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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา1) การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งตรัง 2) ความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถของตนเองด้านการเรียนกับผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร             
คอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ลงทะเบียนในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 25 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนและน าผล
มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ 2) นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านการเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน  
ค าส าคัญ: การรับรู้ความสามารถของตนเอง  ผลการเรียน  
 
Abstract  

This research aims to study 1) the Academic self -efficacy of the students in the 
computer business in SuanDusit University, Trang Center 2) relationship between the 
ability of self learning with their students in the computer business. SuanDusit University 
Trang Center. Population studies include:students in the computer business that is 
registered in Thailand of communication semester 1 academic year number 2557 ,25 
participants collect data by using a query to get to know the capabilities of their own 
learning, and brings the result of frequency analysis, average percent standard deviation 
and correlation coefficient of Pearson. The research results showed that students in the 
computer, level of recognition by learning capabilities are included in intermediate and 
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analyzed the relationship between the awareness of their own abilities, learning with 
student learning outcomes. SuanDusit University, Trang Center found that the efficacy of 
the study did not correlate with academic performance of students ,the study center 
Trang. 
Keywords: Academic self – efficacy, Achievement 
 
บทน า  

การรับรู้ความสามารถของตน (self-efficacy) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จ การที่บุคคล
จะกระท าหรือแสดงพฤติกรรมบุคคลนั้นๆ จะมีการประเมินว่าตนสามารถน าสิ่งที่มีอยู่ในตัวมาใช้ได้หรือไม่
และในระดับใด การรับรู้ความสามารถของตนเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลได้ใช้ความพยายามหรือไม่
ปริมาณเท่าใดและยาวนานแค่ไหนที่บุคคลนั้นใช้ความพยายามในการฟันฝุาอุปสรรคหรือปัญหาที่ประสบ
ในงานที่ยากและเป็นงานที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงจะมองงาน
ที่ยุ่งยากว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากกว่าเป็นความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ใน
งานที่ท า มีความต้องการความส าเร็จสูงและใช้ความพยายามความมุมานะในการท างานยาวนานกว่า
บุคคลที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถต่ า ส่วนบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนต่ ามักมองงานที่
ยุ่งยากว่าเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเผชิญกับอุปสรรคมักลังเลในความสามมารถของตน ลังเลที่จะจัดการ
กับอุปสรรคที่ตนก าลังเผชิญ ความพยายามน้อยและล้มเลิกได้ง่ายเมื่อเผชิญกับปัญหายุ่งยาก (Bandura, 
1997) สอดคล้องกับแนวคิดของอีวาน (Evans, 1988) ซึ่งได้อธิบายว่า ความเชื่อในความสามารถตนเอง
พิจารณาจากความรู้สึก ความคิด การจูงใจและพฤติกรรม ซึ่งบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถตนสูง จะ
ช่วยให้เขาประสบความส าเร็จ และมีความเป็นอยู่ที่ดี เมื่อเผชิญปัญหาหรืองานที่ยากจะเป็นสิ่งที่ท้าทายให้
เขาแก้ไขโดยใช้ความพยายาม ถึงแม้จะล้มเหลวเขาก็จะมองความผิดพลาดไปที่พยายามไม่ เพียงพอ หรือ
ขาดความรู้หรือทักษะ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่ า จะมองงานที่ยากว่าเป็น
ภาวะคุกคาม จะหลีกหนีและล้มเลิกการกระท านั้นๆ เมื่อมีความผิดพลาดจะมองว่าตนเองด้อยขาด
ความสามารถ 

นอกจากนี้ ลูธาน (Luthans, 2007 อ้างถึงใน เกรียงสุข เฟ่ืองฟูพงศ์, 2554) อธิบายว่ากระบวนการ
รับรู้ความสามารถของตนเองจะส่งผลต่อการท าหน้าที่ของระบบการตัดสินใจทั้งทางตรงและทางอ้อมของ
บุคคล ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเลือกกระท าพฤติกรรม (Choice Behavior) บุคคลที่ประเมินความสามารถ
ของตนเองอยู่ในระดับสูงจะเลือกงานที่ท้าทาย, ใช้ความสามารถ และมีแรงจูงใจที่สูงในการท างานให้ส าเร็จ 
เกิดความพยายามในการท างาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความยืดหยุ่น สามารถฟ้ืนตัวได้เร็ว ส่วนบุคคลที่
ประเมินความสามารถของตนเองอยู่ในระดับต่ า จะหลีกเลี่ยงงาน, ท้อถอย และขาดความมั่นใจในตนเอง 
จะยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย ซึ่งบางครั้งการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะประสบกับความส าเร็จ
หรือความล้มเหลว ขึ้นกับความสามารถในการใช้กระบวนการคิดประมวลผล ข้อมูลที่ได้รับเข้ามา ส าหรับ
บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่ าจะพูดกับตัวเองว่า  “ฉันรู้ว่าฉันท าไม่ได้ ฉันไม่มี
ความสามารถเช่นนั้นเพียงพอที่จะท า” นอกจากนี้ บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่ ามี
แนวโน้มที่เกิดความเครียด และความอ่อนล้าในการท างาน  

