรุปว่าบคุคลท่ีเรียนรู้และมีความ
เช่ือลกัษณะท่ีมาจากเป้าหมายภายนอกมีการเรียนรู้ได้ดีน้อยกว่าและแสดงออกถึงความสามารถใน
ระดบัท่ีต ่ากวา่บคุคลท่ีมีความเช่ือลกัษณะท่ีมาจากเปา้หมายภายใน  
  นอกจากนี ้เปา้หมายทัง้สองลกัษณะยงัเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจของบุคคล นัน่คือหากบุคคลมี
เป้าหมายภายใน ส่งผลท าให้บุคคลรู้สึกถึงคณุค่าของเป้าหมายท่ีกระท าอยู่ ก่อให้เกิดแรงจงูใจท่ีเป็น
อิสระในตนเองหรือแรงจูงใจภายใน (Autonomous motivation) ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลมี
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เป้าหมายภายนอก บุคคลท าพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก ส่งผลให้บุคคลเกิด
แรงจงูใจท่ีมีลกัษณะถกูควบคมุ (Controlled motivation) (Vansteenkiste et al., 2010: 147)  

 
2.1 โครงสร้างเก่ียวกับเป้าหมายของบุคคล  

  เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิลักษณะหนึ่งท่ีเป็น
โครงสร้างเป้าหมายใหม่เพิ่มเติมจากเป้าหมายรูปแบบดัง้เดิม เป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิ (Achievement 
goal) เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีเป็นเป้าหมายหรือความส าเร็จท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมใด ๆ โดยจะ
เก่ียวข้องกับศกัยภาพของบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นการพัฒนาความสามารถ (Mastery) หรือการแสดง
ความสามารถ (Performance) (สรุวิทย์ อสัสพนัธุ์, 2556: 21) นิยามของเปา้หมายเชิงสมัฤทธ์ิในอดีต
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแนวโน้มเป้าหมาย (Goal orientation) และ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะส่วน 
(Achievement Goal) กลุ่มแนวโน้มเป้าหมายมองการมีเป้าหมายเป็นลักษณะทั่วไปของบุคคล โดย
เช่ือว่าการมีเป้าหมายและกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง เช่น การให้เหตผุลความส าเร็จ การตอบสนองทาง
อารมณ์ ความพึงพอใจ เป็นสิ่งก าหนดวิธีการท่ีบุคคลจะกระท าเพ่ือบรรลุผลสมัฤทธ์ิและไม่สามารถ
แยกกระบวนการท่ีเก่ียวข้องออกจากเป้าหมายได้ (Ames & Acher,1987; Ames & Acher, 1988; 
Nicholls, 1984 อ้างถึ ง ใน  สุรวิท ย์  อัสสพันธุ์ , 2556: 21) ส่วนกรอบแนวคิด อีกกลุ่มหนึ่ ง คื อ 
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะส่วน กรอบแนวคิดท่ีระบุเฉพาะส่วนท่ีเป็นเป้าหมายเท่านัน้ เช่น กรอบแนวคิดท่ี
เห็นวา่เปา้หมายเป็นความมุง่หมาย เป็นความปรารถนาตอ่ผลลพัธ์ของบคุคล ในการใช้ความพยายาม
ในกิจกรรมเ พ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ  (Dweck & Elliott, 1983; Harackiewicz & Sansone, 1991; 
Pintrich, 2000; Urdan & Maehr, 1995 อ้างถึงใน สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ , 2556: 22) สรุปได้ว่าการมี
เปา้หมายเชิงสมัฤทธ์ิเป็นลกัษณะทางการรู้คิดของบคุคลท่ีพยายามก าหนดสภาพในอนาคตท่ีเก่ียวข้อง
กบัความสามารถเม่ือสิน้สดุการปฏิบตัิงาน ได้แก่ ต้องการแสดงออกถึงระดบัความสามารถของตนเอง 
หรือต้องการพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยลักษณะดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการก ากับ
พฤติกรรมของบคุคล ทัง้นีบ้คุคลจะพยายามให้เกิดสภาพดงักล่าวหรือหลีกเล่ียงสภาพดงักลา่วก็ได้ (สุ
รวิทย์ อสัสพนัธุ์, 2556: 22-23) 
  ในการศกึษาการมีเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ินัน้ พบว่าจากการศกึษางานวิจยัท่ีผ่านมามีการ
แบ่งเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (Mastery Goal) และ
เปา้หมายเพ่ือการแสดงผลงาน (Performance Goal) (Elliott, 2005; Maehr & Zusho, 2009; Meece, 
Anderman, & Anderman, 2006 as cited in Colli et al., 2016; 67) การ มี  เป้าหมาย เ พ่ื อความ
เช่ียวชาญ (Mastery Goal) จะมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้ ความช านาญในงาน รวมไปถึงการพฒันาตนเอง 
การพฒันาทกัษะใหม่ การพฒันาหรือเพิ่มพนูศกัยภาพของตนเอง และพยายามท่ีจะเอาชนะข้อจ ากัด
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ทางความสามารถของตนเอง นอกจากนีย้งัมีนกัวิชาการศกึษาเก่ียวกับเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ
ในช่ืออ่ืนด้วย ได้แก่ เปา้หมายเก่ียวกบัภาระงาน (Task goals) เก่ียวข้องกับการท่ีบุคคลมีส่วนร่วมใน
งานท่ีเฉพาะเจาะจง และรับรู้ความสามารถของตนเองต่องานนัน้  ๆ ซึ่งบุคคลจะไม่เปรียบเทียบ
ความสามารถของตนเองกับผู้ อ่ืน (Maehr, 1984) นอกจากนี ้Dweck และคณะ (1988) ได้กล่าวถึง
เป้าหมายท่ีมีความคล้ายคลึงกับเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ นั่นคือ เป้าหมายเพ่ือการเรียนรู้  
(Learning Goals) หากผู้ เรียนมีเป้าหมายดงักล่าว ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถเพิ่มขึน้ ผู้ เรียนจะ
เกิดความพึงพอใจในการเรียน ถึงแม้ว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากและการท าความเข้าใจในการ
เรียน (Nicholls et al., 1990; Anderman & Patrick, 2012: 175) เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิอีกเป้าหมาย
หนึ่งท่ีส าคญัคือ เปา้หมายเพ่ือการแสดงผลงาน (Performance Goal) จะมุ่งเน้นไปท่ีการแสดงออกถึง
ความสามารถหรือศกัยภาพของตนเอง และการตดัสินระดบัของความสามารถของตนเม่ือเปรียบเทียบ
กับผู้ อ่ืน (สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ , 2556: 23) และ Maehr (1984 as cited in Anderman & Patrick, 2012: 
175) ได้อธิบายถึง เปา้หมายเพ่ือตนเองเหนือกว่าผู้ อ่ืน (Ego goals) ซึ่งเป็นเปา้หมายภายนอกมีความ
คล้ายกับเป้าหมายเพ่ือการแสดงผลงาน แสดงถึงการท่ีบุคคลกระท าเพ่ือให้เหนือกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้
เปรียบเทียบกบัการกระท าของผู้ อ่ืน สรุปว่าหากผู้ เรียนมีเปา้หมายเพ่ือความเช่ียวชาญ ผู้ เรียนจะสนใจ
ในงานท่ีท าเพ่ือความเข้าใจอย่างแท้จริง ความก้าวหน้าในความสามารถ เกิดความกระตือรือร้น ทุ่มเท
ความพยายามเพ่ือท่ีจะประสบผลส าเร็จในการเรียน ในทางตรงกนัข้ามหากผู้ เรียนมีเปา้หมายเพ่ือการ
แสดงผลงาน ผู้ เรียนจะแสดงความสามารถโดยเปรียบเทียบกับผู้ อ่ืนเพ่ือให้ผลดีกว่าผู้ อ่ืน (Anderman 
& Patrick, 2012: 175) 

2.2 เป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Best Goals: PB Goal) 
  เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal best goals) เป็นโครงสร้างใหม่
เก่ียวกบัเป้าหมายเชิงสมัฤทธ์ิของบุคคลท่ีมีความแตกต่างจากเปา้หมายดัง้เดิมทัง้สองท่ีกล่าวมาแล้ว 
เพราะเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเก่ียวข้องกับการมีแนวโน้มเป้าหมายท่ีเก่ียวกับ ตนเอง  
(Self) เป็นหลกั และเป็นเปา้หมายท่ีผสมผสานระหว่างเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ (Mastery) และ
เปา้หมายเพ่ือแสดงผลงาน (Performance) เข้าด้วยกนั (Martin, 2006: 807) นอกจากนีเ้ปา้หมายเพ่ือ
ความเป็นเลิศส่วนบคุคลมีความแตกต่างจากเปา้หมายเพ่ือความเช่ียวชาญ เน่ืองจากเป็นเปา้หมายท่ี
เก่ียวกับการท่ีบุคคลให้ความส าคญักบัสิ่งท่ีบุคคลสนใจหรือเห็นความส าคญัของสิ่งนัน้ แต่เป้าหมาย
เพ่ือความเช่ียวชาญจะให้ความส าคญักบังานหรือการเรียนรู้เก่ียวกบัสิ่งนัน้ เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศ
ส่วนบคุคลจึงเป็นเปา้หมายท่ีเก่ียวกบัความท้าทาย มีลกัษณะเฉพาะ เก่ียวกบัการแข่งขนัท่ีมีเปา้หมาย
คือตนเอง เก่ียวข้องกบัระดบัของการแสดงออกของบคุคล กลวิธีตา่ง ๆ ท่ีผู้ เรียนพยายามกระท าและมี
ผลตอ่ความคงทนในการเรียน ความก้าวหน้าในความส าเร็จของการเรียนท่ีพฒันาขึน้จากท่ีผา่นมา การ
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พยายามของบคุคลท่ีจะท าเปา้หมายท่ีเฉพาะเจาะจงให้ดีกวา่ท่ีผ่านมา ซึง่บคุคลใช้ตนเองเป็นสิ่งอ้างอิง
มากกว่าใช้การอ้างอิงจากภายนอก ตวัอย่างเช่น ในการสอบผู้ เรียนมีความตัง้ใจหรือมีเป้าหมายท า
คะแนนสอบในครัง้นีใ้ห้ดีกว่าการสอบในครัง้ท่ีผ่านมาหรือมีความพยายามมากขึน้กว่าครัง้ท่ีผ่านมาใน
การท างานท่ีได้รับมอบหมายด้านการเรียน (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 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับการตัง้เป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคล 
  เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเก่ียวข้องกับระดบัของการตัง้เป้าหมาย ตามการ
อธิบายของ Elliot และ Sheldon (1997 as cited in Martin, 2006) ได้พูดถึงเป้าหมายของบุคคล 4 
ลกัษณะซึง่เก่ียวข้องกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ลกัษณะแรกเก่ียวข้องกบัเปา้หมายท่ีเจาะจงกบังาน (Task-
specific goal) ซึ่งเป็นแนวทางท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับการพัฒนาสมรรถนะท่ีเหมาะสม เช่น การท่ี
บุคคลท างานให้ส าเร็จ ส่วนลักษณะท่ีสองเก่ียวข้องกับเป้าหมายท่ีมีความเฉพาะเจาะจงทางด้าน
สถานการณ์ (Situation-specific goal) ซึ่งสะท้อนจดุประสงค์และเหตผุลของการปฏิบตัิการและบรรลุ
เป้าหมาย เช่น ผู้ เรียนเขียนค าตอบของข้อสอบให้ชดัเจนและละเอียด หรือ ผู้ เรียนท าสอบวิชานีใ้ห้ได้
ดีกว่าคนอ่ืน ๆ ในชัน้เรียน เป้าหมายลักษณะท่ีสามเก่ียวข้องกับเป้าหมายส่วนบุคคลท่ีสะท้อน
เปา้หมายในภาพกว้างทัว่ ๆ ไปมากกว่าท่ีจะเก่ียวข้องเฉพาะสถานการณ์ เช่น ผู้ เรียนปรับปรุงผลการ
เรียนให้ดีขึน้กวา่เทอมท่ีแล้ว หรือ ผู้ เรียนเป็นท่ีหนึง่ของชัน้เรียนเม่ือจบเทอม และเปา้หมายลกัษณะท่ีส่ี
เก่ียวข้องกับการท่ีบุคคลมีภาพเก่ียวกับอนาคตของตนเอง ซึ่งเป็นการสะท้อนเป้าหมายระยะยาว
กว่าเดิม เช่น ผู้ เรียนมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจท่ีจะเลือกประกอบอาชีพตอบสนองความต้องการของตนเองได้
อยา่งแท้จริง ทัง้นีไ้ด้มีการเสนอว่า เปา้หมายสองลกัษณะแรก ได้แก่ เปา้หมายท่ีเจาะจงกบังาน (Task-
specific goal) และ เปา้หมายท่ีเจาะจงกบัสถานการณ์ (Situation-specific goal) เป็นเปา้หมายท่ีอยู่
ร่วมกนัและเป็นสิ่งส าคญัต่อการเกิดการตัง้เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล โดยเปา้หมายแรก
จะให้ข้อมลูท่ีชดัเจนกบับคุคล ตวัอยา่งเชน่ ผู้ เรียนทราบวา่ต้องพยายามบรรลอุะไรอนาคตอนัใกล้ สว่น
เปา้หมายท่ีสองจะให้เหตผุลกบัผู้ เรียนว่าท าไมพวกเขาจึงอยากจะบรรลุผลลพัธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงนัน้ ๆ 
ซึ่งการท างานร่วมกันของทัง้เปา้หมายท่ีระบวุ่า อะไร และ ท าไม นีจ้ะเป็นรากฐานส าหรับใช้ในการท า
ความเข้าใจและไปให้ถึงการตัง้เปา้หมายสูค่วามเป็นเลิศสว่นบคุคลได้ในท่ีสดุ 

2.3.1 เป้าหมายที่เจาะจงกับงาน (Task-Specific Goal) 
   เป้าหมายท่ีเจาะจงกับงาน จะผนัแปรไปตามมิติ 2 ด้าน ได้แก่ ความเฉพาะเจาะจง 
(Specificity) และ ความยากหรือความท้าทาย (Difficulty/challenge) ส่วนใหญ่แล้วการตัง้เป้าหมาย
เพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลจะเก่ียวข้องกับการตัง้เป้าหมายหรือผลลัพธ์ท่ีเฉพาะเจาะจง จาก
การศกึษาก่อนหน้าท่ีเก่ียวกบัการตัง้เปา้หมายได้แสดงให้เห็นว่าเปา้หมายท่ีเฉพาะเจาะจงนัน้จะน าไปสู่
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สมรรถนะในระดับสูงขึ น้  (Locke & Latham, 1990 as cited in Martin, 2006 ) ซึ่ ง เป้าหมาย ท่ี
เฉพาะเจาะจงจะมีอิทธิพลในทางบวกโดยไปช่วยลดระดบัความไม่ชดัเจนเก่ียวกับสิ่งท่ีต้องการท าให้
ส าเร็จ ท าให้เป้าหมายมีความชดัเจนขึน้ (Locke, Chah, Harrison, & Lustgarten, 1989 as cited in 
Martin, 2006) นอกจากนีเ้ปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นสิ่งท่ีปรับเปล่ียนได้ท่ีมีมาตรฐานท่ี
ชดัเจนส าหรับใช้ตัง้เป้าหมาย ตวัอย่างเช่น ในบริบททางการเรียนรู้ ผู้ เรียนอาจไม่ทราบว่าต้องท าได้
คะแนนเทา่ใดจงึจะชนะเพ่ือนในชัน้เรียน แตพ่วกเขารู้เสมอว่าคะแนนท่ีพวกเขาต้องท าให้ได้เพ่ือท่ีจะไป
ถึงการเป็นเลิศสว่นบคุคลนัน้คือเทา่ใด ซึง่เป็นสิ่งท่ีแปรเปล่ียนได้ในแง่ของระดบัความท้าทายและระดบั
ความท้าทายนีเ้องท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล โดยค านิยามแล้ว ระดบัของ
ความท้าทายหรือความยากท่ีสามารถใช้ในการเสริมสร้างความเป็นเลิศส่วนบุคคลนัน้อย่างน้อยท่ีสุด
จะต้องมีระดบัท่ีสูงกว่าระดบัสมรรถนะท่ีดีท่ีสุดท่ีผ่านมาในอดีต โดยมีความเฉพาะเจาะจงและความ
ยากของเปา้หมายมาปฏิสมัพนัธ์กนั โดยเปา้หมายท่ียากและเฉพาะเจาะจงจะให้ผลลพัธ์เป็นสมรรถนะ
ในระดบัท่ีสูงกว่า โดยในการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) Locke และ Latham (1990 as cited 
in Martin, 2006) ได้พบขนาดของอิทธิพลตัง้แต่ .42 ถึง .80 ส าหรับอิทธิพลทางบวกของเป้าหมายท่ี
ยากและเฉพาะเจาะจงท่ีมีต่อสมรรถนะของบุคคล ซึ่งเม่ือน ามาพิจารณาร่วมกันแล้วทัง้เป้าหมายท่ี
เจาะจงกบังานและมีความท้าทายนัน้เป็นสิ่งส าคญัตอ่การตัง้เปา้หมายสูค่วามเป็นเลิศสว่นบคุคล  

2.3.2 เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ (Situation-Specific Goal) 
   การตัง้เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นมากกวา่การไปให้ถึงมาตรฐานปกติ
แตเ่ป็นการไปให้ถึงมาตรฐานส่วนบคุคลซึ่งตัง้ไว้สมัพนัธ์กับระดบัสมรรถนะเดิมของตนเองซึ่งเป็นสิ่งท่ี
เป็นพืน้ฐานของการตัง้เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล การตัง้เปา้หมายท่ีเฉพาะตวันีเ้องคือสิ่งท่ี
ท าให้มีความแตกตา่งไปจากเปา้หมายอ่ืน ๆ และท าให้การตัง้เปา้หมายลกัษณะนีเ้ป็นแรงจงูใจท่ีมีพลงั 
โดยต้องพิจารณาปัจจยั 2 ลกัษณะด้วยกนั ได้แก่ การใช้ตนเองเป็นจดุอ้างอิงเพ่ือแขง่ขนั (Competitive 
self-reference) และการพฒันาตนเอง (Self-improvement) โดยปัจจยัแรกจะเก่ียวข้องกบัการแขง่ขนั
ท่ีโน้มเอียงไปทางด้านการแขง่ขนักบัสมรรถนะเดิมของตนเองมากกว่าแขง่กบัผู้ อ่ืน ส่วนปัจจยัท่ีสองจะ
เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการสร้างหรือขยายขอบเขตสมรรถนะบนฐานของสมรรถนะเดิม ดังนัน้
เปา้หมายในการแขง่ขนัท่ีมีตนเองเป็นจดุอ้างอิงและเปา้หมายในการพฒันาตนเองนัน้จงึมีความส าคญั
ตอ่การตัง้เปา้หมายสูค่วามเป็นเลิศสว่นบคุคล 
   เม่ือน าปัจจยัข้างต้นรวมเข้าด้วยกันจะเห็นได้ถึงลกัษณะการเป็นโมเดลหลากหลาย
มิติของการตัง้เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วยเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง ท้าทาย มีตนเองเป็นจดุอ้างอิงในการแขง่ขนัและอยู่บนพืน้ฐานของการพฒันาตนเอง ซึง่
โมเดลนีไ้มเ่พียงแตจ่ะเป็นกรอบแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจองค์ประกอบหลกัของการ
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ตัง้เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลแล้ว แต่บุคคลยงัสามารถใช้เพ่ือหาวิธีการเพิ่มโอกาสท่ีสูง
ท่ีสดุในการบรรลถุึงความเป็นเลิศสว่นบคุคลได้อีกด้วย  
   นอกจากนีง้านวิจยัของ Martin (2006) ท่ีทดสอบลกัษณะการเป็นโมเดลหลายมิติของ
การตัง้เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลได้พบว่า ปัจจยัทัง้ 4 ท่ีกลา่วถึงในข้างต้น ได้แก่ เปา้หมาย
ท่ีเฉพาะเจาะจง เป้าหมายท่ีมีความท้าทาย เป้าหมายท่ีมีตนเองเป็นจุดอ้างอิง และเป้าหมายในการ
พฒันาตนเองนัน้เป็นองค์ประกอบของการตัง้เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล อีกทัง้ยงัสามารถ
ท านายพฤติกรรมพฤติกรรมของผู้ เ รียนในสภาพแวดล้อมทางวิชาการอันได้แ ก่ การไม่ย่อท้อ 
(Persistence) การเข้าร่วมชัน้เรียน (Class participation) ความทะเยอทะยานทางด้านการศึกษา 
(Educational aspiration) และความรู้สกึชอบมาโรงเรียน (Enjoyment of school) ได้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตอีิกด้วย 

2.4 เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการเรียน  
  ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) อธิบายเก่ียวกับเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล
นัน้ส่งผลต่อแรงจูงในภายในบุคคล (Intrinsic motivation) (Ryan & Deci, 2000 as cited in Martin, 
2006: 806) ได้แก่ ความสนใจท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของบุคคล หรือความพึงพอใจของบุคคลในการ
เรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อระดับของการมีส่วนร่วมกิจกรรมท่ีมีความแตกต่างกันในด้านทักษะของบุคคล 
(Danner & Lonky, 1981 as cited in Martin, 2006: 806) ในบริบททางการเรียนรู้ เปา้หมายเพ่ือความ
เป็นเลิศส่วนบุคคลนัน้มีแนวโน้มท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนการรับรู้ความสามารถในตนเอง (Self-
efficacy) ของผู้ เรียนได้ (Martin, 2006) ทัง้นีเ้น่ืองจากว่าการเรียนให้ได้ดีเท่าเดิมหรือเพ่ือให้ดีกว่าเดิม
เป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนเห็นว่าสามารถกระท าได้ และการท่ีผู้ เรียนรับรู้ว่าตนเองสามารถไปสู่ความส าเร็จได้จะ
ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของผู้ เ รียนในด้านการเรียนรู้ นอกจากนีเ้ป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บคุคลเป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกบัแรงจงูใจภายใน (Intrinsic motivation) และการด าเนินการให้เป็นไปอย่าง
ราบร่ืนในการเรียนรู้ (Flow) ซึง่เป็นสองสิ่งท่ีส าคญัน าไปสูค่วามส าเร็จในการเรียนได้ โดยเป็นสิ่งท่ีท าให้
ผู้ เรียนสามารถฟันฝ่าอปุสรรคในระดบัท่ียากเกินกว่าความสามารถในปัจจบุนัของบุคคลได้ในระดบัท่ี
เหมาะสม (Csikzentmihalyi, 1990 as cited in Martin & Liem, 2010)  
  มีการศกึษาเก่ียวกบัเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลกับแรงจงูใจการเรียน ดงัเช่น 
การศึกษาของ Martin (2006) ท่ีศึกษาในผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1016 คน เป็นการวิจัย
ภาคตดัขวาง ผลการศกึษาพบว่าเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลช่วยเพิ่มระดบัความสขุในการ
เรียน การมีส่วนร่วมในการเรียน ความพยายามและความมุ่งมั่นในการเรียน สอดคล้องกับการผล
การศกึษาของ Martin และ Liem (2010) พบวา่ เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลสามารถเป็นตวั
ท านายความส าเร็จในการเรียน ความพยายาม ความสขุ ความมานะในการเรียน การมีส่วนร่วมในชัน้
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เรียนเช่นกัน นอกจากนีเ้ป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลยงัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความสมัพนัธ์เชิง
บวกต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาการด้วย (Yu & Martin, 2014 ; Martin & Elliott, 2015; Colli et al., 
2016)  

 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลกับความยดึม่ัน

ผูกพันในวิชาการ 
  จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบวา่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเปา้หมายเพ่ือความเป็น
เลิศส่วนบุคคลกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ ดังงานวิจัยของ  Colli และคณะ (2016) ท่ีศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลของผู้ เรียน เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล และความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการ จากการศึกษาพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความสัมพันธ์ของผู้ เรียนกับเพ่ือนกับ
เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล และพบความสมัพนัธ์ทางอ้อมระหว่างความสมัพนัธ์ระหว่าง
เพ่ือนและผู้สอนตอ่ความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญาและด้านพฤติกรรมผ่านตวัแปรเป้าหมายเพ่ือความ
เป็นเลิศส่วนบุคคล นอกจากนีมี้ผู้ ศึกษาเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลกับตัวแปรด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน ในกลุม่นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 249 คน เป็นการ
ศึกษาวิจัยระยะยาว พบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ สอนในทางบวก (Liem, Ginns, Martin, 
Stone, & Herrett, 2012)  
  นอกจากนีมี้การศกึษาในบริบทของกลุ่มตวัอย่างวฒันธรรมตะวนัออก ดงัเช่นการศึกษา
ของ Yu และ Martin (2014) ท่ีศกึษาในบริบทของกลุม่ตวัอย่างวฒันธรรมตะวนัออกเก่ียวกบัเปา้หมาย
เพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลและเป้าหมายเชิงสัมฤทธ์ิอ่ืน ๆ เพ่ือดูความสัมพันธ์ของเป้าหมายกับ
แรงจงูใจในการเรียนและความยึดมัน่ของผู้ เรียน โดยท าการศกึษาในกลุ่มนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น
ในประเทศจีน จ านวน 3,753 คน ผลการศึกษาพบว่าเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลและ
เป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญมีความส าคญัต่อตวัแปรทางด้านแรงจูงใจและความยึดมัน่ผูกพันของ
ผู้ เรียน ผลการศึกษายืนยันด้วยงานวิจัยของ Martin และ Elliot (2015) ท่ีสนใจศึกษาเป้าหมายเชิง
สัมฤทธ์ิของผู้ เรียนเช่นเดียวกับ Yu และ Martin (2014) ในกลุ่มตวัอย่างชัน้มัธยมศึกษาในประเทศ
ออสเตรเลียซึ่งเป็นบริบทวฒันธรรมตะวนัตกพบผลลพัธ์เชิงบวกระหว่างเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศ
สว่นบคุคล แรงจงูใจและความยดึมัน่ผกูพนัของผู้ เรียนเชน่กนั 
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3. ตอนที่ 3 โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ  
 จากการศึกษาความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการตามแนวทฤษฎีการก าหนดตนเองท่ีอธิบายถึง
บริบททางสงัคมและสภาพแวดล้อมมีส่วนช่วยสนบัสนนุให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในความต้องการ
พืน้ฐาน ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ ความต้องการมีความสามารถ และความต้องการมีความสมัพนัธ์
กับผู้ อ่ืน (Ryan & Deci, 2000 as cited in McLachlan & Hagger, 2010: 1204 -1205) ดังนัน้การ
พัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการผู้ วิจัยได้ศึกษาและพัฒนา
โปรแกรมตามทฤษฎีการก าหนดตนเองท่ีอธิบายถึงการท่ีบคุคลได้รับการตอบสนองความต้องการทาง
จิตวิทยาจากการได้รับการสนบัสนนุจากบริบทสภาพแวดล้อมส่งผลดีต่อผู้ เรียนไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจ
ภายใน (Holembeak & Amorose, 2005; Ntoumanis, 2005; Wentzel, 1999 as cited in Maulana,  
Helms-Lorenz, Irnidayanti, & Van de Grift, 2016) ระดับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ีสูงขึน้ 
(Skinner & Belmont, 1993) ตวัอย่างเช่น เม่ือผู้ เรียนรู้สึกถึงความห่วงใยและการสนบัสนนุจากผู้สอน 
ผู้ เรียนจะแสดงออกถึงความพยายามในวิชาการ (Urden & Schoenfelder, 2006 as cited in Maulana 
et al., 2016) สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการสนับสนุนความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
(Relatedness) จากผู้สอนช่วยสนบัสนุนความรู้สึกมีส่วนร่วมท่ีเป็นตวัท านายท่ีดีต่อแรงจูงใจภายใน
ของบคุคล (Baumeister & Leary, 1995 as cited in Maulana et al., 2016) นอกจากนีก้ารได้รับการ
สนับสนุนความต้องการมีความสามารถ (Competence) มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจท่ีเป็นอิสระ 
(Autonomous motivation) และความยึดมั่นผูกพันในวิชาการด้วย (Academic engagement) 
(Fortier et al., 1995; Tucker et al., 2002 as cited in Maulana et al., 2016) และหากผู้ เรียนได้รับ
การสนบัสนุนความต้องการเป็นอิสระ (Autonomy) จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจด้านการเรียนท่ีเป็นแรงจงูใจ
ภายในได้ (Deci & Ryan, 1985; Fortier et al., 1995 as cited in Maulana et al., 2016)  

3.1 แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรม 
3.1.1. ความหมายของโปรแกรมเชิงทดลอง  

   การออกแบบโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจยักึ่งทดลอง ซึ่งมีกระบวนการวิจยัท่ีเป็นไปตาม
กระบวนการของการวิจัยเชิงทดลอง (Intervention research) ประกอบด้วยการออกแบบการวิจัย 
(Research design) ซึง่เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ มีการทดสอบโดยการทดลองประกอบด้วยการสุ่ม
และการสรรหากลุม่ตวัอยา่ง ทัง้ในด้านจ านวนในแตล่ะกลุม่ตวัอยา่งหรือเง่ือนไขตา่ง ๆ ของกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุ วิธีการก าหนดกลุม่ การวดั ได้แก่ การสงัเกตพฤตกิรรม รายงานสว่นตวั การให้คะแนน
ของผู้ปกครอง หรือ ครูผู้สอน จ านวนการเก็บข้อมลู ผลลพัธ์ทางสถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การออกแบบการวิจยัเชิงทดลอง (Intervention design) นัน้จะมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาโปรแกรม อาทิ 
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ข้อค าถาม กฎตา่ง ๆ และแผนการด าเนินงาน ทัง้การออกแบบการวิจยั (Research design) และการ
ออกแบบการวิจยัเชิงทดลอง (Intervention design) ต่างต้องการความเช่ียวชาญทัง้ด้านความรู้และ
ทกัษะเน่ืองจากเป็นกิจกรรมเฉพาะทาง ซึง่เป็นกลยทุธ์ท่ีใช้เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงการกระท าอย่าง
มีจดุมุง่หมาย ตวัโปรแกรมนัน้อาจปฏิบตัใินระดบับคุคล ระดบัองค์กร หรือ ระดบัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นปฏิบตักิาร
เดีย่วหรือกลุม่ของปฏิบตักิาร (Midgley 2006 as cited in Fraser, Richman, Galinsky, & Day, 2009; 
Fraser & Galinsky, 2010)  

3.1.2. ความส าคัญของโปรแกรมเชิงทดลอง 
   ข้อค้นพบท่ีได้จากโปรแกรมเชิงทดลองนัน้ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์โดยผ่านการ
ประเมินโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมุง่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบับคุคล ระดบักลุม่ ระดบั
องค์กร และระดบัชุมชน โปรแกรมเชิงทดลองสามารถให้ผลลพัธ์ทางบวกเม่ือเทียบกับวิธีการท่ีได้รับ
การยอมรับตามหลกัจริยธรรม เพราะมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ มีการพิสจูน์เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีนา่เช่ือถือ
สะท้อถึงประสิทธิภาพของโปรแกรม ภาพประกอบ 3 อธิบายถึงจดุแข็งของการสนบัสนนุโปรแกรมทาง
ข้อพิสูจน์คือวัดจากจุดแข็งของการออกแบบงานวิจยัท่ีใช้ในการกระบวนการประเมิน  (Petticrew & 
Roberts, 2003; Shaya & Gu 2006 as cited in Fraser et al., 2009) ในจดุสงูสดุของล าดบัขัน้คือ การ
รวิเคราะห์อภิมานของการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (Meta-analyses of Randomized Controlled 
Trials : RCTs) ซึ่งการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analyses) เป็นการศึกษางานในลกัษณะเปรียบเทียบ
และเปรียบความตา่งของข้อค้นพบในงานวิจยัตา่ง ๆ ตวัโปรแกรมนัน้ถกูทดสอบโดยวิธีของการทดลอง
แบบมีกลุ่มควบคมุหลายครัง้และพบประสิทธิผลในการเก็บรวบรวมผลการวิเคราะห์อภิมานในระดบัท่ี
สูง ล าดบัถัดลงมาของข้อพิสูจน์คือข้อค้นพบทางบวกจากการทดลองโดยมีกลุ่มควบคมุ (RCT) และ
การศึกษาจากเหตุไปหาผล (Cohort study) ถัดจากส่วนนีจ้ะเป็นการศึกษาแบบกรณีศึกษาทัง้แบบ 
case control และ case series และ การศกึษาแบบภาคตวัขวาง และรายงานการวิจยั และในส่วนท่ี
ระดบัต ่าสดุได้แก่ ความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญและรายงานของผู้ปฏิบตั ิ
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ภาพประกอบ 1 ล าดบัขัน้ของข้อพิสจูน์ส าหรับการประเมินประสิทธิผลของการวิจยัเชิงทดลอง 
(โปรแกรม) 

 ท่ีมา: Fraser และคณะ 2009) 
 
   โดยสรุป โปรแกรมการวิจัยเชิงทดลองนัน้เก่ียวข้องกับการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงกลวิธีการเปล่ียนแปลงโดยเจตนาท่ีมีประสิทธิผลและมีระดับการ
สนบัสนนุท่ีแตกตา่งกนั นกัวิจยัมกัก ากบัดแูลโดยตรงในขัน้ตอนการวิจยัเชิงทดลองเพ่ือสร้างโปรแกรม
ตามรูปแบบท่ีต้องการ โดยให้โปรแกรมอยู่ภายใต้เง่ือนไขตามสภาพการณ์ความเป็นจริงท่ีนักวิจัย
ควบคุมปัจจัยในการด าเนินการท่ีอาจะมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ ซึ่งนักวิจัยจ าเป็นต้องมีทักษะต่าง ๆ 
แตกตา่งกนัท่ีจ าเป็นตอ่การวิจยั  ตามประเดน็ส าคญัดงันี ้ 
   1) การกลั่นกรองงานวิจัยและทฤษฎีอย่างละเอียดเพ่ือให้ตรงกับการแผนก าหนด
การณ์ตา่ง ๆ 
   2) เพ่ือพฒันาแผนก าหนดการณ์เหลา่นีใ้นเนือ้ความท่ีละเอียดอ่อน 
   3) เพ่ือพฒันาการออกแบบการประเมินผลร่วมกบัภาคสงัคมท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
   4) เพ่ือเลือกหรือสร้างวิธีการวดัผลการฝึกฝนแผนก าหนดการณ์ 
   5) เพ่ือจดัการข้อมลูเฉพาะทางในการเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์ 
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3.1.3. ขัน้ตอนของโปรแกรมเชิงทดลอง 
   Fraser และคณะ (2009) ได้อธิบายถึงการวิจยัเชิงทดลองมีขัน้ตอนส าคญั 5 ขัน้ตอน 
ดงันี ้ 
   1) ระบุปัญหาและพัฒนาทฤษฎีโปรแกรม (Specify the problem and develop a 
program theory) 
   2) สร้างและปรับปรุง เค ร่ือง มือของโปรแกรม (Create and revise program 
materials) 
   3) ขัดเกลาและยืนยันส่วนประกอบของโปรแกรม (Refine and confirm program 
components) 
   4) ประเมินประสิท ธิผลในสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ต่าง  ๆ (Assess 
effectiveness in a variety of settings and circumstances) 
   5) เผยแพร่ข้อค้นพบและเคร่ืองมือ (Disseminate findings and program materials) 
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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 ้ 
   ขัน้ตอนที่  1 : ระบุปัญหาและพัฒนาทฤษฎีโปรแกรม (Specify the Problem 
and Develop a Program Theory) 
    หลักส าคัญของการวิจัยเชิงทดลองถูกพัฒนาในขัน้ตอนนี ้ เ ก่ียวข้องกับ
กระบวนการการให้ค าอธิบายและรายละเอียดของปัญหา กลุ่มประชากรเป้าหมาย และการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการ ซึ่งแสดงถึงโปรแกรมพัฒนาหรือทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Fulbright-
Anderson, Kubisch, & Connell, 1998) ทฤษฎีโปรแกรมได้อธิบายผลลัพธ์ทัง้ก่อนและหลัง รวมถึง
กระบวนการวิจัยท่ีผู้ วิจัยได้สังเกตการณ์ผลลัพธ์ทางบวก ปัญหาต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึน้ในระดบับุคคลนัน้
สามารถและวิเคราะห์จากทกุความเป็นไปได้ ขัน้ตอนแรกนัน้ต้องเข้าใจปัญหาในนิยามท่ีแพร่หลายและ
เป็นท่ีสอดคล้องกัน อาจใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ก่อนแล้วเ พ่ือประเมินความแพร่หลายของปัญหาจากทาง
สงัคมศาสตร์หรือประชากรศาสตร์ เชน่ อตัราร้อยละของเพศหญิงเปรียบเทียบกบัอตัราร้อยละของเพศ
ชายตอ่เง่ือนไขของปัญหานัน้ ๆ ข้อมลูท่ีเข้าใจกนัอย่างแพร่หลายมีประโยชน์ตอ่การจ าลองความเส่ียง
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เม่ือเวลาผ่านไปและระบุถึงกลุ่มประชากรท่ีมีความเส่ียงสูง หลังจากระบุปัญหาและกลุ่มประชากร 
ดงันัน้งานวิจัยจึงใช้เพ่ือพัฒนาความเข้าใจต่อตวัแปรเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์กับปัญหาและตัวแปร
ปอ้งกนัท่ีสามารถลดความเส่ียงลงได้ ในขัน้ตอนท่ี 1 นี ้ปัจจยัหรือกระบวนการเส่ียงท่ีเป็นหวัใจส าคญั
จะถูกระบุตวัตนจากมุมมองของระบบ การสร้างทฤษฎีโปรแกรมเก่ียวข้องกับการระบุปัจจัยเส่ียงท่ี
สามารถเปล่ียนแปลงได้ หรือสามารถท่ีจะมีอิทธิพลส่งผลได้ในการวิจัยเชิงทดลอง นอกจากนี ้การ
พัฒนาทฤษฎีโปรแกรมจากความเข้าใจผ่านปัญหา และอ้างอิงจากการพิจารณาด้วยการวิจัยเชิง
เอกสาร (Research literature) ข้อมลูจากผู้ปฏิบตั ิผู้ให้การสนบัสนนุ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
ปัญหานัน้ นกัวิจยัท่ีระบตุวัแปรเส่ียงและตวัแปรป้องกนัได้ ปัจจยัเหล่านีก้ลายเป็นพืน้ฐานส าหรับการ
ออกแบบสว่นประกอบของโปรแกรม และคณุลกัษณะของผลลพัธ์ก่อนการทดสอบ 
   ขัน้ตอนที่ 2 : สร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือของโปรแกรม (Create and Revise 
Program Materials) 
    เคร่ืองมือของโปรแกรมนัน้ถกูพฒันาและปรับปรุงโดยอิงจากการพิจารณาอย่างมี
วิจารณญาณและได้ข้อค้นพบจากการศึกษาน าร่อง งานแรกของขัน้ตอนนีคื้อระบุการวิจยัเชิงทดลอง
และการทดสอบเพ่ือความเป็นไปได้ประกอบไปด้วย 3 ระยะ ดงันี ้
    ระยะท่ี 1 ของการพฒันาคู่มือ พฒันาแบบร่างแรกและทดสอบเพ่ือความเป็นไป
ไ ด้  (Manual Development: Developing a First Draft and Testing It for Feasibility) การส ร้า ง
ขอบเขตเบือ้งต้นส าหรับแผนการจดัการและการศึกษาน าร่องเพ่ือทดสอบความเป็นไปไ ด้ ในขัน้ตอนนี ้
หวัใจหลกัคือการเขียน การพิจารณาโดยผู้ เช่ียวชาญ การประยกุต์ใช้ในแบบฝึกและการประเมินโดยใช้
วิธีการวดัผลตา่ง ๆ 
    ระยะท่ี 2 การขยายเนือ้หาของคู่มือท่ีแนะแนวการน าไปปฏิบัติและการอบรม 
(Manual development: Expanding the manual to provide guidance related to implementation 
and training) กระบวนการพฒันาโปรแกรมนัน้ได้รวมกลยทุธส าหรับการรับมือเปา้หมายและอปุสรรค
ในการน าไปปฏิบตัิ และระยะนีไ้ด้พฒันาข้อปฏิบตัิส าหรับการคดัเลือกและการอบรมผู้ท าการวิจัยเชิง
ทดลอง อีกทัง้ผสมผสานการวิจัยกับ สิ่งท่ีเป็นมาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานทางการแพทย์ คู่มือจาก
ผู้ เช่ียวชาญ และการปฏิบตัด้ิวยหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
    ระยะท่ี 3 การขดัเกลาคูมื่อท่ีผ่านการทดสอบแล้วเพ่ือใช้ในสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ 
(Manual Development: Refining a tested manual for use in a variety of settings) กิจกรรมท่ีอยู่
ในระยะนีจ้ะมีการทดสอบประสิทธิผลท่ีแสดงให้เห็นว่ากระบวนการการวิจัยเชิงทดลองนัน้มี
ประสิทธิภาพในขัน้ตอนสร้างอยา่งท่ีต้องการและให้ผลลพัธ์อยา่งเห็นได้ชดั ซึง่เคร่ืองมือในโปรแกรมนัน้
จะถูกทดสอบใน (A) กลุ่มประชากรท่ีหลากหลาย (B) ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันท่ีได้ตัง้ไว้ (C) 



 

 

46 

ผู้ เก่ียวข้องท่ีหลากหลาย เปา้หมายในขัน้ตอนนีคื้อโปรแกรมท่ีมีกลไกตอ่เน่ือง อิงจากวฒันธรรม ภาษา 
และสภาพแวดล้อม โดยท่ีคูมื่อนัน้จะมีการแปลภาษาและปรับให้เหมาะสมในกลุ่มประชากรท่ีแตกต่าง
กนั 
   ขัน้ตอนที่  3 : ขัดเกลาและยืนยันส่วนประกอบของโปรแกรม (Refine and 
Confirm Program Components) 
    ในการท าวิจยัเชิงทดลองนัน้มีส่วนประกอบท่ีหลากหลาย และในแตล่ะส่วนมีการ
ออกแบบให้ระบุถึงเหล่าปัจจัยท่ีเส่ียงท่ีมีความส าคัญ ในขัน้ตอนนี ้ส่วนประกอบทัง้หมดนัน้จะถูก
ทดสอบและขดัเกลาเพ่ือรักษาการควบคมุการน าไปปฏิบตัิอย่างสูง การออกแบบท่ี รูปแบบต่าง ๆ นัน้
อาจถูกใช้และกิจกรรมนัน้ควรท่ีจะสร้างตรงต่อการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผล  (Efficacy level 
analyses) ท่ีขนาดอิทธิพลนัน้ถูกประเมินส าหรับแต่ละส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบท่ีมีการ
ผสมผสานกนั ส่วนประกอบตา่ง ๆ ของการวิจยัได้ถกูทดสอบและคูมื่อมีการขดัเกลาผ่านชดุการศกึษา 
มีการประมาณการระดบัของผลกระทบและทดสอบส าหรับการวิเคราะห์ตวัแปรส่งผ่านและตวัแปร
คัน่กลาง ตวัโปรแกรมนัน้ได้ถกูขดัเกลาอิงจากผลของการค้นพบ เช่นการท่ีผลลพัธ์การทดสอบบอกว่า
ควรเสริมให้มีการกระท าบางประเภทและก าจดับางประเภทออกไป เปา้หมายของขัน้ตอนท่ี3 นีคื้อ การ
ระบุส่วนประกอบหลกัในการวิจยัเชิงทดลอง รวมถึงประโยชน์และความประหยัด และท้ายท่ีสุดของ
ระยะนี ้กิจกรรมหลกัในการวิจยัเชิงทดลองหรือปัจจยัหลกันัน้สมควรท่ีจะนิยามอย่างชดัเจนและการ
ระบปุระโยชน์ของแตล่ะสว่นประกอบได้แยกจากกนั  
   ขัน้ตอนที่  4 : ประเมินประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ต่าง ๆ 
(Assess effectiveness in a variety of settings and circumstances) 
    ทดสอบการวิจัยเชิงทดลองภายใต้ระดบัเง่ือนไขต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมและ
สภาพการณ์ หวัใจหลกัของการทดสอบประสิทธิผลคือการน าไปปฏิบตัิภายในสถานการณ์ท่ีมีความ
สม ่าเสมอหรือเป็นกิจวัตร โดยในการทดสอบประสิทธิภาพ จะมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 2 
ประเภท ซึ่งการประเมินนีอิ้งจาก Intent-to-treat (ITT) และ Efficacy subset analyses ส าหรับ ITT 
ผลลัพธ์ของผู้ เข้าร่วม การทดสอบประสิทธิภาพในขัน้นี ้ตามปกติแล้วมักมีความเป็นไปได้ท่ีจะ ระบุ
เกณฑ์มาตรฐานท่ีเพียงพอตอ่การวิจยัเชิงทดลอง 
   ขั ้นตอนที่  5 : เผยแพร่ข้อค้นพบและเคร่ืองมือ  (Disseminate findings and 
program materials) 
    การวิจยัเชิงทดลองท่ีผ่านการทดสอบแล้วจะมีประโยชน์เม่ือถึงกลุ่มประชากรท่ีมี
ความเส่ียง เม่ือการน าไปปฏิบตัโิดยผู้ปฏิบตัิตามจดุประสงค์และรักษาไว้เม่ือเวลาลว่งเลยผา่น ในกรอบ
ความคิดอุดมคติ งานวิจัยเชิงทดลองนัน้ควรท่ีจะสร้างโปรแกรมท่ีสามารถน าไปป ฏิบัติได้อย่าง
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กว้างขวาง และส่งผลอย่างเห็นได้ชดัตอ่ปัญหาสงัคมและสขุภาพ หลงัจากผ่านขัน้ตอนทัง้ 4 การวิจยัท่ี
ได้นัน้พร้อมท่ีจะได้รับการเผยแพร่ โดยปกต ิผลการวิจยันัน้จะถกูตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
3.2.1 กรอบแนวคิดเก่ียวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

   การท าความเข้าใจเก่ียวกับแรงจูงใจของผู้ เรียนและความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ
ภายใต้กรอบแนวคิดของทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) สิ่งส าคญัคือการค านึงถึงแหล่งท่ีมาของ
แรงจงูใจของผู้ เรียนท่ีมีความส าคญัมีอิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้เป็นปัจจัยหลักท่ีมีส่วนสนับสนุนหรือขัดขวางแหล่งท่ีมาของ
แรงจงูใจภายในบคุคล โดยสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และแหล่งท่ีมาของแรงจงูใจส่งผลซึ่งกันและ
กนั กรอบแนวคดิดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี ้
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 ที่มา: Reeve (2012: 158) 
 
   จากกรอบแนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นถึงคุณภาพแรงจูงใจของผู้ เรียนระหว่างการ
เรียนการสอน ตามแนวคิดของทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) ท่ีอธิบายด้วยทฤษฎีย่อยท่ีเก่ียวข้อง
ได้แก่ ทฤษฎีความต้องการพืน้ฐาน (Basic needs theory) ทฤษฎี Organismic integration theory 
และ ทฤษฎี Causality orientation Theory ซึ่งทฤษฎีความต้องการพืน้ฐานอธิบายว่าผู้ เ รียนมี

 

 แรงจงูใจที่เกิด
ภายหลงั 

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

-  คณุคา่ในตนเอง  
 - เป้าหมายภายใน
ตนเอง                 

- ความต้องการ
สว่นบคุคล          

- แนวโน้ม
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งเหตผุล 
แบบอิสระ 
  

 

ใบงานสรุป
กิจกรรมที่ 1 

ค าชี้แจง ให้
สมาชิกในกลุ่ม
อภิปราย และ
ร่วมกันสรุปสิ่งที่
ได้จากการ
อภิปราย
เกี่ยวกับความ
ยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ  

กลุ่มท่ี 
...................   
โดยสรุป ความ
ยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ คือ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

- 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 2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนภายในขอบเขตของทฤษฎีการ

ก าหนดตนเอง (SDT)  
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แหล่งท่ีมาเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ (Inherent source of motivation) ได้แก่ แรงจูงใจ
ภายในและความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้สามคือ ความต้องการมีอิสระ ความต้องการมี
ความสามารถ และความต้องการมีความสมัพนัธ์ สว่นทฤษฎี Organismic integration theory อธิบาย
ถึงแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจของผู้ เรียนเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองและมีลกัษณะท่ีเกิดขึน้จาก
ภายในตวับุคคล (Internalization) ผ่านประสบการณ์และการสะท้อนผ่านตนเอง และอาจท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงระหว่างบุคคล ได้แก่ การให้คุณค่าในตนเอง เป้าหมายภายในตนเอง และความ
ต้องการส่วนบุคคล ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของบุคคลอีกทฤษฎีหนึ่งคือ 
ทฤษฎี Causality orientation Theory อธิบายว่าแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจท่ีผู้ เรียนได้มาเก่ียวข้องกับ
ความแตกตา่งของแนวโน้มความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตแุละผลในแตล่ะบคุคล  
   ส่วนกล่องทางด้านขวามือแสดงถึงมิติของสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้มีอิทธิพลตอ่
ชัน้เรียน ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก เชน่ รางวลั โครงสร้างเปา้หมายของชัน้เรียน ผลปอ้นกลบั การ
ประเมินผล ฯลฯ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก (External events) ท่ีส าคญัตอ่ชัน้เรียน มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจและความยึดมั่นผูกพันของผู้ เรียน และยังมีสิ่งอ่ืนท่ีมีอิทธิพลด้วย เช่น การมีปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งผู้ เรียน ผู้สอน เพ่ือน บคุคลภายในสถาบนั  
   นอกจากนีลู้กศรด้านบนของภาพแสดงถึงความยึดมัน่ผูกพนัท่ีมีคณุภาพสงูระหว่าง
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นผลมาจากระดับคุณภาพของแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจของผู้ เรียนท่ีมีตาม
ธรรมชาติและแรงจงูใจท่ีได้มา ส่วนลูกศรด้านล่างอธิบายเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผู้ เรียน กล่าวคือหากผู้สอนมีลักษณะแรงจูงใจท่ี
สนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy supportive) จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา
แรงจงูใจท่ีมีอิสระ (Autonomous motivation) และสง่ผลตอ่ระดบัความยดึมัน่ผกูพนัท่ีสงูขึน้  

3.2.2 การสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาในชัน้เรียน  
   ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) อธิบายเก่ียวกับความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาของบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็น และสภาพแวดล้อมมีส่วนสนับสนุนให้บุคคลเกิดความต้องการมี
อิสระ ความต้องการมีความสามารถ และ ความต้องการมีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน และความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคลนัน้ส่งผลให้บุคคลเกิดการกระท าอย่างตัง้ใจ (Deci et al., 1991) ใน
บริบททางด้านการศึกษาผู้ สอนเป็นบริบททางสภาพแวดล้อมท่ีส าคัญท่ีสามารถสนับสนุนความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของผู้ เรียน (Niemiec & Ryan, 2009) โดยการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์
แบบลกัษณะท่ีเอาใจใส่ การจดัการโครงสร้างท่ีมีความเหมาะสม และการสนบัสนนุด้านความมีอิสระ
ในชัน้เรียน (Skinner & Pitzer, 2012; ; Haakma, Janssen, & Minnaert, 2016) และส่งผลต่อความ
ยดึมัน่ผกูพนัของผู้ เรียนได้ อธิบายด้วย ภาพประกอบ 6  
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 ท่ีมา: Haakma และคณะ (2016: 3) 
 
   จากภาพประกอบ 6 อธิบายเก่ียวกับสิ่งท่ีส าคญัต่อแรงจูงใจของผู้ เรียนคือบทบาท
ของผู้สอนท่ีเป็นปัจจยัทางสงัคมท่ีส าคญัในการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาให้เกิดแก่
ผู้ เรียน ผู้สอนสามารถสนบัสนนุความต้องการด้านความสามารถ ความต้องการด้านความมีอิสระ และ
ความต้องการการด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนโดยการสนบัสนุนความต้องการพืน้ฐานในชัน้เรียน ได้แก่ 
การจัดการด้านโครงสร้าง (Structure) การสนับสนุนความมีอิสระ  (Autonomy support) และ 
ความสมัพนัธ์ (Involvement) ดงัเช่นตาราง 6 แสดงตวัอย่างพฤติกรรมท่ีการสนบัสนนุความต้องการ
พืน้ฐานในชัน้เรียน (Haakma et al., 2016)  
 

โครงสร้างของผู้สอน 

การสนบัสนนุความมีอิสระ 

ความสมัพนัธ์ 

บริบททางสังคม 

ห้องเรียน 

ความสามารถ 

ความมีอิสระ 

ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

ความเป็นตนเอง 

ผู้เรียน 

 ด้านปัญญา 

ด้านพฤติกรรม 

ด้านอารมณ์ 

การกระท า 

ความยึดม่ันผูกพัน 

 ผลลพัธ์ทางวิชาการ 

ผลลพัธ์ทางสงัคม 

ผลลพัธ์ทางอารมณ์ 

ผลลัพธ์ 

ภาพประกอบ 3 แผนภาพแสดงการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนนุความต้องการของผู้สอนและ
ผู้ เรียนท่ีมีตอ่การกระท าและผลลพัธ์ 
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ตาราง 6 แสดงตวัอย่างพฤติกรรมท่ีสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานในชัน้เรียน 

