
บทที่  2 
 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 

              การวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตมโนทัศน์หลายมิติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                 
ในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวคิดของแบรคเคน  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยน าเสนอ
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  2. 1   อัตมโนทัศน์ (Self Concept) 
              2.2    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
              2.3   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
  

 

2.1  อัตมโนทัศน์ (Self Concept) 
 

 

        2.1.1  ความหมายของอัตมโนทัศน์                   
                      อัตมโนทัศน์มาจากค าภาษาอังกฤษว่า  Self Concept ซึ่งค านี้ได้มีผู้ใช้ใน
ความหมายเดียวกันหลายค า  เช่น มโนภาพแห่งตน  มโนทัศน์แห่งตน  อัตมโนภาพ  อัตตมโนมิติ  
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  สังกัปเกี่ยวกับตนเอง  เป็นต้น  
ส าหรับในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า “อัตมโนทัศน”์ 
                     นักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า  อัตมโนทัศน์  หรือ Self Concept 
ไว้ดังนี้ 
                     Rogers (1951 : 136)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า อัตมโนทัศน์ เป็นการรับรู้ของบุคคลที่
มีต่อตนเองเกี่ยวกับ รูปร่างลักษณะ ความสามารถ  การรับรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนกับ
ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม การรับรู้เก่ียวกับคุณค่าของตนเอง  
                    Jersild (1963 : 7) ให้ความหมายไว้ว่า อัตมโนทัศน์ คือ โลกภายในของบุคคลเป็น
ผลรวมของความรู้สึก ความคิด ซึ่งท าให้บุคคลรับรู้ถึงความคงอยู่ของตนว่า ตนคือใคร มีอะไรอยู่
รวมทั้งความรู้สึกเกี่ยวกับลักษณะนิสัย และคุณสมบัติของตนเอง 
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             Bracken (1992 : 10) ได้ให้ความหมายของอัตมโนทัศน์ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า  คือ การ
ประเมินพฤติกรรมของตนเองในหลายมิติ  แต่ละมิติมีเอกลักษณ์  ซึ่งสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของ
บุคคลในปัจจุบัน เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต สามารถน ามาท านายพฤติกรรมในอนาคต
ได้  
             ดังน้ันจงึสรปุความหมายของอัตมโนทศัน์ได้ว่า  อัตมโนทัศน์ คือความรู้สึกนึกคิด ความ
เข้าใจ  การรับรู้ และเจตคติของแต่ละบุคคลที่มีต่อตนเองในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นผลมาจากเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่บุคคลได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม  อันเป็นตัวก าหนดบุคลิกภาพ 
 
          2.2.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ 
                       2.2.2.1  ทฤษฎีของ  William  James                           
                                     นักจิตวิทยาคนแรกที่เป็นผู้ท าให้ค าว่า ตน (Self)  มีความหมายกระจ่าง
คือ วิลเลี่ยม  เจมส์ เขาพูดเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์  โดยใช้ค าว่าความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง  หรือการ
ยอมรับตนเอง ซึ่งเขาได้อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมว่าเป็นไปเพื่อให้ได้รับการยอมรับนับ
ถือในตนเอง (Self-esteem)  โดยที่เขาได้อธิบายค าว่า ตน (Self) ว่าประกอบด้วย  ฉัน (I)  และตัว
ฉัน  (Me) ซึ่งฉันนั้นจะหมายถึง ตน ซึ่งเป็นผู้แสดง (Self-as-subject) หรือ ผู้ถูกรู้  (Knower)                
วิลเลี่ยม เจมส ์ มองตนในลักษณะที่สองคือในลักษณะผู้ถูกกระท า เพราะเขาเห็นว่าใช้อธิบาย  
พฤติกรรมได้อย่างกว้างขวางกว่าเขาได้สร้าง “กฎของเจมส์” (Jame’s Low) (1890) ซึ่งอธิบายว่า
การแสดงพฤติกรรมของคนจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนมองตนเองว่าเป็นเช่นไร  ตนจะเป็น
ผู้ประเมินความส าเร็จหรือความล้มเหลวของตนเอง  จากการที่ได้รับหรือไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้อ่ืน หรืออีกนัยหนึ่งคนเราจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าหรือมีความสามารถหรือไม่   จากท่าทีที่
ผู้อื่นให้รับการยอมรับหรือไม่ให้การยอมรับ   

                     สรุปได้ว่า  วิลเลี่ยม  เจมส ์ จะมองตนเองในฐานะผู้แสดงและผู้ถูกกระท า 
การแสดงพฤติกรรมจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมองตนเองว่าเป็นอย่างไร   โดยมีการ
ประเมินตนเองว่าส าเร็จหรือล้มเหลวจากการที่ได้มีสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  
                   2.2.2.2  ทฤษฎีของ Erikson  
                                      อิริคสัน  เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์สมัยใหม่  ที่ให้ความสนใจ
อย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่อง  ตน ในฐานะเป็นผู้ถูกกระท าและอธิบายโดยใช้ค าว่า  เอกลักษณ์แทนค า
ว่า ตน   โดยอธิบายว่าการแสดงพฤติกรรมของคนนั้นเป็นไปเพื่อการหาเอกลักษณ์ของตนเอง   
ลักษณะส าคัญของคนที่หาเอกลักษณ์ของตนได้คือ  รู้ว่าตนเองคือใคร  มีความต้องการอะไร  มี
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จุดมุ่งหมายอย่างไรในชีวิต  โดยที่ตระหนักถึงความสามารถของตนเอง  ซึ่งเขาได้   ชี้ให้เห็นถึง
อิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อการหาเอกลักษณ์ของตนเอง   โดยผ่านกระบวนการถือตนตามอย่าง  
(Identification)  ดังนั้น  เด็กจึงควรได้รับการติดต่อช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพื่อที่เขาจะได้เลียนแบบ
ได้ อิริคสันไดัอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของการหาเอกลักษณ์โดยผ่านขั้นตอนทั้ง  8 ในทฤษฎี
บุคลิกภาพของเขา โดยที่เน้นว่าในช่วงของวัยรุ่นเป็นขั้นที่ส าคัญที่สุดในการหาเอกลักษณ์   บุคคลที่
พัฒนาขึ้นเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จต่อไปในอนาคตนั้น   คือ  ผู้ที่สามารถหาเอกลักษณ์ของตนได้    
ซึ่งในการอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิริคสัน  มิได้อธิบายเพียงความต้องการ
ทางด้านสรีระเท่านั้น    แต่ได้รวมถึงสิ่งที่สังคมวัฒนธรรมได้ให้อะไรกับเด็กบ้าง  ในช่วงของ
พัฒนาการแต่ละขั้นนั้น จึงเป็นเรื่องของจิตและสังคมประกอบกัน  
                                     สรุปได้ว่า  อิริคสัน เชื่อว่าการแสดงพฤติกรรมของคนเป็นไปเพื่อการหา
เอกลักษณ์ของตนเอง  สังคมจะมีอิทธิพลต่อการหาเอกลักษณ์ของบุคคล   และช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่
ส าคัญที่สุดในการหาเอกลักษณ์    ถ้าบุคคลใดสามารถหาเอกลักษณ์ของตนเองได้จะสามารถ
พัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จในอนาคตได้ 

                        2.2.2.3  ทฤษฎีของ Rogers                           
                                      โรเจอร์ส เป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องอัตมโนทัศน์อย่างมาก  เพราะถือ
ว่าเป็นแกนส าคัญในทฤษฎีของเขาที่จะอธิบายการแสดงพฤติกรรมของบุคคล   ซึ่ง  โรเจอร์ส   
พัฒนาแนวคิดเรื่องนี้ต่อจาก  สนิกก์ และ โคมบ์ส  โดยชี้ให้เห็นความส าคัญของโลกส่วนตัวซึ่งเป็น
ผลต่อการกระท ามากกว่าอิทธิพลจากสิ่งเร้าภายนอกและเน้นการแสดงพฤติกรรมว่า  เนื่องมาจาก
การรับรู ้ตนเอง ตลอดจนประสบการณ์และการตีความสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตนมีความคิดเช่นเดียวกับ         
คนอ่ืนๆในกลุ่มนี้ที่ว่าคนเกิดมาพร้อมกับความดี   มีความสามารถ  และมีแนวโน้มที่เข้าใจสิ่งต่างๆ
ได้ด้วยตนเอง  ตลอดจนมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพัฒนาไปข้างหน้าไปสู่สภาพรู้จักตนเองตรงตาม
สภาพ ก่อนที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นบุคคลจะต้องมีความเพียงพอในความต้องการที่จะได้รับการ
ยอมรับจากผู้อ่ืน  ตลอดจนการยอมรับในตนเอง  ซึ่งคนเราจะให้การยอมรับมากน้อยเพียงใดนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับท่าทีการยอมรับจากผู้อ่ืน  บุคคลจะรู้สึกว่าจะได้รับการยอมรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับ     
สถานการณ์ที่อบอุ่น   ท่าทีที่ให้เกียรติ    ให้การยอมรับนับถือ   ความเห็นอกเห็นใจ   ตลอดจนการ
ยอมรับ    โรเจอร์สได้อธิบายการแสดงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากอัตมโนทัศน์เป็น  2 ลักษณะ
ด้วยกันคือ 
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                                     1) อัตมโนทัศน์ที่เกิดจากการรับรู้   (Perceived Self–Concept) เป็น
ความรู้สึกว่า   ตัวเองคือใคร  เป็นอย่างไร   เป็นอัตมโนทัศน์ที่เกิดจากการรับรู้ปฏิกิริยาของผู้อ่ืน
มากกว่าที่เป็นจริง (Real Self–Concept)  
                                     2)  อัตมโนทัศน์ที่ต้องการจะเป็น    (Ideal Self–Concept)     เป็นสิ่งที่ผู้
นั้นยึดถืออยากจะเป็น  ส าหรับ โรเจอร์ส  แล้วมองอัตมโนทัศน์เช่นเดียวกับ  สนิกก์ และโคมบ์ส   คือ
เป็นทั้งผู้ถูกกระท าและเป็นกระบวนการ   
 

