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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Research)	 แบบภาคตัดขวาง	 (Cross	
Sectional	Study)	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	คุณลักษณะส่วนบุคคล	มโนภาพ
แห่งตนในภาพรวมและจ�าแนกรายด้าน	2)	ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล	มโนภาพแห่งตน	
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ในปีการศึกษา	2550	
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูม	ิ (Stratified	 Random	 Sampling)	 โดยใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaires)	
สอบถามนักศึกษาชั้นปีที่	 1-4	 ของแต่ละสาขาวิชา	 จ�านวน	 306	 คน	 ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจะท�า 
การวเิคราะห์ด้วยสถติเิชงิพรรณนา	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่เลขคณติ	ค่ามธัยฐาน	ค่าสงูสดุและต�า่สดุ	รวมทั้ง 
ค่าพสิยั	ส่วนการวเิคราะห์ทางสถติเิชงิอนมุาน	จะใช้วธิกีารทดสอบด้วยไคสแควร์	(Chi-Square)	สมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ล�าดับที่ของ	สเปียร์แมน	(Spearman	Rank	Test)	รวมทั้ง
สมการถดถอยเส้นตรงแบบง่าย	(Simple	Regression	Analysis)			
	 ผลการวจิยั	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีร่ะดบัปานกลางและระดบัสงูใกล้เคยีงกัน		
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 ช่วงอายุระหว่าง	 20-25	 ปี	 รายได้ระดับพอเพียง	 มีภูมิล�าเนา 
อาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัด		สมาชิกครอบครัว	1-2	คน	เป็นบุตรคนโต	ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นปีที่	1	และ	2	และ
ศึกษาสาขาภาษาไทยและจิตวิทยาการแนะแนว	 แม้ว่าจะมีมโนภาพแห่งตนภาพรวมที่ระดับสูง	 แต่กลุ่ม
ตัวอย่างจะมีมโนภาพรายด้านเกือบทุกด้านที่ระดับสูง	 ยกเว้นด้านการเรียนและกิจกรรมทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยที่จะมีระดับต�่าสุด	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 พบว่า	 ตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของนักศึกษา	 ได้แก่	 เพศ	 ความพอเพียงของรายได้	 ภูมิล�าเนาเดิม	 ล�าดับที่และจ�านวนสมาชิกภายใน
ครอบครัว	ตัวแปรมโนภาพแห่งตน	ได้แก่	มโนภาพแห่งตนภาพรวม	ความสามารถทางร่างกาย	ลักษณะ
ทางกายภาพ	ความสัมพันธ์กับเพื่อน	ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง	ความสามารถการอ่าน	ความสามารถ
ทางศกึษาศาสตร์	การเรยีนและกจิกรรมทัว่ไปในมหาวทิยาลยัมคีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติกิบั
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 (P≤	 .05)	 และสามารถสร้างสมการเส้นตรงถดถอยอย่างง่าย	 เพื่อท�านาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 ได้ดังนี้	 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 =	 -0.35+0.21	 (มโนภาพแห่งตน 
ภาพรวม)
                  

Abstract
 This	cross	sectional	study	was	aimed	to	describe	and	analyze	the	student	variables	of	
academic	achievements,	personal	characteristics,	self-concept	 in	 its	overall	and	dimensions,	 in	
addition	to	the	relationship	among	them.	Based	on	the	satisfied	random	sampling,	the	three	hundred	
and	 sixth	 students	 who	 were	 studying	 at	 the	 first-forth	 year	 levels	 in	 faculty	 of	 education, 
Silpakorn	University,	were	chosen	to	questionnaires.	The	collected	data	 then	was	described	 in	

