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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มี วตั ถุป ระสงค์อธิ บายความสาคัญ ของการรับ รู ้ ความสามารถของตนเองของผูเ้ รี ยนที่ กล่าวถึ ง
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเองเพื่อการรับรู ้ผเู ้ รี ยนในระดับที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทา
ให้ผเู ้ รี ยนมีความอดทนในกิจกรรมการเรี ยน และมีความพยายามที่จะทาให้ตนเองประสบผลสาเร็ จ การส่งเสริ มการรับรู ้
ความสามารถของตนเองมีผลต่อพฤติกรรมผ่านกระบวนการในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) กระบวนการคิด (Cognitive Process)
2) กระบวนการจู ง ใจ (Motivation Process) 3) กระบวนการด้านอารมณ์ (Affective Process) 4) กระบวนการเลื อ ก
(Selection Process) และมีปัจจัยที่จะส่ งผลต่อการพัฒนาการรับรู ้ความสามารถตนเองของผูเ้ รี ยน ดังนี้ 1) ประสบการณ์
ที่ประสบผลสาเร็ จ (Mastery Experiences) 2) การใช้ตวั แบบ (Modelling) 3) การใช้คาพูดชักจูง (Verbal Persuasion) 4)
การกระตุน้ ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) รู ปแบบการประเมินระดับการรับรู ้ความสามารถตนเอง ดังนี้ 1) มิติระดับ
ความยากและความซับซ้อนของงาน (Magnitude) 2) มิติระดับความมัน่ ใจของบุคคล (Strength) 3) มิติระดับการสรุ ป
โดยนัยสู่งานอื่น (Generality) ส่งผลให้มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการรับรู ้ความสามารถตนเอง เช่น กิจกรรม
ใบงาน แบบฝึ กหัดที่มีตวั อย่างใกล้เคียงให้กบั ผูเ้ รี ยน การมีคลังข้อมูลส่งเสริ มการให้กาลังใจผูเ้ รี ยน กิจกรรมศึกษาบุคคล
ต้นแบบ กิจกรรมการสื่ อสารด้วยคาพูดเพื่อให้กาลังใจ ให้คาปรึ กษากับผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสาเร็ จ

ABSTRACT
This article aimed to explain the essential of the self-efficacy’s learners which mentioned the learning
activities through the self-efficacy in additional level. This self-efficacy affected the learners with highly patience in
learning, had an attempt to succeed in learning. Their competencies had an influence on behaviors by processes as
follows: 1) Cognitive process 2) Motivation process 3) Affective process and 4) Selection process. All processes had
the factors to self-efficacy development, they were 1) Mastery Experiences 2) Modelling 3) Verbal Persuasion and 4)
Emotional Arousal. Regarding evaluation model for self-efficacy had three dimensions: 1) Magnitude 2) Strength and
3) Generality that the lecturer should design the activities which could encourage self-efficacy for example; the
worksheet activity and the exercise with the samples, knowledge bank to encourage the learners such as learn from
idols, communicate with encouragement.
คาสาคัญ: การรับรู ้ความสามารถตนเอง ปัจจัยส่งผลต่อการรับรู ้ความสามารถตนเอง กิจกรรมการเรี ยนการสอนส่งเสริ ม
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง
Keywords: Perceive Self-Efficacy, Factors affect self-efficacy, Teaching activities promote self-efficacy
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บทนา
ในปั จจุบนั โลกพัฒนามากขึ้น มีความสะดวกสบายมากขึ้น ทุกสิ่ งทุกอย่างได้มาอย่างง่ายดาย ทาให้เด็กไทย
หลายคนกาลังมีปัญหาเรื่ องความอดทน เด็กที่ขาดความอดทน ไม่รู้จกั รอคอย ยึดถือตัวเองเป็ นศูนย์กลาง เคยชินกับการ
ที่อยากได้อะไรต้องได้ทนั ที มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ เวลาครู ผสู ้ อนหรื อพ่อแม่ผปู ้ กครองมอบหมายงานให้ทา ก็
ไม่สามารถอดทนทาให้สาเร็ จได้ เป็ นผลให้เมื่อเข้าสู่วยั เรี ยน ก็ทาตามกันไปไม่ใส่ใจหรื อสนใจที่จะศึกษาหาความรู ้ หรื อ
ร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน เมื่อไม่ประสบผลสาเร็ จในกิจกรรมการเรี ยนการสอนก็ยิ่งส่ งผลต่อไปในระยะยาวมาก
ขึ้น ก็คือขาดความสนใจ ขาดความกระตือรื อร้นที่จะแก้ปัญหา เมื่อไม่ประสบผลสาเร็ จบ่อยครั้งมากขึ้น ก็จะทาให้ผเู ้ รี ยน
ห่างจากห้องเรี ยนมากขึ้น ๆ เพราะคิดว่าตนเองไม่สามารถดาเนินงานได้สาเร็ จเช่นเดิม [1] จึงจาเป็ นที่จะต้องมีแก้ปัญหา
ผูเ้ รี ยนด้วยการส่ งเสริ มการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ของผูเ้ รี ยนหรื อเด็กไทยในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน จาก
ปั ญหาที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ มีผลต่อรู ปแบบทางการศึกษาที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ ให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ งมีความมุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามาถและมีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนให้ประสบผลสาเร็ จ และการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยสร้างความคิดของผูเ้ รี ยนไปสู่
สิ่ งใหม่ ๆ สิ่ งท้าท้าย สิ่ งที่ ยากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่ ผเู ้ รี ยนมีแนวความคิดว่ายิ่งยากยิ่งท้าท้าย มีความกระตือรื อร้นในการ
แก้ปัญหา นั้นคือความสาเร็ จของการยกระดับคุณภาพการศึ กษาของชาติ แต่ถา้ เด็กหลีกหนี สิ่งที่ ทา้ ทายไปหาสิ่ งที่
ยากลาบากน้อยกว่า หรื อใช้ความพยายามน้อยกว่า ความอดทนน้อยกว่า ถื อว่าไม่ป ระสบผลสาเร็ จในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทย ดังนั้นจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีสิ่งที่ช่วยสนับสนุนผูเ้ รี ยนซึ่ งมีแนวคิดดังกล่าวก็คือ ผูเ้ รี ยนต้อง
มีความเชื่อมัน่ ในการดาเนินการใด ๆ ด้วยตัวของผูเ้ รี ยนที่จะต้องได้รับการฝึ กฝนและปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจา จนทาให้เป็ น
ผูเ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะของบุคคลที่ มี
ความประสบผลสาเร็ จ โดยสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมใหม่ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และมีความกระตือรื อร้นใน
การเข้าร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ระหว่างที่ ศึ ก ษาเล่ า เรี ย น มี ค วามอดทน มี ค วามมั่น ใจในการบริ ห ารเวลาได้ดี ซ่ ึ งเป็ น
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองระดับสูง ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าผูเ้ รี ยนที่
มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านการเรี ยนต่า ดังนั้นบทความนี้ จึงนาเสนอเนื้ อหาความหมายของทฤษฎีการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง กระบวนการรับรู ้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ปั จจัยที่ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีการ
รับ รู ้ความสามารถที่ สู งขึ้ น รู ปแบบการประเมิ น ผลการรับ รู ้ความสามารถ และการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่
ส่งเสริ มการรับรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนให้อยูใ่ นระดับสูง