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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   จากตารางดงักล่าว แสดงถึงตวัอย่างของพฤติกรรมของผู้สอนท่ีสะท้อนถึงพฤติกรรม
ท่ีสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของผู้ เรียน องค์ประกอบของความต้องการทางจิตวิทยา
ทัง้สามองค์ประกอบได้แก่ ความต้องการด้านความสามารถ ความต้องการด้านการมีอิสระและความ
ต้องการด้านความสมัพนัธ์ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) สามารถน ามาอธิบายถึงการท่ีบุคคล
เกิดความยดึมัน่ผกูพนัเม่ือบคุคลจ าเป็นต้องมีความรู้สกึว่าความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาได้รับการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม (Deci & Ryan, 2000) เร่ิมจาก การจดัการด้านโครงสร้าง (Structure) ซึ่ง
ผู้ สอนสามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้สึกถึงการมีความสามารถโดยจัดให้มีการจัดการด้านโครงสร้าง 
เก่ียวข้องกับความต้องการมีความสามารถ (Need for competence) ท่ีอ้างถึงความรู้สึกท่ีบุคคลมี
ความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม และยงัเก่ียวกบัการเข้าใจถึงการท าผลลพัธ์ให้ส าเร็จ
และการแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือไปถึงเป้าหมาย (Deci et al., 1991) ส่วนการสนับสนุน
ความมีอิสระ (Autonomy support) เก่ียวข้องกบัประสบการณ์ของบคุคลท่ีมีตอ่พฤตกิรรมของตวัเองท่ี
เป็นแบบริเร่ิมด้วยตนเองหรือเป็นไปตามความต้องการของตนเอง (Deci, 1975; Niemiec & Ryan, 
2009) ผู้สอนสามารถตอบสนองความต้องการมีอิสระโดยให้ผู้ เรียนมีพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการได้รับ
การสนบัสนนุความเป็นอิสระดงั ตาราง 6 และสดุท้ายด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) ท่ีเก่ียวข้องกบั
ความต้องการมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Need for relatedness) ซึ่งเก่ียวกบัความรู้สึกมีส่วนร่วม ความ
ปลอดภัยและความพึงพอใจในการเช่ือมความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน รวมทัง้การได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน
ด้วย (Ryan & Deci, 2000)  
   จากท่ีกล่าวมาผู้ วิจัยจึงพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคุณลกัษณะความยึดมั่นผูกพนัใน
วิชาการ โดยค านึงถึงความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาเป็นส าคัญ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรียนและผู้สอน ได้แก่ ความต้องการมีอิสระโดยการสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy Support) 
ของผู้สอน ความต้องการมีความสามารถโดยการจัดการโครงสร้าง (Structure) และการสนับสนุน
ความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนโดยการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ ( Involvement) มี
รายละเอียดดงันี ้ 
   1) การสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy Support)  
    ในทางจิตวิทยาการสนับสนุนความมีอิสระเก่ียวกับปริมาณของความมีอิสระ 
(Autonomy) ท่ีผู้สอนยอมให้ผู้ เรียนตดัสินใจในพฤติกรรมของตนเอง (Assor, Kaplan, &  Roth, 2002) 
เป็นสิ่งท่ีสนบัสนนุอยู่ภายในการกระท าหรือพฤติกรรมรวมถึงความรู้สึกท่ีมีตอ่การกระท าของบุคคลท่ี
ออกมาจากตนเองหรือท่ีเป็นของตวัเอง (Deci & Ryan, 1987 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) 
นอกจากนีก้ารสนบัสนนุความมีอิสระยงัเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุผู้ เรียนในการพยายามกระท าให้ถึง
เปา้หมายท่ีต้องการ เน้นความส าคญัของเปา้หมายการเรียนรู้ โดยการเสนอทางเลือก (Choices) และ
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กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีเหตผุล ยอมรับความคดิของผู้ เรียนและหลีกเล่ียงการใช้การควบคมุ (Jang et 
al., 2010; Reeve et al., 2004; Skinner & Belmont, 1993) การสนบัสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาของผู้ เรียนด้านความมีอิสระได้แก่ การให้ความสนใจและให้คณุคา่โดยการถามผู้ เรียนในสิ่งท่ี
ต้องการ เช่น การถามถึงการวางแผนการเรียน การให้เวลาผู้ เรียนในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
(Reeve & Jang, 2006: 210) เม่ือผู้ เรียนรู้สกึวา่ผู้สอนสนบัสนนุความมีอิสระ พวกเขามีแนวโน้มท่ีจะให้
ความส าคญักบัภาระหน้าท่ีและประสบการณ์ด้วยความรู้สึกทางบวก (Grolnick, Ryan, & Deci, 1991; 
Grolnick & Ryan, 1989 สง่ผลให้ผู้ เรียนจะมีแนวโน้มแสดงออกถึงความยดึมัน่ผกูพนั เชน่ ความยดึมัน่
ผูกพันด้านปัญญาและพฤติกรรม (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 และ
ความรู้สึกท่ีบุคคลเก่ียวกับการกระท าของท่ีออกมาจากตนเอง (Deci & Ryan, 1985 as cited in 
Reeve, 2011: 91) สิ่งส าคัญไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแบบภายใน ( Internal 
locus of causality) ความรู้สึกตัดสินด้วยตนเอง (Sense of volition) และ ประสบการณ์ทางเลือก 
(Experience of choice) (Reeve et al.,2003 as cited in Reeve et al., 2011: 91) สง่ผลให้บคุคลเกิด
ความมีอิสระ เป้าหมายของบุคคลและการกระท าท่ีสะท้อนถึงความมีอิสระ (Reeve et al.,2003 as 
cited in Reeve et al., 2011: 91) ความสมัพนัธ์ระหว่างเหตแุละผลแบบภายในเก่ียวกับการรับรู้ท่ีมา
ของเหตุผลของการกระท าท่ีเกิดจากแรงจูงใจของบุคคลท่ีมาจากตนเองและการกระท าท่ีตามมา
สอดคล้องและถกูควบคมุด้วยตนเอง ส่วนความรู้สึกตดัสินด้วยตนเองเก่ียวข้องกับการท่ีบุคคลพบกับ
ความรู้สึกอิสระ เก่ียวข้องกับการปราศจากความกดดัน ความเต็มใจมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
ประสบการณ์หรือการรับรู้ทางเลือกในการกระท าของบุคคลสะท้อนถึงการตดัสินใจในการท าสิ่งใดได้
อยา่งยืดหยุ่น ซึง่ทัง้สามสิ่งท่ีกล่าวมาเป็นโครงสร้างทางจิตวิทยาท่ีรวมกนัเป็นหนึง่เดียวสะท้อนออกมา
เป็นความมีอิสระ (Autonomy) (Reeve, 2011: 91) 
     นอกจากนี ้ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านความมีอิสระของบคุคลยงั
เก่ียวกับแรงจูงใจภายในของผู้ เรียน และเป้าหมายและคุณค่าของบุคคล กล่าวคือแรงจูงใจภายใน
เช่ือมตอ่กบักิจกรรมเพื่อความพงึพอใจท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติของการกระท าของตนเอง หรือความโน้ม
เอียงตามธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ต่อการมีส่วนร่วมในความสนใจของบุคคลและการใช้ความสามารถเพ่ือ
กระท า ส ารวจ ค้นหา เพ่ือทราบถึงการท้าทายท่ีเหมาะสมและเพ่ือการเรียนรู้ (Deci & Ryan, 1985 as 
cited in Reeve, 2011: 91) เปา้หมายและคณุค่าของบคุคลสะท้อนถึงแรงจงูใจภายนอกท่ีมีอิสระของ
ผู้ เรียน แรงจูงใจภายนอกมีลักษณะของความมีอิสระได้หากผู้ เรียนใช้กระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายใน
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ตนเองในการคิดหรือการกระท า จากท่ีกล่าวมาทัง้ความมีอิสระ แรงจูงใจภายใน และ เป้าหมายและ
คุณค่าของบุคคลเป็นสิ่งซึ่งการกระท ามาจากการความสัมพันธ์ของเหตุและผลแบบภายใน 
ประสบการณ์ของความรู้สึกเป็นอิสระ และ ความรู้สึกของการรับรู้ทางเลือกในการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม (Reeve , 2011: 92) 
     สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนความมีอิสระมีความส าคญั เพราะเก่ียวข้องกับ
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ความสนใจส่วนบุคคล และ การรวมกันของคุณค่าของผู้ เรียน 
นอกจากนีย้งัเก่ียวกบัความพยายามของผู้สอนในการหาวิธีเอาใจใส่ถึงแรงจงูใจภายในของผู้ เรียน ชัน้
เรียนท่ีสนับสนุนความมีอิสระนัน้ส่งผลดีต่อความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา 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  
     การศกึษาท่ีผ่านมาเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมท่ีสนบัสนนุความมีอิสระให้ความ
สนใจกบัประเด็นดงัตอ่ไปนี ้(Reeve et al., 2004: 46) 1) อิทธิพลของสงัคมวฒันธรรมท่ีเฉพาะเจาะจง 
ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นสิ่งท่ีส่งไปยังการสนับสนุนความมีอิสระของผู้สอน 2) คุณภาพของรูปแบบเก่ียวกับ
แรงจงูใจในการสนบัสนนุความมีอิสระ (Autonomy-supportive motivating style) ในระหวา่งการสอน 
โดยปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมท าหน้าท่ีเป็นสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาของผู้ เรียนได้จากการท่ีผู้สอนเปิด โอกาสในการให้ผู้ เรียนจดัการตนเอง หรือผู้สอนจดัให้มีการ
ท้าทายท่ีเหมาะสมในชัน้เรียน และการให้ผลปอ้นกลบัทางบวก นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์
ของผู้ สอน และความเป็นมิตรระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนด้วย (Reeve et al., 2003; Shapira, 1976; 
Vallerand & Reid, 1984; Skinner & Belmont, 1993; Gurland & Grolnick, 2003 as cited in Reeve 
et al., 2004: 46) ส่วนประเด็นท่ีสองเก่ียวกบัผู้สอนมีรูปแบบการสอนท่ีสนบัสนนุความมีอิสระ มีความ
เอาใจใส่ตอ่ความต้องการ ความสนใจ และความพึงพอใจของผู้ เรียนโดยการสร้างสรรค์ชัน้เรียนท่ีเปิด
โอกาสส าหรับผู้ เรียน สนบัสนนุการรับรู้เก่ียวกับการก าหนดตนเองและความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียน 
(Deci et al., 1991,1994; Reeve, 1996; Reeve et al., 2003, Ryan & La Guardia, 1998) ส่วนการ
เอาใจใส่ถึงแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจภายใน ผู้สอนกระท าได้โดยการให้ความส าคญักับการให้ข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์กับผู้ เรียน การใช้ภาษาท่ีปราศจากการควบคมุ การพยายามส่ือสารให้เห็นถึงคณุค่าใน
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กิจกรรมท่ีอาจไม่น่าสนใจ การให้เหตผุลอย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีต้องการให้ผู้ เรียนปฏิบตัิตาม 
และยอมรับในการแสดงออกของผู้ เรียนถึงแม้ว่าเป็นผลกระทบทางลบ (Reeve et al., 2004: 47-48) 
    1.3) รูปแบบเก่ียวกบัแรงจงูใจของผู้สอน (Teacher’s Motivating Style) 
     ตามกรอบแนวคิดของทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination 
Theory: SDT) อธิบายถึงลักษณะของรูปแบบเก่ียวกับแรงจูงใจของผู้ สอนว่ามีลักษณะเป็นภาวะ
ต่อเน่ืองจากการควบคมุระดบัสูงไปสู่การสนบัสนุนความเป็นอิสระในระดบัสูง  (Deci et al., 1981 as 
cited in Reeve & Halusic, 2010: 146) หากผู้สอนมีการสนับสนุนความเป็นอิสระในระดบัสูง จะส่ง
ผลลพัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ เรียนตามการอธิบายผา่นกระบวนการของความพงึพอใจในความต้องการทางจิตวิทยา
ของบคุคลท่ีมีอยูเ่ป็นปกติวิสยั มีความเป็นสากลและจ าเป็นตอ่ความเจริญงอกงามทางจิตวิทยาและสขุ
ภาวะของบคุคล (Deci & Ryan, 2000) สะท้อนให้เห็นเป็นการกระท าเก่ียวกบัการสอนท่ีเอาใจใส่และ
พฒันาแหลง่ท่ีมาของแรงจงูใจภายในของผู้ เรียน ได้แก่ ความสนใจของผู้ เรียน ความพงึพอใจ ค านงึถึง
เป้าหมายและความต้องการทางจิตวิทยาของผู้ เรียน (Assor et al., 2002; Reeve, 2006 as cited in 
Reeve & Halusic, 2010: 146) 
    2) การสนับสนุนด้านความสามารถ (Competence support) 
     การสนับสนุนด้านความสามารถและโครงสร้างผู้ สอน (Structure) มี
ความสัมพันธ์กัน เน่ืองจากการจัดการโครงสร้างผู้ สอนก่อให้เกิดความพึงใจในความต้องการมี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ไ ด้  ( Need for competence) (Grolnik & Ryan, 1989 as cited in Sierens, 
Vansteenkiste,  Goossens, Soenens, Dochy , 2009 : 59) และเก่ียวข้องกับความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ (Tucker,  Zayco, Herman, Reinke, Trujillo, Carraway, et al., 2002) โครงสร้างผู้ สอน
เก่ียวข้องกบัจ านวนและความชดัเจนของข้อมลูท่ีผู้สอนมีให้ผู้ เรียนในวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถตอบสนอง
ตอ่ความต้องการตามความคาดหวงัของผู้สอนเพ่ือประสบความส าเร็จในการเรียน (Jang et al., 2010; 
Skinner & Belmont, 1993 as cited in Hospel & Galand, 2016) วิธีการจดัการโครงสร้างของผู้สอน 
ได้แก่ ผู้ สอนจัดให้มีการส่ือสารท่ีบอกถึงความคาดหวังในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการให้
ค าแนะน า การจดัให้มีการท้าทายความสามารถในระดบัท่ีเหมาะสม และการให้ผลสะท้อนกลับแก่
ผู้ เรียน (Reeve, 2006: 231-232 ; Vansteenkiste, Sierens, Goosens, Soenens, Dochy, Mouratidis, 
et al. , 2012) เพราะการให้ผลสะท้อนกลบัเป็นวิธีการหนึ่งท่ีผู้สอนแสดงความเช่ือมัน่ในความสามารถ
ของผู้ เรียนในการท ากิจกรรมในชัน้เรียนได้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ (Connell, 1990; Reeve, 2004) 
นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลความรู้ท่ีจ าเป็นแก่ผู้ เรียน การเตือนความจ า การยกตวัอย่างเพ่ือช่วยเพิ่มความชัดเจนในการ
เรียน การให้ความช่วยเหลือท่ีจ าเป็น การให้ค าแนะน าท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถท า
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ได้ส าเร็จตามท่ีผู้ สอนคาดหวังไว้ (Reeve, 2006: 231-232) ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความรู้และไปกระท า
เปา้หมายให้ส าเร็จได้ (Skinner & Belmont, 1993) โครงสร้างผู้สอนเป็นสิ่งส าคญัตอ่กระบวนการเรียน
การสอน เน่ืองจากส่งผลลพัธ์ทางบวกต่อตวัแปรส าคญัทางการศึกษาได้ เช่น งานวิจยัของ Skinner 
และ Belmont (1999 as cited in Jang et al., 2010) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัโครงสร้างผู้สอนกบัความยึดมัน่
ผกูพนัในกลุ่มนกัเรียนประถมศกึษา พบว่าผู้ สอนท่ีมีการจดัการโครงสร้างส่งผลให้ผู้ เรียนเพิ่มความยึด
มัน่ในการเรียนได้ 
      นอกจากนี ้Jang และคณะ (2010) ได้สรุปพฤตกิรรมของผู้สอนท่ีแสดงถึงการ
จดัการโครงสร้างไว้ดงันี ้ 
     1) การค านึงถึงความชัดเจน สามารถเข้าใจได้ การอธิบายค าสั่งหรือ
ค าแนะน าโดยละเอียด (Present clear, Explicit, Understandable, Detailed Directions) 
      เม่ือผู้ สอนน าเสนอค าสั่งหรือค าแนะน าท่ีมีความชัดเจนและสามารถ
เข้าใจได้เป็นการสะท้อนถึงการสร้างการคาดหวงัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคตและเป็นการแนะน าวิธีการส าหรับผู้ เ รียนในการจัดการกับกิจกรรมการเรียนท่ีก าลงัจะมาถึง 
ตวัอยา่งพฤตกิรรม ได้แก่ 1) การอธิบายถึงสิ่งท่ีต้องการให้ผู้ เรียนท าอยา่งชดัเจน 2) การจดัการเก่ียวกบั
การเรียนการสอนท่ีดี และ 3) วางกรอบเก่ียวกบับทเรียนก่อนเร่ิมเรียนได้อย่างดี  
     2) การเสนอแผนงานหรือโปรแกรมปฏิบตัิการท่ีช่วยแนะน ากิจกรรมการเรียน
อยา่งตอ่เน่ือง (Offer a program of action to guide students’ ongoing activity) 
      เม่ือผู้สอนเสนอการแนะน าให้ผู้ เรียน เป็นการแสดงถึงผู้สอนให้ความเป็น
ผู้น าแก่ผู้ เรียนและให้ความต้องการในการช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือกระตุ้นและคงไว้ซึ่งความพยายามท า
แผนการเรียน เปา้หมาย จดุประสงค์การเรียนรู้ได้ส าเร็จ ตวัอยา่งพฤตกิรรม ได้แก่ 1)ให้ค าแนะน าอย่าง
ดี 2) วางแผนปฏิบตักิารหรือเปา้หมายในการเรียนท่ีชดัเจน  
     3)  การ เสนอผลสะท้อนกลับ เ พ่ื อพัฒนาผู้ เ รียน  (Offer constructive 
feedback)  
      เม่ือผู้ สอนเสนอผลสะท้อนกลับเพ่ือพฒันาผู้ เรียน แสดงถึงการท่ีผู้ สอน
ช่วยให้ผู้ เ รียนวิ เคราะห์และสร้างทักษะและความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ ( Sense of 
competence) ผู้สอนสามารถแนะน าสิ่งท่ีคาดหวงัตอ่ผู้ เรียน หรือช่วยผู้ เรียนให้เกิดความเข้าใจถึงสิ่งท่ี
ต้องปฏิบตัเิก่ียวกบัการเรียนให้เกิดขึน้อย่างเหมาะสม ตวัอยา่งพฤตกิรรม ได้แก่ 1)การสะท้อนกลบัเพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียน 2) การสะท้อนกลับเพ่ือให้ความรู้ และ 3) การสะท้อนกลับท่ีให้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ
ความสามารถ  
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    3) การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Involvement) 
     ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์เป็นสิ่งส าคญัตอ่ผู้ เรียนเน่ืองจากท าหน้าท่ีเป็น
ตวัแปรสง่ผา่นระหว่างความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนกบัผลลพัธ์ทางการเรียน (Sagayadevan 
& Jeyaraj, 2012 as cited in Ulmanen et al., 2016: 87) ส่วนประกอบหนึ่งของความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการด้านอารมณ์เก่ียวข้องกับประสบการณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน รวมไปถึง
ประสบการณ์เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอนและผู้ เรียนกบัเพ่ือนร่วมชัน้ ความสมัพนัธ์
กับการท่ีผู้ เรียนเก่ียวข้องกับบริบททางสงัคมของการเรียน (Finn, 1989; Goodenow, 1993 as cited 
in Ulmanen et al., 2016: 87) และความรู้สกึมีสว่นร่วมในการเรียน (Sense of belonging) นอกจากนี ้
เก่ียวข้องกับการท่ีผู้ เรียนได้รับการการยอมรับ เคารพ และสนับสนุน จากผู้ สอนหรือเพ่ือนร่วมชัน้ 
(Goodenow, 1993 as cited in Ulmanen et al., 2016: 87) ดงันัน้ผู้ เรียนท่ีมีส่วนร่วมในการเรียนหรือ
มีความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์จะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน (Ulmanen et al., 2016: 86) ซึ่ง
ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง (Sense of belonging) ท่ีเกิดขึน้นีส้ัมพันธ์กับความพยายามในการเรียน 
ความตัง้ใจ และ ความวิริยะในกิจกรรมการเรียนรู้ (Furrer & Skinner, 2003: Li et al., 2010; Li & 
Lerner, 2013 as cited in Ulmanen et al., 2016: 86) รวมไปถึ งความสุขในการ เ รียน รู้ อีก ด้ วย 
(Ulmanen et al., 2016: 86b)  
     ผู้ สอนท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
(Relatedness-supportive teacher behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สกึเช่ือมตอ่กบัผู้ อ่ืนทางสงัคม 
และมีผลทางบวกต่อการตอบสนองด้านอารมณ์ในการมีส่วนร่วมในชัน้เรียน แรงจูงใจภายใน และ 
ความเช่ือในความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) การสนบัสนนุทางอารมณ์ของผู้สอน
ช่วยสนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน ดงัเช่น 
การท่ีผู้สอนให้ความสนใจตอ่พฒันาการของผู้ เรียน ความสามารถในการท าความเข้าใจในทรรศนะของ
ผู้ 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 สอนสามารถสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมทางสังคมทางบวก
และส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียน เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียน
มีความส าคญัเพราะสามารถสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดอารมณ์ทางบวกตอ่การเรียนได้ (Furrer &Skinner, 
2003 as cited in Ulmanen et al., 2016: 87) เช่น การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น การเข้าใจใน
ทรรศนะของผู้ อ่ืน การสะท้อนความคิด (Ryan & Patrick, 2001 as cited in Shernoff, 2013: 153) 
สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคม Ulmanen et al., 2016: 88) เปิดโอกาสให้
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ผู้ เรียนท างานร่วมกบัเพ่ือน (Pakarinen et al., 2010 Ulmanen et al., 2016: 88) สนบัสนนุการท างาน
ร่วมกนั (Sparks et al., 2016: 72) เป็นต้น  
     Sparks และคณะ (2015) ศึกษาเก่ียวกับการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ 
และสรุปเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้สอนท่ีแสดงถึงการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ ดงันี ้
     3.1) การส่ือสารของผู้สอน 
      การส่ือสารของผู้สอนท่ีเป็นข้อคิดเห็นโดยตรงต่อผู้ เรียนท่ีแสดงถึงความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ และแสดงความสนใจผู้ เรียน  นอกจากนีผู้้ สอนควรแสดงถึงความกระตือรือร้นต่อ
ผู้ เรียน และใช้การส่ือสารทัง้ค าพดูและทา่ทางท่ีท าให้ผู้ เรียนรับรู้ถึงความเป็นมิตรอยา่งเป็นธรรมชาติ 
     3.2) การสนบัสนนุทางสงัคมในชัน้เรียน 
      การสนบัสนนุทางสงัคมในชัน้เรียนเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีผู้สอนกระท าระหวา่ง
การเรียนการสอนท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สึกได้รับการสนับสนุน  นอกจากนีเ้ก่ียวข้องกับการท่ีผู้ เรียนรับรู้ถึง
วิธีการท่ีผู้สอนสนบัสนนุการท างานร่วมกนัในชัน้เรียนและสนบัสนนุการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียน 
     3.3) ความใสใ่จของผู้สอน 
      ความใสใ่จของผู้สอนเก่ียวข้องกบัผู้สอนตอบสนองสิ่งแวดล้อมในชัน้เรียน
ท่ีแสดงถึงความใส่ใจหรือผู้ สอนเก่ียวข้องกับสุขภาวะของผู้ เ รียน และผู้ เ รียนแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการรับรู้ สงัเกต ตัง้ใจและจดจ าสิ่งท่ีเก่ียวกบัชัน้เรียน  

3.2.3 การเรียนการสอนสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา  
   1) การเรียนการสอนที่สนับสนุนความมีอิสระ  
    Reeve และ คณะ ได้สรุปลกัษณะของผู้สอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความมี
อิสระ (Autonomy) มีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้(Reeve et al., 2004; Reeve, 2011; O’Donnell, Reeve, & 
Smith, 2011, Reeve, 2016) 
    1.1) การท าความเข้าใจตามมมุมองของผู้ เรียน (Take the students’ perspective)  
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งส าคัญประการแรกท่ีช่วยส่งเสริมให้
ผู้ เ รียนเกิดความเป็นอิสระคือการท าความเข้าใจตามมุมมองของผู้ เ รียน ( Take the students’ 
perspective) เป็นลกัษณะท่ีแสดงถึงการเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน (Cognitive empathic response) 
ผู้สอนพยายามท าความเข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้ เรียน และเก่ียวข้องกับการเฝ้าสังเกตความ
ต้องการ เป้าหมาย สิ่งท่ีสนใจ และอารมณ์ และส่งผลให้ผู้ เรียนมีความคิดเก่ียวกับการเรียน เจตคติ
ความรู้สึกต่อการเรียนท่ีดีขึน้ ดังนัน้การท าความเข้าใจตามมุมมองของผู้ เ รียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้
จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึน้ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน 



 

 

59 

ตวัอย่างเช่น การเร่ิมบทเรียนด้วยบทสนทนาท่ีมีลักษณะเข้าใจในมุมมองของผู้ เรียน (Perspective 
taking) การชกัชวนให้ผู้ เรียนถาม กระตุ้นให้ผู้ เรียนให้ข้อมลูหรือค าแนะน าในแผนการเรียนการสอน ใช้
อปุกรณ์เทคโนโลยีชว่ยจงูใจให้ผู้ เรียนแสดงความเห็นหรือทางเลือก ตลอดจนการประเมินการเรียนการ
สอนท่ีค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น การสะท้อนความรู้สึกท่ีมีต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอน เป็นต้น 
    1.2) การเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียน (Nurture inner motivational 
resources) 
     ผู้สอนท่ีเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนจะท าให้ได้วิธีการหรือ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน 
ผู้ เรียนจะรู้สึกสนุก รู้สึกท้าทายความสามารถในการเรียนอย่างแท้จริงมากกว่าการตอบสนองต่อการ
เรียนโดยการใช้เพียงการก ากบัพฤติกรรมจากภายนอก เช่น ท าสิ่งท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนเพราะ
คะแนน ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนดวนัสุดท้าย (Deadline) ฯลฯ การเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ี
ส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนเป็นการแสดงถึงความพยายามของผู้สอนในการเอาใจใส่ตอ่แรงจงูใจของ
ผู้ เรียนระหว่างการเรียนการสอน โดยค านึงถึงสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนท่ีส าคญั ได้แก่ 1) ความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านความต้องการเป็นอิสระ (Psychological need for autonomy) 2) 
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) 3) เป้าหมายภายใน (Intrinsic goals) 4) ความรู้สึกอยากรู้
อยากเห็น (Sense of curiosity) และ 5) ความพึงพอใจในความท้าทายท่ีเหมาะสม (Preference for 
optimal challenge) Reeve (2011) ได้ยกตวัอย่างวิธีการสอนท่ีค านึงถึงการเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริม
แรงจงูใจของผู้ เรียน ได้แก่ ผู้สอนเร่ิมบทเรียนโดยใช้การตัง้ค าถามท่ีชกัชวนหรือโน้มน้าวให้ผู้ เรียนเกิด
ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity-inducing question) ตวัอย่างเช่น ถามผู้ เรียนระหว่างสองประเด็น
วา่สิ่งไหนมีมาก่อนกนั และถามตอ่ไปอีกว่าทัง้สองสิ่งมีท่ีมาอยา่งไร จากนัน้ผู้สอนจดัเตรียมการท้าทาย
ท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียน (Provision of an optimal challenge) ตวัอย่างเช่น ผู้ สอนถามค าถามหรือให้
ปัญหาแก่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนหาค าตอบ และโน้มน้าวให้ผู้ เรียนใช้สิ่งท่ีได้จากบทเรียนเป็นโอกาสในการ
สร้างความก้าวหน้าเก่ียวกบัเปา้หมายภายในของตนเอง (Progress on an intrinsic goal) ตวัอยา่งเช่น 
ให้ผู้ เรียนอ่านบทความเก่ียวกบับคุคลท่ีมีช่ือเสียงหรือประสบความส าเร็จ และบอกให้ผู้ เรียนสงัเกตว่า
เขาประสบความส าเร็จได้อย่างไร และให้ผู้ เรียนถามตนเองว่าท าอย่างไรถึงจะประสบความส าเร็จแบบ
บุคคลดงักล่าว จากนัน้ชกัชวนให้ผู้ เรียนใช้ค าตอบของตนเองค้นหาวิธีการว่าท าอย่างไรจึงจะพฒันา
ตนเองได้  
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    1.3) การจดัให้มีการอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตผุล (Provide explanatory rationales)  
     การอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตุผลเป็นการส่ือสารเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจถึง
ประโยชน์หรือผลดีของกิจกรรมและแนวทางการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถช่วยสนบัสนนุเก่ียวกับแรงจูงใจ
ของผู้ เรียนได้โดยการจดัให้มีการอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตผุล เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญั สิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ตวัผู้ เรียน คณุคา่ ตลอดจนความส าคญัต่อผู้ เรียน ซึ่งการท่ีผู้สอนให้เหตผุลท่ีขอให้ผู้ เรียน
กระท ากิจกรรมนัน้ ๆ ในชัน้เรียนเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อแรงจูงใจของผู้ เรียนในการขอให้
ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนตามท่ีก าหนดไว้ หรือชว่ยให้ผู้ เรียนกระท าในกิจกรรมท่ีไมน่า่สนใจ
และส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการใช้กระบวนการภายใน ( Internalization) เปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาจาก
แรงจูงใจภายนอกไปสู่การยอมรับภายในตนเองหรือเก่ียวกับแหล่งท่ีมาท่ีเกิดจากภายใน เป็นการ
ช่วยเหลือผู้ เรียนในการเปล่ียนแปลงจากผู้ เรียนไมเ่ห็นคณุคา่ในการกระท ากลายเป็นผู้ เรียนเห็นคณุคา่
ในสิ่งท่ีกระท า ตัวอย่างเช่น ผู้ เรียนท ารายงานเสร็จเพราะจะได้ประโยชน์ต่อตนเองไม่ได้ท าเพียง
เพราะวา่เป็นกฎท่ีผู้สอนตัง้ไว้ให้ท าเสร็จตามก าหนดเท่านัน้ 
    1.4) การอาศัยวิธีการส่ือสารท่ีปราศจาการควบคุม (Rely on noncontrolling 
language) 
     การส่ือสารท่ีปราศจาการควบคมุเป็นลกัษณะการส่ือสารท่ีไมเ่ป็นการประเมิน
ค่า (Nonevaluative) มีความยืดหยุ่น (Flexible) และไม่เป็นทางการ ( Informational) และเป็นการ
ส่ือสารท่ีหลีกเหล่ียงข้อความท่ีสร้างความกดดนัให้ผู้ เรียน ตวัอย่างเช่น หลีกเล่ียงการกล่าวว่า เธอต้อง
ขยนัมากกว่านี ้ผู้สอนควรกล่าวโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอยู่ในสถานการณ์แก้ปัญหาหรือเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วม เช่น การกล่าวว่า เธออาจต้องการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  เธอมีวิธีท าอย่างไร 
(O’Donnell et al., 2011: 351) นอกจากนีก้ารสอนท่ีเน้นการสนบัสนนุความเป็นอิสระอาจเร่ิมจากการ
ให้ผู้ เรียนอภิปรายภายในกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น นอกจากนีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ส่ือสารถึงปัญหาในชัน้เรียนและถามถึงสิ่งนัน้กับผู้ เรียนให้ทราบถึงปัญหา เป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจ วินิจฉัยและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ด้วย
ตนเองและยงัชว่ยสง่เสริมสมัพนัธภาพระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนด้วย 
    1.5) การแสดงความอดทนในการให้เวลาผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Display patience to allow time for self-paced learning to occur) 
     ในการเรียนการสอนเม่ือผู้ เรียนพยายามพัฒนาทักษะหรือการเรียนรู้ใน
บางอย่างซับซ้อนหรือเป็นความรู้ใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย หรือเก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ต้องการการ
ทดสอบ การสะท้อน และการแก้ไขปรับปรุง สิ่งท่ีผู้สอนควรค านึงถึงคือ ผู้สอนควรแสดงความอดทน
ขณะท่ีผู้ เรียนกระท า ได้แก่ การค้นหา จดัการกับข้อมูลในการเรียนรู้ (Explore and manipulate the 



 

 

61 

learning materials) การสร้างแผนและการตัง้เป้าหมาย (Make plans and set goal) ก าหนดและ
ทดสอบสมมตฐิาน (Formulate and test hypotheses) การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขงาน (Monitor 
and revise their work) และการป รับ เป ล่ียนกลวิ ธี ในการแ ก้ ปัญหา  (Alter problem-solving 
strategies) หากผู้ เรียนต้องศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่คุ้ นเคยและมีความซับซ้อน หรือ
เก่ียวข้องกบัการพฒันาและการขดัเกลาทกัษะความรู้ของตนเอง ผู้สอนควรแสดงความอดทนและเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนจัดการสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนความเป็นอิสระ เช่น 
ค านึงถึงความเหมาะสมของเวลาในการให้ค าแนะน าผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจเป้าหมายและสะท้อน
ความคิดออกมาได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนจะเป็นประโยชน์ต่อการเกิดแรงจูงใจในการ
เรียน 
    1.6) การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบ (Acknowledge and 
accept students’ Expression of negative affect) 
     ในระหว่างการเรียนการสอน บางครัง้ผู้สอนหรือชัน้เรียนมีกฎเกณฑ์ เง่ือนไข 
หรือข้อบงัคบัหรือหน้าท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียนส่งผลให้ผู้ เรียนแสดงอารมณ์ทางลบ 
รู้สึกตอ่ต้าน หรือมีเจตคติท่ีไม่ดีตอ่การเรียน การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบเป็น
วิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้ เรียนในระหว่างเวลาท่ีผู้สอนต้องการให้
ผู้ เรียนกระท า เน่ืองจากเม่ือผู้สอนยอมรับความรู้สึกดงักล่าว ผู้ สอนจะส่ือสารด้วยความเข้าใจตาม
ทัศนคติของผู้ เรียนและยอมรับในการตอบสนองด้านลบในการเรียกร้องหรือในกิจกรรมท่ีผู้ เรียนไม่
สนใจ ซึ่งการสอนท่ีสนบัสนุนความเป็นอิสระผู้สอนจะมุ่งยอมรับความขดัแย้ง ยอมรับการแสดงออก
ของผู้ เรียนในสิ่งท่ีไม่สนใจว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ และยอมรับข้อมูลและค าแนะน าจากผู้ เรียนในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
   2) การเ รียนการสอนที่ สนับสนุนด้านการจัดการโครงสร้างและด้าน
ความสัมพันธ์ 
    2.1) แนวคดิเก่ียวกบัการสอนร่วมกนั (Interteaching)  
     การสอนร่วมกันเป็นเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเป็นไปตามการจดัการด้าน
โครงสร้างผ่านกระบวนการ ได้แก่การเตรียมความพร้อมในการเรียน การอภิปรายร่วมกันกับเพ่ือนใน
ชัน้เรียน การส่งเสริมให้เกิดทักษะการท างานร่วมกัน การได้รับการสะท้อนกลับจากผู้สอน และการ
ประเมินตนเองในการเรียนรู้ กระบวนการดงักล่าวสามารถเพิ่มระดบัการมีส่วนร่วมในชัน้เรียนโดยเน้น
บทบาทของผู้ เรียนเป็นส าคญัผา่นกระบวนการเรียนรู้  
     การสอนร่วมกนัเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีสร้างบรรยากาศของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning environment) (Scoboria,  & Pascual-Leone, 2009: 86) 
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อาศยัการเสริมแรงทางสงัคมจากเพ่ือนและผู้สอนเป็นส าคญั การสอนร่วมกนัมีความสอดคล้องกับการ
เรียนในระดบัอุดมศึกษา สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาขึน้ตาม
แนวคิดของ Boyce และ Hineline (2002) การสอนร่วมกนัมีส่วนช่วยสนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีความยึดมัน่
ผกูพนัในการเรียน มีความวิริยะผ่านการฝึกฝนทบทวน ตลอดจนการเพิ่มปริมาณของการมีปฏิสมัพนัธ์
อันดีระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียนส่งผลให้เกิดการให้ผลป้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
(McKeachie, 2002 as cited in Scoboria et al., 2009: 83) โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ วางโครงสร้าง
และแนะน าเก่ียวกบัการเรียน การให้ข้อมลูท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการเรียน ทัง้ยงัเป็นผู้สง่เสริมหรือกระตุ้นให้
เ กิดการอภิปรายระหว่างเ พ่ือนในชัน้ เ รียนด้วย (Peer discussion) (Saville, 2006 as cited in 
Scoboria et al., 2009: 84) ซึ่งการบูรณาการเทคนิคดังกล่าวในชัน้เรียนสามารถช่วยให้ผู้ เ รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ได้ (Filipiak et al., 2010 as cited in Querol Rosales & Soldner, 
2015)  
     การสอนร่วมกันมีขัน้ตอนการด าเนินการ ดังนี ้
      1) ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน หน้าท่ีส าคญัของผู้สอนคือ 1) การเลือกเนือ้หา
เพ่ือให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเองก่อนเร่ิมบทเรียน และ 2) การพฒันาข้อวดั ตามความเหมาะสมท่ีเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน  (Preparation guide) โดยผู้ เรียนต้องกลับไปอ่านและ
ศึกษาเนือ้หาบทเรียน ท าการบนัทึก (Note) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียนได้
ตอ่ไป  
      2) ช่วงระหว่างเรียน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนท างานร่วมกนัเป็นคู ่เพ่ือ
อภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียนและช่วยกนัตอบค าถามตาม Preparation guide ท่ีผู้สอนได้มอบหมายให้
ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน ในช่วงการอภิปรายผู้สอนท าหน้าท่ีคอยสังเกตความเข้าใจของผู้ เรียน ช่วย
กระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกนั และหากพบว่าเกิดอปุสรรคในระหว่างการด าเนินการ ผู้สอนสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี จากนัน้ผู้สอนเร่ิมการบรรยาย (Lecture) ท่ี
เข้าใจง่าย อธิบายได้อยา่งชดัเจน 
      3) ช่วงหลงับทเรียน หลงัจากกิจกรรมการอภิปรายร่วมกัน ผู้ เรียนแต่ละ
คนรายงานการประเมินผลการด าเนินการ ตามฟอร์มการประเมิน ได้แก่ ช่ือของเพ่ือท่ีอภิปรายร่วมกัน 
คณุภาพของการอภิปราย ฯลฯ นอกจากนีผู้้ เรียนสามารถบนัทึกเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินการเพ่ือให้
ผู้สอนทราบได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อวดัท่ียาก ปัญหาอปุสรรคท่ีพบ ซึ่งเป็นการส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบและมี
ความส าคญัต่อการส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบได้ดียิ่งขึน้ และผู้สอนสามารถน าสิ่งท่ีผู้ เรียนประเมินไปใช้
ปรับปรุงหรือพฒันาตอ่ไป 
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       การสอนร่วมกันเป็นวิธีการเรียนท่ีช่วยท าให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมั่น
ผูกพนัในวิชาการและส่งผลลพัธ์ท่ีดีในการเรียนได้ เน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ทางการเรียนการสอนหนึ่งท่ี
สนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมั่นผูกพนัในวิชาการได้ผ่านการมีส่วนร่วม  (Participation) (Rocca, 
2010 as cited in Kienhuis & Chester, 2014) โดยผ่านกระบวนการการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียน
ตลอดจนการเรียนรู้แบบท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระท า (Active learning) ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน และการมี
สว่นร่วมกบัเพ่ือนในการอภิปราย ตลอดจนการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่วา่จะเป็นการอภิปราย
ร่วมกนักบัเพ่ือนท่ีถือเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมกนั ตลอดจนการท่ีผู้สอนเสนอข้อ
วดั ประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีเป็นไปตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในแตล่ะบทเรียน (Preparation guide) เป็นการ
ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนและลดความวิตกกงัวลในการเรียนหรือการทดสอบบทเรียนลง 
น าไปสู่การมีความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้ (Dickson et al., 2005; Flora & Longan, 
1996 as cited in Saville et al., 2006: 58) ซึ่งปริมาณเวลาในการจัดการเรียนการสอนดงักล่าวท่ีได้
ผลลัพธ์โดยประมาณคือ 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 เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิธีการหนึ่งท่ีแสดงถึงผู้ สอนมีบทบาทช่วยสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันในชัน้เรียนและสนบัสนุนการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบริบทชัน้เรียนกับตวัผู้ เรียน ผ่านการเรียนรู้
แสดงออกเก่ียวกับค าพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความ
คงทนในการเรียน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกการคิดขัน้สูง เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ 
การประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคณุค่าในการลงมือ
ปฏิบตัิด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดงักล่าวผู้สอนสามารถจดัเพิ่มเติมในชัน้เรียนบรรยาย
แบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นใน
ด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสมัพนัธ์กนัในชัน้เรียนมากกว่าการท่ีผู้ เรียนได้รับความรู้จาก
การฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว (Bonwell & Eison, 1991 ; Keyser, 2000; Mayer & Jones, 1993; 
Petty, 2004 อ้างถึงใน มยรีุ โรจน์อรุณ, 2559)  
     2.2.1) องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
      องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วยปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กัน 3 ประการ ได้แก่ 1) ปัจจัยพืน้ฐาน (Basic elements) 2) กลวิธีในการจัดการเรียนการสอน 
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(Learning strategies) และ 3) ทรัพยากรท่ีใช้ในการสอน (Teaching resources) มีรายละเอียดดงันี ้
(Meyers & Jones, 1993: 19-20) มีรายละเอียดดงันี ้
      1) ปัจจัยพืน้ฐาน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สะท้อนความคดิ 
      2) กลวิธีในการเรียนการสอน ได้แก่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้การแบง่กลุ่ม 
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั และร่วมมือกนัในการแก้ปัญหา เช่น การจดักลุ่มย่อย การ
ท างานแบบร่วมมือ กรณีศกึษา สถานการณ์จ าลอง การอภิปราย การเขียนบนัทกึประจ าวนั ฯลฯ  
      3) ทรัพยากรท่ีใช้ในการสอน ได้แก่ การมอบหมายการบ้าน วิทยากรจาก
ภายนอก การใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือการสอน ฯลฯ  
     2.2.2) กิจกรรมการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

      Bonwell และคณะ  (1991) อธิบายถึงวิ ธีการจัดการเ รียนรู้เชิง รุกท่ี
สอดแทรกอยู่ในชัน้เรียนบรรยายปกติสามารถช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทัง้ด้านทกัษะทางด้านปัญญาและ
เปล่ียนเจตคตเิก่ียวกบัการเรียนได้โดยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ยกตวัอยา่งดงันี ้
      1) การตอบสนองต่อการบรรยายในชัน้เรียน (Feedback lecture) เป็น
วิธีการท่ีผู้ สอนให้ค าแนะน าในการเรียน (Study guide) ตวัอย่างเช่น การมอบหมายให้ผู้ เรียนอ่าน
เก่ียวกับบทเรียน การทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน แนะน าเก่ียวกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การให้
โครงสร้างในการจดบนัทึกเก่ียวกบับทเรียน หรือผู้สอนใช้วิธีการหยดุชัว่ขณะ (Pausing) ในแตล่ะคาบ
เรียน ในการแบง่บรรยายเป็นการบรรยายย่อย ๆ ครัง้ละประมาณ 20 นาที หลงัจากการบรรยายเสร็จ
ในแต่ละครัง้ ให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 3-5 นาที เขียนทุกสิ่งท่ีจ าได้เก่ียวกับการบรรยาย นอกจากนี ้
ผู้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียน ให้ผู้ เรียนจบัคูก่นัเพ่ืออภิปรายประเด็นตา่ง ๆ ตามท่ี
ผู้ สอนมอบให้ ซึ่งการอภิปรายสามารถปรับปรุงสิ่งท่ีบันทึกจากการบรรยายในชัน้เรียนให้ดีขึน้ได้ 
(Wales’s and Stager’s, 1978 as cited in Bonwell et al. 1991) 
      2) การให้ค าแนะน าระหว่างบรรยายในชัน้เรียน (Guides lecture) เป็น
วิธีการท่ีช่วยผู้ เรียนสงัเคราะห์เนือ้หาบทเรียนจากการฟังบรรยายด้วยการจดบนัทึก (Note) หลงัจาก
ผู้ เรียนได้ทราบเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการเรียนแล้ว ผู้ สอนให้ผู้ เรียนวางปากกาและฟังอย่างตัง้ใจ
ประมาณ 25-30 นาที โดยให้ผู้ เรียนพยายามจบัประเด็นหลกัและพยายามจดจ าข้อมลูให้ได้มากท่ีสุด 
เม่ือถึงเวลาท้ายคาบเรียน ผู้สอนให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 5 นาที ในการจดบนัทึกลงในโน้ตของตนเอง
ในสิ่งท่ีจ าได้ทัง้หมด ในล าดบัตอ่ไป ผู้สอนให้ผู้ เรียนจบักลุ่มเล็กอภิปรายเพ่ือปรับปรุงสิ่งท่ีจดบรรยาย
ใหม่จากข้อมูลท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม วิธีการนีช้่วยส่งเสริมทักษะด้านการฟังและการสงัเคราะห์
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ข้อมูลและผู้ เ รียนจะรู้สึกสนุกสนานกับการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในกลุ่ม และท าให้ได้ข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Kelly & Holmes, 1979)  
      3) การสาธิตในระหว่างการเรียนการสอน ผู้ สอนจัดให้มีการสาธิตใน
ระหว่างการเรียนการสอนช่วยกระตุ้นความสนใจ และช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจในบทเรียนและกระบวนการ
เรียนมากขึน้ การสาธิตอาจเร่ิมด้วยค าถามชักชวนให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมหรือกระตุ้นให้หาค าตอบเพ่ือ
น าเข้าสูบ่ทเรียน 
      4)  การใ ช้ ส่ือมัลติ มี เ ดียในการเ รียนการสอน  (Multimedia-based 
instruction) การใช้ส่ือในการเรียนการสอนเป็นวิธีท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงด้านเจตคติในการเรียน
และความคงทนในการเรียนรู้ สามารถชว่ยให้ผู้ เรียนเรียนรู้บทเรียนได้อยา่งเข้าใจลึกซึง้ เน่ืองจากการใช้
ส่ือมลัติมีเดียเป็นการส่ือสารด้วยค าพูดและภาพซึ่งท าให้บทเรียนมีความชดัเจนกว่าหากเปรียบเทียบ
กับการสอนแบบดัง้เดิมท่ีส่ือสารเพียงค าบรรยายของผู้สอนอย่างเดียว ส่ือมลัติมีเดียได้แก่ การใช้ส่ือ
ทางการมองเห็น (Animation, Video, Illustration, Map, Charts, Photo) (Mayer, 2003) 
      5) การเขียนในชัน้เรียน (Writing in the class) การเขียนในชัน้เรียนเป็น
วิธีท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนและผู้สอน เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเขียนเพ่ือส ารวจสิ่งท่ีมีคณุค่าและ
แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน นอกจากนีก้ารเขียนความเรียงสามารถช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาความ
เข้าใจในบทเรียนได้ การเขียนในชัน้เรียนเป็นวิธีการท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนแบบเชิงรุกได้ หากมี
เปา้หมายของงานอยา่งชดัเจนและมีการใช้ร่วมกบัวิธีการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 
      6) การแก้ปัญหา (Problem solving) เทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหา มี
พืน้ฐานจาก โมเดลการแก้ปัญหาของ ดิวอี ้(1942) ตามขัน้ตอนดงันี ้1) ระบุปัญหาให้ชัดเจน 2) หา
สาเหตขุองปัญหา 3) หาวิธีการแก้ปัญหา 4) ประเมินวิธีการแก้ปัญหาแตล่ะวิธีและเลือกวิธีท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุ  
      7) กรณีศกึษา (Case studies) กรณีศกึษาเป็นกลวิธีหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกเน่ืองจากเป็นการเรียนรู้บนพืน้ฐานของเร่ืองราวชีวิตจริง กรณีศึกษา
สามารถรวมเข้ากบับทบาทสมมติเพ่ือให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์จากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในชัน้เรียน ผู้ เรียน
ได้เผชิญกบัอนาคตและเปรียบเหมือนเป็นสะพานเช่ือมระหวา่งทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัจิริง โดยผู้สอน
ท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้เวลาผู้ เรียนในชัน้เรียนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอ่การเรียน
การสอน 
      8) ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนช่วยให้ผู้ เรียนมีเจตคติทางการเรียนในทางบวก และช่วยส่งเสริมให้
การเรียนการสอนแบบบรรยายให้ดีขึน้ โดยผู้สอนสามารถเพิ่มระดบัความตัง้ใจของผู้ เรียนด้วยการเปิด
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โอกาสให้อภิปรายและตอบค าถามโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน ได้แก่ การใช้ระบบ
อินเตอร์เนต เช่นระบบการจัดการเรียนรู้ เช่น  โมดูล แบลคบอร์ด และ การใช้เครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook Twitter E-book Smartphone และTablet เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนใน
ยุคใหม่ ในการส่ือสารและเพิ่มความสัมพันธ์ในชัน้เรียน (Remón, Sebastián, Romero & Aruzo, 
2017; McCarthy, 2017)  
      9) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative method) กลวิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางสังคม ได้แก่ การ
ตดัสินใจ การจดัการความขดัแย้ง และ การส่ือสาร โดยผู้สอนแบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้ท างาน
กลุ่มร่วมกัน ความต่อเน่ืองของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถจดัได้ตลอดอย่างต่อเน่ือง เป็น
กลวิธีท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึน้กว่าการเรียนในชัน้เรียนปกติ และมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองด้วย 
      10) การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นวิธีช่วยให้ผู้ เ รียนมี
ประสบการณ์ โดยสร้างโอกาสให้เหมือนจริง เช่น สถานการณ์ตึงเครียด ไม่คุ้นเคย ซบัซ้อน ฯลฯ โดย
ผู้สอนให้ผู้ เรียนพฒันาและฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นในการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีการ
ส่งเสริมการท างานกลุ่ม ส่งผลให้ผู้ เรียนมีระดบัของแรงจงูใจในการเรียนท่ีสงูและมีความกระตือรือร้น
ในการเรียน  
      11) การเรียนการสอนแบบเพ่ือนชว่ยสอน (Peer teaching) การเรียนการ
สอนแบบเพ่ือนชว่ยสอน แบง่ออกเป็น 5 ลกัษณะ ได้แก่ 1) ผู้ชว่ยสอน 2) เพ่ือนชว่ยสอน ท างานร่วมกนั
กับผู้ เรียนระหว่างคนสองคน 3) เพ่ือนคอยให้ค าปรึกษาค าแนะน าเก่ียวกับการเรียน 4) เพ่ือนแบบ
ร่วมมือกัน เน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนและ 5) เพ่ือนท่ีท างานกลุ่มร่วมกันส่งผลให้มีการ
แสดงออกรายบุคคลท่ีดีขึน้ ซึ่งลกัษณะเพ่ือนแบบร่วมมือกนและท างานกลุ่มร่วมกันเป็นลกัษณะท่ีใช้
การเรียนรู้เชิงรุกในชัน้เรียน  

3.3 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ (Constructivism)  
3.3.1 ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ 

   ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นปรัชญาท่ีเก่ียวกับพัฒนาการในการสร้างความรู้ 
สติปัญญาท่ีเก่ียวกับพฒันาการในการสร้างความรู้ สติปัญญาและจริยธรรมขึน้มาด้วยตวัของผู้ เรียน
เอง ซึ่งพฒันาการนัน้เป็นผลมาจากการพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตวัผ่านทาง
กระบวนการดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) 
พฒันาการเกิดขึน้เม่ือบุคคลรับและซึมซาบข้อมลูหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสมัพนัธ์กับความรู้หรือ
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โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิม หากไม่สามารถสมัพนัธ์กนัได้จะเกิดภาวะไม่สมดลุเกิดขึ น้และบคุคล
จะพยายามปรับสภาวะให้อยูใ่นภาวะสมดลุ (ทิศนา แขมมณี, 2550)  
   ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์จึงเก่ียวข้องกับการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีการรวบรวม
ข้อมลูความรู้ใหม ่ๆ เข้าไปในโครงสร้างทางปัญญา (Schemata) โดยการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมยอมรับ
สิ่งใหม ่ๆ เข้ามาในสิ่งแวดล้อม ซึง่ผู้ เรียนเป็นคนสร้าง ความรู้จากความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งท่ีพบเห็นกับ
ความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม ผู้ เรียนสร้างความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง (Troutman 
& Lichtenberg, 1987; สาคร ธรรมศักดิ์, 2541; อ้างถึงใน ปกเกศ ชนะโยธา , 2551) ด้วยวิธีการ
แตกต่างกัน โดยอาศยัประสบการณ์เดิม โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่ในความสนใจและมีแรงจูงใจ
ภายในเป็นพืน้ฐาน (Nodding, 1990 อ้างถึงใน ไพจิตร สดวกการ, 2539: 2) เป็นทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลตอ่
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง อาศัยการท างานท่ีเหมาะสมและการท างาน
ร่วมกันเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กับคนอ่ืน ๆ หรือได้พบสิ่งใหม่ ๆ 
แล้วน าความรู้มาเช่ือมโยง (บญุเชิด ภิญโญอนนัพงษ์ อ้างถึงใน ทิฏ์ภทัรา สดุแก้ว, 2554)  

3.3.2 แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์  
   ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของ 
Piaget และ Vygotsky เป็นทฤษฎีท่ีกลา่วถึงการเรียนรู้วา่เกิดขึน้ในบริบทท่ีผู้ เรียนสร้างความรู้ในขณะท่ี
ได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ และผู้ เรียนใช้โครงสร้างทางปัญญาเพ่ือช่วยในการเรียนรู้เร่ืองใหม่ (ทิศนา 
แขมมณี, 2550) ซึ่งแบ่งนักทฤษฎีออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา 
(Cognitive constructivism) และ คอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social constructivism) (สุนีย์ เหมาะ
ประสิทธ์ิ อ้างถึงในทิฏ์ภทัรา สดุแก้ว, 2554) ดงัมีรายละเอียดดงันี ้ 
   1) กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive constructivism) เป็นกลุ่มท่ี
เน้นการเรียนรู้ของมนษุย์เป็นรายบคุคล โดยมีความเช่ือวา่มนษุย์แตล่ะคนมีความรู้ความเข้าใจ ทศันคติ
แรงจูงใจและความสนใจอยู่แล้ว เม่ือได้เร่ิมรับรู้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางกายภาพใน
ชีวิตประจ าวนั ก็จะเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดงันัน้ ผู้สอนจึงมีบทบาทเป็นผู้พฒันาให้ผู้ เรียนแต่
ละคนรู้วิธ๊เรียนและรู้วิธีคดิ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กลุม่นีอิ้งทฤษฎีของ Piaget เป็นส าคญั 
   2) กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social constructivism) เป็นกลุ่มท่ีมีทฤษฎี
รากฐานมาจาก Vygotsky ซึ่งเช่ือว่าสงัคมและวฒันธรรมจะเป็นเคร่ืองมือทางปัญญาท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพฒันา รูปแบบและคณุภาพของปัญญา กลุม่แนวคดินีมี้แนวคิดท่ีส าคญัท่ีวา่ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
มีบทบาทส าคญัในการพฒันาด้านพทุธิ ปัญญา ผู้ใหญ่หรือผู้ ท่ีมีความอาวโุส เชน่ พอ่แม ่และครูผู้สอน
จะเป็นตัวเช่ือมส าหรับแนวคิดเก่ียวกับศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา ตามแนวคิดของ  
Vygotskyดงักลา่วข้างต้น เดก็จะพฒันาในกลุม่ของสงัคมท่ีจดัขึน้ 



 
 

 

 
3.3.3 องค์ประกอบท่ีส าคัญของการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ 

   ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีองค์ประกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้ (ประวีณา นิลนวล, 
2541: 6-8) สรุปได้ดงันี ้ 
  1) เป้าหมายของการเรียนรู้ (Learning Goals) ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นัน้ให้
ความส าคญักบัเปา้หมายของการเรียนรู้ในระดบัท่ีสงูขึน้ ได้แก่ การใช้เหตผุล ความคิดสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหา การเก็บจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การคิดยืดหยุ่น และความสนใจในความครุ่นคิดโดย
อาศยัความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่แล้วเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้ท่ีสงูขึน้ไป (Drisoll, 1994)  
  2) เง่ือนไขส าหรับการเรียนรู้ (Condition learning) ประกอบด้วย 
   2.1) การจดัสภาพแวดล้อมให้กับผู้ เรียนโดยค านึงถึงสภาพการณ์หรือปัญหาท่ีสร้าง
ขึน้ส าหรับการเรียนควรมีความสมัพนัธ์กบัผู้ เรียนเน่ืองจากผู้ เรียนไม่ได้เข้าห้องเรียน เพราะความสนใจ
ในการเรียนเหมือนกนัทกุคน ดงันัน้ถ้าปัญหาหรือสภาพการณ์ท่ีผู้ เรียนพบในห้องเรียนมีความสมัพนัธ์
กับผู้ เรียนโดยตรง จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ได้ (Brooks & Brooks, 
1993 as cited in Lunenberg, 1998)  
   2.2) การจดัเตรียมเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ท างานร่วมกนั การท่ีผู้ เรียนได้มีโอกาสร่วมมือกัน
ท างานเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ช่วยเหลือกนัหรือแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกนัและกนั ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และวิธีการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ของผู้ เรียนแตล่ะคนท่ีเกิดขึน้ เป็นการสริมประสิทธิภาพของการท างานให้
สูงขึน้ด้วย (Brown et al., 1989 as cited in Drisoll, 1994) นอกจากนีก้ารส่งเสริมให้มีการอภิปราย
และมีสว่นร่วมในความรับผิดชอบ ถือเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัส าหรับการเรียนรู้ (Woolfolk, 1998)  
   2.3) การเตรียมเนือ้หาให้สอดคล้องกัน ในสภาพการเรียนนัน้ควรมีการจัดเตรียม
เนือ้หาหรือส่ือการสอนตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกนั แตมี่การน าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผู้ เรียน
ได้มองปัญหาได้หลายแง่มมุ (Drisoll, 1994; Woolfolk, 1998) 
   2.4) การให้ความส าคัญกับการสะท้อนความคิดของผู้ เรียน เพราะการสะท้อน
ความคิดจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ตระหนกัถึงความหมายของสิ่งท่ีผู้ เรียนสร้างขึน้ และยงัท าให้
ผู้ เรียนได้รู้ถึงความคิดของตนเองเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหา คิดค้นหรือส ารวจความรู้ใหม่  ๆ ใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ด้วยตนเอง  
   2.5) การสอนเน้นความส าคญัท่ีตวัผู้ เรียน (Student-centered) ผู้ เรียนไมใ่ชเ่ป็นเพียง
ผู้ตอบรับจากผู้สอน แตค่วรจะได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการออกแบบกระบวนการเรียนการ
สอนตามความต้องการทางการเรียนรู้ของตน เพราะผู้ เรียนจะไม่สามารถเป็นผู้คิดหรือเป็นผู้ เรียนได้ถ้า
เขาขาดโอกาสในการจดัการกบัการเรียนเรียนรู้ของตนเอง (Perkina,1991 as cited in Drisoll, 1994) 



 

 

105 

  3) วิธีการสอน (Method of instruction) วิธีการสอนถือวา่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
ได้แก่ การใช้ส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีการส ารวจและมีค้นพบด้วยตนเอง เป็น
การสนบัสนนุการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง และการจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
กระท ากิจกรรมท่ีแท้จริง และการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้จากการท างาน
ร่วมกนั 

3.3.4 แนวทางจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ 
   จากแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง ดงันัน้จงึมีผู้ เสนอหลกัการน าทฤษฎีดงักลา่วไปใช้ในการเรียนการสอน ดงันี ้
    เฉิดศกัดิ์ ชุมนุม (2541: 21) ได้กล่าวถึงหลักในการพิจารณาการจดัเตรียมกิจกรรม
ในการน าทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์มาใช้ในการเรียนการสอน ดงันี ้ 
   1) ต้องจดัสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้มีทางเลือก ลดทอนความกดดนัและส่งเสริมให้
เกิดความคิดริเร่ิมปัจจุบนันี ้การเรียนการสอนมักเน้นหนักในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนต้องอยูใ่นกรอบ และปฏิบตัติามสิ่งท่ีผู้สอนบอกจนตนเองไมมี่ทางอ่ืนท่ีจะเลือกได้ 
   2) จดับริบทการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนความเป็นอิสระของผู้ เรียนในขณะเดียวกันผู้สอน
ต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุท่ีดี เพ่ือพฒันาผู้ เรียนซึ่งอยู่ระหว่างการพึ่งพาผู้ อ่ืนมาพึ่งพาตนเอง (Zone 
of Proximal development) (Vygotsky, 1981) ให้สามารถก้าวขึน้มาได้ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในข้อนี ้
ยงัหมายถึงเพ่ือนของผู้ เรียน จากการท างานด้วยกนัอยา่งดี มีความเกือ้กลูสนบัสนนุซึง่กนัและกนั ยอ่ม
เป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้พฒันาการเรียนรู้ได้อีกด้วย 
   3) ผู้ เรียนมีโอกาสท่ีจะใช้ความรู้เรียนในบริบทท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นความ
เช่ือมโยงระหวา่งสิ่งท่ีเรียนรู้กบัโลกแหง่ความเป็นจริงภายนอก 
   4) สนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้โดยตรง โดยสอนให้มีทกัษะและเจตคติท่ีเหมาะสมต่อ
การแสดงหาและสร้างความรู้ 
   5) เสริมสร้างศกัยภาพของผู้ เรียนให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้ ซึ่งรวมทัง้การยอมรับความ
ผิดพลาดเป็นเร่ืองธรรมดาและเป็นสิ่งท่ีชว่ยให้สามารถแสวงหาสิ่งท่ีดีกวา่และถกูต้องได้ตอ่ไป  

3.3.5 บทบาทของผู้สอนตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์  
   การจดัการเรียนการสอนนัน้ผู้สอนเป็นบคุคลส าคญัท่ีน าทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์มาใช้
ในการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง  Brooks และ Brooks (อ้างถึง
ใน ปกเกศ ชนะโยธา, 2551: 64-65) ได้อธิบายเก่ียวกบับทบาทของการสอนของครูไว้ 12 ประเดน็ ดงันี ้
   1) ผู้สอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จะต้องเป็นผู้ ให้ก าลงัใจและยอมรับความเป็น
อิสระและความคิดริเร่ิมของผู้ เรียน เพราะความเป็นอิสระและความคิดริเร่ิมของผู้ เรียนเป็นสาเหตทุ าให้
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ผู้ เรียนได้มีการเช่ือมโยงแนวคิดตา่ง ๆ การท่ีผู้ เรียนเกิดค าถามและสามารถตอบค าถามนัน้ได้โดยการ
วิเคราะห์แสดงว่าผู้ เรียนนัน้มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถกลายเป็นผู้
แก้ปัญหาได้ดีเทา่กบัผู้ ค้นพบปัญหา 
   2) ผู้ สอนควรใช้ข้อมูลธรรมชาติและแหล่งการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ประกอบกับความ
ช านาญในการสอนตามกรอบแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ิมต้นด้วยกรเรียนรู้จากผลของการ
ค้นคว้าความสมัพนัธ์กบัปัญหาท่ีแท้จริง 
   3) ผู้สอนควรใช้ค าพูดท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดความคิด เช่น ให้จ าแนก ให้วิ เคราะห์ ให้
ท านาย และให้สร้างสรรค์ โดยผู้ เรียนใช้กิจกรรมทางปัญญา ได้แก่ การวิเคราะห์ การแปลความหมาย 
การจดัประเภท และการท านาย เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หาตา่ง ๆ  
   4) ผู้ สอนยินยอมให้ผู้ เรียนน าเข้าสู่บทเรียน เปล่ียนกลยุทธ์ในการสอนและการ
เปล่ียนแปลงเนือ้หาซึ่งไม่ได้หมายความว่า ความสนใจหรือความไม่สนใจในบทเรียนของผู้ เรียนนัน้จะ
ส่งผลให้ประเด็นหลกัหรือเนือ้หาตามหลกัสูตรจะต้องตดัออกไป แตห่มายความว่าผู้สอนจะน าสิ่งท่ีได้
จากผู้ เรียนในขณะนัน้มาใช้ในการเรียน การท่ีผู้ เรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นเกิดขึน้นัน้ 
เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์มากกวา่การเรียนรู้เฉพาะบทเรียน  
   5) ผู้สอนจะต้องพยายามท าความเข้าใจมโนทศัน์ของผู้ เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
แสดงความเข้าใจของตนเองออกมาก่อนการถามความเข้าใจของผู้ เรียนจะเป็นการจ ากดัความคิดของ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนจะยตุกิารคดิเพ่ือรอค าแนะน าและรอค าตอบท่ีถกูต้องของผู้สอน  
   6) ผู้ สอนเป็นผู้ กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการสนทนาทัง้กับผู้ สอนและผู้ อ่ืน 
แนวทางหนึ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือเป็นแรงเสริมให้ผู้ เรียนได้เกิดความคิดความเข้าใจมากขึน้ คือการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการอภิปราย การท่ีผู้ เรียนได้มีโอกาสในการเสนอความคิดของตนเองได้รับฟัง และ
ได้สะท้อนความคิดของผู้ อ่ืนถือเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้สร้างความเข้าใจใหม่ ห รือสะท้อน
ความเข้าใจเดมิของท่ีตนมีอยู ่ 
   7) ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ถามค าถาม กระตุ้นให้ผู้ เรียนสามารถใช้ค าถาม
ท่ีซบัซ้อนและใช้ค าถามปลายเปิด ถือเป็นการท้าทายให้ผู้ เรียนได้เสาะแสวงหาไปถึงประเด็นท่ีลึกซึง้
และกว้างไกลเพ่ือน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงหรือการปฏิรูปความเข้าใจตนเอง  
   8) ผู้ สอนจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีการตอบสนองเม่ือผู้ เรียนได้มีการเร่ิมต้นในการ
ตอบสนองและมีการตอบสนองบ่อยขึน้ ผู้ เรียนจะได้มีโอกาสตรวจสอบและประเมินความเข้าใจและ
ความผิดพลาดของตนเอง เป็นกระบวนการท่ีน าผู้ เรียนไปสูก่ารสร้างความเข้าใจในประเดน็ปัญหาและ
ความคดิของตนเอง  
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   9) ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีการโต้แย้งหรือปฏิเสธสมมตฐิานท่ีตัง้ขึน้ และกระตุ้น
ให้เกิดการอภิปรายโต้แย้งสง่ผลให้ผู้ เรียนได้มีพฒันาการทางปัญญา 
   10) ผู้ สอนจะต้องให้เวลาหลังจากได้ถามค าถาม ในสภาพห้องเรียนนัน้ มีผู้ เ รียน
บางส่วนท่ีไม่ได้เตรียมตวัพร้อมส าหรับค าถาม หรือตอบสนองต่อสิ่งท่ีมากระตุ้นในทนัที ผู้ เรียนส่วนนี ้
จ าเป็นต้องอาศยัเวลา การท่ีผู้สอนต้องการค าตอบหรือการตอบสนองผู้ เรียนส่วนนีท้นัที จะกลายเป็น
การยบัยัง้ความคดิของผู้ เรียนและเป็นการบีบบงัคบัให้ผู้ เรียนกลายเป็นผู้ดแูลเหตกุารณ์ 
   11) ผู้สอนควรให้เวลาส าหรับผู้ เรียนในการสร้างความสมัพนัธ์และการสร้างสรรค์การ
เปรียบเทียบผู้สอนควรจัดเตรียมกิจกรรมส าหรับชัน้เรียนและจัดเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้สร้างรูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวความคิดตา่ง ๆ ด้วยตนเอง  
   12) ผู้สอนควรเอาใจใส่ธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นของผู้ เรียน โดยค านึงถึงวฏั
จกัรการเรียนรู้ (The learning cycle model) ท่ีเป็นรูปแบบอธิบายถึงพฒันาการของหลกัสตูรและการ
สอนมี 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การค้นพบ (Discovery) การแนะมโนทศัน์ (Concept introduction) และการ
ประยกุต์มโนทศัน์ (Concept application) โดยมีสภาพการณ์ ดงันี ้
    12.1) การค้นพบ (Discovery) ผู้ สอนควรจัดเตรียมโอกาสท่ีเปิดกว้างส าหรับ
ผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ในการเลือกเนือ้หาสาระ ในขัน้นีเ้ป็นการออกแบบส าหรับให้ผู้ เรียนได้
ก าหนดปัญหาและตัง้สมมตฐิานจากงานหรือข้อมลูท่ีมีอยู่ 
    12.2) การแนะมโนทัศน์ (Concept application) ผู้ สอนควรจัดเตรียมบทเรียน
โดยให้ความส าคญักับปัญหาของผู้ เรียน จดัเตรียมความสมัพนัธ์และศพัท์ใหม่ ๆ ท่ีมีโครงสร้างตาม
ประสบการณ์ของผู้ เรียนเพ่ือเป็นการแนะมโนทศัน์  
    12.3) การประยกุต์มโนทศัน์ (Concept application) เม่ือผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการ
ปฏิสมัพนัธ์การค้นพบและการแนะน ามโนทศัน์ตามล าดบัแล้ว ผู้สอนควรจดัสภาพการณ์และปัญหา
ใหมเ่พ่ือให้ผู้ เรียนได้สะท้อนศกัยภาพของตนจากสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี ้  