          2.1.3  โครงสร้างของอัตมโนทัศน์ 
                   2.1.3.1  แนวคิดของ Fitts 
                                    Fitts (1971)  ได้แบ่งองค์ประกอบของอัตมโนทัศน์โดยพิจารณาเป็น  2 มิติ
และในแต่ละมิติยังแบ่งเป็นลักษณะย่อยๆดังนี้  

                       1) พิจารณาโดยใช้ตนเองเป็นเกณฑ์ (Internal Frame of Reference) 
ประกอบด้วย 

                                          (1.1)  อัตมโนทัศน์ทางด้านความเป็นเอกลักษณ์   (Identity)  
หมายถึงความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับตนเองว่าเป็นอย่างไร   เป็นการพิจารณาอัตมโนทัศน์ด้าน
เกี่ยวกับค าถามที่ว่า “ฉันเป็นอะไร” 
                                          (1.2)  อัตมโนทัศน์ทางด้านความพึงพอใจในตนเอง    (Self 
Satisfaction) หมายถึงความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับการยอมรับตนเอง  เป็นการพิจารณาอัตมโน
ทัศน์ด้านที่เกี่ยวกับ     ค าถามที่ว่า “ฉันเป็นอย่างไร” 
                                          (1.3)  อัตมโนทัศน์ทางด้านพฤติกรรม   (Behavior)   หมายถึง
ความรู้สึกและความคิดเห็นของบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องต่างๆของตนเอง  เป็นการ
พิจารณาอัตมโนทัศน์ด้านเกี่ยวกับค าถามที่ว่า  “ฉันประพฤติอย่างไร”   
                                  2)  พิจารณาโดยใช้ผู้อื่นเป็นเกณฑ์ (External Frame of Reference)
ประกอบด้วย 
                                       (2.1)  อัตมโนทัศน์ทางด้านร่างกาย (Physical Self) หมายถึง  ความ
คิดเห็นของบุคคลอื่นที่มีต่อตนเองเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของร่างกาย   เรื่องเพศ  สุขภาพ  
ความสามารถ  และทักษะ          
                                       (2.2)  อัตมโนทัศน์ทางด้านศีลธรรม-จรรยา  (Moral-Ethical Self)   
หมายถึง  ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อตนเองเกี่ยวกับการเป็นคนดีหรือคนเลว  และความพึง
พอใจในศาสนาของตนเอง 
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                                       (2.3)  อัตมโนทัศน์ทางด้านส่วนตัว (Personal Self)   หมายถึง    ความ
คิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับคุณค่าของตนเอง   ความรู้สึกมั่นใจในตนเอง  และการประเมินค่า
บุคลิกภาพของตนเอง  โดยไม่รวมถึงลักษณะทางด้านร่างกายและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน     
                              (2.4)  อัตมโนทัศน์ด้านครอบครัว  (Family Self)  หมายถึง  ความรู้สึก
ในคุณค่าและความพอใจในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัว  เป็นการแสดงถึงการรับรู้
ตนเองว่าใกล้ชิดหรือห่างเหินจากครอบครัว                                                                                                                            
                                          (2.5)  อัตมโนทัศน์ทางด้านสังคม   (Social Self)   หมายถึง  ความ
คิดเห็นของบุคคลที่มีต่อตนเองเกี่ยวกับความมั่นใจ  และความเชื่อมั่นในการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 
                         นอกจากน้ี Fitts ยังได้รวมเอาอัตมโนทัศน์ทางด้านการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองมา
เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของอัตมโนทัศน์  ซึ่งเป็นอัตมโนทัศน์ด้านที่  หมายถึง   ความกล้าที่จะ
ยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเองทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
                         2.1.3.2  แนวคิดของ Bracken 
                                    Bracken (1992 : 4-5)  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของ            
อัตมโนทัศน์หลายมิติ ซึ่งเป็นการศึกษาอัตมโนทัศน์ให้ละเอียดโดยการแบ่งย่อยเป็นมิติ  และแต่ละ
มิติจะประกอบด้วยคุณลักษณะของอัตมโนทัศน์มิติละ  1  ด้าน รวม 6 ด้าน   ซึ่งแต่ละด้านจะวาง
ซ้อนทับกันอยู่ และมีความสัมพันธ์กันทุกด้าน เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพรวมอัตมโนทัศน์ของ
บุคคล ดังภาพประกอบต่อไปนี้      
                                                     

                                                             ความรู้สึก 
            

                                        ครอบครัว                                  สังคม 

 

                                         วิชาการ                               ร่างกาย  

                                                                               
                                                          ความสามารถ  
 
ภาพท่ี 2.1     แสดงโครงสร้างอัตมโนทัศน์หลายมิติของ Bracken     

แหล่งที่มา :  Bracken (1992 : 5) 

อัตมโนทัศน์ 
 

โดยส่วนรวม  
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                                  1)  คุณลักษณะด้านสังคม (Social) หมายถึง  การประเมินตนเองเมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ  
                                     2)  คุณลักษณะด้านความสามารถ   (Competence)  หมายถึง  การ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะความสนใจในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในขอบเขต
ของตน 
                                     3)  คุณลักษณะด้านความรู้สึก  (Affect) หมายถึง  การประเมินตนเอง
เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของตนเองที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก 
                                  4)  คุณลักษณะด้านวิชาการ  (Academic)  หมายถึง การประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความสามารถ ความสนใจ ความส าเร็จในการเรียนรวม ทั้งประสบการณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวกับ
วิชาการ                    
                                  5)  คุณลักษณะด้านครอบครัว (Family)   หมายถึง  การประเมินตนเอง
เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวว่ามีความใกล้ชิดหรือห่างเหินจาก
ครอบครัว 

                                  6)  คุณลักษณะด้านร่างกาย  (Physical)    หมายถึง  การประเมินตนเอง
เกี่ยวกับลักษณะร่างกาย  สุขภาพว่าเป็นอย่างไร และมีเสน่ห์ดึงดูดหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับคน
อ่ืน หรือการรับรู้ว่าคนอ่ืนมองตนเองอย่างไร 
                                     ซึ่งจากคุณลักษณะของอัตมโนทัศน์ทั้ง  6 ด้าน Bracken ได้น ามาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาและสร้างแบบวัดอัตมโนทัศน์หลายมิติ  ที่มีชื่อว่า  Multidimensional Self 
Concept Scale หรือ MSCS ในป ี1992 
             จากการศึกษาโครงสร้างของอัตมโนทัศน์ สามารถสรุปได้ว่า  โครงสร้างที่ประกอบขึ้น
เป็นอัตมโนทัศน์ของบุคคลนั้น เกิดจากการที่บุคคลได้เรียนรู้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  ความ
เชื่อ ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองในด้านต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน
การก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งบุคคลจะรับรู้และยอมรับตนเองได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่
กับการผสมผสานระหว่างอัตมโนทัศน์ที่เป็นจริงและอัตมโนทัศน์ในอุดมคติว่ามีมากหรือน้อย
เท่าใด 
 

           2.1.4  พัฒนาการของอัตมโนทัศน์ 
                         อัตมโนทัศน์เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์  การสังเกตตนเองในภาวะหรือ
สถานการณ์ต่างๆและจากปฏิกิริยาของผู้อ่ืนที่มีต่อตนเอง  อัตมโนทัศน์จะมีการพัฒนาไปตาม
พัฒนาการของชีวิตมนุษย์  ซึ่ง Bracken (1992 : 6) ได้กล่าวถึงการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของบุคคล  
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ซึ่งสรุปได้ว่า  อัตมโนทัศน์มีการพัฒนาไปตามอายุ  ประสบการณ์ในการเรียนรู้  ความคาดหวังของ
ตนเองและตามความคาดหวังของผู้อื่น  ในวัยเด็กอัตมโนทัศน์จะเริ่มพัฒนามาจากการเลี้ยงดูของ
บิดามารดาที่ช่วยตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางร่างกายของเด็ก      ซึ่งเป็นการพัฒนา 
อัตมโนทัศน์ในขั้นแรก  เมื่อเด็กโตขึ้นและได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆในสังคมมากขึ้น  เด็กเริ่ม
ประเมินตนเองจากปฏิกิริยาของคนอ่ืนที่มีต่อตนเอง  และประสบการณ์จากความส าเร็จความ
ล้มเหลวที่ตนเองได้รับ โดยการสังเกตและการเลียนแบบ ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมเฉพาะตน   
                         ดังนั้นในการศึกษาพัฒนาการของอัตมโนทัศน์  จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาตามขั้น
พัฒนาการชีวิตแต่ละช่วงวัยซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นแต่ละช่วงวัยดังนี้                                   
                       2.1.4.1  วัยทารก (อายุประมาณ 0-2 ปี) 
                                    วัยน้ีเป็นวัยที่เด็กเห็นว่าตนเองเป็นผู้ที่ส าคัญที่สุด  และท าทุกอย่างเพื่อ
สนองความต้องการของตนเอง   ดังนั้น การปฏิบัติจากผู้ใหญ่ที่เด็กได้รับในช่วงนี้เป็นสิ่งส าคัญใน
การพัฒนาอัตมโนทัศน์ต่อไป (พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2538 : 597)    ถ้าประสบการณ์ในช่วงแรกของ
ชีวิตกับบุคคลที่มีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ พ่อ แม่  ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กเป็นไปด้วยดี  
เด็กได้รับการยอมรับ  เด็กจะเริ่มพัฒนาความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในฐานะที่เป็นบุคคล  การท่ีเด็กจะ
พัฒนาความรู้สึกเกี่ยวกับความสามารถในการที่จะรักผู้อื่นได้นั้นขึ้นอยู่กับความรักการเอาใจใส่  
ความอบอุ่นและการทะนุถนอมที่เขาได้รับ เพราะสิ่งเหล่านี้บอกให้เด็กทราบว่าเขาเป็นที่รักเป็นที่
ต้องการและมีคุณค่าเพียงใด  การท่ีเด็กแต่ละคนจะรับรู้ว่าตนเองดีหรือไม่ดีนั้นบุคคลรอบข้างเป็น
ผู้มีอิทธิพลยิ่ง เด็กจะแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวังของบุคคลที่มีความส าคัญต่อชีวิตของเด็ก  
และจะแทรกซึมเข้าสู่อัตมโนทัศน์ของเด็ก การท่ีเด็กได้รับประสบการณ์การตอบสนองต่างๆ  ถ้าการ
ตอบสนองดีเด็กก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  แต่ถ้าเด็กถูกปฏิเสธหรือได้รับการตอบสนองที่ไม่ดี  
เด็กก็จะเริ่มมีการปฏิเสธตนเอง (Coopersmith อ้างถึงใน Calhoun และ Ross, 1990 : 67)  
                                       ดังนั้นพ่อแม่เป็นผู้มีบทบาทย่ิง  ที่จะท าให้ลูกมีการยอมรับนับถือตนเอง
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  โดยพ่อแม่ต้องยอมรับและให้ความเชื่อมั่นว่าลูกสามารถกระท าสิ่ง
ต่างๆได้ด้วยตนเอง  การวิจารณ์หรือต าหนิเด็กอย่างรุนแรง   จะท าให้เด็กไม่มั่นใจในตนเอง   เกิด
ความเคลือบแคลงสงสัยในความสามารถของตนเองและมีความรู้สึกว่าตน  คือ  ผู้ไม่มี
ความสามารถ 
                       2.1.4.2  วัยเด็ก (อายุประมาณ  2-12 ปี) 
                                   เมื่อเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของ
เด็กมาก  คือ  ครู อาจารย์ และ เพื่อน โดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อนเริ่มจะมีความส าคัญกับเด็กพอๆกับ

www.ssru.ac.th



 