การรับรู้ ความสามารถของตนเอง
แนวคิดการรับรู ้ความสามารถของตนเอง เป็ นแนวคิดเสนอขึ้นโดยนักทฤษฎี ปัญญาสังคม (Social Cognitive
Theories) คื อ อัล เบิ ร์ ต แบนดู ร า (Albert Bandura) กล่ า วว่า บุ ค คลจะแสดงพฤติ ก รรมก็ ต่ อ เมื่ อ พวกเค้า เชื่ อ มั่น ใน
ความสามารถที่ ตนจะจัดการและกระทาพฤติกรรมใด ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามที่ คาดหวัง [2] ซึ่ งก็คือความคาดหวังใน
ความสามารถของตน (Efficacy Expectation) ต่ อ มาได้เปลี่ ย นเป็ น การรั บ รู ้ ค วามสามารถตนเอง (Perceived selfefficacy) ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนเราไม่ได้เป็ นผลมาจากคนเรามีปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมที่
เขาอยูเ่ ท่านั้น หากขึ้นกับปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ประกอบด้วยความคิดและความรู ้สึก คือ พฤติกรรม สภาพแวดล้อม ส่ วน
บุคคล จะมีลกั ษณะการกาหนดซึ่ งกันและกัน ถ้าปั จจัยใดเปลี่ยนแปลงไป อีกสองปั จจัยทีเหลือก็จะเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วย [3] ส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม
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การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) เป็ นการที่บุคคลตัดสิ นใจเกี่ยวกับความสามารถ
ตนเอง ที่จะจัดการและดาเนิ นการกระทาพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ [3] โดย Bandura มีความเชื่อว่า การ
รับรู ้ความสามารถของตนเอง มี ผลต่อการกระทาของบุ คคล บุ คคล 2 คนอาจมี ความสามารถไม่แตกต่างกัน แต่อาจ
แสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ ถ้าพบว่าคน 2 คนนี้ มีการรับรู ้ความสามารถแตกต่างกัน ในคนคนเดียวก็เช่นกัน
ถ้าการรับรู ้ความสามารถของตนเองในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกัน
เช่ น กัน จะเห็ น ได้ว่า ความสามารถคนเรานั้ นไม่ ต ายตัว หากแต่ ยืด หยุ่น ตามสภาพการณ์ ดัง นั้ นสิ่ ง ที่ จ ะก าหนด
ประสิ ท ธิ ภ าพของการแสดงออก จึ ง ขึ้ น อยู่กับ การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในสภาวการณ์ น้ ั น ๆ การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กนั มากโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัว
แปรนี้ มีผลต่อการตัดสิ นใจ ที่ จะกระทาพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ดังภาพที่ 1 แสดงให้เห็ นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู ้ความสามารถตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น [3]
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น
สู ง
การรับรู ้
ความสามารถ
ตนเอง