3.3.6 การน าทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ไปใช้ในการเรียนการสอน 
   วิธีการด าเนินการเรียนการสอนท่ีจงูใจให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีส่วน
ร่วมในการเรียนสามารถท าได้หลายวิธี โดยเร่ิมจากการตัง้ค าถามหรือสภาพปัญหาท่ีเป็นเหตกุารณ์จริง
ท่ีกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการเรียน รวมทัง้การเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กลุ่มในการแลกเปล่ียน วิเคราะห์ ตลอดจนตรวจสอบความคิดเห็น
ร่วมกนั ท าให้ผู้ เรียนมีความสนใจอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนการเน้นความเข้าใจและความพยายามของ
ผู้ เรียน (พรพรรณ พึง่ประยรูพงศ์, 2547) 
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   นอกจากนี ้Kauchak และ Eggen (1998 อ้างถึงใน ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา , 
2541) ได้เสนอรูปแบบการเรียนการสอนจากหลกัการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ดงันี ้ 
   1) พืน้ความรู้และประสบการณ์เดมิของผู้ เรียนมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้สิ่งใหม่ 
   2) ผู้ เรียนมีโอกาสคดิและสร้างกลยทุธ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   3) แรงจงูใจมีบทบาทส าคญัมากในการเรียนรู้ 
   4) ระดบัพฒันาการและความแตกตา่งระหวา่งบคุคลมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ 
   5) สภาพแวดล้อมทางสังคมในห้องเรียนหรือในสภาพการณ์เรียนมีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ 
   นอกจากนี ้แนวทางการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ มีดงันี ้ 
   1)ก าหนดการเรียนการสอนให้เห็นเร่ืองหรือปัญหาท่ีมีขอบเขตกว้าง ผู้ เรียนควรจะ
สามารถมองเห็นความสมัพนัธ์ของกิจกรรมในแตล่ะครัง้กบัเนือ้หาท่ีสมบรูณ์กวา่ 
   2) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นเจ้าของหัวข้อการเรียนการสอน และสามารถปรับเปล่ียน
หวัข้อการเรียนการสอนได้เท่าท่ีผู้ เรียนมองเห็นว่าจ าเป็น น าปัญหาหรือหวัข้อการเรียนมาจากผู้ เรียน
และใช้ปัญหานัน้เป็นแรงกระตุ้นการเรียนการสอน หรือก าหนดปัญหาท่ีผู้ เรียนสามารถยอมรับว่า
ปัญหานัน้เป็นปัญหาของผู้ เรียนเอง 
   3) ออกแบบการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะตามสภาพจริง (Authentic) บริบทการเรียน
การสอนตามสภาพจริงคือ บริบทท่ีใช้พลงัสติปัญญาท่ีมีลกัษณะเดียวกันกับพลงัสติปัญญาท่ีผู้ เรียน
ต้องน าไปใช้ในอนาคต ผู้ เรียนท่ีเสนอความคิดตา่งกนัออกมาจ านวนมาก ในการอภิปรายจะก่อให้เกิด
ความขดัข้องท่ีจะน าไปสูค่วามคดิเกิดขึน้ภายในตวับคุคล  
   4) ผู้สอนอาจเสนอแนะให้ผู้ เรียนใช้ข้อมูลเดิม หรือข้อมลูจากแหล่งปฐมภูมิแทนการ
มอบให้ผู้ เรียนอา่นแนวคดิจากผู้ อ่ืน 
   5) ก าหนดกิจกรรมและบริบทของการเรียนการสอน ให้มีความละเอียดอ่อนใน
ลกัษณะเดียวกนักบัผู้ เรียนจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
   6) ก าหนดบริบทของการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ใช้ความคิด 
   7) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีโอกาสวิเคราะห์เนือ้หา และกระบวนการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนท่ีใช้ปรัชญาแหง่การสร้างองค์ความรู้ 
   8) ผู้สอนยอมรับและส่งเสริมการริเร่ิมและเป็นตวัของตวัเองของผู้ เรียน การยอมรับ
ความคิดของผู้ เรียนและส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้ความคิดโดยอิสระ จะเป็นการช่วยให้พัฒนาความมี
เอกลกัษณ์ด้านวิชาการเฉพาะตวั ผู้ เรียนตัง้ค าถามและประเด็นแล้วน ามาวิเคราะห์และหาค าตอบด้วย
ตนเอง จะเป็นคนท่ีรับผิดชอบท่ีจะหาความรู้และแก้ปัญหา 
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   9) ตัง้ค าถามประเภทปลายเปิด และทิง้ชว่งเวลาให้ผู้ เรียนตอบเพราะความคิดท่ีลึกซึง้
ต้องใช้เวลา และมกัจะเกิดขึน้จากท่ีได้ทัง้ความคิดและความเห็นของผู้ อ่ืนแล้ว ค าถามและค าตอบจาก
ผู้ เรียนจะมีสว่นในการสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
   10) ส่งเสริมความคิดท่ีซบัซ้อนยิ่งขึน้ จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนไม่พอใจเพียงความรู้อย่าง
ง่าย ๆ แต่ให้สามารถเช่ือมโยงและสรุปความคิดรวบยอดต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ท านายและให้
ค าอธิบายความคดิของตนเองได้ 
   11) ผู้ เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยแลกเปล่ียนกับผู้ สอนและเพ่ือน 
ความคิดของผู้ เรียนจะเปล่ียนแปลงหรือมัน่คงขึน้ เม่ือได้ทดสอบความคิดนัน้ในสงัคม เม่ือผู้ เรียน มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง และได้ยินความคิดของผู้ อ่ืน ผู้ เรียนจะแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีความหมาย  

3.3.6 คุณค่าของการน าทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
   ในการน าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เข้ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนเกิดสิ่งตา่ง ๆ ดงันี ้(สมุาลี ชยัเจริญ 2548 อ้างถึงใน ปกเกศ ชนะโยธา, 2551: 68) 
   1) เพิ่มแรงจงูใจ กิจกรรมในการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึง่มีแนวโน้มท่ี
จะให้ความส าคญัตอ่ผู้ เรียน และสภาพจริง (Authentic) ซึ่งถือว่าเกิดจากความสนใจท่ีมาจากภายใน 
ดงันัน้จงึเป็นแรงจงูใจท่ีมาจากภายในของผู้ เรียน  
   2) ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Accommodate diverse learning styles) 
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยทัว่ไปจะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้เป็น
รายบุคคล สร้างความหมายจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจจัดให้ผู้ เรียนท าการ
ควบคมุการเรียนรู้ของตนเองมากขึน้ ดงันัน้ผู้ เรียนจะปรับแบบการเรียนตามความสามารถหรือความ
ต้องการได้มากยิ่งขึน้  
   3) สนบัสนนุการเสาะแสวงหาความรู้ (Support natural inquiry) ทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์เป็นกระบวนการท่ีสามารถคาดเดาได้ว่า เป็นกระบวนการพฒันาการสร้างความรู้ การเรียนรู้และ
ประเมินผลท่ีเกิดจากการสร้างความรู้ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิ 
  โดยสรุปผู้วิจยัได้น าแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มาใช้ในการพฒันาโปรแกรม ฯ ตามแนวคิด
พืน้ฐานของคอนสตรัคตวิิสต์ ท่ีค านงึถึงผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกวา่การรับการถ่ายทอดจาก
ผู้ อ่ืน และเน้นความส าคญัของผู้ เรียนท่ีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Student centered learning) 
(Henson, Kenneth, & Eller, 1999 อ้างถึงใน พรพรรณ พึ่งประยูรพงศ์, 2547: 68 ) ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึง
พฒันาโปรแกรม ฯ ตามลกัษณะส าคญัของคอนสตรัคติวิสต์ ได้แก่ การเน้นบทบาทของผู้ เรียนในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง เน้นการท างานและมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัระหว่างผู้ เรียน และการจดั
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ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยบทเรียนหรือประสบการณ์จากสภาพจริง เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการ
เรียนรู้และการใฝ่เรียนรู้ได้อยา่งตอ่เน่ือง  

3.4 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3.4.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทผู้สอนท่ีสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง

จิตวิทยากับความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
   ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) ได้อธิบายถึงแรงจูงใจและความยึดมั่นผูกพัน
เป็นสิ่งส าคญัต่อความส าเร็จของผู้ เรียน โดยผู้สอนเป็นบริบททางสังคมท่ีส าคญัในสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้มีบทบาทส าคัญช่วยสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาน าไปสู่การเกิด
แรงจงูใจในการเรียนรวมทัง้ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการโดยการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีอิสระ ด้านความสามารถ และ ด้านความสมัพนัธ์ มีงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัลกัษณะผู้สอนท่ีแบบสนบัสนนุความมีอิสระสง่ผลต่อความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ดงัเช่น 
การศึกษาของ Chirkov และ Ryan (2001) ท่ีศึกษาข้ามวัฒนธรรมเก่ียวกับอิทธิพลของผู้ สอนท่ีมี
ลกัษณะสนบัสนนุความมีอิสระท่ีมีตอ่แรงจงูใจในการเรียนและสขุภาวะ โดยท าการศกึษากับตวัอย่าง
จ านวน 264 คน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ประเทศรัสเซียและสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่า
การรับรู้เก่ียวกบัการได้รับการสนบัสนนุด้านความมีอิสระของผู้ เรียนทัง้สองกลุม่สามารถเป็นตวัท านาย
แรงจงูใจด้านการเรียนในทางท่ีดีได้ ส่งผลตอ่การก ากบัตนเองในด้านวิชาการ การเกิดแรงจงูใจภายใน
ทางการเรียนรู้ ซึ่งมีความส าคญัต่อการเกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ ต่อมาTucker และคณะ 
(2002) ได้ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตเุพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้สอนท่ีมีต่อความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการ โดยท าการศกึษากบัตวัอย่าง เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา เชือ้ชาติ
แอฟริกนั-อเมริกนั จ านวน 117 คน ผลการวิจยัสนบัสนนุสมมติฐานว่าการรับรู้ด้านความมีอิสระส่งผล
ทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ และผู้สอนท่ีมีลักษณะสนับสนุนความมีอิสระรวมถึงการ
จัดการด้านโครงสร้างส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาการโดยมีการรับรู้ของผู้ เ รียนด้าน
ความสามารถและด้านความมีอิสระเป็นตัวแปรส่งผ่าน ต่อมา Shih (2008) ได้ศึกษาเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์ของการรับรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกับการสนบัสนนุความมีอิสระกับคณุลกัษณะของแรงจูงใจ
ได้แก่ แนวโน้มเปา้หมายของผู้ เรียน ลกัษณะการก ากบัตนเอง ซึง่น ามาอธิบายถึงความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการของผู้ เรียนได้ โดยท าการศกึษาตวัอย่างระดบัชัน้มธัยมศึกษา เชือ้ชาติไต้หวนัจ านวน 343 คน 
ผลการวิจยัพบว่าผู้ เรียนรายงานระดบัการรับรู้ความมีอิสระของผู้สอนในระดบัสงูจะรายงานการเรียนรู้
ท่ีเป็นแบบปรับตวัได้ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในชัน้เรียน การมีความสนใจใคร่รู้และรู้สึกสนุกสนาน
มากขึน้ นอกจากนี ้Jang และคณะ (2010) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลของลกัษณะผู้สอน 2 ลกัษณะได้แก่ 
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การสนับสนุนความมีอิสระและการจัดการด้านโครงสร้างท่ีมีต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ โดย
ท าการศึกษากับตัวอย่างจ านวน 133 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1,584 คน ผลการ
วิเคราะห์โมเดลพบว่า การสนบัสนนุความมีอิสระและการจดัการด้านโครงสร้างมีความสมัพนัธ์ซึ่งกัน
และกนัทิศทางบวก และ การสนบัสนนุความมีอิสระของผู้สอนและการจดัการด้านโครงสร้างสามารถ
เป็นตวัท านายความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม ได้แก่ การตัง้ใจเรียน มีความพยายามในการเรียน มี
ความพยายามเม่ือพบกบัการเรียนท่ียาก และยงัพบว่าการสนบัสนนุความมีอิสระเป็นตวัท านายความ
ยึดมั่นผูกพันในการเรียนท่ีเก่ียวข้องกับความรู้สึกในการเรียน กระบวนการเรียนรู้แบบลุ่มลึก และ
ความรู้สกึต้องการแสดงความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนอีกด้วย 
   นอกจากนีมี้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะผู้สอนท่ีสนบัสนุนจดัการด้านโครงสร้าง
ส่งผลต่อความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ ตามการศึกษาของ Sierens และคณะ (2009) ท่ีแสดงถึงการ
สนบัสนนุของผู้สอนด้านโครงสร้าง (Structure) มีความสมัพนัธ์กบัระดบัของการจดัการก ากบัตนเองท่ี
เก่ียวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในการเรียนในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ เรียนได้รับ
ประโยชน์จากการท่ีผู้สอนมีการจดัการโครงสร้างเน่ืองจากเป็นลกัษณะการสอนท่ีสนบัสนนุการรับรู้ของ
ผู้ เรียนเก่ียวกบัความสามารถ (Competence) นอกจากนีก้ารสนบัสนนุของผู้สอนด้านโครงสร้างยงัท า
ให้เกิดความยึดมัน่ผูกพนัในชัน้เรียนด้วย (Skinner & Belmont, 1993; Tucker et al., 2002 as cited 
in Jang et al., 2010: 590) สอดคล้องกบัการศกึษาของ Hospel และ Galand (2016) ท่ีศกึษาและพบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างการสนบัสนนุความมีอิสระและการจดัการด้านโครงสร้างของผู้สอนกับความยึด
มั่นผูกพันในวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการด้านโครงสร้างผู้ สอนท่ีพบว่ามีความสัมพันธ์
ระดบัสูงกับความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการในด้านพฤติกรรมและด้านปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับ
ตนเองของผู้ เรียน  
   นอกจากนีมี้การศึกษาเก่ียวกับบทบาทของผู้ สอนท่ีสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดความ
ต้องการด้านความสมัพนัธ์ และส่งผลตอ่คณุภาพของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียน ได้แก่ ผู้สอนให้
เวลาผู้ เรียน การแสดงออกด้านความรู้สึกทางบวกให้ผู้ เรียนได้ทราบ ยืดหยุ่นตามความต้องการของ
ผู้ เรียน มีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัแรงจงูใจของผู้ เรียนในบริบทการเรียนการสอนพลศกึษากบัพฤติกรรม
ของผู้สอนท่ีสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ ตามการศกึษาของ Sparks และคณะ (2016) วิเคราะห์โมเดล
เพ่ือดูความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของผู้ เรียนและการรับรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกับการสนับสนุนด้าน
ความสมัพนัธ์จากผู้สอน ผลการศกึษาพบวา่ตวัแปรการได้รับการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์มีอิทธิพล
ความสมัพนัธ์ทิศทางบวกกบัความพึงพอใจในความต้องการด้านความสมัพนัธ์ของผู้ เรียน และพบว่า
การได้รับการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่แรงจงูใจภายในของผู้ เรียนและแรงจงูใจ
ภายนอกท่ีมีลกัษณะการก ากับจากการเห็นความส าคญัด้วยตนเอง (Identified regulation) แสดงให้
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เห็นวา่ เม่ือผู้ เรียนรู้สึกว่าผู้สอนมีลกัษณะการสอนท่ีสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ ผู้ เรียนจะเกิดความพึง
พอใจในความต้องการด้านความสมัพนัธ์ (Need for Relatedness) ซึง่สนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีความตัง้ใจ
ในตนเองในระดบัท่ีสูงขึน้น าไปสู่พฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพัน นอกจากนี ้
ผู้สอนท่ีสนบัสนนุด้านการจดัการโครงสร้างคูก่บัสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ส่งผลตอ่ความยึดมัน่ของ
ผู้ เรียนในระดบัสูงด้วย (Thijs & Verkuyten, 2009) นอกจากนีมี้ผู้ศึกษาผลของการสอนท่ีสนับสนุน
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านการจัดการโครงสร้างและด้านความสัมพันธ์ในด้านการ
สนบัสนนุจากผู้สอน เป็นการวิจยัเชิงทดลองระยะยาว ผลการวิจยัพบความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งการ
สนบัสนนุของผู้สอนตามการรับรู้ของผู้ เรียนกับความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ (Van Rysin, Gravely & 
Roseth, 2009)  

3.4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการโปรแกรมการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐาน
ทางจิตวิทยากับความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
   มีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัโปรแกรมการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา
กบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของผู้ เรียน ดงัการศกึษาของ Reeve และคณะ (2004) ได้ท าการวิจยั
เชิงทดลองเพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนท่ีสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา
ด้านสนบัสนุนความมีอิสระต่อความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ และพบว่าผู้สอนท่ีมีพฤติกรรมการสอน
แบบสนับสนุนความมีอิสระมีความสัมพันธ์กับระดบัของความยึดมั่นผูกพนัในวิชาการของผู้ เรียนท่ี
สงูขึน้ และงานวิจยัของ Cheon Reeve และ Moon (2012) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมครูผู้ สอนบริบทพลศึกษา (PE) เพ่ือให้มีลักษณะการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาในด้านการมีอิสระ (ASIP) ท าการวิจยัเชิงทดลองกบัตวัอย่างผู้ เรียนจ านวน 1,158 คน เพ่ือให้
รายงานตนเองเก่ียวกับตวัแปรตามทางจิตวิทยา ได้แก่ ความพึงพอใจในความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยา แรงจูงใจท่ีเป็นอิสระ ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ ฯลฯ โดยเก็บข้อมูลเป็นระยะ ตัง้แต่เร่ิม
ภาคการศึกษา ระหว่างภาคและปลายภาคการศึกษา ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผู้ เรียนท่ีอยู่ใน
กลุ่มทดลองหรือกลุ่มท่ีผู้สอนมีลกัษณะสนบัสนุนด้านความมีอิสระมีพฒันาการในระหว่างภาคเรียน
และปลายภาคเรียนในตวัแปรตามได้แก่ ความพงึพอใจในความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา แรงจงูใจ
ท่ีเป็นอิสระ ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ นอกจากนี ้มีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ
การสอนร่วมกนั (Interteaching) ซึง่เป็นการเรียนการสอนวิธีหนึง่ท่ีสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาด้านโครงสร้างผู้สอนและสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ ดงัการศึกษาของ Saville และ Zinn 
(2005) ท าการศกึษาประสิทธิผลของการเรียนการสอนแบบการสอนร่วมกนัท่ีมีต่อแรงจงูใจและความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ ในบริบทของการทดลอง ท าการศกึษากบัตวัอย่างระดบัปริญญาตรี จ านวน 84 
คน โดยสุ่มตวัอย่างเป็น 4 กลุ่มท่ีได้รับเง่ือนไขตา่งกนัทางการเรียนการสอนได้แก่ การสอนร่วมกนั การ
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เรียนแบบบรรยาย การเรียนแบบเน้นการอ่านและการสอนแบบปกต ิ(กลุม่ควบคมุ) ผลการศกึษาพบว่า
นักศึกษาในกลุ่มท่ีได้รับการเรียนแบบสอนร่วมกันสามารถท าคะแนนแบบทดสอบได้ดีกว่ากลุ่มอ่ืน
อย่างมีนัยส าคัญ และการศึกษาของ Scoboria และ Pascual-Leone (2009) ท่ีท าการทดลองกับ
ผู้ เรียนระดบัปริญญาตรีในชัน้เรียนขนาดใหญ่ เป็นเวลา 13 สปัดาห์ ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าการ
สอนร่วมกันมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อการเข้าชัน้เรียนเพ่ือร่วมอภิปราย การสอนร่วมกันเป็นวิธีการ
หนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในชัน้เรียนขนาดใหญ่ เป็นประโยชน์ในการท างานร่วมกัน 
สามารถเพิ่มความพงึพอใจในการเรียน และเพิ่มแรงจงูใจในการเรียนได้  
 
4. ตอนที่ 4 ตัวบ่งชี ้

 การพฒันาตวับ่งชีใ้นงานวิจยันี ้มีแนวทางการพฒันาโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ ซึง่จะกลา่วถึงความหมายของตวับง่ชี ้และรายละเอียดของการวิเคราะห์องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ความหมายของตัวบ่งชี ้
  ตวับ่งชี ้มาจากค าว่า indicator ซึ่ง กรมวิชาการ (2544) ได้บญัญัติศพัท์ภาษาไทยให้ใช้
แทนกนัได้ 2 ค า คือค าว่า ตวับง่ชี ้และ ค าว่า ตวัชีว้ดั โดยงานวิจยันีผู้้วิจยัเลือกใช้ค าว่าตวับง่ชี ้ซึ่งเป็น
ค าท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินทางจิตวิทยา และการศึกษา ได้มีผู้ ให้
ความหมายของตวับง่ชีไ้ว้ว่าเป็นสิ่งท่ีชีห้รือตวัท่ีบอกบางสิ่งบางอยา่ง โดยตวัท่ีบง่บอกสะท้อนถึงให้เห็น
ภาพสรุปของระบบเหมือนกันเป็นภาพกว้าง ๆ มากกว่าจะมีความเฉพาะ (Johnstone,1981) ซึ่งมี
ความหมายใกล้เคียงกบัค าวา่ ดชันี  (Index) ดกิชนันารี Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary 
(Cayne & Bolander, 1991) ได้อธิบายค าว่า indicator ไว้ว่า มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน ซึ่ง in 
หมายถึง in, to เม่ือรวมกบัคาว่า dicare ท่ีหมายถึง declare, point out จึงมีความหมายร่วมกนัว่า to 
point out, to indicate โดยค าวา่ indicator เร่ิมน ามาใช้ในภาษาองักฤษครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 1660 และ 
ให้ความหมายของ ตวับ่งชี ้ว่าหมายถึง เคร่ืองมือ (Device) เคร่ืองวดัระบุปริมาณ (Gauge) หน้าปัด 
(Dial) เคร่ืองบนัทึก (Register) ตวัชี ้(Pointer) หรือสิ่งใด ๆ ส าหรับวดั บนัทึก ตวับ่งชีแ้ตกต่างจากตวั
แปร ถึงแม้ว่าตวับง่ชีจ้ะให้สารสนเทศแสดงคณุลกัษณะของสิ่งหรือสภาพท่ีศกึษา เหมือนตวัแปรซึ่งให้
ค่าท่ีแสดงถึงปริมาณ/ลักษณะของปรากฏการณ์ท่ีนักวิจยัสนใจศึกษา แต่ตวับ่งชีก็้ไม่เหมือนตวัแปร 
เพราะตัวแปรจะให้สารสนเทศของปรากฏการณ์ท่ีศึกษาเฉพาะด้าน (Facet) เพียงด้านเดียว มิใช่
สารสนเทศสรุปรวมทุกด้าน แต่ตวับ่งชีใ้ห้สารสนเทศเป็นภาพรวมกว้าง ๆ ของสิ่งหรือสภาพท่ีศึกษา 
เพราะตวับ่งชีเ้ป็นตวัแปรประกอบ (Composite variable) หรือ องค์ประกอบ (Factor) ตวับ่งชีอ้าจมี 
20-30 ตวัท่ีสร้างจากตวัแปรหลายร้อยตวัก็ได้ ท่ีมีคา่แสดงปริมาณ (Quantity) ไม่ว่าสิ่งท่ีศกึษาจะเป็น
สภาพเชิงปริมาณหรือคุณภาพ และการแปลความหมายค่าของตัวบ่งชีต้้องแปลความหมาย
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เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้แล้วในตอนสร้างตวับง่ชี ้ดงันัน้การสร้างตวับง่ชีต้้องมี
การก าหนดความหมายและเกณฑ์เก่ียวกับตวับ่งชีอ้ย่างชัดเจน ความหมายของตวับ่งชีใ้นประเด็นนี ้
แยกความแตกต่างระหว่างตวัแปร และตวับ่งชีอ้อกจากกันได้ชดัเจนขึน้ การวดัตวัแปรต้องได้ค่าท่ีมี
ความหมายโดยไม่ต้องมีเกณฑ์หรือมาตรฐานในการแปลความหมาย แต่ตวับ่งชีต้้องมีการก าหนด
เกณฑ์หรือมาตรฐานควบคูก่นักบัการแปลความหมาย คา่ของตวับง่ชีแ้สดงสารสนเทศ ณ จดุเวลาหรือ
ช่วงเวลา (Time Point/Time Period) ตวับ่งชีแ้สดงค่าของสิ่งหรือสภาพท่ีต้องการศึกษาได้ เฉพาะจุด
หรือช่วงเวลาท่ีก าหนด ตวับง่ชีบ้างตวัอาจให้สารสนเทศเฉพาะปีใดปีหนึ่ง หรือเดือนใดเดือนหนึ่ง และ
ตวับง่ชีบ้างตวัอาจให้สารสนเทศเก่ียวกบัสภาพการพฒันา หรือการด าเนินงานในชว่งเวลา 5 เดือน หรือ 
3 ปีก็ได้ นอกจากนีต้วับง่ชีอ้าจให้สารสนเทศประกอบด้วยคา่หลายคา่เป็นอนกุรมเวลา (Time series) 
ก็ได้ เม่ือน าตวับ่งชีท่ี้ได้จากจุดเวลา หรือช่วงเวลาต่างกันมาเปรียบเทียบกัน จะแสดงถึงสภาพความ
เปล่ียนแปลงของสภาพท่ีต้องการศกึษาได้ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, ศจีมาจ ณ วิเชียร และ พิศสมยั อรทยั, 
2551)  
  จากลักษณะของตัวบ่งชีท่ี้กล่าวมาสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี ้หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือ
องค์ประกอบท่ีมีคา่แสดงถึงลกัษณะหรือปริมาณของสภาพท่ีต้องการศกึษา ณ ชว่งเวลาหนึง่ คา่ของตวั
บง่ชีจ้ะแสดง ระบ ุหรือ บง่บอก ถึงสภาพท่ีต้องการศกึษาเป็นองค์รวม แตมี่ความชดัเจนเพียงพอท่ีจะใช้
ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพ่ือประเมินสภาพท่ีต้องการศึกษาได้และใช้ในการ
เปรียบเทียบระหวา่งชว่งเวลาท่ีตา่งกนั เพ่ือทราบถึงความเปล่ียนแปลงของสภาพท่ีต้องการศกึษาได้ 

4.2 ประเภทของตัวบ่งชี ้
  นงลกัษณ์ วิรัชชยั และคณะ (2551) ได้สงัเคราะห์ประเภทของตวับง่ชีต้ามเกณฑ์ท่ีใช้ใน
การจดัแยกประเภท สรุปได้ 8 แบบ ดงันี ้
  1) การจดัแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ สามารถแบง่ตวับง่ชีไ้ด้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตวั
บ่งชีด้้านปัจจัย (Input indicators) ตวับ่งชีด้้านกระบวนการ (Process indicators) และตวับ่งชีด้้าน
ผลผลิต (Output indicators) ซึง่รวมถึงด้านผลลพัธ์และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในระบบด้วย 
  2) การจดัแยกประเภทตามลกัษณะนิยามของตวับง่ชี ้ในการสร้างและพฒันาตวับง่ชีต้้อง
มีการให้นิยามตวับง่ชี ้ลกัษณะการให้นิยามท่ีแตกต่างกนัท าให้นกัวิชาการแบ่งประเภทตวับ่งชีเ้ป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ตวับ่งชีแ้บบอตันยั (Subjective indicators) เป็นตวับ่งชีท่ี้ใช้ในกรณีท่ีนกัวิชาการยงัมี
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีศกึษาไม่มากนกั หรือใช้ในสถานการณ์ท่ีมีการให้นิยามตวับง่ชี ไ้ว้หลวม ๆ ยงัไม่
ชัดเจน ใช้ในการศึกษาเฉพาะเร่ืองการนิยามตัวบ่งชีแ้บบอัตนัยนีมี้ส่วนท่ีนักวิชาการต้องใช้
วิจารณญาณพิจารณาตดัสินใจ และตวับง่ชีแ้บบปรนยั (Objective indicators) เป็นตวับง่ชีท่ี้มีการให้
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นิยามไว้ชดัเจน และไม่มีส่วนท่ีต้องใช้วิจารณญาณของนกัวิชาการแตอ่ย่างใด ตวับง่ชีป้ระเภทนีม้กัใช้
ในการประเมิน การตดิตาม และการเปรียบเทียบระบบระหวา่งประเทศ 
  3) การจัดแยกประเภทตามวิธีการสร้างและพัฒนาตวับ่งชี ้ตวับ่งชีก้ารศึกษาแบ่งตาม
วิธีการสร้างและพฒันาตวับ่งชีไ้ด้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตวับ่งชีต้วัแทน (Representative indicators) 
เป็นตวับง่ชีท่ี้สร้างขึน้จากตวัแปรเพียงตวัเดียวให้เป็นตวัแทน ตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีบอกลกัษณะหรือปริมาณ
ของสภาพท่ีต้องการศกึษาได้ ตวับง่ชีแ้ยกย่อย (Disaggregative indicators) เป็นตวับง่ชีย้่อยท่ีแต่ละ
ตวัเป็นอิสระต่อกัน และบ่งชีล้กัษณะ หรือปริมาณของสภาพท่ีต้องการศึกษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว การท่ีจะบง่ชีส้ภาพองค์รวมจะต้องใช้ตวับง่ชีย้่อยทุกตวัรวมกันทัง้ชุด และตวับง่ชีร้วม 
หรือตวับ่งชีป้ระกอบ (Composite indicators) เป็นตวับ่งชีท่ี้เกิดจากการรวมตวับ่งชีย้่อยหลายตวัเข้า
ด้วยกนั โดยให้น า้หนกัความส าคญัตามท่ีเป็นจริง ตวับง่ชีช้นิดนีใ้ห้สารสนเทศท่ีมีคณุคา่มีความเท่ียง 
และความตรงสงูกว่าตวับง่ชีส้องประเภทแรก จึงเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนงาน การก ากบั ติดตาม
ดแูล และการประเมินผลการด าเนินงาน และเป็นท่ีนิยมใช้กนัมากในปัจจบุนั 
  4) การจดัแยกประเภทตามลกัษณะตวับง่ชีย้อ่ยท่ีใช้สร้างตวับง่ชีร้วม ตวับง่ชีย้่อยท่ีน ามา
สร้างตวับง่ชีร้วม มีลกัษณะแตกตา่งกนัแบง่ได้หลายประเภทตามเกณฑ์ในการแบง่ ดงันัน้การจดัแยก
ประเภทตวับ่งชีจ้ึงแบ่งได้หลายวิธีตามลักษณะการแบ่งประเภทของตวับ่งชีย้่อย ใน ท่ีนีจ้ะน าเสนอ
เฉพาะการจดัแยกประเภทท่ีส าคญั 3 วิธี วิธีแรก คือการจดัแยกประเภทตวับง่ชีต้ามระดบัการวดั วิธีนี ้
จดัแยกได้เป็น 4 ประเภท คือ ตวับง่ชีน้ามบญัญัติ (Nominal indicators) ตวับง่ชีเ้รียงอนัดบั (Ordinal 
indicators) ตวับง่ชีอ้นัตรภาค (Interval indicators) และตวับง่ชีอ้ตัราส่วน (Ratio indicators) ตวับง่ชี ้
รวมท่ีสร้างจากตวับง่ชีย้่อยระดบัใดจะมีระดบัการวดัตามตวัแปรนัน้ด้วย โดยทัว่ไป ตวับง่ชีท่ี้นิยมใช้กนั
มาก ได้แก่ ตวับง่ชีอ้นัตรภาค ตวับง่ชีอ้ตัราสว่น และตวับง่ชีเ้รียงอนัดบั วิธีท่ีสอง คือการจดัแยกประเภท
ตวับ่งชีต้ามประเภทของตวัแปร วิธีนีจ้ดัแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตวับ่งชีส้ต๊อก (Stock indicators) 
และตวับง่ชีก้ารเล่ือนไหล (Flows indicators) ตวับง่ชีส้ต๊อกแสดงถึงสภาวะ หรือปริมาณของระบบการ
ผลิต ณ จดุเวลาจดุใดจดุหนึ่ง ส่วนตวับง่ชีก้ารเล่ือนไหลแสดงถึงสภาวะท่ีเป็นพลวตัรในระบบการผลิต 
ณ ช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง ส่วนวิธีท่ีสาม คือ การจดัแยกประเภทตามคณุสมบตัิทางสถิติของตวับ่งชี ้
วิธีนีจ้ดัแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตวับง่ชีเ้ก่ียวกับการแจกแจง (Distributive indicators) และตวับ่งชี ้
ไม่เก่ียวกบัการแจกแจง (Non-distributive indicators) ตวับง่ชีเ้ก่ียวกบัการแจกแจงสร้างจากตวับ่งชีท่ี้
เป็นค่าสถิติบอกลักษณะการกระจายของข้อมูล เช่น สัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of 
variation) ดชันีจินี (Gini’s index) เป็นต้น ส่วนตวับ่งชีไ้ม่เก่ียวกับการแจกแจงสร้างจากตวับ่งชีท่ี้เป็น
ปริมาณ หรือเป็นค่าสถิติบอกลักษณะค่ากลาง เช่น ค่าเฉล่ีย ค่ามัธยฐาน หรือค่าสถิติประเภทค่า 
ร้อยละ อตัราสว่น 
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  5) การจดัแยกประเภทตามลกัษณะคา่ของตวับง่ชี ้ตวับง่ชีก้ารศกึษาแบง่ตามลกัษณะคา่
ของตวับง่ชีท่ี้สร้างขึน้ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตวับง่ชีส้มบรูณ์ (Absolute indicators) เป็นตวับง่ชีท่ี้คา่
ของตวับง่ชีบ้อกปริมาณท่ีแท้จริง และมีความหมายในตวัเอง และตวับง่ชีส้มัพทัธ์ หรือตวับง่ชีอ้ตัราส่วน 
(Relative or ratio indicators) เป็นตัวบ่งชี ท่ี้ค่าของตัวบ่งชี เ้ ป็นปริมาณท่ีต้องแปลความหมาย
เทียบเคียงกบัค่าอ่ืน ตวับง่ชีท้ัง้สองประเภทนี ้ตวับง่ชีส้มบรูณ์ใช้เปรียบเทียบได้เฉพาะระบบท่ีมีขนาด 
หรือศกัยภาพเท่าเทียมกัน ถ้าเป็นระบบท่ีมีขนาด หรือศกัยภาพต่างกัน ควรใช้ตวับ่งชีส้มัพทัธ์ในการ
เปรียบเทียบ 
  6) การจดัแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย ในการสร้างตวั
บง่ชีต้้องมีการก าหนดนิยาม และเกณฑ์ท่ีใช้ ตลอดจนการแปลความหมาย ตวับง่ชีแ้บง่ตามฐานในการ
เปรียบเทียบเพ่ือตีความ/แปลความหมายตัวบ่งชีไ้ด้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตัวบ่งชีอิ้งกลุ่ม (Norm-
referenced indicators) เป็นตวับง่ชีท่ี้มีการแปลความหมายเทียบกบักลุม่ตวับง่ชีอิ้งเกณฑ์ (Criterion-
referenced indicators) เป็นตวับ่งชีท่ี้มีการแปลความหมายเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และตวับ่งชี ้
อิงตน (Self-referenced indicators) หมายถึงตวับ่งชีท่ี้มีการแปลความหมายเทียบกับสภาพเดิม ณ 
จดุ หรือชว่งเวลาท่ีตา่งกนั เป็นตวับง่ชีท่ี้บอกถึงความเปล่ียนแปลงหรือระดบัการพฒันา 
  7) การจัดแยกประเภทตามลักษณะการใช้ตัวบ่งชี ้ ในการบริหารจัดการและการ
พัฒนาการด าเนินงานในระบบการผลิต โดยเฉพาะด้านการวางแผน การก ากับติดตาม และการ
ประเมินผลการด าเนินงาน นกัวิชาการใช้ประโยชน์ตวับง่ชีส้องลกัษณะ คือการใช้ประโยชน์เพ่ือบรรยาย
สภาพของระบบ และการใช้ประโยชน์เพ่ือท านายหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ในอนาคต ดงันัน้การ
จัดแยกประเภทตัวบ่งชีต้ามลักษณะการใช้ประโยชน์จึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชีแ้สดง
ความหมาย (Expressive indicators) และตวับง่ชีท้ านาย (Predictive indicators) 
  8) การจดัแยกประเภทตวับ่งชีต้ามเนือ้หาสาระหรือสาขาวิชา ตวับ่งชีมี้ความส าคญัต่อ
การบริหารจดัการในศาสตร์ทุกสาขาวิชา เม่ือจดัแยกประเภทตวับ่งชีต้ามสาขาวิชา หรือเนือ้หาสาระ 
จึงแยกได้เป็นหลายประเภท เช่น ตวับ่งชีก้ารศึกษา (Education indicators) ตวับ่งชีส้ังคม (Social 
indicators) ตัวบ่งชีคุ้ณภาพชีวิต (Quality of life indicators) ตัวบ่งชีก้ารพัฒนา (Development 
indicators) ตัวบ่งชีร้ะดับความยากจน (Poverty indicators) ตัวบ่งชีก้ารศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(Non-formal education indicators) เป็นต้น การจัดแยกประเภทตัวบ่งชีต้ามเนือ้หาสาระนัน้ไม่มี
หลกัเกณฑ์ท่ีแนน่อนตายตวั ขึน้อยูก่บัความสนใจ และจดุมุง่หมายในการพฒันาตวับง่ชี ้
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4.3 กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี ้
  นงลกัษณ์ วิรัชชยั และคณะ (2551) กล่าวว่ากระบวนการพฒันาตวับง่ชีมี้ขัน้ตอนคล้าย
กบัขัน้ตอนในกระบวนการวดัตวัแปร แตมี่ขัน้ตอนเพิ่มมากขึน้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการรวมตวัแปรเข้าเป็น
ตวับ่งชี ้และการตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งชีท่ี้พัฒนาขึ น้ นักวิจัยหลายท่านได้ก าหนดขัน้ตอนใน
กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชีไ้ว้คล้ายคลึงกัน มีส่วนแตกต่างกันในบางขัน้ตอน และได้สรุปรวมเป็น
ขัน้ตอนท่ีส าคญัในการพฒันาตวับง่ชีร้วม 6 ขัน้ตอนดงันี ้(Johnstone, 1981) 
  ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Statement of Purposes) ขัน้ตอนแรกของการ
พฒันาตวับง่ชี ้คือการก าหนดวตัถปุระสงค์ของการพฒันาตวับง่ชี ้นกัวิจยัต้องก าหนดลว่งหน้าวา่จะน า
ตวับง่ชีท่ี้พฒันาขึน้ไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองอะไร และอย่างไร วตัถปุระสงค์ส าคญัในการพฒันาตวับ่งชี ้
คือ เพ่ือพฒันาและตรวจสอบคณุภาพตวับง่ชีท่ี้พฒันาขึน้ให้ได้ตวับง่ชีท่ี้จะน าไปใช้ประโยชน์ท่ีส าคญั 3 
ประการ คือ การบรรยายสภาพของระบบ การแสดงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของระบบ และการ
เปรียบเทียบระบบกบัเกณฑ์ รวมทัง้การเปรียบเทียบระหว่างระบบ การใช้ประโยชน์จากตวับง่ชีท้ัง้สาม
ประการนีท้ าโดยมีวตัถุประสงค์ส าคญัในการบริหาร การพฒันา และการวิจยัในด้านต่าง ๆ ท่ีส าคญั
รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบาย และวตัถุประสงค์ ด้านการก ากับ และการประเมินระบบ 
ด้านการจัดล าดับ และการจ าแนกประเภทระบบ ทัง้ท่ีเป็นการจ าแนกประเภทภายในชาติ และ
นานาชาต ิด้านการวิจยัเพ่ือพฒันาระบบ รวมทัง้การวิจยัเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบท่ีศึกษา
กบัระบบอ่ืน ๆ ในสงัคม ด้านความรับผิดชอบตอ่ภาระหน้าท่ี และการประกนัคณุภาพของหน่วยปฏิบตัิ 
และด้านการก าหนดเป้าหมายระยะสัน้ท่ีตรวจสอบได้ (Benchmarking) ตามแนวคิดและหลักการ
ประเมินผลแบบใหม่ โดยท่ีตวับง่ชีท่ี้พฒันาขึน้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่างกนั มีลกัษณะแตกต่างกัน เช่น ตวั
บ่งชีท่ี้พฒันาขึน้เพ่ือประเมินแผนพฒันา ควรเป็นตวับ่งชีป้ระเภทอิงตน และให้สารสนเทศท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงตามเปา้หมายของแผนพฒันา ในขณะท่ีตวับง่ชีท่ี้พฒันาขึน้เพ่ือใช้จดัจ าแนกระบบของ
ประเทศตา่ง ๆ หลายประเทศ ควรเป็นตวับง่ชีป้ระเภทอิงกลุ่ม และมีความเป็นกลางสงูท่ีทกุประเทศจะ
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนั และเปรียบเทียบกนัได้ เป็นต้น ด้วยเหตนีุน้กัวิจยัท่ีต้องการพฒันาตวับง่ชี ้
จึงต้องก าหนดวตัถปุระสงค์ในการพฒันาตวับง่ชีใ้ห้ชดัเจนว่า จะพฒันาตวับง่ชีไ้ปใช้ประโยชน์ท าอะไร 
และเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างไร การก าหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันาตวับ่งชีท่ี้ชดัเจน
ยอ่มสง่ผลให้ได้ตวับง่ชีท่ี้มีคณุภาพสงู และเป็นประโยชน์สมตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 
  ขัน้ตอนท่ี 2 การนิยาม (Definition) ตัวบ่งชี ้หลังจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
พฒันาตวับง่ชีแ้ล้ว งานส าคญัในกระบวนการพฒันาตวับง่ชี ้คือ การก าหนดนิยามตวับง่ชีท่ี้จะพฒันา 
เพราะนิยามตัวบ่ง ชี ท่ี้ก าหนดขึน้นัน้จะเป็นตัวชี น้ า วิ ธีการท่ีจะต้องใช้ในขัน้ตอนต่อไปของ
กระบวนการพฒันาตวับ่งชี ้ในขัน้ตอนการนิยามตวับ่งชีนี้ ้นอกจากจะเป็นการก าหนดนิยามแบบใน
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ลักษณะเดียวกันกับการนิยามตัวแปรในการวิจัยทั่วไปแล้ว นักวิจัยต้องก าหนดด้วยว่าตัวบ่งชี ้
ประกอบด้วยตวัแปรย่อยอะไร และรวมตวัแปรย่อยเป็นตวับง่ชีอ้ย่างไร Burstein Oakes และ Guiton 
(1992) แยกการนิยามตวับง่ชีเ้ป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การก าหนดกรอบความคิด หรือการสร้างสงักปั 
(Conceptualization) การนิยามในส่วนนี ้เป็นการให้ความหมายคณุลกัษณะของสิ่งท่ีต้องการจะบ่งชี ้
ในรูปของรูปแบบหรือโมเดลแนวคิด (Conceptual model) ของสิ่งท่ีต้องการบง่ชีก้่อนวา่มีสว่นประกอบ
แยกย่อยเป็นก่ีมิติ (Dimension) และแตล่ะมิติประกอบด้วยสงักปั (Concept) อะไรบ้าง ส่วนท่ีสองคือ 
การพฒันาตวัแปรสว่นประกอบ หรือ ตวัแปรยอ่ย (Development of component measures) และการ
สร้างและการก าหนดมาตร (Construction and scaling) การนิยามในส่วนนี ้เป็นการก าหนดนิยาม
ปฏิบตักิารตวัแปรยอ่ยตามโมเดลแนวคิด และการก าหนดวิธีการรวมตวัแปรยอ่ยเข้าเป็นตวับง่ชี ้
  จากการนิยามตัวบ่งชี  ้ นักวิจัยจะได้รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง (Structural 
relationship model) ของตวับ่งชี ้ซึ่งเป็นโครงสร้าง (Structure) ท่ีอธิบายว่าตวับ่งชีป้ระกอบด้วย ตวั
แปรย่อยอะไร ตวัแปรย่อยมีความสัมพนัธ์กับตวับ่งชีท่ี้จะพฒันาอย่างไร และตวัแปรย่อยแต่ละตัวมี
น า้หนักความส าคญัต่อตวับ่งชีต้่างกันอย่างไร ดงันัน้การก าหนดนิยามตวับ่งชีจ้ึงประกอบด้วยการ
ก าหนดรายละเอียด 3 ประการ (Johnstone, 1981) ประการแรก คือ การก าหนดส่วนประกอบ 
(Components) หรือตวัแปรย่อย (Component variables) ของตวับ่งชี ้นกัวิจยัต้องอาศยัความรู้จาก
ทฤษฎี และประสบการณ์ ศึกษาตวัแปรย่อยท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์ (Relate) และตรง (Relevant) กับตวั
บ่งชี ้แล้วตดัสินใจคดัเลือกตวัแปรย่อยเหล่านัน้ ว่าจะใช้ตวัแปรย่อยจ านวนเท่าใด และประเภทใดใน
การพัฒนาตวับ่งชี ้ประการท่ีสอง คือ การก าหนดวิธีการรวม (Combination method) ตวัแปรย่อย 
นกัวิจยัต้องศกึษา และตดัสินใจเลือกวิธีการรวมตวัแปรย่อยให้ได้ตวับง่ชีท่ี้จะพฒันา ซึง่โดยทัว่ไปทาได้
เป็น 2 แบบ คือการรวมตวัแปรยอ่ยด้วยการบวก (Addition) และการคณู (Multiplication) สว่นประการ
ท่ีสาม คือ การก าหนดน า้หนัก (Weight) การรวมตัวแปรย่อยเข้าเป็นตัวบ่งชี ้นักวิจัยต้องก าหนด
น า้หนกัความส าคญัของตวัแปรย่อยแตล่ะตวัในการสร้างตวับง่ชีท่ี้จะพฒันา โดยอาจก าหนดให้ตวัแปร
ย่อยทกุตวัมีน า้หนกัเท่ากัน หรือตา่งกนัก็ได้ การก าหนดรายละเอียดทัง้สามประการสาหรับการนิยาม
ตวับ่งชีน้ัน้ท าได้ 3 วิธี แต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์แตกต่างกันดงัต่อไปนี ้(Johnstone, 
1981) 
   1) การพฒันาตวับง่ชีโ้ดยใช้นิยามเชิงปฏิบตั ิ(Pragmatic Definition) นิยามเชิงปฏิบตัิ 
เป็นนิยามท่ีใช้ในกรณีท่ีมีการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตวัแปรย่อยท่ีเก่ียวข้องกับตวับง่ชีไ้ว้พร้อมแล้ว มี
ฐานข้อมูลแล้ว หรือมีการสร้างตวัแปรประกอบจากตวัแปรย่อย ๆ หลายตวัไว้แล้ว นกัวิจยัเพียงแต่ใช้
วิจารณญาณคดัเลือกตวัแปรจากฐานข้อมลูท่ีมีอยู่ และน ามาพฒันาตวับง่ชีโ้ดยก าหนดวิธีการรวมตวั
แปรย่อย และก าหนดน า้หนกัความส าคญัของตวัแปรย่อย วิธีการก าหนดนิยามตวับง่ชีก้ารศกึษาวิธีนี ้
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อาศยัการตดัสินใจ และประสบการณ์ของนกัวิจยัเทา่นัน้ ซึง่อาจท าให้ได้นิยามท่ีล าเอียงเพราะไม่มีการ
อ้างอิงทฤษฎี หรือตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตอ่ย่างไร นิยามเชิงปฏิบตัิจึงเป็นนิยามท่ีมี
จดุออ่นมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบันิยามแบบอ่ืน และไมค่อ่ยมีผู้นิยมใช้ ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้ นกัวิจยัควร
พยายามปรับปรุงจุดอ่อนโดยใช้การตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร หรือการใช้กรอบทฤษฎี
ประกอบกบัวิจารณญาณในการเลือกตวัแปรและก าหนดนิยาม 
   2) การพัฒนาตัวบ่งชีโ้ดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical definition) นิยามเชิง
ทฤษฎี เป็นนิยามท่ีนักวิจัยใช้ทฤษฎีรองรับสนับสนุนการตัดสินใจของนักวิจัยโดยตลอด และใช้
วิจารณญาณของนกัวิจยัน้อยมากกว่าการนิยามแบบอ่ืน การนิยามตวับง่ชีโ้ดยใช้การนิยามเชิงทฤษฎี
นัน้ นกัวิจยัอาจทาได้สองแบบ แบบแรกเป็นการใช้ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัเป็นพืน้ฐานสนบัสนนุ
ทัง้หมดตัง้แต่การก าหนดตวัแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อย และการก าหนดน า้หนักตวั
แปรยอ่ย นัน่คือนกัวิจยัใช้โมเดลหรือสตูรในการสร้างตวับง่ชีต้ามท่ีมีผู้พฒันาไว้แล้วทัง้หมด แบบท่ีสอง 
เป็นการใช้ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเป็นพืน้ฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรย่อย และการ
ก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยเท่านัน้ ส่วนในขัน้ตอนการก าหนดน า้หนักตัวแปรย่อยแต่ละตัวนัน้ 
นกัวิจยัใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญประกอบในการตดัสินใจ วิธีแบบนีใ้ช้ในกรณีท่ียงั
ไมมี่ผู้ใดก าหนดสตูรหรือโมเดลตวับง่ชีไ้ว้ก่อน 
   3) การพัฒนาตัวบ่งชีโ้ดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical definition) นิยามเชิง
ประจกัษ์ เป็นนิยามท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับนิยามเชิงทฤษฎี เพราะเป็นนิยามท่ีนกัวิจยัก าหนดว่าตวั
บ่งชีป้ระกอบด้วยตวัแปรย่อยอะไร และก าหนดรูปแบบวิธีการรวมตวัแปรให้ได้ตวับ่งชี ้โดยมีทฤษฎี 
เอกสารวิชาการ หรืองานวิจยัเป็นพืน้ฐาน แตก่ารก าหนดน า้หนกัของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีจะน ามารวมกนั
ในการพฒันาตวับง่ชีน้ัน้มิได้อาศยัแนวคดิทฤษฎีโดยตรง แตอ่าศยัการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์ การ
นิยามแบบนีมี้ความเหมาะสม และเป็นท่ีนิยมใช้กนัอยูม่าจนถึงทกุวนันี ้
  ในจ านวนวิธีการก าหนดนิยามตัวบ่งชีท้ัง้ 3 วิธีท่ีกล่าวข้างต้นนัน้ วิธีการนิยามเชิง
ประจักษ์ เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุด (Johnstone, 1981) ประเด็นท่ีน่าสังเกตเก่ียวกับการก าหนด
นิยามเชิงประจกัษ์ คือ การก าหนดน า้หนกัตวัแปรย่อยนัน้ ในความเป็นจริงมิใช่การก าหนดนิยามจาก
การศกึษาเอกสารและทฤษฎี แตเ่ป็นการด าเนินการวิจยัโดยใช้ข้อมูลเชิงประจกัษ์ และเม่ือเปรียบเทียบ
วิธีการก าหนดนิยามเชิงประจักษ์ซึ่งต้องใช้การวิจัยในการนิยาม กับการวิจยัท่ีมีการวิเคราะห์โมเดล
ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น หรือโมเดลลิสเรล (Linear structural relationship model or LISREL 
model) จะเห็นได้ว่ามีวิธีการสอดคล้องกัน เน่ืองจากการก าหนดนิยามเชิงประจกัษ์ของตวับ่งชีมี้งาน
ส าคญัสองส่วน ส่วนแรก เป็นการก าหนดโมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์วา่ตวับง่ชีป้ระกอบด้วยตวัแปร
ย่อยอะไร และอย่างไร โดยมีทฤษฎีเป็นพืน้ฐานรองรับ โมเดลท่ีได้เป็น โมเดลลิสเรลแบบโมเดลการวดั 
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(Measurement model) ท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรย่อยซึ่งเป็นตวัแปรสงัเกตได้ (Observed 
variables) กับตัวบ่งชีซ้ึ่งเป็นตัวแปรแฝง (Latent variables) นั่นเอง (นงลักษณ์ วิ รัชชัย , 2538; 
Jöreskog & Sörbom, 1989) งานส่วนท่ีสอง คือการก าหนดน า้หนกัความส าคญัของตวัแปรย่อยจาก
ข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยการวิจยั อนัเป็นการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลนัน่เอง กล่าวคือ นกัวิจยัต้องรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ตวัแปรย่อยทัง้หลายตามโมเดลท่ีพฒันาขึน้ แล้วน ามาวิเคราะห์ให้ได้ค่าน า้หนกั ตวัแปร
ย่อยท่ีจะใช้ในการสร้างตวับ่งชี ้วิธีการวิเคราะห์ท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดคือการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบตามหลกัสถิติทาได้สองแบบ แบบแรกคือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) ใช้เม่ือนกัวิจยัมีทฤษฎีรองรับโมเดลแบบหลวม 
ๆ ส่วนแบบท่ีสอง คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ใช้เม่ือ
นกัวิจยัมีทฤษฎีรองรับโมเดลแบบหนกัแน่นเข้มแข็ง และสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดลโดย
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูล เม่ือพบว่าโมเดลมีความตรง จึงน า
สมการแสดงความสมัพนัธ์ และคา่น า้หนกัความส าคญัของตวัแปรย่อยมาสร้างตวัแปรแฝงตอ่ไป 
  ขัน้ตอนท่ี 3 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูลใน
กระบวนการพฒันาตวับง่ชี ้คือการด าเนินการวดัตวัแปรย่อย ได้แก่ การสร้างเคร่ืองมือส าหรับวดั การ
ทดลองใช้และการปรับปรุงเคร่ืองมือ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การก าหนดกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การออกภาคสนามเพ่ือใช้เคร่ืองมือเก็บข้อมลู และการตรวจสอบคณุภาพ
ของข้อมลูท่ีเป็นตวัแปรยอ่ยซึง่จะน ามารวมเป็นตวับง่ชี ้
  ขัน้ตอนท่ี 4 การสร้าง (Construction) ตวับ่งชี ้ในขัน้ตอนนีน้กัวิจยัสร้างสเกล (Scaling) 
ตวับง่ชี ้โดยน าตวัแปรย่อยท่ีได้จากการรวบรวมข้อมลูมาวิเคราะห์รวมให้ได้เป็นตวับง่ชี ้โดยใช้วิธีการ
ก าหนดน า้หนกัตวัแปรยอ่ย และรวมตวัแปรตามนิยามตวับง่ชี ้
  ขัน้ตอนท่ี 5 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) ตวับ่งชี ้การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ตรวจสอบคณุภาพของตวับง่ชีท่ี้พฒันาขึน้ ครอบคลมุถึงการตรวจสอบคณุภาพของตวัแปรย่อย และตวั
บ่งชีท่ี้พฒันาขึน้ด้วย โดยตรวจสอบทัง้ความเท่ียง (Reliability) ความตรง (Validity) ความเป็นไปได้ 
(Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม (Appropriateness) และความเช่ือถือได้ 
(Credibility) 
  ขัน้ตอนท่ี 6 การจัดเ ข้าบริบทและการน าเสนอรายงาน (Contextualization and 
Presentation) ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนหนึ่งในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ ท่ีมีความส าคัญมากเพราะเป็นการ
ส่ือสาร (Communication) ระหว่างนักวิจัยท่ีเป็นผู้ พัฒนากับผู้ ใช้ตัวบ่งชี ้หลังจากท่ีได้สร้างและ
ตรวจสอบคณุภาพของตวับง่ชีแ้ล้ว นกัวิจยัต้องวิเคราะห์ข้อมลูให้ได้คา่ของตวับง่ชีท่ี้เหมาะสมกบับริบท 
(Context) โดยอาจวิเคราะห์ตีความแยกตามระดบัเขตพืน้ท่ี จงัหวดั อ าเภอ หน่วยงาน หรือแยกตาม
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ประเภทของบุคลากร หรืออาจวิเคราะห์ตีความในระดับมหภาค แล้วจึงรายงานค่าของตวับ่งชี ้ให้
ผู้บริโภค / ผู้บริหาร / นกัวางแผน / นกัวิจยั ตลอดจนนกัวิชาการทัว่ไปได้ทราบและใช้ประโยชน์จากตวั
บง่ชีอ้ยา่งกว้างขวาง 
 
5. ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดและสมมตฐิานการวิจัย 
 งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันาตวับ่งชีแ้ละพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี รวมทัง้ตรวจสอบประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม
เพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และตรวจสอบ
อิทธิพลของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการโดยมีการ
วางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผ่าน ซึง่กรอบแนวคิดการวิจยัครัง้นีแ้บง่เป็น 2 
การศึกษา คือ กรอบแนวคิดการศึกษาท่ี 1 ดงัแสดงในภาพประกอบ 7 ซึ่งเป็นการวิจยัตามความมุ่ง
หมายของการวิจยั ข้อ 1 และ 2 คือ เพ่ือพฒันาตวับ่งชีค้ณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่น
ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จากการผลการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับองค์ประกอบ
ของความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ พบว่ามีการพฒันาตวับง่ชีภ้ายใต้องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับ 3 มิติ
หลกั ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรม และด้านปัญญา อย่างหลากหลาย (Fredricks et al., 2004; 
Federicks et al., 2011; Federicks & McColskey, 2012) นอกจากนีห้ากพิจารณาถึงความแตกตา่ง
ของการเรียนการสอนในแตล่ะระดบัการศกึษา บริบทของการศกึษาระดบัปริญญาตรีมีความแตกต่าง
จากระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การ
แสดงความคิดเห็นในชัน้เรียน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมากขึน้ (Reeve, 2013) ตาม
กรอบแนวคิดของ Student-teacher dialectical framework ภายใต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Reeve, 
2012) อธิบายถึงความความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียน โดยผู้ สอนและปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในชัน้เรียนมีอิทธิพลต่อแรงจงูใจของผู้ เรียน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านแรงจงูใจและ
ส่งผลท าให้ผู้ เรียนเปล่ียนแปลงความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการได้ และการเปล่ียนแปลงในความยึดมัน่
ผกูพนันีก้ลายเป็นผลสะท้อนกลบั (Feedback) ท่ีส่งผลอย่างตอ่เน่ืองตอ่การเปล่ียนแปลงตอ่ระดบัการ
สนบัสนุนความมีอิสระของผู้สอนและส่งผลกลบัไปสู่ระดบัความยึดมัน่ผูกพนัของผู้ เรียนด้วยเช่นกัน 
โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learner) ทัง้ด้านการแสดงความเห็นใน
ชัน้เรียน การมีส่วนร่วมในการเรียน การลงมือกระท าอย่างสร้างสรรค์เพ่ือก่อให้เกิดความราบร่ืนในการ
เรียนการสอน จากการค านึงถึงประเด็นดงักล่าวท าให้ผู้วิจยัสนใจศึกษาตวับง่ชีแ้ละองค์ประกอบของ
ความยึดมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม 
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และศึกษาตวับ่งชีจ้ากองค์ประกอบหลกัเพิ่มเติม คือ ความยึดมัน่ผูกพนัด้านริเร่ิมในตนเอง (Agentic 
engagement) เก่ียวข้องกับการท่ีผู้ เรียนมีความพยายามส่วนบุคคลในการพฒันาการเรียนการสอน
หรือการเรียนรู้ (Active) ได้แก่ ผู้ เรียนเสนอให้ข้อมลูเก่ียวกบัการเรียน การแสดงออกถึงความพึงพอใจ
ในการเรียน การถามค าถามในชัน้เรียน การส่ือสารให้ทราบถึงสิ่งท่ีคิดหรือความต้องการเก่ียวกับการ
เรียน (Reeve &Tseng, 2011; Reeve, 2012; Reeve, 2013) ซึ่งมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ และยัง
สามารถเป็นสิ่งท่ีเติมเต็มท าให้ผู้ สอนมีลักษณะสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy supportive) ซึ่ง
การสนบัสนนุความมีอิสระเก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์ชัน้เรียนท่ีผู้ เรียนรู้สึกเป็นอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอความสนใจ ถามค าถาม น าไปสู่การเกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาการได้ (Reeve & 
Tseng, 2011; Reeve, 2013)  
 จากเหตผุลท่ีกล่าวมา ผู้วิจยัจึงได้ข้อสรุปในการศึกษาตวับ่งชีใ้นการศึกษาครัง้นี ้เป็นโมเดล
การวดัอิงตามผลการสงัเคราะห์แนวคิดของ Fredricks และคณะ (2004) ซึง่สอดคล้องกบั Reeve และ 
Tseng (2011) ประกอบด้วยตวัแปรแฝงจ านวน 4 ตวัแปรคือ 1) ตวัแปรแฝงความยึดมั่นผูกพันด้าน
ปัญญา 2) ตวัแปรแฝงความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ 3) ตวัแปรแฝงความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม 
และ 4) ตวัแปรแฝงความยึดมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง โดยผู้วิจยัได้สงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยั
เก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ เพ่ือคดัเลือกองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ 
จากนัน้ได้ศึกษาและสงัเคราะห์เอกสารงานวิจัยเพ่ือคดัเลือกตวับ่งชีใ้นการวัดองค์ประกอบดงักล่าว 
และคดัเลือกตวับง่ชีย้อ่ยโดยให้ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวฒุิบอกถึงความเป็นไปได้ของตวับง่ชีใ้นแตล่ะ
ด้านในการเป็นคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการต่อไป โดยผู้วิจยัก าหนดสมมติฐานการวิจยั
การศกึษาท่ี 1 คือ 1. ตวับง่ชีข้องคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาประกอบด้วย  
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา 2) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านอารมณ์ 3) ความ
ยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม และ 4) ความยึดมั่นผูกพันด้านริเร่ิมในตนเอง และ 2.โมเดลการวัด
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความสอดคล้องกลมกลืน
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดเบือ้งต้นในการวิจยัการศกึษาท่ี 1 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยการศึกษาท่ี 2 ผู้วิจยัพฒันาโปรแกรมส่งเสริมความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการของนกัศึกษา ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) เป็นทฤษฎี
หนึ่งท่ีอธิบายเก่ียวกบัแรงจงูใจและสขุภาวะทางจิตของบุคคลท่ีมีสาเหตมุาจากความต้องการพืน้ฐาน
ทางจิตวิทยาของบุคคล (Ryan & Deci, 2000) แนวคิดโมเดลแรงจูงใจ (Self-System Model of 
Motivational Development: SSMMD) ภายใต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง ได้อธิบายถึงสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ระดบัแรงจงูใจในการเรียน ซึ่งผู้สอนเป็นสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ท่ีส าคญั สามารถสร้างแรงจงูใจในการเรียนให้เกิดกับผู้ เรียนส่งผลท าให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการได้ ผา่นบทบาทการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล (Interpersonal relationship) เป็นสิ่ง
ท่ีก่อให้เกิดความยึดมัน่ผกูพนั (Connell & Wellborn, 1991,Skinner, 2008: 767) และสภาพแวดล้อม
มีสว่นสนบัสนนุให้บคุคลเกิดความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ 
(Need for autonomy) ความต้องการมีความสามารถ (Need for competence) และความต้องการมี
ความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Need for relatedness) ซึ่งความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบุคคลทัง้

ด้านปัญญา

ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรียน

การพัฒนาตนเองด้านการเรียน

การควบคุมตนเองด้านการเรียน

ความรู้สึกที่มีต่อสถาบัน

ความรู้สึกที่มีต่อการเรียน

ความรู้สึกที่มีต่อผู้ เกี่ยวช้อง

การจัดการเกี่ยวกับการเรียน

การแสดงความเห็นตามความต้องการ
ของตนเอง

ด้านอารมณ์

ด้านพฤติกรรม

ด้านริเริ่มในตนเอง

ความยึดม ั่นผูกพนัในวิชาการ
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สามนีมี้ความส าคญัและเป็นสิ่งจ าเป็นตอ่บคุคล (Deci et al., 1991) ในบริบทการศกึษาความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยายงัเป็นกุญแจส าคญัในการท าความเข้าใจแรงจูงใจของผู้ เรียนและความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการ (Ruzek et al., 2016: 95) จากท่ีกลา่วมา งานวิจยันีผู้้วิจยัจงึได้เลือกใช้แนวคิดโมเดล 
แรงจู ง ใจ  (Self-System Model of Motivational Development: SSMMD) (Connell & Wellborn, 
1991) เป็นแนวคดิหลกัในการออกแบบโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศึกษา ตามอธิบายเก่ียวกับความต้องการของบุคคลหากได้รับการตอบสนองจากบริบทสงัคม จะ
ส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม (Skinner & Pitzer, 2012: 26-27) และหากบุคคลได้รับ
การตอบสนองความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้สามด้านจะส่งผลให้บุคคลเกิดความอยากมีส่วน
ร่วมหรือความยึดมัน่ผูกพนัในกิจกรรมหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connell, 1990) ผู้วิจยัพฒันาโปรแกรม
ส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษา โดยการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy support) เพ่ือสนับสนุนความ
ต้องการเป็นอิสระ 2) การจัดการโครงสร้าง (Structure) ท่ีสนับสนุนความต้องการของผู้ เรียนด้าน
ความสามารถ และ 3) การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ( Involvement) เพ่ือสนับสนุนด้าน
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Relatedness) (Connell & Wellborn, 1991; Haakma et al., 2016) ในระหวา่ง
การเรียนการสอน ผู้สอนท่ีสนบัสนนุความมีอิสระสามารถสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการได้ (Reeve et al.,2004; Reeve & Jang, 2006) และพบวา่การจดัการด้านโครงสร้างผู้สอนกับ
การสนับสนุนความมีอิสระมีความสัมพันธ์กันและเก่ียวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในชัน้เ รียน 
(Classroom engagement) (Jang et al., 2010) รวมถึงการสนบัสนุนและเอาใจใส่จากเพ่ือนร่วมชัน้
เรียนสามารถส่งผลตอ่การเพิ่มขึน้ของความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียนและความพยายามในวิชาการได้
เชน่กนั (Wentzel & Watkins, 2002) 
 นอกจากนี ้หากบุคคลได้รับการตอบสนองความพึงพอใจในความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยา บคุคลจะเกิดแรงจงูใจท่ีมีลกัษณะเป็นอิสระ (Autonomous motivation) ส่งผลให้บคุคลเกิด
เป้าหมายท่ีมีลกัษณะภายใน (Vansteenkiste et al., 2006) ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงสนใจศึกษาเป้าหมายท่ีมี
ความส าคญัต่อผู้ เรียน และเป็นเป้าหมายภายในลกัษณะหนึ่งท่ีเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
พืน้ฐานของบคุคล ได้แก่ เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล (Personal Best Goal) เป็นเปา้หมาย
ท่ีเก่ียวกับความท้าทาย ลักษณะเฉพาะเก่ียวกับการแข่งขันของบุคคลท่ีมีเป้าหมายของตนเอง 
นอกจากนีย้งัเก่ียวกบัระดบัของการแสดงออกของบคุคล กลวิธีตา่ง ๆ ท่ีผู้ เรียนพยายามกระท าและมีผล
ต่อความคงทนในการเรียน ความก้าวหน้าในความส าเร็จของการเรียนท่ีพัฒนาขึน้โดยผู้ เรียนท า
เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงให้ดีกว่าท่ีผ่านมา (Martin, 2006, 2011; Martin & Liem, 2010, Yu & 
Martin, 2014 as cited in Martin & Elliott, 2015: 1; Colli et al., 2016: 67; Martin, 2015: 208) 
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ความส าคญัของเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลนัน้ เป็นเป้าหมายท่ีมีความเก่ียวข้องปัจจยั
ส าคญัทางการศึกษา การมีส่วนร่วมในการเรียนของบุคคลและความสุขในการเรียน (Martin, 2006: 
806) และมีความสมัพนัธ์เชิงบวกตอ่ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการด้วย (Yu & Martin, 2014 ; Martin & 
Elliott, 2015) ซึ่งพบความสมัพนัธ์ของผู้ เรียนกับเพ่ือนและครูผู้สอนต่อความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ
ด้านปัญญาและด้านพฤติกรรมผา่นตวัแปรเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล (Colli et al., 2016) 
จากความส าคญัดงัท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ และตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยใช้รูปแบบการทดลองท่ีมีกลุม่ควบคมุและมีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Non-Randomized Control-Group Pre-test Posttest Design) เพ่ือ
ท าให้ทราบวา่โปรแกรมนีส้ามารถน าไปใช้ในการสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
กลุม่นกัศกึษาได้อยา่งมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด อีกทัง้ตรวจสอบอิทธิพลของโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้
ท่ีมีตอ่คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล
เป็นตวัแปรส่งผ่าน โดยผู้ วิจัยก าหนดสมมติฐานการวิจัยในการศึกษาท่ี 2 ดงันี ้1) หลังจากเข้าร่วม
โปรแกรม ฯ นกัศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการมีคะแนน
เฉล่ียคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการสูงกว่านักศึกษากลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม ฯ  2) 
โปรแกรมส่งเสริม ฯมีอิทธิพลตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการ
วางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยดงักล่าว
ข้างต้นสามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

                        
                          

                     
             

                 
         

          

            

         

                  

                     

             

                  

                   

 

การจดัการเรียนรู้ 

การศึกษาที่ 1 
กา รพัฒนาตัวบ่ ง ชี ้
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 เ กิดกับผู้ เ รียน 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 

 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาตวับง่ชีแ้ละการพฒันาโปรแกรมเพ่ือสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล
เป็นตวัแปรส่งผ่าน มีจุดมุ่งหมายของการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 การศึกษาดงันี ้การศึกษาท่ี 1 ได้แก่ 1) 
เพ่ือพฒันาตวับ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  2) เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการของนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และการศึกษาท่ี 2 มีความมุ่งหมาย ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลกัษณะ
ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  2) เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  และ 3) เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของโปรแกรม ฯท่ีมีตอ่คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี
โดยมีการวางเป้าหมายความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน สรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย
และมีรายละเอียดการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
 
การศึกษาที่  1 การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
คุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 การศึกษาท่ี 1 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาตวับ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ผู้วิจยัได้แบง่ขัน้ตอนการวิจยั
เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี และระยะท่ี 2 การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัคุณลักษณะความยึดมัน่
ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีหวัข้อวิธีการด าเนินการวิจยั ได้แก่ ประชากรและ
กลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของ
เคร่ืองมือ วิธีการและขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และการน าเสนอข้อมลู โดยมี
รายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจยัในการศกึษาท่ี 1 รายละเอียด ดงันี ้ 

1.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร ประชากรในการศกึษาท่ี 1 เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ในก ากบัส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2559-2560  
  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีอายรุะหว่าง 18-21 ปี ก ากับ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จ านวน 840 คน แบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ชดุ โดยพิจารณา
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ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ได้แก่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ใช้เกณฑ์การพิจารณาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามท่ีคอมเรย์และลี ได้
เสนอแนะว่าขนาดตวัอย่างส าหรับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ จ านวน 300 คนขึน้ไปอยู่ในเกณฑ์
ดี (Comry & Lee, 1992) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) พิจารณาจ านวนพารามิเตอร์
ท่ีต้องประมาณคา่ตามแนวคิดของ Hair Black Babin และ Anderson (2010: 101) ท่ีได้เสนอแนะว่า
ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมควรมีขนาดตวัอย่าง 10 หน่วยต่อหนึ่งพารามิเตอร์ โดยการวิจยัครัง้นี ้
ประกอบด้วยพารามิเตอร์ท่ีจะต้องประมาณคา่ประมาณ 22 คา่ ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีเหมาะสมจงึควรมี
อยา่งน้อย 220 คน ในการตรวจสอบโมเดลการวดัและการวิเคราะห์ข้อมลู  และเน่ืองจากงานวิจยันีต้้อง
แบ่งข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ชุด ดังนัน้กลุ่มตัวอย่างจึงไม่ควรน้อยกว่า 550 คน เพ่ือให้
ครอบคลมุข้อมลูจากตวัอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ งานวิจยันีเ้ก็บข้อมลูจาก 6 สงักดั สงักดัละเทา่ ๆ กนั 
จึงได้ก าหนดให้เก็บข้อมูลสงักัดละ 160 คน รวม 6 สงักัด ได้จ านวน 960 คน โดยเผ่ืออตัราการตอบ
กลับและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม พบว่าได้แบบสอบถามกลับคืนมาและใช้ได้จริง
จ านวน 840 คน คดิเป็นร้อยละ 87.50 โดยกลุม่ตวัอยา่งแบง่เป็น นกัศกึษาชายจ านวน 242 คน คดิเป็น
ร้อยละ 28.80 และนกัศกึษาหญิงจ านวน 598 คน คดิเป็นร้อยละ 71.20  
  ผู้วิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage random sampling) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
  1) แบ่งมหาวิทยาลยัออกเป็นสงักัดตามภูมิภาค โดยใช้เกณฑ์การแบ่งภูมิภาคตามเขต
การปกครอง ประกอบด้วย 6 ภมูิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตก 
ภาคตะวนัออกและภาคใต้  
  2) จากขัน้ตอนแรกในแต่ละภูมิภาค ผู้ วิจยัใช้สถาบนัอุดมศึกษาในสงักัดส านกังานการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยการสุ่ม (มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ  และ
มหาวิทยาลยัเอกชน) โดยมีรูปแบบการสุ่มมหาวิทยาลยัในแตล่ะภูมิภาคออกเป็นภมูิภาคละ 1 สถาบนั 
ด้วยวิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) ได้ภมูิภาคละ 1 สถาบนั ทัง้หมด 6 สถาบนั  
  3) สุ่มนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในแตล่ะมหาวิทยาลยั จ าแนกตามระดบัชัน้ท่ีศกึษา คือ 
ชัน้ปีท่ี 1 ถึง ชัน้ปีท่ี 4 ระดบัชัน้ละ 40 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) ท า
ให้ได้กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั สถาบนัละ 160 คน ดงันัน้ จึงได้กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัรวมทัง้สิน้ 960 
คน แสดงได้ดงั ภาพประกอบ 9 
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   ทัง้นี ้ภายหลงัจากการเก็บแบบสอบถาม พบว่าได้แบบสอบถามกลบัคืนมาและใช้ได้จริง
จ านวน 840 คน คดิเป็นร้อยละ 87.50 โดยกลุม่ตวัอยา่งแบง่เป็น นกัศกึษาชายจ านวน 242 คน คดิเป็น
ร้อยละ 28.80 และนกัศกึษาหญิงจ านวน 598 คน คิดเป็นร้อยละ 71.20 โดยรายละเอียดจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัท่ีก 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  

  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัในการศกึษาท่ี 1 ประกอบด้วย ตวัแปรสงัเกตได้หรือตวับง่ชี ้จ านวน 
8 ตวับ่งชีท่ี้สะท้อนถึงตวัแปรแฝงคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ 4 ตวั โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้ 
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  1) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ได้แก่  
    1.1) ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน หมายถึง ผู้ เรียนมีความคิดเก่ียวกบัการเรียนของ
ตนเอง การพยายามท าความเข้าใจในบทเรียน การเรียนการสอน และงานท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือการ
เรียนท่ีดี 

   1.2) การพฒันาตนเองด้านการเรียน หมายถึง ผู้ เรียนมีความคิดเพ่ือพฒันาการเรียน
ของตนเองด้วยกลยทุธ์ทางปัญญา ได้แก่ กลยทุธ์การทอ่งจ า การเช่ือมโยงความรู้ การจดัระบบความรู้ 
   1.3) การควบคมุตนเองด้านการเรียน หมายถึง การท่ีผู้ เรียนใช้การก ากับตนเองทาง
ปัญญา ได้แก่ การสงัเกตพฤติกรรม ความพยายามควบคมุหรือก ากับตนเองมาช่วยจดัการการเรียน
ของตนเอง 
  2) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ ได้แก่ 
   2.1) ความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบนั หมายถึง ผู้ เรียนมีความรู้สึกดี มีความสุขกับสถาบนัท่ี
ศกึษาอยู ่
   2.2) ความรู้สึกท่ีมีตอ่การเรียน หมายถึง ผู้ เรียนมีความรู้สึกดี มีความสขุกบัการเรียน 
หรือสิ่งท่ีอาจารย์สอน ตลอดจนเห็นคณุคา่ของการเรียน  
   2.3) ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ เก่ียวข้อง หมายถึง ผู้ เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ได้รับความห่วงใยเอาใจใส่ และได้รับการสนับสนุนทัง้ในด้านการช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งท่ีอยาก
เรียนรู้ หรือคอยชว่ยชีแ้นะเพิ่มเตมิจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
  3) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม ได้แก่ การจดัการเก่ียวกบัการเรียน หมายถึง ผู้ เรียน
มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการเรียน มีพฤติกรรมการเรียนท่ีส่ือถึงความพยายาม ความ
ตัง้ใจเรียน และจดัการเก่ียวกบัการเรียนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ด้านเวลา การจดัการเก่ียวกับตาราง
การเรียนการสอน รวมทัง้การเลือกและจดัการกบัสภาพแวดล้อมท่ีสง่ผลดีตอ่การเรียน 
  4) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง ได้แก่ การเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตาม
ความต้องการของตนเอง หมายถึง ผู้ เรียนมีพฤตกิรรมท่ีแสดงถึงการมีสว่นร่วมในการเรียน มีพฤตกิรรม
การเรียนท่ีส่ือถึงความพยายาม ลงมือกระท าด้วยตนเองเพ่ือชว่ยสง่เสริมการเรียนการสอน 

1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือมาตรวดัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบเติม
ค า มีวตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อาย ุเกรดเฉล่ีย คณะและสาขาวิชาท่ี
สงักดั จ านวน 5 ข้อ 
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  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดบัพฤติกรรม ซึ่งมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
5 ระดบั มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดระดับคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 36 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับข้อวัดแบบมาตรประมาณค่า มี
รายละเอียดดงันี ้
   5   หมายถึง  ตรงมากท่ีสดุ 
   4   หมายถึง  ตรงมาก 
   3   หมายถึง  ตรงปานกลาง 
   2   หมายถึง  ตรงน้อย 
   1   หมายถึง  ตรงน้อยท่ีสดุ  
  การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ มี
ลกัษณะเป็นชว่งคะแนน 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 
  โดยมีตวัอย่างมาตรวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
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.........................................................  สาขาวิชา ................................................... 

2. แบบสอบถามพฤตกิรรมเกี่ยวกับการเรียน 
ค าชีแ้จง ให้นกัศกึษาอา่นข้อความแล้วโปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งที่ตรงกบัพฤตกิรรมของนกัศกึษา
มากที่สดุ ดงันี ้
  ตรงที่สดุ  หมายถึง  นกัศกึษามีพฤติกรรมตรงกบัข้อค าถามมากที่สุด 

  ตรง  หมายถึง  นกัศกึษามีพฤติกรรมตรงกบัข้อค าถามมาก 
  ปานกลาง หมายถึง  นกัศกึษามีพฤติกรรมตรงกบัข้อค าถามบ้างไม่ตรงบ้าง 
         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 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้พฒันาขึน้ตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
ขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างและ
ตรวจสอบคณุภาพตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
   1) ศึกษานิยาม แนวคิดทฤษฎีจากต าราเอกสาร รายงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัตวั
บ่งชีแ้ละองค์ประกอบของคณุลักษณะความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
เพ่ือให้ได้ข้อมลูมาก าหนดนิยามปฏิบตักิาร (Operation definition)  
   2) น าข้อสรุปได้จากการศกึษาเอกสารมาสร้างตารางก าหนดพฤติกรรมท่ีต้องการวัด
และจ านวนข้อวดั (Table of specification)  
   3) ก าหนดนิยามและกรอบโครงสร้างตวัแปรท่ีต้องการวดัและจดัท าร่างแบบสอบถาม   
   4) ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ด้านความถูกต้อง ความ
ครอบคลุม และความเหมาะสมของข้อมูลท่ีสร้างขึน้ โดยน าเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถกูต้องของภาษาและความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกบันิยามเชิง
ปฏิบตัิการในแตล่ะตวัแปร พร้อมทัง้ขอค าแนะน าเพิ่มเติม จากนัน้ผู้วิจยัน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสม ผู้ วิจัยคัดเลือกข้อวัดท่ีมีค่าดัชนี IOC (Item Object 
Congruence) ท่ีมีค่ามากกว่า 0.50 จึงถือว่าข้อวดันัน้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายท่ีต้องการวัด (ศิริชัย 
พงษ์วิชยั, 2558: 142) เพ่ือน าไปใช้ทดลองและคดัเลือกข้อวดัท่ีมีคา่ดชันี IOC น้อยกว่า 0.50 ออกหรือ
ปรับปรุงตามค 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 
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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. ฉนัรู้สกึสนกุกบัการเรียนรู้สิง่ใหม ่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  
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ตาราง 9 ข้อวดัท่ีได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 

ข้อ ข้อวดัเดิม 
ข้อวดัที่ปรับตามค าแนะน า 

ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
หมายเหตุ 

3 แม้บทเรียนไมน่า่สนใจ ฉนัก็เรียนรู้จนจบได้  ฉนัพยายามท าความเข้าใจในบทเรียนจนจบได้  
4 เวลาฉนัท างานมกัไหลลืน่ติดตอ่กนั  (ความหมายไมช่ดัเจน) คดัออก 

 
5 ฉนัพยายามท าความเข้าใจสิง่ที่ 

อาจารย์สอน 
ฉนัพยายามท าความเข้าใจในสิง่ที่อาจารย์สอน 
 

 

7. เวลาอา่นหนงัสอื ฉนัมกัจะพดูซ า้ ๆ  
กบัตนเองเพื่อให้จ าได้ 

 (ความหมายไมช่ดัเจน) คดัออก 
 

9 ฉนัตัง้ค าถามเพื่อทบทวนความเข้าใจ 
ในสิง่ที่อา่น 

เวลาอ่านหนงัสือเรียน 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 ฉันไ ด้ รับความเอาใจใส่จากอาจารย์ใน
มหาวิทยาลยั  

 

29 ฉันรู้สึกว่าบุคลากรในมหาวิทยาลยั รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ฉนัรู้สกึวา่บคุลากรในมหาวิทยาลยั ได้แก่เพื่อน 
อาจารย์  เ จ้าหน้าที่  รับฟัง ข้อคิดเห็นและ
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 าเคร่ืองมือที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครัง้ 
จากนัน้ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและรูปแบบ  

1.3.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out)  
   ทดลองใช้เคร่ืองมือกบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 140 คน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
โดยวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างข้อวดัแตล่ะข้อกับคะแนนรวมของข้ออ่ืน ๆ ในมาตรวดั 
(Corrected Item-total correlation ; CITC) โดยก าหนดเกณฑ์การตัด ข้อวัด  คือ  ข้อวัด ท่ี มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างข้อวัดแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้ออ่ืน ๆ ในมาตรวัด ต ่ากว่า .30 
(Ferketich, 1991 as cited in Polit & Beck, 2008) และวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มสงูและกลุ่มต ่า ซึ่งก าหนดให้กลุม่นกัศกึษาท่ีมีคะแนนต ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 
25 เป็นกลุ่มต ่าและให้กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีคะแนนสูงกว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 75 เป็นกลุ่มสูง จากนัน้ท าการ
ทดสอบค่า t โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม มีความเป็นอิสระจากกัน (Independent sample t-test) 
และก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิตไิว้ท่ี .05  

1.3.4 ผลการวิเคราะห์ 
   พบวา่ ข้อวดัในมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีผ่านเกณฑ์การคดัเลือกโดยการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างข้อวดัแต่ละข้อ
กบัคะแนนรวมของข้ออ่ืน ๆ ในมาตรวดั (CITC) และคา่อ านาจจ าแนกรายข้อทกุข้อวดั และมีคา่ความ
เท่ียงทัง้ฉบบัเทา่กบั .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) ฉนัรู้สกึสนกุกบัการเรียนรู้สิง่ใหม ่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 ซึ่งมี
ขัน้ตอนในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้ 

1. ผู้วิจยัท าหนงัสือขอความอนเุคราะห์จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไป

ยงัคณบดีมหาวิทยาลยัท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมลู 



 

 

118 

2. ผู้ วิจยัเดินทางไปยงัมหาวิทยาลยัตามวันเวลาท่ีนดัหมายเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจก

แบบสอบถามให้กบันกัศกึษาและเก็บคืนภายในวนัเดียวกนั และอีกวิธีหนึง่คือผู้วิจยัสง่แบบสอบถามไป

ยงัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เชน่ อาจารย์ผู้ประสานงาน ชว่ยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้นกัศกึษาชัน้

ปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 4 สถาบนัละ 160 ชดุ และของความร่วมมือมอบหมายให้ทางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบช่วย

ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาระดับชัน้ละ 40 คน และส่งแบบสอบถามคืนกลับทาง

ไปรษณีย์ 

3. ผู้ วิจัยก ากับและติดตามแบบสอบถามคืนพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล โดย

ผู้ วิจยัใช้วิธีการติดต่อกับอาจารย์ผู้ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายจากรองคณบดี ทางโทรศพัท์อย่าง

สม ่าเสมอ เพ่ือให้ได้ข้อมลูครบถ้วนน าไปวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการวิจยัครัง้นี ้มีรายละเอียดดงันี ้
  1) วิเคราะห์สถิติพืน้ฐานเก่ียวกับลักษณะชองกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s product moment coefficient) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์
สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบจากการทดสอบคา่สถิต ิBarlett’s test of 
sphericity ถ้ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ท่ีได้ไม่เป็นเมทริกซ์
เอกลักษณ์ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน และค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin measures of sampling 
adequacy (KMO) ต้องมีค่าเข้าใกล้ 1 ข้อมูลจึงจะมีความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)  
  3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) แบบสกัดองค์ประกอบหลัก (Principle 
component extraction) และหมนุแกนแบบตัง้ฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Verimax 
rotation) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวแปรแยกออกตามองค์ประกอบหลัก โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
องค์ประกอบท่ีได้คือค่าไอเกน ต้องมีค่าเกิน1 และตัวแปรแต่ละตัวในแต่ละองค์ประกอบต้องมีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor loading) ตัง้แต ่.30 ขึน้ไป (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)   
  4) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง (Second order confirmatory factor 
analysis) เพ่ือตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของโมเดลการพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ซึง่เป็นโมเดลสมมตฐิานทางทฤษฎีท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้วา่มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์หรือไม ่โดยใช้โปรแกรม LISREL ส าหรับผลการวิเคราะห์
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ข้อมลู คา่สถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ได้แก่ คา่สถิติ
ไค-แสควร์ (Chi-Square Statistics) คา่ดชันีวดัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) ดชันี
วัดระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI) และค่าดชันีราก
ของคา่เฉล่ียก าลงัสองของเศษ (Root Mean Square Residual = RMR) เป็นต้น  
 

การศึกษาที่  2 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันใน
วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม ฯ 
และการศึกษาอิทธิพลของโปรแกรม ฯ ที่ มีต่อคุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันใน
วิชาการโดยมีการวางเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน  
 การศกึษาท่ี 2 เป็นการพฒันาโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม ฯ และศึกษาอิทธิพลของ
โปรแกรม ฯ ท่ีมีตอ่คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศ
สว่นบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น  มีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยัในการศกึษาท่ี 2 ดงันี ้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร ประชากรท่ีเข้าร่วมในการศึกษาครัง้นี ้ เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ใน
ก ากบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2560  
  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย ท่ีอาสาเข้าร่วมโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 189 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลองจ านวน 93 คน กลุม่ควบคมุ จ านวน 96 คน  
  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัน าข้อมลูไปวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Modeling) ดงันัน้การก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการทดลองจึง
เป็นไปตามสูตรการก าหนดตัวอย่างในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) ตามความ
เหมาะสมกบัสถิตวิิเคราะห์โดยพิจารณาคูก่บัจ านวนพารามิเตอร์ท่ีต้องประมาณคา่ ซึง่การก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างตามหลกัการของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น ตามแนวคิดของ Schumacker 
และ Lomax (1996) และHair และคณะ (1998 อ้างถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542: 311) เสนอให้ใช้
กฎแห่งความชัดเจน (Rule of thumb) ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างต่อจ านวนตัวแปรสังเกตในโมเดลท่ี
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลควรมีสดัส่วน 10-20 คนต่อตวัแปรในการวิจยัหนึ่งตวัแปร โดยตวัแปร
สังเกตได้ในโมเดลกรอบแนวคิดการวิจัยมีทัง้หมดประมาณ 8 ตัวแปร ดังนัน้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ี
เหมาะสมจึงมีขนาด 8X10-20 คน เท่ากบั 80-160 คน เม่ือพิจารณาจากสตูรการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง
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ผู้วิจยัจึงท าการทดลองใช้โปรแกรม ฯกบันกัศกึษาจ านวน 189 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลองจ านวน 93 คน 
และกลุม่ควบคมุ 96 คน ซึง่ครอบคลมุตามจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีค านวณไว้ในตอนต้น  
 

ตัวแปรในการวิจัย  
  ตัวแปรจัดกระท า มี 1 ตวัแปร คือ โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี แบง่ออกเป็น 2 ระดบั (Levels) คือ  
   1) ได้รับโปรแกรมสง่เสริม ฯ (กลุม่ทดลอง) 
   2) ได้รับการจดัการเรียนการสอนตามแผนการสอนตามปกต ิ(กลุม่ควบคมุ) 
  ตัวแปรตาม คือ  
   1) การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
   2) ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 

ขัน้การด าเนินการวิจัย 
  การวิจยัในครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 
   1) การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
   2) การทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายละเอียดดงันี ้
  ขัน้ตอนที่ 1 การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีกระบวนการส าคญั แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
   1) ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนา
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมถึงปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีส่งผล
ตอ่คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
   2) ผู้วิจยัวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ทฤษฎีขัน้ตอน รวมถึงเอกสารงานวิจยัท่ีมีผลต่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือใช้ในการพฒันาโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
   3) พัฒนาโปรแกรมท่ีช่วยส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยผสานแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีสนับสนุนประสิทธิภาพของ
โปรแกรม 
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  ขัน้ตอนที่2 การทดลองใช้ และประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะ
ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยรูปแบบโปรแกรมเป็นแผนกิจกรรม
การจดัการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ผู้วิจยัประมวลเอกสารและงานวิจยัในขัน้ตอนท่ี 1 และศกึษาผลของการวิจยัระยะท่ี 1 การพฒันา
ตัวบ่งชีข้องคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการและตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ เพ่ือก าหนดจดุเน้นในการพฒันา เปา้หมาย และสร้างกรอบ
กิจกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยเน้นกระบวนการจดัการเรียนรู้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี1 เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับองค์ความรู้เก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สว่นท่ี 2 เก่ียวข้องกบัการฝึกทกัษะ โดยจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสนบัสนนุความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ผ่านวิธีการได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
การสอนร่วมกัน (Interteaching) เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการท่ี
เพิ่มขึน้ โปรแกรมใช้เวลาในการด าเนินการ 14 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที ภายหลงัการเข้าโปรแกรม ฯ กลุ่ม
ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามและมาตรวดัตา่ง ๆ  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในการศึกษาท่ี 2 นี ้แบ่งเป็น 1) โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู
ก่อนและหลงัการจดัโปรแกรม ฯ มีรายละเอียด ดงันี ้ 

1) โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
   การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีขัน้ตอนกระบวนการส าคญั ดงันี ้ 
   ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาแนวคดิทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
    1) ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนา
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมถึงปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีส่งผล
ตอ่คณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
    2) ผู้วิจยัศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวกับโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนั
ในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีส่งผลต่อคณุลักษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
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    3) พฒันาโปรแกรมท่ีช่วยส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยผสานแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีสนับสนุนประสิทธิภาพของ
โปรแกรม 
   ขัน้ตอนท่ี 2 สร้างกรอบกิจกรรมในโปรแกรม 
    จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องในขัน้ท่ี 1 ผู้วิจยัได้สร้างกรอบกิจกรรมเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรม ฯ ให้ครอบคลุมตามแนวคิด ทฤษฎี และ
ค านงึถึงตวับง่ชีท่ี้วิเคราะห์ในการศกึษาท่ี 1 แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้ 
    ส่วนท่ี 1 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ความรู้ของความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
    ส่วนท่ี 2 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามแนวคิดการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา 
ทัง้ 3 ด้านได้แก่ ความต้องการมีอิสระ ความต้องการมีความสามารถ และความต้องการด้าน
ความสมัพนัธ์ ร่วมกบัวิธีท่ีใช้จดัการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดยจดัการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active learning) ท่ีมีกระบวนการในการเรียนรู้ได้แก่ การเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมและการลงมือ
ปฏิบตัิ (Activity based learning) และการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem based learning) 
เป็นต้น ร่วมกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวคดิของ 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  
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 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 สร้างโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
   ขัน้ตอนท่ี 4 ตรวจสอบคณุภาพโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้ ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้
    1) พิจารณาความเหมาะสมของแตล่ะองค์ประกอบของกิจกรรมทัง้ 14 กิจกรรม 
ได้แก่ ช่ือกิจกรรม วตัถปุระสงค์ แนวคดิท่ีเก่ียวข้อง วิธีด าเนินกิจกรรม ส่ืออปุกรณ์ และการประเมินผล  
    2) ผู้ วิจัยน าโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีพฒันาขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
เนือ้หาสาระและการใช้ภาษาและปรับปรุงโปรแกรมตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนส่งไป
ให้ผู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของโปรแกรม โดย
ผู้ทรงคณุวฒุิประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีความเช่ียวชาญและผู้ มีประสบการณ์
ในการท าวิจยัเก่ียวกบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของโปรแกรม
โดยใช้ทฤษฎี ขัน้ตอนในแตล่ะกิจกรรมมีความตรงและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือไม ่เพ่ือน าผลการ
พิจารณามาหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยก าหนดให้คะแนน +1 คือประเด็นท่ีระบุมีความ
สอดคล้อง/เหมาะสม คะแนน 0 คือ ไมแ่นใ่จวา่ประเด็นท่ีระบมีุความสอดคล้อง/ เหมาะสมหรือไม ่และ
คะแนน -1 คือประเด็นท่ีระบไุม่สอดคล้อง / ไม่เหมาะสม รายช่ือผู้ทรงคณุวฒุิแสดงไว้ใน ภาคผนวก ก. 
โดยก าหนดคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่.50 ขึน้ไป  
    3) น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิมาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมกิจกรรม  
    4) น าโปรแกรมไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมก่อน
น าไปใช้จริง เพ่ือท าการประเมินความเหมาะสมของเนือ้หา ความน่าสนใจของกิจกรรม ความยุ่งยาก
ของการใช้ภาษาและการส่ือความหมาย ระยะเวลา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
รวมทัง้ความคดิเห็นตา่ง ๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง  
    5) ปรับปรุงคุณภาพของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ ในการทดลองใช้ผู้ วิจัยได้ข้อ
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. นักศึกษามีปัญหาในการท ากิจกรรม เช่นกิจกรรม
ตัง้เป้าหมาย หลังจากอธิบายเนือ้หาแล้ว ผู้ สอนต้อง
อธิบายวิธีการตัง้เปา้หมายเพิ่มเติมเป็นรายบคุคล  

- อธิบายวิธีการตัง้เป้าหมายให้ชัดเจนขึน้ และใช้เทคนิค
ช่วยในการเรียน เช่น การยกตัวอย่างและการสาธิต 
เพื่อให้นกัศกึษาเข้าใจชดัเจนยิ่งขึน้  

 
    ทัง้นี ้ภาพรวมของกรอบกิจกรรมในโปรแกรม แสดงดังตารางต่อไปนี ้ส าหรับ
รายละเอียดของแผนกิจกรรมโปรแกรม แสดงอยูใ่น ภาคผนวก 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 
constructive feedback)  

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  



 

 

129 
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
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 



 

 

130 
ตาราง 13 (ตอ่)  

ความยึดม่ันผูกใน
วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

 กิจกรรมครัง้ที่ 9, 10 
- ชือ่กิจกรรม: “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
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 

 

 
 



 
 

 

    โปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา เป็นชดุ
กิจกรรมท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา โดยมีการ
จัดเนือ้หาและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาตาม
องค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้าน
ปัญญา ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม กิจกรรมท่ีจดัขึน้รวม 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) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการจัดโปรแกรมส่งเสริม

คุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ผู้วิจยัได้ท าการพฒันา ปรับปรุง และตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือในการศึกษาท่ี 
1 แล้ว โดยมาตรวดัท่ีน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาท่ี 2 มีรายละเอียดโดยสงัเขป ดงันี ้
   1) มาตรวัดคุณลักษณะความยึดมัน่ผูกพันวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
โดยผู้ วิจยัพฒันาขึน้ตามแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ตามขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบคณุภาพของ
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เคร่ืองมือ ประกอบด้วยตวับง่ชี ้8 ตวับง่ชี ้ ได้แก่ ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน การพฒันาตนเองด้าน
การเรียน การควบคุมตนเองด้านการเรียน ความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบัน ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน 
ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ เก่ียวข้อง การจดัการเก่ียวกับการเรียน และการเสนอความเห็นตามความต้องการ
ของตนเอง จ านวน 36 ข้อ ตวัอยา่งข้อกระทง ฉนัพยายามท าความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนรู้ ลกัษณะมาตร
วดัเป็นมาตรวดัประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แตต่รงมากท่ีสดุ (5) ไปจนถึงตรงน้อยท่ีสดุ (1) คา่ Conbach’s 
Alpha รวมทัง้ฉบบัเทา่กบั .920 
   2) มาตรวดัเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล ผู้วิจยัพฒันามาตรวดั จากแนวคิด 
Personal Best Goal Scale ของ Martin (2006) น ามาเรียบเรียบและปรับภาษา ประกอบด้วยตวับ่งชี ้
ได้แก่ ด้านการแข่งขนักับตนเอง ด้านการบรรลผุลเต็มศกัยภาพ ด้านการพฒันาตนเอง และ ด้านการ
ค านึงถึงผลลัพธ์หรือเป้าหมายของตนเอง จ านวน 4 ข้อ ตัวอย่างข้อกระทง ฉันมักจะพยายามท า
การบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมายจากชัน้เรียนให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีฉันสามารถท าได้  ลกัษณะมาตรวดัเป็น
มาตรวดัประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แตต่รงมากท่ีสดุ (5) ไปจนถึงตรงน้อยท่ีสดุ (1) คา่ Conbach’s Alpha 
รวมทัง้ฉบบัเทา่กบั .793 

1) วิธีการทดลองใช้โปรแกรมและการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
    การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม ฯ มีการด าเนินการ ดงันี ้
    1.1) การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบโปรแกรม 
     การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบโปรแกรม ประกอบไปด้วย การเตรียมผู้ช่วย
วิจยั การเตรียมกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั ดงันี ้
     1) การเตรียมผู้ชว่ยวิจยั 
      ผู้วิจยัคดัเลือกผู้ช่วยวิจยั ตามเกณฑ์ดงันี ้นิสิตหรือนกัศึกษาปริญญาโท 
สาขาจิตวทิยา มีประสบการณ์การสอนหรือจดักิจกรรมในชัน้เรียน อยา่งน้อย 1 ภาคการศกึษา จ านวน 
2 คน เร่ิมจากผู้วิจยัจดัการประชมุเพ่ือชีแ้จงวตัถปุระสงค์การวิจยั โดยผู้ช่วยวิจยัมีหน้าท่ีส าคญัในการ
ท ากิจกรรมกลุม่ โดยทกัษะท่ีผู้ช่วยวิจยัต้องมีได้แก่ เป็นผู้ให้ความรู้ เป็นผู้น าการอภิปราย เป็นผู้ซกัถาม
ผู้ เรียน และคอยตอบข้อสงสยัในการตอบมาตรวดัหรือข้อสงสยัในขณะท ากิจกรรม นอกจากนี ้ผู้ช่วย
วิจยัต้องสนบัสนุนให้นกัศึกษาอภิปรายกิจกรรม สนบัสนุนให้มีส่วนร่วม เสริมสร้างบรรยากาศท่ีเป็น
กนัเอง กระตุ้นให้นกัศกึษาเกิดความเข้าใจ  
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     2) การเตรียมกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั  
      กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย จ านวน 189 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 93 คน และกลุม่ควบคมุ 96 คน  
    การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเข้าด าเนินการจดัโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง (วิทยากรหลัก ) พร้อมผู้ ช่วยวิจัย โดย
ด าเนินการดงันี ้
     1) ผู้วิจยัย่ืนเร่ืองตอ่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน (Ethical 
Review Committee) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการเข้าเก็บรวบรวมข้อมลู รวมทัง้ท าหนงัสือ
จากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเสนอของอนุมัติในการเข้าท าวิจัยและเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
     2) ติดต่อมหาวิทยาลัย ท่ี ไ ด้จากการเ ลือกกลุ่มตัวอย่างจากจ านวน
มหาวิทยาลยัทัง้หมด และขอความร่วมมือจากผู้บริหารคณะ เพ่ือเข้าจดัโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะ
ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้ระยะเวลาในการจดัโปรแกรม 1 
ภาคเรียน พร้อมชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวิจยัและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั 
     3) ผู้วิจยัเข้าพบและแนะน าตวักับกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาในแต่ละห้อง ชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
     4) ผู้วิจยัชีแ้จงวตัถุประสงค์การวิจยั และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
ทดลอง อธิบายสาระส าคญัของโปรแกรม ระยะเวลาท่ีใช้ และอธิบายถึงสิทธิ รวมทัง้การพิทกัษ์สิทธ์ิ
ของผู้ เข้าร่วมวิจยั  

2) วิธีด าเนินการวิจัยเชิงทดลอง  
    การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยเข้าด าเนินการจัดโปรแกรม ฯให้กับนักศึกษาด้วยตนเอง 
(วิทยากรหลกั) พร้อมผู้ชว่ยวิจยั โดยด าเนินการดงันี ้
     1) ผู้ วิจัยย่ืนเร่ืองต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
(Ethical Review Committee) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทัง้
ท าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเสนอของอนมุตัิในการเข้าท าวิจยั
และเก็บรวบรวมข้อมูล และงานวิจัยนีไ้ด้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยให้ด าเนินการวิจัยจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใบรับรองเลขท่ี 
SWU EC/E-115/2560 
     2) ติดต่อมหาวิทยาลัย ท่ี ไ ด้จากการเ ลือกกลุ่มตัวอย่างจากจ านวน
มหาวิทยาลยัทัง้หมด และขอความร่วมมือจากผู้บริหารคณะ เพ่ือเข้าจดัโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะ
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ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้ระยะเวลาในการจดัโปรแกรม 1 
ภาคเรียน พร้อมชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวิจยัและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั 
     3) ผู้วิจยัเข้าพบและแนะน าตวักับกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาในแต่ละห้อง ชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
     4) ผู้วิจยัชีแ้จงวตัถุประสงค์การวิจยั และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
ทดลอง อธิบายสาระส าคญัของโปรแกรม ระยะเวลาท่ีใช้ และอธิบายถึงสิทธิ รวมทัง้การพิทกัษ์สิทธ์ิ
ของผู้ เข้าร่วมวิจยั  
     5) เร่ิมการด าเนินการทดลองโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีครัง้ท่ี 1 และใช้ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เป็นเวลา 14 สปัดาห์
ในการเข้าด าเนินการทดลองโปรแกรม ฯ กบันกัศกึษา  
     6) ผู้วิจยัพร้อมผู้ช่วยวิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมลูในแตล่ะครัง้ โดยการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม และอธิบายถึงวิธีการตอบแบบสอบถามให้เข้าใจโดย
ละเอียด เปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถามในเพิ่มเตมิในสิ่งท่ีไมเ่ข้าใจ โดยผู้วิจยัอยูก่บักลุม่ตวัอย่างตลอด
การตอบแบบสอบถาม 
     7) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
     8) ภายหลงัจากการเก็บแบบสอบถาม และจบโปรแกรม ฯ ผู้วิจยัแสดงความ
ขอบคณุนกัศกึษาโดยมอบของท่ีระลกึ และตอบปัญหาข้อซกัถามเพิ่มเตมิ  

3) การด าเนินการทดลองใช้โปแกรม 
    งานวิจัย นี ใ้ ช้แบบแผนการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-experiment research) 
เน่ืองจากเป็นแบบแผนการวิจยัท่ีเหมาะสมกบักลุม่ตวัอย่างนกัศกึษาในชัน้เรียนซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีมี
อยู่แล้วตามธรรมชาติ (Intact groups) หรือมีการจดัเข้าชัน้เรียนไว้อยู่แล้ว ซึ่งผู้วิจยัไม่สามารถใช้การ
สุ่มตวัอย่างเข้ากลุ่มทดลองได้ (อรพินทร์ ชชูม, 2552) โดยใช้รูปแบบการทดลองท่ีมีกลุ่มควบคมุและมี
การทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Non-Randomized Control-Group Pre-test Posttest Design)  
 
ตาราง 15 รูปแบบการทดลองท่ีมีกลุม่ควบคมุและมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 

E T1 X T2 

C T1 - T2 
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4) การพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง 
    4.1) ชีแ้จงเป็นลายลักษณ์อักษรในมาตรวัด โดยบอกวัตถุประสงค์ในการวิจัย
รายละเอียดในการตอบมาตรวดั ประโยชน์จากการวิจยั รวมทัง้ชีแ้จงให้ทราบว่าแม้ว่ากลุ่มตวัอย่างได้
ลงนามยินดีเข้าร่วมโครงการวิจยั หากเปล่ียนใจประสงค์ขอยตุิเข้าร่วมโครงการ ก็มีสิทธ์ิยตุิการเข้าร่วม
โครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้วิจยัทราบล่วงหน้า สามารถถอนตวัออกจากการเป็นกลุ่มตวัอย่างเม่ือใดก็
ได้โดยไมมี่ผลกระทบใด ๆ ตอ่กลุม่ตวัอยา่ง 
    4.2) ให้กลุม่ตวัอยา่งลงนามในหนงัสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั 
 โดยสมคัรใจ 
    4.3) รักษาข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่งเป็นความลบั เก็บข้อมลูในท่ีปลอดภยั 
    4.4) ปกป้องผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของกลุ่มตวัอย่าง และหน่วยงาน โดยไม่
เปิดเผยช่ือสกลุ สถานท่ีท่ีปฏิบตังิานตอ่ท่ีสาธารณะ และรายงานผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม 
    4.5) ท าลายข้อมลูภายหลงัเสร็จสิน้การวิจยั 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมลูภายหลงัการทดลองใช้โปรแกรม ฯ แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) 
การเตรียมข้อมลูส าหรับการวิเคราะห์ 2) การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น และ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ตอบวตัถปุระสงค์การวิจยั รายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้ 

1) การเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 
    บรรณาธิกรณ์ (Editing) ผู้วิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบจ านวน
แบบสอบถามและความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าตอบ ลงรหสัของแบบสอบถาม กรณีข้อมูลขาดหาย 
(Missing data) ปรากฏในฐานข้อมูล และแทนค่าขาดหายของข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย (Replacing with 
mean) จากนัน้สร้างแฟ้มข้อมลูส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น  
    วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเพ่ืออธิบายลกัษณะทัว่ไปในส่วนของตวัแปรจดัประเภท 
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี จ านวน ร้อยละ และการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 
(Assumption) ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม (Multivariate Analysis of  Variance : 
MANOVA) ได้แก่ การตรวจสอบความเป็นเอกลกัษณ์ของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 
(Variance-covariance matrices) ของตวัแปรกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยสถิติ Box’s M test 
การตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ตวัแปร โดย Bartlett’s test of Sphericity)  
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3) การวิเคราะห์เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัย 
    วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) 
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของคะแนนก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม รวมทัง้วิเคราะห์โมเดลผลของ
โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือ
ความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน ด้วยโปรแกรม LISREL  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ
ความตรงของโมเดล ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Maximum Likelihood (ML) ผู้ วิจัยพิจารณา
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิเคราะห์ท่ีทดสอบโดยพิจารณาคา่ดชันีต่าง ๆ ได้แก่ คา่ดชันี
วัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว 
(Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI) และค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของเศษ (Root 
Mean Square Residual = RMR) ดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Root 
Mean Square Error of Approximation : RMSEA)  
 



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายของการวิจยั แบง่ออกเป็น 2 การศกึษาดงันี ้การศกึษาท่ี 1 ได้แก่ 
1.1) เพ่ือพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  1.2) 
เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี และการศึกษาท่ี 2 มีความมุ่งหมาย คือ 2.1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 2.2) เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี และ 2.3) เพ่ือศกึษา
อิทธิพลของโปรแกรม ฯท่ีมีตอ่คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี
โดยมีการวางเปา้หมายความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน ผู้วิจยัได้น าเสนอข้อมลูตามความ
มุง่หมายและขัน้ตอนของการท าวิจยั ดงันี ้
 การศึกษาที่  1 การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
คุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าเสนอแบง่ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
  ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเพ่ืออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
การศกึษาท่ี 1 
  ตอนที่ 2 การตรวจสอบคา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปร และวิเคราะห์คา่ความเท่ียงของมาตร
วดัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตวับง่ชีแ้ละองค์ประกอบของคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 การศึกษาที่  2 การศึกษาผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ัน
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม ฯ 
และการตรวจสอบอิทธิพลของโปรแกรม ฯ ท่ีมีต่อคุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันในวิชาการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัว
แปรส่งผ่าน  
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าเสนอแบง่ออกเป็น 4 ตอน ได้แก่  
  ตอนที่  4 ผลการพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  
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  ตอนที่  5 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเพ่ืออธิบายคณุลักษณะของกลุ่มตวัอย่างใน
การศกึษาท่ี 2 
  ตอนที่  6 ผลการวิเคราะห์ความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุก่อน
การใช้โปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  ตอนที่  7 ผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ีมีต่อ
คะแนนความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
  ตอนที่ 8 อิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีมีต่อ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการโดยมีเปา้หมายความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น 
 ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์หรืออกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการวิจยันี ้เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีตรงกนั 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) 
 Chi-square/df  หมายถึง คา่ไคสแควร์สมัพทัธ์ 
 GFI    หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of fit index) 
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 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 านงึถึงผลลพัธ์เปา้หมายของตนเองก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 po_result   หมายถึง การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านค านงึถึงผลลพัธ์เปา้หมายของตนเองหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
 pre_cog   หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญาก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 po_cog   หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญาหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
 pre_emo   หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
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 po_emo   หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์หลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
 pre_beh   หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรมก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 po_beh   หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรมหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
 comp    หมายถึง การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลด้านแขง่ขนั 
        กบัตนเอง 
 poten    หมายถึง  การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านการบรรลผุลเตม็ศกัยภาพ 
 self     หมายถึง การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านการพฒันาตนเอง 
 result    หมายถึง การวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล 
        ด้านค านงึถึงผลลพัธ์เปา้หมายของตนเอง 
 cog    หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา 
 emo    หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ 
 beh    หมายถงึ ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม 
 
การศึกษาที่  1 การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
คุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตอนที่ 1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาที่  1 การพัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยการวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี จ านวนร้อยละ ข้อมูลพืน้ฐานของ
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉล่ีย สังกัดคณะของนักศึกษา  
 
ตาราง 16 ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี (n = 840) 

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 
อายุ (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 พบว่าเป็นนกัศึกษาเพศชาย จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 ของ
จ านวนตวัอย่างทัง้หมด เป็นเพศหญิงจ านวน 598 คน คิดเป็นร้อยละ 71.20 ส่วนใหญ่มีอาย ุ19 ปี คิด
เป็นร้อยละ 39.50 ของจ านวนตวัอย่างทัง้หมด รองลงมาอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 29 ของจ านวน
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ตวัอย่างทัง้หมด และอาย ุ18 ปี มีจ านวนน้อยท่ีสดุเพียงร้อยละ 6.20 ทัง้นี ้อายเุฉล่ียของกลุม่นกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี เทา่กบั 19 ปี 9 เดือน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.939 
  พิจารณาจากข้อมลูการเรียนเฉล่ีย (GPA) ของกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.69 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.61 นอกจากนี ้นกัศกึษาสว่นใหญ่ อยูส่งักดัคณะวิทยาการการจดัการ คดิ
เป็นร้อยละ 37.10 ของจ านวนตวัอยา่งทัง้หมด รองลงมาคือคณะบญัชี คดิเป็นร้อยละ 23.30  

ตอนที่  2 การตรวจสอบค่าสถิติพืน้ฐาน วิเคราะห์ค่าความเที่ ยงของมาตรวัด
คุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ผู้วิจยัได้น ามาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการจ านวนข้อวดั 36 ข้อวดั ซึ่ง
ได้จากการทดสอบกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยทดสอบกับตัวอย่างอายุ
ระหว่าง 18-21 ปีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ปริญญาตรี จาก 6 สถาบนั จ านวนสถาบนัละ 120 คน 

รวมทัง้สิน้ 840 คน มาวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน และหาค่าความเท่ียง (α) ทัง้รายด้านและรายฉบบั 
แสดงดงัตาราง 17 ดงันี ้
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ตาราง 17 จ านวนข้อวดั คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อกระทงกบัคะแนนรวมทัง้ฉบบั และคา่ความเท่ียง 
(Reliability) ของมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี (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 = คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อกระทงกับคะแนนรวมทัง้ฉบบั (Corrected Item Total Correlation)  

 
  จากตาราง17 พบว่ามาตรวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีคา่ความเท่ียงทัง้ฉบบัเท่ากบั .922 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ
มุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 14.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.68 ด้านการ
พฒันาตนเองด้านการเรียน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 24.22 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่เทา่กบั 4.11 ด้านการ
ควบคุมตนเองด้านการเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.59 ด้าน
ความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.36 ด้าน
ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 16.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.72 ด้าน 
ความรู้สึกท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั24.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่เทา่กับ 5.05 ด้านการ
เสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 11.99 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา่เท่ากบั4.06 และด้านการจดัการเก่ียวกบัการเรียนมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 11.71ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานมีคา่เทา่กบั 2.73 และมีคา่ความเท่ียง (α) ทัง้ฉบบั เทา่กบั .922 
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ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชีแ้ละองค์ประกอบของคุณลักษณะความยึดม่ัน
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.1 ความตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัด ด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  
   จากการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น พบวา่ เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของข้อวดั 36 ข้อวดัไม่
เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ นั่นคือ ข้อวัดมีความสัมพันธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปได้ โดยการวิเคราะห์ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
เท่ากบั .908 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 และเข้าใกล้ 1 สามารถสรุปได้ว่าข้อมลูมีความเหมาะสมท่ีจะใช้วิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้น และตวัแปรทัง้ 36 ตวัมีความสัมพันธ์กันเพียง
พอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไปได้ (Bartlett’s Test: Chi-Square = 6769.498, df = 
630, p = .000) เม่ือพิจารณารายตวัแปรพบว่า มีค่าพิสยัของค่าความพอเพียงของการเลือกตวัอย่าง 
(MSA) ของตวัแปรทัง้ 36 ตวั มีคา่เท่ากบั 0.058 – 0.72 ซึ่งมากกว่า .05 ทกุคา่ แสดงว่าตวัแปรทกุตวัท่ี
น ามาศกึษามีความสมัพนัธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (Kim & 
Mueller, 1978 as cited in  นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)  
   เม่ือตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัจงึน าข้อมลูมาหาคา่สถิติใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจต่อไป โดยน าข้อวัดท่ีศึกษาทัง้หมด 36 ข้อวัดท่ีสร้าง มาสร้าง
องค์ประกอบตวับ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดย
วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคการสกดัองค์ประกอบหลกั (Principal component analysis:  PCA) 
หมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ (Varimax) ซึ่งผู้ วิจัย
พิจารณาตามเกณฑ์ คือ ตวับง่ชีท่ี้ส าคญันัน้ต้องมีคา่ไอเกน (Eigen values) มากกวา่หรือเทา่กบั 1 โดย
ในตวัแปรแต่ละตวัแปรต้องมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ .30 ขึน้ไป (Hair et al., 2010) และจดัตวั
บ่งชีท่ี้ประกอบด้วยตวัแปรสังเกตได้ 2 ตวัขึน้ไป มารวมกันอยู่ในตัวบ่งชีเ้ดียวกัน (ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 
2557: 64) พบว่าตวัแปรท่ีน ามาศกึษาทัง้หมด 36 ตวัแปร น ามาสร้างตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีได้ 8 ตวับง่ชี ้มีพิสยัของคา่ไอเกนอยู่ระหว่าง 1.015 - 
9.881 และมีคา่ความแปรปรวนสะสมร้อยละ 62.91 ดงัรายละเอียดดงัแสดงในตาราง 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 าให้ได้ตวับง่ชี ้
คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 8 ตวับ่งชี ้อธิบาย
ความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 62.91 โดยตวับ่งชีด้้านความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ เก่ียวข้องจ านวน 7 ข้อ มี
คา่ไอเกนเท่ากบั 9.881 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 12.780 ด้านการเสนอความเห็นเก่ียวกบัการ
เรียนตามความต้องการของตนเองจ านวน 5 ข้อ มีค่าไอเกนเท่ากับ3.378 อธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 9.886 ด้านการพฒันาตนเองด้านการเรียนจ านวน 7 ข้อ มีคา่ไอเกนเทา่กบั 2.643 อธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 9.316 ด้านความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนจ านวน 5 ข้อ มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.961 
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.842 ด้านความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียนจ านวน 4 ข้อ มีค่าไอเกน
เท่ากบั 1.373 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.382 ด้านการจดัการเก่ียวกบัการเรียนจ านวน 4 ข้อ 
มีคา่ไอเกนเทา่กบั 1.265 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.264 ด้านความรู้สกึท่ีมีตอ่สถาบนั จ านวน 
2 ข้อ มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.133 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.741 และด้านการควบคุมตนเอง
ด้านการเรียน จ านวน 2 ข้อ มีคา่ไอเกนเทา่กบั 1.015 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.705  
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ตาราง 19 แสดงรายละเอียดคา่เมทริกซ์น า้หนกัองค์ประกอบของ 8 ตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี (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 วิจัยจัดตัวแปรท่ีจ าแนกตามตัวบ่งชี ้8 ตัวบ่งชีเ้ข้าองค์ประกอบตาม
โครงสร้าง พบว่าเม่ือพิจารณาจัดให้ตวับ่งชีแ้ต่ละด้านอยู่ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพี ยง
องค์ประกอบเดียวท่ีมีค่าน า้หนักองค์ประกอบสูงสุด พบว่า สามารถจัดเข้าองค์ประกอบได้ 3 
องค์ประกอบครบทุกตวับ่งชี ้ได้แก่ ด้านปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม องค์ประกอบด้าน
ปัญญามีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .741 - .787 องค์ประกอบด้านอารมณ์ มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .634 - .845 และ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่
ระหวา่ง .688 - .875 ดงัตาราง 20 
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ตาราง 20 คา่น า้หนกัตวับง่ชีค้ณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ี
จดัเข้าองค์ประกอบ 