ในด้านการศึกษา ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้เพ่ิมขึ้น หากมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง ผู้เรียนจะเกิดความตระหนักในความเพียรพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้เมื่อเผชิญ
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ปัญหาหรืองานที่ยากจะเป็นสิ่งท้าทายให้เขาแก้ไขโดยใช้ความพยายาม แม้บางครั้งจะล้มเหลวเขาก็จะ
เข้าใจได้ว่าเกิดจากความพยายามไม่เพียงพอ และจะมุ่งมั่นเพ่ือให้ตนเองประสบความส าเร็จในการเรียนรู้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ซึ่งรายงานผลการวิจัยของอภิญญา อิงอาจ และชลธร อริยปิติพันธ์ (2553)  
เรื่อง การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนและความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรคของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลการวิจัยบ่งชี้ว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน
ต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองส่งผลต่อความสามารถด้านการเรียน 
 จากการที่ผู้วิจัยได้สอนนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการส่งงาน 
และการประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรมใบงานต่าง ๆ ปรากฏว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
ส่งงานตรงต่อเวลา แต่มักจะท างานหรือแบบฝึกหัดและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายไม่เต็มที่ ขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่นักศึกษาขาดความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจในการกระท าให้
ประสบความส าเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของ
นักศึกษา ซึ่งผลจากการศึกษาท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนเพ่ือน า
ผลไปปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้เห็นความส าคัญพร้อมทั้งตระหนักรู้ในความสามารถของตน
ด้านการเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งตรัง  
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของตนเองด้านการเรียนกับผลการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง   
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

แบนดูรา (Bandura, 1977) ได้ให้ค าจ ากัดความของการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Percieved 
Self-Efficacy) คือ เป็นการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและด าเนินการ
กระท าพฤติกรรมให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้  แบนดูร่าเชื่อว่าพฤติกรรมของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นและ
เปลี่ยนด้วยสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว จะต้องมีปัจจัย 3 ปัจจัยร่วมด้วย ได้แก่ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factor = p) 
2. เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม (Behavior condition = B) 
3. เงื่อนไขเชิงสภาพแวดล้อม (Environment contion = E) 
แบนดูรามีความเชื่อว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น มีผลต่อการกระท าของบุคคล บุคคล 

2 คน อาจมีความสามารถไม่ต่างกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ ถ้าพบว่าคน 2 คนนี้ มี
การรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน ในคนคนเดียวก็เช่นกัน ถ้ารับรู้ความสามารถของตนเองใน
แต่ละสภาพการณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกันเช่นกัน แบนดูราเชื่อว่า 
ความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ ดังนั้นสิ่งที่จะก าหนดประสิทธิภาพ
ของการแสดงออกจึงข้ึนอยู่กับ การรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาวการณ์นั้น ๆ นั่นเอง นั่นคือถ้าเรา
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มีความเชื่อว่าเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึง ความสามารถนั้นออกมา  คนที่เชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอยง่าย และจะประสบความส าเร็จในที่สุด  

