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There were two research phases used in this study, the first phase aimed to examine
student self-regulated learning strategies of mathematics, teacher self-regulated learning
teaching strategies of mathematics, and the related variables. The second phase of this
research were: 1) to develop a mathematical self-regulated learning strategies scale of
Mathayomsuksa Three students, 2) to study the effect of patterns on the multilevel causal
factors of self-regulated learning of mathematics influencing the mathematics achievement
of Mathayomsuksa Three students, and 3) to study the effect of patterns on causal factors of
teacher self-regulated learning in teaching mathematics influencing the mathematics
achievement of students.
The first phase was the qualitative research, which consisted of in-depth interviews.
There were six informants including the students and the teachers. The result of the research
revealed that the variables related to mathematical self-regulated learning strategies were
inspiration to learn, and attitudes toward learning mathematics, and with reference to the
teachers were inspiration to teach.
The second phase involved quantitative research and the variables involved in the
results of the research obtained in the first phase. The samples were four hundred and sixty
eight students and one hundred mathematics teachers. The sampling method used was
multi-stage sampling and thirteen questionnaires were used for data collection. The
research findings were as follows: the causal model of self-regulated learning of mathematics
influencing the mathematics achievement of Mathayomsuksa Three students was valid and
well-fitted to the empirical data ( χ 2 =188.528, df =111, CFI =0.974, TLI =0.960, RMSEA = 0.039).
At the students level, self-efficacy for learning, inspiration to learn, and goal setting for
learning had an effect on mathematical self-regulated learning, and mathematics
achievement. At the teacher level, self-efficacy for teaching, and inspiration to teach had an
effect on self-regulated learning in teaching mathematics, and teaching behavior.
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การวิจยั นี ?แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ระยะที* 1 เพื*อศึกษากลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรี ยน กลวิธีการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ การสอนคณิตศาสตร์ ของครู ผ้ ูสอน และตัวแปรที*
เกี*ยวข้ องต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
? ธยมศึกษาปี ที* 3 และกลวิธีการ
กํากับตนเองในการเรี ยนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ของครู ผ้ สู อน ระยะที* 2 ของการวิจยั มีวตั ถุประสงค์ เพื*อ
1) พัฒนาเครื* องมือวัดการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน 2) ศึกษาอิทธิพลของปั จจัย
เชิ ง เหตุพ หุระดับของการกํ ากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที* ส่ง ผลต่อผลสัม ฤทธิ[
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และ 3) ศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุของการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้
การสอนคณิตศาสตร์ ของครูผ้ สู อนที*สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ[ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
การวิจยั ระยะแรก เป็ นการวิจยั เชิง คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่
นักเรี ยนชันมั
? ธยมศึกษาปี ที* 3 และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์ รวมจํานวน 6 คน ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที*
เกี*ยวข้ องกับกลวิธีการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ได้ แก่ แรงบันดาลใจในการเรี ยน
และเจตคติตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ ในด้ านครูผ้ สู อน ได้ แก่ แรงบันดาลใจในการสอน
การวิจัยระยะที* 2 เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ ซึ*งตัวแปรที*เกี* ยวข้ องพัฒนามาจากผลการวิจัย
ระยะแรก กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
? ธยมศึกษาปี ที* 3 จํานวน 468 คน และครูผ้ สู อนคณิตศาสตร์
?
เครื* องมือที*ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบวัด จํานวน 13
จํานวน 100 คน ได้ มาจากการสุ่มแบบหลายขันตอน
แบบวัด ผลการวิจยั พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ที*มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ[ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
? ธยมศึกษาปี ที* 3 มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ หลังจากการปรับโมเดล (F2 = 188.528, df = 111, CFI = 0.974, TLI = 0.960, RMSEA = 0.039)
ผลการวิเคราะห์ร ะดับ นักเรี ยนพบว่า การรับรู้ ความสามารถของตนทางการเรี ยน แรงบันดาลใจใน
การเรี ย น และการตังเป้
? าหมายทางการเรี ยนมีอิทธิพลต่อการกํากับตนเองในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธิ[ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ ระดับครู พบว่า การรับรู้ ความสามารถของตน
ทางการสอน และแรงบัน ดาลใจในการสอน มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การกํ า กับ ตนเองในการเรี ย นรู้ การสอน
คณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์