17 

 

ครู ในวัยน้ีเด็กได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน   ท าให้เด็กได้เรียนรู้หลายๆสิ่งเกี่ยวกับตนเอง   
เช่น  ตนเองเหนือกว่าผู้อ่ืนในด้านใดบ้าง  หรือคนอ่ืนๆเหนือกว่าตนในเรื่องใดบ้าง   ดังที่ Erikson  
(อ้างถึงใน พรรณี, 2538 : 599)   ชี้ให้เห็นว่าวัยนี้เป็นวัยที่เด็กเริ่มได้รับประสบการณ์จากนอกบ้าน
เป็นครั้งแรก  เมื่อเด็กได้เริ่มเรียนกับเพื่อนๆเด็กจะมีความรู้สึกว่าต้องการให้เป็นที่ยอมรับ  โดย
ท างานหรือท าสิ่งใดก็ตามให้ส าเร็จ  ซึ่งการท่ีเด็กประสบผลส าเร็จในการเรียนจะก่อให้เกิดความ
มานะพากเพียร   มีความตั้งใจมากขึ้น   ส่วนเด็กที่ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนจะไม่มีความ
มั่นใจในตนเอง  ซึ่งจะท าให้เด็กพัฒนาความรู้สึกที่ช่วยตนเองไม่ได้เกิดความรู้สึกต่ าต้อยไม่เห็น   
คุณค่าในตนเอง 
                       2.1.4.3  วัยรุ่น (อายุประมาณ  12-20 ปี) 
                                       ช่วงวัยรุ่นอัตมโนทัศน์จะคงที่แต่อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง   
ทั้งนี้เพราะมีประสบการณ์ที่มากขึ้น โดยเฉพาะสังคมในโรงเรียน เจตคติ การได้รับการประเมินและ
การยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและครู  มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์  (Ausubel, 1959 : 284)
ดังนั้นเมื่อถึงวัยรุ่นการเจริญเติบโตทางวุฒิภาวะด้านต่างๆ      ท าให้วัยรุ่นมีอัตมโนทัศน์ที่ละเอียด
ลึกซึ้งและเป็นนามธรรมมากกว่าในช่วงวัยเด็ก นอกจากน้ีอัตมโนทัศน์ที่เกิดในช่วงวัยรุ่นมีลักษณะ
ที่ค่อนข้างคงที่  Engle (อ้างถึงใน Dusek, 1987 : 378)   ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กน้อยเพื่อ
ปรับให้เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต  การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคม สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่น     วัยรุ่น
จึงเป็นวัยที่ประสบปัญหาและต้องการแก้ปัญหาให้ลุล่วง  ซึ่ง Coleman  (อ้างถึงใน Trojanowicz, 
1987 : 138 –139)   ได้สรุปถึงประเด็นที่วัยรุ่นต้องเผชิญไว้ 4 ประเด็นคือ 
                                       1) ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ต้องต่อสู้กับสภาวการณ์ที่ต้องการเป็นอิสระ  
ในขณะที่ยังต้องพึ่งพาผู้อ่ืนในเวลาเดียวกัน  (Dependence VS Independence)    วัยรุ่นต้องการ
เป็นอิสระมากขึ้น  แต่ก็ยังคงต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ควบคู่ไปนั่นคือ  ความขัดแย้งที่วัยรุ่นต้องเผชิญและ
หาทางแก้ไขให้กับ   ตนเอง      
                                        2) ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่เปลี่ยนสภาพจากความสนุกสนาน    (Pure 
Pleasure) ไปสู่ความเป็นจริง (Reality) ซึ่งในวัยเด็กเขาไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความจ าเป็นพื้นฐาน  
เช่น อาหาร เสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัย   เมื่อโตขึ้นเขาเริ่มมีความกดดันที่ต้องคิดในการขวนขวายหาสิ่ง
เหล่านี้เพื่อการด าเนินชีวิตในอนาคตของตนเอง 
                                     3)  วัยรุ่นต้องเผชิญกับสภาพการณ์ไม่มีความสามารถ (Incompetence)   
ไปสู่การมีความสามารถ (Competence)   ก่อนช่วงวัยรุ่นพวกเขาไม่จ าเป็นต้องใช้ความช านาญ
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เฉพาะทางในการเรียนหรือประกอบอาชีพ เมื่อล่วงเข้าสู่วัยรุ่นเขาเริ่มคิดถึงความสามารถของตนใน
การท่ีจะเลือกอาชีพหรือแสดงบทบาทจ ากัดการกระท าที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง  โดยให้
ความส าคัญต่อ    ผู้อื่นรู้จักการให้การตอบแทนสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้วัยรุ่นเข้าสังคม  และรับรู้การจุน
เจือจากสังคมเป็นอย่างดี 
                                     4) วัยรุ่นจะพัฒนาตนจากการเป็นผู้รับ    ไปสู่การเป็นผู้สรรหาด้วยตนเอง
มากขึ้น (Nonproductive to a More Productive Orientation)  ในวัยเด็กพ่อแม่มักจะเป็นผู้สรรหา
มาตอบสนอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเขาเริ่มตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบและเริ่ม
เรียนรู้จะเป็นผู้สรรหาด้วยตนเอง โดยการเตรียมตัวเพื่อที่จะเลือกประกอบการงานต่อไป 
              สิ่งเหล่านี้ท าให้วัยรุ่นเริ่มมีการทบทวนและประเมินตนเองทั้งในเรื่องทักษะ    ค่านิยมและ
จุดมุ่งหมายของตน   เพื่อรวบรวมเป็นอัตมโนทัศน์แห่งตน  (Newman และ Newman, 1986 : 282) 
วัยรุ่นสามารถพัฒนาอัตมโนทัศน์จากการเข้าใจเกี่ยวกับตนว่าตนพัฒนาในแต่ละด้าน     อย่างไร 
เช่น การพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม สติปัญญา ภูมิหลังของตน  แม้กระทั่งการเข้าใจถึง
จิตใจตนเอง วัยรุ่นสามารถสรุปอัตมโนทัศน์ของตนได้จากการเรียนรู้ทางสังคม  อาจด้วย     วิธีการ
ต่างๆ เช่น การประเมินตน  การเปรียบเทียบแข่งขัน  การเลียนแบบ  ผลแห่งการประมวล      อัตมโน
ทัศน์จะมีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น  ซึ่งอัตมโนทัศน์จะเป็นแกนหลักหรือต้นก าเนิดของพฤติกกรม
นั่นเอง   
              ช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงที่จะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอัตมโนทัศน์ทางลบหรือ  อัตมโนทัศน์
ทางบวกอย่างเด่นชัด การท่ีเด็กรู้สึกเกี่ยวกับตนเองว่าอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบจะมี
ผลต่อการแสดงพฤติกรรมในลักษณะต่างๆกัน    เช่น เด็กที่เข้าโรงเรียนด้วยความ   คาดหวังว่า
จะต้องเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จ  มีความสุข มักจะเป็นผู้อาสางานมีความรับผิดชอบ   ซึ่งความ
คาดหวังของเขาสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดที่ดีที่มีต่อตนเอง    ซึ่งจะช่วยให้เขาเป็นผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในชั้นเรียนทั้งในการเรียนและด้านสังคม   ในทางตรงกันข้ามเด็กที่มีความรู้สึกนึกคิด
เกี่ยวกับตนเองในทางลบ มักจะมองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีความสามารถจึงไม่ใคร่กระตือรือร้นที่จะรับ
อาสาท าสิ่งต่างๆไม่ใคร่รับผิดชอบซึ่งจะน าไปสู่ความล้มเหลว 
              การท่ีเด็กมีอัตมโนทัศน์เช่นไร  จะสะท้อนให้เห็นว่าเด็กมองคนอ่ืนอย่างไร   ถ้าเด็กมี
ความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางบวก  เด็กก็จะประพฤติปฏิบัติต่อคนอ่ืนอย่างทัดเทียมกับตน   เห็น
คุณค่าในผู้อื่น  เมื่อเด็กมีความรู้สึกเช่นนี้กับผู้อื่น  เด็กจะได้รับการปฏิบัติตอบเช่นเดียวกัน  ในทาง
ตรงกันข้าม เด็กที่มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองในทางลบ  ก็จะมีความรู้สึกเช่นนี้ให้กับผู้อื่น   ผล
คือความขัดแย้ง  ผู้อื่นไม่ชอบ  คนเราจะรู้สึกว่าตนเองเป็นที่ชอบพอของผู้อ่ืน   มีพฤติกรรมที่พึง
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ปรารถนาได้รับการยอมรับหรือประสบความส าเร็จนั้นสิ่งส าคัญคือ  จากประสบการณ์ที่ได้รับจาก  
ผู้อื่น (พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2538 : 600) 
 