แบนดูรา (Bandura, 1986) อธิบายว่าปัจจัยที่มีผลต่อระดับการการรับรู้ความสามารถของตนเอง
แบ่งเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ประสบการณ์ความส าเร็จในอดีต (Enactive Mastery Experience) การรับรู้
ประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious Experience) การจูงใจด้วยค าพูด (Verpal persuasion) และสภาวะ
ทางการและอารมณ์ (Physiological and Affective State) ซึ่งผลขอการรับรู้ความสามารถของตนเองของ
ปัจจัยต่าง ๆ อาจมาจากหนึ่งหรือหลายปัจจัย และระดับการส่งผลในแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน  
 ลูธาน (Luthans, 2007 อ้างถึงใน เกรียงสุข  เฟ่ืองฟูพงศ์, 2554) ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าข้อมูลที่ได้
จากทั้งสี่แหล่งตามการอธิบายของแบนดูราเป็นเพียงข้อมูลดิบ บุคคลจะต้องบูรณาการข้อมูลโดยใช้ เทคนิค
หลายอย่างเช่น การคัดเลือกข้อมูล การใช้กระบวนการทางความคิด และการสะท้อนความสามารถของตนเอง 
(Self-reflect) เพ่ือน าผลที่ได้จากการบูรณาการข้อมูลไปใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินระดับการรับรู้
ความสามารถของตนเองและรูปแบบความเชื่อของตนเอง ซึ่งแล่งข้อมูลที่ส าคัญทั้ง 4 แหล่ง มีดังนี้ 
 1. ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ (Enactive Mastery Experiences) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความเชื่อในการรับรู้ความสามารถของตนเองของบุคคลมากที่สุด ความส าเร็จจะเป็นตัวที่สร้าง
ความรู้สึกที่เข้มข้นในเรื่องของการรับรู้ความสามารถเพราะว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จโดยตรงของ
บุคคลที่เกิดข้ึน 
 2. การได้เห็นประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จของผู้อ่ืน (Vicarious Experience) การประเมิน
การรับรู้ความสามารถของตนเอง บางครั้งไม่จ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ความส าเร็จโดยตรงของตนเอง แต่
เราสามารถเรียนรู้หรือเลียนแบบได้จากประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จของผู้อ่ืนมาใช้เสริมแรงให้เรามี
พฤติกรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จได ้
 3. การชักจูงทางสังคม (Social Persuation) วิธีนี้เป็นวิธีการที่พลังน้อยกว่าสองวิธีแรก บางครั้ง
การสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองของบุคคลอาจจะมาจากหลักการง่าย ๆ คือ “หลักการฉันท าได้ 
(Can-Do Approach) ระดับของการรับรู้ความสามารถของบุคคลจะเพ่ิมขึ้นได้ถ้าเขาได้รับการชักจูงด้วย
ค าพูดจากบุคคลที่เขานับถือ หรือเป็นบุคคลที่มีความสามารถ  
 4. สภาวะทางร่างกายและอารมณ์ (Somatic and Emotional States) การประเมินการรับรู้
ความสามารถของตนเองจะสูงหรือต่ าข้ึนกับอารมณ์ และสภาวะทางจิตใจของตนเอง ณ ขณะนั้น ถ้าบุคคล
มีความรู้สึกในทางลบ เช่น เหนื่อย เบื่อ มีความกังวล มีความเครียด มีความกดดัน หรือสภาวะร่างกายไม่
ปกติ จะส่งผลให้การประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองต่ า ในทางตรงกันข้ามถ้าทั้งสภาพร่างกาย
และจิตใจปกติ การประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองก็จะสูง 

การประเมินระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 แบนดูรา (Bandura, 1997) ได้อธิบายการประเมินระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดย
พิจารณาได้ใน 3 มิติ ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 มิติที่ 1 ระดับความยากและซับซ้อนของงาน (Magnitude) ความยากและซับซ้อนของงาน แสดง
ความท้าทายของงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หากบุคคลใดประเมินตนเองว่าสามารถด าเนินงานหรือกิจกรรมใด ๆ 
ให้ประสบความส าเร็จได้ โดยเทียบกับระดับความยากและซับซ้อนนั้น หมายถึงระดับการรับรู้
ความสามารถของตนเองของบุคคลนั้น 
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 มิติที่ 2 ระดับความมั่นใจของบุคคล (Strength) คือระดับความม่ันใจของบุคคลที่มีต่องานหรือ
กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระท าได้ส าเร็จในแต่ละระดับความยากและซับซ้อนของงานหรือกิจกรรม 
 มิติที่ 3 ระดับการสรุปโดยนัยสู่งานอื่น (Generality) บุคคลจะตีความระดับความสามารถของ
ตนเองจากประสบการณ์ที่เคยประสบความส าเร็จไปกับงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เกรียงสุข เฟ่ืองฟูพงศ์ (2554) ศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ดี และ