ตา่

สู ง

มีแนวโน้มที่จะทา
แน่นอน

มีแนวโน้มที่จะไม่ทา

ตา่

มีแนวโน้มที่จะทา
แน่นอน

มีแนวโน้มที่จะ
ไม่ทาแน่นอน

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น
การรับรู ้ความสามารถของตนเองมีผลต่อพฤติกรรมผ่านกระบวนการต่าง ๆ 4 กระบวนการ ดังนี้ [4]
1. กระบวนการคิ ด (Cognitive process) การรั บ รู ้ ค วามสามารถตนเองมี ผ ลต่ อ กระบวนการคิ ด คื อ
กระบวนการช่วยสนับสนุ น หรื อบัน่ ทอนความพยายามที่ จะปฏิ บตั ิภารกิ จ โดยจากการประเมินและการคาดการณ์ต่อ
สถานการณ์ในอนาคต ตามระดับการรับรู ้ความสามารถตนเอง ซึ่ งบุคคลที่มีระดับการรับรู ้ความสามารถตนเองสูง ก็จะ
สามารถปฏิบตั ิภาระกิจนั้น ๆ ให้สาเร็ จได้ ส่ วนบุคคลที่มีระดับการรับรู ้ความสามารถต่า จะคิดว่าตนเองจะไม่สามารถ
ปฏิบตั ิภารกิจนั้น ๆ ให้สาเร็ จได้ คิดว่าตนเองจะต้องประสบความล้มเหลว
2. กระบวนการจูงใจ (Motivation process) ผลจากกระบวนการคิด เมื่อบุคคลคิดถึงผลที่จากการปฏิบตั ิภารกิจ
จะเกิดความคาดหวัง ซึ่งความคาดหวังต่อผลที่จะเกิดขึ้นนี้ จะเป็ นแรงจูงใจเพิ่มความเชื่อมัน่ ที่จะกระทาภารกิจนั้น ๆ ให้
สาเร็ จ
3. กระบวนการด้านอารมณ์ (Affective process) บุคคลที่มีระดับการรับรู ้ความสามารถตนเองต่างกันจะส่งผล
ต่ อ สภาวะทางอารมณ์ ต่ างกัน เมื่ อ ต้อ งเผชิ ญ กับ งานที่ มี ค วามยากและซับ ซ้อ น คื อ หากบุ ค คลที่ มี ร ะดับ การรั บ รู ้
ความสามารถต่ า จะเกิ ดความเครี ยดความวิตกกังวล กลัวและสับสน ในทางตรงกันข้ามหากบุ คคลมี ระดับการรับ รู ้
ความสามารถตนเองสู ง จะไม่เกิ ดความเครี ยด ไม่วิตกกังวล ไม่กลัว และไม่สับสน นอกจากนี้ ยงั ชอบที่ จะทางานที่ มี
ความยาก ท้าทาย ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็ จของภารกิจต่าง ๆ
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4. กระบวนการเลือก (Selection process) เมื่อบุคคลประเมินหรื อรับรู ้ความสามารถของตนแล้วจะส่ งผลไป
ถึงขั้นตอนการตัดสิ นใจเลือกที่ จะปฏิ บัติหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ภารกิ จ ผูท้ ี่ มีระดับการรับรู ้ความสามารถของตนเองต่ ามักจะ
หลีกเลี่ยง เพราะไม่มนั่ ใจต่อความสาเร็ จของภารกิจนั้น ๆ
ผลของการมีการรับรู ้ความสามารถของตนเองมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล บุคคลที่ มีการรับรู ้ความสามารถ
ของตนเองสู ง จะมีกระบวนการคิดว่าตนเองสามารถปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ เมื่องาน
ประสบปั ญหาก็ไม่เกิดความวิตก กังวล หาทางแก้ปัญหา เพื่อปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามภารกิจ ตามวัตถุประสงค์ของงาน
หรื อมากกว่าวัตถุประสงค์ที่กาหนด กรณี ที่บุคคลนั้นมีการรับรู ้ความสามารถของตนเองต่ า ก็จะมีกระบวนการคิดว่า
ตนเองไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จ ประสบความล้มเหลว เมื่องานประสบปั ญหาก็จะเกิดความวิตก กังวล สับสน ไม่
พยายามแก้ปัญหา หรื อแก้ปัญหาแบบมีความเครี ยด วิตกกังวล ทาให้ผลของการปฏิ บตั ิงาน ไม่สาเร็ จหรื อสาเร็ จแต่มี
ข้อบกพร่ องมากเกิ นหรื อผลงานไม่สาเร็ จไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่ ได้รับมอบหมาย หรื อตรงตามระดับ
ความสามารถที่ควรจะเป็ นของตนเอง