          2.1.5 งานตามขั้นพัฒนาการของฮาวิกเฮอร์สท              
                         Havighurst (อ้างถึงใน พรรณี  ชูทัย เจนจิต , 2538 : 112)  ได้อธิบายถึงงานตาม
ข้ันพัฒนาการไว้ว่า “ในแต่ละช่วงวัยของชีวิตนั้นจะมีงานประจ าวัย  ซึ่งเป็นงานที่เด็กแต่ละคนควร
จะท าได้ในช่วงวัยนั้นๆ เป็นงามนที่แต่ละบุคคลจะต้องเรียน เป็นงานของชีวิต  เป็นงานที่แต่ละคน
จะต้องท าในแต่ละช่วงวัย ถ้าบุคคลใดไม่ประสบความส าเร็จในงานนั้นๆจะมีผลต่อการปรับตัว   ซึ่ง
จะมีอิทธิพลต่องานในระยะหลังๆด้วย…” 
                       งานตามพัฒนาการ เป็นงานซึ่งเกิดขึ้นในวัยต่างๆของแต่ละบุคคล  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นปกติธรรมดา   เช่น  ในวัยเด็กเล็ก   เด็กต้องรู้จักเดิน   พูด   ควบคุมการขับถ่าย  เมื่อโตขึ้นเด็ก
ต้องรู้จักการอ่าน   เขียน   คิดค านวณ    เล่นเกมต่างๆ      ในขั้นต่างๆของชีวิตถ้าเด็กประสบ
ความส าเร็จก็จะมีความสุขและจะน าไปสู่ความส าเร็จใน   “งานพัฒนาการ”  ขั้นสูงต่อไป     ใน
ขณะเดียวกัน ถ้าล้มเหลวท าไม่ได้ก็จะน าไปสู่ความผิดหวัง ไม่เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม  และใน
ที่สุดจะประสบความยากล าบากใน “งานพัฒนาการ” ระยะหลังๆ  (พรรณี ชูทัย เจนจิต , 2538 : 33-
34) 
                       2.1.5.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4- ม.6 : อาย ุ15–18 ปี)  
                                       Havighurst (อ้างถึงใน พรรณี ชูทัย เจนจิต , 2538 : 259 - 262) ได้สรุป
ลักษณะงานพัฒนาการ ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ดังนี้ 
                                       พัฒนาการทางจิต –สังคม  (Psychosocial Development) อยู่ในขั้น  
Identity VS Identity Confusion ค านึงถึงบทบาททางเพศ   และการเลือกอาชีพ   สถานภาพของ
ความแตกต่างทางด้านเอกลักษณ์จะเห็นได้ชัดเจนมากในช่วงวัยนี้ 
                                       พัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ  (Cognitive Development) อยู่ใน
ข้ัน Formal Operation มีความสามารถทางสมองเพิ่มมากขึ้น  เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมและ
ทดสอบสมมติฐานได ้
                                       พัฒนาการทางจริยธรรม  (Moral Development) อยู่ในระดับ  
Convention จะมีความเข้าใจกฎเกณฑ์ในลักษณะที่ว่าเกิดจากข้อตกลงซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น  และ
พร้อมที่จะปฏิบัติตาม 
                                      สิ่งที่พึงจดจ าเกี่ยวกับลักษณะทั่วๆไป  ความส าเร็จด้านวุฒิภาวะทางเพศ
มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมในหลายๆ  ลักษณะให้   ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อนและปฏิกิริยา
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จากกลุ่มเพื่อนมากขึ้น    ให้ความสนใจกับอนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเรียนจบ     โดยเฉพาะผู้ที่
มิได้คิดที่จะเรียนต่อ   เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของความสามารถในการเรียนและระดับคะแนน      
ส าหรับการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ  
                                     1)  ลักษณะทางร่างกาย  (Physical Characteristics) 
                                        (1.1)  วัยนี้ส่วนใหญ่มีความเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่  เด็กผู้หญิงจะ
สูงเต็มที่ เด็ก  ผู้ชายบางคนยังอาจจะสูงได้อีกหลังจากระยะนี้ ในวัยน้ีจะมีน้ าหนักและส่วนสูงมาก
ที่สุด 
                                        (1.2)  เด็กวัยน้ีเริ่มมีลักษณะของผู้ใหญ่และสนใจในร่างกายของตนเอง   
และจะหมกมุ่นอยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัว  บางครั้งเขาจะเกิดความรู้สึกว่าก าลังถูกจ้องมอง  และ
ผู้อื่นก าลังหัวเราะเยาะ ครูควรให้ค าแนะน าที่ดีแก่เด็กในวัยนี้  
                                        (1.3)  เด็กเริ่มมีพัฒนาการทางเพศ ต่อมต่างๆเจริญเติบโตอย่างเต็มที่  
เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย 
                                        (1.4)  สุขภาพโดยทั่วไปจะสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากได้อาหารและมี
พักผ่อนอย่าง เพียงพอ  
                                     2)  ลักษณะทางสังคม (Social Characteristics)  
                                       (2.1)  มีลักษณะชอบท าตามกลุ่ม  มีการขัดแย้งกับผู้ใหญ่มากขึ้น มี
ความนิยมชมชอบหรือคลั่งไคล้อะไรเหมือนๆกัน และมากเกินไป เช่น แต่งตัวแปลกๆและวิตถาร 
                                          (2.2)   สนใจเพศตรงข้าม มีความคิดเรื่องการมีนัดและการแต่งงาน 
                                       (2.3)  เด็กผู้หญิงมีความก้าวหน้าในด้านสังคมมากกว่าเด็กผู้ชายในวัย
เดียวกัน  และเริ่มมีนัดกับเด็กที่โตกว่า เด็กผู้หญิงจะมีเพื่อนสนิทไม่กี่คน เด็กผู้ชายจะมีเพื่อนมาก 
                                 งานพัฒนาการ (Developmental Tasks)  เด็กวัยน้ีควรรู้หน้าที่ของการ
เป็นเพศชายและเพศหญิงเป็นอย่างดี รวมทั้งการเตรียมตัวมีครอบครัว 
                                     3) ลักษณะทางอารมณ์ (Emotional Characteristics) 
                                      (3.1) จะมีการแสดงออกในทางแข็งกร้าว  เป็นลักษณะของการเปลี่ยน
จากวัยเด็กสู่วัย     ผู้ใหญ่ ครูต้องพยายามเข้าใจพฤติกรรมของเด็กและส่งเสริมให้เขาพิสูจน์ความ
เป็นผู้ใหญ่ โดยให้กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมีความสามารถและความช านาญ  
                                      (3.2) เด็กวัยน้ีมักอิสระมากขึ้น จึงมีปัญหาในการขัดแย้งกับบิดามารดา
อยู่เสมอ เขาก าลังสับสน และพยายามจะพ้นจากการปกครองเลี้ยงดูของบิดามารดา  เกิดช่องว่าง
ระหว่างวัย  ครูควรให้ความเห็นใจและให้ค าปรึกษาที่ดี 
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                                        (3.3) วัยน้ีจะเพ้อฝัน   โดยเฉพาะเกี่ยวกับอนาคต    เขามักจะฝันว่า
ได้รับความส าเร็จ  อย่างสูงในอนาคต  การท างานและอาชีพ  ส าหรับผู้ที่เพ้อฝันเก่งแต่มักไม่ค่อยมี
ความสามารถ  ครูควรระวังในการส่งเสริมเขาควรให้เขายอมรับความจริงที่อาจจะท าให้เขาต้อง
ผิดหวังในอนาคต 
                                         งานพัฒนาการ  (Developmental Tasks) เด็กวัยน้ีควรได้รับอิสระจาก
บิดามารดาและผู้ใหญ่                                       
                                    4)  ลักษณะสติปัญญา (Cognitive Characteristics) 
                                       (4.1)  เด็กวัยรุ่นมีพัฒนาการทางสมองสูงเกือบเท่าผู้ใหญ่    เพียงแต่
ขาดประสบการณ์ ซึ่งท าให้ไม่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
                                       (4.2)  เป็นวัยที่ค านึงถึงการมี “ปรัชญาชีวิต”  โดยมุ่งเกี่ยวกับศีลธรรม 
จรรยา ศาสนา และการเมือง แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่เด็กสับสนตัดสินใจไม่ได้ เป็นหน้าที่ของครูจะเปิด
โอกาสให้ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
                                           งานพัฒนาการ  (Developmental Tasks) เลือกและเตรียมตัวส าหรับ
อาชีพ พัฒนาทักษะทางสติปัญญา  และความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี  ยึดถือค่านิยมและ
คุณธรรมใดหนึ่ง ส าหรับเป็นหลักในการแสดงพฤติกรรม 
 