บทคัดย่อ
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numbers,	 percentage,	 mean,	 median,	 range,	 maximum	 and	minimum	 values,	 and	 inferentially 
analyzed	 with	 Chi-square,	 Pearson	 Product	 Moment	 Correlation	 Coefficient,	 Spearman	 Rank 
Correlation	Coefficient	and	Simple	regression	linear	statistic	technique	at	significant	level	αt	.05	
	 From	the	results,	49.0%	of	 the	respondents	had	their	academic	achievements	at	high	
level.	By	largely	they	were	female	and	had	their	age	between	20-25	years	old,	enough	income.	
They	came	from	many	provinces	and	were	firstborn	child	and	had	1-2	family	members.	They	were	
studying	at	the	first-second	year	levels	and	in	the	Thai	language	and	the	psychological	consultations	
subjects.	Their	overall	self-concept	and	almost	all	of	 its	dimensions	were	evaluated	at	the	high	
level	except	to	the	dimension	of	learning	and	general	activities	in	the	university	which	had	both	of	
the	low	and	high	levels	at	the	slight	different	proportions.	The	personal	characteristics	(sex,	income,	
residences,	 family	members	 and	 birth	 ranking)	 and	 the	 self-concept	 (overall,	 physical	 abilities,	
physical	appearance,	friend	relation,	parent	relation,	reading	abilities,	educational	abilities,	and	learning	
and	general	activities	in	the	university)	were	significantly	associated	with	the	academic	achievements	
(P≤.05).	The	simple	regression	linear	was	constructed	to	predict	the	relationship	between	the	two	
variables	as	follows:							
	 The	academic	achievements	=	-.035+.021	(overall	self	-	concept)			   
บทน�า
	 การศกึษามคีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ	
ในฐานะทีเ่ป็นกระบวนการหนึง่ทีม่บีทบาทโดยตรงต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ให้มีคุณภาพเหมาะสม
และมคีณุสมบตัสิอดคล้องกบัความต้องการในการใช้
ก�าลงัของประเทศ	การจดัการศกึษาทีด่จีะต้องค�านงึถงึ
ความแตกต่างระหว่างบคุคล	ทัง้นีเ้พราะว่าเดก็แต่ละคน
จะมีความแตกต่างกัน	 ทั้งด้านความคดิ	 ความรูส้กึ	
บคุลกิภาพ	ความสนใจ	และความถนดั	ซึง่สอดคล้องกบั
ความคดิของ	 อนาสตาซ	ี (Anastasi,	 1968:	 430)	ที่
ว่าการศึกษามิได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้าน 
สตปัิญญาเพยีงอย่างเดยีว	แต่ยงัเกีย่วข้องกบัความถนดั
ทางการเรยีนของแต่ละบคุคล	 รวมทัง้องค์ประกอบที่ 
ไม่เกีย่วข้องกบัสตปัิญญาด้วย	 เช่น	 สภาพทางสงัคม	
บคุลกิภาพ	ความสนใจ	และพฤตกิรรมต่าง 	ๆทีแ่สดงออก	
อนัเนือ่งมาจากความนกึคดิเกีย่วกบัตนเอง	ซึง่จะส่งผล
ต่อเจตคต	ิความคดิ	ความรูส้กึ	ความเข้าใจในสิง่ต่างๆ	
ตลอดจนการปรับตัวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน	
	 คุณลักษณะต่างๆ	 ที่ก่อขึ้นจะเป็นพื้นฐาน
ส�าคญัทีผ่ลกัดนัให้เกดิแบบแผนของบคุลกิภาพ	กบัส่วน 
ทีเ่ป็นคณุลกัษณะเฉพาะและนสิยักระท�าหลายๆ	อย่าง	 
โดยสิง่ทีจ่ะท�าหน้าทีป่ระสานลกัษณะต่างๆ	 เหล่านี้ 