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 ปั จจัย คือ [5]
1. ประสบการณ์ที่ประสบผลสาเร็ จ (Mastery Experiences) ซึ่ ง Bandura เชื่อว่าเป็ นวิธีการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุด ในการพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง เนื่ องจากว่าเป็ นประสบการณ์โดยตรง ความสาเร็ จทาให้เพิ่ม
ความสามารถตนเอง บุคคลจะเชื่อว่าเขาสามารถที่ จะทาได้ ดังนั้นในการที่ จะพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
นั้น จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งฝึ กให้ เขามี ทัก ษะเพี ยงพอที่ จ ะประสบความส าเร็ จ ได้พ ร้ อ ม ๆ กับ การท าให้ เขารั บ รู ้ ว่า เขามี
ความสามารถในการจะกระทาเช่นนั้น จะทาให้เขาใช้ทกั ษะที่ได้รับการฝึ กได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่รับรู ้
ว่าตนเองมีความสามารถนั้น จะไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ แต่จะพยายามทางานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
2. การใช้ตวั แบบ (Modelling) หรื อการได้รับประสบการณ์ จากผูอ้ ื่น (Vicarious Experience) เมื่อบุ คคลได้
เห็ น ตัวอย่างการท างานของผูอ้ ื่ น ที่ มี คุณ สมบัติใกล้เคี ยงกับตนเองประสบความส าเร็ จ จะท าให้บุ คคลเกิ ดการรั บ รู ้
ความสามารถตนเองเพิ่มขึ้น โดยมองว่าผูอ้ ื่นที่ความสามารถใกล้เคียงกับตนทาได้ ตนเองก็สามารถทาได้เช่นกัน ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าบุคคลได้เห็นผูอ้ ื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับตนเองประสบความล้มเหลว ก็อาจจะส่งผลให้ขาดความมัน่ ใจ
หรื อประเมินความสามารถตนเองต่า ลงได้เช่นเดียวกัน
3. การใช้คาพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เป็ นการจูงใจโดยคาพูดเป็ นวิธีหนึ่งที่ได้รับความ นิ ยมในการทาให้
บุคคลเกิดความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถที่จะปฏิ บตั ิงานนั้นได้สาเร็ จ ความสาเร็ จ ในการพัฒนาด้วยวิธีน้ ี ข้ ึนอยูก่ บั
วิธีการพูดและความเป็ นไปได้จริ ง หากการพูดจูงใจมีความสอดคล้อง กับความจริ งบุคคลจะมีความรู ้สึกมัน่ ใจเพิ่มขึ้น
แต่หากการพูดจูงใจไม่สอดคล้องกับความจริ งอาจทา ให้บุคคลรู ้สึกล้มเหลว ขาดความไว้วางใจในตัวผูช้ กั จูง ผูท้ ี่จูงใจ
นั้นควรเป็ นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ เป็ นบุคคลสาคัญ หรื อเป็ นบุคคลที่ผฟู ้ ังให้ความเคารพนับถือ
4. การกระตุ ้ น ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) สภาวะทางกายภาพและทั ศ นคติ (Physiological and
Affective State) บุคคลมักใช้ ข้อมูลทางกายภาพในการประเมินความสามารถของตน โดยเฉพาะบุคคลที่ถูกกระตุน้ ด้วย
ทัศนคติ ในทางลบ ถู กข่ ม ขู่ เกิ ดความกลัวความวิตกกังวล หรื อ ตื่ น เต้น ประสบการณ์ ที่ ลม้ เหลวจะท าให้ก ารรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองต่าไปด้วย แต่ถา้ บุคคลสามารถควบคุมและระงับการถูกกระตุน้ ทาง กายภาพและทัศนคติได้ดี
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จะทาให้การรับรู ้ความสามารถของตนเองดีข้ ึน เนื่องจากสามารถขจัดปั จจัยที่รบกวนการทางานออกไปได้ และส่งผลให้
ความสามารถในการทางานดีข้ ึนด้วย
ผลต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเองของปั จจัยต่าง ๆ ข้างต้น อาจมาจากหนึ่ งหรื อหลายปั จจัย และระดับ
การส่ งผลในแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ความสัมพันธ์ของการรับรู ้ความสามารถของตนเองและผลการแสดงพฤติกรรม
ดังภาพที่ 2 [5]

การประเมินระดับการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
การประเมินระดับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง สามารถประเมินได้ 3 มิติที่แตกต่างกัน ดังนี้ [6]
1. มิติระดับความยากและความซับซ้อนของงาน (Magnitude) หมายถึง ปริ มาณความยากง่ายของงานที่บุคคล
เชื่อว่าตนสามารถปฏิบตั ิ ซึ่ งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลที่ตอ้ งดาเนิ นการทางานต่าง ๆ หรื อแตกต่างกันในบุคคล
เดียวกันเมื่อต้องทางานที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน
2. มิติระดับความมัน่ ใจของบุคคล (Strength) หมายถึงระดับความมัน่ ใจของบุคคลที่ มีต่องานหรื อกิจกรรม
ใดๆ ที่จะกระทาได้สาเร็ จในแต่ละระดับความยากและซับซ้อนของงานหรื อกิจกรรม
3. มิ ติ ร ะดั บ การสรุ ป โดยนั ย สู่ ง านอื่ น (Generality) บุ ค คลจะตี ค วามระดั บ ความสามารถของตนต่ อ
ประสบการณ์ที่เคยประสบความสาเร็ จ ไปกับงานที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
จากการศึกษาของ ลี และบอบโค [7] แบ่งรู ปแบบการประเมิน เป็ น 4 รู ปแบบ ได้แก่
1. การประเมินระดับความมัน่ ใจของบุคคล (Self-efficacy strength) เป็ นรู ปแบบมีการนามาใช้มากที่สุด เป็ น
การประเมินว่าบุคคลมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสาเร็ จได้มากน้อยเพียงใด ในระดับความยากและ
ซับซ้อนต่าง ๆ โดยข้อคาถามจะมีลกั ษณะการถามถึงความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานที่ยากว่าจะเพิ่มขึ้นได้มากน้อยเพียงใด
ซึ่งเป็ นการประเมินเป็ นช่วงคะแนน (scale) หรื อมาตราส่ วน ระดับของการรับรู ้ความสามารถตนเองจะเป็ นค่าเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้ท้ งั หมด
2. การประเมินระดับความยาก (Self-efficacy magnitude) เป็ นรู ปแบบที่ ได้รับความนิ ยมรองลงมา โดยข้อ
คาถามจะมีลกั ษณะ การถามถึงความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานที่ ยากเพิ่มขึ้นว่าจะทาได้หรื อไม่ ซึ่ งเป็ นการประเมินเป็ น
มาตราส่ วน 2 ระดับ (Binomial) เช่น ใช่/ไม่ใช่ ได้/ไม่ได้ ระดับการรับรู ้ความสามารถของตนเองจะเป็ นสัดส่ วนของ
คาตอบเชิงบวก (ใช่, ได้) ต่อข้อคาถามทั้งหมด
3. การประเมิ นแบบผสม (Self- efficacy composites) เป็ นรู ปแบบการประเมินที่ ผสมเอา 2 รู ปแบบข้างต้น
คือการประเมินระดับความมัน่ ใจของบุคคล และระดับความยากของงานและรู ปแบบการคานวณผลได้ 2 ลักษณะ คือ
3.1 การนาคะแนนจากประเมินระดับความมัน่ ใจของบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นช่วงคะแนน (Scale) มาแปลง
เป็ นค่า z score ที่มีค่าตั้งแต่ (-3) ถึง 3 แล้วนามารวมกับคะแนนที่ได้จากแบบประเมินระดับความยากที่มีลกั ษณะสัดส่วน
ของคาตอบเชิงบวก (ใช่, ได้) ต่อข้อคาถามทั้งหมดที่มีค่าได้ต้ งั แต่ 0 ถึง 1 คะแนน
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ปั จจัยที่มีผล