          2.1.6  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ 
                      อัตมโนทัศน์เกิดจากการเรียนรู้ที่บุคคลได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  และอิทธิพล
จากประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอัตมโนทัศน์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกก าหนด 
ตายตัว แต่จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดย้ังตามการเจริญเติบโต  เมื่อบุคคลเติบโตขึ้น
สังคมและสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งเข้ามามีอิทธิพลต่ออัตมโนทัศน์ องค์ประกอบที่มีผลต่อการพัฒนาอัต
มโนทัศน์มีหลายประการ ดังที่พรรณี  ชูทัย  เจนจิต  (2538 : 596 -597)   ได้สรุปแหล่งส าคัญซึ่ง
เป็นตัวก าหนดอัตมโนทัศน์คือ 
                      2.1.6.1  ครอบครัว จุดเริ่มต้นของพัฒนาการเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์เริ่มมาจาก
ครอบครัว  บุคคลรอบข้างซึ่งมีความส าคัญต่อเด็ก (Significant Others)  ล้วนมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาอัตมโนทัศน์ทั้งสิ้น การท่ีบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่อย่างไร ประพฤติเช่นไรกับเด็กจะมีอิทธิพลต่อ    
เจตคติที่เด็กมีต่อตนเองไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ                       
                      2.1.6.2  อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม  บุคคลส าคัญรอบๆตัวเด็ก เช่น คร ู เพื่อน  ต่างมี
ส่วนส าคัญในการสร้างอัตมโนทัศน์ ยิ่งเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมก็จะตามไปด้วย
ซึ่งจะรวมทั้งค่านิยมทางสังคมและเจตคติ 
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                       จากที่กล่าวในข้างต้นจะเห็นได้ว่าอัตมโนทัศน์จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล ได้มีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อม  แล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้าง   เนื่องจากประสบการณ์ที่มี
มากขึ้นตามช่วงพัฒนาการ มีปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ ซึ่ง พรรณี ชูทัย เจน
จิต (2540 : 25-32)  อธิบายสรุปได้ดังนี้ 
                        1)  ประสบการณ์ในช่วงแรก     บุคคลแรกที่เน้นเกี่ยวกับประสบการณ์ในช่วงแรก
ของชีวิต ฟรอยด์  ในปัจจุบันนักศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ต่างก็มีความเห็นว่าบุคคลทั่วไปที่มีการ
ปรับตัวนั้นเนื่องมาจากความบกพร่องในช่วงแรกของชีวิต  ซึ่งจะท าให้เป็นบุคคลค่อนข้างเก็บตัวคิด
ค านึงถึงแต่เรื่องของตนเองมากกว่าที่จะเป็นคนเปิดเผยแสดงออก   ประสบการณ์ในช่วงแรกและ
ความทรงจ าในอดีต เป็นสิ่งที่ฝังใจและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองของเด็ก 
                        2)  อิทธิพลทางวัฒนธรรม   ในทุกวัฒนธรรมบุคคลจะพัฒนาบุคลิกภาพขึ้นมา
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆ    ดังนั้นในช่วงของการอบรมเลี้ยงดูต้ังแต่เริ่มแรก   เด็ก
จะได้รับการอบรมสั่งสอนเพื่อให้มีบุคลิกภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคม    เมื่อเด็กโตขึ้น
จะได้รับอิทธิพลทั้งทางโรงเรียนและจากกลุ่มเพื่อน  ซึ่งมาส่งเสริมอิทธิพลทางบ้านอีกต่อหนึ่งจาก   
อิทธิพลต่างๆเหล่านี้ ท าให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม                                 
                      3)  ทางด้านร่างกาย     ร่างกายมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  ทางตรงคือ เป็นตัวก าหนดความสามารถที่เด็กจะท าอะไรได้หรือไม่ได้   ทางอ้อมคือเด็ก
คิดอย่างไรเกี่ยวกับร่างกายของตน ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการที่เด็กคิดว่าคนรอบข้างคิดอย่างไร  
กับตน 
                  4)  สุขภาพ   คนที่มีสุขภาพดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ดี   ซึ่งผิดกับคนที่มี 
สุขภาพไม่ดี อ่อนแอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาการทางบุคลิกภาพ            
                      5)  สติปัญญาเด็กที่เฉลียวฉลาดมากๆคนทั่วไปมักจะมีความคิดว่า  “เป็นเด็กที่ชอบ
ท าอะไรแปลกๆ” การท่ีเด็กรู้สึกว่าตัวเองต่างจากผู้อื่น ท าให้เด็กฉลาดท าตัวไม่ใคร่ถูกเวลาเข้ากลุ่ม 
ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ  ไม่มั่นใจในตนเองในการคบหาสมาคมกับเพื่อนๆ  ซึ่งยิ่ง
ท าให้เพิ่มความคิดของตนเกี่ยวกับเด็กพวกน้ีหนักขึ้นไปอีกคือ  “ประหลาด” ส่วนเด็กที่มีความรู้สึก
ว่าตนเองไม่ฉลาดเท่าเพื่อน จะท าให้เกิดความรู้สึกเป็น “คนนอก” จะท าให้เด็กพัฒนาความรู้สึก 
“ด้อย” เด็กพวกน้ีจะมีความรู้สึกแคบ  ซึ่งเป็นผลท าให้ไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเท่าที่ควร 
                       6)  อารมณ์  โดยทั่วไปเรามักจะตัดสินคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ว่า  “ไม่มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์  ”  การท่ีพยายามเก็บกด  ไม่แสดงอารมณ์ออกมาจะท าให้เป็นหงุดหงิด  ซึ่งจะท าให้
คนๆนั้นมีลักษณะหยาบคายไม่ใคร่ให้ความร่วมมือคนที่มีอารมณ์แรง  แม้ว่าจะพยายามควบคุมก็
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จะท าให้คนๆนั้นมีลักษณะ  “ประสาท” และท าให้มีอาการต่างๆ  เช่น กัดเล็บ แกล้งหัวเราะคิกคัก    
ซึ่งท าให้มีบุคลิกภาพน่าขัน 
                      7)  ความส าเร็จและความล้มเหลว ทั้งความส าเร็จและความล้มเหลวมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อ        อัตมโนทัศน์ของบุคคล ความล้มเหลวไม่เพียงแต่ท าลายอัตมโนทัศน์เท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลถึงการปรับตัวในสังคมอีกด้วย ส่วนความส าเร็จน าไปสู่การพัฒนาอัตมโนทัศน์ ซึ่งจะส่งผล
ไปสู่การปรับตัวของเด็กในสังคมต่อไป   
                      8)  การยอมรับทางสังคม การยอมรับทางสังคมมีอิทธิพลท าให้เด็กมีความ ต้องการ
ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะมีผลต่ออัตมโนทัศน์ เมื่อเด็กไปโรงเรียนเด็กต้องการ
เป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูง   จึงพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อน  ทั้งนี้เพราะกลุ่ม
เพื่อนมีอิทธิพลต่อเด็กมาก การยอมรับจากสังคมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาการเกี่ยวกับอัต
มโนทัศน์ เด็กที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มเพื่อน จะท าให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง     มีความมั่นคง
ภาคภูมิ มีลักษณะเป็นมิตร มีเพื่อนมาก ในทางตรงข้ามเด็กท่ีไม่ใคร่กว้างขวางในหมู่เพื่อนจะเกิด
ความรู้สึกต่ าต้อยอิจฉาเพื่อนที่เป็นท่ียอมรับของเพื่อนๆ  อารมณ์ขุ่นมัวโมโหง่ายและพยายามแยก
ตนเองออกจากกลุ่มเพื่อน                            
                      9)  สัญลักษณ์ของสถานภาพทางครอบครัว  สัญลักษณ์ซึ่งจะแสดงสถานภาพของ
ครอบครัว ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องใช้ ซึ่งเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีมาก เพราะเป็น
เครื่องหมายท่ีจะแสดงให้เห็นถึงการยอมรับหรือไม่ยอมรับจากกลุ่มเด็กซึ่งมีเสื้อผ้าและเครื่องใช้ดีๆ     
จะรู้สึกว่าตนเองมีศักด์ิศรีมากกว่าเพื่อนๆในกลุ่ม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอัตมโนทัศน์ว่าตนเอง
ดีกว่าผู้อื่น  ซึ่งจะท าให้มีบุคลิกภาพที่ต่างจากเด็กที่พ่อแม่ไม่สามารถจัดซื้อหรือหาของใช้ดีๆให้ใช้    
ถ้าเด็กไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม เขาจะต าหนิพ่อแม่ที่ไม่สามารถท าให้เขาทัดเทียมกับเพื่อนๆ 
เด็กจะเกิดความรู้สึกสงสารตนเอง อิจฉาผู้ที่ดีกว่าและไม่มีความสุข                         
                      10)  อิทธิพลทางโรงเรียน   ครูเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของเด็ก
เป็นอย่างมากทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม รองจากพ่อแม่ ดังนั้นบุคลิกภาพของครูจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ยิ่งกว่าความรู้หรือความสามารถในการสอนของครู  ครูที่ปรับตัวได้ดีคือครูที่มีเจตคติในการยอมรับ
ผู้อื่น ให้ความอบอุ่น  เป็นกันเอง  จะช่วยให้เด็กพัฒนาอัตมโนทัศน์ที่มีลักษณะตรงความจริง   
 