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 การวิเคราะห์ตวับง่ชี ้8 ตวับง่ชีเ้ข้าองค์ประกอบตามโครงสร้าง จากผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคการสกัดองค์ประกอบหลัก (PCA) และหมุนแกนแบบตัง้ฉาก 
(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ (Verimax) พบว่า ตัวบ่งชีท้ัง้ 8 ตัวบ่งชี ้สามารถจัดเข้า
องค์ประกอบตามโครงสร้างของคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการตามโครงสร้างหลัก 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1)ความยึดมัน่ผกูพนัด้านปัญญา 2) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และ 3)ความ
ยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี ้
จ านวน 3 ตวับ่งชี ้ได้แก่ 1. ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน 2. การพฒันาตนเองด้านการเรียน และ 3. 
การควบคมุตนเองด้านการเรียน องค์ประกอบความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ ประกอบไปด้วยตวับ่งชี ้
จ านวน 3 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 1.ความรู้สกึท่ีมีตอ่สถาบนั 2.ความรู้สกึท่ีมีตอ่การเรียน และ 3.ความรู้สกึท่ีมีตอ่
ผู้ เก่ียวข้อง และองค์ประกอบความยึดมัน่ผูกพนัด้านพฤติกรรม ประกอบไปด้วยตวับ่งชีจ้ านวน 2 ตวั
บ่งชี ้ได้แก่ 1) การเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง  และ 2) การจดัการ
เก่ียวกบัการเรียน ถึงแม้ว่าองค์ประกอบของความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรมประกอบไปด้วยตวับ่งชี ้
มีจ านวนน้อยกว่า 3 ตวับง่ชี ้ซึง่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ทัว่ไปในการก าหนดจ านวนตวับง่ชีใ้นองค์ประกอบ 
อยา่งไรก็ตาม Hair และคณะ (2010: 675) ได้อธิบายไว้วา่การวิเคราะห์ตวับง่ชีใ้นองค์ประกอบสามารถ
มีจ านวนตวับ่งชี ้2 ตวับ่งชีซ้ึ่งน้อยกว่า 3 ตวับ่งชีไ้ด้ หาก ตวับ่งชีมี้ความสัมพนัธ์ซึ่งกันและกันอย่างมี
นยัส าคญักบัตวัแปรอ่ืนในโมเดล และผลของตวับง่ชีท้ัง้ 8 ตวับง่ชี ้ท่ีประกอบได้เป็น 3 องค์ประกอบนี ้
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แสดงให้เห็นว่าผลการศึกษาท่ีได้ข้างต้นยังไม่สอดคล้องตามสมมติฐานข้อท่ี 1.1 ท่ีว่า ตวับ่งชีข้อง
คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบ 1) ความยึดมั่น
ผูกพนัด้านปัญญา 2) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านอารมณ์ 3) ความยึดมั่นผูกพันด้านพฤติกรรม และ 4) 
ความยดึมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการอภิปรายถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ในบทท่ี 5 

3.2 ค่าความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัด ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)  
   ผู้ วิจัยท าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน โดยการน าข้อมูลของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 420 คน ท่ีได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครัง้ท่ี 2 จากมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 36 ข้อวัด ประกอบไปด้วยตัวบ่งชีห้ลัก 8 ตวับ่งชี ้ได้แก่ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรียน การ
พฒันาตนเองด้านการเรียน การควบคมุตนเองด้านการเรียน ความรู้สกึท่ีมีตอ่สถาบนั ความรู้สกึท่ีมีตอ่
การเรียน ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ เก่ียวข้อง การเสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียนตามความต้องการของ
ตนเองและ การจดัการเก่ียวกบัการเรียน ท่ีจดัเข้าองค์ประกอบตามโครงสร้างของคณุลกัษณะความยึด
มั่นผูกพันในวิชาการตามโครงสร้างหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)ความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา  
2)ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และ 3)ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม โดยผู้วิจยัได้น าคะแนนแต่
ละองค์ประกอบมาทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวดั เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืน
ของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ของมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการและตรวจสอบ
ว่าสามารถน ามาอธิบายถึงคุณลักษณะดงักล่าวได้หรือไม่ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อนัดบัสอง (Second order confirmatory factor analysis) เบือ้งต้นพบว่าโมเดลการวัดคณุลักษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ท าการปรับโมเดล โดยพิจารณาค่าดชันีปรับแต่งโมเดล ตามวิธีของโจเรส
คอกและซอร์บอม (Jöreskog & Sörbom, 1989) ภายหลังปรับโมเดล ฯ พบว่ามีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (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 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของโมเดลมาตรวดัคณุลกัษณะ

ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

   จากภาพประกอบ 12 เม่ือพิจารณาค่าน า้หนักองค์ประกอบพบว่ามีนัยส าคญัทาง
สถิติทุกค่าน า้หนักองค์ประกอบ พิจารณาแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดงันี ้องค์ประกอบที่  1 
ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ประกอบด้วยตวับง่ชี ้3 ตวับง่ชี ้พบวา่ตวับง่ชีก้ารพฒันาตนเองด้านการ
เรียนมีค่าสูงสุด รองลงมาได้แก่ ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน และการควบคมุตนเองด้านการเรียน
ตามล าดบั องค์ประกอบที่ 2 ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ ประกอบด้วยตวับง่ชี ้3 ตวับง่ชี ้พบวา่ตวั
บง่ชีค้วามรู้สึกท่ีมีตอ่การเรียนมีคา่สงูสดุ รองลงมาได้แก่ ความรู้สึกท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้องและความรู้สกึท่ีมี
ตอ่สถาบนั ตามล าดบั องค์ประกอบที่3 ความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม ประกอบด้วยตวับง่ชี ้2 ตวั
บ่งชี ้พบว่าตวับ่งชีท่ี้มีค่าสูงสุดคือ การจดัการเก่ียวกับการเรียนและ รองลงมาคือการเสนอความเห็น
เก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง  
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   จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ของมาตรวัดคุณลักษณะ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาปริญญาตรี เพ่ือยืนยนัว่าตวับง่ชีท้ัง้ 8 ตวับง่ชี ้ได้แก่ ความ
มุง่มัน่ทุม่เทในการเรียน การพฒันาตนเองด้านการเรียน การควบคมุตนเองด้านการเรียน ความรู้สึกท่ีมี
ตอ่สถาบนั ความรู้สกึท่ีมีตอ่การเรียน ความรู้สกึท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง การเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียน
ตามความต้องการของตนเองและ การจดัการเก่ียวกบัการเรียน สามารถรวมเป็นองค์ประกอบได้อยา่ง
มีความเท่ียงตรง ซึง่ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตาราง 21 
 
ตาราง 21 คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (b) คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SE) คา่การทดสอบนยัส าคญั

ทางสถิต ิ(t) และคา่สมัประสิทธ์ิความเท่ียง (R2) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
สองของมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตามโมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี สามารถรวมเป็นองค์ประกอบเดียวได้อย่างมีความตรง พบว่า องค์ประกอบ
คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง 0.84 องค์ประกอบ
คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง 0.73 และ องค์ประกอบ
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม มีคา่สมัประสิทธ์ิความเท่ียง 0.85 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ทุกตัว และในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ ค่าไค -สแควร์ เท่ากับ 16.20 df = 16 (p = 0.43), ค่า  
GFI = 0.99, ค่า AGFI = 0.97, ค่า RMSEA = .005, SRMR= 0.020 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ 
พบวา่ CFI = 1.00, NNFI = 0.99 สว่นคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SE) มีคา่ตัง้แต ่0.06-0.10 และ
ผลการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าน า้หนักองค์ประกอบของข้อวัดทัง้ 36 ข้อ มีค่า t ตัง้แต่  
6.99-12.48 ซึ่งดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์ท่ีบ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนเชิงประจักษ์ และค่า
สมัประสิทธ์ิความเท่ียงของข้อวดั (R2) พบวา่มีคา่ตัง้แต ่0.53 – 0.71  
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ตาราง 22 คา่สถิตกิารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง ของมาตรวดัคณุลกัษณะความยดึ
มัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี (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 ตวับง่ชี ้
ได้แก่ ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน การพฒันาตนเองด้านการเรียน การควบคมุตนเองด้านการเรียน 
ความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบนั ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ เก่ียวข้อง การเสนอความเห็น
เก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง และการจดัการเก่ียวกบัการเรียน ท่ีสร้างขึน้ สามารถ
น ามาอธิบายตวับ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีได้ มี
ความตรงเชิงโครงสร้างเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ความสอดคล้องของโมเดลการวดัคณุลกัษณะความยึด
มัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี พบว่าคา่ดชันีตา่ง ๆ ชีใ้ห้เห็นว่าโมเดลโครงสร้างท่ี
พฒันาขึน้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ท าให้ผลการทดลองท่ีได้สนบัสนนุกบัข้อสมมติฐาน 
1.2 ท่ีก าหนดวา่ โมเดลการวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี
มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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การศึกษาที่  2 การศึกษาผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ัน
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาประสิทธิผลของการใช้
โปรแกรม ฯ และการตรวจสอบอิทธิพลของโปรแกรม ฯ ที่มีต่อคุณลักษณะความ
ยึดม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพื่อ
ความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน  

ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

ร่างโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
   โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ได้ผ่านการพฒันาตามขัน้ตอนในการสร้างโปรแกรม ดงันี ้1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องและวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 2) 
ก าหนดกรอบแนวคิดของโปรแกรม ฯ 3) ก าหนดแผนการด าเนินการในโปรแกรม ฯ 4) ตรวจสอบ
คณุภาพของโปรแกรม ฯ และ 5) แก้ไขปรับปรุงโปรแกรม ฯ ผลการด าเนินการตามขัน้ตอนดงักล่าว ท า
ให้ได้โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีฉบบั
สมบรูณ์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
   ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาปริญญาตรี โดยใช้แนวคิดการจดัการเรียนการสอนท่ีการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยา (Need supportive teaching) ได้แก่ การสนบัสนุนความมีอิสระ การจดัการด้านโครงสร้าง
ผู้สอน และการสนบัสนุนด้านความสมัพนัธ์ โดยวิธีท่ีใช้จดัการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต์ ได้แก่จดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ท่ีมีกระบวนการในการเรียนรู้ได้แก่ การเรียนรู้
แบบใช้กิจกรรมและการลงมือปฏิบตั ิ(Activity based learning) และการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based learning) เป็นต้น ร่วมกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Gagne มาเป็น
แนวคดิหลกัในการพฒันารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรม โดยมีผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบโปรแกรมฯ ผลการ
ตรวจสอบโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัของนกัศึกษาปริญญาตรีจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
3 ทา่น เห็นวา่มีความเหมาะสม โดยโปรแกรมฯ มีรายละเอียด ดงันี ้

4.1 หลักการของโปรแกรม 
    หลักการจัดโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มาจากแนวคดิและทฤษฎีท่ีส าคญั คือ 
    1) ใ ช้หลักการของ โม เดลแรงจู ง ใจ  (Self-System Model of Motivational 
Development: SSMMD) ภายใต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) ซึ่ง
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ประกอบไปด้วย การจดัการเรียนการสอนท่ีสนบัสนุนความมีอิสระ (Autonomy Support) การจดัการ
ด้านโครงสร้าง (Structure) และการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) มีรายละเอียดดงันี ้
     1.1) การจดัการเรียนการสอนท่ีสนบัสนนุความมีอิสระ มีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้
(Reeve et al., 2004; Reeve, 2011; O’Donnell et al., 2011, Reeve, 2016) 
      ก) การท าความเข้าใจตามมุมมองของผู้ เ รียน (Take the students’ 
perspective)  
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งส าคญัประการแรกท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความเป็นอิสระคือ
การท าความเข้าใจตามมมุมองของผู้ เรียน (Take the students’ perspective) เป็นลกัษณะท่ีแสดงถึง
การเข้าใจความรู้สกึของผู้ อ่ืน (Cognitive empathic response) เร่ิมจากการท่ีผู้สอนพยายามท าความ
เข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้ เรียน และเฝ้าสงัเกตความต้องการ เป้าหมาย สิ่งท่ีสนใจ และอารมณ์
ของผู้ เรียน ตอ่มาจะส่งผลให้ผู้ เรียนมีความคิดเก่ียวกบัการเรียน เจตคติ และความรู้สึกตอ่การเรียนท่ีดี
ขึน้ ดังนัน้การท าความเข้าใจตามมุมมองของผู้ เรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เตรียมการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้จดัการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึน้ได้อย่างสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน ตวัอย่างเช่น การเร่ิมบทเรียน
ด้วยบทสนทนาท่ีมีลักษณะเข้าใจในมุมมองของผู้ เรียน (Perspective taking) การชักชวนให้ผู้ เรียน
ถาม กระตุ้นให้ผู้ เรียนให้ข้อมลูหรือค าแนะน าในแผนการเรียนการสอน ใช้อปุกรณ์เทคโนโลยีช่วยจงูใจ
ให้ผู้ เรียนแสดงความเห็นหรือทางเลือก ตลอดจนการประเมินการเรียนการสอนท่ีค านงึถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้ เรียนแสดงความคดิเห็น การสะท้อนความรู้สกึท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น  
      ข) การเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เ รียน (Nurture inner 
motivational resources) ผู้สอนท่ีเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนจะท าให้ได้วิธีการหรือ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน 
ผู้ เรียนจะรู้สึกสนุก รู้สึกท้าทายความสามารถในการเรียนอย่างแท้จริงมากกว่าการตอบสนองต่อการ
เรียนโดยการใช้เพียงการก ากบัพฤติกรรมจากภายนอก เช่น ท าสิ่งท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนเพราะ
คะแนน ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนดวันสุดท้าย (Deadline) ฯลฯ การเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ี
ส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนเป็นการแสดงถึงความพยายามของผู้สอนในการเอาใจใส่ต่อแรงจงูใจของ
ผู้ เรียนระหว่างการเรียนการสอน โดยค านึงถึงสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนท่ีส าคญั ได้แก่ 1) ความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านความต้องการเป็นอิสระ (Psychological need for autonomy) 2) 
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) 3) เป้าหมายภายใน (Intrinsic goals) 4) ความรู้สึกอยากรู้
อยากเห็น (Sense of curiosity) และ 5) ความพึงพอใจในความท้าทายท่ีเหมาะสม (Preference for 
optimal challenge) Reeve (2011) ได้ยกตวัอย่างวิธีการสอนท่ีค านึงถึงการเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริม
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แรงจงูใจของผู้ เรียน ได้แก่ ผู้สอนเร่ิมบทเรียนโดยใช้การตัง้ค าถามท่ีชกัชวนหรือโน้มน้าวให้ผู้ เรียนเกิด
ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity-inducing question) ตวัอย่างเช่น ถามผู้ เรียนระหว่างสองประเด็น
วา่สิ่งไหนมีมาก่อนกนั และถามตอ่ไปอีกวา่ทัง้สองสิ่งมีท่ีมาอย่างไร จากนัน้ผู้สอนจดัเตรียมการท้าทาย
ท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียน (Provision of an optimal challenge) ตวัอย่างเช่น ผู้ สอนถามค าถามหรือให้
ปัญหาแก่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนหาค าตอบ และโน้มน้าวให้ผู้ เรียนใช้สิ่งท่ีได้จากบทเรียนเป็นโอกาสในการ
สร้างความก้าวหน้าเก่ียวกบัเปา้หมายภายในของตนเอง (Progress on an intrinsic goal) ตวัอยา่งเช่น 
ให้ผู้ เรียนอ่านบทความเก่ียวกบับคุคลท่ีมีช่ือเสียงหรือประสบความส าเร็จ และบอกให้ผู้ เรียนสงัเกตว่า
เขาประสบความส าเร็จได้อย่างไร และให้ผู้ เรียนถามตนเองว่าท าอย่างไรถึงจะประสบความส าเร็จแบบ
บุคคลดงักล่าว จากนัน้ชกัชวนให้ผู้ เรียนใช้ค าตอบของตนเองค้นหาวิธีการว่าท าอย่างไรจึงจะพฒันา
ตนเองได้  
      ค) การจดัให้มีการอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตผุล (Provide explanatory 
rationales) การอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตผุลเป็นการส่ือสารเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงประโยชน์หรือผลดี
ของกิจกรรมและแนวทางการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถช่วยสนบัสนุนเก่ียวกับแรงจงูใจของผู้ เรียนได้โดย
การจดัให้มีการอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตผุล เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญั สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตวั
ผู้ เรียน คณุคา่ ตลอดจนความส าคญัต่อผู้ เรียน ซึ่งการท่ีผู้สอนให้เหตผุลท่ีขอให้ผู้ เรียนกระท ากิจกรรม
นัน้ ๆ ในชัน้เรียนเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่แรงจงูใจของผู้ เรียนในการขอให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมการเรียนตามท่ีก าหนดไว้ หรือชว่ยให้ผู้ เรียนกระท าในกิจกรรมท่ีไมน่่าสนใจและสง่ผลให้ผู้ เรียน
เกิดการใช้กระบวนการภายใน (Internalization) เปล่ียนแปลงแหลง่ท่ีมาจากแรงจงูใจภายนอกไปสู่การ
ยอมรับภายในตนเองหรือเก่ียวกับแหล่งท่ีมาท่ีเกิดจากภายใน เป็นการช่วยเหลือผู้ เรียนในการ
เปล่ียนแปลงจากการท่ีผู้ เรียนไม่เห็นคณุค่าในการกระท ากลายเป็นผู้ เรียนเห็นคุณค่าในสิ่งท่ีกระท า  
ตวัอย่างเช่น ผู้ เรียนท ารายงานเสร็จเพราะจะได้ประโยชน์ต่อตนเองไม่ได้ท าเพียงเพราะว่าเป็นกฎท่ี
ผู้สอนตัง้ไว้ให้ท าเสร็จตามก าหนดเทา่นัน้ 
      ง) อาศยัวิธีการส่ือสารท่ีปราศจาการควบคุม (Rely on noncontrolling 
language) การส่ือสารท่ีปราศจาการควบคุมเป็นลักษณะการส่ือสารท่ีไม่เป็นการประเมินค่า 
(Nonevaluative) มีความยืดหยุ่น (Flexible) และไม่เป็นทางการ (Informal) และเป็นการส่ือสารท่ี
หลีกเล่ียงข้อความท่ีสร้างความกดดันให้ผู้ เรียน ตัวอย่างเช่น หลีกเล่ียงการกล่าวว่า เธอต้องขยัน
มากกว่านี  ้ผู้สอนควรกล่าวโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอยู่ในสถานการณ์แก้ปัญหาหรือเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วม เช่น การกล่าวว่า เธออาจต้องการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  เธอมีวิธีท าอย่างไร 
(O’Donnell et al., 2011: 351) นอกจากนีก้ารสอนท่ีเน้นการสนบัสนนุความเป็นอิสระอาจเร่ิมจากการ
ให้ผู้ เรียนอภิปรายภายในกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น นอกจากนีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
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ส่ือสารถึงปัญหาในชัน้เรียนและถามถึงสิ่งนัน้กับผู้ เรียนให้ทราบถึงปัญหา เป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจ วินิจฉัยและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ด้วย
ตนเองและยงัชว่ยสง่เสริมสมัพนัธภาพระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนด้วย 
      จ) แสดงความอดทนในการให้เวลาผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Display patience to allow time for self-paced learning to occur) ในการเรียนการสอนเม่ือผู้ เรียน
พยายามพฒันาทกัษะหรือการเรียนรู้ในบางอย่างซบัซ้อนหรือเป็นความรู้ใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย หรือเก่ียวข้อง
กบักิจกรรมการเรียนรู้ต้องการการทดสอบ การสะท้อน และการแก้ไขปรับปรุง สิ่งท่ีผู้สอนควรค านงึถึงคือ 
ผู้ สอนควรแสดงความอดทนขณะท่ีผู้ 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 เรียนต้องศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่คุ้นเคยและมีความ
ซับซ้อน หรือเก่ียวข้องกับการพัฒนาและการขดัเกลาทักษะความรู้ของตนเอง ผู้ สอนควรแสดงความ
อดทนและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนจดัการสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านการเรียนการสอนท่ีสนบัสนุนความเป็น
อิสระ เชน่ ค านงึถึงความเหมาะสมของเวลาในการให้ค าแนะน าผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจเปา้หมายและ
สะท้อนความคิดออกมาได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนจะเป็นประโยชน์ต่อการเกิดแรงจงูใจใน
การเรียน 
      ฉ) การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบ (Acknowledge 
and accept students’ expression of negative affect) ในระหว่างการเรียนการสอน บางครัง้ผู้สอน
หรือชัน้เรียนมีกฎเกณฑ์ เง่ือนไข หรือข้อบงัคบัหรือหน้าท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียนส่งผล
ให้ผู้ เรียนแสดงอารมณ์ทางลบ รู้สึกตอ่ต้าน หรือมีเจตคติท่ีไม่ดีตอ่การเรียน  การยอมรับการแสดงออก
ของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้ เรียนใน
ระหว่างเวลาท่ีผู้สอนต้องการให้ผู้ เรียนกระท า เน่ืองจากเม่ือผู้สอนยอมรับความรู้สึกดงักล่าว ผู้สอนจะ
ส่ือสารด้วยความเข้าใจตามทศันคติของผู้ เรียนและยอมรับในการตอบสนองด้านลบในการเรียกร้อง
หรือในกิจกรรมท่ีผู้ เรียนไม่สนใจ ซึ่งการสอนท่ีสนับสนุนความเป็นอิสระผู้ สอนจะมุ่งยอมรับความ
ขดัแย้ง ยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนในสิ่งท่ีไม่สนใจว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ และยอมรับข้อมูลและ
ค าแนะน าจากผู้ เรียนในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
     1.2) การจดัการด้านโครงสร้าง (Structure support)  
      การจดัการด้านโครงสร้างเก่ียวข้องกบัการส่ือสารของผู้สอนท่ีแสดงถึงสิ่ง
ท่ีคาดหวังต่อผู้ เรียนอย่างชัดเจนด้วยความเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของผู้ เรียน ผู้ สอนท่ีมีการจัดการ
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โครงสร้างจะก าหนดเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ เรียนและจะติดตามผลผู้ เรียนจนไปสู่ความส าเร็จ ยิ่งไป
กว่านัน้การสนับสนุนด้านโครงสร้างเก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความรู้เก่ียวกับสิ่งท่ีเรียนและน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จได้ 
(Skinner & Belmont, 1993) นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกบัระดบัของผู้สอนท่ีจดัให้ผู้ เรียนเก่ียวกบัการเรียน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความรู้ท่ีจ าเป็น การเตือนความจ า การยกตวัอย่าง หรือการให้ความช่วยเหลือท่ี
จ าเป็น การแนะน า ท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถท าได้ส าเร็จตามท่ีผู้ สอนคาดหวังไว้ 
(Reeve, 2006) นอกจากนีผู้้ สอนท่ีมีการจัดการโครงสร้างจะให้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) ด้าน
ความสามารถท่ีส าคญัตอ่ผู้ เรียน และแสดงความเช่ือมัน่ในความสามารถของผู้ เรียนท่ีผู้ เรียนสามารถ
ท ากิจกรรมในชัน้เรียนได้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ (Connell, 1990; Reeve, 2004) และ Reeve (2004) 

พบว่าโครงสร้างผู้ สอนมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ ( Tucker et al., 2002) 
เน่ืองจากโครงสร้างผู้สอนเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในความต้องการด้านความสามารถ (Need 
for competence) ของผู้ เรียนได้  
      โครงสร้างผู้สอนเป็นสิ่งส าคญัตอ่กระบวนการเรียนการสอน เน่ืองจากส่ง
ผลลพัธ์ทางบวกตอ่ตวัแปรส าคญัทางการศกึษา เชน่ งานวิจยัของ Skinner & Belmont (1999) ท่ีศกึษา
เก่ียวกบัโครงสร้างผู้สอนกบัความยึดมัน่ผกูพนัในกลุม่นกัเรียนประถมศกึษา พบวา่ผู้สอนท่ีมีการจดัการ
โครงสร้างส่งผลให้ผู้ เรียนเพิ่มความยึดมั่นในการเรียนได้ เช่นเดียวกับ Sierens และคณะ (2009) ท่ี
ท าการศกึษากลุม่ตวัอย่างชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายและพบความสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนท่ีมีการจดัการ
โครงสร้างกบัการก ากบัตนองในระดบัสงู  
      ทัง้นี ้Jang และคณะ (2010) ได้สรุปพฤติกรรมของผู้สอนท่ีแสดงถึงการ
จดัการโครงสร้างไว้ดงันี ้
      ก) การค านึงถึงความชัดเจน สามารถเข้าใจได้ การอธิบายค าสั่งหรือ
ค าแนะน าโดยละเอียด (Present clear, explicit, understandable, detailed directions) เม่ือผู้ สอน
น าเสนอค าสั่งหรือค าแนะน าท่ีมีความชัดเจนและสามารถเข้าใจได้เป็นการสะท้อนถึงการสร้างการ
คาดหวงัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้ เรียนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตและเป็นการแนะน าวิธีการส าหรับ
ผู้ เรียนในการจดัการกบักิจกรรมการเรียนท่ีก าลงัจะมาถึง ตวัอยา่งพฤตกิรรม ได้แก่ 1) การอธิบายถึงสิ่ง
ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนท าอย่างชัดเจน 2) การจัดการเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีดี และ 3) วางกรอบ
เก่ียวกบับทเรียนก่อนเร่ิมเรียนได้อยา่งดี  
      ข) การเสนอแผนงานหรือโปรแกรมปฏิบตัิการท่ีช่วยแนะน ากิจกรรมการ
เรียนอย่างต่อเน่ือง  (Offer a program of action to guide students’ ongoing activity) เ ม่ือผู้ สอน
เสนอการแนะน าให้ผู้ เรียน เป็นการแสดงว่าผู้สอนให้ความเป็นผู้น าแก่ผู้ เรียนและให้ความต้องการใน
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การชว่ยเหลือผู้ เรียนเพ่ือกระตุ้นและคงไว้ซึง่ความพยายามท าแผนการเรียน เปา้หมาย จดุประสงค์การ
เรียนรู้ได้ส าเร็จ ตัวอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) ให้ค าแนะน าอย่างดี และ 2) วางแผนปฏิบัติการหรือ
เปา้หมายในการเรียนท่ีชดัเจน  
      ค) การเสนอผลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้ เ รียน (Offer constructive 
feedback) เม่ือผู้ สอนเสนอผลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน แสดงถึงการท่ีผู้ สอนช่วยให้ผู้ เรียน
วิเคราะห์และสร้างทักษะและความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ (Sense of competence) ผู้สอน
สามารถแนะน าสิ่งท่ีคาดหวงัต่อผู้ เรียน หรือช่วยผู้ เรียนให้เกิดความเข้าใจถึงสิ่งท่ีต้องปฏิบตัิเก่ียวกับ
การเรียนให้เกิดขึน้อย่างเหมาะสม ตวัอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) การสะท้อนกลบัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน 2) 
การสะท้อนกลบัเพ่ือให้ความรู้ และ 3) การสะท้อนกลบัท่ีให้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกบัความสามารถ 
     1.3) การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) 
      ผู้ สอนท่ี มีพฤติกรรมสนับสนุนด้านความสัมพัน ธ์  (Relatedness-
supportive teacher behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมต่อกับผู้ อ่ืนทางสังคม และมีผล
ทางบวกตอ่การตอบสนองด้านอารมณ์ในการมีส่วนร่วมในชัน้เรียน แรงจงูใจภายใน และ ความเช่ือใน
ความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) ผู้ สอนท่ีสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ส่งผลให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนได้ ยกตวัอย่างเช่น การท่ี
ผู้สอนให้ความสนใจตอ่พฒันาการของผู้ เรียน ความสามารถในการท าความเข้าใจทรรศนะของผู้ เรียน 
และการเคารพให้ความยุติธรรมแก่ผู้ เ รียน (Hoffman et al., 2002; Lee, 2002; Pakarinen et al., 
2010; Roeser et al., 1996 as cited in Ulmanen et al., 2016: 87)  
      นอกจากนีผู้้ สอนสามารถสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสังคม
ทางบวกและส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียน ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้
เรียนมีความส าคัญเพราะสามารถสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดอารมณ์ทางบวกต่อการเรียนได้เช่ นกัน 
(Furrer & Skinner, 2003 as cited in Ulmanen et al., 2016: 87) เช่น การแลกเปล่ียนแสดงความ
คิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของผู้ อ่ืน การสะท้อนความคิด (Ryan & Patrick, 2001 as cited in 
Shernoff, 2013: 153) การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคม Ulmanen et al., 
2016: 88) การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนท างานร่วมกบัเพ่ือน (Pakarinen et al., 2010 as cited in Ulmanen 
et al., 2016: 88) และการสนบัสนนุการท างานร่วมกนั (Sparks et al., 2016: 72) เป็นต้น  
      Sparks และคณะ (2015) ศกึษาเก่ียวกบัการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 
และสรุปเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้สอนท่ีแสดงถึงการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ ดงันี ้
      ก) การส่ือสารของผู้สอน การส่ือสารของผู้สอนท่ีเป็นข้อคิดเห็นโดยตรงตอ่
ผู้ เรียนท่ีแสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึง้ และแสดงความสนใจผู้ เรียน  นอกจากนีผู้้สอนควรแสดงถึง
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ความกระตือรือร้นตอ่ผู้ เรียน และใช้การส่ือสารทัง้ค าพดูและท่าทางท่ีท าให้ผู้ เรียนรับรู้ถึงความเป็นมิตร
อยา่งเป็นธรรมชาต ิ
      ข) การสนบัสนนุทางสงัคมในชัน้เรียน การสนบัสนนุทางสงัคมในชัน้เรียน
เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีผู้สอนกระท าระหว่างการเรียนการสอนท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุน 
นอกจากนีเ้ก่ียวข้องกับการท่ีผู้ เรียนรับรู้ถึงวิธีการท่ีผู้สอนสนบัสนุนการท างานร่วมกันในชัน้เรียนและ
สนบัสนนุการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียน 
      ค) ความใส่ใจของผู้ สอน  ความใส่ใจของผู้ สอนเก่ียวข้องกับผู้ สอน
ตอบสนองสิ่งแวดล้อมในชัน้เรียนท่ีแสดงถึงความใส่ใจหรือผู้สอนเก่ียวข้องกบัสขุภาวะของผู้ เรียน และ
ผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับรู้ สงัเกต  ตัง้ใจและจดจ าสิ่งท่ีเก่ียวกบัชัน้เรียน  
     1.4) การเรียนการสอนท่ีสนับสนุนด้านการจัดการโครงสร้างและด้าน
ความสมัพนัธ์  
      ก) แนวคิดเก่ียวกับการสอนร่วมกนั (Interteaching) การสอนร่วมกนัเป็น
วิธีการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีสร้างบรรยายการของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning 
environment) (Scoboria et al., 2009: 86) และเป็นแนวคิดท่ีช่วยสนบัสนนุการจดัการด้านโครงสร้าง
โดยอาศยัการเสริมแรงทางสงัคมจากเพ่ือนและผู้สอนเป็นส าคญั การสอนร่วมกนัมีความสอดคล้องกบั
การเรียนในระดบัอุดมศึกษา สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาขึน้
ตามแนวคิดของ Boyce และ Hineline (2002) การสอนร่วมกันมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้ผู้ เรียนมีความ
ยึดมั่นผูกพันในการเรียน มีความวิริยะผ่านการฝึกฝนทบทวน ตลอดจนการเพิ่มปริมาณของการมี
ปฏิสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนส่งผลให้เกิดการให้ผลป้อนกลบัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน (McKeachie, 2002 as cited in Scoboria et al., 2009: 83) โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ วาง
โครงสร้างและแนะน าเก่ียวกบัการเรียน การให้ข้อมลูท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการเรียน ทัง้ยงัเป็นผู้สง่เสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียนด้วย (Peer discussion) (Saville, 2006 as cited 
in Scoboria et al., 2009: 84)  
      การสอนร่วมกันมีขัน้ตอนการด าเนินการ ดังนี ้
       ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน หน้าท่ีส าคญัของผู้สอน
คือ 1) การเลือกเนือ้หาเพ่ือให้ผู้ เรียนศึกษาด้วยตนเองก่อนเร่ิมบทเรียน และ  2) การพัฒนาข้อวัด 
ประเด็นตา่ง ๆ ท่ีเป็นไปตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในแตล่ะบทเรียน (Preparation guide) โดยผู้ เรียน
ต้องกลับไปอ่านและศึกษาเนือ้หาบทเรียน ท าการบันทึก (Note) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียน
อภิปรายในชัน้เรียนได้ตอ่ไป  
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        ชว่งระหวา่งเรียน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนท างานร่วมกนัเป็นคู ่เพ่ือ
อภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียนและช่วยกันตอบค าถามตาม Preparation guide ท่ีผู้สอนได้มอบหมายให้
ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน ในช่วงการอภิปรายผู้สอนท าหน้าท่ีคอยสังเกตความเข้าใจของผู้ เรียน ช่วย
กระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกนั และหากพบว่าเกิดอปุสรรคในระหว่างการด าเนินการ ผู้สอนสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี จากนัน้ผู้สอนเร่ิมการบรรยาย (Lecture) ท่ี
เข้าใจง่าย อธิบายได้อยา่งชดัเจน 
       ช่วงหลงับทเรียน หลงัจากกิจกรรมการอภิปรายร่วมกนั ผู้ เรียนแตล่ะ
คนรายงานการประเมินผลการด าเนินการ ตามฟอร์มการประเมิน ได้แก่ ช่ือของเพ่ือนท่ีอภิปรายร่วมกนั 
คณุภาพของการอภิปราย ฯลฯ นอกจากนีผู้้ เรียนสามารถบนัทึกเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินการเพ่ือให้
ผู้สอนทราบได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อวดัท่ียาก ปัญหาอปุสรรคท่ีพบ ซึ่งเป็นการส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบและมี
ความส าคญัต่อการส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบได้ดียิ่งขึน้ และผู้สอนสามารถน าสิ่งท่ีผู้ เรียนประเมินไปใช้
ปรับปรุงหรือพฒันาตอ่ไป 
      การสอนร่วมกนัเป็นวิธีการเรียนท่ีช่วยท าให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการและสง่ผลลพัธ์ท่ีดีในการเรียนได้ เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ทางการเรียนการสอนหนึง่ท่ีสนบัสนนุ
ให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการผ่านการมีสว่นร่วม (Participation) (Rocca, 2010 as cited 
in Kienhuis & Chester, 2014) โดยผ่านกระบวนการการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนตลอดจนการ
เรียนรู้แบบท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระท า (Active learning) ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน และการมีส่วนร่วมกบั
เพ่ือนในการอภิปราย ตลอดจนการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายร่วมกันกับ
เพ่ือนท่ีถือเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมกัน ตลอดจนการท่ีผู้ สอนเสนอข้อวัด 
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน  (Preparation guide) เป็นการ
ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนและลดความวิตกกงัวลในการเรียนหรือการทดสอบบทเรียนลง 
น าไปสูก่ารมีความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้ (Dickson et al., 2005;  Flora & Longan, 
1996 as cited in Saville et al., 2006: 58) ซึ่งปริมาณเวลาในการจัดการเรียนการสอนดงักล่าวท่ีได้
ผลลัพธ์โดยประมาณคือ 50 นาที จ านวน 3 ครัง้ รวมเป็น 150 นาที (Boyce & Hineline, 2002; 
Emurian & Zheng, 2010 as cited in Querol Rosales & Soldner, 2015) 
      ข) ใช้หลกัการตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในการพฒันาโปรแกรมฯ ตาม
แนวคิดพืน้ฐานของคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีค านึงถึงผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการรับการ
ถ่ายทอดจากผู้ อ่ืน และเน้นความส าคญัของผู้ เรียนท่ีเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ (Student centered 
learning) ได้แก่ การเน้นบทบาทของผู้ เรียนในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง เน้นการท างาน
และมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งผู้ เรียน และการจดัให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยบทเรียนหรือประสบการณ์จาก
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สภาพจริง เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการมีส่วนร่วมใน
การเรียน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเรียนรู้และการใฝ่เรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง แนวคิดการ
จดัการเรียนรู้ท่ีใช้คือ แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) เป็นเทคนิคการสอนท่ี
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกับค าพดู 
การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สูง 
เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการประเมิน โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติ
และการเห็นคณุคา่ในการลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดงักล่าวผู้สอนสามารถ
จดัเพิ่มเติมในชัน้เรียนบรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยกุต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้
สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบตัแิละการมีปฏิสมัพนัธ์กนัในชัน้เรียนมากกว่าการ
ท่ีผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว (Bonwell et al., 1991; Mayer & Jones, 
1993; Keyser, 2000; Petty, 2004 อ้างถึงใน มยรีุ โรจน์อรุณ, 2559) 
       ใช้ขัน้ตอนในการพฒันากิจกรรมในโปรแกรมตามกระบวนการของ
การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Gagne (Gagne’s Instructional Model) 9 ขัน้ตอน ได้แก่ การกระตุ้นและ
ดงึดดูความสนใจของผู้ เรียน การแจ้งวตัถปุระสงค์ของบทเรียนให้ผู้ เรียนทราบ การกระตุ้นให้ระลึกถึง
ความรู้เดิม การน าเสนอสิ่งเร้าหรือเนือ้หาสาระใหม่ การให้แนวทางการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน การกระตุ้นให้
ผู้ เรียนแสดงความสามารถ การให้ข้อมลูป้อนกลบั การประเมินผลการแสดงออกของผู้ เรียน และ การ
สง่เสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

4.2 วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
    โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพฒันาคุณลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ความยึดมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยึด
มัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม  

4.3. กระบวนการของโปรแกรม   
    กระบวนการของการส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีขัน้ตอนดงันี ้
    1) การก าหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
    2) การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ 
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     2.1) การก าหนดเนือ้หาและกิจกรรม คือ การเลือกเนือ้หา กระบวนการในการ
ด าเนินการ ท่ีสามารถท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
โดยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์ผ่านการฝึกฝนและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
     2.2) การพัฒนาโปรแกรม โดยจัดให้โปรแกรมครอบคลุมเนือ้หาสาระ ทัง้
หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์ หวัข้อของโปรแกรม ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม วิธีการ ระยะเวลา 
การประเมินผล  
     2.3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล ได้แก่ 
      ก) มาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี  
      ข) แบบประเมินผลแตล่ะกิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความ
ยดึมัน่ในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
    3) การจดัการเรียนรู้ มีขัน้ตอนดงันี ้
     3.1) คดัเลือกผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ปี
การศกึษา 2560 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ท่ีอาสาเข้าร่วมโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
     3.2) การปฐมนิเทศ ผู้ วิจยัให้ข้อมูลเก่ียวกับการจดักิจกรรม เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ กิจกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา และการประเมินผล โดยจะประเมิน
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยมาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี ทัง้ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม  
     3.3) จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคณุลักษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ซึง่ประกอบไปด้วย  
      ก) ใช้หลักการตามแนวคิดของโมเดลแรงจูงใจ (Self-System Model of 
Motivational Development: SSMMD) ภายใ ต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง  (Self-Determination 
Theory: SDT) ซึ่งประกอบไปด้วย การสนบัสนุนความมีอิสระ (Autonomy Support) การจดัการด้าน
โครงสร้าง (Structure) และการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) 
      ข) ใช้หลักการตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในการพัฒนาโปรแกรม ฯ  
ตามแนวคิดพืน้ฐานของคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีค านึงถึงผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการรับการ
ถ่ายทอดจากผู้ อ่ืน และเน้นความส าคญัของผู้ เรียนท่ีเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ (Student centered 
learning) ได้แก่ การเน้นบทบาทของผู้ เรียนในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง เน้นการท างาน
และมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งผู้ เรียน และการจดัให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยบทเรียนหรือประสบการณ์จาก
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สภาพจริง เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการมีส่วนร่วมใน
การเรียน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเรียนรู้และการใฝ่เรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง ต่อเน่ือง 
แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้คือ แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) เป็นเทคนิค
การสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออก
เก่ียวกบัค าพดู การฟัง การอา่น การเขียน และการคดิวิเคราะห์ ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึก
การคดิขัน้สงู เชน่ การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการประเมิน โดยผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเจตคติและการเห็นคุณค่าในการลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดงักล่าว
ผู้สอนสามารถจดัเพิ่มเติมในชัน้เรียนบรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่าย
กวา่เทคนิคอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีความยืดหยุน่ในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน 
      ค) ใช้ขัน้ตอนในการพฒันากิจกรรมในโปรแกรมตามกระบวนการของการ
เรียนรู้ตามแนวคดิของ Gagne (Gagne’s Instructional Model) 9 ขัน้ตอน ได้แก่ การกระตุ้นและดงึดดู
ความสนใจของผู้ เรียน การแจ้งวตัถปุระสงค์ของบทเรียนให้ผู้ เรียนทราบ การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้
เดิม การน าเสนอสิ่งเร้าหรือเนือ้หาสาระใหม่ การให้แนวทางการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน การกระตุ้นให้ผู้ เรียน
แสดงความสามารถ การให้ข้อมลูปอ้นกลบั การประเมินผลการแสดงออกของผู้ เรียน และ การส่งเสริม
ความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

4.4. โครงสร้างของโปรแกรม  
    โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โดยใช้กระบวนการพัฒนาตามแนวคิดของโมเดลแรงจูงใจ (Self-System Model of 
Motivational Development: SSMMD) ภายใ ต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง  (Self-Determination 
Theory: SDT) ซึ่งประกอบไปด้วย การสนบัสนุนความมีอิสระ (Autonomy Support) การจดัการด้าน
โครงสร้าง (Structure) และการสนบัสนุนด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) ร่วมกับกระบวนการของ
การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิดของ Gagne และในการพัฒนาโปรแกรม มี
รายละเอียดดงันี ้
     1) ความเป็นมาของโปรแกรม 
     2) วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม 
     3) หลกัการและแนวคดิท่ีใช้ในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 
     4) ช่ือกิจกรรม 
     5) วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 
     6) วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมของกิจกรรม 
     7) แนวคดิส าคญัของกิจกรรม 
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     8) ระยะเวลา 
     9) วิธีการ 
     10) ส่ือ/อปุกรณ์ท่ีใช้ 
     11) ขัน้ตอนของกิจกรรม  
     12) การประเมินผล  
    แผนการจัดกิจกรรมในโปรแกรม แบ่งขัน้ตอนออกเป็น ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ด าเนิน
กิจกรรมและขัน้สรุป โดยมีรายละเอียดดงันี ้
     1)ขัน้เร่ิมต้น ผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมในแตล่ะครัง้ จากนัน้ผู้สอน
บอกให้ผู้ เรียนทราบและเข้าใจเก่ียวกับขัน้ตอนของกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม และสิ่งท่ีคาดหวงัต่อ
ผู้ เรียน ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที  
     2) ขัน้ด าเนินกิจกรรม ผู้ สอนให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ตามกระบวนการพฒันาตามแนวคิดของโมเดลแรงจงูใจ (Self-System 
Model of Motivational Development: SSMMD) ประกอบไปด้วย การเรียนการสอนท่ีสนบัสนนุความ
มีอิสระ การจัดการด้านโครงสร้างและการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์โดยวิธีการสอนร่วมกัน 
(Interteaching)  โดยใช้กระบวนการของการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ได้แก่ การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active learning) และกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Gagne และในการพฒันาโปรแกรม 
กิจกรรมจดัขึน้รวม 14 ครัง้ ใช้เวลาประมาณครัง้ละ 40 - 60 นาที 
     3) ขัน้สรุป ผู้สอนให้ผู้ เรียนสะท้อนความคิดกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในแตล่ะครัง้ ใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที  
    ผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบกิจกรรมในโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 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) เป็นวิธีการที่สามารถใช้
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) เป็นวิธีการที่สามารถใช้
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 ท่ีน าเสนอผา่นโปสเตอร์และให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่
แสดงโปสเตอร์ผลงาน 



 
 

 

4.5. ผลการประเมินโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันใน
วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    1) ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยผู้ วิจัยน าโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีพฒันาขึน้และผ่านการตรวจสอบความ
ถกูต้องของเนือ้หาสาระและการใช้ภาษาตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว ไปให้ผู้ทรงคณุวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของโปรแกรม โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและผู้ มีประสบการณ์ในการท า
วิจยัเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพนัในวิชาการ พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของโปรแกรมโดยใช้
ทฤษฎี ขัน้ตอนในแต่ละกิจกรรมมีความตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือน าผลการ
พิจารณามาหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยก าหนดให้คะแนน +1 คือประเด็นท่ีระบุมีความ
สอดคล้อง / เหมาะสม คะแนน 0 คือ ไม่แน่ใจว่าประเด็นท่ีระบุมีความสอดคล้อง/ เหมาะสมหรือไม่ 
และคะแนน -1 คือประเดน็ท่ีระบไุมส่อดคล้อง / ไมเ่หมาะสม รายช่ือผู้ทรงคณุวฒุิแสดงไว้ใน ภาคผนวก 
ก. โดยก าหนดคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่ .50 ขึน้ไป  
     ผลการตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรม พบว่าคา่ดชันี IOC ของประเด็นตา่ง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรม ฯ ผา่นเกณฑ์ประเมินทกุประเดน็ ได้แก่ ความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์
ของโปรแกรมกับกิจกรรมในโปรแกรม ความสอดคล้องของหลักการและแนวคิดท่ีใช้กับกิจกรรมใน
โปรแกรม ความครอบคลมุของเนือ้หาสาระในโปรแกรม ความเหมาะสมของหวัข้อเนือ้หา วตัถปุระสงค์ 
ระยะเวลา ขัน้ตอนของกิจกรรม ส่ือหรืออปุกรณ์ท่ีใช้ การประเมินผลของกิจกรรม โดยคา่ดชันี IOC อยู่
ระหวา่ง 0.66 – 1.00 ดงัแสดงคา่ดชันี IOC ไว้ใน ตาราง 24 และ ตาราง 25 
 
ตาราง 24 ผลการตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่

ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ในภาพรวม 

ผลการตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมส่งเสริมคุณลกัษณะความยดึม่ันผูกพนัในวชิาการ 
ในภาพรวม 

ค่าดัชนี 
IOC 

1. ความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์ของโปรแกรมกบักิจกรรมโปรแกรม  1.00 
2. ความสอดคล้องของหลกัการและแนวคิดที่ใช้กบักิจกรรมในโปรแกรม 1.00 
3. ความครอบคลมุเนือ้หาสาระในโปรแกรม 1.00 
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ตาราง 25 ผลการตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 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 ้ผู้ทรงคณุวฒุิยงัได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และข้อสงัเกตเก่ียวกบั
โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมี
รายละเอียด ดงันี ้
    2) กิจกรรมในโปรแกรม  
     กิจกรรมท่ี 1: ปฐมนิเทศ ขัน้ตอนของกิจกรรมในช่วงของขัน้กิจกรรม 
ผู้ทรงคณุวฒุิเสนอว่า หลงัจากแบง่กลุ่มท ากิจกรรมแล้ว ควรให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสออกมาน าเสนอหน้า
ชัน้เรียน หรืออภิปรายน า และขัน้สรุปควรให้ผู้ เรียนและผู้สอนร่วมกนัสรุปประเดน็  
     กิจกรรมท่ี 2: แนวทางการส่งเสริมคุณลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ  
ขัน้ตอนของกิจกรรมในช่วงของขัน้สรุป ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่า ควรให้ผู้ เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุป
ประเด็น หรือให้ผู้ เรียนสรุปประเด็นและผู้สอนเพิ่มเติมก่อนให้ผู้ เรียนสะท้อนคิด เพราะการสรุปจะช่วย
ให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หา สว่นการสะท้อนคดิคือการประเมินคา่สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้  
     กิจกรรมท่ี 4 : ฝึกการตัง้เป้าหมายในการเรียน ขัน้ตอนการประเมินผล 
ผู้ทรงคณุวฒุิเสนอว่า ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้ เรียนท่ีได้จากการ์ดแสดงความคิดเห็น ควร
พิจารณาระบลุงในแผนกิจกิจกรรมด้วยหรือไม่ 
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     กิจกรรมท่ี 5-7: ฝึกการใช้กลยุทธ์การสอนร่วมกัน ขัน้ตอนการประเมินผล 
ผู้ทรงคณุวฒุิเสนอวา่ การประเมินผลควรสอดคล้องกบัส่ือท่ีใช้ เชน่ ใบงาน แบบฟอร์มตา่ง ๆ วา่น าผลท่ี
ได้จากผู้ เรียนไปใช้ในการประเมินอยา่งไร 
     กิจกรรมท่ี 8 : กลยุทธ์การแก้ปัญหาในการเรียน ขัน้ตอนของกิจกรรม 
ผู้ทรงคณุวุฒิเสนอว่า ในขัน้สรุป ผู้สอนควรให้โอกาสผู้ เรียนได้ออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน จากนัน้
ผู้สอนสรุปประเดน็ในภาพรวม  
     กิจกรรมท่ี 12: ตามหาคนท่ีใช ่ขัน้ตอนของกิจกรรม ผู้ทรงคณุวฒุิเสนอว่าควร
เพิ่มเติมในส่วนของขัน้ตอนกิจกรรม โดยให้ผู้ เรียนสะท้อนหรือเสนอการประยกุต์ใช้วิธีการกิจกรรมการ
ร่วมมือในการเรียนของตนเองให้ชดัเจนขึน้  
    นอกจากนีผู้้ทรงคณุวฒุิมีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัโปรแกรมในภาพรวม ประเดน็ดงันี ้
     ก) กิจกรรมในโปรแกรม ฯบางกิจกรรม ควรให้การป้อนกลับ (Feedback) 
ทนัที หลงัจากผู้ เรียนท ากิจกรรมเสร็จ  
     ข) ส่ือท่ีใช้ในกิจกรรม ได้แก่ ใบความรู้ อาจท าเป็นเอกสารประกอบการสอน
เพิ่มเติมจากการเสนอ Power point เพราะจะเป็นส่ือท่ีผู้ เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วย
ตวัเองอีกทางหนึ่ง เช่น ท าเป็นไฟล์เอกสารและเตรียมไว้ให้ผู้ เรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ข้อดีคือผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการด้านเวลา และผู้สอนประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดท า
เอกสารด้วย  
     ค) การประเมินผล อาจเพิ่มการประเมินโดยเพ่ือน (Peer assessment) จะ
ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการประเมินจากเพ่ือนอีกทางหนึ่ง เป็นการช่วยสร้างความตระหนกัให้แก่
ผู้ เรียนได้ดียิ่งขึน้  
    2.2) น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิมาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมกิจกรรม  
    2.3) น าโปรแกรมไปทดลองใช้กบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมก่อน
น าไปใช้จริง เพ่ือท าการประเมินความเหมาะสมของเนือ้หา ความน่าสนใจของกิจกรรม ความยุ่งยาก
ของการใช้ภาษาและการส่ือความหมาย ระยะเวลา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
รวมทัง้ความคดิเห็นตา่ง ๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง  

4.6. การประเมินผลโปรแกรม 
    การประเมินผลโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีด าเนินการก่อนการใช้โปรแกรม ระหว่างการใช้โปรแกรม และหลงัการใช้

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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โปรแกรม ใช้เคร่ืองมือได้แก่ แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินผลกิจกรรม และมาตรวดัคณุลกัษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยด าเนินการดงันี ้
     1) การใช้มาตรวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีด าเนินการทัง้ก่อนและหลงัโปรแกรม ฯ  
     2) การใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมเพ่ือบนัทึกพฤติกรรมในการท างานกลุ่ม และ
ใช้แบบประเมินผลกิจกรรมเพ่ือประเมินความสามารถ และประเมินพฤติกรรมในการปฏิบตัิกิจกรรม
ของผู้ เรียน  

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสถติิพืน้ฐานเพื่ออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาที่ 2  
  ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ียของ
ข้อมลูพืน้ฐานคณุลกัษณะสว่นบคุคล โดยแบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ ได้ผลวา่ กลุม่ตวัอย่าง
ในงานวิจยันี ้ได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 189 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลอง 93 คน และกลุ่ม
ควบคมุ 96 คน โดยกลุ่มทดลองเป็นเพศชายจ านวน 24 คน และเป็นเพศหญิงจ านวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.8 และ 74.2 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นเพศชายจ านวน 50 คน และเป็นเพศหญิง
จ านวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 52.1 และ 47.9 ตามล าดบั รายละเอียดแสดงได้ดบัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
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 

 

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความเท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่าง (Sample equivalence) 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ัน
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบความเท่าเทียมกนัของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ (Sample 
equivalence) ก่อนด าเนินการทดลองโดยโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์กับกลุ่มตวัอย่าง โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนตวัแปรพหนุาม (Multivariate Analysis of Variance : MANOVA) ของตวัแปรเปา้หมายเพ่ือ
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ความเป็นเลิศส่วนบุคคลและตัวแปรคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ โดยพิจารณา
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียตวัแปรระหวา่งกลุม่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีก าหนดให้เป็นกลุม่ทดลองท่ีได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและกลุ่ม
ควบคุมท่ีก าหนดให้ไม่ได้รับโปรแกรม ฯ แต่ได้รับการเรียนการสอนตามปกติ เพ่ือทดสอบความเท่า
เทียมกนัระหวา่งกลุม่ (Sample equivalence)  
  การวิเคราะห์ส่วนนีเ้ป็นการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉล่ียของตวั
แปรเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลและตวัแปรคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหุนาม (MANOVA) ผลการตรวจสอบความเป็นเอกพนัธ์ของ
เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (Variance-covariance matrices) ของตวัแปรในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ โดย Box’s M test พบว่ามีค่าแตกต่างกันในทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิ .05 (Box’s M = 7.956, F = 2.621, p = .049) แสดงวา่เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวน
ร่วมของตวัแปรแตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
  ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ ทดสอบโดย Barlett’s test of Sphericity พบว่า เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ภายในกลุม่ (Within group variance-covariance matrix) จ าแนกตามกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุมี
นยัส าคญัทางสถิต ิแสดงวา่ตวัแปรคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ิ 
  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุาม (MANOVA) ของตวัแปรเปา้หมายเพ่ือความเป็น
เลิศส่วนบคุคลและตวัแปรคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ พบว่า คะแนนคณุลกัษณะความ
ยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการซึ่งเป็นตวัแปรตามในการวิจยั ระหว่างกลุ่มท่ีผู้วิจยัก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มท่ีผู้ วิจัยก าหนดให้เป็นกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (Pillai’s Trace = .024, F = 
2.288, p = .104)  
  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรคุณลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการจ าแนกตามกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุก่อนการให้โปรแกรม ฯ และผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนตวัแปรพหนุาม แสดงดงัตาราง 27 และตาราง 28 ตามล าดบั  
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ตาราง 27 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลและ
ตวัแปรคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 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 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามของตวัแปรคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพันใน
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) ของแตล่ะตวัแปรตามก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม ฯ พบว่าคะแนนเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ
มีความแตกต่างกัน แต่คะแนนความยึดมั่นผูกพันในวิชาการไม่แตกต่างกัน ดงันัน้  เพ่ือทดสอบว่า
โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิผลท าให้คะแนนเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลและคะแนน
ความยึดมั่นผูกพันสูงขึน้ในกลุ่มทดลองจริงแม้ว่าคะแนนเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯจะมีความแตกตา่งกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง อิงมโนทัศน์ของการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (ANCOVA) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง  (Structural Equation 
Modeling: SEM) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล ก่อน
การทดลอง (Pre-test) และหลังเข้าร่วมการทดลอง (Posttest) จากนัน้วิเคราะห์อิทธิพลระหว่าง
โปรแกรมท่ีสง่ผลตอ่คะแนนเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล  
  ในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดลการวัด
เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วยตวัแปร ด้านการแข่งขันกับตนเอง ด้านการ
บรรลผุลเตม็ศกัยภาพ ด้านการพฒันาตนเอง และ ด้านการค านงึถึงผลลพัธ์เปา้หมายของตนเอง ทัง้ใน
การวดัครัง้ท่ี 1 ก่อนการทดลอง (Pre-test) และครัง้ท่ี 2 ภายหลงัการทดลอง (Posttest) ใช้โปรแกรม ฯ 
ดงันัน้คะแนนการวดัตวัแปรดงักล่าวจึงมีคะแนน 2 ชดุ คือคะแนนก่อนและคะแนนหลงัการทดลองใช้
โปรแกรม ฯ ทัง้นี ้ก่อนการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ ผู้วิจยัท าการแปลงคา่ตวัแปรวิธีการจดักิจกรรม
ซึ่งเป็นตัวแปรระดับนามบัญญัติ (Nominal scale) ด้วยวิธีการลงรหัสดัมม่ี (Dummy variable) 
ก าหนดคา่การเป็นสมาชิกกลุ่มการทดลอง และกลุ่มควบคมุกบัหน่วยตวัอย่าง โดยก าหนดคะแนนให้
กลุม่ควบคมุเป็น 0 กลุม่ทดลองเป็น 1 ตวัแปรดงักลา่วนีจ้งึเป็นตวัแปรเทียม (Dummy variable)  
  จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล 
ก่อนการทดลอง (Pre-test) และหลงัเข้าร่วมการทดลอง (Posttest) โดยน าคะแนนเปา้หมายเพ่ือความ
เป็นเลิศส่วนบคุคลครัง้ท่ี1 ก่อนการทดลอง (Pre-test) มาร่วมค านวณเพ่ือเป็นการควบคมุด้วยคะแนน
ก่อนการทดลอง ผลการวิเคราะห์พบว่า เม่ือท าการควบคุมคะแนนก่อนการทดลอง โปรแกรมท่ี
พฒันาขึน้ส่งผลตอ่ระดบัของเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล มีคา่อิทธิพลเท่ากบั .45 (b = .45, 
p < .01; ภาพประกอบ 8 ) ซึ่งมีทิศทางเป็นบวก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลอง (ผู้วิจยัก าหนดค่าตวัแปร
เทียมเป็น 1) มีคะแนนเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลสูงกว่ากลุ่มควบคมุ (ผู้ วิจยัก าหนดค่า
เป็น 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 คะแนนเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลครัง้ท่ี1 (Pre-
test) มีความสมัพนัธ์กบัคะแนนเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลครัง้ท่ี 2 (Posttest) ท่ี .21 ทัง้นี ้
โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ดี โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 
35.00 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากบั 23 ระดบันยัส าคญั (p) เท่ากบั .052 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ .960 ค่าดชันีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .923 ค่าดชันีราก
มาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนเหลือ (SRMR) เท่ากับ .043 และค่าดชันีรากของค่าเฉล่ีย
ก าลงัสองของสว่นเหลือมาตรฐาน (RMSEA) เทา่กบั .05 ทัง้นี ้ผลการวิเคราะห์แสดง 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 13 โมเดลอิทธิพลของโปรแกรมตอ่คะแนนเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล 

ตอนที่  7 ผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันในวิชาการท่ีมีต่อ
คะแนนความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
  ในตอนนีเ้ป็นการแสดงผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบวา่โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิผล
ท าให้คะแนนความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการเพิ่มสูงขึน้ในกลุ่มทดลองจริง ผู้ วิจยัใช้วิธีการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง อิงมโนทัศน์ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
(ANCOVA) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง  (Structural Equation Modeling: SEM) 
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการก่อนการทดลอง (Pre-test) และ
หลังเข้าร่วมการทดลอง (Posttest) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมคะแนนก่อนการทดลอง จากนัน้
วิเคราะห์อิทธิพลระหวา่งโปรแกรมท่ีสง่ผลตอ่คะแนนความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการภายหลงัการทดลอง 
  ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรในโมเดลการวดัคณุลกัษณะความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ และ ท าการแปลงคา่ตวัแปรวิธีการจดักิจกรรมซึง่เป็นตวัแปรระดบันามบญัญัติ 
(Norminal scale) ด้วยวิธีการลงรหัสดัมม่ี (Dummy variable) ก าหนดค่าการเป็นสมาชิกกลุ่มการ
ทดลอง และกลุ่มควบคมุกบัหน่วยตวัอย่าง โดยก าหนดคะแนนให้กลุ่มควบคมุเป็น 0 กลุ่มทดลองเป็น 
1 ตวัแปรดงักลา่วนีจ้งึเป็นตวัแปรเทียม (Dummy variable)  
  จากนัน้ท าการวิเคราะห์ผลของโปรแกรม ฯท่ีมีต่อคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการ โดยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน
คุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการครัง้ท่ี 2 (Posttest) ภายหลังจากกลุ่มทดลองเข้าร่วม
โปรแกรมเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุท่ีได้รับการสอนตามปกต ิโดยน าคะแนนคณุลกัษณะความยึดมัน่
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ผูกพนัในวิชาการครัง้ท่ี 1 (Pre-test) มาร่วมค านวณเพ่ือเป็นการควบคมุด้วยคะแนนก่อนการทดลอง 
ได้ผลการวิเคราะห์ ดงันี ้
  โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการมีอิทธิพลตอ่คะแนนความยดึ
มัน่ผูกพนัในวิชาการหลงัการทดลอง โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .30 (b = .30, p < .01) ซึ่งมีทิศทางเป็น
บวกแสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลอง (ในท่ีนีผู้้วิจยัก าหนดคา่ตวัแปรเทียมเป็น 1) มีคะแนนความยึดม่ัน
ผูกพันในวิชาการสูงกว่ากลุ่มควบคุม (ในท่ีนี ้ผู้วิจยัก าหนดคา่เป็น 0 ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 นัน่คือ โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้สามารถส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการใน
กลุม่ทดลองได้จริง 
 