ประสบการณ์
ความสาเร็ จในอดีต

การรับรู ้
ประสบการณ์
ของผูอ้ ื่น
การจูงใจด้วย
คผลการวิ
าพูด (ตนเองหรื
อ
จยั
สังคม)
สภาวะทางกาย
และอารมณ์

ผลการรับรู ้

สูง : “ฉันรู ้วา่
ตนเองสามารถ
ทาให้งานสาเร็จ
ตามเวลาและมี
คุณภาพ”

การรับรู ้
ความสามารถของ
ตนเอง

ต่า : “ฉันคิดว่า
ตนเองไม่สามารถทา
ให้งานสาเร็จตาม
เวลาและไม่มี
คุณภาพ

รู ปแบบพฤติกรรม
- เลือกวิธีที่ดีที่สุด
- จัดการกับสถานการณ์ที่เป็ นอยู่
หลีกเลี่ยงหรื อวางตัวเป็ นกลาง
- มีการกาหนดเป้ าหมาย
- วางแผน เตรี ยมการและปฏิบตั ิการ
- พยายามและพยายามอย่างยิง่
- แก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
- เรี ยนรู ้จากความล้มเหลว
- มองเห็นภาพความสาเร็ จ
- ไม่กระตือรื อร้น
- หลีกเลี่ยงงานยาก
- ปรารถนาความสาเร็ จต่า
- ผูกพันในงานต่า
- คานึงถึงความบกพร่ องของบุคคล
- ไม่มีความพยายาม/ มีความเพียรน้อย
- ยุติ/ ท้อถอยเมื่อประสบความล้มเหลว
- โทษว่าความล้มเหลวเกิดจากขาด
ความสามารถหรื อโชคไม่มี
- วิตกกังวล เครี ยด และรู ้สึกกดดัน
- แก้ตวั เมื่อประสบความล้มเหลว

ผลลัพธ์

สาเร็ จ

ล้มเหลว

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของการรับรู ้ความสามารถของตนเองและผลการแสดงพฤติกรรม [5]
3.2 การใช้คะแนนดิ บจากการประเมินระดับความมัน่ ใจของบุคคลรวมกับคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ระดับความยากโดยตรง
4. การประเมินด้วยคาถามเดี ยว (One item task-specific confidence rating) เป็ นรู ปแบบการประเมินที่ใช้ขอ้
คาถามเพียง 1 ข้อ ในการประเมินรับรู ้ความสามารถของตนเอง โดยลักษณะการให้คะแนนจะเป็ นช่วงคะแนน (Scale)
แต่การประเมินในลักษณะนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ง่าย เนื่องจากผูถ้ ูกประเมินอาจตีความมัน่ ใจไปเป็ นความคาดหวัง
ในผลที่จะเกิดขึ้นได้
รู ปแบบการประเมินที่ ได้รับความนิ ยมในการใช้ประเมินการรับรู ้ความสามารถของตนเองมากที่ สุดจะเป็ น
รู ปแบบที่ ใช้วดั ความมัน่ ใจของบุ คคลในการปฏิ บัติงานที่ มีระดับ ความยากหรื อซับ ซ้อนของงานในแต่ละกิ จกรรม
ประเมินเป็ นช่วงคะแนนหรื อมาตราส่ วน รู ปแบบการประเมินระดับความยากของงานประเมินในรู ปของมาตราส่ วน 2
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ระดับ (Binomial) ใช้รูปแบบข้อคาตอบในเชิ งบวก (ใช่, ได้) และแบบประเมินด้วยข้อคาถามเดียว การประเมินแบบนี้
อาจมีความคลาดเคลื่อนสูงโดยผูถ้ ูกประเมินอาจเข้าใจว่าเป็ นความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น