ความผูกพันในงาน : กรณีศึกษาพนักงานบริษัทผลิตและจ าหน่ายเครื่องส าอางและยารักษาโรคแห่งหนึ่ง 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับสูง การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .258 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันในงานได้คือ การรับรู้
ความสามารถของตนเองโดยมีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 5.9 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ดีและความผูกพันในงานมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก   
 สุระพรรณ พนมฤทธิ์, ศุกร์ใจ เจริญสุข และนันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา (2554) ได้ศึกษาการเรียนรู้
โดยการก ากับตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่างกัน มีการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักศึกษาพยาบาลที่มีแหล่งทุนต่างกัน มีการ
เรียนรู้โดยการก ากับตนเองในแต่ละด้านและโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3) นักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มีการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองในด้าน
ยุทธวิธีทางปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

อภิญญา อิงอาจ และชลธร อริยปิติพันธ์ (2553) ได้ศึกษาการรับรู้วามสามารถของตนด้านการ
เรียน และความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรคของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่า1) การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และ
ความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษาที่เพศ ภาควิชา 
และชั้นปีต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ภูมิเพชร ผลทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ในการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อทัศนคติ
ในการท างานและผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการทหารบก ผลการศึกษาพบวาการรับรูความสามารถ
ของตนเองตอทัศนคติในการท างาน มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ และการรับรู
ความสามารถของตนเองตอผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ การรับรู
ความสามารถของตนเองสามารถท านายทัศนคติในการท างานไดรอยละ 39 และท านายผลสัมฤทธิ์ของ
งานไดรอยละ 24 แสดงใหเห็นวาการรับรูความสามารถของตนเองของขาราชการทหารบกมีผลทางบวก
ต่อทัศนคติที่ดีในการท างาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน 

อนันต์ ดุลยะพีรดิศ (2547) ศึกษาความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรค การรับรู้ ความสามารถ ของ
ตนด้านการเรียนและนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน  
ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิตนักศึกษามีความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรคอยู่ในระดับสูง มีความมั่นใจใน
ความสามารถของตนด้านการเรียนค่อนข้างมาก และมีนิสัยในการเรียนดีพอใช้ 2. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดี และดีเลิศ รับรู้ว่าตนมีความสามารถด้านการเรียนสูงกว่านิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และ
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นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเลิศรับรู้ว่าตนมีความสามารถด้านการเรียนสูงกว่านิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปานกลาง 

   
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากประชากร ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 
จ านวน 25 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ผลการเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจ สอบ
รายการ (Check List) 
 ส่วนที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนที่พัฒนามาจากแบบวัดการรับรู้ความ 
สามารถของตนด้านการเรียนของอนันย์ ดุลยพีรดิส (2547) ที่มีลักษณะแบบวัดเป็นแบบประมาณค่า 5 
ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด และก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้คะแนน 5 1 
เห็นด้วย ให้คะแนน 4 2 
เห็นด้วยปานกลาง ให้คะแนน 3 3 
ไม่เห็นด้วย ให้คะแนน 2 4 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 1 5 

เมื่อค านวณค่าเฉลี่ย แล้วน าค่าที่ค านวณได้นั้นมาเทียบเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยแปลผลความ หมาย
ของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (เกรียงสุข เฟ่ืองฟูพงศ์, 2554)  

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 2.33 หมายถึง   ระดับต่ า 
ค่าเฉลี่ย  2.34 – 3.66   หมายถึง    ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  3.67 – 5.00 หมายถึง   ระดับสูง 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัย การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งตรัง มีดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และเพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 และมีผลการเรียนเท่ากับ 
70-74 คะแนน มากที่สุด จ านวน 11 คน  

2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งตรัง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 2.1 นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการ
เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.03,  =0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามี
ระดับการรับรู้ความสามารถด้านการเรียนทั้งในระดับต่ า ระดับปานกลาง และระดับสูง รายละเอียด 
ดังตารางที่ 1 

 2.2 นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการ
เรียนไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน 
               ของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง  
 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

การรับรู้ 
1. เมื่อฉันวางแผนไว้  ฉันมั่นใจว่าสามารถท าตามแผนท่ีวางไว้ได ้ 4.20 .57 สูง 
2. ปัญหาของฉันก็คือ ฉันไม่ค่อยเอาใจใส่งานท่ีได้รับมอบหมาย  
    ทั้ง ๆ ท่ีควรท า 

2.00 .50 ต่ า 

3. ถ้าฉันไม่สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายในรายวิชาให้ส าเร็จ 
   ได้ในครั้งแรก ฉันก็ยังคงจะท างานนั้นต่อไปจนส าเร็จ 