เข้าด้วยกนัให้เป็นระบบแบบแผนทีเ่รยีกว่า	 “กระบวน
บคุลกิภาพ”	คอื	ความรูส้กึนกึคดิเกีย่วกบัตนเอง	ทีเ่รยีก
ว่า	 “มโนภาพแห่งตน	หรอือตัมโนทศัน์	 (Self-Concept)	
(Hurlock,	1974)	ครจูงึมส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการพฒันา
บคุลกิภาพของนกัศกึษา	ความร่วมมอื	และความสมัพนัธ์
ระหว่างครูและผู้ปกครองจะเป็นพื้นฐานอันส�าคัญ 
ในการพฒันาบคุลกิภาพของนกัศกึษา	เพือ่เตรยีมตวั
เป็นผูใ้หญ่ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในชวีติต่อไป	 (ฉนัทนา 
ภาคบงกช,	2528	 :	42-45,	ประฤดา	สุริยันต์	และ
นรนิทร์		สงัข์รกัษา,	2548	:1-2)	ขณะทีม่หาวทิยาลยัเป็น
แหล่งส�าคัญยิ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ซึง่เป็นผลมาจากการพฒันามโนภาพแห่งตน	สิง่ทีค่รทู�า
และบรรยากาศทีถ่กูครสูร้างขึน้	ล้วนแล้วแต่มอีทิธพิล
ต่อการพฒันามโนภาพแห่งตนทัง้สิน้	(อ�าไพ	ศริพิฒัน์,	
2515	:	91)	แนวความคดิทีว่่านี	้จงึมคีวามสอดคล้องกบั
การศกึษาของนกัวชิาการทางการศกึษาหลายท่าน	ทีไ่ด้
ศกึษาและพบว่า	 มโนภาพแห่งตนมคีวามสมัพนัธ์กบั 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู	(เปอร์คย์ี		(Purkey),1971	;	เฮเนน		
(Henien),1978))	 โดยนกัศกึษาทีม่มีโนภาพแห่งตนไม่ด ี
จะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่
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	 จากเหตผุลดงักล่าว	ท�าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจ
ทีจ่ะศกึษามโนภาพแห่งตนของนกัศกึษา	คณะศกึษา
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เพื่อเป็นแนวทาง 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	 รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอน	 กิจกรรม	 และโครงการต่างๆ	
ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน	

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา 
	 1.	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล	มโนภาพแห่งตนภาพรวมและรายด้าน
ของนักศึกษาปริญญาตรี		
	 2.	ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วน
บุคคล	 มโนภาพแห่งตนภาพรวมและรายด้าน	 กับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี
	 3.	อันเป็นมโนภาพแห่งตน	 ส่งผลต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี

วิธีการศึกษา
	 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาแบบพรรณนา	
(Descriptive	Research)	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี	 ชั้นปีที่	 1-4	 ในแต่ละสาขาวิชา	
จ�านวน	 309	 คน	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ	
(Satisfied	 Random	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	น�าไปทดลองใช้	 ได้
ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Alpha	
Coefficien)	 ของแบบสอบถาม	 (Reliability	 :	 R)	 =	
.8891	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	
สถิติที่ใช้สถิติเชิงอ้างอิง	 ได้แก่	 การทดสอบด้วย 
ไคสแควร์	(Chi-Square	Test)	สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
เพียร์สัน	 (Pearson	Product	Moment	Correlation	
Coefficient)	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ล�าดับที่ของ 
สเปียร์แมน	(Spearman	Rank	Correlation	Coefficient)	
และสมการถดถอยอย่างง่าย	 (Simple	 Regression	
Analysis)	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยก�าหนดระดับ
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		