การประยุกต์ ใช้ การรับรู้ ความสามารถของตนเองกับกิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีการส่งเสริ มการรับรู ้ความสามารถตนเองถูกพัฒนาจากทฤษฎีของ Bandura and McCleland [6, 8-9] ที่กล่าว
ว่าวิธี การสอนที่ ส่ งเสริ มการรับ รู ้ ความสามารถตนเอง จาเป็ นต้องจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ส่งเสริ ม การรั บ รู ้
ความสามารถตนเองของผูเ้ รี ยน ให้สามารถวางแผนงาน สามารถแก้ปัญหาและการมีความพยายามในการแก้ปัญหาให้
ประสบผลสาเร็ จ หรื อถ้าไม่ประสบผลสาเร็ จ ก็สามารถคิดหาวิธีการในการต่อสูป้ ั ญหานั้นใหม่หรื อมีแนวคิดที่ดีต่อการ
ไม่ประสบผลสาเร็ จหาข้อบกพร่ องของการไม่ประสบผลสาเร็ จ มากกว่าที่จะโทษอย่างอื่นหรื อหาข้อตาหนิ ในทางลบ
กับแนวความคิดหรื อความคิ ดที่ ไม่ดีต่อการไม่ประสบผลสาเร็ จ การส่ งเสริ มการรับรู ้ความสามารถของตนเองแยก
กิจกรรมตามปั จจัยที่ส่งผลต่อการรับรู ้ความสามารถตนเอง ดังนี้
1. กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ มประสบการณ์ ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ (Mastery Experiences) เป็ นการท ากิ จ กรรม
แบบทดสอบ ใบงาน หรื อแบบฝึ กหัด ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ มีการให้คะแนนในลักษณะ คล้ายคลึงกันหรื อมีคลังข้อมูล
ตัวอย่าง ของใบงานที่ได้รับคะแนนสู งสามารถเป็ นแบบอย่าง แบบทดสอบตัวอย่างที่มีส่งเสริ มการฝึ กทาแบบฝึ กหัดที่มี
ข้อเฉลยในแบบฝึ กหัดในคลังข้อมูลเพื่อเป็ นการสร้างประสบการณ์ที่ประสบผลสาเร็ จให้ผเู ้ รี ยน โดยวิธีการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ส่วนหนึ่งของรายวิชาอาจทาได้ ดังนี้
1.1 กาหนดจุดมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองจากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็ น
จริ งต่อเนื่องกันหลายครั้ง
1.2 สร้างสิ่ งสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน เช่น คลังข้อมูล ที่รวบรวมบุคคล
ต้นแบบผลงานที่ประสบผลสาเร็ จเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงาน สร้างเสริ มแรงจูงใจในทางบวกใน
การเป็ นแบบอย่าง หรื อ การสร้ างในคลังโดยแบบทดสอบที่ สร้ างใช้ในการฝึ กปฏิ บัติ ที่ มี การด าเนิ น การเฉลยการ
แก้ปัญหา กรณี ผเู ้ รี ยนตอบไม่ถูกต้อง เพื่อเป็ นการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบถึงผลการแก้ปัญหา
1.3 กาหนดเนื้ อหาภาระงานที่มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนทาต้องท้าทายแต่ไม่ยากจนเกินกว่าความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนจะกระทาได้จนเกินไป หรื อภาระงาน มีความใกล้เคียงหรื อมีแบบอย่างกับภาระงานในคลังข้อมูล
1.4 มีการแจกแจงรายละเอี ยดของคะแนนที่ ผูเ้ รี ยนได้รับจากการทางานทุกขั้นตอนในแต่ละครั้ งอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรับทราบถึงผลของการทางานเมื่อเทียบกับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ (Proximal Goal)
2. กิ จกรรมที่ ส่ งเสริ ม การได้เห็ น จากการใช้ต ัว แบบ (Modelling) หรื อ การได้รั บ ประสบการณ์ จากผูอ้ ื่ น
(Vicarious Experience) เป็ นกิ จกรรมที่ ดาเนิ นการในลักษณะที่ ให้ผูเ้ รี ยนได้เห็ นแบบอย่างที่ ประสบผลสาเร็ จจากการ
ทางานของผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนดี ใช้แนวคิดว่าถ้าบุคคลที่ เป็ นตัวแบบทาได้แล้วตนเองจะสามารถทาได้หรื อไม่ หรื อ
รวบรวมข้อมูลตัวแบบที่ ประสบผลสาเร็ จในคลังข้อมูล เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้สืบค้นหรื อศึ กษาข้อมูลจาก วีดีโอ จากภาพ
เสี ยงที่ได้บนั ทึกไว้ในคลังข้อมูล ในแต่ละด้านที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ ศึกษาบุคคลในตัวแบบได้วธิ ี การ
การปฏิบตั ิ แนวคิด ที่จะประสบผลสาเร็ จเช่นบุคคลตัวแบบ
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2.1 กาหนดกิ จกรรมการเรี ยน ให้ศึกษาบุคคลต้นแบบที่ผูเ้ รี ยน ชื่นชอบหรื อนิ ยม และกาหนดให้ผเู ้ รี ยน
ศึกษาบุคคลต้นแบบ วิเคราะห์ถึงปั จจัยหรื อเทคนิ คที่ ทาให้บุคคลต้นแบบประสบผลสาเร็ จ ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ตนเองว่ามี
ส่วนใดที่ผเู ้ รี ยนมีแนวคิด การปฏิบตั ิที่ตรงกับบุคคลต้นแบบที่ผเู ้ รี ยนชื่นชอบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีกาลังใจในการปฏิบตั ิไปสู่
เป้ าหมายเหมือนกับบุคคลต้นแบบ
2.2 การกาหนดให้ผเู ้ รี ยนสื บค้นข้อมูลหรื อเชิญรุ่ นพี่ที่ประสบผลสาเร็ จในสาขาอาชีพที่ตนเองกาลังศึกษา
อยูม่ ากล่าวถึงประสบการณ์และการดาเนินงานจนกระทั้งมาประสบผลสาเร็ จ เพื่อให้เป็ นแบบอย่างต่อผูเ้ รี ยน
2.3 การกาหนดให้สืบค้นข้อมูลในคลังข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลเฉพาะ ส่งเสริ มการรับรู ้ความสามารถ
ตนเองของผูเ้ รี ยน หรื อเปิ ดสื่ อนาเสนอโดยมีตวั แบบที่ มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับผูเ้ รี ยน นาเสนอสื่ อสร้างแนวความคิด
เชิงบวกให้กบั ผูเ้ รี ยน และแสดงให้เห็นถึงผลดีจากการกระทานั้น
2.4 การสร้างเครื อข่ายตัวแบบที่ประสบผลสาเร็ จไว้คอยช่วยเหลือให้คาแนะนากับผูเ้ รี ยน
3. กิจกรรมที่ส่งเสริ มการใช้คาพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เป็ นกิจกรรมที่ดาเนิ นการด้วยวิธีการสื่ อสารกับ
ผูเ้ รี ยน กับสังคมเพื่อให้ได้รับคาพูดสะท้อนเกี่ยวกับการทางาน การสนับสนุนและเสริ มแรงในเชิงบวก โดยเฉพาะบุคคล
ที่มีอิทธิ พลกับผูเ้ รี ยน เช่น ผูส้ อน ผูป้ กครอง การสื่ อสารให้แนวคิดในสังคมปั จจุบนั พร้อมทั้งชี้ให้เห็นประโยชน์และ
ข้อเสี ยของการกระทาดังกล่าว
3.1 กิ จกรรมเปิ ดสื่ อการสอน ผูส้ อนจัดเตรี ยมสื่ อการสอนที่ ส่งเสริ มแนวความคิดทางบวก เช่น วีดีโอ
แนวคิดของผูป้ ระสบผลสาเร็ จ ผูส้ อนใช้คาพูดชักจูงในการสร้างแนวคิดทางบวกให้กบั ผูเ้ รี ยน พร้อมชี้แนวทางให้ผเู ้ รี ยน
เห็นผลการกระทาทั้งทางบวกและทางลบ โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ในสถานการณ์ที่นาเสนอ