          2.1.7  การเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ 
                        อัตมโนทัศน์ของบุคคลได้เริ่มพัฒนามาต้ังแต่วัยทารก    และมีการเปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆตามวัยและประสบการณ์ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล    อัตมโนทัศน์ของบุคคลจะ
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ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เพราะถ้าอัตมโนทัศน์ของบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ก็จะท าให้บุคลิกภาพของบุคคลไม่คงที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย 
                        Strang (1957 : 78)  กล่าวว่า  “การเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของแต่ละคนจะ
เกิดขึ้นในตอนใดของชีวิตก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาของการที่บุคคลเริ่มมีการพัฒนา
ในตน…” นักจิตวิทยาหลายท่านยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์นั้นเป็นผลมาจาก  วุฒิภาวะ
และการเรียนรู้ของบุคคล   Ausubel (1968) ได้เสนอแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ไว้คือ  
ขั้นส าคัญที่สุดในการพัฒนา           อัตมโนทัศน์เกิดขึ้นเมื่อเด็กได้เติบโตขึ้นจากวัยทารกสู่วัยเด็ก
และที่แน่นอนที่สุดคือ  เมื่อเด็กอยู่ระหว่างวัยรุ่น  ในระหว่างที่เด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น  โรงเรียนและ
เพื่อนๆจะสนองความต้องการใหม่ๆซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถสนองให้ได้  นั่นคือความต้องการต าแหน่ง
ในสังคม  เพราะฉะนั้นเขาจะถูกอิทธิพลของเพื่อนครอบง าอย่างรุนแรง พฤติกรรมของเขาจะเปลี่ยน
ตามที่เพื่อนๆในกลุ่มมองดูและรู้สึกต่อเขาซึ่ง พรรณทิพย์   เภกะนันท์ (2516 : 65)   ได้กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ไว้คือ อัตมโนทัศน์ของมนุษย์นั้นพัฒนามาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม   
และเป็นขบวนการเรียนรู้ถึงแม้พันธุกรรมเป็นสิ่งที่ตายตัวของมนุษย์แต่ละคนก็ตาม  แต่สิ่งแวดล้อม
นั้นเปลี่ยนแปลงได้ทั้งที่มีเหตุการณ์ส าคัญมาเกี่ยวข้องและไม่มีเหตุการณ์มาเกี่ยวข้อง   
องค์ประกอบที่ท าให้อัตมโนทัศน์เปลี่ยนแปลง ได้แก ่                          
                     2.1.7.1  สังคมที่เขาอาศัยอยู่  การเป็นที่ยอมรับจากสังคมที่เขาอาศัยอยู่นั้นมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของบุคคลได้ทั้งทางบวกและทางลบ    
                     2.1.7.2  ผู้ใกล้ชิด   เช่น  บิดา  มารดา  คร ู ญาติ  หรือเพื่อนสนิทที่มีอิทธิพลเหนือ
พัฒนาการของบุคคลนั้น  ความไว้วางใจ  ความเชื่อถือ  เจตคติที่บุคคลเหล่านั้นมีต่อตนจะมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของบุคคลนั้นได้    
                     2.1.7.3  อัตมโนทัศน์ตามอุดมคติ  หมายถึง  ความนึกคิดหรือเจตคติที่เกี่ยวกับ
ตนเองตามที่บุคคลนั้นปรารถนาจะเป็นบุคคลจะต้ังอัตมโนทัศน์ตามอุดมคติเอาไว้   ถ้าท าได้         
อัตมโนทัศน์ของเขาจะดีขึ้น ถ้าท าไม่ได้ก็จะเกิดความท้อถอยรับรู้ว่าตนเองไม่มีคุณค่าท าให้               
อัตมโนทัศน์ด้อยลง 
                      จากที่กล่าวมาพบว่าอัตมโนทัศน์เป็นสิ่งที่ไม่มั่นคง  สามารถเปลี่ยนแปลงได้  
เนื่องจาก    อัตมโนทัศน์เป็นผลมาจากการปะทะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคลรอบตัว  ท าให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้  และรวบรวมสั่งสมเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของตนเอง  ดังนั้นปะทะสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  ที่จะท าให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ไปในทางที่ดีและ
ไม่ด ีอันส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพ 
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          2.1.8  การสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมอัตมโนทัศน์ 
                      พรรณี  ชูทัย  เจนจิต (2538 : 603-605)   ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ครูจะต้อง
ค านึงถึงในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอัตมโนทัศน์  คือ    
                       2.1.8.1  บรรยากาศที่ท้าทาย  เป็นการกระตุ้นให้ก าลังใจเพื่อให้เด็กประสบ
ผลส าเร็จในการงานพูดให้เด็กรู้สึกว่าครูเชื่อในความสามารถของเด็กที่จะท างานนั้นๆ  แม้ว่าจะเป็น
งานที่ค่อนข้างยากให้เด็กรู้สึกมีอิสระที่จะท าอย่าให้รู้สึกว่าถูกบังคับ  
                         2.1.8.2  บรรยากาศที่มีอิสระ     คือ   บรรยากาศที่จะช่วยให้เด็กมีการยอมรับนับ
ถือใน ตนเองคือ บรรยากาศที่มีอิสระ  เด็กมีโอกาสที่จะเลือก  ซึ่งเด็กสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่มี
ความหมายและมีคุณค่า ซึ่งทั้งนี้รวมถึงโอกาสที่จะท าผิดพลาดด้วย บรรยากาศเช่นนี้ก่อให้เกิดการ      
เรียนรู ้ เด็กจะเกิดความมั่นใจในตนเองที่จะศึกษาค้นคว้าไม่เกิดความตึงเครียด 
                         2.1.8.3  บรรยากาศซึ่งมีการยอมรับนับถือ     การท่ีครูเห็นคุณค่าในตัวเด็กเป็นสิ่ง
ส าคัญในการพัฒนาอัตมโนทัศน์   เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไม่มีอะไรส าคัญเท่ากับ
ความรู้สึกที่ครูเห็นว่าเด็กเป็นบุคคลส าคัญมีคุณค่าและสามารถเรียนได้  ถ้าครูมีความรู้สึกเช่นนี้
ให้กับเด็กอย่างจริงใจ   จะมีผลต่อการท ากิจกรรมของเด็ก     นอกจากน้ันเด็กจะรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าและยอมรับนับถือตนเองด้วย 
                        2.1.8.4  บรรยากาศที่มีความอบอุ่น   ความรู้สึกทางด้านจิตใจมีผลต่อความส าเร็จ
ในการเรียน  การท่ีครูมีความเข้าใจ   เป็นมิตร  ยอมรับ  ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ   จะท าให้เด็ก
เกิดความอบอุ่น   การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเด็กรู้ว่าครูเอื้ออาทรกับการกระท าของตน   จะท า
ให้เด็กเกิดความรู้สึกรักในโรงเรียน 
                      2.1.8.5  บรรยากาศแห่งการควบคุม    Coopersmith  (1967)    กล่าวว่าเด็กที่อยู่
ในบรรยากาศที่ปล่อยตามสบาย จะพัฒนาการยอมรับนับถือตนเองได้น้อยกว่าเด็กที่อยู่ใน
บรรยากาศแห่งการควบคุม  ดังนั้นเป็นความจ าเป็นที่ครูจะต้องฝึกให้เด็กมีวินัย แต่มิได้อยู่ภายใต้
การควบคุมลงโทษ ครูจะต้องชี้แจงให้เข้าใจว่า  ท าไมจึงต้องท าสิ่งนี้  แต่ไม่ท าสิ่งนั้น  วิธีการพูด
ของครูเป็นสิ่งส าคัญ  ต้องสุภาพและมีความหนักแน่น  เทคนิคการควบคุมและได้ผลดี  โดยไม่ให้
เด็กรู้ตัวคือการท่ีครูพูดให้เด็กเข้าใจว่าทุกคนล้วนเป็นคนที่มีความส าคัญต่อครูทั้งสิ้น  ดังนั้นไม่ว่า
เด็กจะท าอะไรเราจะแคร์ต่อการกระท านั้นๆของเขา 
                     2.1.8.6  บรรยากาศแห่งความส าเร็จ  Maehr (1967)  กล่าวว่า การเห็นชอบจาก
บุคคลที่มีความส าคัญต่อเด็กจะมีผลต่อความส าเร็จในการกระท ากิจกรรมต่างๆของเด็ก    และการ
ไม่ได้รับความเห็นชอบจะมีผลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆน้อยลง   ครูที่ฉลาดมักพูดถึง
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จุดที่เด็กประสบผลส าเร็จมากกว่าพูดเก่ียวกับความล้มเหลว   การท่ีคนเราค านึงถึงแต่ความ
ล้มเหลว จะมีผลท าให้มีความคาดหวังต่ าซึ่งไม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น    Combs และ Snygg 
(1969) กล่าวว่า “…คนเราจะเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถนั้นไม่ใช่จากความล้มเหลวแต่จาก
ความส าเร็จ…” 
                    จากองค์ประกอบทั้ง  6 ประการที่กล่าวมาในข้างต้น  จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้
พัฒนาอัตมโนทัศน์ไปในทางที่ดีและเหมาะสม  อันจะน าไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีได้
ต่อไป         
 
 

2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 

          2.2.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                       นักวิชาการให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้คือ  
            Eysenek และคณะ  (1972 : 16)   ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า
หมายถึง  ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการท างานที่ต้องอาศัยความพยายามจ านวนหนึ่ง   ซึ่ง
อาจเป็นผลมาจากการกระท าที่อาศัยความสามารถทางร่างกายและทางสมอง  ดังนั้นผลสัมฤทธิ์        
ทางการเรียนต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล 
                        Good (1973 : 6) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์   คือการท าให้ส าเร็จ  (Accomplishment)  
หรือประสิทธิภาพทางด้านการกระท าในลักษณะที่ก าหนดให้หรือในด้านความรู้  ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  หมายถึง การเข้าถึงความรู้   (Knowledge Attained)  หรือ การพัฒนาทักษะใน   
ทางการเรียน   ซึ่งโดยปกติก็พิจารณาจากคะแนนสอบที่ก าหนดให้หรือคะแนนที่ได้จากงานที่ครู
มอบให้หรือทั้งสองอย่าง 
                      จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง          
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลที่พัฒนาขึ้นจากผลของการเรียนการสอน   การฝึกฝน    
อบรม และประสบความส าเร็จในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่างๆของสมอง 
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          2.2.2  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                         นักจิตวิทยาและนักการศึกษาพยายามที่จะค้นหาองค์ประกอบต่างๆ   ที่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมนักเรียนให้ได้ใช้
ความสามารถและศักยภาพของตน   เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุดและเป็นแนวทางในการ
ค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน   เพราะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีเป็นสิ่งที่ทั้งครูและนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองมีความต้องการตรงกัน  เนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์    ทางการเรียนเป็นตัวบ่งชี้ระดับความส าเร็จทางการเรียน  จึงส่งผลต่อการพัฒนา
ความรู้สึกที่มีต่อ  ตนเองของนักเรียน  กล่าวคือนักเรียนที่ประสบผลส าเร็จทางการเรียน  จะมี
ความรู้สึกเกี่ยวกับ     ตนเองในทางบวก  มีความมั่นใจในตนเอง  ภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง  
ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง  ท าให้มีแรงจูงใจในการที่จะมุมานะพยายามมากขึ้น   แต่ถ้า
นักเรียนที่ไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนจะมีความรู้สึกต่อตนเองในทางลบ   รู้สึกว่าตนเองไม่มี
คุณค่าต่ าต้อยไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกท้อแท้  หมดหวัง  ท าให้ขาดแรงจูงใจใน
การเรียน  เบื่อการเรียน  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนต่ า    ดังนั้น  นักเรียนทุกคนจึงปรารถนา
ที่จะประสบความส าเร็จในการเรียน   เพื่อตนเองจะได้เป็นที่ยอมรับ   หากเขาประสบความส าเร็จ
เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน  เขาจะมีความภาคภูมิใจในตนเองและรับรู้ตนเองในทางที่ดีมีอัตมโนทัศน์สูง   
แต่ถ้าเขาประสบความล้มเหลวเขาจะขาดความเชื่อมั่นในตนเองเกิดปมด้อย   ท าให้มีอัตมโนทัศน์
ต่ าลง  (Jersild, 1966 : 45) 
                          อัตมโนทัศน์เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นคือ     หากบุคคลใด
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงก็จะมีความคาดหวังในการท างานสูง     หากประสบความส าเร็จตามที่
คาดหวังไว้ท าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง   สร้างความมั่นใจให้กับตนเองมากขึ้น   จะเป็น
การพัฒนาไปสู่การเป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในทางบวก  (Positive Self-concept) ในทาง
ตรงกันข้าม  หากประสบความล้มเหลวในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะท าให้เกิดความรู้สึกต่ า
ต้อย  มองตัวเองไม่มีคุณค่า  และจะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองในทางลบ   
(Negative Self-concept)  (พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2528 : 268-270) 
                          ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอัตมโนทัศน์   และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลซึ่งกันและกัน   
คือการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าจะน าไปสู่การมีอัตมโนทัศน์ต่ าต่อไปอีก   ในทางตรงข้ามการ
ประสบความส าเร็จทางการเรียนจะน าไปสู่การมีอัตมโนทัศน์ที่ดี   เป็นผลให้มีสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียนที่ดีต่อไป   (Dinkmeyer  อ้างถึงใน  Alexander, 1961 : 459)  และเนื่องจากผลการศึกษาของ
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่านพบว่า  อัตมโนทัศน์ไม่ใช่เป็นเพียงตัวแปรเดียวท่ีมีผลต่อ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงหรือต่ าได้   แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการที่
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน 
             ผลจากการศึกษาวิจัยในระยะหลังๆสรุปได้ว่า   เชาวน์ปัญญามีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   ประมาณร้อยละ   25  ถึงร้อยละ   50  เท่านั้น  ส่วนที่นอกเหนือจากนี้ย่อมเป็นผลมา
จากองค์ประกอบ  หรือตัวแปรด้านอ่ืนๆ  การใช้คะแนนเชาว์ปัญญาเพียงอย่างเดียว   ไม่สามารถ
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างแม่นตรง  ในระยะต่อมาจึงมีผู้สนใจศึกษาองค์ประกอบ
อ่ืนๆที่นอกเหนือจากด้านเชาวน์ปัญญา  หรือศึกษาองค์ประกอบเชาวน์ปัญญาควบคู่กันไปกับ
ปัจจัยด้านอ่ืนๆ  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  ยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆอีกมากที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ  Anastasi (1961 : 142)  ที่กล่าวว่า 
 

…ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ทางด้านสติปัญญาแล้ว  ยังมีองค์ประกอบทางด้านอ่ืนอีกเช่น   องค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  แรงจูงใจ  และสิ่งอื่นๆ  ที่เป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา
ด้วย และนอกจากนี้ความสนใจ   เพศ และอายุของนักเรียน  ก็เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญต่อ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน… 
 

             ส่วน Klausmeier (1961 : 306)ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนว่ามี  6 ด้านคือ 
             1. คุณลักษณะของผู้เรียน    ได้แก่ ความพร้อมทางสมองและสติปัญญา  ความพร้อม
ทางด้านร่างกาย   และความสามารถทางด้านทักษะของร่างกาย   คุณลักษณะทางจิตใจซึ่งได้แก่
ความสนใจ   แรงจูงใจ   เจตคติ และค่านิยม   สุขภาพ  ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง   ความเข้าใจใน     
สถานการณ์  อาย ุ เพศ  
             2. คุณลักษณะของผู้สอน   ได้แก่ สติปัญญา  ความรู้ในวิชาที่สอน   การพัฒนาความรู้
ทักษะทางร่างกาย   คุณลักษณะทางจิตใจ   สุขภาพ  ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง   ความเข้าใจใน
สถานการณ์  อาย ุ เพศ   
             3. พฤติกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนจะต้องมี
พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อกัน  เข้าใจกัน  มีความสัมพันธ์ที่ดี  และมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
            4.  คุณลักษณะของกลุ่มผู้เรียน  ได้แก่   โครงการสร้างของกลุ่ม    ตลอดจนความสัมพันธ์
ของกลุ่ม  เจตคติ  ความสามัคคี  และภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีของกลุ่ม 
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            5.  คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว  ได้แก่ การตอบสนองต่อการเรียน  การมี
เครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมในการเรียน  ความสนใจต่อบทเรียน 
            6.  แรงผลักดัน   ได้แก ่ ครอบครัวมีความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวดี             
สิ่งแวดล้อมดีและคุณธรรมพื้นฐานดี  เช่น  ขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดี 
            นอกจากน้ี Havighurst และ Neugarten (1969 : 159) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่เป็น
ตัวก าหนดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ  คือ 
             1. ความสามารถที่ติดตัวมาต้ังแต่เกิด 
             2. ชีวิตในครอบครัวหรือการอบรมในครอบครัว 
             3. คุณภาพที่ได้รับมาจากโรงเรียน 
             4. ความเข้าใจในตัวเองหรือระดับความมุ่งหวังในอนาคต 
            นอกจากน้ีเขายังได้กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ซึ่งประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางครอบครัวและทางโรงเรียน  เพราะถ้านักเรียนอยู่ในสภาพ
ครอบครัวที่มีประสบการณ์ดี ก็สามารถท าให้นักเรียนที่มีความสามารถติดตัวมาแต่ก าเนิดใน
ระดับกลางมีผลการเรียนดี ในท านองเดียวกันโรงเรียนที่ดีสามารถท าให้นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ติดตัวมาแต่ก าเนิดในระดับปานกลางมีผลการเรียนดีได้เช่นกัน  
             จากแนวคิดและผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักการศึกษาดังกล่าวในข้างต้น  ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นประกอบด้วย   2  
องค์ประกอบใหญ่  คือ  องค์ประกอบทางด้านคุณลักษณะเกี่ยวกับตัวผู้เรียน   และองค์ประกอบ
ทางด้านสภาพแวดล้อม  ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
              1. องค์ประกอบทางด้านคุณลักษณะเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  แบ่งออกเป็น 2 ด้าน  คือ 
                  1.1  องค์ประกอบด้านปัญญา  ได้แก่  เชาวน์ปัญญา   ความถนัด  ความรู้พื้นฐานเดิม
ของผู้เรียนในวงการศึกษาพบเสมอว่า  บุคคลที่สติปัญญาเท่ากันแต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
เท่ากัน  (Havighursth, 1963 : 506) 
                 1.2  องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือด้านที่ไม่ใช่เชาวน์ปัญญา   ได้แก่ แรงจูงใจในการ
เรียนความสนใจเจตคติ นิสัยการเรียน อัตมโนทัศน์ การปรับตัวและลักษณะทางบุคลิกภาพอื่นๆ 
เป็นต้นอัตมโนทัศน์การรับรู้ในความสามารถของตน  เป็นสิ่งที่สามารถท านายผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนได้  เด็กที่มีอัตมโนทัศน์ที่ดีนั้นจะประสบความส าเร็จด้านการเรียนมากกว่าเด็กที่มีอัตมโนทัศน์
ไม่ด ี(Stein, 1971 : 448-450)  ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากเด็กประเมินตนเองจากความส าเร็จและ
ความล้มเหลวในสถานการณ์ต่างๆ ดังที่ Viten (อ้างถึงในกัลยา  เฟื่องเพียร, 2534 : 30-31) ได้ให้
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แนวคิดไว้คือ เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าหรือเด็กที่ประสบความส าเร็จและความล้มเหลว  
ในสถานการณ์ต่างๆนั่นคือ เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าหรือเด็กที่ประสบความล้มเหลว
เกี่ยวกับความคาดหวังทางด้านการเรียนจะมีอัตมโนทัศน์ที่ไม่ดีประเมินค่าตนเองต่ า   และการที่
บุคคลเห็นคุณค่าในตนเองต่ าจะมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  อาจเป็นเพราะว่า
บุคคลที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าใน ตนเองต่ า  มีการต้ังเป้าหมายในชีวิตส าหรับตัวเอง  
             2. องค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อม   แบ่งเป็น 2 ด้านดังนี้ 
                   2.1 องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัว  ได้แก่ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว    ความคาดหวังของบิดามารดา   ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม   ที่อยู่อาศัย  ระดับ
การศึกษาของบิดามารดา   เป็นต้น จากผลการศึกษาและวิจัยของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา
พบว่า   สภาพแวดล้อมทางบ้านมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วยเหตุที่ชีวิตในวัยเด็กเริ่มแรกจะ
อยู่แต่ในบ้านมากกว่าโรงเรียนพัฒนาการด้านต่างๆที่ส าคัญ  โดยเฉพาะคุณลักษณะต่างๆที่ส าคัญ
ต่อการเรียนของเด็ก  การเรียนการสอนในโรงเรียนจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพค่านิยมและ
คุณลักษณะอื่นๆได้น้อยมาก   เพราะว่าคุณลักษณะเหล่านี้จะได้รับการอบรมปลูกฝังมาจากทาง
บ้านแล้ว (Bloom อ้างถึงใน Janham, 1984 : 4) 
                          ซึ่งสอดคล้องกับที่  Hurlock (1967 : 629)   ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาของ
เด็กและได้สรุปว่า   เด็กที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตมักจะมาจากครอบครัวที่บิดามารดามีเจต
คติที่ดีต่อลูกและมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิด  การท่ีเด็กมีบิดามารดาที่เข้าใจตนเองให้ความ
รักความอบอุ่นและช่วยเหลือในยามที่ต้องการเด็กย่อมมีสุขภาพจิตที่ดี  และการที่ไม่มีปัญหาทาง
บ้านจะท าให้เด็กเรียนได้เต็มที่และประสบความส าเร็จในการเรียน  ส่งผลให้มีอัตมโนทัศน์ที่ดีทั้งต่อ
ตนเองและครอบครัว 
                  2.2  องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน      สภาพแวดล้อมทางโรงเรียนถือ
ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   สภาพแวดล้อมทาง
โรงเรียนที่ส าคัญได้แก่  ที่ต้ัง ขนาดของโรงเรียน  สิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนจ านวนนักเรียน   
จ านวนครู  ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน   ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  กลุ่ม
เพื่อนและที่ส าคัญคือ  กิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติประจ าอยู่ในโรงเรียน   โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนท้ังในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (รัตนา, 2536 : 17)  ซึ่งสอดคล้อง
กับ  Davis (1986 : 2231-A) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า  
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนได้แก่  สถานที่ต้ังโรงเรียน   ขนาดของโรงเรียน  ระยะทางจากบ้าน
ถึงโรงเรียน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  เพื่อนร่วมชั้นเรียน    ประสิทธิภาพการสอนของครู   ความ
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เอาใจใส่ดูแล   และให้ค าปรึกษาที่ดีแก่นักเรียนเมื่อนักเรียนประสบปัญหาต่างๆรวมทั้งความ
รับผิดชอบทั้งของครูและโรงเรียน 
               ดังนั้นจะเห็นว่า  การได้รับความส าเร็จในเรียน  การท ากิจกรรม  การได้รับการยอมรับ
และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีจากกลุ่มเพื่อน  ครู  และผู้ปกครองจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมให้
เกิดอัตมโนทัศน์ทางบวกให้กับผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาเรียน โรงเรียน และส่งผลให้เด็กประสบ
ความส าเร็จในการเรียน  และจากการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    สามารถสรุปได้ว่า
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี   2  ด้าน  คือ ด้านคุณลักษณะเกี่ยวกับตัว
ผู้เรียนและด้านสภาพแวดล้อม   ซึ่งองค์ประกอบด้านคุณลักษณะเกี่ยวกับตัวผู้เรียนพบว่า             
อัตมโนทัศน์เป็นตัวแปรที่ส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ดังที่
ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
               ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ได้ถือเอาคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นดัชนีชี้ให้เห็นถึงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยยึดเกณฑ์
ของกรมวิชาการ (2523 : 24) ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
 