ผลการศึกษา
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและคณุลกัษณะ
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
	 กลุม่ตวัอย่างมรีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ปานกลางและสงูใกล้เคยีงกนั	(ร้อยละ	51.00	และ	49.00	
ตามล�าดบั)	(ไม่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่)	ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ	(ร้อยละ	76.8)	มช่ีวงอายรุะหว่าง	20-25	
ปี	(ร้อยละ	58.4)	รายได้ระดบัทีพ่อเพยีง	(ร้อยละ	47.4)	
ภมูลิ�าเนาอาศยัอยูท่ีต่่างจงัหวดั	(ร้อยละ	50.7)	จ�านวน
พีน้่องภายในครอบครวัระหว่าง	1-2	คน	(ร้อยละ	68.6)	
เป็นบตุรคนโต	(ร้อยละ	39.2)	อยูร่ะหว่างการศกึษาระดบั
ชัน้ปีที	่1	และ	2	(ร้อยละ	27.8	และ	31.1	ตามล�าดบั)	
สาขาวชิาทีศ่กึษา	 ได้แก่	 ภาษาไทยและจติวทิยาการ
แนะแนว	(ร้อยละ	15.0	และ	13.7	ตามล�าดบั)		
 2. มโนภาพแห่งตนภาพรวมและราย
ด้านของกลุ่มตัวอย่าง 
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีมโนภาพแห่งตน 
ด้านภาพรวมในระดบัสงู	(ร้อยละ	59.20)	เมือ่พจิารณา 
รายด้าน	พบว่า	มโนภาพแห่งตนสงูในด้านความสามารถ
ทางร่างกาย	(ร้อยละ	58.5)	ลกัษณะทางกายภาพ	(ร้อยละ 
56.9)	ความสมัพนัธ์กบัเพือ่นระดบัสงู	(ร้อยละ	65.70)	
ความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองระดบั	(ร้อยละ	62.1)	ความ
สามารถในการอ่าน	(ร้อยละ	59.50)	ความสามารถทาง
ศึกษาศาสตร	์ (ร้อยละ	 62.4)	 ส่วนมโนภาพแห่งตน 
ด้านการเรียนและกิจกรรมทั่วไปในมหาวิทยาลัย 
กลุ ่มตัวอย่างมีมโนภาพที่ระดับต�่าและระดับสูง 
ใกล้เคยีงกนั	 (ร้อยละ	 49.30	และ	 50.70	ตามล�าดบั) 
ดงัรายละเอยีดในตารางที	่1
ตารางที ่ 1	 สรุปภาพรวมและมโนภาพแห่งตนของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในแต่ละด้าน	(N	=	306)	

ที่  รายการ ร้อยละ ระดับ ล�าดับที่

1		มโนภาพแห่งตนด้านความสามารถทางร่างกาย	 58.5	 สูง	 5

2		มโนภาพแห่งตนด้านกายภาพ	 56.9	 สูง	 6

3		มโนภาพแห่งตนด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน	 65.70	 สูง	 1

4		มโนภาพแห่งตนด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง	 62.10	 สูง	 3

5		มโนภาพแห่งตนด้านความสามารถในการอ่าน		 59.50	 สูง	 4
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ที่  รายการ ร้อยละ ระดับ ล�าดับที่

7		มโนภาพแห่งตนด้านการเรียนและกิจกรรมทั่วไป	 49.30	 ต่�า 7

	 ในมหาวิทยาลัย

	 																					รวมทุกด้าน	 59.20	 สูง	 -

6		มโนภาพแห่งตนด้านความสามารถทางศึกษาศาสตร์	 62.40	 สูง	 2

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล มโนภาพแห่งตนกับระดับผลสัมฤทธิ์            
ทางการเรียน ของกลุ่มตัวอย่าง 
	 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วน
บคุคลกบัระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา	
พบว่า	สถานภาพทางเพศ	(Chi-Square=	4.930,	P=	
.026)	 ความพอเพียงของรายได้	 (Chi-Square=	
24.389,	 P=.000)	 ภูมิล�าเนาเดิม	 (Chi-Square=	
15.068,	 P=.001)	 จ�านวนสมาชิกภายในครอบครวั	
(Chi-Square=15.663,	 P=.000)	 ล�าดับที่ภายใน
ครอบครวั	 (Chi-Square=44.107,	 P=.000)	 มีความ
สมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติกิบัระดบัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	 (P≤.05)	 แต่ไม่พบความสัมพันธ ์
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติริะหว่าง	ช่วงอาย	ุระดบัชัน้ปี	
สาขาวิชาที่ศึกษา	 กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่อย่างใด	(P>	.05)				
	 ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างมโนภาพแห่งตน 
กบัระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา	จากการ
วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	
(Pearson	Correlation	Coefficient)	พบว่า	มโนภาพ
แห่งตนภาพรวม	มโนภาพแห่งตนด้านความสามารถ 
ทางร่างกายมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทาง
สถติกิบัระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	(r=0.913,	P=	.000	
และ	 r=.415,	 P=.000	 ตามล�าดับ	 โดยที่	 P	 ≤.05) 
ดงัรายละเอยีดในตารางที	่2
ตารางที ่2	ความสมัพนัธ์ระหว่างมโนภาพแห่งตนใน
ภาพรวมและมโนภาพแห่งตนด้านความสามารถทาง
ร่างกายกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

