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บทคัดยอ 

 บทความนี้กลาวถึงการรับรูความสามารถของตนในนักเรียนดอยสัมฤทธ์ิ ซ่ึงรวบรวมมาจากงานวิจัย
ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนและนักเรียนดอยสัมฤทธ์ิ เพื่อใหผูอานไดตระหนักถึง
คุณลักษณะท่ีสําคัญของนักเรียนกลุมดังกลาว ซ่ึงสวนใหญมักมีการรับรูความสามารถของตนสูงหรือตํ่ากวา
ความเปนจริง และมีแนวโนมท่ีจะมีลักษณะกาวราว ตอตาน ไมไววางใจผูอ่ืน แยกตัวออกจากสังคม ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง ไมกลาเผชิญตอความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน รูสึกวาตนเองไมมี
ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการทํางาน และมีความสามารถในการปรับตัวตํ่า เปนตน  
 นอกจากนี้ยังกลาวถึงความสําคัญของการรับรูความสามารถของตนจะสงผลใหนักเรียนดอยสัมฤทธ์ิ
มีลักษณะการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณตอตนเองในทางบวกมากข้ึน มีความกระตือรือรนและพยายามใน
การทํางานไดอยางเหมาะสม ตองการพัฒนาความสามารถของตน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน เปน
ตน  
 สุดทายกลาวถึงเร่ืองของอิทธิพลของการรับรูความสามารถของตนตอองคประกอบทางจิตวิทยา ซ่ึง
ผูเขียนไดอภิปรายความสัมพันธเหลานี้โดยใชทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ของ 
Bandura ประกอบ พรอมกันนี้ยังไดเสนอกระบวนการเพ่ือการกระตุนการรับรูความสามารถของตนใน
นักเรียนดอยสัมฤทธ์ิ เสนอแนะขอคิดเห็นสําหรับการประยุกตใชบทความนี้ในการสงเสริมการรับรู
ความสามารถของนักเรียนสําหรับผูปกครองและครูผูสอน และแนวทางการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต 
คําสําคัญ: การรับรูความสามารถของตน  เด็กดอยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การทบทวนวรรณกรรม 
 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

 This article states the self-efficacy in underachieved students which was reviewed from 
recent research literature in order to suggest the readers in important characteristics of these 
students. Underachiever students have almost been perceived exaggeratedly or 
underestimated in his or her self-efficacy and tend to act aggressively, be mistrust, isolate 
themselves from society, deny of responsibility, avoid to confront with reality, feel 
incompetent, lack of motivation and fail to adaptation. 

 In addition, this article states the important of self-efficacy that will affect the thinking 
styles and positive emotional reactivity toward themselves. Furthermore, self-efficacy will 
affect enthusiasm and ambition in working, self-development need and academic achievement 
etc. 

 Finally, this articles states the influence of self-efficacy on psychological factors. The 
author discusses these topics by using the theory of self-efficacy of Albert Bandura and 
presents the motivational process so as to stimulate the self-efficacy of student who 
underachieved. Lastly, this article suggests the possible way in applying the theory to 
implement and conduct research for parents and teachers. 

Keyword: Self-efficacy, Underachieved, Literature reviews 

 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 (2549) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ได

วางแนวทางการพัฒนาการเรียนรูอยางยั่งยืนไววา “การ

จัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” แต

จากผลการประเมินสถานการณการพัฒนาคนและสังคม 

(2548) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ที่ 9 พุทธศักราช 2545 - 2549 ไดช้ีใหเห็นถึงคุณภาพของ

การเรียนการสอนที่ตํ่าลงอยางตอเน่ือง รวมท้ังผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาใน 4 รายวิชาหลัก ซึ่ง 

 

 

ไดแก วิชาวิทยาศาสตร วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาไทย 

และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 

ของคะแนนเต็ม และนอกจากน้ีขอมูลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET (2551) จาก

สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ ยังพบอีกวาผลการ

ทดสอบ Ordinary National Educational Test หรือ O-

NET ในปการศึกษา 2551 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน 4 รายวิชาหลักดังกลาวมี

คะแนนเฉล่ียตํ่าลงถึงรอยละ 46.42 ของคะแนนเต็ม ซึ่ง

ขอมูลเหลาน้ีไดสะทอนใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาของนักเรียนไทยตํ่าลงเน่ืองมาจากคุณภาพของการ