 

2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

             2.3.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 
                       จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยในต่างประเทศพบว่ามีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับ                 
อัตมโนทัศน์หลายท่าน ซึ่งได้ข้อสรุปงานวิจัยที่แตกต่างกันไปดังเช่น Peterson และ Yaakobt 
(1980 : 169 -174)  ศึกษาเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์  ความส าเร็จในชั้นเรียนและเพศโดยใช้นักศึกษา   
ที่เรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จ านวน 293 คน  ในเมืองซอลเลค รัฐยูท่าห์ และซานฟรานซิสโก 
ผลการวิจัยพบว่าอัตมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน  (วัดจากผลการเรียนที่ผ่าน
มา)  มีความสัมพันธ์กัน  และผู้วิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในชั้นเรียนกับอัตมโนทัศน์ ส่วน Savicky (1980)    ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง                 
อัตมโนทัศน์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่เน้นเด็กที่มีความสามารถสูงพิเศษ   
จ านวน 122 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอัตมโนทัศน์  คือ  The Piers and Harris Children’s 
Self Concept Scale  ผลการวิจัยปรากฏว่า ในเพศหญิงอัตมโนทัศน์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในเชิงบวกแต่ในเพศชายไม่ปรากฏความสัมพันธ์ทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับ Song และ 
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Hattie (1984 : 1269-1281)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางบ้านอัตมโนทัศน์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกาหลี  จ านวน 2,297 คน พบว่า อัตมโนทัศน์เป็นตัวแปร
ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางบ้านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
ไม่ได้สนับสนุนแนวคิดที่โดยทั่วๆไปเชื่อว่าสภาพแวดล้อมทางบ้านส่งผลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ  นอกจากน้ียังพบว่า สถานภาพทางสังคมส่งผลทางอ้อมต่ออัตมโนทัศน์ผ่านทางลักษณะ
ทางจิตวิทยาของครอบครัว สภาพแวดล้อมส่งผลทางอ้อมต่ออัตมโนทัศน์ผ่านและทางลักษณะทาง
จิตวิทยาของครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้านในงานวิจัยของ  Song และ Hattie หมายถึง  1) 
โครงสร้างของครอบครัว ประกอบด้วย ล าดับการเกิดและจ านวนพี่น้อง  2) สถานภาพทางสังคม  
ประกอบด้วย  อาชีพของบิดามารดา  การศึกษาของบิดามารดาและฐานะการเงินที่สามารถส่งลูก
ให้เรียบจบมหาวิทยาลัยได้ และ 3) ลักษณะทางจิตวิทยาของครอบครัว ประกอบด้วยการ
สนับสนุนให้ก าลังใจและความคาดหวัง กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาความสนใจในการศึกษา          
การประเมินคุณภาพทางปัญญา  การให้รางวัลและการลงโทษ  ส่วนอัตมโนทัศน์ประกอบด้วย   
อัตมโนทัศน์ทางวิชาการ  การแสดงตน  และอัตมโนทัศน์ทางสังคม  สรุปผลการศึกษาครั้งนี้ได้
ภาพรวมว่า  สถานภาพทางสังคมส่งผลทางตรงต่อลักษณะทางจิตวิทยาของครอบครัว   ลักษณะ
ทางจิตวิทยาของครอบครัวส่งผลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการแสดงตน   ซึ่งเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของอัตมโนทัศน์ 
 

          2.3.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
                      จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยในประเทศไทย   พบว่ามีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับ                 
อัตมโนทัศน์หลายท่าน ซึ่งได้ข้อสรุปงานวิจัยที่แตกต่างกันไปดังเช่นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ          
อัตมโนทัศน์ของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง  โดย เสาวนีย์ บุญสูง (2542) ได้ศึกษาจากนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พบว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิง
มีอัตมโนทัศน์ทางบวก และมีองค์ประกอบอัตมโนทัศน์ด้านพฤติกรรมด้านสติปัญญาและ
สถานภาพ ด้านร่างกายและคุณลักษณะ  ด้านความวิตกกังวลด้านความเป็นคนน่านิยม  ด้าน
ความสุขความพอใจและลักษณะส่วนรวม   ส่วนสุดารัตน์  ลิ้มเสรี (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา    
อัตมโนทัศน์หลายมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 1 พบว่านักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยของอัตมโนทัศน์ด้านครอบครัวสูงสุดและค่าเฉลี่ยของอัตมโนทัศน์ด้านร่างกายและด้าน
วิชาการต่ าสุด นักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีอัตมโนทัศน์ด้านสังคม ด้านความสามารถ ด้าน
วิชาการและด้านร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งทิวา                  
อินทวงค์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาอัตมโนทัศน์กับพฤติกรรมความปลอดภัยของนักศึกษา
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วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8  พบว่า อัตมโนทัศน์ของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอัตมโนทัศน์ด้านร่างกาย  ด้านครอบครัวและด้านสังคมอยู่ใน
ระดับสูงทุกด้าน อัตมโนทัศน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ส่วนกิติรัตนา  แก้ววิเศษ(2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาอัตมโนทัศน์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่านักเรียนชายมี                

อัตมโนทัศน์ทางบวกต่ ากว่านักเรียนหญิง 3 ด้านคือด้านพฤติกรรม ด้านวิตกกังวล และด้าน

ร่างกายและคุณลักษณะ  ส่วนอีก3 ด้านคือ ด้านสติปัญญาและสถานภาพในโรงเรียน ด้านความ

เป็นคนน่านิยมและด้านความสุขความพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง

มีอัตมโนทัศน์ทางบวกโดยรวมสูงกว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียนปานกลางและต่ าคือนักเรียนที่

มีระดับผลการเรียนต่างกันมีอัตมโนทัศน์แตกต่างกัน 5 ด้าน แต่ด้านวิตกกังวลใจไม่แตกต่างกัน 

และสอดคล้องกับ จิรนาท  วานศักด์ิ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์

กับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง อายุ 15-18 ปี จ านวน 360 คน พบว่าตัวแปร 3 ตัวเป็นปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง ซึ่งได้แก่ การยอมรับของเพื่อน รูปลักษณ์ทางกาย 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วน ณัฐิกานต์  ค าหมื่น (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาอัตมโนทัศน์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 159 คน

พบว่า 1) อัตมโนทัศน์ที่พิจารณาโดยใช้ตนเองเป็นแหล่งอ้างอิงและใช้ผู้อื่นเป็นแหล่งอ้างอิง

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2) อัตมโนทัศน์ที่พิจารณาโดยใช้ตนเองเป็นแหล่ง

อ้างอิงที่เพศและผลการเรียนต่างกันมีอัตมโนทัศน์แตกต่างกันยกเว้นชั้นปีที่ศึกษามีความแตกต่าง

กัน         3) อัตมโนทัศน์ที่พิจารณาโดยใช้ผู้อื่นเป็นแหล่งอ้างอิงที่เพศและชั้นปีท่ีศึกษาต่างกันมี   

อัตมโนทัศน์ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นระดับผลการเรียนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ              

นภาภรณ์  จันทรศัพท์ (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาอัตมโนทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิต พบว่าอัตมโนทัศน์ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง อัตมโนทัศน์

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อัตมโนทัศน์ด้านลักษณะทางกาย และจากการทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างอัตมโนทัศน์ในแต่ละด้านกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าอัตมโนทัศน์ทั้ง 5 ด้านคือ 

ลักษณะทางกาย ด้านความสามารถของตนเอง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านจิตใจและ

ด้านวิชาการนั้นมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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            จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวสรุปได้ว่า อัตมโนทัศน์เป็นความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลที่มีต่อตนเองในทุกๆด้านทั้งในด้านบวกและด้านลบ  อัตมโนทัศน์เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของบุคลิกภาพ มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมและการปรับตัวของบุคคล  การท่ีบุคคลมี             
อัตมโนทัศน์ต่างกันส่งผลให้มีพฤติกรรมแตกต่างกัน  โดยแต่ละบุคคลจะแสดงพฤติกรรมในทิศทาง
ที่สอดคล้องกับอัตมโนทัศน์ของตน อัตมโนทัศน์เป็นกลไกส าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางความสามารถแล้ว           
อัตมโนทัศน์ยังเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ที่บุคคลได้รับจากการด าเนินชีวิตประจ าวัน      
การปะทะสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบกาย ซึ่งแต่ละคนย่อมมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 
นอกจากน้ีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพศ อายุ และระดับชั้นเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอัตมโนทัศน์ใน
การท่ีจะส่งผลให้เด็กนักเรียนมีอัตมโนทัศน์ที่สูงหรือต่ าได้เช่นกัน ทั้งนี้หากเด็กได้รับการส่งเสริม
หรือพัฒนาอัตมโนทัศน์ในแนวทางที่เหมาะสมจะเป็นการช่วยให้เด็กนักเรียนมีอัตมโนทัศน์ที่สูงข้ึน
ได้นั่นเอง 
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