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 คะแนนคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการครัง้ท่ี1 
(Pre-test) มีความสมัพนัธ์กับคะแนนคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการครัง้ท่ี 2 (Posttest) ท่ี 
.24 ทัง้นี ้โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ดี โดยมีคา่ Chi-square 
เท่ากับ 14.67 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากับ 8 ระดบันัยส าคญั (p) เท่ากับ .065 ค่าดชันีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ .978 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .924 ค่า
ดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนเหลือ (SRMR) เท่ากับ .044 และค่าดชันีรากของ
คา่เฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (RMSEA) เท่ากบั .06 ดงันัน้ ผลการทดลองนี ้จึงสนบัสนนุ
สมมติฐานข้อท่ี 2.1 นั่นคือ หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม ฯ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม
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คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการมีคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการสูง
กวา่นกัศกึษากลุม่ท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรม ฯ ผลการวิเคราะห์แสดงดงัภาพประกอบ 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 อิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการท่ีมี
ต่อความยดึม่ันผูกพันในวิชาการโดยมีเป้าหมายความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
  ผลการวิเคราะห์ในตอนท่ี 8 นีเ้ป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์อิทธิพลของโปรแกรม
ส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการท่ีมีต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาการโดยมีเป้า
หมายความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน โดยเร่ิมจากการแสดงผลการวิเคราะห์สถิติเบือ้งต้น
ของตัวแปรสังเกตได้ในงานวิจัยนี  ้จากนัน้เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ี
เก่ียวข้อง และการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรส่งผ่าน เพ่ือพิสูจน์ความเป็นตวัแปรส่งผ่านของการ
วางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล โดยตรวจสอบทัง้อิทธิพลทางตรง (Direct effect) อิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect effect) และอิทธิพลรวม (Total effect) ด้วยแนวคิดการวิเคราะห์ตวัแปรสง่ผ่านของ 
Baron และ Kenny (1986) มีผลการวิเคราะห์ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  ในส่วนนี ้เป็นผลการวิเคราะห์สถิติเบือ้งต้นของตวัแปรสงัเกตได้ท่ีเป็นตวับ่งชีท่ี้ใช้วดัตวั
แปรแฝง 2 ตวัแปรในการศกึษานี ้ได้แก่ เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลและความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการ เพ่ือศกึษาลกัษณะการกระจายและการแจกแจงของตวัแปรสงัเกตได้แตล่ะตวั โดยวิเคราะห์
จากค่าสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนต ่าสุด 
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(Min) สัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดย
รายละเอียด อธิบายได้ดงันี ้
  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ตวัแปรสงัเกตได้จ านวน 7 ตวัแปรซึง่เป็นตวับง่ชีท่ี้ใช้วดัตวัแปรแฝง 
2 ตัวแปร ได้แก่ เป้าหมายความเป็นเลิศส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันในวิชาการนัน้ มีค่า
สมัประสิทธ์ิการกระจายระหว่าง .129 ถึง  .197 โดยตวัแปรท่ีมีการกระจายมากท่ีสดุ คือ การค านึงถึง
ผลลพัธ์ สว่นตวัแปรท่ีมีการกระจายน้อยท่ีสดุ คือ ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการด้านอารมณ์ 
  เม่ือพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ของเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล พบว่า ค่า
สมัประสิทธ์ิการกระจายมีคา่อยูใ่นชว่ง .194 ถึง .197 เม่ือพิจารณาคา่ความเบ้ (Skewness) พบวา่มีคา่
เป็นบวกทัง้หมดและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  แสดงว่าข้อมูลมีความสมมาตร ส่วนค่าความโด่ง 
(Kurtosis) พบว่า มีค่าเป็นลบทัง้หมดและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น ตัวแปรการบรรลุผลเต็ม
ศกัยภาพ แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรสงัเกตได้ของเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล 3 ตวัแปร ได้แก่ 
การแข่งขนักบัตนเอง การพฒันาตนเอง และการค านึงถึงผลลพัธ์ มีการแจกแจงแบบปกติ ส่วนตวัแปร
การบรรลผุลเต็มศกัยภาพ มีคา่เป็นลบและมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า ตวัแปรดงักล่าวมี
การแจกแจงแบบโดง่ต ่ากวา่ปกต ิ(Platykurtic) 
  ส าหรับตัวแปรสังเกตได้ของความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการ
กระจายอยู่ในช่วง .129 ถึง .156 เม่ือวิเคราะห์ค่าความเบ้และค่าความโดง่ พบว่า ความยึดมัน่ผูกพนั
ในวิชาการด้านอารมณ์มีคา่ความเบ้และความโดง่เป็นบวกและไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงว่ามีการ
กระจายแบบปกติ ส าหรับตวัแปรความยึดมั่นผูกพนัในวิชาการด้านปัญญาและพฤติกรรม พบว่า มี
ความความเบ้เป็นลบและมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ .01 ตามล าดบั แสดงถึงลกัษณะการเบ้
ซ้าย (Negative skewness) หมายความว่ากลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่มีคะแนนสูงกว่า
คา่เฉล่ีย ส าหรับคา่ความโดง่ มีคา่เป็นบวกและไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิแสดงวา่มีคา่ความโดง่แบบปกติ 
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 

 
  ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรในงานวิจยั ซึง่ได้แก่ ตวัแปรกลุม่ ตวั
แปรเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล และตวัแปรคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ โดย
การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์รายคูร่ะหว่างระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ในงานวิจยั เน่ืองจากตวัแปรกลุ่ม ได้แก่ 
ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยันีแ้บง่เป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ซึ่งเป็นตวัแปรระดบันาม
บัญญัติ (Nominal scale) ผู้ วิจัยได้ท าการแปลงตัวแปรดังกล่าวด้วยวิธีการแปลงเป็นตัวแปรดัมม่ี 
(Dummy variable) โดยก าหนดคา่การเป็นสมาชิกกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุกบัหน่วยตวัอย่าง โดย
ก าหนดคะแนนให้กลุม่ควบคมุเป็น 0 และกลุม่ทดลองเป็น 1 ส าหรับตวัแปรเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศ
ส่วนบคุคล ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 4 ตวัแปร ได้แก่ ตวัแปร ด้านการแข่งขนักบัตนเอง ด้านการ
บรรลผุลเต็มศกัยภาพ ด้านการพฒันาตนเอง และ ด้านการค านึงถึงผลลพัธ์หรือเปา้หมายของตนเอง 
ในส่วนของตวัแปรคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 3 ตวัแปร 
ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้านปัญญา ความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ และความยึดมั่นผูกพันด้าน
พฤติกรรม ดงันัน้ ตวัแปรสงัเกตได้ท่ีน าไปวิเคราะห์ผลของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มีทัง้หมด 7 ตวัแปร และมีจ านวนค่าสหสัมพันธ์
ทัง้หมด ค่า จากผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการในทกุตวัแปรสงัเกตได้ อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง .186-.715 แสดงให้เห็นว่า
ลกัษณะความสมัพนัธ์ของตวัแปรเป็นความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง หมายความว่า หากตวัแปรหนึง่มีคา่สงู 
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อีกตวัแปรหนึ่งจะมีคา่สงูด้วย หรือหากตวัแปรหนึ่งมีคา่ต ่า อีกตวัแปรหนึ่งจะมีคา่ต ่าด้วย เม่ือพิจารณา
ขนาดความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลกบัคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการ พบว่าตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์สงูท่ีสดุคือ เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล a3 
กบัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการด้านอารมณ์ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เทา่กบั .461 
และสมัพนัธ์กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นี ้รายละเอียดค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปร
สงัเกตได้ในโมเดลการวิจยั แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
ตาราง 32 เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรในโมเดลการวิจยั 

(n=189) 

ตวัแปร 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;  

 
  เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระอนัได้แก่ ตวัแปรกลุ่มและตวั
แปรส่งผ่าน พบว่ามีค่าไม่เกิน .85 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตวัแปรไม่มีปัญหาในเร่ืองภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 
(Multicollinearity) ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท านายหรืออธิบายตวัแปรตามลดลง (Kline, 
2005) ดงันัน้ผู้วิจยัสามารถน าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์อิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมความยึดมัน่ผูกพนั
ในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศเป็นตวัแปรส่งผ่าน
ได้ 
  จากนัน้ผู้ วิจยัจึงท าการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรส่งผ่าน เพ่ือพิสูจน์ความเป็นตวัแปร
ส่งผ่านของการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการเชิ ง
โครงสร้าง (Structure equation modeling) โดยน าตัวแปรสังเกตได้ (Observed variables) มา



 

 

186 

วิเคราะห์ในโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ การวิเคราะห์
โมเดลพบว่า คา่ Chi-square เท่ากบั 20.821 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากบั 15 ระดบันยัส าคญั (p) เท่ากบั 
.142 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เทา่กบั .972 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากบั .933 คา่ดชันีรากมาตรฐานของคา่เฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือ (SRMR) เท่ากบั .034 
และค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (RMSEA) เท่ากับ .045 ผลท่ีกล่าวมา
ข้างต้นผ่านเกณฑ์การวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Thompson et al., 2008; Anderson & Gerbing, 1984; Yu & Muthen, 2002 อ้างถึงใน สิทธิพงศ์ 
วฒันานนท์สกุล, 2556) ในทกุเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองคณุลักษณะ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์  
  เม่ือวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของโปรแกรมท่ีมีตอ่คณุลกัษณะความ
ยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ โดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน ได้ผล
ว่า โปรแกรมมีอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ต่อเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางบวกเท่ากบั .492 (b = .492, p < .001) ซึ่งตวัแปร
ดงักล่าวประกอบด้วยตวับง่ชี ้ได้แก่ ด้านการแข่งขนักบัตนเอง ด้านการบรรลผุลเต็มศกัยภาพ ด้านการ
พัฒนาตนเอง และด้านการค านึงถึงผลลัพธ์หรือเป้าหมายของตนเอง  แสดงว่าโปรแกรมส่งเสริม
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพันในวิชาการมีอิทธิพลทางตรงท าให้การวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศ
สว่นบคุคลของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในกลุม่ทดลองเพิ่มสงูขึน้  
  อย่างไรก็ตาม ผลของอิทธิพลทางตรงของโปรแกรมท่ีมีต่อความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ
กลบัพบว่าไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p = .174) แตเ่ม่ือพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ของ
โปรแกรมท่ีมีต่อคะแนนความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยตวับง่ชีข้องตวัแปรความยึดมัน่
ผูกพนัในวิชาการ ได้แก่ ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการด้านปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม
พบว่า อิทธิพลทางอ้อมมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางบวกเทา่กบั 
.316 (b = .316, p < .001) นอกจากนี ้อิทธิพลรวม (Total effect) ของโปรแกรมท่ีมีต่อความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ด้วยเช่นกนั โดยมีคา่อิทธิพลทางบวกเท่ากับ .316 
(b = .428, p < .001)  แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้สามารถส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มทดลอง โดยส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรระดับ
เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลของนกัศกึษา และเน่ืองจากอิทธิพลทางตรงของโปรแกรมท่ีมีตอ่
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ (Complete mediator) (Little, Card, Bovaird, Preacher, & 
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Crandall, 2007) อธิบายได้ว่าเม่ือนกัศึกษาได้รับโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัใน
วิชาการ ฯ จะส่งผลโดยตรงท าให้นกัศึกษามีระดบัเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลท่ีเพิ่มสูงขึน้ 
จากนัน้เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลจะส่งผลท าให้นักศึกษามีระดบัความยึดมัน่ผูกพันใน
วิชาการท่ีเพิ่มสงูขึน้ด้วยเช่นกนั โดยในภาพรวมของโมเดลผลของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความ
ยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่นมีความแม่นย าคิดเป็นร้อยละ 49.7 (R2 =.497) ดงันัน้ ผลการวิจยัท่ีตรวจสอบ
อิทธิพลสง่ผา่นดงัท่ีกลา่วมาข้างต้นจงึสนบัสนนุสมมตฐิานข้อท่ี 2.2 ท่ีก าหนดว่า โปรแกรมสง่เสริม ฯ มี
อิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพนัในวิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือ
ความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน ทัง้นี ้ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวม อิทธิพล
ทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมของโปรแกรม ฯ แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมและผลการวิเคราะห์ความตรง

ของโมเดล 

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  
 TE = อิทธิพลรวม (Total Effect);  IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect);   
 DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)  
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  ทัง้นีเ้พ่ือเข้าใจภาพโมเดลตามกรอบแนวคิดการวิจยัอย่างชดัเจน ผู้วิจยัน าเสนอแผนภาพ
อิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี
โดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน แสดงได้ดังภาพประกอบ
ตอ่ไปนี ้
 

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

 

ภาพประกอบ 16 โมเดลอิทธิพลของโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาตวับ่งชีแ้ละการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล
เป็นตวัแปรสง่ผา่น มีสาระส าคญัสรุปดงันี ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาที่ 1 
  1.1) เพ่ือพัฒนาตวับ่งชีคุ้ณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
  1.2) เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 การศึกษาที่ 2  
  2.1) เพ่ือพฒันาโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี 
  2.2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  2.3) เพ่ือศกึษาอิทธิพลของโปรแกรม ฯท่ีมีตอ่คณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายความเป็นเลิศสว่นบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 สมมตฐิานการวิจยัแบง่ออกเป็น 2 การศกึษา ดงันี ้
 การศึกษาที่ 1 
  1.1) ตวับง่ชีข้องคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศกึษาประกอบได้เป็น 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา 2) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ 3) ความ
ยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม และ 4) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเอง  
  1.2) โมเดลการวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรีมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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 การศึกษาที่ 2   
  2.1) หลงัจากเข้าร่วมโปรแกรม ฯ นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการมีคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการสงูกวา่นกัศกึษากลุ่มท่ี
ไมไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรม ฯ  
  2.2) โปรแกรมส่งเสริม ฯ มีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาที่  1 การพัฒนาตวับ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 การศึกษาที่  2 การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี การศกึษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม ฯ และการตรวจสอบอิทธิพลของ
โปรแกรม ฯ ท่ีมีตอ่คณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการ
วางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่น 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาที่  1 การพัฒนาตวับ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี ก ากับส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทัง้หมด 6 สถาบนั จ านวน 840 คน โดยใช้การสุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage random sampling) จากกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษา คือนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ในก ากบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2559-2560  
 การศึกษาที่  2 การพฒันาและศึกษาผลของโปรแกรม รวมทัง้อิทธิพลของโปรแกรมท่ีมีต่อ
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือ
ความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรส่งผ่าน กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 189 คน ท่ีอาสาเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี แบง่เป็นกลุ่มทดลองจ านวน 
93 คน กลุม่ควบคมุ จ านวน 96 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การศึกษาที่  1 เคร่ืองมือในการวิจัยนี ้ได้แก่ มาตรวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 36 ข้อ โดยมีค่าความเท่ียงของมาตรวัดทัง้ฉบับ 
(Cronbach’s Alpha) เทา่กบั .920 
 การศึกษาที่ 2 เคร่ืองมือในการศกึษานี ้ประกอบด้วย 
 1) โปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 2) มาตรวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
36 ข้อ โดยมีคา่ความเท่ียงของมาตรวดัทัง้ฉบบั (Cronbach’s Alpha) เทา่กบั .920 
 3) มาตรวดัเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคล จ านวน 4 ข้อ มีคา่ความเท่ียงของมาตรวดั
ทัง้ฉบบั (Cronbach’s Alpha) เทา่กบั .793 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาที่  1 การพัฒนาตวับ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  มีขัน้ตอนการปฏิบตัโิดยสรุป ดงันี ้ 
 1) ผู้วิจยัท าหนงัสือขอความอนเุคราะห์จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ไปยงัคณบดีมหาวิทยาลยัท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมลู 
 2) ผู้วิจยัเดินทางไปยงัมหาวิทยาลยัตามวนัเวลาท่ีนดัหมายเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจก
แบบสอบถามให้กบันกัศกึษาและเก็บคืนภายในวยัเดียวกนั และอีกวิธีหนึง่คือผู้วิจยัสง่แบบสอบถามไป
ยงัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เชน่ อาจารย์ผู้ประสานงาน ชว่ยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้นกัศกึษาชัน้
ปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 4 สถาบนัละ 160 ชดุ และของความร่วมมือมอบหมายให้ทางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบชว่ย
ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาระดับชัน้ละ 40 คน และส่งแบบสอบถามคืนกลับทาง
ไปรษณีย์ 
 3) ผู้วิจยัก ากับและติดตามแบบสอบถามคืนพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล โดย
ผู้ วิจยัใช้วิธีการติดต่อกับอาจารย์ผู้ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายจากรองคณบดี ทางโทรศพัท์อย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้ได้ข้อมลูครบถ้วนน าไปวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
 การศึกษาที่ 2 การพฒันาและศกึษาผลของโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนั
ในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวั
แปรสง่ผา่น ผู้วิจยัมีขัน้ตอนการปฏิบตัโิดยสรุป ดงันี ้
 1) ผู้ วิจัยย่ืนเร่ืองต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical Review 
Committee) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทัง้ท าหนังสือจาก
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บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเสนอของอนมุตัใินการเข้าท าวิจยัและเก็บรวบรวม
ข้อมลู 
 2) ติดตอ่มหาวิทยาลยัท่ีได้จากการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนมหาวิทยาลยัทัง้หมด และ
ขอความร่วมมือจากผู้ บริหารคณะ เพ่ือเข้าจัดโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้ระยะเวลาในการจดัโปรแกรม 1 ภาคเรียน พร้อมชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ของการวิจยัและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั 
 3) ผู้วิจยัเข้าพบและแนะน าตวักบักลุม่ตวัอย่างนกัศกึษาในแตล่ะห้อง ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของ
การวิจยั  
 4) ผู้วิจยัชีแ้จงวตัถุประสงค์การวิจยั และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการทดลอง อธิบาย
สาระส าคญัของโปรแกรม ระยะเวลาท่ีใช้ และอธิบายถึงสิทธิ รวมทัง้การพิทกัษ์สิทธ์ิของผู้ เข้าร่วมวิจยั  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) ในการทดสอบสมมติฐานการศึกษาท่ี 1 ข้อ 1.1 และ 1.2 
เพ่ือและใช้สถิตทิดสอบโดยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการศกึษา
ท่ี 2 ข้อ 2.1 และ 2.2 เพ่ือดูค่าอิทธิพลของโปรแกรมท่ีมีต่อกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และใช้การ
วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างเพ่ือทดสอบสมมติฐานเพ่ือพิสจูน์ความเป็นตวัแปรส่งผ่านของเปา้หมาย
เพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล  
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
คุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.1 ผลการพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละองค์ประกอบของคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันใน
วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) จากการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
พิจารณาดชันี MSA ของ Kaiser-Meyer-Olkin (Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ.908 
และเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 36 ตวัไมเ่ป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ ด้วยการทดสอบ Barlett’s Test 
Sphericity พบว่า Chi-Square = 6769.498, df = 630 (p = .000) ท าให้มีความสัมพันธ์กันเพียง
พอท่ีจะด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ ซึ่งผู้ วิจัยได้ใช้เทคนิคการสกัดองค์ประกอบหลัก 
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(PCA) หมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉากด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ตวับ่งชีท่ี้
ส าคญันัน้ต้องมีค่าไอเกน (Eigen values) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 พบว่าคณุลกัษณะ ประกอบด้วยตวั
บง่ชี ้8 ตวับง่ชี ้ได้แก่ ความมุง่มัน่ทุม่เทในการเรียน  การพฒันาตนเองด้านการเรียน การควบคมุตนเอง
ด้านการเรียน ความรู้สกึท่ีมีตอ่สถาบนั ความรู้สกึท่ีมีตอ่การเรียน ความรู้สกึท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง การเสนอ
ความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง และการจดัการเก่ียวกบัการเรียน นอกจากนี ้
ผู้วิจยัจดัตวัแปรท่ีจ าแนกตามตวับง่ชี ้8 ตวับง่ชีเ้ข้าองค์ประกอบตามโครงสร้าง พบว่าเม่ือพิจารณาจดั
ให้ตวับ่งชีแ้ต่ละด้านอยู่ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียงองค์ประกอบเดียวท่ีมีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบสูงสุด พบว่า สามารถจดัเข้าองค์ประกอบได้ 3 องค์ประกอบครบทุกตวับ่งชี ้ได้แก่ ด้าน
ปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านพฤตกิรรม ดงันี ้ 
   1) องค์ประกอบด้านปัญญา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ ความมุ่งมั่นทุ่มเทใน 
การเรียน การพฒันาตนเองด้านการเรียน การควบคมุตนเองด้านการเรียน  
   2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ประกอบด้วย 3 ตวับง่ชี ้ได้แก่ ความรู้สึกท่ีมีตอ่สถาบนั 
ความรู้สกึท่ีมีตอ่การเรียน และ ความรู้สกึท่ีมีตอ่ผู้ เก่ียวข้อง 
   3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย 2 ตวับ่งชี ้ได้แก่ การเสนอความเห็น
เก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเอง และการจดัการเก่ียวกบัการเรียน  

1.2 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพัน
ในวิชาการกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผู้วิจยัท าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
สอง (Secondary order confirmatory factor analysis) พบว่าโมเดลการวดัคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ ดงันัน้
ผู้วิจยัจึงได้ท าการปรับโมเดล โดยพิจารณาคา่ดชันีปรับแตง่โมเดล ตามวิธีของโจเรสคอกและซอร์บอม 
(Jöreskog & Sörbom, 1989) ภายหลงัปรับโมเดล ฯ พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ดี (Chi-square = 16.20, df = 16, p = .439, GFI = .99, AGFI = .97, RMSEA = .005)  
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การศึกษาที่  2 การศึกษาผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดม่ัน
ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม ฯ 
และการตรวจสอบอิทธิพลของโปรแกรม ฯ ท่ีมีต่อคุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันในวิชาการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัว
แปรส่งผ่าน  

2.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
   โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
พฒันาขึน้เป็นโปรแกรมใช้แนวคิดการจดัการเรียนการสอนท่ีการสนบัสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยา (Need supportive teaching) ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ ความต้องการมีความสามารถ 
และความต้องการด้านความสมัพนัธ์ โดยจดัการเรียนการสอนท่ีสนบัสนนุความมีอิสระ การจดัการด้าน
โครงสร้าง และ การสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์  และใช้จดัการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต์ ได้แก่จดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ท่ีมีกระบวนการในการเรียนรู้ได้แก่ การเรียนรู้
แบบใช้กิจกรรมและการลงมือปฏิบตั ิ(Activity based learning) และการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based learning) เป็นต้น ร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Gagne 
(Gagne’s Instructional Model) โดยโปรแกรมประกอบด้วยองค์ประกอบเก่ียวกับความเป็นมาของ
โปรแกรม วัตถุประสงค์ของโปรแกรม หลักการและแนวคิดท่ีใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ
กิจกรรมในโปรแกรม รูปแบบของกิจกรรมในโปรแกรมประกอบด้วยการฟังบรรยายให้ความรู้ กิจกรรม
กลุม่ การระดมสมองและการอภิปรายกลุม่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม โดยใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมในโปรแกรมจ านวน 14 ครัง้ ๆ ละประมาณ 60 นาที องค์ประกอบของโปรแกรมมี
รายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
   ความเป็นมาของโปรแกรมประกอบด้วยประเด็นเ ก่ียวกับความส าคัญของ
คณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ และแนวทางการพฒันาโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
   วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม คือ พฒันาคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ความยดึมัน่ผูกพนั
ด้านอารมณ์ และความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม  
   หลกัการและแนวคิดท่ีใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ประกอบด้วย 1) แนวคิดการ
จดัการเรียนการสอนท่ีการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา (Need supportive teaching) 
ได้แก่ การสนบัสนนุความมีอิสระ การจดัการด้านโครงสร้างผู้สอน และการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 
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ร่วมกับ 2) จดัการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ได้แก่จดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
learning) 3) การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Gagne (Gagne’s Instructional Model) 
   กิจกรรมในโปรแกรมประกอบด้วย 14 กิจกรรม ดงันี ้
    กิจกรรมท่ี 1 การปฐมนิเทศ การให้ความรู้เก่ียวกบัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนั
ในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ได้แก่ ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและประโยชน์
ของความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีมีตอ่ผู้ เรียน  
    กิจกรรมท่ี 2 แนวทางการส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการ
ส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและตระหนักถึง
ความส าคญัของการเข้าร่วมโปรแกรม ฯ  
    กิจกรรมท่ี 3 รู้จักการตัง้เป้าหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
เก่ียวกบัการตัง้เปา้หมายและสามารถประยกุต์แนวทางการตัง้เปา้หมายของตนเองได้  
กิจกรรมท่ี 4 ฝึกการตัง้เป้าหมายในการเรียน ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัประโยชน์ของการตัง้เปา้หมายในการเรียนและประยกุต์ใช้กลยทุธ์การตัง้เปา้หมายในการเรียน
ได้ 
    กิจกรรมท่ี 5 6 และ 7 ฝึกใช้กลยุทธ์การสอนร่วมกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกับกลยุทธ์ในการพฒันาการเรียน ได้แก่การสอนร่วมกนั ไปประยกุต์ใช้ผ่านการ
ฝึกปฏิบตัเิพ่ือพฒันาการเรียนของตนเองได้  
    กิจกรรมท่ี 8 กลยทุธ์การแก้ปัญหาในการเรียน ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนน า
ความรู้เก่ียวกับกลยุทธ์พฒันาการเรียนเก่ียวกับเทคนิคการแก้ปัญหามาใช้ฝึกปฏิบตัิเพ่ือแก้ปัญหาใน
การเรียนได้  
    กิจกรมท่ี 9 และ 10 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์พฒันาการเรียนไปใช้ฝึกปฏิบตัเิพ่ือพฒันาการเรียนของตนเองได้  
    กิจกรรมท่ี 11 เรียนรู้จากข่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าสิ่งท่ี
เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหมไ่ด้ โดยให้ผู้ เรียนฝึกการท างานร่วมกนัผา่นการแสดงบทบาทสมมติ 
    กิจกรรมท่ี 12 ตามหาคนท่ีใช่ ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้เก่ียวกบั
วิธีการกิจกรรมร่วมมือไปใช้ในการเรียนของตนเองได้  
    กิจกรรมท่ี 13 ช่วยกนัสร้างหอคอย ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกการท างาน
ร่วมกนั ทัง้ด้านการวางแผนการท างานและการลงมือปฏิบตัจินส าเร็จได้ 
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    กิจกรรมท่ี 14 Poster session ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนประยุกต์ใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนของตนเองได้ โดยให้ผู้ เรียนสร้างออกแบบโปสเตอร์เพ่ือน าเสนอผลงาน
ร่วมกนัได้  

2.2 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกตา่งของ
คะแนนคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการครัง้ท่ี 2 (Posttest) ภายหลงัจากกลุ่มทดลองเข้าร่วม
โปรแกรมเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุท่ีได้รับการสอนตามปกต ิโดยน าคะแนนคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผูกพนัในวิชาการครัง้ท่ี 1 (Pre-test) มาร่วมค านวณเพ่ือเป็นการควบคมุด้วยคะแนนก่อนการทดลอง 
ผลการวิเคราะห์โมเดล พบว่า โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการมีอิทธิพลตอ่
คะแนนความยึดมั่นผูกพันในวิชาการหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทัง้นี ้โมเดลการ
วิเคราะห์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (Chi-square =14.67 df = 8 , p .065 
GFI =.978 AGFI = .924 SRMR = .044 = RMSEA=.06) แสดงให้เห็นวา่ โปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีสามารถเพิ่มความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ได้  

2.3 อิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการท่ีมี
ต่อความยดึม่ันผูกพันในวิชาการโดยมีเป้าหมายความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน  
   ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายคูร่ะหว่างตวัแปรสงัเกตได้ของตวัแปร
อิสระซึ่งได้แก่ ตวัแปรกลุ่ม และตวัแปรสงัเกตได้ของตวัแปรส่งผ่าน ได้แก่ การวางเปา้หมายเพ่ือความ
เป็นเลิศส่วนบคุคล พบว่าคา่สมัประสิทฺธ์ิสหสมัพนัธ์มีคา่ไม่เกิน .715 ในทกุคู ่แสดงให้เห็นวา่ตวัแปรไม่
มีปัญหาเร่ืองภาวะร่วมเส้นตรงพห ุ(Multicollinearity) ซึ่งอาจส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการท านายตวั
แปรตามลดลง จากนัน้ท าการวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของตวัแปรเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วน
บคุคลด้วยโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural equation modeling) ได้ผลวา่ โมเดลความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตขุองอิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่านมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (Chi-square =20.821 df =15 p = .142 GFI = .972 AGFI 
= .933 SRMR = .034 RMSEA = .045) เม่ือพิจารณาค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรในโมเดล พบว่า
โปรแกรม ฯท่ีจดัให้กบันกัศึกษากลุ่มทดลองมีอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ตอ่เปา้หมายเพ่ือความ
เป็นเลิศส่วนบุคคล  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางบวกเท่ากับ .492 (b = .492, p < .001) และ
พบวา่โปรแกรม ฯมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตแิสดงให้
เห็นถึงระดบัเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลของนกัศกึษากลุ่มทดลองภายหลงัจากการเข้าร่วม
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กิจกรรมโปรแกรม ฯ เป็นตวัแปรสง่ผา่นอิทธิพลของโปรแกรม ฯ ไปยงัคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัใน
วิชาการ  โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางบวกเทา่กบั .643 (b = .643, p < .001) ทัง้นี ้อิทธิพลทางตรง
ของโปรแกรม ฯ ท่ีมีตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการกลบัพบว่าไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นวา่
เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลเป็นตวัแปรสง่ผา่นแบบสมบรูณ์ (Complete mediator) อธิบาย
ได้ว่าเม่ือนกัศึกษาได้รับโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ จะส่งผลโดยตรง
ให้นกัศกึษามีระดบัเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลท่ีเพิ่มสงูขึน้ จากนัน้เปา้หมายเพ่ือความเป็น
เลิศส่วนบคุคลจะส่งผลท าให้นกัศกึษามีระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการเพิ่มสงูขึน้ด้วยเช่นกนั โดย
ในภาพรวมของโมเดลผลของโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่านมีความ
แมน่ย าคดิเป็นร้อยละ 49.7  
 

การอภปิรายผลตามสมมตฐิานการวิจัย  
สมมตฐิานการวิจัยในการศึกษาที่ 1  

1.1 ตัวบ่งชีข้องคุณลักษณะความยึดม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาประกอบ
ได้เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยึดม่ันผูกพันด้านปัญญา 2) ความยึดม่ันผูกพันด้าน
อารมณ์ 3) ความยดึม่ันผูกพันด้านพฤตกิรรม และ 4) ความยดึม่ันผูกพันด้านริเร่ิมในตนเอง  
   จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่าคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการประกอบด้วย 8 ตวับ่งชี ้
ได้แก่ ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการเรียน  การพฒันาตนเองด้านการเรียน การควบคมุตนเองด้านการเรียน  
ความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบนั ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ เก่ียวข้อง การเสนอความเห็น
เก่ียวกับการเรียนตามความต้องการของตนเอง และการจดัการเก่ียวกับการเรียน โดยสามารถจดัตวั
บง่ชีท้ัง้ 8 ตวับง่ชี ้เข้าองค์ประกอบได้ตาม 3 องค์ประกอบหลกั คือ องค์ประกอบท่ี1 ความยดึมัน่ผกูพนั
ในวิชาการด้านปัญญา องค์ประกอบท่ี 2 ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการด้านอารมณ์  และองค์ประกอบ
ท่ี 3 ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการด้านพฤติกรรม  ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีได้มีความแตกต่าง
จากสมมติฐานข้อท่ี 1 คือ ตวับง่ชีข้องคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาประกอบ
ได้เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านปัญญา 2) ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ 3) 
ความยึดมัน่ผูกพนัด้านพฤติกรรม และ 4) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านริเร่ิมในตนเอง แต่ผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นวา่ ตวับง่ชี ้8 ตวับง่ชี ้ประกอบได้เป็นองค์ประกอบหลกั 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความยดึมัน่ผกูพนั
ด้านปัญญา 2) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และ3) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม ซึง่สอดคล้อง
กับการศึกษาก่อนหน้า ท่ีอธิบายถึงความยึดมั่นผูกพันในวิชาการเป็นโครงสร้างเก่ียวกับมิติด้าน
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พฤติกรรม อารมณ์ และปัญญาในการมีส่วนร่วมและเก่ียวข้องกบัวิชาการหรือการเรียน (Fredricks et 
al., 2004, 2005; Skinner et al., 2009; Yazzie-Mintz, 2009; Reschly & Christenson, 2012)  
   โดยผลการศึกษาท่ีได้ แสดงให้เห็นว่าตวับ่งชีก้ารเสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียน
ตามความต้องการของตนเอง ถูกจดัองค์ประกอบอยู่ในความยึดมัน่ผูกพนัด้านพฤติกรรม ซึ่งมีความ
แตกต่างจากการวิจัยก่อนหน้า ท่ีศึกษากับตวัอย่างต่างประเทศและพบว่าตวับ่งชีด้งักล่าวจัดอยู่ใน
องค์ประกอบด้านริเร่ิมในตนเองซึ่งแยกเป็นอิสระจากองค์ประกอบหลกัทัง้สามด้าน ได้แก่ ด้านปัญญา 
ด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม (Reeve & Tseng, 2011; Reeve, 2013) ข้อค้นพบท่ีแตกต่างใน
การศึกษานีอ้าจเป็นเพราะลกัษณะการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีในบริบทไทยมีความแตกต่าง
จากต่างประเทศ ท่ีมีลักษณะการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นหลักและผู้ เรียนมีบทบาทเป็นผู้ รับ 
(Passive learner) และโดยปกติแล้วชัน้เรียนไทยมีลกัษณะเป็นชัน้เรียนขนาดใหญ่ (Pong &n Pallas, 
2001 as cited in Tolly, Johnson, & Koszalka, 2012) ผู้สอนมีแนวโน้มท่ีจะใช้การสอนท่ีมีลักษณะ
การบรรยาย (Lecture-based instruction) ส่งผลให้ผู้ เ รียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบเป็นผู้ รับ 
(Passive) มากกว่าเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Active learners) ขาดการมีส่วนร่วมในชัน้เรียน 
และไม่ผูกพนักบัการเรียน (Deveney, 2005; Vaiyavutjamai & Clements, 2006 as cited in Tolly et 
al., 2012) นอกจากนีค้วามแตกตา่งทางด้านวฒันธรรมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลตอ่การเรียนรู้
ของผู้ เรียน วัฒนธรรมการแสดงออกของไทยเน้นบทบาทของผู้ รับหรือไม่โต้แย้ง การยอมรับความ
แตกต่างของอ านาจบุคคลท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนไม่กล้าแสดงออก ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสนอความเห็น
หรือแสดงความคิดของตนเองตอ่ครูผู้สอน และการมีส่วนร่วมในชัน้เรียนในระดบัต ่า นอกจากนี ้พบว่า
ผู้ เรียนไทยมีความระมดัระวงัในการแสดงพฤติกรรมการเรียนเน่ืองจากกลวัท่ีจะท าผิดตอ่หน้าครูผู้สอน
หรือเพ่ือนร่วมชัน้เรียน บทบาททางวฒันธรรมเหลา่นีส้ง่ผลทางลบตอ่กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนและ
ความยึดมัน่ผูกพนัในการเรียนได้เช่นกัน (Deveney, 2005 as cited in Tolly, Johnson, & Koszalka, 
2012) ซึง่เป็นข้อจ ากดัตอ่การแสดงออกหรือเสนอสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน มีสว่นร่วมใน
การปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนบอกสิ่งท่ีตนเองต้องการแก่ผู้สอนเพ่ือให้ได้รับสภาพแวดล้อมท่ี
สนับสนุนแรงจูงใจให้แก่ตนเองมากขึน้ และตามการศึกษาของ Reeve และ Tseng (2011) ศึกษา
เก่ียวกับกระบวนการของความยึดมัน่ผูกพนัด้านริเร่ิมในตนเอง พบว่าความยึดมัน่ผูกพนัด้านริเร่ิมใน
ตนเองมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับความยึดมั่นผู้ พันหลักทัง้สามด้าน  ได้แก่ ด้านปัญญา ด้าน
อารมณ์ และด้านพฤติกรรมในระดบัปานกลางและมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน  ดงันัน้
หากผู้ เรียนมีลกัษณะพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการลงมือกระท าด้วยตนเองเพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนการ
สอนอย่างจ ากดั ย่อมส่งผลตอ่ระดบัของการเกิดความยึดมัน่ผกูพนัด้านริเร่ิมในตนเองในระดบัต ่าด้วย
เช่นกัน และส่งผลให้พฤติกรรมการเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเรียนตามความต้องการของตนเองใน
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องค์ประกอบด้านริเร่ิมในตนเองจึงถกูจดัอยู่ในองค์ประกอบความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม  จึงเป็น
เหตุให้ผลการศึกษานีไ้ม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.1 ท่ีว่า ตวับง่ชีข้องคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาประกอบได้เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา 
2) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ 3) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม และ 4) ความยดึมัน่ผกูพนัด้าน
ริเร่ิมในตนเอง  

1.2 โมเดลการวัดคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์” 
   ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวดัรายองค์ประกอบ พบว่าในองค์ประกอบท่ี 1  
ความยึดมัน่ผูกพนัด้านปัญญา ประเด็นด้านการพฒันาตนเองด้านการเรียนมีค่าน า้หนกัสงูท่ีสุด ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับตวับ่งชีใ้นการศึกษาคณุลกัษณะความยึดมั่นผูกพนัด้านปัญญาก่อนหน้า  ได้แก่ 
การใช้กลยุทธ์ทางปัญญามาช่วยในการพัฒนาการเรียน (Martin, 2009; Reeve &Tseng, 2011; 
Yazzie-Mintz, 2009) ผู้ เรียนในระดบัปริญญาตรีจ าเป็นต้องมีทักษะการก ากับตนเอง หรือการใช้กล
ยทุธ์ทางปัญญาเพ่ือพฒันาความสามารถของตนเอง (สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกลุ, 2560) ส่วนตวับง่ชีท่ี้
มีค่าน า้หนักรองลงมาได้แก่ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเรียน และการควบคุมตนเองด้านการเรียน
ตามล าดบั สอดคล้องกับการศึกษาของ Appleton และคณะ (2006) ท่ีศึกษาองค์ประกอบเชิงส ารวจ
และเชิงยืนยนั ความยึดมัน่ผกูพนัในนกัเรียนมีตวับง่ชีท่ี้อยู่ในองค์ประกอบของความยึดมัน่ทางปัญญา 
ได้แก่ การควบคมุตนเองด้านการเรียนและการพยายามท างานให้ส าเร็จ เม่ือพิจารณา องค์ประกอบท่ี 2  
ความยึดมัน่ผูกพนัด้านอารมณ์ ตวับ่งชีค้วามรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนเป็นตวับ่งชีท่ี้มีค่าน า้หนักมากท่ีสุด 
และตวับ่งชีท่ี้มีค่าน า้หนักรองลงมาได้แก่ ความรู้สึกท่ีมีต่อผู้ เก่ียวข้องและความรู้สึกท่ีมีต่อสถาบัน
ตามล าดบั สอดคล้องกบัการศกึษาของ Skinner และคณะ (2009) ท่ีศกึษาและพฒันามาตรวดั EvsD 
ภายใต้ทฤษฎีแรงจูงใจของผู้ เรียน พบว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อระดบัความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาของบุคคลและส่งผลต่ออารมณ์หรือความรู้สึก สอดคล้องกับการศึกษาของ Fredricks และ
คณะ (2005) ท่ีพบว่าการสนบัสนนุจากครูและเพ่ือนร่วมชัน้สามารถเป็นตวับง่ชีใ้ห้เกิดแรงจงูใจในการ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ของบคุคลได้ เชน่เดียวกบัการศกึษาของ Yazzie-Mintz (2009) ท่ีพบวา่ความรู้สึก
ของผู้ เรียนมีต่อสถาบนัและผู้ ท่ีเก่ียวข้องก็เป็นสิ่งท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผูกพนัทางอารมณ์
เช่นกัน เม่ือพิจารณา องค์ประกอบท่ี 3 ความยึดมัน่ผูกพนัด้านพฤติกรรม ประกอบด้วยตวับ่งชี ้2 ตวั
บ่งชี ้พบว่าตวับ่งชีท่ี้มีค่าสูงสุดคือ การจดัการเก่ียวกับการเรียนและรองลงมาคือการเสนอความเห็น
เก่ียวกับการเรียนตามความต้องการของตนเอง สอดคล้องกับการพฒันามาตรวัดของ Skinner และ
คณะ (2009) ตามองค์ประกอบความยึดมัน่ผูกพนัด้านพฤติกรรมท่ีมีตวับ่งชี ้ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน



 

 

200 

กิจกรรมการเรียนรู้ และสอดคล้องกบัการพฒันาตวับง่ชีท่ี้สะท้อนถึงความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม
ของ Martin และคณะ (2009) ได้แก่ การจดัการเก่ียวกบัการเรียน  
   พิจารณาผลการศกึษาในภาพรวม พบวา่องค์ประกอบทัง้สามองค์ประกอบสอดคล้อง
กับแนวคิดโมเดลแรงจูงใจ (Self-System Model of Motivational Development : SSMMD) ภายใต้
ทฤษฎีการก าหนดตน เอง  (Self-Determination Theory: SDT) ท่ี ใ ห้ ความส าคัญกับบ ริบท
สภาพแวดล้อมช่วยสนบัสนนุให้บคุคลเกิดการตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยาพืน้ฐานของบุคคล 
ได้แก่ ด้านความสามารถ (Need for competence) ด้านความมีอิสระ (Need for autonomy)  และ
ด้านความสัมพันธ์ (Need for relatedness) น าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดี โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้มีอิทธิพลต่อการประเมินระดบัความสามารถ ความมีอิสระและความสัมพันธ์ในทางท่ีดีและ
ส่งผลต่อระดับความยึดมั่นในวิชาการ (Connell & Wellborn, 1991; Deci & Ryan, 1985) ในแต่ละ
องค์ประกอบ ประกอบด้วยตวับ่งชีท่ี้สอดคล้องกับความต้องการทางจิตวิทยาทัง้สามด้าน ได้แก่ 1) 
ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา  ตวับง่ชีไ้ด้แก่ ความมุง่มัน่ทุม่เทในการเรียน และการพฒันาตนเองด้าน
การเรียน เป็นตวับ่งชีท่ี้สะท้อนถึงบุคคลมีการลงทุนทางจิตวิทยาในด้านการเรียนรู้และเก่ียวข้องกับ
ความต้องการด้านความสามารถของบุคคล (Need for competence) 2) ความยึดมั่นผูกพันด้าน
อารมณ์ ได้แก่ ตัวบ่งชีค้วามรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน ผู้ เก่ียวข้อง และสถาบัน เป็นตัวบ่งชีท่ี้สะท้อนถึง
ความรู้สึกของบคุคลท่ีเป็นผลมาจากปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่แรงจงูใจของบุคคลและส่งผล
ให้บุคคลเกิดความยึดมั่นผูกพัน เก่ียวข้องกับความต้องการทางจิตวิทยาพื น้ฐานของบุคคลด้าน
ความสมัพนัธ์ (Need for relatedness) และ 3) ความยึดมัน่ผูกพนัด้านพฤติกรรม ได้แก่ ตวับ่งชีก้าร
จัดการเก่ียวกับการเรียน เป็นตวับ่งชีท่ี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  กิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการเรียน (Connell, 1990; Finn, 1989) นอกจากนีต้วับง่ชีก้ารเสนอความเห็นเก่ียวกับการ
เรียนตามความต้องการของตนเอง ก็เป็นตวับ่งชีท่ี้ส าคญัและเก่ียวข้องกับความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาด้านความมีอิสระ (Need for autonomy) แสดงถึงผู้ เรียนมีความพยายามพฒันาการเรียนการ
สอนหรือการเรียนรู้ในลกัษณะเชิงรุก (Active)  พฤติกรรมดงักล่าวส่งผลดีต่อการเรียนรู้ และเป็นผล
สะท้อนกลบั (Feedback) ต่อลกัษณะของผู้สอนอนัเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ (Reeve, 2012) จาก
ผลการวิจยัท่ีได้และความสอดคล้องกบัการศกึษาก่อนหน้ารวมทัง้ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้อง ท าให้
สรุปได้ว่าโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันในวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และสนับสนุนสมมตฐิานข้อที่ 1.2 
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สมมตฐิานการวิจัยในการศึกษาที่ 2  
2.1 หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม ฯ นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริม ฯ  

มีคะแนนความยดึม่ันผูกพันในวิชาการสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการเรียนการสอนปกต”ิ 
   ผลท่ีได้จากการใช้โปรแกรมส่งเสริมคณุลักษณะความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี พบวา่ นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการใช้โปรแกรมสง่เสริม ฯมีคะแนนความ
ยึดมั่นผูกพันในวิชาการสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในทุกตวัแปรสังเกตได้ ได้แก่ 
ความยึดมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ความยึดมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม 
โดยมีอิทธิพลในทิศทางบวกนัน่คือ โปรแกรมส่งเสริม ฯ ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้มีผลตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการให้เพิ่มสงูขึน้ได้ ซึง่ผลท่ีได้นีส้นบัสนนุสมมตฐิานข้อท่ี 2.1 โดยเหตผุลสนบัสนนุความสอดคล้อง
ระหว่างผลการวิจยัท่ีได้กบัสมมติฐานนัน้เน่ืองมาจากโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้นัน้ สร้างจากแนวคิด Self-System Model of 
Motivational Development (SSMMD) ภายใ ต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง  (Self-Determination 
Theory: SDT) (Deci & Ryan, 2000) ท่ีอธิบายถึงบริบทสภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลต่อการ
เปล่ียนแปลงแรงจงูใจและมีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ผูกพนัของบุคคล ซึ่งการเปล่ียนแปลงแรงจงูใจนัน้
เก่ียวข้องกับการท่ีบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาทัง้สามด้าน ได้แก่ 
ความต้องการมีอิสระ ความต้องการมีความสามารถ และความต้องการด้านความสมัพันธ์ (Deci & 
Ryan, 1985) ในบริบททางการศึกษา ผู้ สอนถือเป็นสภาพแวดล้อมท่ีส าคัญต่อการเปล่ียนแปลง
แรงจงูใจของผู้ เรียน โดยให้การสนบัสนนุความต้องการทางจิตวิทยาทัง้สามด้านผ่านการมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างผู้ เรียนและผู้ สอน ได้แก่ การสนับสนุนความมีอิสระ การจัดการด้านโครงสร้าง และการ
สนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Connell & Wellborn, 1991; Skinner, 2008; Niemiec & Ryan, 2009) 
ซึ่งโปรแกรมดงักล่าวผู้ วิจยัพฒันาขึน้ตามโมเดล SSMMD ท่ีมีกระบวนการสนบัสนุนแนวคิดเก่ียวกับ
พลวตัของความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน โดยบริบททางสงัคมมีอิทธิพลตอ่พฒันาการแรงจงูใจ 
โดยท่ีโมเดลนีย้อมรับเก่ียวกับความยึดมัน่ผูกพนัเป็นสิ่งท่ีสะท้อนออกมาจากระดบัของกระบวนการ
ภายในของแรงจงูใจท่ีเปล่ียนจากแรงจงูใจภายนอกไปสูก่ารเกิดแรงจงูใจภายในอย่างแท้จริง (Skinner 
et al., 2012) ดังนัน้ หากสภาพแวดล้อม เช่น ผู้ สอน เพ่ือนร่วมชัน้เรียน กิจกรรมในชัน้เรียน ฯลฯ 
สามารถสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของผู้ เรียนได้ จะส่งผลให้ผู้ เรียนเปล่ียนแปลง
ตนเองไปสู่การมีความตัง้ใจแน่วแน่ มุมานะ มีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างกระตือรือร้นหรือเกิด
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ นอกจากนี ้ยงัมีงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์และอิทธิพลของ
การสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ ดังเช่น  
Chirkov และ Ryan (2001) ศกึษาพบว่าการรับรู้เก่ียวกบัการได้รับการสนบัสนนุด้านความมีอิสระของ
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ผู้ เรียนสามารถเป็นตวัท านายแรงจงูใจด้านการเรียนในทางท่ีดีได้และส่งผลตอ่การก ากบัตนเองในด้าน
วิชาการ รวมทัง้การเกิดแรงจงูใจภายในทางการเรียนรู้ ซึ่งมีความส าคญัตอ่การเกิดความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการ สอดคล้องกบังานวิจยัของ Tucker และคณะ (2002) ท่ีศกึษาโมเดลเชิงสาเหตเุพ่ือท าความ
เข้าใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้สอนท่ีมีตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการ
รับรู้ด้านความมีอิสระส่งผลทางตรงตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ และผู้สอนท่ีมีลกัษณะสนบัสนุน
ความมีอิสระรวมถึงการจดัการด้านโครงสร้างสง่ผลตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการด้วยเชน่กนั ตอ่มา 
Shih (2008) ได้ศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของการรับรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกบัการสนับสนนุความมีอิสระ
กับคณุลกัษณะของแรงจูงใจได้แก่ แนวโน้มเป้าหมายของผู้ เรียน ลกัษณะการก ากับตนเอง ซึ่งน ามา
อธิบายถึงความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของผู้ เรียนได้ นอกจากนีมี้งานวิจยัท่ีสนบัสนนุแนวคิดเก่ียวกบั
การสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านการจดัการโครงสร้างส่งผลตอ่ความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการ ตามการศึกษาของ Sierens และคณะ (2009) ท่ีแสดงถึงการจัดการด้านโครงสร้างของ
ผู้สอน (Structure) มีความสัมพันธ์กับระดบัของการจัดการก ากับตนเองท่ีเก่ียวข้องกับความยึดมั่น
ผกูพนัในการเรียนในกลุ่มนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการท่ีผู้สอนมีการ
จดัการโครงสร้างเน่ืองจากเป็นลกัษณะการสอนท่ีสนบัสนนุการรับรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกับความสามารถ 
(Competence) สอดคล้องกับ Jang และคณะ (2010) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลของลักษณะผู้ สอน 2 
ลกัษณะได้แก่ การสนบัสนุนความมีอิสระและการจดัการด้านโครงสร้างท่ีมีต่อความยึดมัน่ผูกพันใน
วิชาการ ผลการวิเคราะห์โมเดลพบว่า การสนับสนุนความมีอิสระและการจัดการด้านโครงสร้างมี
ความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกันในทิศทางบวก และการสนบัสนุนความมีอิสระของผู้สอนและการจัดการ
ด้านโครงสร้างเป็นตวัท านายความยึดมัน่ผกูพนัด้านพฤติกรรม ได้แก่ การตัง้ใจเรียน มีความพยายาม
ในการเรียน มีความพยายามเม่ือพบกบัการเรียนท่ียาก และยงัพบวา่การสนบัสนนุความมีอิสระเป็นตวั
ท านายความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สึกในการเรียน กระบวนการเรียนรู้แบบลุ่ม
ลึก และความรู้สึกต้องการแสดงความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอีกด้วย นอกจากนีมี้
การศกึษาเก่ียวกบับทบาทของผู้สอนท่ีสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการด้านความสมัพนัธ์ (Need 
for relatedness) ตามการศกึษาของ Sparks และคณะ (2016) ท่ีได้วิเคราะห์โมเดลเพ่ือดคูวามสมัพนัธ์
ระหว่างแรงจงูใจของผู้ เรียนและการรับรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกบัการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์จากผู้สอน 
ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรการได้รับการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์มีอิทธิพลความสัมพันธ์ทิศ
ทางบวกกับความพึงพอใจในความต้องการด้านความสมัพนัธ์ของผู้ เรียน รวมทัง้พบว่าการได้รับการ
สนบัสนนุด้านความสมัพันธ์มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่แรงจงูใจภายในของผู้ เรียนและแรงจงูใจภายนอกท่ีมี
ลกัษณะการก ากับจากการเห็นความส าคญัด้วยตนเอง (Identified regulation) แสดงให้เห็นว่า เม่ือ
ผู้ เรียนรู้สึกว่าผู้สอนมีลกัษณะการสอนท่ีสนบัสนุนด้านความสมัพนัธ์ ผู้ เรียนจะเกิดความพึงพอใจใน
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ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Need for Relatedness) ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ เรียนมีความตัง้ใจใน
ตนเองในระดบัท่ีสงูขึน้น าไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีสะท้อนถึงคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนั 
   นอกจากนี ้โปรแกรมท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ภายใต้แนวคิดการสนับสนุนความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยาในด้านการสนบัสนนุความมีอิสระ การจดัการด้านโครงสร้าง และการสนบัสนนุ
ด้านความสัมพันธ์ โดยประยุกต์ใช้วิธีการสอนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดดงักล่าว ได้แก่ การสนับสนุน
ความมีอิสระ (Autonomy supportive) การสอนร่วมกัน (Interteaching) และการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active learning) มาใช้ในโปรแกรม ฯ ซึ่งผลการวิจยัยงัสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัย
ก่อนหน้าท่ีศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยากับความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการของผู้ เรียน ดงัการศกึษาของ Reeve และคณะ (2004) ได้ท าการวิจยัเชิงทดลองเพ่ือ
ศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนท่ีสนบัสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านสนับสนุน
ความมีอิสระต่อความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ และพบว่าผู้สอนท่ีมีพฤติกรรมการสอนแบบสนบัสนนุ
ความมีอิสระมีความสมัพนัธ์กบัระดบัของความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของผู้ เรียนท่ีสงูขึน้ และงานวิจยั
ของ Cheon Reeve และ Moon (2012) ท่ีศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมครูผู้ สอน
บริบทพลศึกษา (PE) เพ่ือให้มีลกัษณะการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาในด้านการมี
อิสระ (ASIP) ผลพบว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับการสอนแบบสนับสนุนความมีอิสระมีความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการท่ีดีขึน้ และมีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบการสอนร่วมกัน ( Interteaching) 
ซึง่เป็นการเรียนการสอนวิธีหนึง่ท่ีสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านโครงสร้างผู้สอนและ
สนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ ดงัการศกึษาของ Saville และ Zinn (2005) ท าการศกึษาประสิทธิผลของ
การเรียนการสอนแบบการสอนร่วมกนัท่ีมีตอ่แรงจงูใจและความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ผลการศกึษา
พบว่านกัศกึษาในกลุ่มท่ีได้รับการเรียนแบบสอนร่วมกนัสามารถท าคะแนนแบบทดสอบได้ดีกว่ากลุ่ม
อ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั สะท้อนถึงด้านการมีความสามารถ (Competence) และการศกึษาของ Scoboria 
และ Pascual-Leone (2009) ท่ีท าการทดลองกับผู้ เรียนระดบัปริญญาตรีในชัน้เรียนขนาดใหญ่ เป็น
เวลา 13 สปัดาห์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสอนร่วมกันมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อการเข้าชัน้
เรียนเพ่ือร่วมอภิปราย การสอนร่วมกนัเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในชัน้เรียน
ขนาดใหญ่ เป็นประโยชน์ในการท างานร่วมกัน สามารถเพิ่มความพึงพอใจในการเรียน และเพิ่ม
แรงจงูใจในการเรียนได้  
   จากผลการวิจัยท่ีได้และความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า เป็นหลักฐาน
สนับสนุนสมมตฐิานข้อ 2.1 ท่ีวา่นกัศกึษากลุม่ทดลองท่ีได้รับโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึด
มัน่ผูกพนัในวิชาการมีคะแนนความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการสูงกว่ากลุ่มควบคมุท่ีได้รับการเรียนการ
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สอนปกติ และแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริม ฯท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้สามารถส่งเสริมคณุลกัษณะความ
ยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการในนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีได้  