3.72 .84 สูง 

4. เมื่อใดก็ตามที่ฉันตั้งเปาูหมายส าคัญไว้กับตัวเองแล้ว ฉัน 
   มักจะไม่ประสบความส าเรจ็ตามเปูาหมายที่ตั้งไว ้

3.72 .73 สูง 

5. ฉันมักจะล้มเลิกการท างานต่าง ๆ ก่อนที่ฉันจะท างานนั้นให้ 
    ส าเร็จ 

3.96 .73 สูง 

6. ฉันมักจะหลีกเลี่ยงในการเผชิญปัญหาหรืออุปสรรค 1.92 .70 ต่ า 
7. เมื่อใดก็ฉันเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยุ่งยากหรือซับซ้อน ฉัน 
   จะไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย 

2.28 .84 ต่ า 

8. แม้ว่าฉันจะต้องท าในสิ่งท่ีฉันไมถู่กใจ ฉันก็จะพยายามสู้จน 
   งานนั้นส าเร็จ 

3.60 .81 ปานกลาง 

9. ถ้าฉันตัดสินใจจะท าสิ่งใดแล้ว ฉันก็จะมุ่งมั่นท่ีจะท าต่อไปจน     
   ส าเร็จ 

3.60 .70 ปานกลาง 

10. เมื่อฉันพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ แต่ฉันไมส่ามารถท าได้ 
     ส าเร็จตั้งแต่เริ่มแรก ฉันก็จะเลิกท่ีจะท าสิ่งนั้นต่อไป 

2.08 .64 ต่ า 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

การรับรู้ 
11. เมื่อมีปัญหาที่ไม่คาดคิดไวเ้กิดขึ้น ฉันก็จะไม่พยายามจดัการ 
     กับปัญหานั้น 

2.12 .66 ต่ า 

12. ฉันพยายามที่จะหลีกเลีย่งการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ ถ้าฉันพบว่า 
      สิ่งนั้นท าให้ฉันยุ่งยากหรือเกิดปัญหา 

2.32 .74 ต่ า 

13. ความล้มเหลวท าให้ฉันสูต้่อไป 3.84 1.02 สูง 
14. ฉันรู้สึกมั่นใจในความสามารถของตัวเอง 3.96 .73 สูง 
15. ฉันเป็นคนมั่นใจในตนเอง 3.92 .81 สูง 
16. ฉันเป็นคนยอมแพ้อะไรง่าย ๆ 2.16 .85 ต่ า 
17. ฉันไม่ชอบท่ีจะแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง 2.20 .93 ต่ า 

รวม 3.03 .32 ปานกลาง 
 
ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนกับผลการเรียนของ 
             นักศึกษาหลักคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งตรัง 
 

