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Abstract 

 

The objectives of this research were to develop and to validate the measurement model of academic 
self-regulation learning strategies among university students in Bangkok. This study was divided 
into three phases. In the first phase, previous research was analyzed to create the constructs and 
specification tables of the measurement model. In the second phase, reliability and exploratory 
factor analyses were employed to develop a measurement model of academic self-regulation 
learning strategies. The measurement model was tested with three hundred eighty nine university 
students. In the third phase, confirmatory factor analysis was used to validate the construct of 
academic self-regulation learning strategies. The model was tested with four hundred and ten 
university students through stratified sampling. The results showed that the fifty six -item pool had 
a very good internal consistency (Cronbach's alpha = 0.93). The results from the exploratory factor 
analysis indicated three domains of academic self-regulation learning strategies which is consisted 
of the three domains of cognition, motivation, and behavior. The details are as follows: 1) 
Strategies for the regulation of academic cognition consisted of four main components: rehearsal 
strategies, elaboration strategies, organization strategies, and metacognitive self-regulation. 2)  
Strategies for the regulation of achievement motivation consisted of six components: mastery self-
talk, relevance enhancement, situational interest enhancement, performance/ relative ability self-
talk, performance/ extrinsic self-talk, and self-consequating. 3) Strategies for the regulation of 
behavior consisted of three components: effort regulation, regulating time and study environment, 
and seeking help. Additionally, the measurement model of academic self-regulation learning 
strategies with three domains and thirteen components was a good fit with the empirical data 
indicated by the Chi-square, GFI, AGFI, RMR, and RMSEA criteria. (Chi-Square= 53.44, df=40, p 
= .076, GFI =.98 , AGFI =.95, RMSEA .029) 
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สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล2 
 
บทคัดย่อ  
 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเอง 
ในการเรียนรู้เชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังน้ี ระยะ 
ท่ี 1 วิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยเพ่ือสร้างตารางนิยามองค์ประกอบโมเดลการวัด ระยะที่ 2 ข้ันพัฒนาโมเดลการวัด
กลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงสํารวจ และการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวน 389 คน ระยะท่ี 3 ตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้ เชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวน 410 คน ได้มาด้วยวิธี 
การเลือกตัวอย่างแบบช้ันภูมิ ผลการศึกษาท่ีสําคัญมีดังน้ี 1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ กลยุทธ์ 
การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการ จํานวน 56 ข้อวัด (ค่าความเที่ยง .93) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลัก คือ องค์ประกอบท่ี 1 กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านการรู้คิด ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ กลยุทธ์การท่องจํา กลยุทธ์การเช่ือมโยงความรู้ กลยุทธ์การจัดระบบความรู้ และ 
การกํากับอภิปัญญา องค์ประกอบท่ี 2 กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านแรงจูงใจ 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การพูดกับตนเองเชิงเช่ียวชาญ การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเช่ือมโยง 
การเพ่ิมความน่าสนใจของเหตุการณ์ พูดกับตนเองเชิงเปรียบเทียบ พูดกับตนเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจภายนอก และ
การให้การตอบแทนตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้ เชิงวิชาการ 
ด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ กํากับพฤติกรรมด้วยความพยายาม กํากับเวลาและ
สิ่งแวดล้อมในการเรียน และขวนขวายความช่วยเหลือ 2) ผลการตรวจสอบความตรงโมเดลการวัดกลยุทธ์ 
การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการท่ีประกอบด้วย3 องค์ประกอบหลัก และ 13 องค์ประกอบย่อย 
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าดัชนีต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (Chi-Square= 53.44, df=40, p = 
.076, GFI =.98 , AGFI =.95, RMSEA .029) 
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บทนํา 
ด้วยแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผนวกกับสถานการณ์การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยท่ีพบว่า ต้องการ

การพัฒนาอย่างต่อเ น่ือง ท้ั ง ด้ านการเรี ยนการสอนการวิ จั ย  (Time Higher Education,  2017) ทํ า ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาไทยจําเป็นต้องมีการปรับตัวให้รับกับสถานการณ์ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการเรียนรู้
หลายประเด็นในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนท่ีเห็นได้ชัดและมีความสําคัญ คือ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 ซ่ึงผู้เรียนจําเป็นต้องเป็นผู้กระทําการในกระบวนการเรียนรู้ น่ันคือ ผู้เรียนต้องมีการกําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ 
มีความพยายามติดตาม กํากับ ควบคุม ท้ังในด้านการรู้คิด การจูงใจ และพฤติกรรมท่ีนําไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้เป็น
หลัก (Coon & Mitterer, 2013 อ้างถึงใน สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2558)  

ผลการศึกษาก่อนหน้าต่างเสนอว่าผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังแสดงออกถึงลักษณะผู้เรียนเชิงรับ 
(Passive Learning) น่ันคือ ผู้เรียนไม่มีการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศการเรียนรู้ ขาดการจัดการอุปสรรคในการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง และมักประสบปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาบรรยากาศการเรียนรู้ ปัญหาครูผู้สอน ปัญหา 
ความพร้อมของหนังสือ ตําราเรียน ตลอดจนขาดคุณลักษณะผู้เรียนท่ีข้ามผ่านไปสู่การเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้
ความสามารถ (Zimmerman, 1990) อย่างไรก็ตามการพัฒนาให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกก้าวผ่านปัญหา 
อุปสรรคท่ีเข้ามาขัดขวางการเรียนรู้ จําเป็นต้องใช้กลยุทธ์ของการกํากับตนเองเข้ามาบริหารจัดการในกระบวนการ 
ร่วมด้วย (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2558) งานวิจัยท่ีผ่านมาต่างแสดงให้เห็นว่าการกํากับตนเองมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pintrich & DeGroot, 1990; Ablard & Lipschultz, 1998; กรวรรณ แสงไชย, 2552; 
พลรพี ทุมมาพันธ์, 2554) รวมท้ังการกํากับตนเองยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบ่งช้ีการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พฤติกรรม 
การอ่านหนังสือ พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในช้ันเรียน เป็นต้น (Schneider & Pressley, 1997) 
แม้ว่าการศึกษาก่อนหน้าบ่งช้ีถึงอิทธิพลการกํากับตนเองท่ีมีต่อตัวแปรพฤติกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ แต่จะเห็นได้ว่า 
ยังขาดการศึกษากลยุทธ์การกํากับตนเองในแง่ของการนํามาบริหารจัดการในกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล การศึกษาน้ี
จึงมุ่งศึกษาประเด็นของกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   
 กลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการ เป็นมโนทัศน์ท่ีรวมเรื่องการกํากับตนเองกับการเรียนรู้ 
เข้าด้วยกัน เกิดเป็นมโนทัศน์ท่ีมีความจําเพาะเจาะจงมากข้ึน เรียกว่าการกํากับตนเองในการเรียนรู้ (Self-Regulation 
Learning) ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับงานทางวิชาการท่ีสําคัญ คือ 1) องค์ประกอบด้านการรู้คิด ได้แก่ 
การเลือก และใช้กลยุทธ์ทางการรู้คิดต่าง ๆ ได้แก่ ความจํา การเรียนรู้ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการคิด 
2) องค์ประกอบด้านการจูงใจ เป็นการพูด คิด หรือให้เหตุผลเพ่ือจูงใจในการทํางานให้ลุล่วง และ 3) องค์ประกอบ 
ด้านพฤติกรรม เป็นการกํากับเกี่ยวกับพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) บุคคลสามารถสังเกต พฤติกรรมตนเอง 
กํากับดูแล พยายามควบคุมหรือกํากับตน (Wolters, Pintrich, & Karabenick, 2003) ท้ังน้ีแนวคิดการกํากับตนเอง 
ในการเรียนรู้ อยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดมาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ท่ีอธิบาย
ว่าพฤติกรรมของมนุษย์นอกจากเปลี่ยนแปลงได้โดยการเสริมแรง หรือลงโทษ ท่ีมาจากปัจจัยภายนอกแล้ว ยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยการกํากับความคิด ความรู้สึก และการกระทําของตนเอง (พลรพี ทุมมาพันธ์, 2554) ถือได้ว่า 
การกํากับตนเองในการเรียนรู้เป็นมโนทัศน์ท่ีมีความสําคัญต่อผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถทําการวางแผน ควบคุม กํากับ
พฤติกรรมของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ท่ีตนต้องการ 
(Wolters, Pintrich, & Karabenick, 2003) 