	 มโนภาพแห่งตน	 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	(r)	 P-value

		มโนภาพแห่งตนในภาพรวม	 																			0.913	 			.000	*

*	significant	at	level	P	≤.05	

มโนภาพแห่งตนด้านความ	 0.415	 .000*

สามารถทางร่างกาย

          
	 	 Unstandardized	 Standardized		 	 	 95%	Confidence	
	 	 Coefficient		 Coefficient		 t	 Sig.	 Interval	for	B

	 B	 Std.	 Beta
  Error

Lower 
Bound

Upper
Bound

	model

   1 (Constant)

			OverallSelf-Concept	

	 -.035	 .082
	 		.021	 .001

	 -.434	 .665
	39.035	 .000*

	 -.196	 .125
	 		.020	 .022.913

หมายเหต ุ:	B	=	Beta,	Std.	Error	=	Standard	Error,		 
	 				t	=	t-test,	Sig.	=	Significant	
	 *	Significant	at	level	P≤.05		
	 ส่วนมโนภาพด้านอืน่ๆ	ได้แก่	มโนภาพแห่ง
ตนด้านลกัษณะทางกายภาพ	ความสมัพนัธ์กบัเพือ่น	
ความสมัพนัธ์กบัผูป้กครอง	ความสามารถในการอ่าน	
ความสามารถทางศกึษาศาสตร์	การเรยีนและกจิกรรม
ทัว่ไปในมหาวทิยาลยั	 หลงัจากท�าการวเิคราะห์ด้วย
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ล�าดบัทีข่องสเปียร์แมน	(Spear-
man	Correlation	Coefficient)	จะพบว่า	มโนภาพแห่ง
ตนด้านต่างๆ	ดงัทีก่ล่าว	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอย่าง
มนียัส�าคญัทางสถติกิบัระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ทัง้สิน้	(K	=	0.508,	0.480,	0.388,	0.546,	0.625,	และ	
0.626	ตามล�าดบั	ทัง้หมดนี	้ มค่ีา	 P=.000	ที	่ ≤.05) 
ดงัรายละเอยีดในตารางที	่4
ตารางที่ 4	 ความสัมพันธ์ระหว่างมโนภาพแห่งตน 
รายด้านกบัระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

	 เมือ่ท�าการวเิคราะห์สมการเส้นตรงถดถอย
อย่างง่าย	 (Analysis	 of	 simple	 regression	 linear)	
สามารถสร้างสมการเส้นตรงถดถอยอย่างง่าย 
เพื่อการท�านายระหว่างตวัแปรด้านระดบัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและมโนภาพแห่งตนในภาพรวม 
ดงัรายละเอยีดในตารางที่	3	ได้ดังนี้
	 ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	(Grade	Point	
Average)	=	-0.35+0.21	(มโนภาพแห่งตนภาพรวม)
ตารางที่  3	 สัมประสิทธิ์ระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