สหสัมพันธ์ 
ผลการเรียนของนักศึกษา 

Pearson 
Correlation 

P-value 

การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน .327 .11 
 
สรุปและอภิปรายผล  

1. จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีระดับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา อิงอาจ และ
ชลธร อริยปิติพันธ์ (2553) ซ่ึงได้ศึกษาการรับรู้วามสามารถของตนด้านการเรียน และความสามารถในการ
ฟันฝุาอุปสรรคของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนและความสามารถในการฟันฝุา
อุปสรรคของนักศึกษาที่มีความแตกต่างตามภูมิหลัง ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนด้าน
การเรียนอยู่ในระดับปานกลาง สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้า
เผชิญปัญหาหรืออุปสรรค ดังจะเห็นได้จากข้อค าถามซึ่งมีคะแนนการรับรู้ต่ า คือ นักศึกษามักจะหลีกเลี่ยง
ในการเผชิญปัญหาหรืออุปสรรค อีกทั้งยังขาดการเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย ขาดความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และไม่พยายามกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง 
โดยนักศึกษามักจะยอมแพ้หากท างานที่ได้รับมอบหมายไม่ส าเร็จ แม้ว่านักศึกษาจะเชื่อว่าตนเองสามารถ
ท าตามแผนที่ก าหนดไว้ก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลูธาน (Luthans, 2007) ที่ได้อธิบายถึง
ผลกระทบจากการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อการท าหน้าที่ในการตัดสินใจทั้งในเรื่องการเลือก
กระท าพฤติกรรม เมื่อบุคคลประเมินความสามารถของตนเองอยู่ในระดับต่ า จะหลีกเลี่ยงงาน ท้ อถอย 
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และขาดความมั่นใจในตนเอง ไร้ความพยายามที่จะมุ่งไปสู่ความส าเร็จ มักจะยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น
อย่างง่ายดาย นอกจากนี้บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่ ามีแนวโน้มที่เกิด
ความเครียด และความอ่อนล้าในการท างาน เพราะมีความคาดหวังในเรื่องของความล้ม เหลวที่จะเกิดขึ้น 
ในขณะบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับสูงจะน าตัวเองเข้าสู่สถานการณ์ความเครียด
อย่างมั่นใจ และสามารถรับมือกับความเครียดได้ 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านการเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การศึกษาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เป็น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉพาะในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารกับการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านการเรียนในรายวิชาดังกล่าว ไม่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดปี
การศึกษา ซึ่งผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร อาจเป็นผลมาจากการที่
นักศึกษาบางคนมีพ้ืนฐานที่ดีในรายวิชานี้มาก่อน จึงท าให้ผลการเรียนอยู่ในระดับดี แม้นักศึกษาส่วนใหญ่
จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ประสบการณ์ที่ประสบ
ความส าเร็จก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง เมื่อนักศึกษาแต่ละ
คนต่างก็มีประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จแตกต่างกัน คือ บางคนมีผลการเรียนดีเนื่องจาก
ความสามารถเฉพาะตน และเชื่อว่าตนสามารถเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้ดี  เพราะเคยมีผลการ
เรียนที่ดีในรายวิชาภาษาไทยในระดับมัธยม ท าให้นักศึกษามีผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารอยู่ในระดับดี แต่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับแนวคิดของแบนดูลา (Bandura, 1986) และลูธาน (Luthans, 2007)  ได้อธิบายว่า ประสบการณ์การ
ที่ประสบความส าเร็จ (Enactive Mastery Experiences) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในการรับรู้
ความสามารถของตนเองของบุคคลมากที่สุด ความส าเร็จจะเป็นตัวที่สร้างความรู้สึกที่เข้มข้นในเรื่องของ
การรับรู้ความสามารถเพราะว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จโดยตรงของบุคคลที่เกิดขึ้น แต่บุคคลก็ต้อง
ตระหนักให้ดีกว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ประสบผลส าเร็จของแต่ละคน
จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่า ประสบการณ์ท่ีประสบผลส าเร็จนั้นได้มาจากความพยายามและความสามารถ 
แต่การรับรู้ความสามารถนั้นได้จากความส าเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเจอ
กับปัญหา ดังนั้น การเรียนรู้จากประสบการณ์ต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องความส าเร็จ และความล้มเหลว หรือความ
พ่ายแพ้ เพราะจะท าให้เข้าใจถึงการใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหา 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการวิจัย สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าเผชิญปัญหาหรือ
อุปสรรค ขาดความอุตสาหะ ความเพียรพยายามที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จ ดังนั้น ผู้สอนจึงควร
พิจารณาแนวทางในการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า บุคคลที่เป็นต้นแบบ ซึ่งประสบความส าเร็จ และมี
คุณลักษณะใกล้เคียงกับนักศึกษา เช่น บุคคลต้นแบบเป็นวัยรุ่น เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นประสบการณ์ที่
ประสบความส าเร็จของผู้อื่นมาใช้เสริมแรงให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จได้ 

2. การชักจูงจากผู้สอน โดยยึด “หลักการฉันท าได้” (Can-Do Approach) ทั้งนี้ผู้สอนจะ ต้องให้
ข้อมูลย้อนกลับในทางบวกเป็นระยะ เมื่อนักศึกษาแสดงออกถึงความก้าวหน้าในงานที่ได้รับมอบหมาย  
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3. ลดการบรรยายจากผู้สอนเพียงฝุายเดียว แต่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา แนะน า จนกระท่ังนักศึกษาสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วง  

4. เพ่ิมกิจกรรมหลากหลาย เช่น การศึกษานอกห้องเรียน การท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักศึกษา เพ่ือลดความเบื่อหน่าย และความตึงเครียดหรือความวิตกกังวล เมื่อนักศึกษา
ได้เสนอความคิดเห็นอย่างอิสระในการจัดการเรียนการสอน จะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกมั่นใจ และ
คาดหวังถึงความส าเร็จพร้อมกับมีความพยายามที่จะท างานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
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