เช่น เหตุการณ์ข่าว สถานการณ์ในสื่ อสังคมออนไลน์ ที่จากข้อความที่แสดงความคิดเห็นมา ยกตัวอย่างในห้องเรี ยน เพื่อ
กระตุน้ การแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน
3.2 กิจกรรมให้คาปรึ กษา ในการทางานกรณี ประเด็นปั ญหา ที่จะต้องร่ วมกันปรึ กษาหารื อในกลุ่มผูเ้ รี ยน
ที่ได้รับผิดชอบ เสนอประเด็นปั ญหาและหาแนวทางแก้ไข โดยมีผสู ้ อนใช้คาพูดได้ให้ขอ้ แนะนา ให้ดูงานตัวอย่างใน
คลังข้อมูล และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสาหรับประเด็นปั ญหาที่กลุ่มนาเสนอ
3.3 กิ จกรรมการพูดให้กาลังใจผูเ้ รี ยน ทั้งในการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน และส่ วนของกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนออนไลน์ โดยการแสดงข้อคิดเห็นในกลุ่มการทางานหรื อเปิ ดโอกาสให้ปรึ กษารายบุคคล รายกลุ่มเพื่อช่วย
สร้างสถานการณ์ทางบวก
4. กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การกระตุ ้น ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) สภาวะทางกายภาพและทั ศ นคติ
(Physiological and Affective State) เป็ นกิจกรรมที่ดาเนินการเมื่อผูเ้ รี ยนอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะปฏิบตั ิดาเนินการเรี ยนรู ้
ด้วยทางกายหรื อทางสภาพจิตใจ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อาจทาได้ ดังนี้
4.1 การจัดกิ จกรรมการสอนโดยให้สภาพร่ างกายและจิตใจให้ผูเ้ รี ยนได้ผ่อนคลายก่อนเริ่ มต้นกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ สภาพบรรยากาศในห้องเรี ยนที่มีความพร้อม ห้องเรี ยนไม่แออัด อุณภูมิเย็นสบาย เก้าอี้สาหรับเรี ยนที่พร้อม
การใช้งาน เป็ นต้น
4.2 การจัดการสอนในช่วงเวลาที่เหมาะสมผูเ้ รี ยนอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ เช่น การนัดหมายผูเ้ รี ยน
ในเวลาที่ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมมากที่สุด
4.3 การสร้างสถานการณ์เชิ งบวก ผูส้ อนสร้างบรรยากาศที่ น่าเรี ยนรู ้ข้ ึน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้สึกร่ วม
อยากที่จะเรี ยนรู ้ และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากที่จะเรี ยนรู ้ โดยการพูดให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นถึ งความสาคัญสิ่ งที่นาเสนอ และให้
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
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4.4 กิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมทาท้ายชัว่ โมงเพื่อให้ผเู ้ รี ยนไม่เกิดสถานการณ์ตึง
เครี ยดในเนื้ อหาวิชาการเรี ยนการสอน สร้างสถานการณ์แข่งขันกระตุน้ การเรี ยนการสอน และมีส่วนของการเฉลยใน
แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาวิชา และไม่สถานการณ์ตึงเครี ยด
จากแนวทางในการจัดรู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาจากปั จจัยที่ ส่งผลต่อการรับรู ้ความสามารถ
ตนเองของผูเ้ รี ยนให้มีมากขึ้น เพราะผูเ้ รี ยนที่ มีการรับรู ้ความสามารถตนเองสู งจะสามารถดาเนิ นการปั ญหาต่าง ๆ ให้
ประสบผลสาเร็ จได้ ไม่วา่ ปั ญหานั้นจะเล็กหรื อใหญ่ อย่างมีกาลังใจในการดาเนิ นการตลอดการปฏิ บตั ิการแก้ปัญหา
จะเห็นได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ไม่วา่ จะใช้กิจกรรมใดก็ตามมักจะเกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ทาให้การรับรู ้
ความสามารถตนเองเพิ่มขึ้ น แต่ละกิ จกรรมก็จะมี ระดับ การส่ งเสริ มการรับรู ้ความสามารถของตนเองมากน้อยตาม
ลักษณะของกิ จกรรมการเรี ยนการสอน กิ จกรรมที่ มีค วามเข้ม ข้นและส่ งเสริ ม ต่อปั จจัยมากคื อ การสร้ างให้ผูเ้ รี ยน
ประสบผลสาเร็ จในการทางาน และกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนศึกษาบุคคลที่มีความใกล้เคียงกับผูเ้ รี ยนที่ประสบผลสาเร็ จ และ
กิจกรรมที่ส่งเสริ มด้วยการใช้วาจาชักจูง สร้างสถานการณ์ทางบวก เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีแนวคิดทางบวกและอยากที่จะเรี ยนรู ้
กิจกรรมการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนการสอน เป็ นปั จจัยที่มีอยูใ่ นทุกวิธีการเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ รี ยน ที่ผูส้ อนจะต้องสร้าง
บรรยากาศในห้องเรี ยน เวลาเรี ยนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนมากที่สุด และการสร้างสร้างบรรยากาศในสื่ อการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ที่สถานการณ์ในห้องเรี ยนออนไลน์ที่ตอ้ งส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการมีคลังข้อมูล โดยในคลังข้อมูล
มีท้ งั ภาพ และเสี ยง วีดีโอ ที่สนับสนุนแนวคความคิดทางบวกให้กบั ผูเ้ รี ยน ตัวอย่างกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ ม
การรับรู ้ความสามารถตนเอง กิจกรรมทาการสื บค้นข้อมูลบุคคลต้นแบบที่ผเู ้ รี ยนได้ยดึ ถือหรื อมีความศรัทธายึดถือเป็ น
แบบอย่าง กิจกรรมผูเ้ รี ยนนาเสนอผลงานรายบุคคลโดยมีผลงานที่เป็ นตัวอย่างที่สมบูรณ์และแบบอย่างที่ดีเพื่อส่ งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ยนสามารถดาเนิ นการในงานนั้น ๆ ประสบผลสาเร็ จส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนด้านการประสบการณ์ความสาเร็ จในอดี ต
กิจกรรมรายกลุ่มนาเสนอผลงานในชั้นเรี ยนหรื อในระบบออนไลน์และกาหนดให้ผเู ้ รี ยนร่ วมโหวตคะแนนผลงานของ
ผูเ้ รี ยนในกลุ่มพร้อมเหตุผลในการให้คะแนน ส่งเสริ มในด้านการสร้างผลงานให้เป็ นที่ยอบรับ หลังจากผูเ้ รี ยนรายกลุ่ม
ได้ผลคะแนนโหวตมากที่สุด จัดกิจกรรมมอบรางวัล ใบประกาศชมเชยผูไ้ ด้คะแนนสูงโหวตสู งสุดและเผยแพร่ ผลงาน
ในรู ปของสื่ อที่เป็ นบอร์ ดกิจกรรม หรื อผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมกาหนดให้ผเู ้ รี ยนนาเสนอหัวข้องานเพื่อนาเสนอ
โดยผูส้ อนกาหนดขอบเขตในเบื้องต้นให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยกาหนดให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าปรึ กษากรณี หัวข้อการนาเสนอผลงาน
รายกลุ่ม การแก้ปัญหากรณี ประเด็นปั ญหานัดหมายให้ผเู ้ รี ยนปรึ กษางานในทางบวก เป็ นต้น