.000*

.000*

.000*

.000*

.000*

.000*

*	significant	at	level	P	_	.05
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 จากผลการศึกษา	ผู้วิจัยขอเสนอแนะ	ดังนี้
	 1.	ควรน�าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ร่วมกบัการจดัการศกึษาของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	ประกอบด้วย
	 	 1.1	 น�าผลการวจิยัมาเป็นแนวทางการจดั
กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิ	 หรอืปรบัปรงุคณะศกึษาศาสตร์	 
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบันกัศกึษา	ในการท�าความ
เข้าใจกบันกัศกึษา	 และสร้างแรงจงูใจ	หรอืหารปูแบบ 
ทีเ่หมาะสม	เช่น	การปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีนการสอน	
การจดักจิกรรมทีเ่น้นการเสรมิสร้างลกัษณะมโนภาพ
แห่งตน	และบคุลกิภาพทีด่	ีทัง้ภายใน	 ได้แก่	ความคดิ	
อารมณ์	 จติใจ	 และภายนอก	 ซึง่ได้แก่	 บคุลกิภาพที่
แสดงออกภายนอก	 เช่น	 การประพฤตตินในการอยู่
ร่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคม	การแต่งกาย	เป็นต้น	
	 	 1.2	สิ่งหนึ่งที่ควรจะเร่งสร้างให้เกิดขึ้น	
แก่นักศึกษา	 คือการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	
และการให้ความร่วมมอืในการจดักจิกรรมต่างๆ	ทัง้ใน
ระดบัคณะมหาวทิยาลยั	หรอืภายนอกมหาวทิยาลยั	
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาของคณะ
ศกึษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศลิปากร	สามารถสร้างสรรค์ 
สิง่ใหม่ๆ	และเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของ
นักศึกษาต่อไป	 ครู/อาจารย์ควรส่งเสริมจัดกิจกรรม 
ให้นกัศกึษาได้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการวางตวั
ในสังคมและการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้	 เพื่อ
นกัเรยีนได้พฒันามโนภาพแห่งตนไปในทางบวก
	 	 1.3	ผลการศึกษามโนภาพแห่งตนของ
นกัศกึษาในครัง้นี	้ น่าจะน�าไปใช้ในการคดักรอง	เพื่อ
เลอืกนกัศกึษาทีม่อีงค์ประกอบของมโนภาพแห่งตน	
รวมถงึบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมเข้าเรยีน	หรอืใช้ในการ
เฝ้าระวังและติดตามดูนักศึกษาที่มีแนวโน้มที่จะมี
ปัญหาการเรยีน	หรอืสขุภาพจติ	เพือ่ช่วยให้การเรยีน
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
	 	 1.4	ควรมีการศึกษาลักษณะมโนภาพ
แห่งตนของนักศึกษาที่ประสบความล้มเหลวด้าน 
การเรยีน	เช่น	สอบซ่อมบ่อย	ตกซ�า้ชัน้	หรอืการโอน
ย้ายคณะ	 เพือ่จะได้หาแนวทางช่วยเหลอืทีเ่หมาะสม 
ต่อไป