เรียนการสอนในดานความรูและทักษะพ้ืนฐานทาง

การศึกษาตํ่าลง  



 

 

 ดังน้ันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 10 พุทธศักราช 2550 – 2554 (2549) จึงไดกําหนด

เปาหมายไววา “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักของ

ทุกระดับสูงกวารอยละ 55” และในอดีตจนถึงปจจุบันจึง

ไดมีผูศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาเด็กดอยสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้น 

สําหรับการศึกษาในตางประเทศ  เชน  งานวิจัยของ 

Bembenutty (2009), Carroll (2008), Davis และ Rimm 

(1994), Doherty และ Hilberg  (2008), Downing (2009), 

Elias และคณะ (2009),  Evans และ Tress (2009),  

Hodges (2008), Huy (2009), Klassen และคณะ (2008) 

Lau และคณะ (2008) สวนการศึกษาในประเทศไทย เชน 

งานวิจัยของจินตนา ซึ้งจิตตวิสุทธิ (2529), นุศรา สรรพ

กิจกําจร (2539), ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ 

(2520), ปริญดา ยะวงศา (2546), รัศมี โพนเมืองหลา 

(2543), สุภาพรรณ สิงขรอาจ (2547) เปนตน ซึ่งจากผล

การศึกษาวิจัยเหลาน้ีจึงทําใหมีผูสนใจและใหความสําคัญ

ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางการพัฒนา

นักเรียนดอยสัมฤทธิ์อยางตอเน่ือง 

 

นักเรียนดอยสัมฤทธ์ิ  

 นักเรียนดอยสัมฤทธิ์  (Underachievers) หรือ 

นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากว าระดับ

ความสามารถท่ีแทจริง  หมายถึง  นักเรียนที่มีระดับ

สติปญญาและความสามารถอยูในระดับสูง แตกลับมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า   

 จากงาน วิจั ยที่ ศึ กษ า ถึ ง ตัวแปรที่ มี คว าม
เก่ียวของกับภาวะดอยสัมฤทธิ์ พบวาปจจัยในดานการมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตํ่า อัตมโนทัศนในเชิงลบ การมี
ปญหาในการเขากลุมเพ่ือนและการยอมรับทางสังคม การ
ที่อาชีพและรายไดของครอบครัวอยูในระดับตํ่า การ

ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบคุมครองมากเกินไป การมี
สั ม พั น ธ ภ า พ ท่ี ไ ม ดี ร ะ ห ว า ง บุ ค ค ล ใ น สั ง ค ม 
สภาพแวดลอมของสังคมไมเอื้ออํานวยตอการเรียนรู รวม
ไปถึงขอจํากัดของความสามารถทางรางกาย เชน ความ
พิการ ลวนแลวแตเปนสาเหตุสําคัญที่สงผลใหนักเรียน
เกิดภาวะดอยสัมฤทธิ์ ตัวอยางเชน จากการศึกษาของ
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ (2520) พบวา 
ปจจัยดานอาชีพและรายไดของครอบครัวที่อยูในระดับ
ตํ่า สภาพแวดลอมและสัมพันธภาพภายในครอบครัวและ
โรงเรียนไมเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน สงผลใหเด็ก
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวาระดับความสามารถ และ
นอกจากน้ีจากการศึกษาของอุไรวรรณ เลิศสังข (2537) 
พบวา องคประกอบดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตํ่า มีอัตมโน
ทัศนในเชิงลบ มีปญหาในการเขากลุมเพ่ือน และการ
ยอมรับทางสังคมสงผลใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํ่ากวาระดับความสามารถที่แทจริง 

 การรับรูความสามารถของตนในนักเรียนดอย

สัมฤทธ์ิ 

 การรับรูความสามารถของตน (Self-efficacy) 
หมายถึง การท่ีนักเรียนตัดสินความสามารถของตนเอง
เก่ียวกับการกระทําบางอยางวาตนมีความสามารถท่ีจะนํา
ทักษะที่มีอยูและไดรับการฝกฝนเพ่ิมเติมน้ันมาใชได
หรือไม ซึ่งเปนตัวแปรทางจิตวิทยาที่แสดงถึงลักษณะ
ความพยายามของนักเรียน รวมถึงความเครียดและความ
วิตกกังวลในสถานการณน้ัน โดยการรับรูความสามารถ
ของนักเรียนเปนผลมาจากองคประกอบความเช่ือหรือ
ความคาดหวังในความสามารถของตน (Efficacy believes 
or efficacy expectation) และความคาดหวังเก่ียวกับผลท่ี
จะเกิดขึ้น (Outcome expectancy) ซึ่งองคประกอบทั้ง
สองไดสงผลตอความรูสึกและพฤติกรรมที่แสดงออก
ของนักเรียนดังน้ี 