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบของการกํากับตนเองในการเรียนรู้ในงานวิจัยก่อนหน้าจะเห็นได้ว่านักวิชาการ
ได้กําหนดองค์ประกอบของการกํากับตนเองในการเรียนรู้ในลักษณะท่ีเป็นคุณลักษณะเด่ียว และการจัดกลุ่ม 
ของคุณลักษณะต่าง ๆ เป็นกลุ่ม เรียกว่าองค์ประกอบ แบ่งเป็นองค์ประกอบด้านกระบวนการทางการรู้คิดและ 
อภิปัญญา จากน้ันจึงเพ่ิมองค์ประกอบด้านแรงจูงใจ และองค์ประกอบด้านพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงการกํากับตนเองในการ
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เรียนรู้ ท้ังน้ีการศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและอยู่บนแนวคิด ทฤษฎี 
ท่ีเกี่ยวข้อง (Boekaerts, Pintrich, & Zeider, 2000) 

เม่ือพิจารณางานวิจัยท่ีศึกษาประเด็นการกํากับตนเองในประเทศ พบว่ามีท้ังการพัฒนาโปรแกรมการกํากับ
ตนเองและเครื่องมือวัด (วิลาวรรณ บุญชัง, 2546; กรวรรณ แสงไชย, 2552; พลรพี ทุมมาพันธ์, 2554) เม่ือทําการ
วิเคราะห์เน้ือหาพบประเด็น ดังน้ี 1) งานวิจัยมีการศึกษาและดัดแปลงกระบวนการของการกํากับตนเองในการจัดทํา
โปรแกรมส่งเสริมการกํากับตนเอง ตามทฤษฎีหลักของ Bandura 2) งานวิจัยนิยมศึกษาการกํากับตนเองในบริบทช้ัน
เรียนในรายวิชาใด วิชาหน่ึง ยังไม่มุ่งศึกษาการเรียนในภาพของวิชาการกว้าง ๆ 3) ประชากรในการวิจัยส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนระหว่างช้ันประถมศึกษาถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ดังท่ีได้กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นเพ่ิมเติม 
ท่ีน่าสนใจ ประเด็นแรก คือ การเรียนรู้การกํากับตนเองในการเรียนรู้ทางวิชาการเป็นการใช้กลไกของการคิดข้ันสูง ซ่ึงจะ
ทําได้ดีในช่วงวัยรุ่น แต่ยังขาดการศึกษาการใช้กลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้วิชาการของนักศึกษากลุ่มวัยรุ่น 
ซ่ึงการใช้กลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการ จัดเป็นการใช้สติปัญญาข้ันสูง ตามหลักการจิตวิทยา
พัฒนาการ ท่ีระบุว่าพัฒนาการของวัยรุ่นตอนปลาย เป็นช่วงท่ีพัฒนาการทางสติปัญญา อยู่ในระดับข้ันนามธรรม 
(Formal Operation) น่ันคือวัยรุ่นสามารถคิดข้ันสูง มีประสบการณ์ของการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการกํากับ
ตนเองในการเรียนรู้ ในบริบทของวิชาการพอสมควร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wolters, Pintrich และ 
Karabenick (2003) ท่ีพบความแตกต่างระหว่างการใช้กลยุทธ์การกํากับตนเองฯ ระหว่างกลุ่มนักเรียนและกลุ่ม
นักศึกษาวัยรุ่น ประเด็นท่ีสอง การพัฒนาโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้ เ ชิงวิชาการ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้สอนเพ่ือใช้ตรวจสอบ ติดตาม และพัฒนาระดับของการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการ 
ของผู้เรียนได้  

ดังน้ันเพ่ือให้การศึกษาเติมเต็มและต่อยอดประเด็นศึกษาก่อนหน้าดังกล่าว งานวิจัยน้ีจึงมุ่งตรวจสอบความตรง
ของโมเดลกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการตามแนวคิด Zimmerman และ Wolters, Pintrich, & 
Karabenick (2003) ซ่ึงมีการระบุองค์ประกอบของคุณลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนรู้ในบริบทการเรียนรู้
วิชาการ ทดสอบกับประชากรท่ีเป็นวัยรุ่นตอนปลายท่ีกําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาน้ี
จะเป็นข้อมูลประกอบในการส่งเสริมกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เขตกรุงเทพมหานคร ต่อไป   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิง
วิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร   
 
สมมติฐานการวิจัย  
    1. โมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้วิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
องค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบหลัก 13 องค์ประกอบย่อย   

2. โมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้ เ ชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
องค์ประกอบของการกํากับตนเองในการเรียนรู้ เริ่มพัฒนาโดย Zimmerman และ Martinez-Pons (1986) 

ศึกษาองค์ประกอบของการกํากับตนเองในการเรียนรู้ พบว่า ประกอบด้วยหลายตัวบ่งช้ีพฤติกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ 
การประเมินตนเอง การจัดระบบและการเปลี่ยนผ่าน การวางเป้าหมายและแผน ค้นหาข้อมูล การจดบันทึก 
และการติดตาม การจัดสภาพแวดล้อม การให้รางวัลตนเอง การทบทวนและท่องจํา การค้นหาความช่วยเหลือ 
จาก เพ่ือน ครู และผู้ใหญ่ ในระยะต่อมา Zimmerman (1990) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีประสบความสําเร็จ 
ในการเรียน พบว่าผู้เรียนท่ีประสบความสําเร็จมักมีความม่ันใจในการเรียน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่และเกิดทักษะที่จําเป็น
ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงรับรู้ และตระหนักถึงสถานะความรู้ และทักษะของตนเอง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัย 
ก่อนหน้า อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันในประเด็นของประชากรที่ศึกษาเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเด่น 
ซ่ึงทําให้ได้คุณลักษณะจําเพาะของการกํากับตนเองมากข้ึน  