เอกสารอ้างอิง
1. Division of Research Administration and Educational Quality Assurance [Internet]. 2017 Retrieve 19 August
2018, from: http://www.libarts.up.ac.th/v2/img /Thailand-4.0.pdf
2. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman; 1997.
3. Bandura A. A Social Foundation of thought and action. A Social Cognitive Theory. N.J.: Prentice-Hall; 1986.
4. Iamsupasit S. Theories and techniques in behavior modification. 10th ed. Bangkok: Chulalongkorn
University; 2013.
5. Jumpadee N. Effect of Self-Efficacy, Creative Styles and Individual Factor to Innovative Work Behavior:
A Case Study of a Software House [Master degree thesis]. Bangkok: Thammasat University; 2011.
6. Bandura A. Social learning Theory. Englewood Chiffs, N.J.: Prentice Hall; 1977.

78

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2562

7. Lee C. Bobco P. Self-efficacy Beliefs: Comparision of Five Measur. Journal of Applied Psychology.
1994; 79(4): 364-369.
8. Kultawanich K. A learning system on cloud-base virtual classrooms base on a connectivism learning
concept to enhance information literacy and information literacy self-efficacy of undergraduate students [PhD
thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2014.
9. Khunrit B. The Academic Self-Efficacy and Adversity Quotient of Student in Program
Business Computer, SuanDusit University, Trang Center. The 7th Hatyai National and International Conference
[Internet]. 2016 [cited 2018 October 3]; 1055-1064. Available from: http://rd.hu.ac.th/
10. Gibson JL, Ivancevich JM, Donnelly JH, Jr. Organizations Behavior, structures, process. 10th ed. New York:
McGraw-Hill; 2000.