 

 

 

 

แผนผัง แสดงอิทธิพลของความคาดหวังในความสามารถ
และความคาดหวังเก่ียวกับผลท่ีจะเกิดขึ้นของนักเรียน 
(Bandura, 1986) 
 

 ดังน้ันการที่ นักเรียนมีความเช่ือหรือความ
คาดหวังในความสามารถของตนสูง  (High efficacy 
believes or efficacy expectation) และมีความคาดหวัง
เก่ียวกับผลท่ีจะเกิดขึ้นสูง นักเรียนก็มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมน้ัน แตในทางตรงกันขามหากนักเรียนมีความ
เช่ือหรือความคาดหวังในความสามารถของตนตํ่า (Low 
efficacy believes or efficacy expectation) และมีความ
คาดหวังเก่ียวกับผลที่จะเกิดขึ้นตํ่าดวยเชนกัน นักเรียนก็มี
แนวโนมที่จะไมทําพฤติกรรมน้ัน 

การรับรูความสามารถของตนตอองคประกอบ
ทางจิตวิทยา 

 การรับรูความสามารถของตนเปนตัวแปรสําคัญ
ที่ถูกใชในการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมการเรียนรูของ
ตัวนักเรียน  ซึ่ งสงผลโดยตรงตอองคประกอบทาง
จิตวิทยา 4 ดาน ไดแก การเลือกกระทําพฤติกรรม 
(Choice behavior) การใชความพยายามและมุมานะ 
(Effort expending and persistence) การคิดและปฏิกิริยา
ทางอารมณ (Thought and emotion reactions) และการ
เปนผู กําหนดพฤติกรรมมากกวาทํานายพฤติกรรม 
(Human as producer rather than simply foreteller of 
behavior) โดยการที่นักเรียนที่มีการรับรูความสามารถ

ของตนสูงจะใหคุณคาแกความสําเร็จสูง จะมีความมั่นใจ
ในตนเอง มองงานที่มีความยุงยากวาเปนความทาทายใน
การพัฒนาความสามารถซึ่ งไมใชสิ่ งคุกคามที่ตอง
หลีกเล่ียง ไมทอถอยเม่ือเผชิญกับอุปสรรคที่ เกิดขึ้น 
กระตือรือรนเอาใจใสในงานไดเปนอยางดี  และใน
ขณะเดียวกันนักเรียนจะมีความรูสึกที่ดีตอครูและเพ่ือน 
และมี คว ามพยาย ามในการ เ รี ยนรู เ พ่ื อ ใหบรร ลุ
วัตถุประสงคของการเรียนรูที่กําหนดไว แตนักเรียนดอย
สัมฤทธิ์ที่มีการรับรูความสามารถของตนตํ่ามักจะ
หลีกเล่ียงการทํางานที่มีความยุงยาก ไมเห็นคุณคาใน
ความสําเร็จของงาน ทอแท สิ้นหวัง หมดกําลังใจและเกิด
ความลมเหลวในการเรียนรูไปในที่สุด (Davis and Rimm, 
1994) 

 จากการศึกษาของปริญดา  ยะวงศา  (2546) 
พบวา เด็กที่มีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาความสามารถท่ีแทจริง
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เห็นคุณคาของความสําเร็จ
ในการทํางานตํ่า ไมมีความพยายามในการทํากิจกรรมท่ี
ครูจัดขึ้น  

 นอกจากน้ีการศึกษาของ Carroll และคณะ 
(2008) Bembenutty (2009) Doherty และ Hilberg (2008) 
Downing (2009) Hodges และคณะ (2008) Huy (2009) 
Klassen และคณะ (2008) และสุดทาย Lau และคณะ 
(2008) พบวา ความสัมพันธระหวางองคประกอบความ
เช่ือหรือความคาดหวังในความสามารถของตน และความ
คาดหวังเก่ียวกับผลท่ีจะเกิดขึ้นมีความสัมพันธกันในเชิง
บวก กลาวคือ หากองคประกอบความเช่ือหรือความ
คาดหวังในความสามารถของตนเพ่ิมขึ้นในระดับที่สูงขึ้น 
ความคาดหวังเก่ียวกับผลที่จะเกิดขึ้นก็มีแนวโนมที่จะ
เพ่ิมขึ้นในระดับที่สูงขึ้นตามไปดวย และนอกจากนี้ยัง
พบวาการรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกันในเชิงบวก 
กลาวคือ หากระดับการรับรูความสามารถของนักเรียน
เพ่ิมสูงขึ้นก็จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ระดับ ตํ่า สูง 