ผู้เรียนกลุ่มน้ีมักแสดงออกถึงลักษณะผู้เรียนเชิงรุก (Active Learning) น่ันคือ มีการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ 
ท่ีตนเองต้องการ และมีการข้ามผ่านไปสู่การเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ รวมถึงการจัดการอุปสรรคในการเรียนรู้ 
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ บรรยากาศการเรียนรู้ ครูผู้สอน หนังสือ ตํารา ผู้เรียน ในปีเดียวกัน Pintrich และ De Groot (1990) 
 ได้กําหนดองค์ประกอบที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Zimmerman โดยนําองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ของคุณลักษณะการ
กํากับตนเองในการเรียนรู้ มาจัดกลุ่มรวมเป็นองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ 1) กลยุทธ์การเรียนรู้ทางการรู้คิด 
2) กลยุทธ์การเรียนรู้ทางอภิปัญญา และ 3) กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร  

Wolters, Pintrich, และ Karabenick (2003) ได้ทบทวนองค์ประกอบ โดยเสนอว่าการกํากับตนเองในการ
เรียนรู้ควรประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับงานทางวิชาการท่ีสําคัญ คือ 1) องค์ประกอบด้านการรู้คิด 
2) องค์ประกอบด้านการจูงใจ และ 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ซ่ึงท้ังสามองค์ประกอบ แปลงเป็นกลยุทธ์สําหรับ
การกํากับตนเองในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังน้ี  

1) กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านการรู้คิด 
การศึกษาของ Wolters, Pintrich และ Karabenick (2003) ศึกษากลยุทธ์ทางการรู้คิด 4 รูปแบบ ได้แก่ 

1) กลยุทธ์การท่องจํา (Rehearsal Strategy) คือ การท่ีบุคคลพยายามจําเน้ือหาด้วยการท่องจํา ซํ้า ๆ ซ่ึงจัดว่าเป็น
วิธีการท่ีเป็นกระบวนการในระดับพ้ืนฐาน 2) กลยุทธ์การเช่ือมโยงความรู้ (Elaboration Strategy) เป็นวิธีการท่ีลงลึก
มากข้ึนในการเรียนรู้ด้วยการพยายามสรุปเน้ือหา จากแหล่งต่าง ๆ เป็นคําพูดของตนเอง 3) กลยุทธ์การจัดระบบความรู้ 
(Organization Strategy) เป็นกระบวนการท่ีลงรายละเอียดมากข้ึนอีก จัดว่าเป็นกระบวนการทางการรู้คิดข้ันสูง มีการ
เช่ือมโยงกับเทคนิคต่าง ๆ ท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรม เช่น การจดบันทึก การวาดแผนภาพ สร้างแผนภูมิ แผนภาพหรือ
แผนผังความคิด และ 4) การกํากับอภิปัญญา (Metacognition Self-Regulation) เป็นการใช้กลยุทธ์การวางแผน 
การติดตาม กํากับการรู้คิดของบุคคล รวมถึงกลยุทธ์การกํากับตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้ เช่น ในการต้ังเป้าหมายสําหรับ
การอ่าน บุคคลทําการกํากับ ติดตาม เป้าหมายการอ่านหนังสือของตน อีกท้ังยังจัดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
กระบวนการการเรียนรู้ของตนเอง (Wolters, Pintrich, & Karabenick, 2003; Weinstein & Mayer, 1986) Pintrich 
และคณะ (2001) ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษา
วิทยาลัย จํานวนประมาณ 2,000 คน พบว่า มีการจัดกลุ่มองค์ประกอบกลยุทธ์ทางการรู้คิดได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การท่องจํา (Rehearsal) การเช่ือมโยงความรู้ (Elaboration) การจัดระบบ (Organization) และการกํากับอภิปัญญา 
(Meta-Cognitive) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษากับกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน มากกว่า 1,000 คน พบว่า
สามารถจัดองค์ประกอบได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ทางการรู้คิดทั่วไป 2) อภิปัญญา ซ่ึงแตกต่างจาก
การศึกษากับประชากรนักศึกษามหาวิทยาลัยที่พบว่าจัดโครงสร้างกลยุทธ์ทางการรู้คิดเป็น 4 องค์ประกอบ ประเด็น
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ความต่างน้ีสามารถอธิบายได้ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ น่ันคือ กลุ่มเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว่า ยังไม่สามารถแยกกลยุทธ์ 
เช่น การท่องจํา เช่ือมโยง และจัดระบบ ออกจากกันได้ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยท่ีมีลักษณะการแยก
องค์ประกอบกลยุทธ์ทางการรู้คิดออกจากกันอย่างชัดเจน ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า หากทําการวัดการกํากับตนเองในการ
เรียนรู้ทางวิชาการในนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อกระทงท่ีใช้วัดควรวัดในภาพรวมมากกว่าแยก
องค์ประกอบ (Wolters, Yu, & Pintrich, 1996) ท้ังน้ี Pintrinch (1999) ได้ศึกษาความตรง (Validity) และความเท่ียง 
(Reliability) ของเครื่องมือพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  

จากผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีกล่าวมาข้างต้น ทําให้ได้ข้อมูลว่าการศึกษาน้ีควรพัฒนา
องค์ประกอบกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการ ท่ีประกอบด้วย 4 องค์ประกอบตามการศึกษาของ 
(Wolters, Pintrich, & Karabenick, 2003) 

2) กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Graham 
& Weiner, 1996) การเรียนรู้เป็นกระบวนการของความพยายามและงานทางวิชาการของผู้เรียนท่ีมักมีอุปสรรคมาขวาง
กั้น ทําให้ไม่สามารถรักษาระดับของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางวิชาการได้ เช่น ในช้ันเรียนมักมีลักษณะของกิจกรรม 
หลาย ๆ อย่างที่เกิดข้ึนในเวลาเดียว เช่น การพูดคุยเสียงดังของนักศึกษา การถูกดึงความสนใจจากเร่ืองท่ีเรียน ไปทิศ 
ทางอ่ืน หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะทําให้พฤติกรรมการเรียนรู้ลดประสิทธิภาพหรือยุติลง นอกจากน้ี การที่นักศึกษา 
ท่ีนํางานท่ีเกี่ยวกับวิชาการไปทําท่ีบ้าน โดยท่ีไม่มีข้อกําหนดชัดเจนหรือการกดดันทางสังคม เหมือนท่ีโรงเรียน ทําให้
งานมีแนวโน้มไม่สําเร็จลุล่วง เพ่ือให้นักศึกษาผ่านพ้นอุปสรรคน้ี นักศึกษาจึงต้องมีความสามารถในการบังคับตนเองให้
เกิดแรงจูงใจ และรักษาระดับของแรงจูงใจไว้ ซ่ึงแรงจูงใจน้ีจัดว่าเป็นหลักสําคัญของการกํากับตนเองในการเรียนรู้ด้วย 
McCombs (2001) เสนอว่าการกํากับตนเองในการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจและอารมณ์มีความสําคัญเช่นเดียวกัน 
กับการกํากับตนเองในการเรียนรู้ทางการรู้คิดและอภิปัญญาและเกิดข้ึนควบคู่กัน Wolters, Pintrich, & Karabenick 
(2003) อธิบายการกํากับแรงจูงใจว่าเป็นกิจกรรมท่ีเป็นความต้ังใจกระทําของบุคคลท่ีสร้างสรรค์ รักษาให้คงอยู่ ทําให้มี
ความเต็มใจในการกระทําพฤติกรรม ต้ังแต่เริ่มกระทําพฤติกรรมจนกระท่ังกระทําพฤติกรรมสําเร็จ Wolters (1998) 
และ Wolters & Rosenthal (2000) ได้ประเมินกลยุทธ์ในการกํากับตนเองในการเรียนรู้ด้านการจูงใจทางวิชาการ 
โดยภาพรวมแล้วการจูงใจ เป็นการพูด หรือคิดเพ่ือจูงใจตนเอง ให้เหตุผลในการทํางานให้ลุล่วง ผู้เรียนคิดหรือพูด
ถ้อยคําท่ีมีเป้าหมายเจาะจงเพ่ือเตือน และให้เหตุผลในการทํางานต่อไปให้ลุล่วง  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีพัฒนากลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านแรงจูงใจ 6 องค์ประกอบ 
(Wolters, Pintrich, & Karabenick, 2003) ดังน้ี 
 1) การพูดกับตนเองเชิงเช่ียวชาญ (Mastery Self-Talk) เป็นลักษณะของผู้เรียนท่ีคิด พูดกับตนเอง
เกี่ยวกับเหตุผลท่ีเกี่ยวข้องกับการทําเป้าหมายท่ีตนเองต้ังไว้ให้สําเร็จ โดยผู้เรียนคิดหรือพูดเหตุผลน้ัน ๆ เพ่ือสนับสนุน
การทํากิจกรรมวิชาการ ช้ินงาน ควบคู่กับการเพ่ิมแรงจูงใจ โดยคิดหรือพูดเกี่ยวกับความสําเร็จของเป้าหมาย เช่น 
การศึกษา ค้นคว้าสิ่งท่ีสนใจทําให้เกิดความพึงพอใจ ทําให้ตอบสนองความอยากรู้ หรือการท่ีทําให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถในหัวข้อเร่ืองน้ัน เพ่ิมความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากย่ิงข้ึน 2) การเพ่ิมพูนความรู้ด้วย 
การเช่ือมโยง (Relevance Enhancement) เป็นลักษณะของผู้เรียนท่ีเพ่ิมความน่าสนใจของท่ีตนเองทําโดยพยายาม
เช่ือมโยงหรือให้ความหมายกับบทเรียนในช้ันเรียนหรืองานท่ีทําด้วยการเช่ือมโยงประสบการณ์ส่วนบุคคลของตน หรือ
เช่ือมโยงกับความสนใจส่วนตัว ค่านิยมส่วนตัวก็ได้ 3) การเพ่ิมความน่าสนใจของเหตุการณ์ (Situational Interest 
Enhancement) เป็นลักษณะของผู้เรียนท่ีทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจภายในจากบทเรียน งานหรือ
กิจกรรมท่ีทําผ่านเหตุการณ์ ความสนใจส่วนบุคคล หรือค่านิยมของบุคคล โดยผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกต่ืนเต้น 
เพลิดเพลิน เกิดความสนใจสภาพการณ์น้ันในขณะทํากิจกรรม หรือในขณะงานท่ีทําใกล้เสร็จ 4) การพูดกับตนเอง 
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เชิงเปรียบเทียบ (Relative Ability Self-Talk) เป็นลักษณะของผู้เรียนที่คิดและพูดกับตนเองคิดถึงเป้าหมาย
พฤติกรรมเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น การทํางานได้ดีเม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ได้แก่ เพ่ือนในช้ันเรียน หรือการ
แสดงให้คนรอบข้างเห็นถึงศักยภาพ ความสามารถของตนจากการท่ีต้ังใจเรียนหรือทํางานอย่างหนักมาโดยตลอด 
5) พูดกับตนเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจภายนอก (Performance/Extrinsic Self-Talk) เป็นลักษณะของความต่อเน่ือง
จากการพูดกับตนเองเชิงเช่ียวชาญ (Mastery Self-Talk) ผู้เรียนคิดต่อเน่ืองไปในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการได้ผลการเรียนท่ีดี 
แต้ม คะแนนหรือเกรดท่ีเพ่ิมขึ้น การทําผลงานในช้ันเรียนให้ดีเพ่ือท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ในช้ัน
เรียนต่อเน่ืองต่อไป 6) การให้การตอบแทนตนเอง (Self-Consequating) ผู้เรียนจะมีการเตรียมผลตอบแทนท่ีสังเกต
ได้ ตอบแทนพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียน หรือวิชาการ สิ่งตอบแทนน้ันอาจเป็นรางวัลท่ีเป็นส่ิงของ หรือ
การลงโทษ รวมถึงคําพูดท่ีเป็นการกระตุ้นหรือตอบแทนการกระทําของตนเองก็ได้ นอกจากน้ี เครื่องมือในการวัด 
การกํากับตนเองในการเรียนรู้ด้านแรงจูงใจทางวิชาการ ยังได้รับการศึกษาคุณภาพของเคร่ืองมือท้ังด้านความตรง 
และความเท่ียงแล้ว (Wolters, 1998)  

3. กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านพฤติกรรม 
 ตามโมเดล Triadic Model of Social Cognition (Zimmerman, 1986 อ้ างถึ งใน Wolters, Pintrich, & 
Karabenick, 2003) บุคคลจะพยายามควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกของตน (Overt Behavior) จากน้ันทําการสังเกต
พฤติกรรมตนเอง ติดตาม และพยายามควบคุมหรือกํากับ เป็นวงจรกระบวนการดังกล่าวรวมเรียกเป็นกลยุทธ์สําหรับ
การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านพฤติกรรม โดยผู้เรียนมีการกํากับตนเองในการจัดการเรียนรู้ภายใต้
ความเป็นอิสระของตนเอง การกํากับตนเองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ได้ตามเวลาท่ีตนเองกําหนด และการขอ
ความช่วยเหลือทางวิชาการ กรณีท่ีตนเองไม่สามารถเรียนรู้เรื่องหน่ึง ๆ เน่ืองมาจากความยากของเร่ืองน้ัน ๆ  