	 	 1.5	น�าผลการวจิยัมาสร้างความร่วมมอื
ในลักษณะของ	 “บวร”	คือ	บ้าน	วัด	 โรงเรียน	 เพือ่
ประสานร่วมกนัในการดแูลนกัศกึษาทัง้ทีบ้่าน	วดั	และ
สถาบันการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาและ
สร้างให้เป็นคนอย่างสมบรูณ์	 ด้วยการหล่อหลอมให้	
เป็น	“คนดี	คนเก่งและสุข”	และสามารถด�ารงตนอยู่
ได้ในสังคม
	 2.	ควรมกีารพฒันามโนภาพแห่งตนในด้าน
ความสามารถทางร่างกาย	 เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด 
นัน่คอื	“ผูเ้รยีน”	ทีต้่องเสรมิสร้างสขุภาพหรอืสขุภาวะ	
ให้มร่ีางกายทีส่มบรูณ์แขง็แรง	ปราศจากโรคภยั	 เป็น
แบบอย่างทีด่	ีการออกก�าลงักาย	อาหาร	และอารมณ์	มี
บุคลิกภาพที่ดีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหรอืเอือ้ให้ 
ผูศ้กึษามสีมรรถนะและประสิทธิภาพ
	 3.	ควรมกีารพฒันามโนภาพแห่งตนในด้าน
การอ่าน	การศกึษาค้นคว้าเอกสาร	ต�ารา	งานวจิยั	เพือ่
จดัการความรูข้องนกัศกึษา	 เสรมิสร้างให้คณะศกึษา
ศาสตร์	มหาวทิยาลยัเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู	้ รวม
ถึงการเสริมสร้างการศึกษาด้วยตนเอง	 เช่น	 ศูนย์ 
การเรยีนรูด้้วยตนเอง	ของคณะศกึษาศาสตร์	ส่งเสรมิ	
ระบบเทคโนโลย	ีข้อมลูข่าวสาร	และ	e-learning	
	 4.	ควรมีการพัฒนามโนภาพแห่งตนใน 
ด้านกายภาพ	 ในคณะศึกษาศาสตร์	 เพื่อให้เกิด 
ภมูทิศัน์ทีส่วยงาม	เป็นระเบยีบ	เรยีบร้อย	มสีิง่อ�านวย
ความสะดวกที่เหมาะสม	ทั้งอาคารเรียน	ห้องเรียน
และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเป็นปัจจัยเสริมในการเรียน
การสอน
	 5.	ควรส่งเสรมิมโนภาพแห่งตนทางบวกให้
เพิม่มากขึน้	 โดยการจดัการเรยีนการสอนหรอืสภาพ
แวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อการส่งเสรมิมโนภาพแห่งตน
ของนักศึกษาให้พัฒนายิ่งขึ้น	 ครู/อาจารย์ควรใช้
ค�าถามทีท้่าทายในการกระตุน้ความคดิให้นกัเรยีนคดิ	
กล้าตัดสินและกล้าแสดงออก	 การสร้างบรรยากาศ
ในชัน้เรยีนมส่ีวนส�าคญัทีเ่อือ้ต่อการพฒันามโนภาพ
แห่งตน	เช่นกนั	คร/ูอาจารย์ควรจดับรรยากาศต่างๆ	
ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนามโนภาพแห่งตนและช่วย
พฒันาความส�าเรจ็ในการเรยีนด้วย
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การศึกษามโนภาพแห่งตนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ฉบับปฐมฤกษ์	ปีที่	1		ฉบับที่	1	(กรกฎาคม	–	ธันวาคม	2552) นรินทร์		สังข์รักษา

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรมีการศึกษาวิจัยมโนภาพแห่งตน	
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 หรือการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม	(PAR)	เพื่อนักศึกษามีส่วนร่วม	ได้ข้อมูลที่
ลุ่มลึกและยืนยันปรากฏการณ์มากขึ้น	
	 2.	ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนา
มโนภาพแห่งตนที่เหมาะสมส�าหรับผู ้เรียนหรือ
นักศึกษา	
	 3.	ควรท�าการวิจัยท�านองเดียวกันกับ
นกัศกึษาในคณะอืน่ๆ	ทัง้สายศลิป์	สายวทิยาศาสตร์	
และสายอืน่ๆ	ของมหาวทิยาลยัศลิปากร	ว่ามมีโนภาพ
แห่งตนเป็นอย่างไร
	 4.	ควรท�าการวิจัยเพื่อศึกษามโนภาพแห่ง 
ตนของนกัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา	เช่น	ปรญิญา
โท	และปริญญาเอก	กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	 5.	ควรท�าการวจิยัมโนภาพแห่งตนกบัความ
คาดหวังแห่งตนของนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์
หรือในมหาวิทยาลัยศิลปากร
	 6.	ควรท�าการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบ
มโนภาพแห่งตนกับนักศึกษาระดับต่างๆ	ในแต่ละ
มหาวิทยาลัย
	 7.	ควรท�าวจิยัมโนภาพแห่งตน	โดยใช้แบบ
ทดสอบมโนภาพแห่งตนด้วยแบบทดสอบอื่นๆ
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