สูง มีแนวโนมที่จะไม
ทําพฤติกรรมน้ัน 

มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมน้ัน 

ตํ่า มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมน้ัน 

มีแนวโนมที่จะไม
ทําพฤติกรรมน้ัน 
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ความคาดหวังเก่ียวกับผลที่จะเกิดขึ้นของนักเรียน 

ความคาดหวังเก่ียวกับผลที่จะเกิดข้ึนของนักเรียน 



 

 

นักเรียนเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย และะในขณะเดียวกันหาก
ระดับการรับรูความสามารถของนักเรียนลดตํ่าลงก็จะ
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดตํ่าลง
ดวยเชนเดียวกัน 

กระบวนการกระตุนการรับรูความสามารถของ
ตนของนักเรียนดอยสัมฤทธ์ิ 

 การรับรูความสามารถของบุคคลสามารถถูก
กระตุน และพัฒนาใหสูงขึ้นไดดวยดวยกระบวนการทาง
จิตวิทยาที่สําคัญ 4 กระบวนการ ไดแก กระบวนการทาง
ปญญา (Cognitive processes) กระบวนการจูงใจ 
(Motivation processes) กระบวนการของความรูสึก 
(Affective processes) และกระบวนการคัดเลือก 
(Selection process) ซึ่งวิธีการกระตุนและพัฒนาการรับรู
ความสามารถของนักเรียนใหสูงขึ้น จึงสามารถทําได
หลายรูปแบบ โดยที่ครูผูสอนจะตองตระหนักถึงความ
เหมาะสมของการนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
นัก เรียนที่มีความแตกต างกันออกไปในแตละคน 
(Bandura, 1997) 

 จากการวิจัยของรัศมี โพนเมืองหลา (2543) 
ศึกษาการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กปญญาเลิศที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาความสามารถที่แทจริงจาก
การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ พบวาการเห็นคุณคาใน
ตนเองของเด็กปญญาเลิศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า
กวาความสามารถท่ีแทจริงหลังจากการจัดกิจกรรมกลุม
สัมพันธสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ีจากการศึกษา
ของนุศรา สรรพกิจกําจร (2539) ศึกษาผลของการใช
โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่มีตอแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ดอยสัมฤทธิ์ พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ใน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนดอยสัมฤทธิ์หลังจากการใช
โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ และจากการศึกษาของพาณี ทองสุข (2542) 
ศึกษาผลของการศึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวคิด

พิจารณาความเปนจริงตอการเพ่ิมการรับรูความสามารถ
ของตนในการเรียนรูการกํากับตนเองของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า พบวา
การรับรูความสามารถของตนในการเรียนรูการกํากับ
ตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่า หลังการศึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตาม
แนวคิดพิจารณาความเปนจริงสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  

 จากผลการศึกษาของ Evans และ Tress (2009) 
พบวาบรรยากาศที่ เปนมิตรและอบอุนในการเรียนรู 
เตรียมพรอมอุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปน ครูผูสอน
มีความเขาใจในตัวของนักเรียนเปนอยางดี เพ่ือสามารถ
ใหขอมูลที่ เปนประโยชนตอการสง เสริมการรับรู
ความสามารถของนักเรียน  วางแผนการสอนอยาง
เหมาะสมสําหรับนักเรียน มอบหมายงานท่ีมีระดับความ
ยากอยางเพียงพอเพ่ือสรางความทาทายในการทํางาน 
และใหโอกาสผูเรียนในการพัฒนาความสามารถของตน 
และควรใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําที่เหมาะสมและ
เปนประโยชนแกนักเรียนอยางตอเน่ือง 
 