การศึกษาครั้งน้ีพัฒนาองค์ประกอบกลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านพฤติกรรม 
กําหนดเป็น 3 องค์ประกอบ (Wolters, Pintrich, & Karabenick, 2003) รายละเอียดดังน้ี 1) กํากับพฤติกรรมด้วย
ความพยายาม (Effort Regulation) เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงความพยายามของผู้เรียนในการจัดการ
การเรียนรู้ของตนเอง งานวิจัยก่อนหน้าศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาวิทยาลัย เน่ืองจากนักศึกษามีความเป็นตัว
ของตัวเอง มีอิสระในการใช้เวลาของตนมากกว่าเม่ือเทียบกับนักเรียนในโรงเรียนท่ีมักได้รับการกํากับจากปัจจัยรอบตัว 
เช่น ครู พ่อแม่ หรอืโครงสร้างของโรงเรียน (Pintrich et al., 1991,1993) ดังน้ัน นักศึกษาระดับวิทยาลัยจึงต้องมีการใช้
กลวิธีในการกํากับตนเองในการเรียนรู้ เช่น ในวิชาเรียนท่ีตนเองไม่ชอบ ผู้ เรียนต้องมีการกํากับตนเองใน 
การเรียนรู้ให้เข้ามาในชั้นเรียน เป็นต้น 2) กํากับเวลาและส่ิงแวดล้อมในการเรียน (Regulating Time and Study 
Environment) เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีบ่งช้ีถึงการจัดการการเรียนรู้ของตน ด้านเวลา และ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนบนพ้ืนฐานของผู้เรียนในระดับวิทยาลัย จัดอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย มีอิสระในการเรียนอย่าง
มาก ดังน้ัน นักศึกษาจึงต้องมีการกํากับตนเองในการเรียนรู้ด้านเวลา เช่น กํากับตนเองให้น่ังเรียนในรายวิชา 
ท่ีไม่น่าสนใจ จนครบช่ัวโมงเรียน เป็นต้น นอกจากน้ีผู้เรียนยังต้องกํากับสิ่งแวดล้อมในการเรียน น่ันคือต้องเลือก
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น การน่ังทบทวนบทเรียนในท่ีสงบ ไม่มีเสียงดังรบกวน หรือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ 
ไปจากการอ่าน เป็นต้น 3) การขวนขวายความช่วยเหลือ (Help Seeking) เป็นกลยุทธ์ทางพฤติกรรมท่ีช่วย 
การเรียนรู้ผู้เรียนได้มาก โดยหากผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้ทางวิชาการท่ีมีความยากเกินท่ีจะเรียนรู้ได้ บุคคล
จะหาความช่วยเหลือจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เพ่ือน ครอบครัว เพ่ือนร่วมห้อง ครู เป็นต้น   

การขวนขวายความช่วยเหลือจัดเป็นกลยุทธ์ทางพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนบุคคล รวมท้ังมีการรวม
เอาการควบคุมทางสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วย เพราะการขอความช่วยเหลือมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนของการช่วยเหลือ
ของบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อม และมีลักษณะเป็นการปฎิสัมพันธ์ทางสังคมด้วย (Ryan & Pintrich, 1997) 
งานวิจัยพบว่า ผู้เรียนท่ีมีแรงจูงใจ การเรียนรู้เชิงรุก การยึดม่ันผูกพัน และการกํากับตนเองในการเรียน มักขอความ
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ช่วยเหลือทางวิชาการจากผู้รู้เม่ือจําเป็น (Karabenick, 1998) สอดคล้องกับ Arbreton (1998) ท่ีพบว่า นักเรียนท่ีชอบ
ความท้าทายในการเรียน รวมถึงนักเรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ มีแนวโน้มของการค้นหาขอความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการด้วย การท่ีผู้เรียนขาดกลยุทธ์ด้านการขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ ผู้เรียนอาจละท้ิงหรือยกเลิกการทํางานได้ 
นอกจากน้ี นักศึกษาท่ีใช้กลยุทธ์ทางการรู้คิด อภิปัญญา การกํากับตนเอง จะมีการขอความช่วยเหลือบ่อยกว่า 
อาจกล่าวได้ว่า นักเรียนท่ีมีการกํากับตนเองในการเรียนรู้ท่ีดีจะทราบว่า เม่ือไหร่ เวลาใด และใครท่ีตนจะไปขอความ
ช่วยเหลือทางการเรียน (Pintrich et al., 1993) โดยสรุป งานวิจัยน้ีคัดเลือกกลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการ
เรียนรู้ด้านพฤติกรรม ได้แก่ 1) การกํากับตนเองด้วยความพยายาม (Effort Regulation) 2) กํากับเวลาและสิ่งแวดล้อม
ในการเรียน (Regulating Time and Study Environment) และ 3) ขวนขวายความช่วยเหลือด้านวิชาการ (Help 
Seeking) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ี แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นข้ันตอนการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยเพ่ือสร้าง
ตารางนิยามองค์ประกอบโมเดลการวัด ระยะท่ี 2 ข้ันพัฒนาโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิง
วิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้เข้าร่วม
วิจัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวน 389 คน และระยะท่ี 3 ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับ
ตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้เข้าร่วมวิจัย
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวน 410 คน  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในงานวิจัยเป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร  
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มตัวอย่าง ระยะท่ี 2 ข้ันพัฒนาโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการหาคุณภาพเครื่องมือ ตัวอย่างเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจํานวน 389 คน ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) เข้าเก็บข้อมูลกับนักศึกษาท่ีของ
แต่ละมหาวิทยาลัย โดยเข้าเก็บข้อมูลกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2 แห่ง และเอกชน 2 แห่ง (อัตราตอบ
กลับคิดเป็น ร้อยละ 97)   
 กลุ่มตัวอย่าง ระยะท่ี 3 ข้ันการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้
เชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
จํานวน 410 คน ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) เข้าเก็บข้อมูลกับนักศึกษาท่ีของแต่ละ
มหาวิทยาลัย โดยเข้าเก็บข้อมูลกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2 แห่ง และเอกชน 2 แห่ง (อัตราตอบกลับคิด
เป็น ร้อยละ 91.10) ท้ังน้ีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างพิจารณาเกณฑ์ตามสูตรของ Hair และคณะ (2010 อ้างถึงใน 
Wattananonsakul & Tuicomepee, 2014) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบบวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการ (Academic Self-Regulated Learning)  