2.2 โปรแกรมส่งเสริม ฯมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ
โดยมีเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน  
   เม่ือท าการวิเคราะห์อิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริม ฯ ท่ีมีตอ่คณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยมีการวางเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล
เป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน (Mediation 
variable) ระหว่างโปรแกรมส่งเสริม ฯและความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ โดยโปรแกรมส่งเสริม ฯมี
อิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านตวัแปรเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลแบบสมบูรณ์ (Complete 
mediator) แสดงให้เห็นว่า เม่ือนักศึกษาได้รับโปรแกรมส่งเสริม ฯ จะส่งผลให้นักศึกษามีระดับ
เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลท่ีเพิ่มสงูขึน้ จากนัน้เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลจะ
สง่ผลท าให้นกัศกึษามีความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการเพิ่มสงูขึน้ด้วยเชน่กนั 
   ทัง้นีก้ารท่ีโปรแกรมส่งเสริม ฯ ส่งผลต่อระดบัความยึดมั่นผูกพันในวิชาการโดยมี
อิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล สามารถอธิบายได้โดย โปรแกรม
ส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้นัน้ 
สร้างจากแนวคิดการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา (Need supportive) ผ่านการเรียน
การสอนและการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนในชัน้เรียน ได้แก่ การเรียนการสอนสนับสนุน
ความมีอิสระ การเรียนการสอนท่ีสนับสนุนด้านการจัดการโครงสร้างและด้านความสมัพันธ์ ซึ่งการ
เรียนการสอนท่ีสนับสนุนความมีอิสระเป็นการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาในด้าน
ความต้องการมีอิสระ (Need for autonomy) ให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน ซึ่งผู้วิจยัได้สร้างโปรแกรมส่งเสริม ฯ 
เพ่ือสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาเก่ียวกบัลกัษณะของผู้สอนท่ีช่วยสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิด
ความมีอิสระตามแนวทาง Reeve และคณะ (Reeve et al., 2004; Reeve, 2011; O’Donnell et al., 
2011, Reeve, 2016) ท่ีได้สรุปวา่ เหตผุลประการหนึง่ท่ีการสนบัสนนุความมีอิสระสามารถชว่ยสง่เสริม
ให้ผู้ เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน (Take the students’ perspective) และไปสู่การเกิดความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาการได้ ผู้สอนต้องท าความเข้าใจตามมมุมองของผู้ เรียน โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
แสดงถึงการเข้าใจความรู้สึกของผู้ เรียน การค านึงถึงสิ่งท่ีผู้ เรียนสนใจ ความต้องการของผู้ เ รียน 
อารมณ์ และเป้าหมายของผู้ เรียนเป็นส าคญั และผู้สอนต้องเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของ
ผู้ เรียน (Nurture inner motivational resources) เพราะการเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของ
ผู้ เรียนเป็นการแสดงถึงความพยายามของผู้สอนในการเอาใจใส่ต่อแรงจูงใจของผู้ เรียนระหว่างการ
เ รียนการสอน ไ ด้แก่  1) ความต้องการพื น้ฐานทางจิตวิทยาด้านความต้องการเ ป็นอิสระ 
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(Psychological need for autonomy) 2) แรงจงูใจภายใน (Intrinsic motivation) 3) เปา้หมายภายใน 
(Intrinsic goals) 4) ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น (Sense of curiosity) และ 5) ความพึงพอใจในความ
ท้าทายท่ีเหมาะสม (Preference for optimal challenge) โดยโปรแกรมส่งเสริม ฯท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้จะ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการโดยมีแนวทางการสนบัสนุนความมีอิสระผ่าน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเอาใจใสต่อ่แรงจงูใจของผู้ เรียนระหว่างการเรียนการสอน อาทิ การตัง้เปา้หมาย
และแนวทางพฒันาเปา้หมายในการเรียน ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้การศกึษาเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่น
บคุคล (Personal best goal) เป็นตวัแปรสง่ผ่านตามโครงสร้างเปา้หมายท่ีเก่ียวกบัตนเองเป็นหลกั ถือ
เป็นเป้าหมายภายใน (Intrinsic goal) ท่ีเก่ียวข้องกับความท้าทายและมีลกัษณะเฉพาะเก่ียวกับการ
แข่งขันท่ีมีเป้าหมายคือตนเอง เก่ียวข้องกับระดบัการแสดงออกของบุคคล และสะท้อนถึงผู้ เรียนมี
ความพยายามในการเรียน (Martin, 2006) ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (SDT) อธิบายเก่ียวกับ
เปา้หมายภายในมีความเก่ียวข้องกับแรงจงูใจของบคุคล เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความพงึพอใจตอ่
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาของบคุคลได้โดยตรงเน่ืองจากท าให้บคุคลเกิดแรงจงูใจท่ีเป็นอิสระ 
(Autonomous motivation) ส่งผลให้บุคคลเกิดความเจริญงอกงาม ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม 
(Vansteenkiste, Lens, & Deci, 2012) นอกจากนี ้ยงัมีผลจากงานวิจยัก่อนหน้าท่ีแสดงว่าเป้าหมาย
ภายในบุคคลมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับการเรียนรู้ ความส าเร็จในการเรียน การมีความพยายามใน  
การ เ รี ยน  และความยึดมั่นผูกพัน ในการ เ รียน ด้วย เช่นกัน  ( Vansteenkiste et al., 2004;  
Vansteenkiste, et al., 2012) และเป้าหมายภายในบุคคลเก่ียวข้องกับบริบทของการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน กล่าวคือ เป้าหมายของผู้ เรียนท่ีได้จากผู้สอนท่ีมีลกัษณะสนบัสนุนความมี
อิสระมีความเก่ียวข้องกับการกระบวนการคิดท่ีดีขึน้ มีผลการทดสอบท่ีดีขึน้ และมีความพยายามใน
การเรียนท่ีมากขึน้ ดงัเช่น Vansteenkiste และคณะ (2004) ท าการศกึษาเก่ียวกับเป้าหมายภายนอก
และเปา้หมายภายใน พบความแตกตา่งของเปา้หมายท่ีมีตอ่ระยะเวลาของความวิริยะ (Persistence) 
ในกลุ่มผู้ เรียนชัน้มัธยมศึกษาวิชาพลศึกษา ผลการศึกษาพบว่าผู้ เรียนท่ีได้รับการบอกถึงเป้าหมาย
ภายในและการได้รับการสนบัสนนุความมีอิสระจากผู้สอนสง่ผลลพัธ์ทางบวกตอ่ความส าเร็จและความ
พยายามในการเรียนรู้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Liem และคณะ (2012) ท่ีศึกษาเป้าหมายเพ่ือ
ความเป็นเลิศส่วนบุคคลกับตัวแปรด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ สอน ในกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และพบความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนในทางบวก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Colli และคณะ 
(2016) ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลของผู้ เรียน เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล และ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ พบว่า ความสมัพนัธ์ของผู้ เรียนกบัเพ่ือนกบัเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศ
สว่นบคุคลมีความสมัพนัธ์เชิงบวกและยงัพบความสมัพนัธ์ทางอ้อมระหว่างความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือน
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และผู้สอนต่อความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการผ่านตวัแปรเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล จากท่ี
กล่าวมาแสดงถึงกระบวนการเก่ียวกบัการสนบัสนนุความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาชว่ยให้ผู้ เรียนมี
ระดบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีเพิ่มสงูขึน้ผา่นเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล  
   นอกจากนี ้การศึกษาครัง้นีย้ังพบว่า ค่าอิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาการส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์สูงท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
การศกึษาของ Hospel และ Galand (2016) ได้ศกึษากบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา เพ่ือเปรียบเทียบการ
สนบัสนุนความมีอิสระและการจัดการด้านโครงสร้างกับความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการองค์ประกอบ
หลกัทัง้สามด้าน ผลการศึกษาพบว่าการได้รับการสนบัสนุนความมีอิสระเป็นตวัท านายความยึดมั่น
ผกูพนัด้านอารมณ์ และสอดคล้องกบัการศึกษาท่ีผ่านมาของ Skinner และ Belmont (1993) ท่ีพบว่า 
การจัดการด้านโครงสร้างมีอิทธิพลทางบวกต่อความยึดมั่นผูกพนัด้านอารมณ์ เช่นเดียวกับ Wang 
และ Eccles (2013) ท่ีพบว่าการจัดการด้านโครงสร้างมีอิทธิพลทางบวกต่อความยึดมั่นผูกพนัด้าน
อารมณ์ด้วยเชน่กนั  
   จากผลการวิจัยท่ีได้และความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า ท าให้สรุปได้ว่า 
เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลท าหน้าท่ีเป็นตวัแปรสง่ผ่านแบบสมบรูณ์ (Complete mediator 
variable) ระหวา่งโปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการกบัความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่  2.2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
เม่ือนกัศึกษาได้รับโปรแกรมส่งเสริมคุณลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้ จะ
ช่วยให้นกัศกึษามีเป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบคุคลท่ีเพิ่มสงูขึน้ จากนัน้เปา้หมายเพ่ือความเป็น
เลิศสว่นบคุคลจะสง่ผลท าให้นกัศกึษามีความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการท่ีเพิ่มมากขึน้ด้วยเชน่กนั  
ข้อเสนอแนะในการวิจัย  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการน าผลการวิจยันีไ้ปใช้ ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องในการส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ ให้กบัผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้ในส่วน
ของผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ปฏิบตั ิและนกัวิจยั ตามล าดบั ดงันี ้

1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ผลการศกึษานี ้พิสจูน์ให้เห็นว่า โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพันใน
วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสร้างจากแนวคิด Self-System Model of Motivational 
Development (SSMMD) ภายใต้ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-determination theory : SDT) 
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของ  Gagne สามารถส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการและเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคลได้จริง ดงันัน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการก าหนด
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นโยบายเก่ียวกบัหลกัสตูรการเรียนการสอนสามารถน าแนวคิดท่ีได้จากผลการศกึษานีไ้ปประยกุต์ใช้ใน
การวางแผนหลกัสตูรการเรียนรู้ในทกุสาขาวิชาส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยให้ความส าคญั
กบับริบทสภาพแวดล้อมท่ีช่วยสนบัสนนุให้บคุคลเกิดการตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยาพืน้ฐาน
ของบุคคล ได้แก่  ด้านความสามารถ (Need for competence) ด้านความมีอิสระ (Need for 
autonomy)  และด้านความสมัพนัธ์ (Need for relatedness) เพ่ือท าให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผูกพนั
ในการเรียน ซึง่จะเป็นสว่นสนบัสนนุให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จทางวิชาการได้ 
   นอกจากนี ้ผลการวิจยัท่ีได้ แสดงให้เห็นวา่เปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคลเป็น
ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ ดงันัน้ การส่งเสริมให้นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมี
การวางเปา้หมายเก่ียวกบัการเรียน เพ่ือพฒันาเป็นเปา้หมายภายในท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ความส าเร็จใน
การเรียนได้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดแผนหรือนโยบายการเรียนการสอนสามารถน าโปรแกรม
สง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีเข้าไปในการเรียนการ
สอน โดยเน้นให้ผู้ เรียนเกิดเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศสว่นบคุคล ในด้านการเรียน การท ากิจกรรม การ
แสดงความคิดเห็นระหว่างเพ่ือนและผู้สอน รวมทัง้ให้นกัศกึษาก าหนดเปา้หมายในการเรียนรู้ จะช่วย
ให้นกัศกึษาเกิดเปา้หมายเพ่ือความเป็นเลิศส่วนบุคคล ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียน ซึ่งมีส่วน
ชว่ยให้นกัศกึษาสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนได้  

1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   งานวิจยันี ้ผู้ วิจยัได้พฒันามาตรวัดคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการ และ
โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ซึ่งอาจารย์
ผู้สอนหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลท่ีได้จากการวิจยัไปใช้ได้ ดงันี ้
   ประการแรก ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถน ามาตรวัดคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาการไปใช้วดัระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษา เพ่ือเป็นข้อมลูในการเตรียมก่อนและ
หลงัจดัโปรแกรม หรือเพ่ือเป็นข้อมลูในการศกึษา วิจยัตอ่ยอดงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความยึดมัน่ผกูพนั
ในวิชาการในอนาคตได้ 
   ประการท่ีสอง อาจารย์ผู้สอนสามารถน าโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ไปประยกุต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการ
สอนของตนเองได้ในทุกสาขาวิชา เน่ืองจากฐานแนวคิดท่ีใช้พฒันาโปรแกรมเป็นแนวคิดและทฤษฎี
ทางจิตวิทยาซึง่สามารถประยกุต์ใช้ได้กบันกัศกึษาในทกุแขนงวิชา รวมทัง้โครงสร้างโปรแกรมและแนว
ทางการจดักิจกรรมยงัเปิดกว้างให้อาจารย์ผู้ สอนสามารถน าเนือ้หาของวิชามาบูรณาการให้เข้ากับ
โปรแกรมได้เชน่กนั 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป  
  1) การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาตวับ่งชีค้ณุลักษณะความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ควรมีการศึกษาตวับ่งชีแ้ละองค์ประกอบในระดบัชัน้อ่ืน  ๆ เพ่ือให้มีการ
ขยายผลได้มากขึน้ 
  2) การวิจัยในอนาคตอาจน าโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับการสอนรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือดู
ประสิทธิผลของโปรแกรมท่ีมีตอ่รายวิชาอ่ืน ๆ 
  3) ในการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม ควรมีการศึกษาติดตามผลเป็นระยะ 
(Follow up) เพ่ือให้เห็นความคงทนของพฤติกรรมและควรจดัให้มีการวดัข้อมูลมากกว่า 2 ครัง้ (ทัง้
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม) เพ่ือให้เห็นพฒันาการของผู้ เรียนได้ชดัเจนขึน้   
  4) การวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยาในชัน้เรียนแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ การสนบัสนุนความมีอิสระ การจดัการด้าน
โครงสร้าง และการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ เพ่ือให้ผลการวิจยัมีความชดัเจนยิ่งขึน้ว่าความต้องการ
พืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านใดท่ีสามารถสนบัสนนุผู้ เรียนได้มากท่ีสดุ 
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เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีการ

เป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์  วัฒนานนท์สกุล 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล 
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โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพนัในวชิาการของนักศึกษา 
 
ความเป็นมาของโปรแกรม 

 ในระยะ 20 ปีท่ีผ่านมา มีผู้ศกึษาเก่ียวกบัตวัแปรความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการภายใต้ทฤษฎี
แรงจูงใจว่าเป็นตวัท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลลพัธ์ทางการเรียนท่ีดีขึน้ 
(Fredricks et al., 2004) ผู้ เรียนท่ีมีความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการจะมีสว่นร่วมในวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลกัสตูรทางการเรียนอย่างกระตือรือร้น รู้สกึถึงความส าคญัของการเรียนรู้ อทุิศตวัให้กบัการเรียนและ
อนาคตทางการเรียนรู้ของตนเอง (Christenson, Reschly & Wylie’s, 2012: 817) 
 ภายใต้กรอบแนวคิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เ รียนและผู้ สอน (Student-teacher 
dialectical framework) อธิบายเก่ียวกับผู้สอนว่าเป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจงูใจของผู้ เรียน
ผ่านการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกัน ผู้สอนมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงระดบัแรงจงูใจและมีอิทธิพลต่อ
ระดบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการของผู้ เรียน (Reeve, 2012)  ซึง่กรอบแนวคดิดงักลา่วพฒันาขึน้ตาม
โมเดลระบบในตนเอง  (The model of self-system process) ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self- 
Determination Theory: SDT)  ท่ีอธิบายถึงแรงจงูใจของบุคคลท่ีส่งผลต่อระดบัความยึดมัน่ผูกพนัใน
วิชาการนัน้ได้มาจากการท่ีบุคคลได้รับความความพึงพอใจจากการตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน
ทางจิตวิทยา (Psychological basic needs) จากสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความต้องการมีอิสระ (Need 
for autonomy) ความต้องการมีความสามารถ (Need for competence) และความต้องการมี
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Need for relatedness) (Skinner et al., 2008 :767) 
 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
 โปรแกรมสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัของนกัศกึษาปริญญาตรี มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะความยึดมัน่ผูกพันในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ประกอบด้วย 3 ด้านคือ 
ความยดึมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ความยดึมัน่ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม  
 

หลักการและแนวคิดที่ใช้ในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  คือ 1) แนวคิดการจดัการเรียนการสอนท่ีการสนบัสนุนความต้องการพืน้ฐาน
ทางจิตวิทยา (Need supportive teaching) ได้แก่ การสนับสนุนความมีอิสระ การจัดการด้าน
โครงสร้างผู้สอน และการสนบัสนุนด้านความสมัพนัธ์ 2) การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์ ได้แก่ การจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ร่วมกบั 3) แนวคิดการจดัการเรียน
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การสอนตามแนวคิดของ Gagne (Gagne’s Instructional Model) มาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาปริญญา
ตรี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1. แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่การสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยา (Need supportive teaching) 
  แนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ีการสนับสนุนความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา 
(Need supportive teaching) เป็นแนวคิดท่ีอธิบายถึงสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของ
ผู้ เรียน และส่งผลท าให้ผู้ เรียนเปล่ียนแปลงระดบัของความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการได้ การสนบัสนุน
ความต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา ได้แก่ การสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy support) การ
สนบัสนุนด้านโครงสร้าง (Structure support) และการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ (Involvement) มี
รายละเอียด ดงันี ้ 
  1.1 การสนับสนุนความมีอิสระ (Autonomy support) 
   การสนบัสนนุความมีอิสระเป็นสิ่งเก่ียวข้องกับความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ (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) และเป็นสิ่งท่ีส่งผลตอ่แรงจงูใจ ท าให้ผู้ เรียนพฒันาความสามารถของตนเอง
ไ ด้  (Ciani, Middleton, Summers, & Sheldon, 2010; Greene, Miller, Crowson, Duke, & Akey, 
2004; Ryan & Grolnick, 1986  as cited in Ruzek et al., 2016: 95) การสนับสนุนความมี อิสระ
เก่ียวกับระดบัของความมีอิสระ (Autonomy) ในทางจิตวิทยาท่ีผู้ สอนยินยอมให้ผู้ เรียนตัดสินใจใน
พฤติกรรมของตนเอง (Assor et al., 2002) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนบัสนุนท่ีเกิดขึน้แบบภายใน เป็น
ความรู้สกึเก่ียวกบัการกระท าของบคุคลท่ีออกมาจากตนเองหรือท่ีเป็นของตวัเอง (Deci & Ryan, 1987 
as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) เ ม่ือผู้ เ รียนเ กิดแรงจูงใจ ท่ี มี อิสระ ผู้ เ รียนจะแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตแุละผลแบบภายใน (Internal locus of causality) เกิดความรู้สกึมีอิสระ และ
ความรู้สึกต่อการเลือก (Sense of choice) ในการกระท าของตนเอง (Reeve et al., 2003 as cited in 
Reeve & Jang, 2006: 209) ผู้ เรียนท่ีได้รับการสนบัสนนุความมีอิสระจะส่งผลดีต่อผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ซึ่งอธิบายผ่านกระบวนการของความพึงพอใจในความต้องการทางจิตวิทยาของบคุคลท่ีมีอยู่เป็นปกติ
วิสยั มีความเป็นสากลและจ าเป็นตอ่ความเจริญงอกงามทางจิตวิทยาและสขุภาวะของบคุคล (Deci & 
Ryan, 2000 ลกัษณะของผู้สอนท่ีชว่ยสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความมีอิสระ (Autonomy) มีแนวทางปฏิบตัิ
ดงันี ้(Reeve et al., 2004; Reeve, 2011; O’Donnell et al., 2011, Reeve,2016) 
   1) การท าความเข้าใจตามมมุมองของผู้ เรียน (Take the students’ perspective)  
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   การจดักิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งส าคญัประการแรกท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
ความเป็นอิสระคือการท าความเข้าใจตามมมุมองของผู้ เรียน (Take the students’ perspective) เป็น
ลกัษณะท่ีแสดงถึงการเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน (Cognitive empathic response) เร่ิมจากการท่ีผู้สอน
พยายามท าความเข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้ เรียน และเฝ้าสงัเกตความต้องการ เป้าหมาย สิ่งท่ี
สนใจ และอารมณ์ของผู้ เรียน ต่อมาจะส่งผลให้ผู้ เรียนมีความคิดเก่ียวกับการเรียน เจตคติ และ
ความรู้สึกต่อการเรียนท่ีดีขึน้ ดังนัน้การท าความเข้าใจตามมุมมองของผู้ เ รีย นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้
จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึน้ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน 
ตวัอย่างเช่น การเร่ิมบทเรียนด้วยบทสนทนาท่ีมีลักษณะเข้าใจในมุมมองของผู้ เรียน (Perspective 
taking) การชกัชวนให้ผู้ เรียนถาม กระตุ้นให้ผู้ เรียนให้ข้อมลูหรือค าแนะน าในแผนการเรียนการสอน ใช้
อปุกรณ์เทคโนโลยีชว่ยจงูใจให้ผู้ เรียนแสดงความเห็นหรือทางเลือก ตลอดจนการประเมินการเรียนการ
สอนท่ีค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น การสะท้อนความรู้สึกท่ีมีต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอน เป็นต้น  
   2) การเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียน (Nurture inner motivational 
resources) 
    ผู้ สอนท่ีเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เ รียนจะท าให้ได้วิธีการหรือ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน 
ผู้ เรียนจะรู้สึกสนุก รู้สึกท้าทายความสามารถในการเรียนอย่างแท้จริงมากกว่าการตอบสนองต่อการ
เรียนโดยการใช้เพียงการก ากบัพฤติกรรมจากภายนอก เช่น ท าสิ่งท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนเพราะ
คะแนน ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนดวันสุดท้าย (Deadline) ฯลฯ การเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ี
ส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนเป็นการแสดงถึงความพยายามของผู้สอนในการเอาใจใส่ตอ่แรงจงูใจของ
ผู้ เรียนระหว่างการเรียนการสอน โดยค านึงถึงสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนท่ีส าคญั ได้แก่ 1) ความ
ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยาด้านความต้องการเป็นอิสระ (Psychological need for autonomy) 2) 
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) 3) เป้าหมายภายใน (Intrinsic goals) 4) ความรู้สึกอยากรู้
อยากเห็น (Sense of curiosity) และ 5) ความพึงพอใจในความท้าทายท่ีเหมาะสม (Preference for 
optimal challenge) Reeve (2011) ได้ยกตวัอย่างวิธีการสอนท่ีค านึงถึงการเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีส่งเสริม
แรงจงูใจของผู้ เรียน ได้แก่ ผู้สอนเร่ิมบทเรียนโดยใช้การตัง้ค าถามท่ีชกัชวนหรือโน้มน้าวให้ผู้ เรียนเกิด
ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity-inducing question) ตวัอย่างเช่น ถามผู้ เรียนระหว่างสองประเด็น
วา่สิ่งไหนมีมาก่อนกนั และถามตอ่ไปอีกว่าทัง้สองสิ่งมีท่ีมาอยา่งไร จากนัน้ผู้สอนจดัเตรียมการท้าทาย
ท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียน (Provision of an optimal challenge) ตวัอย่างเช่น ผู้ สอนถามค าถามหรือให้
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ปัญหาแก่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนหาค าตอบ และโน้มน้าวให้ผู้ เรียนใช้สิ่งท่ีได้จากบทเรียนเป็นโอกาสในการ
สร้างความก้าวหน้าเก่ียวกบัเปา้หมายภายในของตนเอง (Progress on an intrinsic goal) ตวัอยา่งเช่น 
ให้ผู้ เรียนอ่านบทความเก่ียวกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือประสบความส าเร็จ และบอกให้ผู้ เรียนสงัเกตว่า
เขาประสบความส าเร็จได้อย่างไร และให้ผู้ เรียนถามตนเองว่าท าอย่างไรถึงจะประสบความส าเร็จแบบ
บุคคลดงักล่าว จากนัน้ชกัชวนให้ผู้ เรียนใช้ค าตอบของตนเองค้นหาวิธีการว่าท าอย่างไรจึงจะพฒันา
ตนเองได้  
   3) การจดัให้มีการอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตผุล (Provide explanatory rationales)  
    การอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตผุลเป็นการส่ือสารเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงประโยชน์
หรือผลดีของกิจกรรมและแนวทางการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถช่วยสนบัสนนุเก่ียวกบัแรงจงูใจของผู้ เรียน
ได้โดยการจดัให้มีการอธิบายเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตผุล เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นความส าคัญ สิ่งท่ีเป็นประโยชน์
ต่อตวัผู้ เรียน คุณค่า ตลอดจนความส าคญัต่อผู้ เรียน ซึ่งการท่ีผู้ สอนให้เหตุผลท่ีขอให้ผู้ เรียนกระท า
กิจกรรมนัน้ ๆ ในชัน้เรียนเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อแรงจูงใจของผู้ เรียนในการขอให้ผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนตามท่ีก าหนดไว้ หรือช่วยให้ผู้ เรียนกระท าในกิจกรรมท่ีไม่น่าสนใจและ
ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการใช้กระบวนการภายใน (Internalization) เปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาจากแรงจูงใจ
ภายนอกไปสู่การยอมรับภายในตนเองหรือเก่ียวกับแหล่งท่ีมาท่ีเกิดจากภายใน เป็นการช่วยเหลือ
ผู้ เรียนในการเปล่ียนแปลงจากการท่ีผู้ เรียนไมเ่ห็นคณุคา่ในการกระท ากลายเป็นผู้ เรียนเห็นคณุคา่ในสิ่ง
ท่ีกระท า  ตวัอย่างเช่น ผู้ เรียนท ารายงานเสร็จเพราะจะได้ประโยชน์ต่อตนเองไม่ได้ท าเพียงเพราะว่า
เป็นกฎท่ีผู้สอนตัง้ไว้ให้ท าเสร็จตามก าหนดเทา่นัน้ 
   4) อาศยัวิธีการส่ือสารท่ีปราศจาการควบคมุ (rely on noncontrolling language) 
    การส่ือสารท่ีปราศจาการควบคมุเป็นลกัษณะการส่ือสารท่ีไมเ่ป็นการประเมินคา่  
(Nonevaluative) มีความยืดหยุ่น (flexible) และไม่เป็นทางการ (Informal) และเป็นการส่ือสารท่ี
หลีกเล่ียงข้อความท่ีสร้างความกดดันให้ผู้ เรียน ตัวอย่างเช่น หลีกเล่ียงการกล่าวว่า เธอต้องขยัน
มากกว่านี  ้ผู้สอนควรกล่าวโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอยู่ในสถานการณ์แก้ปัญหาหรือเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วม เช่น การกล่าวว่า เธออาจต้องการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  เธอมีวิธีท าอย่างไร 
(O’Donnell et al., 2011: 351) นอกจากนีก้ารสอนท่ีเน้นการสนบัสนนุความเป็นอิสระอาจเร่ิมจากการ
ให้ผู้ เรียนอภิปรายภายในกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น นอกจากนีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ส่ือสารถึงปัญหาในชัน้เรียนและถามถึงสิ่งนัน้กับผู้ เรียนให้ทราบถึงปัญหา เป็นวิธีการหนึ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจ วินิจฉัยและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ด้วย
ตนเองและยงัชว่ยสง่เสริมสมัพนัธภาพระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนด้วย 
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   5) แสดงความอดทนในการให้เวลาผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Display 
patience to allow time for self-paced learning to occur) 
    ในการเรียนการสอนเม่ือผู้ เรียนพยายามพฒันาทกัษะหรือการเรียนรู้ในบางอยา่ง
ซบัซ้อนหรือเป็นความรู้ใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย หรือเก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ต้องการการทดสอบ การ
สะท้อน และการแก้ไขปรับปรุง สิ่งท่ีผู้สอนควรค านึงถึงคือ ผู้สอนควรแสดงความอดทนขณะท่ีผู้ เรียน
กระท า ได้แก่ การค้นหา จัดการกับข้อมูลในการเรียนรู้ (explore and manipulate the learning 
materials) การสร้างแผนและการตัง้เป้าหมาย (make plans and set goal) ก าหนดและทดสอบ
สมมติฐาน (formulate and test hypotheses) การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขงาน (monitor and 
revise their work) และการปรับเปล่ียนกลวิธีในการแก้ปัญหา (Alter problem-solving strategies) 
หากผู้ เรียนต้องศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่คุ้นเคยและมีความซบัซ้อน หรือเก่ียวข้องกับการ
พฒันาและการขดัเกลาทกัษะความรู้ของตนเอง ผู้สอนควรแสดงความอดทนและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
จัดการสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนความเป็นอิสระ เช่น ค านึงถึงความ
เหมาะสมของเวลาในการให้ค าแนะน าผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจเป้าหมายและสะท้อนความคิด
ออกมาได้ รวมถึงการให้ความชว่ยเหลือผู้ เรียนจะเป็นประโยชน์ตอ่การเกิดแรงจงูใจในการเรียน 
   6) การยอมรับการแสดงออกของผู้ เ รียนท่ีเป็นผลด้านลบ  (Acknowledge and 
accept students’ expression of negative affect) 
    ในระหว่างการเรียนการสอน บางครัง้ผู้สอนหรือชัน้เรียนมีกฎเกณฑ์ เง่ือนไข หรือ
ข้อบงัคบัหรือหน้าท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียนส่งผลให้ผู้ เรียนแสดงอารมณ์ทางลบ รู้สึก
ต่อต้าน หรือมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน  การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบเป็น
วิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้ เรียนในระหว่างเวลาท่ีผู้สอนต้องการให้
ผู้ เรียนกระท า เน่ืองจากเม่ือผู้สอนยอมรับความรู้สึกดงักล่าว ผู้ สอนจะส่ือสารด้วยความเข้าใจตาม
ทัศนคติของผู้ เรียนและยอมรับในการตอบสนองด้านลบในการเรียกร้องหรือในกิจกรรมท่ีผู้ เรียนไม่
สนใจ ซึ่งการสอนท่ีสนบัสนุนความเป็นอิสระผู้สอนจะมุ่งยอมรับความขดัแย้ง ยอมรับการแสดงออก
ของผู้ เรียนในสิ่งท่ีไม่สนใจว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ และยอมรับข้อมูลและค าแนะน าจากผู้ เรียนในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

 
1.2 การสนับสนุนด้านโครงสร้าง (Structure support)  

การสนับสนุนด้านโครงสร้างเก่ียวข้องกับการส่ือสารของผู้สอนท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีคาดหวังต่อ
ผู้ เรียนอย่างชัดเจนด้วยความเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของผู้ เรียน ผู้ สอนท่ีมีการจัดการโครงสร้างจะ
ก าหนดเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ เรียนและจะติดตามผลผู้ เรียนจนไปสู่ความส าเร็จ ยิ่งไปกว่านัน้การ
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สนบัสนนุด้านโครงสร้างเก่ียวข้องกบัการให้ความชว่ยเหลือผู้ เรียนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความรู้เก่ียวกับสิ่งท่ีเรียนและน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จได้ (Skinner & Belmont, 
1999) นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกับระดบัของผู้สอนท่ีจดัให้ผู้ เรียนเก่ียวกับการเรียน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ความรู้ท่ีจ าเป็น การเตือนความจ า การยกตวัอย่าง หรือการให้ความช่วยเหลือท่ีจ าเป็น การแนะน า ท่ี
ท าให้ผู้ เ รียนรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถท าได้ส าเร็จตามท่ีผู้ สอนคาดหวังไว้ (Reeve, 2006) 
นอกจากนีผู้้ สอนท่ีมีการจัดการโครงสร้างจะให้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) ด้านความสามารถท่ี
ส าคญัตอ่ผู้ เรียน และแสดงความเช่ือมัน่ในความสามารถของผู้ เรียนท่ีผู้ เรียนสามารถท ากิจกรรมในชัน้
เรียนได้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ (Connell, 1990; Reeve, 2004) และ Reeve (2004) พบว่าโครงสร้างผู้สอน
มีความสมัพนัธ์กบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ (Tucker et al., 2002) เน่ืองจากโครงสร้างผู้สอนเป็น
สิ่งท่ีก่อให้เกิดความพงึพอใจในความต้องการด้านความสามารถ (Need for competence) ของผู้ เรียน
ได้  

โครงสร้างผู้สอนเป็นสิ่งส าคญัต่อกระบวนการเรียนการสอน เน่ืองจากส่งผลลพัธ์ทางบวกตอ่
ตวัแปรส าคญัทางการศกึษา เช่น งานวิจยัของ Skinner & Belmont (1999) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัโครงสร้าง
ผู้สอนกบัความยึดมัน่ผูกพันในกลุ่มนกัเรียนประถมศึกษา พบว่าผู้สอนท่ีมีการจดัการโครงสร้างส่งผล
ให้ผู้ เรียนเพิ่มความยึดมัน่ในการเรียนได้ เช่นเดียวกับ Sierens และคณะ (2009) ท่ีท าการศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายและพบความสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนท่ีมีการจดัการโครงสร้างกับการ
ก ากบัตนองในระดบัสงู  

ทัง้นี ้Jang และคณะ (2010) ได้สรุปพฤติกรรมของผู้สอนท่ีแสดงถึงการจัดการโครงสร้างไว้  
ดงันี ้

1) การค านึงถึงความชัดเจน สามารถเข้าใจได้ การอธิบายค าสัง่หรือค าแนะน าโดย
ละเอียด (Present clear, explicit, understandable, detailed directions) 

เม่ือผู้สอนน าเสนอค าสัง่หรือค าแนะน าท่ีมีความชดัเจนและสามารถเข้าใจได้เป็นการ
สะท้อนถึงการสร้างการคาดหวงัท่ีชดัเจนเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตและเป็น
การแนะน าวิธีการส าหรับผู้ เรียนในการจดัการกบักิจกรรมการเรียนท่ีก าลงัจะมาถึง  ตวัอย่างพฤติกรรม 
ได้แก่ 1) การอธิบายถึงสิ่งท่ีต้องการให้ผู้ เรียนท าอยา่งชดัเจน 2) การจดัการเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ี
ดี และ 3) วางกรอบเก่ียวกบับทเรียนก่อนเร่ิมเรียนได้อย่างดี  

2) การเสนอแผนงานหรือโปรแกรมปฏิบตัิการท่ีช่วยแนะน ากิจกรรมการเรียนอย่าง
ตอ่เน่ือง (offer a program of action to guide students’ ongoing activity) 
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เม่ือผู้ สอนเสนอการแนะน าให้ผู้ เรียน เป็นการแสดงว่าผู้ สอนให้ความเป็นผู้ น าแก่
ผู้ เรียนและให้ความต้องการในการช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือกระตุ้นและคงไว้ซึ่งความพยายามท าแผนการ
เรียน เปา้หมาย จดุประสงค์การเรียนรู้ได้ส าเร็จ ตวัอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) ให้ค าแนะน าอย่างดี และ 
2) วางแผนปฏิบตักิารหรือเปา้หมายในการเรียนท่ีชดัเจน  

3) การเสนอผลสะท้อนกลบัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน (offer constructive feedback)  
เม่ือผู้สอนเสนอผลสะท้อนกลบัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน แสดงถึงการท่ีผู้สอนช่วยให้ผู้ เรียน

วิเคราะห์และสร้างทักษะและความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ (Sense of competence) ผู้สอน
สามารถแนะน าสิ่งท่ีคาดหวงัต่อผู้ เรียน หรือช่วยผู้ เรียนให้เกิดความเข้าใจถึงสิ่งท่ีต้องปฏิบตัิเก่ียวกับ
การเรียนให้เกิดขึน้อย่างเหมาะสม ตวัอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) การสะท้อนกลบัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน 2) 
การสะท้อนกลบัเพ่ือให้ความรู้ และ3) การสะท้อนกลบัท่ีให้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกบัความสามารถ 

1.3 การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Involvement) 
ผู้ สอนท่ี มีพฤติกรรมสนับสนุน ด้านความสัมพัน ธ์  (Relatedness-supportive teacher 

behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมตอ่กบัผู้ อ่ืนทางสงัคม และมีผลทางบวกตอ่การตอบสนอง
ด้านอารมณ์ในการมีส่วนร่วมในชัน้เรียน แรงจงูใจภายใน และ ความเช่ือในความสามารถของผู้ เรียน 
(Sparks et al., 2016: 72) ผู้สอนท่ีสนบัสนุนด้านความสมัพนัธ์ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้ สอนได้ ยกตัวอย่างเช่น การท่ีผู้ สอนให้ความสนใจต่อ
พฒันาการของผู้ เรียน ความสามารถในการท าความเข้าใจทรรศนะของผู้ เรียน และการเคารพให้ความ
ยุติธรรมแก่ผู้ เรียน (Hoffman et al., 2002; Lee, 2002; Pakarinen et al., 2010; Roeser et al., 1996 
as cited in Ulmanen et al., 2016: 87)  

นอกจากนีผู้้สอนสามารถสนบัสนนุให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสงัคมทางบวกและสง่เสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียน ซึ่งความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียนมีความส าคญัเพราะ
สามารถสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดอารมณ์ทางบวกต่อการเรียนได้เช่นกัน (Furrer & Skinner, 2003 as 
cited in Ulmanen et al., 2016: 87) เชน่ การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของ
ผู้ อ่ืน  การสะท้อนความคิด (Ryan & Patrick, 2001 as cited in Shernoff, 2013: 153) การสร้าง
สภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะทางสังคม Ulmanen et al., 2016: 88) การเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนท างานร่วมกบัเพ่ือน (Pakarinen et al., 2010 as cited in Ulmanen et al., 2016: 88) และการ
สนบัสนนุการท างานร่วมกนั (Sparks et al., 2016: 72) เป็นต้น  
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Sparks และคณะ (2016) ศึกษาเก่ียวกับการสนับสนุนด้านความสมัพนัธ์ และสรุปเก่ียวกับ
พฤตกิรรมของผู้สอนท่ีแสดงถึงการสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ ดงันี ้

1) การส่ือสารของผู้สอน 
การส่ือสารของผู้สอนท่ีเป็นข้อคิดเห็นโดยตรงต่อผู้ เรียนท่ีแสดงถึงความเข้าใจอย่าง

ลึกซึง้ และแสดงความสนใจผู้ เรียน นอกจากนีผู้้สอนควรแสดงถึงความกระตือรือร้นต่อผู้ เ รียน และใช้
การส่ือสารทัง้ค าพดูและทา่ทางท่ีท าให้ผู้ เรียนรับรู้ถึงความเป็นมิตรอยา่งเป็นธรรมชาติ 

2) การสนบัสนนุทางสงัคมในชัน้เรียน 
การสนบัสนนุทางสงัคมในชัน้เรียนเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีผู้สอนกระท าระหว่างการเรียนการ

สอนท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุน นอกจากนีเ้ก่ียวข้องกับการท่ีผู้ เรียนรับรู้ถึงวิธีการท่ี
ผู้สอนสนบัสนนุการท างานร่วมกนัในชัน้เรียนและสนบัสนนุการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียน 

3) ความใสใ่จของผู้สอน 
ความใส่ใจของผู้สอนเก่ียวข้องกับผู้สอนตอบสนองสิ่งแวดล้อมในชัน้เรียนท่ีแสดงถึง

ความใส่ใจหรือผู้สอนเก่ียวข้องกบัสขุภาวะของผู้ เรียน และผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
รับรู้ สงัเกต  ตัง้ใจและจดจ าสิ่งท่ีเก่ียวกบัชัน้เรียน  

1.4 การเรียนการสอนที่สนับสนุนด้านการจัดการโครงสร้างและด้านความสัมพันธ์  

1. แนวคดิเก่ียวกบัการสอนร่วมกนั (Interteaching)  

การสอนร่วมกันเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบหนึ่งท่ีสร้างบรรยายการของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative learning environment)  (Scoboria et al., 2009: 86) และเป็นแนวคิดท่ีช่วย
สนบัสนุนการจดัการด้านโครงสร้างโดยอาศยัการเสริมแรงทางสงัคมจากเพ่ือนและผู้สอนเป็นส าคญั 
การสอนร่วมกันมีความสอดคล้องกับการเรียนในระดบัอุดมศึกษา สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียน
สนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาขึน้ตามแนวคิดของ Boyce และ Hineline (2002) การสอนร่วมกนัมี
ส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ เรียนมีความยึดมั่นผูกพันในการเรียน มีความวิริยะผ่านการฝึกฝนทบทวน 
ตลอดจนการเพิ่มปริมาณของการมีปฏิสมัพนัธ์อันดีระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนส่งผลให้เกิดการให้ผล
ปอ้นกลบัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน (McKeachie, 2002 as cited in Scoboria et al., 2009: 
83) โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้วางโครงสร้างและแนะน าเก่ียวกบัการเรียน การให้ข้อมลูท่ีชดัเจนเก่ียวกบั
การเรียน ทัง้ยังเป็นผู้ ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียนด้วย (Peer 
discussion) (Saville, 2006 as cited in Scoboria et al., 2009: 84)  
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การสอนร่วมกนัมีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้

ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน  
ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน หน้าท่ีส าคญัของผู้สอนคือ 1) การเลือกเนือ้หาเพ่ือให้ผู้ เรียนศึกษา

ด้วยตนเองก่อนเร่ิมบทเรียน และ 2) การพฒันาข้อค าถาม ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ในแตล่ะบทเรียน (Preparation guide) โดยผู้ เรียนต้องกลบัไปอา่นและศกึษาเนือ้หาบทเรียน 
ท าการบนัทกึ (Note) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียนได้ตอ่ไป  

 ช่วงระหว่างเรียน 
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนท างานร่วมกนัเป็นคู ่เพ่ืออภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียนและช่วยกนั

ตอบค าถามตาม Preparation guide ท่ีผู้ สอนได้มอบหมายให้ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน ในช่วงการ
อภิปรายผู้สอนท าหน้าท่ีคอยสงัเกตความเข้าใจของผู้ เรียน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกัน และ
หากพบว่าเกิดอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ ผู้สอนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี จากนัน้ผู้สอนเร่ิมการบรรยาย (Lecture) ท่ีเข้าใจง่าย อธิบายได้อยา่งชดัเจน 

ช่วงหลงับทเรียน 
หลังจากกิจกรรมการอภิปรายร่วมกัน ผู้ เ รียนแต่ละคนรายงานการประเมินผลการ

ด าเนินการ ตามฟอร์มการประเมิน ได้แก่ ช่ือของเพ่ือนท่ีอภิปรายร่วมกนั คณุภาพของการอภิปราย ฯลฯ 
นอกจากนีผู้้ เรียนสามารถบนัทึกเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินการเพ่ือให้ผู้สอนทราบได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อ
ค าถามท่ียาก ปัญหาอปุสรรคท่ีพบ ซึ่งเป็นการส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบและมีความส าคญัตอ่การส่ือสาร
ให้ผู้ เรียนทราบได้ดียิ่งขึน้ และผู้สอนสามารถน าสิ่งท่ีผู้ เรียนประเมินไปใช้ปรับปรุงหรือพฒันาตอ่ไป 

การสอนร่วมกนัเป็นวิธีการเรียนท่ีชว่ยท าให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการและสง่ผล
ลพัธ์ท่ีดีในการเรียนได้ เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ทางการเรียนการสอนหนึ่งท่ีสนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิดความ
ยึดมั่นผูกพันในวิชาการผ่านการมีส่วนร่วม  (Participation) (Rocca, 2010 as cited in Kienhuis & 
Chester, 2014) โดยผา่นกระบวนการการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนตลอดจนการเรียนรู้แบบท่ีผู้ เรียน
ได้ลงมือกระท า (Active learning)  ในชว่งก่อนเร่ิมบทเรียน และการมีสว่นร่วมกบัเพ่ือนในการอภิปราย 
ตลอดจนการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไมว่า่จะเป็นการอภิปรายร่วมกนักบัเพ่ือนท่ีถือเป็นการสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมกัน ตลอดจนการท่ีผู้สอนเสนอข้อค าถาม ประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในแตล่ะบทเรียน (Preparation guide) เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจ
ในการเรียนและลดความวิตกกังวลในการเรียนหรือการทดสอบบทเรียนลง น าไปสู่การมีความยึดมัน่
ผกูพนัในการเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้ (Dickson et al., 2005;  Flora & Longan, 1996 as cited in Saville 
et al., 2006: 58) ซึ่งปริมาณเวลาในการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวท่ีได้ผลลพัธ์โดยประมาณคือ 50 
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นาที จ านวน 3 ครัง้ รวมเป็น 150 นาที (Boyce & Hineline, 2002; Emurian & Zheng, 2010 as cited 
in Querol Rosales & Soldner, 2015) 

2. แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แสดงออกเก่ียวกบัค าพดู การฟัง การอา่น การเขียน และการคดิวิเคราะห์ 
ก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน ได้ฝึกการคิดขัน้สูง เช่น การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการประเมิน 
โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคุณค่าในการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดงักล่าวผู้สอนสามารถจดัเพิ่มเติมในชัน้เรียนบรรยายแบบดัง้เดิม
ได้ และน ามาประยกุต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกวา่เทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความยืดหยุน่ในด้านเวลาท่ีใช้ใน
การเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลง
มือปฏิบตัิและการมีปฏิสัมพันธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ีผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยาย
เพียงอยา่งเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึง
ในมยรีุ โรจน์อรุณ, 2559)  

2.1 องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วยปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกนั 3 ประการ 
ได้แก่ 1)ปัจจยัพืน้ฐาน (basic elements)  2) กลวิธีในการจดัการเรียนการสอน (learning strategies) 
และ 3) ทรัพยากรท่ีใช้ในการสอน (Teaching resources) มีรายละเอียดดงันี ้(Meyers & Jones, 1993 
: 19-20) มีรายละเอียดดงันี ้

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

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

3) ทรัพยากรท่ีใช้ในการสอน ได้แก่ การมอบหมายการบ้าน วิทยากรจากภายนอก การใช้
เทคโนโลยีเป็นส่ือการสอน ฯลฯ  

2.2 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

  Bonwell และคณะ (1991) อธิบายถึงวิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีสอดแทรกอยู่ในชัน้
เรียนบรรยายปกติสามารถช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาทัง้ด้านทักษะทางด้านปัญญาและเปล่ียนเจตคติ
เก่ียวกบัการเรียนได้โดยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ยกตวัอยา่งดงันี ้

1) การตอบสนองตอ่การบรรยายในชัน้เรียน (feedback lecture) 
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เป็นวิธีการท่ีผู้ สอนให้ค าแนะน าในการเรียน (Study guide) ตัวอย่างเช่น การ
มอบหมายให้ผู้ เ รียนอ่านเก่ียวกับบทเรียน การทดสอบก่อนเรียน /หลังเรียน แนะน าเก่ียวกับ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ การให้โครงสร้างในการจดบนัทึกเก่ียวกับบทเรียน หรือผู้สอนใช้วิธีการหยุด
ชัว่ขณะ (Pausing) ในแตล่ะคาบเรียน ในการแบง่บรรยายเป็นการบรรยายย่อยๆครัง้ละประมาณ 20 
นาที หลังจากการบรรยายเสร็จในแต่ละครัง้ ให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 3-5 นาที เขียนทุกสิ่งท่ีจ าได้
เก่ียวกบัการบรรยาย นอกจากนีผู้้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียน ให้ผู้ เรียนจบัคู่กัน
เพ่ืออภิปรายประเด็นต่างๆตามท่ีผู้สอนมอบให้ ซึ่งการอภิปรายสามารถปรับปรุงสิ่งท่ีบนัทึกจากการ
บรรยายในชัน้เรียนให้ดีขึน้ได้ (Wales’s and Stager’s, 1978 as cited in Bonwell et al. 1991) 

1) การให้ค าแนะน าระหวา่งบรรยายในชัน้เรียน (guides lecture)  
เป็นวิธีการท่ีช่วยผู้ เรียนสังเคราะห์เนือ้หาบทเรียนจากการฟังบรรยายด้วยการจด

บันทึก (Note)  หลังจากผู้ เรียนได้ทราบเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการเรียนแล้ว ผู้ สอนให้ผู้ เรียนวาง
ปากกาและฟังอย่างตัง้ใจประมาณ 25-30 นาที โดยให้ผู้ เรียนพยายามจบัประเด็นหลกัและพยายาม
จดจ าข้อมลูให้ได้มากท่ีสดุ เม่ือถึงเวลาท้ายคาบเรียน ผู้สอนให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 5 นาที ในการจด
บนัทกึลงในโน้ตของตนเองในสิ่งท่ีจ าได้ทัง้หมด ในล าดบัตอ่ไป ผู้สอนให้ผู้ เรียนจบักลุม่เล็กอภิปรายเพ่ือ
ปรับปรุงสิ่งท่ีจดบรรยายใหม่จากข้อมลูท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม วิธีการนีช้่วยส่งเสริมทักษะด้านการ
ฟังและการสงัเคราะห์ข้อมลูและผู้ เรียนจะรู้สึกสนกุสนานกบัการมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัในกลุม่ และท าให้
ได้ข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพ (Kelly & Holmes, 1979)  

2) การสาธิตในระหว่างการเรียนการสอน (Demonstration)  
ผู้สอนจดัให้มีการสาธิตในระหว่างการเรียนการสอนช่วยกระตุ้นความสนใจ และช่วย

ให้ผู้ เรียนเข้าใจในบทเรียนและกระบวนการเรียนมากขึน้ การสาธิตอาจเร่ิมด้วยค าถามชกัชวนให้ผู้ เรียน
มีสว่นร่วมหรือกระตุ้นให้หาค าตอบเพ่ือน าเข้าสูบ่ทเรียน 

3) การใช้ส่ือมลัตมีิเดียในการเรียนการสอน (multimedia-based instruction)  
การใช้ส่ือในการเรียนการสอนเป็นวิธีท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงด้านเจตคติในการ

เรียนและความคงทนในการเรียนรู้ สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้บทเรียนได้อย่างเข้าใจลึกซึง้ เน่ืองจาก
การใช้ส่ือมัลติมีเดียเป็นการส่ือสารด้วยค าพูดและภาพซึ่งท าให้บทเรียนมีความชัดเจนกว่าหาก
เปรียบเทียบกบัการสอนแบบดัง้เดิมท่ีส่ือสารเพียงค าบรรยายของผู้สอนอย่างเดียว ส่ือมลัติมีเดียได้แก่ 
การใช้ส่ือทางการมองเห็น (Animation, video, illustration, map, charts, photo ) (Mayer, 2003) 

4) การเขียนในชัน้เรียน (Writing in the class) 
การเขียนในชัน้เรียนเป็นวิธีท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนและผู้สอน เชน่ การเปิดโอกาสให้

ผู้ เรียนเขียนเพ่ือส ารวจสิ่งท่ีมีคณุคา่และแสดงความรู้สึกท่ีมีตอ่การเรียน นอกจากนีก้ารเขียนความเรียง
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สามารถช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาความเข้าใจในบทเรียนได้ การเขียนในชัน้เรียนเป็นวิธีการท่ีช่วยสนบัสนนุ
การเรียนแบบเชิงรุกได้ หากมีเปา้หมายของงานอย่างชดัเจนและมีการใช้ร่วมกบัวิธีการเรียนการสอน
อ่ืนๆท่ีเหมาะสม 

5) การแก้ปัญหา (Problem solving) 
เทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหา มีพืน้ฐานจาก โมเดลการแก้ปัญหาของ Dewey (1942) 

ตามขัน้ตอนดังนี ้1) ระบุปัญหาให้ชัดเจน 2) หาสาเหตุของปัญหา 3) หาวิธีการแก้ปัญหา และ4) 
ประเมินวิธีการแก้ปัญหาแตล่ะวิธีและเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ  

6) กรณีศกึษา (Case studies) 
กรณีศึกษาเป็นกลวิธีหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกเน่ืองจากเป็น

การเรียนรู้บนพืน้ฐานของเร่ืองราวชีวิตจริง กรณีศกึษาสามารถรวมเข้ากบับทบาทสมมตเิพ่ือให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์จากเหตกุารณ์ตา่งๆในชัน้เรียน ผู้ เรียนได้เผชิญกบัอนาคตและเปรียบเหมือนเป็นสะพาน
เช่ือมระหว่างทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิจริง โดยผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้เวลา
ผู้ เรียนในชัน้เรียนจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การเรียนการสอน 

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

การใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนช่วยให้ผู้ เรียนมีเจตคติทางการ
เรียนในทางบวก และช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนแบบบรรยายให้ดีขึน้ โดยผู้สอนสามารถเพิ่ม
ระดบัความตัง้ใจของผู้ เรียนด้วยการเปิดโอกาสให้อภิปรายและตอบค าถามโดยใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การเรียนการสอน  ได้แก่ การใช้ระบบอินเตอร์เนต เช่นระบบการจดัการเรียนรู้ เช่น  โมดลู แบลคบอร์ด 
และ การใช้เครือข่ายสงัคม เช่น เฟสบุค ทวิตเตอร์  E-book  สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต เป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในยุคใหม่ ในการส่ือสารและเพิ่มความสมัพนัธ์ในชัน้เรียน  (Remón, 
Sebastián, Romero & Aruzo, 2017; McCarthy, 2017)  

7) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative method) 
กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และ

พฒันาทกัษะทางสงัคม ได้แก่ การตดัสินใจ การจดัการความขดัแย้ง และ การส่ือสาร โดยผู้สอนแบง่
ผู้ เรียนเป็นกลุม่ยอ่ยและให้ท างานกลุม่ร่วมกนั ความตอ่เน่ืองของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถ
จดัได้ตลอดอย่างต่อเน่ือง เป็นกลวิธีท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึน้กว่าการเรียนในชัน้
เรียนปกต ิและมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองด้วย 

8) การแสดงบทบาทสมมต ิ(role playing) 
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เป็นวิธีช่วยให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ โดยสร้างโอกาสให้เหมือนจริง เช่น สถานการณ์
ตงึเครียด ไมคุ่้นเคย ซบัซ้อน ฯลฯ โดยผู้สอนให้ผู้ เรียนพฒันาและฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นในการแก้ปัญหา 
การแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีการส่งเสริมการท างานกลุ่ม ส่งผลให้ผู้ เรียนมีระดบัของแรงจงูใจในการ
เรียนท่ีสงูและมีความกระตือรือร้นในการเรียน  

9) การเรียนการสอนแบบเพ่ือนชว่ยสอน (Peer teaching) 
การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยสอน แบง่ออกเป็น 5 ลกัษณะ ได้แก่ 1) ผู้ชว่ยสอน 2) 

เพ่ือนช่วยสอน ท างานร่วมกันกับผู้ เรียนระหว่างคนสองคน 3) เพ่ือนคอยให้ค าปรึกษาค าแนะน า
เก่ียวกบัการเรียน 4) เพ่ือนแบบร่วมมือกนั เน้นความสมัพนัธ์ระหว่างคนสองคน และ 5) เพ่ือนท่ีท างาน
กลุ่มร่วมกนัส่งผลให้มีการแสดงออกรายบคุคลท่ีดีขึน้ ซึ่งลกัษณะเพ่ือนแบบร่วมมือกนและท างานกลุม่
ร่วมกนัเป็นลกัษณะท่ีใช้การเรียนรู้เชิงรุกในชัน้เรียน  

2. การเรียนการสอนตามแนวคิดของ Gagne (Gagne’s Instructional Model) 

โรเบร์ิต กานเย ได้น าเสนอกระบวนการของการเรียนการสอนท่ีค านงึถึงผลลพัธ์ พฤตกิรรมหรือ

การเรียนรู้ ท่ี เ กิดขึน้กับผู้ เ รียนเป็นส าคัญ กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 

ประกอบด้วยการด าเนินการเป็นล าดบัขัน้ตอนรวม 9 ขัน้ตอน ดงันี ้(Gagne, Briggs, & Wager, 1992; 

ทิศนา แขมมณี, 2550: 227-229) 

ขัน้ท่ี 1 การกระตุ้นและดงึดูดความสนใจของผู้เรียน (gaining attention)  เป็นการชว่ยให้
ผู้ เรียนสามารถรับสิ่งเร้าหรือสิ่งท่ีจะเรียนรู้ได้ดี ได้แก่ การท่ีผู้สอนใช้ค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้สึกสนใจ
ในการเร่ิมบทเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซกัถาม และตอบค าถาม กนัเองระหวา่งผู้ เรียน เป็นต้น  

ขัน้ที่  2 การแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนให้ผู้เรียนทราบ (Informing learner of the 
objective) เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนสามารถรับสิ่งเร้า หรือสิ่งท่ีจะเรียนรู้ได้ดี การบอกให้ผู้ เรียนทราบถึง
วตัถุประสงค์ของการเรียนช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงสิ่งท่ีเรียนได้ดี เช่น แจ้งวตัถุประสงค์ให้ผู้ เรียนทราบ
ก่อนเร่ิมเรียนเพ่ืออธิบายให้ผู้ เรียนทราบและให้ผู้ เรียนท าพฤตกิรรมได้ตามครูก าหนดไว้ 

ขัน้ที่  3 การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม (Stimulate recall of prior learning) เป็นการ
ชว่ยให้ผู้ เรียนดงึข้อมลูเดมิท่ีอยูใ่นหนว่ยความจ าระยะยาวให้มาอยู่หน่วยความจ าเพ่ือการใช้งาน ซึง่จะ
ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บัความรู้เดิม  ได้แก่ การถามค าถามเก่ียวกบั
ความรู้ท่ีเป็นประสบการณ์ การถามค าถามเก่ียวกบัความเข้าใจในมโนทศัน์ท่ีเรียนผา่นมา เป็นต้น 
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ขัน้ที่ 4 การน าเสนอสิ่งเร้าหรือเนือ้หาสาระใหม่ (Present the content) ผู้สอนควรจะจดั
สิ่งเร้าให้ผู้ เรียนเห็นลักษณะส าคญัของสิ่งเร้านัน้อย่างชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการเลือกรับรู้ของ
ผู้ เรียน ได้แก่ การน าเสนอค าส าคญั การน าเสนอตวัอย่าง การน าเสนอเนือ้หาผ่านส่ือท่ีหลากหลาย
เพ่ือให้เนือ้หาชดัเจนยิ่งขึน้ เชน่ การสาธิต คลิป การท างานกลุม่ ฯลฯ 

ขัน้ที่  5 การให้แนวทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน (Provide learning guidance) การให้แนว
ทางการเรียนรู้ หรือการจดัระบบข้อมูลให้มีความหมายเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนสามารถท าความเข้าใจกับ
สาระท่ีเรียนได้ง่ายและเร็วขึน้ วิธีการชว่ยให้แนวทางการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การให้การสนบัสนนุตามความ
จ าเป็น  2) ให้การช่วยเหลือบอกเป็นนยัเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึน้  3) ให้กลยทุธ์ท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เช่น เทคนิคท่ีช่วยในจ าได้ง่ายขึน้ (mnemonics) ผังมโนทัศน์ (Concept 
mapping) บทบาทสมมติ (role playing) เป็นต้น 4) ยกตัวอย่างเพ่ือให้เข้าใจยิ่งขึน้ และ5) จัดให้มี
การศึกษารายกรณีเพ่ือให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้จากการเปรียบเทียบเพ่ือเข้าใจใน
โครงสร้างการเรียนรู้ยิ่งขึน้  

ขัน้ที่  6 การกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ (elicit performance) การกระตุ้นให้
ผู้ เรียนแสดงความสามารถ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาสตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสาระท่ีเรียน ซึ่งจะช่วยให้
ทราบถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในตัวผู้ เรียน และเป็นการยืนยันว่าผู้ เรียนเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนได้ถูกต้อง 
วิธีการท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถ ดงันี ้1) กระตุ้นในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การ
ถามผู้ เรียนด้วยค าถามเชิงลึก สนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการท างานร่วมกัน (Collaborate) 2) ใช้กลยุทธ์
การกระตุ้นผู้ เรียนด้านการระลึกถึงข้อมลู (Recall)  ได้แก่ ให้ผู้ เรียนใช้กลยุทธ์การท่องจ า กลยทุธ์การ
พูดซ า้ เก่ียวกับสิ่งท่ีเรียน เป็นต้น 3) ส่งเสริมผู้ เรียนในรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งท่ีเรียน ได้แก่ ให้ผู้ เรียน
อธิบายหรือให้รายละเอียดในค าตอบของตนเอง และ4) ช่วยผู้ เรียนบรูณาการระหว่างความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม ่ได้แก่ การจดัเนือ้หาและเทคนิคท่ีชว่ยให้เกิดการเรียนรู้  

ขัน้ที่ 7 การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Provide feedback) ผู้สอนสามารถให้ข้อมลูปอ้นกลบัเพ่ือ
วัดผลผู้ เรียนและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ ดงันี ้1) การให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุน
ผู้ เรียน  2) การให้ข้อมูลป้อนกลบัแบบลกัษณะทิศทางท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้ค าตอบท่ีถูกต้องด้วยตนเอง 
และ3) การให้ข้อมลูปอ้นกลบัลกัษณะการแนะน าเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัไิด้ถกูต้อง  

ขัน้ท่ี 8 การประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียน (Assess performance) การประเมินผล
การแสดงออกของผู้ เรียนเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนทราบว่าตนเองสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อย
เพียงใด ผู้สอนอาจใช้วิธีดงันี ้1) การทดสอบก่อนเพ่ือวดัความรู้ (Pretest) จากนัน้จดัให้มีการทดสอบ
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หลงั (Posttest) เพ่ือตรวจสอบความรู้หรือทกัษะของผู้ เรียน 2) จดัให้มีค าถามโดยตลอดในระหว่างการ
เรียนการสอน เชน่ การถามค าถามปากเปลา่ หรือ การทดสอบยอ่ย เป็นต้น  

ขัน้ที่  9 การส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ (enhance retention and 
transfer to the job) โดยการให้โอกาสผู้ เรียนได้มีการฝึกฝนอย่างพอเพียงและในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจท่ีลึกซึง้ขึน้ และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่
สถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ ตวัอย่างเช่น การแปลความเนือ้หา (Paraphrase) สร้างตวัอย่างจากสิ่งท่ีเรียน 
สร้างผงัมโนทศัน์หรือสรุปสว่นส าคญัในสิ่งท่ีเรียนได้ เป็นต้น  

รูปแบบการเรียนรู้ของ Gagne ทัง้ 9 ขัน้ตอน สามารถแบง่ออกได้ตามระยะ (Phase) ของการ
จดัการเรียนการสอน 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) 

- 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 ดงั
แสดงในตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางสรุปแนวคดิท่ีใช้ในโปรแกรมและวิธีด าเนินกิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
แนวคิดที่ใช้ 

วิธีด าเนินกิจกรรม 
ช่ือแนวคิด จุดมุ่งหมายของการใช้แนวคิด 

1.เพื่ อใ ห้นักศึกษามีความ รู้

ความเข้าใจและตระหนักถึง

ความส าคัญของความยึดมั่น

ผกูพนัในวิชาการ 

ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 1.เพื่ อใ ห้นักศึกษาตระหนักถึ ง

ค วามส าคัญของกา ร เ ข้ า ร่ วม

กิจกรรมตลอดหลกัสตูร 

2.เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจใน

การเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลกัสตูร 

3.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เ ร่ือง

ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

-การบรรยาย 

-การตัง้ค าถาม 

-การอภิปรายกลุม่ 

 

2. เพื่อใ ห้นักศึกษามีความ รู้

ค ว าม เ ข้ า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ แน ว

ทางการส่งเสริมคุณลักษณะ

ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

แนวคิดการสนับสนุนความ

ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา 3 

ด้าน ได้แก่  ความต้องการมี

อิ ส ร ะ  ค ว าม ต้ อ งก า ร ด้ าน

โครงสร้างผู้ สอน และความ

ต้องการด้านความสมัพนัธ์  

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับ

ก า รสนั บ สนุน ค ว าม ต้ อ งก า ร

พืน้ฐานทางจิตวิทยา 

  