บทสรุป 

 จากการศึกษาที่กลาวมาทั้งหมดน้ีจะเห็นไดวา 

นักเรียนดอยสัมฤทธิ์สวนใหญมีการรับรูความสามารถ

ของตนสูงหรือตํ่ากวาจริง สงผลใหมีลักษณะกาวราว 

ตอตาน ไมเปนมิตร และไมไววางใจผูอื่น แยกตัวออก

จากครอบครัวและโรงเรียน ปฏิเสธและไมรับผิดชอบตอ

การกระทําของตนเอง กลัวและไมกลาเผชิญตอความเปน

จริงและผลลัพธของงาน รูสึกวาตนเองไมมีความสามารถ

และขาดแรงจูงใจในการทํางาน หลีกเล่ียงงานที่มีความ

ยาก ไมมีความพยายาม ขาดวินัย และความต้ังใจในการ

ทํางาน มีความสามารถในการปรับตัวตํ่า  



 

 

 ดั ง น้ั น ห า ก นั ก เ รี ย น ก ลุ ม น้ี มี ก า ร รั บ รู

ความสามารถของตนสูงขึ้น จะสงผลใหนักเรียนแนวโนม

จะมองงานท่ียุงยากวาเปนความทาทาย ไมใชสิ่งคุกคามที่

ตองหลีกเล่ียง ไมทอถอยเมื่อเผชิญกับอุปสรรค ใชความ

พยายามในการทํางาน กระตือรือรนและพยายามในการ

ทํางานไดอยางเหมาะสม  เอาใจใสในงาน  ตองการ

ความสําเร็จ  ขยายขอบเขตของความเช่ือหรือความ

คาดหวังในความสามารถของตนเพื่อทํางานที่มีความยาก

ขึ้น เ พ่ือพัฒนาความสามารถของตน  ใหคุณค าแก

ความสําเร็จสูง มีความมั่นใจและตองการจะทํางานน้ันให

สําเร็จ มีลักษณะการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณตอ

ตนเองในทางบวก พยายามในการทํางานเพื่อใหไดรับผล

ที่ตองการ แมจะประสบความลมเหลวก็จะเรียนรูและใช

อุปสรรคที่เกิดขึ้นมาชวยสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ

ตอไป มีความเช่ือวาตนสามารถจัดการงานที่มีความ

ยุงยากได สามารถควบคุมตนจากความเครียดและวิตก

กังวลจากการทํางานไดดี และมีแนวโนมจะสามารถ

พัฒนาตนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นไดใน

อนาคต 

ขอเสนอแนะ 

 1. แนวทางการนําไปใช 

 1.1 ครอบครัวควรสงเสริมการรับรู

ความสามารถของนักเรียนดวยการรวมกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาทักษะและความสามารถ โดยเปนกิจกรรมตาม

ความถนัดและความสนใจของนักเรียน และควรเปน

กิจกรรมที่มีระดับความยากอยางเพียงพอเพ่ือสรางความ

ทาทายในการทํางาน นอกจากน้ีครอบครัวควรใหขอมูล

ยอนกลับและคําแนะนําที่เหมาะสมในการทํากิจกรรม 

ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว และสราง

บรรยากาศ ท่ี ดีในการพัฒนาการส ง เส ริมการรับรู

ความสามารถของนักเรียน 

 1.2 โรงเรียนควรสงเสริมการรับรู

ความสามารถของนักเรียนดวยการสรางสภาพแวดลอมที่

เอื้ออํานวยตอการสงเสริมการรับรูความสามารถของ

นักเรียน เชน บรรยากาศที่เปนมิตรและอบอุนในการ

เรียนรู เตรียมพรอมอุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปน 

ครูผูสอนมีความเขาใจในตัวของนักเรียนเปนอยางดี เพ่ือ

สามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมการรับรู

ความสามารถของนักเรียน  วางแผนการสอนอยาง

เหมาะสมสําหรับนักเรียน มอบหมายงานท่ีมีระดับความ

ยากอยางเพียงพอเพ่ือสรางความทาทายในการทํางาน 

และใหโอกาสผูเรียนในการพัฒนาความสามารถของตน 

และควรใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําที่เหมาะสมและ

เปนประโยชนแกนักเรียนอยางตอเน่ือง 

 2. แนวทางการวิจัยในอนาคต 

 ในปจจุบันน้ีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการรับรู

ความสามารถของตนในเด็กดอยสัมฤทธิ์ในประเทศไทย

นับวายังมีอยูนอยมาก ดังน้ันหากมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง

ดังกลาวเพ่ิมมากขึ้นจึงนาจะเปนประโยชนตอวางรากฐาน

การศึกษามากย่ิงขึ้น 
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