ผู้วิจัยได้เรียบเรียงพัฒนาข้อวัดอิงตามแบบวัดของ Wolters, Pintrich และ Karabenick  (2003) ซ่ึงได้
แนวคิดมาจาก Pintrich และ Zimmerman (2000) โดยสร้างตารางนิยาม และตารางจําเพาะ (Specification 
Table) ผู้วิจัยแปลและปรับถ้อยคําของข้อวัดให้เหมาะสมกับบริบทไทย และมีการสร้างข้อวัดเพ่ิมตามนิยาม และ
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ลดข้อวัดกรณีท่ีไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ลักษณะมาตรวัดเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีพิสัยระหว่าง “ตรงมาก
ท่ีสุด” (5 คะแนน) ถึง “ตรงน้อยท่ีสุด” (1 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับนักศึกษาจํานวน 189 คน เพ่ือหา
คุณภาพเครื่องมือแบบวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการ จํานวน 73 ข้อวัด พบว่าผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาคุณภาพข้อวัด ค่าอํานาจจําแนกระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกระทงกับ
คะแนนรวมท้ังฉบับ จํานวน 56 ข้อ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ พิสัยระหว่าง 0.39 - 0.70 โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ่าของครอนบาคองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับ 0.89 องค์ประกอบท่ี 2 เท่ากับ 0.87 และองค์ประกอบท่ี 3 เท่ากับ 
0.89 ตามลําดับ ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาครวมท้ังฉบับ เท่ากับ 0.93  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 งานวิจัยน้ีได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขใบรับรองท่ี COA: SWUEC/E-138/2558 ผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แห่ง และเอกชน 2 แห่ง โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามให้ตรงกับตัวอย่าง อธิบายถึงสิทธิรวมท้ังการพิทักษ์สิทธ์ิของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาน้ีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (second-order factor 
analysis) ด้วยโปรแกรม LISREL 8.72 ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Maximum Likelihood (ML) เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงของโมเดล (Model Validation) โดยพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness of Fit) ระหว่างข้อมูลเชิง
ทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากค่าดัชนีต่าง ๆ (Jöreskog & Sörbom, 1996 อ้างถึงใน Wattananonsakul & 
Tuicomepee, 2014) รวมถึงพิจารณาตามการศึกษาโมเดลลิสเรลก่อนหน้า (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2555;  
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2557) 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์และพัฒนาโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
สกัดองค์ประกอบด้วยวิธี Principle Component Analysis หมุนแกนองค์ประกอบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) 
เพ่ือวิเคราะห์ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของข้อวัด จัดกลุ่มข้อวัดเป็นองค์ประกอบย่อย ทดสอบกับตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจํานวน 389 คน พบว่า กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านการรู้คิด 
(Cognition) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 17 ข้อวัดกลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการ 
ด้านแรงจูงใจ (Motivation) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 25 ข้อกลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้ 
เชิงวิชาการด้านพฤติกรรม (Behavior) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 14 ข้อวัด รวมท้ังสิ้น จํานวน 13 ตัวองค์ประกอบ 
ข้อวัด 56 ข้อ แต่ละองค์ประกอบย่อยประกอบด้วยข้อวัดจํานวน 3-6 ข้อวัดพฤติกรรม  

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้ 
เชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย 
13 องค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยองค์ประกอบย่อย
มีพิสัยความสัมพันธ์ระหว่าง .122 - .651 ผู้วิจัยวิเคราะห์ตรวจสอบค่า MSA ดัชนี KMO และการทดสอบ Bartlett's 
Test of Sphericity เพ่ือตรวจสอบว่า เมทริกซ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ พบว่า ในภาพรวมองค์ประกอบมีความสัมพันธ์
กันสามารถนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ จากน้ันนําเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรจํานวน 13 ตัวแปร ไปวิเคราะห์
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องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง วิเคราะห์โดยใช้เมทริกซ์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม (Variance - 
Covariane Matrix) ภายหลังการปรับโมเดล พบว่า โมเดลฯ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (Chi-
Square = 53.44, df = 40, p = .076, GFI = .98, AGFI = .95, RMSEA = .029) พิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติทุกค่านํ้าหนักองค์ประกอบ พิจารณารายองค์ประกอบ รายละเอียด ดังน้ี 
องค์ประกอบท่ี 1 กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านการรู้คิด (Cognition) ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบการกํากับอภิปัญญามีค่าสูงสุด รองลงมา องค์ประกอบย่อยด้าน
การจัดระบบความรู้ การเช่ือมโยงการเรียนรู้ และการท่องจํา ตามลําดับ องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์สําหรับการกํากับ
ตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการ ด้านแรงจูงใจ (Motivation) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 6 ตัว พบว่า การเพิ่มพูน
ความรู้ด้วยการเช่ือมโยง มีนํ้าหนักองค์ประกอบในส่วนน้ีสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยเหตุการณ์ 
การเสริมแรงตนเองตามสมรรถนะ และการพูดกับตนเองเชิงจูงใจภายนอก ตามลําดับ ส่วนองค์ประกอบด้านการพูดกับ
ตนเองเชิงเปรียบเทียบ มีนํ้าหนักองค์ประกอบตํ่าสุด องค์ประกอบท่ี 3 กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้
เชิงวิชาการด้านพฤติกรรม (Behavior) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย พบว่า การกํากับเวลาและสิ่งแวดล้อม 
มีนํ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด รองลงมาคือ การกํากับด้วยความมานะ และต่ําสุด ได้แก่ การขอความช่วยเหลือทาง
วิชาการ  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second-Order Confirmatory Factor Analysis) 
 การกํากับตนเองในการเรียนรู้ด้านวิชาการ แสดงดังภาพท่ี 1 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้วิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า โมเดลการวัดฯ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบท่ี 1 
กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านการรู้คิด องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์สําหรับการกํากับ
ตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการ ด้านแรงจูงใจ องค์ประกอบท่ี 3 กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิง
วิชาการด้านพฤติกรรม เม่ือพิจารณาจากงานวิจัยก่อนหน้าพบว่านักวิจัยจํานวนหน่ึงมีการศึกษากลยุทธ์การกํากับ
ตนเองฯ เฉพาะด้าน คือ ด้านการรู้คิด ด้านแรงจูงใจ และด้านพฤติกรรม ซ่ึงแยกจากกัน เม่ือนํามาวิเคราะห์รวมกัน 
จึงสามารถจัดองค์ประกอบได้เป็น 3 องค์ประกอบสอดคล้องกับแนวคิดของ Wolters, Pintrich และ Karabenick 
(2003) ท่ีเสนอว่าการกํากับตนเองในการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับงานทางวิชาการท่ีสําคัญ คือ 
1) องค์ประกอบด้านการรู้คิด ได้แก่ การเลือก และใช้กลยุทธ์ทางการรู้คิดต่าง ๆ ได้แก่ ความจํา การเรียนรู้ การให้
เหตุผล การแก้ปัญหา และการคิด 2) องค์ประกอบด้านการจูงใจ เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Graham & Weiner, 1996) การเรียนรู้เป็นกระบวนการของความพยายามและงานทาง
วิชาการของผู้เรียนท่ีมักมีอุปสรรคมาขวางกั้น ทําให้ต้องรักษาระดับของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางวิชาการไว้ และ 
3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม เป็นการกํากับพฤติกรรมเป็นการกํากับเกี่ยวกับพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) 
บุคคลสามารถสังเกต พฤติกรรมตนเอง กํากับดูแล พยายามควบคุมหรือกํากับตน ท้ังน้ีทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาสังคม
เช่ือว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้จากปัจจัยภายนอก และภายใน ดังน้ันผู้ท่ีมีการใช้กลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้
เชิงวิชาการ ควรต้องมีการใช้กลยุทธ์ท้ัง 3 ด้านดังท่ีได้กล่าวมาเพ่ือให้เป็นผู้เรียนเชิงรุกด้วย  

ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดฯ พบว่า โมเดลการวัดฯ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ดีสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาก่อนหน้า (Wolters, Pintrich, & Karabenick, 2003; Pintrich et al., 
1993; Pintrich & DeGroot, 1990) โดยองค์ประกอบท่ี 1 กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการ
ด้านการรู้คิด ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านการกํากับด้านอภิปัญญามีค่านํ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด รองลงมา
ด้านการจัดระบบความคิด การเช่ือมโยงการเรียนรู้ และการท่องจํา ตามลําดับ พิจารณาจากการเรียงอันดับนํ้าหนัก
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องค์ประกอบ พบว่า มีการเรียงอันดับจากกลยุทธ์ทางการรู้คิดท่ียาก ซ้อนซ้อน เรียงอันดับรองลงมา เป็นกลยุทธ์ทาง 
การรู้คิดท่ียากน้อยลงมา แสดงให้เห็นว่านักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีการใช้กลยุทธ์ทางการรู้คิดข้ันสูง ได้แก่ การกํากับ
ด้านอภิปัญญา ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นกลยุทธ์ข้ันสูง ต้องใช้ความสามารถทางการรู้คิดสูงสอดคล้องกับงานวิจัย Weinstein และ 
Mayer (1986) และ Wolters, Pintrich, & Karabenick (2003) ท่ีพบว่า องค์ประกอบด้านการกํากับตนเองใน 
การเรียนรู้ทางอภิปัญญา (Metacognition Self-Regulation) ต้องใช้ความสามารถด้านการใช้การวางแผน การติดตาม 
กํากับการรู้คิดของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องต้ังเป้าหมายสําหรับพฤติกรรมการเรียนรู้เชิงวิชาการ และทําการกํากับ ติดตาม 
เป้าหมายที่อยู่ในระบบการคิดของผู้เรียน นอกจากน้ีผู้เรียนยังสามารถบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับกระบวน 
การคิด และการเรียนรู้ของตนเองได้ (Wolters, Pintrich, & Karabenick, 2003)  

นอกจากน้ี กลยุทธ์การท่องจํามีนํ้าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด เน่ืองจากกลยุทธ์น้ีจัดเป็นกลยุทธ์ข้ันพ้ืนฐาน 
กล่าวคือ ผู้เรียนเพียงใช้ความสามารถในการพยายามจดจําเน้ือหาด้วยการท่องจํา ซํ้า ๆ กลยุทธ์ท่ีสูงข้ึนไป ได้แก่ 
กลยุทธ์การเช่ือมโยงความรู้ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีผู้เรียนลงลึกมากข้ึนในการเรียนรู้ด้วยการพยายามสรุปเน้ือหา จากแหล่ง 
ต่าง ๆ เป็นคําพูดของตนเอง และกลยุทธ์การจัดระบบความรู้ เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนลงลึกมากข้ึนกว่าการเช่ือมโยง
ความรู้ จัดว่าเป็นกระบวนการทางการรู้คิดข้ันสูง มีการเช่ือมโยงกับเทคนิคต่าง ๆ ท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรม เช่น 
การจดบันทึก การวาดแผนภาพ สร้างแผนภูมิ แผนภาพหรือแผนผังความคิด (Wolters, Pintrich, & Karabenick, 
2003) องค์ประกอบท่ี 2 กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการ ด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ โดยพบว่า การเช่ือมโยงเร่ืองที่เรียนกับประสบการณ์ส่วนตัว (Relevance Enhancement) มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบในองค์ประกอบน้ีสูงท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ การเพ่ิมความน่าสนใจของเหตุการณ์ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาให้
ความสําคัญกับการเพ่ิมความน่าสนใจของส่ิงท่ีตนเองทําโดยพยายามเช่ือมโยงหรือให้ความหมายกับบทเรียนในช้ันเรียน
หรืองานท่ีทําด้วยการเช่ือมโยงประสบการณ์ส่วนบุคคลของตน หรือเช่ือมโยงกับความสนใจส่วนตัว ค่านิยมส่วนตัว 
รวมไปถึงการทํากิจกรรมเก่ียวกับการเรียนหรือวิชาการเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนหรือทํากิจกรรมทางวิชาการ 
ผ่านเหตุการณ์ ความสนใจส่วนบุคคล หรือค่านิยมของบุคคล สอดคล้องกับ Wolters, Pintrich, & Karabenick (2003) 
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Chi-Square= 53.44, df=40, p = .076, GFI =.98 , AGFI =.95, RMSEA .029 
*p<.05, **p<.01 

ภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้วิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 