-การบรรยาย 

-การตัง้ค าถาม 

-การอภิปรายกลุม่ 

 

3.เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี

คณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนั

ในวิชาการเพิ่มขึน้ 

แนวคิดการสนับสนุนความ

ต้องการพืน้ฐานทางจิตวิทยา 3 

ด้าน ได้แก่ การสนับสนนุความ

มี อิสระ  การสนับสนุน ด้าน

โค ร งส ร้ า งผู้ สอน  และการ

สนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ 

เพื่ อ ใ ห้ ผู้ ส อนสามา รถ ใ ห้ก า ร

สนับสนุนความต้องการพืน้ฐาน

ทางจิตวิทยาแก่นกัศกึษาได้  

ด าเนินกิจกรรมตามแนวคิด

ตา่ง ๆ ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น  

 

โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษา 

โปรแกรมส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษา  เป็นชดุกิจกรรมท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษา โดยมีการจดัเนือ้หา
และกิจกรรมท่ีส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของนกัศึกษาตามองค์ประกอบของ
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ ความยึดมัน่ผกูพนัด้านปัญญา ความยึดมัน่
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ผกูพนัด้านอารมณ์ และความยดึมัน่ผกูพนัด้านพฤตกิรรม กิจกรรมท่ีจดัขึน้รวม 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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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

การเรียนแบบเชิงรุกได้  
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ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

และ การยอมรับการแสดงออก

ของผู้ เรียนที่เป็นผลด้านลบ 

- การสนบัสนนุด้านความสามารถ  

- การเสนอผลสะท้อนกลบัเพ่ือ

พฒันาผู้ เรียน (Offer 

constructive feedback)  

 

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  

- 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 

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

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
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ความยึดม่ันผูกใน

วิชาการ 

กิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการสอน 

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

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

ขึน้กวา่การเรียนในชัน้เรียนปกต ิ
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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 มีผู้ศึกษาเก่ียวกับตวัแปรความยึดมั่นผูกพันในวิชาการภายใต้
ทฤษฎีแรงจูงใจว่าเป็นตวัท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลลพัธ์ทางการ
เรียนท่ีดีขึน้ (Fredricks et al., 2004) นอกจากนีผู้้ เรียนท่ีมีความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ จะมีส่วน
ร่วมในวิชาการ กิจกรรมเสริมหลกัสตูรทางการเรียนอย่างกระตือรือร้น รู้สึกถึงความส าคญัของการ
เรียนรู้ อุทิศตวัให้กับการเรียนและอนาคตทางการเรียนรู้ของตนเอง (Christenson, Reschly & 
Wylie’s, 2012: 817) 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย พบว่า  ความยึดมั่นผูกพัน (Engagement) เป็นการให้
ค ามัน่สญัญากับตนเอง จนกลายเป็นการผูกติดและข้องเก่ียวกับการมีส่วนร่วม (Participation) 
การมีพลงัในการกระท า การเช่ือมโยงระหว่างบคุคลกบักิจกรรมการเรียนรู้ 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 บคุคลมีการทุ่มเทและพยายามในการเรียนรู้ท 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 ความสขุ (Connell 
& Wellborn, 1991) ความอยากรู้ ความกระตือรือร้นในการเรียน (Reeve, 2012) และความยึดมัน่
ผูกพันด้านพฤติกรรม (Behavioral engagement) เป็นการท่ีผู้ เ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการเรียน (Connell, 1990; Finn, 1989)  

การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
เป็นเทคนิคการสอนท่ีสง่เสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 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
ฟังบรรยายเพียงอย่างเ ดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; Mayer & Jones, 1993, 
Petty, 2004, อ้างถึงในมยรีุ โรจน์อรุณ, 2559) ตวัอย่างเช่น Bonwell และคณะ (1991) อธิบายถึง
วิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีสอดแทรกอยู่ในชัน้เรียนบรรยายปกติสามารถช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทัง้
ด้านทกัษะทางด้านปัญญาและเปล่ียนเจตคติเก่ียวกับการเรียนได้โดยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
ยกตวัอย่างเช่น 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 เรียนจบัคูห่รือจบักลุ่มย่อยเพ่ืออภิปรายประเด็นต่างๆตามท่ีผู้สอน
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 

ผู้สอนชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของโปรแกรม ขัน้ตอนของกิจกรรมในโปรแกรม รูปแบบกิจกรรม 
และสิ่งท่ีคาดหวงัตอ่ผู้ เรียน 

ผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมท่ี 1 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

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

2. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสอบถามข้อสงสยั จากนัน้ให้ผู้ เรียนจบักลุม่ยอ่ยหรือจบัคูก่นั
เพ่ือช่วยกันสรุปประเด็นส าคญั จากนัน้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ  

3. ผู้สอนแบง่กลุม่ผู้ เรียนในชัน้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุม่ละ 5-6 คน ให้ผู้ เรียนนัง่เป็นวงกลม
ด้วยกันเพ่ืออภิปรายกลุ่ม (group discussion)  ประเด็นเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ 
ได้แก่ ปัจจยัท่ีท าให้นกัศกึษามีความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ/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 าคญัของการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคุณลกัษณะ
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม:   

1. ผู้ เรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัวิธีการสอนท่ีส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัใน
วิชาการ  

2. ผู้ เรียนสามารถบอกประโยชน์ของการน าแนวทางการส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาการมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน 
แนวคิดส าคัญ:  

ภายใต้กรอบแนวคิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เ รียนและผู้ สอน (Student-teacher 
dialectical framework) อธิบายเก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน โดยผู้สอนเป็น
หนึ่งในปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อแรงจูงใจของผู้ เ รียน (Reeve, 2012) ผู้ สอนมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงแรงจูงใจและมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการของ
ผู้ เรียน นอกจากนีก้ารเปล่ียนแปลงดงักลา่วยงัเป็นผลสะท้อนกลบั (feedback) ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยเช่นกัน กรอบแนวคิดดงักล่าวพฒันาขึน้ตามโมเดลระบบในตนเอง  
(The model of self-system process) ตามทฤษฎีการก าหนดตนเอง  (Self- Determination 
Theory: SDT)  ท่ีอธิบายถึงแรงจงูใจของบคุคลท่ีสง่ผลตอ่ระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการได้มา
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 เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 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 เรียนเกิดการ เรียนรู้จาก
การได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสมัพนัธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ีผู้ เรียนได้รับความรู้จากการ
ฟังบรรยายเพียงอย่างเ ดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; Mayer & Jones, 1993, 
Petty, 2004, อ้างถึงในมยุรี โรจน์อรุณ , 2559) ตัวอย่างเช่น Bonwell et al. (1991) อธิบายถึง
วิธีการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีสอดแทรกอยู่ในชัน้เรียนบรรยายปกติสามารถช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทัง้
ด้านทกัษะทางด้านปัญญาและเปล่ียนเจตคติเก่ียวกับการเรียนได้โดยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
ยกตวัอย่างเช่น ผู้ สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียน ให้ผู้ เรียนจับคู่กันเพ่ืออภิปราย
ประเด็นตา่งๆตามท่ีผู้สอนมอบให้ ซึ่งการอภิปรายสามารถปรับปรุงสิ่งท่ีบนัทึกจากการบรรยายใน
ชัน้ เ รียนให้ ดีขึ น้ ไ ด้  (Wales’s and Stager’s, 1978 cited in Bonwell et al. 1991) และการใช้
เทคโนโลยี ส่ือมัลติมีเดียในการเรียนการสอน (Technology-based Instruction) เพราะการใช้
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนช่วยให้ผู้ เรียนมีเจตคติทางการเรียนในทางบวก และ
ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนแบบบรรยายให้ดีขึน้ โดยผู้สอนสามารถเพิ่มระดบัความตัง้ใจของ
ผู้ เรียนด้วยการเปิดโอกาสให้อภิปรายและตอบค าถามโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน  
ได้แก่ การใช้ระบบอินเตอร์เนต เช่นระบบการจดัการเรียนรู้ เช่น  โมดลู แบลคบอร์ด และ การใช้
เครือข่ายสงัคม เช่น เฟสบุค ทวิตเตอร์  E-book  สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต เป็นเคร่ืองมือช่วยใน
การเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในยคุใหม ่ในการส่ือสารและเพิ่มความสมัพนัธ์ในชัน้เรียน  (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 จากนัน้ผู้สอนบอก
ผู้ เรียนให้ทราบและเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และสิ่งท่ีคาดหวงัตอ่ผู้ เรียน 
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

 
1. ผู้ สอนให้ผู้ เรียนดูส่ือมัลติมี เดียตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 

จากนัน้ให้ผู้ เรียนแบง่กลุม่ย่อย กลุม่ละ 5-6 คน เพ่ืออภิปรายกลุม่ (group discussion)  โดยผู้สอน
ให้ประเดน็ในการอภิปราย ได้แก่ การจดัการเรียนการสอนดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนอย่างไร 
หรือ ผู้ เรียนต้องการให้ผู้สอนมีลกัษณะอย่างไร เป็นต้น จากนัน้ให้ผู้ เรียนเสนอความเห็นของกลุ่ม
ผา่นเทคโนโลยี  

2. ผู้สอนให้ความรู้เก่ียวกบัแนวทางการสง่เสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ
ของนักศึกษา (ใบความรู้ : แนวทางการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันในวิชาการ) ในระหว่างการ
บรรยายหากผู้ เรียนมีข้อสงสยั ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสอบถามข้อสงสยั และเสนอความคิดเห็น
เพิ่มเตมิเก่ียวกบัประเดน็ดงักลา่วได้ 

3. ผู้สอนให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มอภิปรายและสรุปเก่ียวกับประโยชน์ของการน าแนวทางการ
สง่เสริมคณุลกัษณะความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน 
ขัน้สรุป 

ผู้ เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็น หรือผู้สอนให้ผู้ เรียนสรุปประเด็นและผู้สอนสรุป
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 ความต้องการมี
อิสระและความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 
 1.แนวคดิการสนบัสนนุความมีอิสระ  

การสนบัสนนุความมีอิสระเก่ียวกบัปริมาณของความมีอิสระ (Autonomy) ในทางจิตวิทยา
ท่ีผู้สอนยอมให้ผู้ เรียนตดัสินใจในพฤติกรรมของตนเอง แสดงให้เห็นถึงการสนบัสนนุท่ีเกิดภายใน
ของการกระท า เป็นความรู้สึกเก่ียวกับการกระท าของบุคคลท่ีออกมาจากตนเองหรือท่ีเป็นของ
ตวัเอง (Deci & Ryan, 1987 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) เม่ือผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจท่ีมี
อิสระ ผู้ เ รียนจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแบบภายใน (Internal locus of 
causality) เกิดความรู้สกึมีอิสระ และความรู้สกึตอ่การเลือก (Sense of choice) ในการกระท าของ
ตนเอง  (Reeve et al., 2003 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) หากผู้ เ รี ยนไ ด้ รับการ
สนับสนุนความมีอิสระจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของผู้ เรียน ซึ่งอธิบายผ่านกระบวนการของความพึง
พอใจในความต้องการทางจิตวิทยาของบคุคลท่ีมีอยูเ่ป็นปกติวิสยั มีความเป็นสากลและจ าเป็นต่อ
ความเจริญงอกงามทางจิตวิทยาและสขุภาวะของบคุคล (Deci & Ryan, 2000 cited in Meyer et 
al., 2016: 74) ลกัษณะของผู้สอนท่ีชว่ยสง่เสริมให้ผู้ 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 ากบัพฤติกรรมจากภายนอก การเอาใจใส่ตอ่สิ่งท่ีสง่เสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนเป็น
การแสดงถึงความพยายามของผู้สอนในการเอาใจใส่ตอ่แรงจงูใจของผู้ เรียนระหว่างการเรียนการ
สอน โดยค านึงถึงสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนท่ีส าคญั ได้แก่ 1) ความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาด้านความต้องการเป็นอิสระ (Psychological need for autonomy) 2) แรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic motivation) 3) เป้าหมายภายใน  (Intrinsic goals) 4) ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น 
(Sense of curiosity) และ 5) ความพงึพอใจในความท้าทายท่ีเหมาะสม (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 เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสัมพนัธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
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 โดยผู้สอนท 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. ผู้สอนทบทวนเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมคณุลกัษณะความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการ
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 าบคุคลตวัอยา่งท่ีมีการตัง้เปา้หมายและประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย
ท่ีวางไว้ผา่นส่ือมลัตมีิเดีย และให้ผู้ เรียนอา่นเอกสารเพิ่มเตมิ (เอกสารอา่นเพิ่มเตมิกรณีศกึษา) 

3. ในระหว่างท ากิจกรรมผู้สอนกล่าวชกัชวนให้ผู้ เรียนอ่านด้วยความตัง้ใจและโน้มน้าวให้
ผู้ เรียนสงัเกตเห็นวา่บคุคลตวัอย่างประสบความส าเร็จอย่างไร  

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

1. ผู้สอนให้ผู้ เรียนช่วยกนัสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
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 ความต้องการมี
อิสระและความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

1.แนวคดิการสนบัสนนุด้านความมีอิสระ (Autonomy support) 
การสนบัสนนุความมีอิสระเก่ียวกบัปริมาณของความมีอิสระ (Autonomy) ในทางจิตวิทยา

ท่ีผู้สอนยอมให้ผู้ เรียนตดัสินใจในพฤติกรรมของตนเอง แสดงให้เห็นถึงการสนบัสนนุท่ีเกิดภายใน
ของการกระท า เป็นความรู้สึกเก่ียวกับการกระท าของบุคคลท่ีออกมาจากตนเองหรือท่ีเป็นของ
ตวัเอง (Deci & Ryan, 1987 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) เม่ือผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจท่ีมี
อิสระ ผู้ เ รียนจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแบบภายใน (Internal locus of 
causality) เกิดความรู้สกึมีอิสระ และความรู้สกึตอ่การเลือก (Sense of choice) ในการกระท าของ
ตนเอง  (Reeve et al., 2003 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) หากผู้ เ รี ยนไ ด้ รับการ
สนับสนุนความมีอิสระจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของผู้ เรียน ซึ่งอธิบายผ่านกระบวนการของความพึง
พอใจในความต้องการทางจิตวิทยาของบคุคลท่ีมีอยูเ่ป็นปกติวิสยั มีความเป็นสากลและจ าเป็นต่อ
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 ากบัพฤติกรรมจากภายนอก การเอาใจใส่ตอ่สิ่งท่ีสง่เสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนเป็น
การแสดงถึงความพยายามของผู้สอนในการเอาใจใส่ตอ่แรงจงูใจของผู้ เรียนระหว่างการเรียนการ
สอน โดยค านึงถึงสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนท่ีส าคญั ได้แก่ 1) ความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาด้านความต้องการเป็นอิสระ (Psychological need for autonomy) 2) แรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic motivation) 3) เป้าหมายภายใน  (Intrinsic goals) 4) ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น 
(Sense of curiosity) และ 5) ความพงึพอใจในความท้าทายท่ีเหมาะสม (Preference for optimal 
challenge) (Reeve, 2011)  

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

ในระหว่างการเรียนการสอน บางครัง้ผู้ สอนหรือชัน้เรียนมีกฎเกณฑ์หรือข้อบงัคับหรือ
หน้าท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนแสดงอารมณ์ทางลบ การต่อต้าน 
หรือแสดงเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน  การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบเป็น
วิธีการหนึง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจของผู้ เรียนในระหว่างเวลาท่ีผู้สอนต้องการให้
ผู้ เรียนกระท า เน่ืองจากเม่ือผู้สอนยอมรับความรู้สกึดงักลา่ว 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) และเ ก่ียวข้องกับความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการ (Tucker et al., 2002 as cited in Sierens et al., 2009: 59) โครงสร้างผู้ สอน
เก่ียวข้องกับจ านวนและความชัดเจนของข้อมูลท่ีผู้ สอนมีให้ผู้ เรียนในวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถ
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ตอบสนองต่อความต้องการตามความคาดหวังของผู้สอนเพ่ือประสบความส าเร็จในการเรียน 
(Jang et al., 2010; Skinner & Belmont, 1993 as cited in Hospel & Galand, 2016)  วิ ธี กา ร
จดัการโครงสร้างของผู้สอน ได้แก่ ผู้สอนจดัให้มีการส่ือสารท่ีบอกถึงความคาดหวงัในการเรียนการ
สอน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าแนะน า การจดัให้มีการท้าทายความสามารถในระดบัท่ีเหมาะสม และ
การใ ห้ผลสะ ท้อนกลับ  (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

วิเคราะห์และสร้างทกัษะและความรู้สึกวา่ตนเองมีความสามารถ (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 เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยกุต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืน  ๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสัมพนัธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยรีุ โรจน์อรุณ, 2559) ยกตวัอย่างเช่น การเขียน
ในชัน้เรียน (Writing in the class) การเขียนในชัน้เรียนเป็นวิธีท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนและผู้สอน 
เชน่ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเขียนเพ่ือส ารวจสิ่งท่ีมีคณุคา่และแสดงความรู้สึกท่ีมีตอ่การเรียน การ
เขียนในชัน้เรียนเป็นวิธีการท่ีช่วยสนบัสนนุการเรียนแบบเชิงรุกได้ 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 เรียนเข้าใจเก่ียวกับ
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 เรียนช่วยกนัสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม

ครัง้นี ้และผู้สอนสรุปเป็นประเดน็ 
2. ผู้สอนเก็บใบงานทัง้หมด 
3. ผู้สอนเก็บการ์ดแสดงความคิดเห็น  

การประเมินผล:  
ประเมินความเข้าใจเก่ียวกับการตัง้เป้าหมายในการเรียนและการประยุกต์ใช้กับการ

ตัง้เปา้หมายในการเรียนของตนเองจากการตอบค 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 ความต้องการมี
อิสระและความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

1. การสนบัสนนุด้านความมีอิสระ (Autonomy support) 
การสนบัสนนุความมีอิสระเก่ียวกบัปริมาณของความมีอิสระ (Autonomy) ในทางจิตวิทยา

ท่ีผู้สอนยอมให้ผู้ เรียนตดัสินใจในพฤติกรรมของตนเอง แสดงให้เห็นถึงการสนบัสนนุท่ีเกิดภายใน
ของการกระท า เป็นความรู้สึกเก่ียวกับการกระท าของบุคคลท่ีออกมาจากตนเองหรือท่ีเป็นของ
ตวัเอง (Deci & Ryan, 1987 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) เม่ือผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจท่ีมี
อิสระ ผู้ เ รียนจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแบบภายใน (Internal locus of 
causality) เกิดความรู้สกึมีอิสระ และความรู้สกึตอ่การเลือก (Sense of choice) ในการกระท าของ
ตนเอง  (Reeve et al., 2003 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) หากผู้ เ รี ยนไ ด้ รับการ
สนับสนุนความมีอิสระจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของผู้ เรียน ซึ่งอธิบายผ่านกระบวนการของความพึง
พอใจในความต้องการทางจิตวิทยาของบคุคลท่ีมีอยูเ่ป็นปกติวิสยั มีความเป็นสากลและจ าเป็นต่อ
ความเจริญงอกงามทางจิตวิทยาและสขุภาวะของบคุคล (Deci & Ryan, 2000 cited in Meyer et 
al., 2016: 74) ลกัษณะของผู้สอนท่ีชว่ยสง่เสริมให้ผู้ 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 ากบัพฤติกรรมจากภายนอก การเอาใจใส่ตอ่สิ่งท่ีสง่เสริมแรงจงูใจของผู้ เรียนเป็น
การแสดงถึงความพยายามของผู้สอนในการเอาใจใส่ตอ่แรงจงูใจของผู้ เรียนระหว่างการเรียนการ
สอน โดยค านึงถึงสิ่งท่ีส่งเสริมแรงจูงใจของผู้ เรียนท่ีส าคญั ได้แก่ 1) ความต้องการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาด้านความต้องการเป็นอิสระ (Psychological need for autonomy) 2) แรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic motivation) 3) เป้าหมายภายใน  (Intrinsic goals) 4) ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น 
(Sense of curiosity) และ 5) ความพงึพอใจในความท้าทายท่ีเหมาะสม (Preference for optimal 
challenge) (Reeve, 2011)  

การยอมรับการแสดงออกของผู้เ รียนที่เป็นผลด้านลบ (Acknowledge and accept 
students’ expression of negative affect) 

ในระหว่างการเรียนการสอน บางครัง้ผู้ สอนหรือชัน้เรียนมีกฎเกณฑ์หรือข้อบงัคับหรือ
หน้าท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนแสดงอารมณ์ทางลบ การต่อต้าน 
หรือแสดงเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน  การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบเป็น
วิธีการหนึง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจของผู้ เรียนในระหว่างเวลาท่ีผู้สอนต้องการให้
ผู้ เรียนกระท า เน่ืองจากเม่ือผู้สอนยอมรับความรู้สกึดงักลา่ว 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) และเ ก่ียวข้องกับความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการ (Tucker et al., 2002 as cited in Sierens et al., 2009: 59) โครงสร้างผู้ สอน
เก่ียวข้องกับจ านวนและความชัดเจนของข้อมูลท่ีผู้ สอนมีให้ผู้ เรียนในวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการตามความคาดหวังของผู้สอนเพ่ือประสบความส 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 าคญัต่อผู้ เรียนและแสดงความเช่ือมั่นในความสามารถของ
ผู้ เรียนท่ีผู้ เรียนสามารถท ากิจกรรมในชัน้เรียนได้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ (Connell, 1990; Reeve, 
2004)  

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

เม่ือผู้สอนเสนอการแนะน าให้ผู้ เรียน เป็นการแสดงถึงผู้สอนให้ความเป็นผู้น าแก่ผู้ เรียน
และให้ความต้องการในการช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือกระตุ้นและคงไว้ซึ่งความพยายามท าแผนการ
เรียน เปา้หมาย จดุประสงค์การเรียนรู้ได้ส าเร็จ ตวัอย่างพฤติกรรม ได้แก่ 1) ให้ค าแนะน าอย่างดี 
2) วางแผนปฏิบตักิารหรือเปา้หมายในการเรียนท่ีชดัเจน  

แนวคดิเก่ียวกบัการสอนร่วมกนั (Interteaching)  
การสอนร่วมกนัเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบหนึง่ท่ีสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative learning environment)  (Scoboria et al., 2009: 86) อาศยัการเสริมแรงทางสงัคม
จากเพ่ือและผู้สอนเป็นส าคญั การสอนร่วมกันมีความสอดคล้องกับการเรียนในระดบัอุดมศึกษา 
สามารถสร้างแรงจงูใจให้ผู้ เรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาขึน้ตามแนวคดิของ Boyce และ 
Hineline (2002) การสอนร่วมกนัมีส่วนช่วยสนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียน มี
ความวิริยะผ่านการฝึกฝนทบทวน ตลอดจนการเพิ่มปริมาณของการมีปฏิสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
ผู้ สอนและผู้ เ รียนส่งผลให้เกิดการให้ผลป้อนกลับท่ีเ ป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
(McKeachie, 2002 as cited in Scoboria et al., 2009: 83) โดยผู้ สอน มีบทบาทเ ป็นผู้ ว า ง
โครงสร้างและแนะน าเก่ียวกบัการเรียน การให้ข้อมลูท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการเรียน ทัง้ยงัเป็นผู้สง่เสริม
หรือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายระหวา่งเพื่อนในชัน้เรียนด้วย (Peer discussion) (Saville, 2006 as 
cited in Scoboria et al., 2009: 84) วิธีการสอนร่วมกนั(Interteaching) มีความสมัพนัธ์กบัวิธีการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) แบบเพ่ือนช่วยสอน (Peer teaching) ท่ีสามารถสอดแทรก
อยู่ในชัน้เรียนบรรยายปกติ ช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทัง้ด้านทกัษะทางด้านปัญญาและเปล่ียนเจตคติ
เก่ียวกับการเรียนได้ เน้นความร่วมมือกันในการเรียน และท างานกลุ่มร่วมกันระหว่างคนสองคน
หรือการท างานกลุ่มร่วมโดยเพ่ือนคอยให้ค าปรึกษาค าแนะน าเก่ียวกับการเรียน ส่งผลให้มีการ
แสดงออกในด้านการเรียนรายบคุคลท่ีดีขึน้  
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การสอนร่วมกนัมีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้
ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน  
ช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน หน้าท่ีส าคญัของผู้ สอนคือ 1) การเลือกเนือ้หาเพ่ือให้ผู้ เรียน

ศึกษาด้วยตนเองก่อนเร่ิมบทเรียน และ  2) การพัฒนาข้อค าถาม ประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน และพฒันาเป็น 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 ชว่ยกระตุ้นให้เกิดการท างาน
ร่วมกัน และหากพบว่าเกิดอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ ผู้ สอนสามารถ เข้าไปมีส่วนร่วม
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 าคญัตอ่การส่ือสารให้ผู้ เรียนทราบได้ดียิ่งขึน้ และผู้สอนสามารถน าสิ่งท่ีผู้ เรียนประเมินไป
ใช้ปรับปรุงหรือพฒันาตอ่ไป 

การสอนร่วมกนัเป็นวิธีการเรียนท่ีช่วยท าให้ผู้ เรียนเกิดความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาการและ
ส่งผลลพัธ์ท่ีดีในการเรียนได้ เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ทางการเรียนการสอนหนึ่งท่ีสนบัสนุนให้ผู้ เรียน
เกิดความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการได้ผา่นการมีสว่นร่วม (Participation) (Rocca, 2010 as cited in 
Kienhuis & Chester, 2014) โดยผ่านกระบวนการการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนตลอดจนการ
เรียนรู้แบบท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระท า (Active learning)  ในช่วงก่อนเร่ิมบทเรียน และการมีส่วน
ร่วมกบัเพ่ือนในการอภิปราย ตลอดจนการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไมว่า่จะเป็นการอภิปราย
ร่วมกันกับเพ่ือนท่ีถือเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมกัน ตลอดจนการท่ีผู้ สอน
เสนอข้อค าถาม ประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีเป็นไปตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในแตล่ะบทเรียน (Preparation 
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guide) เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนและลดความวิตกกงัวลในการเรียนหรือการ
ทดสอบบทเรียนลง น าไปสู่การมีความยึดมัน่ผกูพนัในการเรียนในระดบัท่ีสูงขึน้ (Dickson et al., 
2005;  Flora & Longan, 1996 as cited in Saville et al., 2006: 58) ซึง่ปริมาณเวลาในการจดัการ
เรียนการสอนดงักล่าวท่ีได้ผลลัพธ์โดยประมาณคือ 50 นาที จ านวน 3 ครัง้ รวมเป็น 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: 

ในชว่งก่อนเร่ิมการเรียนการสอน ผู้สอนให้ผู้ เรียนเลือกประเดน็หรือหวัข้อในการศกึษาด้วย
ตนเอง (อาจให้เป็นงานท่ีมอบหมายลว่งหน้า) ให้ผู้ เรียนกลบัไปศกึษาค้นคว้า และจดบนัทกึ (Note) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการอภิปรายในชัน้เรียน 
ขัน้เร่ิมต้น 

1. ผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมครัง้นี ้
2. ผู้สอนอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนร่วมกัน ว่าเป็นอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร (ใบ

ความรู้ : การสอนร่วมกนั) 
การด าเนินกิจกรรม 

1. ก่อนเร่ิมการบรรยาย (lecture) ให้ผู้ เรียนจับคู่กับเพ่ือนเพ่ืออภิปรายและช่วยกันหา
ค าตอบตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหวัข้อหรือประเด็นตาม preparation guide  โดยให้
เขียนค าตอบลงในใบงาน ในช่วงการอภิปรายผู้ สอนท าหน้าท่ีคอยสงัเกตความเข้าใจของผู้ เรียน 
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกนั และหากพบว่าเกิดอปุสรรคในระหว่างการด าเนินการ ผู้สอน
สามารถเข้าไปมีสว่นร่วมเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี  

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

ขัน้สรุป 
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1. ผู้สอนให้ผู้ เรียนชว่ยกนัสะท้อนความคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ครัง้นี ้และผู้สอนสรุปเป็นประเดน็ 

2. ผู้สอนเก็บใบงานทัง้หมด 
3. ผู้สอนเก็บแบบฟอร์มการประเมิน 

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

3. ประเมินค าตอบของผู้ เ รียน จากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้ เ รียนจาก
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 ความต้องการมี
อิสระและความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ 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) และเ ก่ียวข้องกับความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการ (Tucker et al., 2002 as cited in Sierens et al., 2009: 59) โครงสร้างผู้ สอน
เก่ียวข้องกับจ านวนและความชัดเจนของข้อมูลท่ีผู้ สอนมีให้ผู้ เรียนในวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการตามความคาดหวังของผู้สอนเพ่ือประสบความส 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 าคญัต่อผู้ 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
วิเคราะห์และสร้างทกัษะและความรู้สึกวา่ตนเองมีความสามารถ (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 เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสัมพนัธ์กันในชัน้เรียนมากกว่ากา รท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยรีุ โรจน์อรุณ, 2559) ยกตวัอยา่งเชน่ เทคนิคการ
แก้ปัญหา (Problem solving) เป็นเทคนิคท่ีมีพืน้ฐานจากโมเดลการแก้ปัญหาของ Dewey (1942) 
ตามขัน้ตอนดังนี ้1) ระบุปัญหาให้ชัดเจน 2) หาสาเหตุของปัญหา 3) หาวิธีการแก้ปัญหา 4) 
ประเมินวิธีการแก้ปัญหาแตล่ะวิธีและเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ  

 
ระยะเวลา: 

จ านวน  1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
วิธีการ :  

-การบรรยาย 
-การฝึกปฏิบัติ เทคนิคการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นวิธีท่ีให้ผู้ เ รียนเกิดการ

เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ของตวัผู้ 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) วา่เป็นวิธีหนึ่ง

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 เรียนแตล่ะกลุม่แยกย้ายไปค้นคว้าตามวตัถปุระสงค์ (กระดาษโปสเตอร์ขนาดใหญ่
และปากกาเมจิก) เม่ือได้ข้อมลูครบถ้วนแล้วจงึกลบัมารวมกลุม่อีกครัง้  

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

ผู้ สอนให้โอกาสผู้ เรียนได้ออกมาน าเสนองานหน้าชัน้เรียน จากนัน้ ให้ผู้ เรียนช่วยกัน
สะท้อนความคดิเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้นี ้และผู้สอนสรุปเป็นประเด็นใน
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 ความต้องการมี
อิสระและความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่ง เสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

1. การสนบัสนนุด้านความมีอิสระ (Autonomy support) 
การสนบัสนนุความมีอิสระเก่ียวกบัปริมาณของความมีอิสระ (Autonomy) ในทางจิตวิทยา

ท่ีผู้สอนยอมให้ผู้ เรียนตดัสินใจในพฤติกรรมของตนเอง  แสดงให้เห็นถึงการสนบัสนนุท่ีเกิดภายใน
ของการกระท า เป็นความรู้สึกเก่ียวกับการกระท าของบุคคลท่ีออกมาจากตนเองหรือท่ีเป็นของ
ตวัเอง (Deci & Ryan, 1987 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) เม่ือผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจท่ีมี
อิสระ ผู้ เ รียนจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแบบภายใน (Internal locus of 
causality) เกิดความรู้สกึมีอิสระ และความรู้สกึตอ่การเลือก (Sense of choice) ในการกระท าของ
ตนเอง  (Reeve et al., 2003 as cited in Reeve & Jang, 2006: 209) หากผู้ เ รี ยนไ ด้ รับการ
สนับสนุนความมีอิสระจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของผู้ เรียน ซึ่งอธิบายผ่านกระบวนการของความพึง
พอใจในความต้องการทางจิตวิทยาของบคุคลท่ีมีอยูเ่ป็นปกติวิสยั มีความเป็นสากลและจ าเป็นต่อ
ความเจริญงอกงามทางจิตวิทยาและสขุภาวะของบคุคล (Deci & Ryan, 2000 as cited in Meyer 
et al., 2016: 74) ลักษณะของผู้ สอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความมีอิสระ (Autonomy) มี
แนวทางปฏิบตัดิงันี ้(Reeve et al., 2004; Reeve, 2011; O’Donnell et al., 2011, Reeve,2016)  

 การยอมรับการแสดงออกของผู้เ รียนที่เป็นผลด้านลบ (Acknowledge and accept 
students’ Expression of negative affect) 

ในระหว่างการเรียนการสอน บางครัง้ผู้ สอนหรือชัน้เรียนมีกฎเกณฑ์หรือข้อบงัคับหรือ
หน้าท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนแสดงอารมณ์ทางลบ การต่อต้าน 
หรือแสดงเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน  การยอมรับการแสดงออกของผู้ เรียนท่ีเป็นผลด้านลบเป็น
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วิธีการหนึง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเสริมสร้างแรงจงูใจของผู้ เรียนในระหว่างเวลาท่ีผู้สอนต้องการให้
ผู้ เรียนกระท า เน่ืองจากเม่ือผู้สอนยอมรับความรู้สกึดงักลา่ว 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) และเ ก่ียวข้องกับความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาการ (Tucker et al., 2002 as cited in Sierens et al., 2009: 59) โครงสร้างผู้ สอน
เก่ียวข้องกับจ านวนและความชัดเจนของข้อมูลท่ีผู้ สอนมีให้ผู้ เรียนในวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการตามความคาดหวังของผู้สอนเพ่ือประสบความส 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 าคญัต่อผู้ เรียนและแสดงความเช่ือมั่นในความสามารถของ
ผู้ เรียนท่ีผู้ เรียนสามารถท ากิจกรรมในชัน้เรียนได้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ (Connell, 1990; Reeve, 
2004)  

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

เม่ือผู้สอนเสนอการแนะน าให้ผู้ เรียน เป็นการแสดงถึงผู้สอนให้ความเป็นผู้น าแก่ผู้ เรียน
และให้ความต้องการในการช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือกระตุ้นและคงไว้ซึ่งความพยายามท าแผนการ
เรียน เปา้หมาย จดุประสงค์การเรียนรู้ได้ส าเร็จ ตวัอยา่งพฤตกิรรม 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 เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยกุต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืน  ๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสัมพนัธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
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 เรียนอ่านเก่ียวกบับทเรียน การทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน แนะน าเก่ียวกบัวตัถุประสงค์การ
เรียนรู้ การให้โครงสร้างในการจดบันทึกเก่ียวกับบทเรียน หรือผู้ สอนใช้วิธีการหยุดชั่วขณะ 
(Pausing) ในแตล่ะคาบเรียน ในการแบง่บรรยายเป็นการบรรยายยอ่ย ๆ ครัง้ละประมาณ 20 นาที 
หลังจากการบรรยายเสร็จในแต่ละครัง้ ให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 3-5 นาที เขียนทุกสิ่งท่ีจ าได้
เก่ียวกบัการบรรยาย นอกจากนีผู้้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายในชัน้เรียน ให้ผู้ เรียนจบัคู่
กันเพ่ืออภิปรายประเด็นต่าง ๆ ตามท่ีผู้สอนมอบให้ ซึ่งการอภิปรายสามารถปรับปรุงสิ่งท่ีบนัทึก
จากการบรรยายในชัน้เรียนให้ดีขึน้ได้ (Wales’s and Stager’s, 1978 cited in Bonwell et al. 
1991) 

2) การใหค้ าแนะน าระหว่างบรรยายในชัน้เรียน (Guides lecture)  

เป็นวิธีการท่ีใช้ช่วยผู้ เรียนในการสงัเคราะห์สิ่งท่ีเรียนขณะจดโน๊ตย่อ หลงัจากผู้ เรียนได้
ทราบเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้ เรียนวางปากกาและฟังอย่างตัง้ใจประมาณ 
25-30 นาที โดยให้ผู้ เรียนพยายามจบัประเด็นหลกัและพยายามจดจ าข้อมลูให้ได้มากท่ีสดุ เม่ือถึง
เวลาท้ายคาบเรียน ผู้สอนให้เวลาผู้ เรียนประมาณ 5 นาที ในการจดบนัทึกลงในโน้ตของตนเองใน
สิ่งท่ีจ าได้ทัง้หมด ในล าดบัตอ่ไป ผู้สอนให้ผู้ เรียนจบักลุม่เล็กอภิปรายเพ่ือปรับปรุงสิ่งท่ีจดบรรยาย
ใหมจ่ากข้อมลูท่ีได้จากการอภิปรายกลุม่ วิธีการนีช้ว่ยสง่เสริมทกัษะด้านการฟังและการสงัเคราะห์
ข้อมูลและผู้ เรียนจะรู้สึกสนุกสนานกับการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในกลุ่ม และท าให้ได้ข้อมูลท่ี มี
ประสิทธิภาพ (Kelly & Holmes, 1979)  

3) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative method) 
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กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีจดุมุง่หมายเพ่ือ สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันา
ทักษะทางสังคม ได้แก่ การตดัสินใจ การจัดการความขัดแย้ง และ การส่ือสาร โดยผู้สอนแบ่ง
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 าคญัของการฝึกจดบนัทึกด้วยเทคนิคต่างๆ  

(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 เรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น และให้ได้ข้อมลูเพิ่มเตมิ เพ่ือน าไปปรับปรุงสิ่งท่ีจดบรรยาย และให้
ผู้ เรียนตอบค าถามลงในใบงาน  
ขัน้สรุป 

1. ผู้สอนให้ผู้ เรียนช่วยกนัสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
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 ความต้องการมี
อิสระและความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Involvement) 
ผู้ สอนท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (relatedness-supportive teacher 

behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมต่อกับผู้ อ่ืนทางสังคม และมีผลทางบวกต่อการ
ตอบสนองด้านอารมณ์ในการมีส่วนร่วมในชัน้เ รียน แรงจูงใจภายใน และ ความเช่ือใน
ความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) ผู้สอนท่ีสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ส่งผลให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนได้ นอกจากนีผู้้สอน
สามารถสนบัสนนุให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสงัคมทางบวกและส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
เพ่ือนในชัน้เรียน ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียนมีความส าคญัเพราะสามารถสนบัสนุน
ให้ผู้ เ รียนเกิดอารมณ์ทางบวกต่อการเรียนได้เช่นกัน (Furrer & Skinner, 2003 as cited in 
Ulmanen et al., 2016: 87) เชน่ การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของผู้ อ่ืน 
ก า ร ส ะ ท้ อนคว ามคิ ด  (Ryan & Patrick, 2001 as cited in Shernoff, 2013: 153) ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคม Ulmanen et al., 2016: 88) เปิดโอกาสให้
ผู้ เ รียนท างานร่วมกับเ พ่ือน (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 เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสัมพนัธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
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 การตดัสินใจ การจัดการความขัดแย้ง และ การส่ือสาร โดยผู้สอนแบ่ง
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. ผู้สอนอธิบายวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จากนัน้ผู้สอนบอกผู้ เรียนให้ทราบและเข้าใจ
เก่ียวกบัขัน้ตอนของกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และสิ่งท่ีคาดหวงัตอ่ผู้ เรียน 
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ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนหาขา่วท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อท่ีจะเรียนมาลว่งหน้า ยกตวัอย่าง
เชน่ ขา่วเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพจิต  

2. ให้ผู้ เรียนแบง่กลุม่ และขอให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มแบง่ปันข่าวท่ีจดัหามา จากนัน้ให้ช่วยกัน
เลือกขา่วท่ีนา่สนใจท่ีสดุ 2-3 ขา่ว  

3. ให้ทกุกลุม่พดูคยุ ประชมุร่วมกนั และขอให้แตล่ะกลุม่ยอ่ยแชร์เก่ียวกบัขา่วท่ีเลือกมาให้
เพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ทราบโดยให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มแสดงบทบาทสมมติถึงปัญหาดงักลา่วและผู้สอน
ชกัชวนให้ผู้ เรียนอภิปรายกลุม่ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ขัน้สรุป 

ผู้สอนให้ผู้ เรียนช่วยกนัสะท้อนความคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้
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 ความต้องการมี
อิสระและความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Involvement) 
ผู้ สอนท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (relatedness-supportive teacher 

behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมต่อกับผู้ อ่ืนทางสังคม และมีผลทางบวกต่อการ
ตอบสนองด้านอารมณ์ในการมีส่วนร่วมในชัน้เ รียน แรงจูงใจภายใน และ ความเช่ือใน
ความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) ผู้สอนท่ีสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ส่งผลให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนได้ นอกจากนีผู้้สอน
สามารถสนบัสนนุให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสงัคมทางบวกและส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
เพ่ือนในชัน้เรียน ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียนมีความส าคญัเพราะสามารถสนบัสนุน
ให้ผู้ เ รียนเกิดอารมณ์ทางบวกต่อการเ รียนได้เช่นกัน (Furrer &Skinner, 2003 as cited in 
Ulmanen et al., 2016: 87) เชน่ การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของผู้ อ่ืน 
ก า ร ส ะ ท้ อนคว ามคิ ด  (Ryan & Patrick, 2001 as cited in Shernoff, 2013: 153) ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคม Ulmanen et al., 2016: 88) เปิดโอกาสให้
ผู้ เ รียนท างานร่วมกับเ พ่ือน (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 เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสัมพนัธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยรีุ โรจน์อรุณ, 2559) ยกตวัอยา่งเชน่ เทคนิคการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นกลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และพฒันาทกัษะทางสงัคม ได้แก่ การตดัสินใจ การจดัการความขดัแย้ง และ การส่ือสาร 
โดยผู้สอนแบง่ผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้ท างานกลุ่มร่วมกนั ความตอ่เน่ืองของการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือสามารถจดัได้ตลอดอย่างตอ่เน่ือง เป็นกลวิธีท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมาก
ขึน้กว่าการเรียนในชัน้เรียนปกติ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองด้วย 

ยกตวัอยา่งเชน่ ยกตวัอยา่งเชน่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative method) 
กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีจดุมุง่หมายเพ่ือ สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันา

ทักษะทางสังคม ได้แก่ การตดัสินใจ การจัดการความขัดแย้ง และ การส่ือสาร โดยผู้สอนแบ่ง
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 อธิบายถึงวิธีการแบง่ปันความคิด ขัน้ตอนของ

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

เหต:ุ card sort ประกอบด้วยข้อมลูหรือตวัอย่างท่ีแบง่ประเภท เช่น ตวัอย่างผู้น า อาการของโรคท่ี
แตกตา่งกนั ลกัษณะของบคุลิกภาพ ประเภทของแรงจงูใจ ประเภทของตวัเสริมแรง ฯลฯ   
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
 1. หลงัจากให้ผู้ เรียนเลือก card sort แล้ว ผู้สอนให้ผู้ เรียนพยายามมองหาเพื่อนในห้องท่ีมี
ข้อมูลใน card sort ท่ีสอดคล้องกับตนเอง โดยผู้สอนแจ้งก่อนว่า card sort มีลกัษณะของข้อมูล
เป็นอยา่งไร แบง่เป็นก่ีประเภท 

2. หลงัจากผู้ เรียนได้เพ่ือนท่ีสอดคล้องแล้ว ให้จดักลุม่ตามประเภทเดียวกนั จากนัน้ผู้สอน
กระตุ้นให้ผู้ เรียนคิด โดยการตัง้ค าถาม ก าหนดหวัข้อให้คิด หรือให้สงัเกต เก่ียวกบัข้อมลูใน  card 
sort  

3. ผู้สอนให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มอภิปราย พูดคุยกันเก่ียวกับค าตอบ  จากนัน้ให้ผู้ เรียนแชร์
ค าตอบกบัเพ่ือนในกลุม่อภิปราย เวลาในการอภิปรายสามารถยืดหยุน่ได้ตามความเหมาะสม หาก
พบวา่ผู้ เรียนมีลกัษณะไมค่อ่ยพดูหรือไมก่ล้าแสดงออก จากนัน้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบ
หรือแสดงความคดิเห็นกบักลุม่อ่ืนๆ 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 
  



301 

 

 

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 ความต้องการมี
อิสระและความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Involvement) 
ผู้ สอนท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (relatedness-supportive teacher 

behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมต่อกับผู้ อ่ืนทางสังคม และมีผลทางบวกต่อการ
ตอบสนองด้านอารมณ์ในการมีส่วนร่วมในชัน้เ รียน แรงจูงใจภายใน และ ความเช่ือใน
ความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) ผู้สอนท่ีสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ส่งผลให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนได้ นอกจากนีผู้้สอน
สามารถสนบัสนนุให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสงัคมทางบวกและส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
เพ่ือนในชัน้เรียน ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียนมีความส าคญัเพราะสามารถสนบัสนุน
ให้ผู้ เ รียนเกิดอารมณ์ทางบวกต่อการเ รียนได้เช่นกัน (Furrer &Skinner, 2003 as cited in 
Ulmanen et al., 2016: 87) เชน่ การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของผู้ อ่ืน 
ก า ร ส ะ ท้ อนคว ามคิ ด  (Ryan & Patrick, 2001 as cited in Shernoff, 2013: 153) ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคม Ulmanen et al., 2016: 88) เปิดโอกาสให้
ผู้ เ รียนท างานร่วมกับเ พ่ือน (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 สงั เคราะห์ และ 
การประเมิน โดยผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยกุต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสัมพนัธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
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. ผู้สอนให้หวัหน้ากลุ่มศึกษารายละเอียดของบทบาทผู้น าท่ีตนเองได้จนเข้าใจเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการแสดงบทบาทผู้น าในระหว่างการท างานกลุ่ม และเก็บเป็นความลับห้ามบอก
สมาชิกในกลุม่ จากนัน้ให้คืนการ์ดและกลบัเข้ากลุม่ของตนเอง 
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5. ผู้สอนอธิบายรายละเอียดกิจกรรม ว่าให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างหอคอยจาก

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

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

7. จากนัน้ตดัสินผลงานร่วมกนัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
8. หลังจากรวมคะแนนและสรุปผล ผู้ สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนอภิปรายถึงกิจกรรม ได้แก่ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทผู้น ากบัการให้คะแนน บทบาทผู้น าแบบใดท่ีสนบัสนนุการมีส่วนร่วม
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 ความต้องการมี
อิสระและความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมการกระท าอย่างตัง้ใจ 
(Deci et al., 1991) และเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาการ 

การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (Involvement) 
ผู้ สอนท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ (relatedness-supportive teacher 

behaviors) สามารถช่วยให้ผู้ เรียนรู้สึกเช่ือมต่อกับผู้ อ่ืนทางสังคม และมีผลทางบวกต่อการ
ตอบสนองด้านอารมณ์ในการมีส่วนร่วมในชัน้เ รียน แรงจูงใจภายใน และ ความเช่ือใน
ความสามารถของผู้ เรียน (Sparks et al., 2016: 72) ผู้สอนท่ีสนบัสนนุด้านความสมัพนัธ์ส่งผลให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนได้ นอกจากนีผู้้สอน
สามารถสนบัสนนุให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสงัคมทางบวกและส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
เพ่ือนในชัน้เรียน ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียนมีความส าคญัเพราะสามารถสนบัสนุน
ให้ผู้ เ รียนเกิดอารมณ์ทางบวกต่อการเ รียนได้เช่นกัน (Furrer &Skinner, 2003 as cited in 
Ulmanen et al., 2016: 87) เชน่ การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น การเข้าใจในทรรศนะของผู้ อ่ืน 
ก า ร ส ะ ท้ อนคว ามคิ ด  (Ryan & Patrick, 2001 as cited in Shernoff, 2013: 153) ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคม Ulmanen et al., 2016: 88) เปิดโอกาสให้
ผู้ เ รียนท างานร่วมกับเ พ่ือน (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 เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเจตคติและการเห็นคณุคา่ในการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนีเ้ทคนิคการเรียนรู้ดังกล่าวผู้ สอนสามารถจัดเพิ่ มเติมในชัน้เรียน
บรรยายแบบดัง้เดิมได้ และน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้ง่ายกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความ
ยืดหยุ่นในด้านเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและขนาดของชัน้เรียน  โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบตัิและการมีปฏิสัมพนัธ์กันในชัน้เรียนมากกว่าการท่ี
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  (Bonwell et al., 1991; Keyser, 2000; 
Mayer & Jones, 1993, Petty, 2004, อ้างถึงในมยรีุ โรจน์อรุณ, 2559) ยกตวัอยา่งเชน่ เทคนิคการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นกลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และพฒันาทกัษะทางสงัคม ได้แก่ การตดัสินใจ การจดัการความขดัแย้ง และ การส่ือสาร 
โดยผู้สอนแบง่ผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้ท างานกลุ่มร่วมกนั ความตอ่เน่ืองของการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือสามารถจดัได้ตลอดอย่างตอ่เน่ือง เป็นกลวิธีท่ีชว่ยให้ผู้ 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  



306 

 

 

4. สมาชิกทกุคนในกลุม่แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 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 เชน่ สาเหตขุองความเครียด อาการของโรค ผลของ

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

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

ประเมินจากการอภิปราย มีสว่นร่วมในชัน้เรียน และใบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
และผู้สอนให้ผลปอ้นกลบัในทางบวก เพ่ือให้ผู้ เรียนปรับปรุงความก้าวหน้าในงาน 
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ภาคผนวกของโปรแกรม ฯ 

ภาคผนวกกิจกรรมครัง้ท่ี 1 

(ใบความรู้ : ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ) 
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ภาคผนวกกิจกรรมครัง้ท่ี 2 

(ใบความรู้: แนวทางการสง่เสริมความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาการ) 
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(มลัตมีิเดีย)  

                                           …….

https://www.youtube.com/wa
tch?v=xv9JOVkR5PQ
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ภาคผนวก กิจกรรมครัง้ท่ี 3 

 (กรณีศกึษา)  
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(ใบงานกิจกรรมครัง้ท่ี 3) 

ใบงานเร่ือง การส ารวจเป้าหมายในการเรียน 

กิจกรรมที่ 1 ให้นักศึกษาส ารวจจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองที่คิดว่าส่งผลต่อ

ความส าเร็จใน 

         การเรียนของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสรุป  

จุดอ่อน ของฉันที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนคือ 

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

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

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

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

จุดแข็ง ของฉันที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนคือ 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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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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ภาคผนวก กิจกรรมครัง้ท่ี 4 

(ใบความรู้: การตัง้เปา้หมายในการเรียน) 
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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 
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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  

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

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

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

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

☺ หากนกัศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เก่ียวกับการเรียนวิชานี ้สามารถแจ้งให้ผู้สอนทราบได้ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนในคาบเรียนตอ่ไป  
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ภาคผนวกกิจกรรมครัง้ท่ี 8 

(ใบความรู้ : การเรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหา) 
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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 ฉนัรู้สกึดีเวลาอยู่ในชัน้เรียน 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 

 

☺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)  
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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 

 

 TI                                                                              
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         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 

    emo_3          0          0          0          0         17         18 

    beh_1          0          0          0          0          0          0 

    beh_2          0          0          0          0          0          0 
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         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) 

               9.240 

  

 

         Covariance Matrix of ETA and KSI         

 

                 cog        emo        beh    aca_eng    
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            --------   --------   --------   -------- 

      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 

  

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

                                                         (0.933)    (1.937) 

                                                          -3.101      7.409 

  

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

  

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

  

                          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 
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                     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 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 8|0  

 - 6|  

 - 4|  

 - 2|01  

 - 0|5433218720000000000  

   0|113667905669  

   2|5  

   4|5 

 

         Standardized Residuals   
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               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.......................................................................... 

     .                                                                       .. 

     .                                                                      . . 

     .                                                                    .   . 

     .                                                                  .     . 

     .                                                                 .      . 

     .                                                               .        . 

     .                                                             .          . 

     .                                                            .           . 

     .                                                          .             . 

     .                                                        .               . 

     .                                                       x                . 

     .                                                     .                  . 

     .                                                   .                    . 

     .                                                x .                     . 

 N   .                                            x   .                       . 

 o   .                                            x .                         . 

 r   .                                           x .                          . 

 m   .                                           *                            . 

 a   .                                         .x                             . 

 l   .                                        . *                             . 

     .                                      . x                               . 

 Q   .                                    . xx                                . 

 u   .                                 x .x                                   . 

 a   .                                x.                                      . 

 n   .                             * .                                        . 

 t   .                             x.                                         . 
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 i   .                           *.                                           . 

 l   .                         x.                                             . 

 e   .                        x.                                              . 

 s   .                       .x                                               . 

     .                     . x                                                . 

     .                    .                                                   . 

     .                  .                                                     . 

     .                .     x                                                 . 

     .               .                                                        . 

     .             .                                                          . 

     .           .                                                            . 

     .          .                                                             . 

     .        .                                                               . 

     .      .                                                                 . 

     .     .                                                                  . 

     .   .                                                                    . 

     . .                                                                      . 

 -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       - -  

    cog_2      0.013       - -  

    cog_3     -0.038      0.031       - -  
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    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        

 

                 cog        emo        beh    aca_eng    

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

      cog      1.000 

      emo      0.620      1.000 
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      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 

    emo_3       - -        - -        - -        - -      -0.210      0.562 

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

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

 

         THETA-EPS    
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               beh_1      beh_2    

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

    beh_1      0.651 

    beh_2       - -       0.351 

 

                           Time used:    0.031 Seconds 
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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 

                           Number of Y - Variables    4 

                           Number of X - Variables    5 
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                           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 

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

   exp_gr          0 

 pre_pbgo         11          0 

 

         PSI          
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            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 

                        (0.073) 

                          8.679 

  

 pre_pote       - -       0.566 

                        (0.075) 

                          7.498 
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 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 

 

         THETA-EPS    

 

             po_comp   po_poten    po_self   po_resul    

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

  po_comp      0.508 

             (0.060) 

               8.536 
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 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 

             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 
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            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 

 

             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 
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         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       - -  

 

 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  
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   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 

 

  3.5.......................................................................... 

     .                                                                       .. 

     .                                                                      . . 

     .                                                                    .   . 

     .                                                                  .     . 

     .                                                                 .      . 

     .                                                               .        . 

     .                                                             .          . 

     .                                                            .           . 

     .                                                          .             . 

     .                                                        .               . 

     .                                                       .        x       . 

     .                                                     .                  . 

     .                                                   .           x        . 

     .                                                  . x                   . 

 N   .                                                . x                     . 

 o   .                                             x. x                       . 

 r   .                                             x                          . 

 m   .                                           .*                           . 

 a   .                                         . xx                           . 

 l   .                                        .xx                             . 

     .                                      .*                                . 

 Q   .                                    .xx                                 . 

 u   .                                   .xx                                  . 

 a   .                                xx                                      . 

 n   .                             x .x                                       . 

 t   .                            * .                                         . 

 i   .                        xx  .                                           . 

 l   .                       x  .                                             . 

 e   .                    x  x .                                              . 

 s   .                   x   .                                                . 

     .                 x   .                                                  . 

     .                 x  .                                                   . 

     .                  .                                                     . 

     .                x                                                       . 

     .               .                                                        . 

     .             .                                                          . 

     .           .                                                            . 

     .          .                                                             . 

     .        .                                                               . 

     .      .                                                                 . 

     .     .                                                                  . 

     .   .                                                                    . 

     . .                                                                      . 

 -3.5.......................................................................... 

   -3.5                                                                      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       - -  

  po_self     -0.083      0.000       - -  

 po_resul     -0.082       - -       0.094       - -  



387 

 

 

 

         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  

 

              experi   pre_comp   pre_pote   pre_self   pre_resu    

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

   experi       - -  

 pre_comp     -0.095       - -  
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 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     

 

            po_pbgoa    

            -------- 

  po_comp      0.701 

 po_poten      0.755 

  po_self      0.792 
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 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                                                                         

 

 Total and Indirect Effects 

 

         Total Effects of KSI on ETA  

 

              exp_gr   pre_pbgo    

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

 po_pbgoa      0.452      0.212 
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             (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   

 

            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    
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            -------- 

  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 

 

โมเดลอิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของนักศึกษา

ปริญญาตรีท่ีมีต่อคะแนนคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการ 
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 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 
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 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 

 

         LAMBDA-Y     

 

            po_aca_e 

            -------- 

   po_cog          0 

   po_emo          1 

   po_beh          2 

 

         LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_aca_ 

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

 

 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 
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         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 

  

 

         PSI          

 

            po_aca_e    

            -------- 

               0.834 

             (0.206) 

               4.046 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   

 

            po_aca_e    

            -------- 

               0.166 
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         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 

  

 

         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 
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              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 

  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 
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         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       - -  

 

 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 

 

  3.5.......................................................................... 
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     .                                                                       .. 

     .                                                                      . . 

     .                                                                    .   . 

     .                                                                  .     . 

     .                                                                 .      . 

     .                                                               .        . 

     .                                                             .          . 

     .                                                            .           . 

     .                                                          .             . 

     .                                                        .               . 

     .                                                       . x              . 

     .                                                     .                  . 

     .                                                   .                    . 

     .                                                  .      x              . 

 N   .                                                .       x               . 

 o   .                                              .   x                     . 

 r   .                                             .   x                      . 

 m   .                                           .   xx                       . 

 a   .                                         .    x                         . 

 l   .                                        .x x                            . 

     .                                    x .                                 . 

 Q   .                                 x x.                                   . 

 u   .                           *       .                                    . 

 a   .                          x      .                                      . 

 n   .                         xx    .                                        . 

 t   .                         x    .                                         . 

 i   .                      xx    .                                           . 

 l   .                     x    .                                             . 

 e   .                   x     .                                              . 

 s   .                   x   .                                                . 

     .                  x  .                                                  . 

     .                    .                                                   . 

     .                  .                                                     . 

     .                x                                                       . 

     .               .                                                        . 

     .             .                                                          . 

     .           .                                                            . 

     .          .                                                             . 

     .        .                                                               . 

     .      .                                                                 . 

     .     .                                                                  . 

     .   .                                                                    . 

     . .                                                                      . 

 -3.5.......................................................................... 

   -3.5                                                                      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_    

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

   experi       - -        - -  

  pre_cog      0.415       - -  

  pre_emo      1.088       - -  

  pre_beh      3.844       - -  

 

         Expected Change for LAMBDA-X     

 

              exp_gr   pre_aca_    

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

 

         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  
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              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    

            -------- 

   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 
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         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_    

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

 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 
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         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 

             (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) 



403 

 

 

               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 

   po_emo      0.196      0.161 

   po_beh      0.154      0.127 

 

                           Time used:    0.031 Seconds 

 

โมเดลอิทธิพลของโปรแกรมส่งเสริมฯ ที่มีต่อคุณลักษณะความยดึม่ันผูกพันในวิชาการของ

นักศึกษาปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

 

      DATE:  5/ 21/2018 

                                  TIME:  6:58 

 

 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       BY 
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                         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 

 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 
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   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        

 

              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    
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                 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) 

                          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 
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             (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    

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

               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 
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    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 

  

 

         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) 
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               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                                                                         

 

         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 
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         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    

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

     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                                                                         
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                         Qplot of Standardized Residuals 

 

  3.5.......................................................................... 

     .                                                                       .. 

     .                                                                      . . 

     .                                                                    .   . 

     .                                                                  .     . 

     .                                                                 .      . 

     .                                                               .        . 

     .                                                             .          . 

     .                                                            .           . 

     .                                                          .             . 

     .                                                        .               . 

     .                                                       .      x         . 

     .                                                     .                  . 

     .                                                   .        x           . 

     .                                                  x                     . 

 N   .                                                x                       . 

 o   .                                              .x                        . 

 r   .                                             . x                        . 

 m   .                                           x x                          . 

 a   .                                        x.x                             . 

 l   .                                        x                               . 

     .                                      *                                 . 

 Q   .                                   x.x                                  . 

 u   .                                  xx                                    . 

 a   .                                 xx                                     . 

 n   .                               .x                                       . 

 t   .                            x . x                                       . 

 i   .                            *                                           . 

 l   .                          x                                             . 

 e   .                       x .                                              . 

 s   .                      x.                                                . 

     .                     x                                                  . 

     .                   x.                                                   . 

     .                  .                                                     . 

     .                . x                                                     . 

     .               .                                                        . 

     .             .                                                          . 

     .           .                                                            . 

     .          .                                                             . 

     .        .                                                               . 

     .      .                                                                 . 

     .     .                                                                  . 

     .   .                                                                    . 

     . .                                                                      . 

 -3.5.......................................................................... 

   -3.5                                                                      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       - -  
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         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        

 

 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    
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                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 

 

         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  



414 

 

 

 

                 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        

 

              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 
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 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 

 

         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    
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            -------- 

      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 

             (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       - -  
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             (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 

  

      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 
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             (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    

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

   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       - -  
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      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    

 

              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 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย 
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ภาคผนวก ซ 
บทความที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสาร 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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