ท้ังน้ีผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกต่ืนเต้น เพลิดเพลิน เกิดความสนใจสภาพการณ์น้ันในขณะท่ีกิจกรรม หรืองาน 
ท่ีทําใกล้สําเร็จด้วย พิจารณาในองค์ประกอบย่อยการให้การตอบแทนตนเอง (Self-Consequating) มีค่านํ้าหนัก 
รองลงมา โดยผู้เรียนจําเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการเตรียมผลตอบแทนท่ีสังเกตได้ ตอบแทนพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
กับกิจกรรมการเรียนหรือวิชาการ กับตนเอง โดยท่ีสิ่งตอบแทนน้ันอาจเป็นรางวัลที่เป็นสิ่งของ หรือการลงโทษ รวมถึง
คําพูดท่ีเป็นการกระตุ้น ตอบแทนการกระทําของตนเอง ส่วนการพูดกับตนเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจภายนอก 
(Performance/Extrinsic Self-Talk) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ สูงกว่า การพูดกับตนเองเชิงเช่ียวชาญ (Mastery Self-
Talk) พิจารณาจะเห็นว่า กลยุทธ์ท่ีมีความซับซ้อนกว่าจะมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่า โดยการพูดเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ภายนอกเป็นลักษณะของความต่อเน่ืองจาก Mastery Self-Talk ผู้เรียนคิดต่อเน่ืองไปในเรื่องท่ีเก่ียวกับการได้ผล 
การเรียนท่ีดี แต้ม คะแนนหรือเกรดที่เพ่ิมข้ึน การทําผลงานในช้ันเรียนให้ดีเพ่ือท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ในช้ันเรียนต่อเน่ืองต่อไปและเม่ือเปรียบเทียบกับการพูดกับตนเองเชิงเปรียบเทียบ (Relative Ability Self-Talk) 
ซ่ึงเป็นลักษณะของผู้เรียนท่ีคิดและพูดกับตนเองคิดถึงเป้าหมายพฤติกรรมเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น การทํางานได้
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ดีเม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ได้แก่ เพ่ือนในช้ันเรียน หรือการแสดงให้คนรอบข้างเห็นถึงศักยภาพ พบว่า มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุด  
  ประเด็นน้ีเห็นได้ว่าองค์ประกอบย่อยน้ีอธิบายองค์ประกอบได้น้อยท่ีสุด เม่ือเทียบกับตัวบ่งช้ีอ่ืน ๆ ใน
องค์ประกอบน้ี โดยเม่ือพิจารณาคุณลักษณะของนักศึกษาไทย พบว่า แนวคิดเรื่องการแข่งขัน เปรียบเทียบยังมีอยู่น้อย
มาก อาจเน่ืองมาจากสังคมท่ีมีลักษณะคตินิยมรวมหมู่ (Collectivism) มากกว่าในต่างประเทศท่ีมีลักษณะแบบปัจเจก
นิยม (Individualism) องค์ประกอบท่ี 3 กลยุทธ์สําหรับการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการด้านพฤติกรรม 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ พบว่า การกํากับเวลาและสิ่งแวดล้อม มีนํ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด รองลงมา คือ 
การกํากับด้วยความมานะ และตํ่าสุด ได้แก่ การขอความช่วยเหลือทางวิชาการ พิจารณาองค์ประกอบด้านการกํากับ
เวลาและส่ิงแวดล้อมในการเรียน (Regulating Time and Study Environment) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบย่อยการจัดการ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านเวลาและสิ่งแวดล้อมในการเรียน สามารถอธิบายองค์ประกอบด้านน้ีได้มากท่ีสุด 
โดยหลักการพบว่า นักศึกษาจําเป็นต้องใช้กลยุทธ์เรื่องน้ีมากกว่าเร่ืองของการกํากับด้วยความพยายาม (Effort Self-
Regulation) เน่ืองจากนักศึกษาในระดับวิทยาลัยมีอิสระในการเรียนอย่างมาก เม่ือเทียบกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน 
สามารถเข้าออก มหาวิทยาลัยได้ทุกเวลา การกํากับด้านเวลา และสิ่งแวดล้อมจึงสําคัญสูงสุด รองลงมาเป็นการกํากับ
ด้วยความพยายาม บ่งช้ีถึงความพยายามของผู้เรียนในการจัดการการเรียนรู้ของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด Wolters, 
Pintrich, & Karabenick (2003)  

องค์ประกอบย่อยที่มีนํ้าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุดในองค์ประกอบน้ี คือ การขวนขวายความช่วยเหลือ (Help 
Seeking) เป็นกลยุทธ์ทางพฤติกรรมท่ีช่วยการเรียนรู้ผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องหาความช่วยเหลือจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
เพ่ือน ครอบครัว เพ่ือนร่วมห้อง ครู เป็นต้น ในท่ีน้ีสามารถอธิบายองค์ประกอบได้น้อยกว่าองค์ประกอบย่อย การกํากับ
ด้วยความพยายาม และองค์ประกอบย่อยการกํากับเวลาและสิ่งแวดล้อมในการเรียน ซ่ึงมีความแตกต่างเล็กน้อยในแง่
ของนํ้าหนักองค์ประกอบเม่ือเทียบกับงานวิ จัยก่อนหน้า (Karabenick, 1998) อย่างไรก็ตาม การขวนขวาย 
ความช่วยเหลือ จัดเป็นกลยุทธ์ทางพฤติกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา โดยงานวิจัยก่อนหน้าสนับสนุน
ว่าผู้มีการเรียนรู้เชิงรุก ยึดม่ันผูกพันกับการเรียน และมีการกํากับตนเองท่ีสูง มักขอความช่วยเหลือทางวิชาการ 
เม่ือจําเป็น (Karabenick, 1998) เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Arbreton (1998) ท่ีพบเช่นกันว่านักเรียนท่ีชอบ 
ความท้าทายในการเรียน รวมถึงนักเรียนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือความเช่ียวชาญ มีแนวโน้มของการค้นหาขอความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการด้วย ท้ังน้ี นักเรียนท่ีมีการกํากับตนเองในการเรียนรู้ท่ีดีจะทราบว่า เม่ือไหร่ เวลาใด และใครท่ีตนจะไปขอ
ความช่วยเหลือทางการเรียน (Pintrich et al., 1993) ผลการวิเคราะห์ครั้งน้ีได้ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล 
การวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้วิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยท่ีมีระบบของความคิดข้ันสูง โดยผู้สอน
สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวในการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ได้ ท้ังน้ีสิ่งท่ีต้องพิจารณาในการนําองค์ประกอบย่อยไปใช้ คือ รูปแบบกระบวนการของการกํากับตนเองในการเรียนรู้
น้ันเป็นการกํากับตน (Self) เปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Standard) ท่ีตนเองกําหนดไว้ โดยบุคคลพยายามท่ีจะลด 
ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจากน้ันจะมีการทดสอบกระบวนการต่อไปจนเห็นว่าความแตกต่างลดน้อยลง การทดสอบน้ี 
มีลักษณะเป็นวงจร (Cycle) ซ่ึงจะเกิดขึ้นซํ้าอีกเพ่ือลดความแตกต่างระหว่างมาตรฐานท่ีต้ังไว้ กับตนให้น้อยท่ีสุด 
(Carver & Scheier, 1982 อ้างถึงใน สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2555) หากพิจารณาตามข้อความน้ีการนําไปใช้จึงควร
คํานึงถึงเป้าหมายของผู้เรียนการกําหนดมาตรฐานโดยผู้เรียนเองและหม่ันให้ผู้เรียนตรวจสอบตนเอง หรือผู้สอน
ตรวจสอบตามองค์ประกอบย่อยในการศึกษาน้ี ผลการวิจัยครั้งน้ีจึงได้เครื่องมือท่ีสามารถนําไปประเมินกลยุทธ์ 
การกํากับตนเองในการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณลักษณะผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ในประเด็นการกํากับตนเองในการเรียนรู้เชิงวิชาการต่อไป   
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ผู้สอนควรประยุกต์ใช้กลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการกํากับตนเองใน 

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. สร้างตารางกิจกรรมวิชาการท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบย่อยการกํากับตนเองในการเรียนรู้วิชาการ 

เพ่ือฝึกฝนผู้เรียนจนเป็นคุณลักษณะติดตัว  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้วิชาการ 
ระหว่างเพศ ช่วงวัย สังกัด 

2. ควรพัฒนาโปรแกรมกลยุทธ์การกํากับตนเองในการเรียนรู้วิชาการ โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดในงานวิจัย 
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งานวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ 2558 
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